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1. SUNUŞ
15. Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz Mart ayında tüm dünyayı olduğu gibi
ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, ülkemiz ve dünya ekonomilerini her geçen gün
biraz daha olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Uluslararası Tekstil Üreticileri Federasyonu
(ITMF) tarafından yapılan araştırmaya göre küresel tekstil değer zincirindeki siparişler ortalama
yüzde 41 oranında iptal edilmiş veya ertelenmiştir.
Türk Tekstil Sektöründe ihracat hızla azalmıştır. Bununla bağlantılı olarak, 2020 yılında ciroların bir
önceki yıla göre yüzde 48 oranında azalması beklenmektedir. Ocak-Nisan döneminde Türk tekstil ve
ham maddeleri sektörünün miktar bazındaki ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11
oranında azalmıştır. Sadece Nisan ayı ele alındığında miktar bazındaki ihracat azalışı yüzde 45,2
oranındadır.
Tekstil sektörünün Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı ise yüzde 44,3 olarak açıklanmıştır.
Bu küresel kriz döneminde TMO olarak hem fiziksel hem ekonomik tüm önlemleri hızlı bir şekilde
aldık ve uygulamaya devam edeceğiz. Şube çalışanlarımızı uzaktan çalışmaya yönlendirip, yönetim
kurulu toplantılarımızı güncel teknolojileri kullanarak internet üzerinden gerçekleştirmeye başladık.
Tüm şubelerimiz ve YK organlarımız ile senkronize çalışmalar yaparak, 65 yaş üstü üyelerimizin
sokağa çıkma yasağına şube çalışanlarımız ile birlikte el uzattık. “ Siz evde kalın çıkmayın, biz
gelelim” diyerek üyelerimize dokunmaya çalıştık. Salgına rağmen mesleğimize, meslektaşlarımıza ve
odamıza sahip çıkmak önceliğimizdir.
İş kaybına uğrayan meslektaşlarımıza hukuki danışmanlık desteği sağlamak, özellikle staj imkanı
bulamayan öğrencilerimize staj yeri ayarlamak, yeni mezun meslektaşlara ulaşarak hem iş
bulmalarına hem Tekstil Mühendisleri Odası’nı ve faaliyetlerini tanımalarına olanak sağlamak, online
seminer ve eğitimlerle ulaşabildiğimiz herkese ulaşarak sektörümüz hakkında mümkün olduğu kadar
fazla bilgiyi paylaşmak, zorunlu üyelik yerine Tekstil Mühendislerinin odaya aidiyet hissetmelerini ve
gönüllü üye olmalarını sağlamak, 2019 yılında İTKİB önderliğinde başlatılan “Tercihim Tekstil
Mühendisliği” projesine destek vermeye devam ederek öğrenci ve eğitim kalitesini, buna bağlı
olarak mezun mühendislerin çalışma şartlarını ve özlük haklarını insanî seviyelere çıkartmak ana
çalışma konularımız olacaktır.

2. ÇALIŞMA PROGRAMI
2.1. Örgütlenme
Bu dönem yola çıkarken üyelerimize dokunacağız, birlikte başaracağız ve odamızı büyüteceğiz
demiştik. Salgına rağmen hız kesmeden mesleğimize, meslektaşımıza ve odamıza sahip çıkıyoruz,
çıkmaya devam edeceğiz.
Bu döneme daha da olumsuz bir tablo ile giremeyiz. Tasarruf önlemlerimizi, gerektiği yerde
daralmayı, gereken alanlarda faaliyetlerimizi geliştirmeyi ama her halükarda Oda ve şubelerimizi en
akılcı şekillerde ayakta tutmayı, sürekliliğimizi sağlayıcı şekilde planlamayı önemle gündemimize
aldık. Tüm ekiplerimizle koordineli bir şekilde çalışıyoruz.
Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurulları toplantılarını her hafta online olarak
gerçekleştirmektedir. Şube yönetim kurulu toplantılarına asıl üyelerin yanında yedek üyeler, İl
temsilcileri ve şube üyelerinin de aktif katılması sağlanacak ve oda faaliyetleriyle ilgili fikirleri
alınacak/ uygulanacaktır.
Kuruluş işlemleri tamamlanan Güney Bölge Şubemize merkez ve diğer şubelerimizden gerekli destek
verilecek, meslektaşlarımıza ulaşmaları için mevcut tüm kanallar kullanılacaktır.
Eksik il temsilcilerinin atamaları yapılarak il temsilciliği bazında örgütlenme çalışmaları organize
edilecektir. Odamız içinde örgütlenen Deri Mühendislerinin sayısının ve mesleki etkinliklerinin
arttırılması da bir diğer önceliğimiz olacaktır.
2.2. Kurumsallaşma
Geçmiş dönemlerde oluşturulan Uzmanlık Kurullarının çalışmaları etkinleştirilecek, geliştirilecek,
ihtiyaç duyulan alanlarda yeni Uzmanlık Kurulları oluşturulacaktır.
Merkez Yönetim Kurulu ve şubeler, her bir şubenin yürütme döneminde en az bir kez bilimsel/
akademik ulusal veya uluslararası bir çalıştay, kongre ya da sempozyum düzenlemesi için gerekli
araştırma ve çalışmaları yapacaktır.
Web sitemiz ve yeni otomasyon sistemi güncellemeleri hızla tamamlanacak, sosyal medya hesapları
düzenlenerek senkronize kullanılacak, sms ve e-posta içerikleri zenginleştirilerek üyeye dönük bilgi
paylaşılmaya çalışılacaktır.
2.3. Eğitim
Yeni dönemde Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Komisyonu’na Bilirkişilik Temel Eğitimi verebilmek için
gerekli başvurular yapılmıştır. Başvurumuz onaylandıktan ve temel Bilirkişilik Eğitimi içeriği
güncellendikten sonra tüm şubelerimizde Bilirkişilik Eğitimlerimiz başlayacaktır.
Pandemi süreci ile birlikte meslek içi eğitimlerimiz online platformlarda düzenlenmeye çalışılacaktır.
Eğitimlerimizden öğrenci üyelerimizin, özellikle son sınıf öğrencilerinin ücretsiz faydalanması
sağlanacaktır.

2.4. TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
TMMOB Danışma Kurullarına, TMMOB Oda Başkanları toplantılarına, TMMOB bünyesinde
oluşturulan komisyonlara katılım sağlanacaktır.
Mesleki ve yaşamsal anlamda etkin çalışmaları bulunan İl Koordinasyon Kurullarına şube temsilcileri
ile katılım sağlanacak ve tüm etkinliklerde aktif çalışılacaktır.
Hükümet tarafından gündeme getirilmesi beklenen TMMOB yasa değişikliği teklifine karşı çatı
örgütümüz olan Türk Mimar ve Mühendis Odalar Birliği’nin tüm odaları ile koordineli çalışarak
birliğimizin mesleki denetim süreci dışına çıkarılmasına karşı çıkacağımızı; kamu ve çevre sağlığını ,
doğal kaynaklarımızı, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizi , tarihi ve kültürel mirasımızı korumak için
sesimizi çıkaracağımızı , Mühendislik biliminin kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk
edilmesine izin vermeyeceğimizi haykırmaya devam edeceğiz ve TMMOB’ ye Dokundurtmayacağız.
15. Dönem süresince Şube yönetim kurulu toplantılarına yedek üyeler ve şube üyelerinin katılması
sağlanacak, merkez yönetim kurulu toplantıları belirli periyotlarda şube başkanlarının katılımı ile
gerçekleştirilecektir.
Danışma Kurulu toplantıları pandemi sürecinde online bağlantı ile yapılacak, danışma kurulu
üyelerinin oda faaliyetleri konusunda görüş ve önerileri dikkate alınacaktır.
Tekstil sektöründe yapılacak organizasyonlar, etkinlikler ve fuarlarda odamızın temsil edilmesi
mutlaka sağlanacaktır.
2.5. Diğer Kurum ve Kuruluşlarla İlişkiler
Sanayi ve Ticaret Odaları, Türk Tabipler Birliği, Baro, İhracatçı Birlikleri, sektörle ilgili kamu kurum ve
kuruluşları, vakıf, dernek gibi kuruluşlarla üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle iletişimde
bulunmak ve ortak etkinlikler düzenlemek, etkinliklerde Tekstil Mühendisleri Odası’nı temsil etmek,
Odamız görüşünü bu toplantılarda sunmak, “Tercihim Tekstil Mühendisliği” projesi gibi Tekstil
Mühendisliği algısını yükseltecek tüm çalışmalara katılmak, destek vermek ve oda olarak sesimizi
duyurmak öncelikli amacımızdır.
2.6. Yayın Faaliyetleri
3 ayda bir yayınlanan, özgün bilimsel araştırmalar ve uygulama çalışmalarına yer verilen hakemli
“Tekstil ve Mühendis” dergimizin mevcut sayıları web sitemize yüklenmiş ve ihtiyaç duyan herkesin
kolayca ulaşabileceği bir hale getirilmiştir. Sektörde mevcut Ar-Ge merkezlerinin abonelik çalışmaları
devam etmektedir.
Tüm üyelerimize, sektör bileşenlerine ve TMMOB bünyesindeki odalara göndereceğimiz aylık
bültenimiz “Tekstil Mühendisi’nin Sesi ”, Haziran ayında ilk sayısı ile yayında olacaktır.
Meslektaşlarımız tarafından sıkça sorulan “Teknik Bilgiler Föyü” web sitemize pdf formatında
yüklenmiştir, hem web sitemizden hem de 2020 yılı ajandamızda bulunan QR kodu okutarak
indirilebilmektedir.

2.8 Mali Durum
Mevcut mali işleyişin incelenip daha işlevsel ve daha kurumsal bir yapıya kavuşturulması için gerekli
çalışmalar yapılacak ve bu amaçla teknolojinin de imkanları kullanılarak hem şubelerde hem
merkezde bütçelerin uygulanması ve takibi sağlanacaktır. Oda gelirlerimizin arttırılması için Tekstil
Mühendisi’nin sesi bültenine ileriki günlerde tirajına / web sayfasından takip edebileceğimiz ziyaretçi
trafiğine göre reklam alınması gündeme gelecektir.

