TMMOB TMO 13. Dönem 3. Danışma Kurulu
27/01/2018 İzmir Tepekule İş Merkezi

Toplantı 19 Danışma Kurulu üyesinin katılımıyla İzmir’de gerçekleştirildi. Başkan daha önce
gönderilen gündemle ilgili değişiklik talebi olup olmadığını sordu. Olmadığı anlaşılınca
gündem maddelerine geçildi.
1. Başkan Emre Fidan kısa bir açış konuşması yaparak toplantıyı açtı.
2. Örgütlenme;
a. Seçili 42 Tekstil Firmasına yazılan ve içeriğinde çalışan Tekstil
Mühendislerinin ad ve iletişim bilgilerinin istendiği yazıya olumsuz cevap veren
HUGO BOSS firmasına avukat aracılığıyla ihtar yollanarak bilgiler bu kez
hukuki yolla istendi. Firmanın istenen bilginin özel olduğunu öne sürerek
reddettiği talebi savcılığa götürülerek suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığın
verdiği cevapta herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı kararından sonra
dosya bir üst makama yollanarak temyiz edildi. Cevabın Şubat Mart 2018 de
elimize ulaşması beklenmektedir. Anayasanın ilgili maddesi gereğince Tekstil
Mühendisliği mesleğini icra eden Tekstil Mühendislerinin odaya üyeliklerini
gerçekleştirmek için başlatılan çalışma ile kanun ile fiili durum arasındaki farkı
görmek ve kamu otoritesinin gereğini yapması hedeflenmektedir.
b. Kapanan Güney Şubeyle ilgili 13 dönem içinde herhangi pozitif bir gelişme
sağlanamamıştır. Bu haliyle giderek halen Denizli Şube içinde takip edilen
üyelerle iletişim azalacaktır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Şube Genel Kurulda
yeni bir şube kurmakla ilgili bir karar çıkartılmasına gerek olmadığını
belirtmişken, Denizli Şube potansiyel olsaydı açılırdı şeklinde görüş belirtmiş,
Bursa Şube açma yetkisinin seçilecek yönetime kolaylık sağlayacağını bu
nedenle olumlu yaklaştıklarını belirtmiş, İzmir Şube ise şube yerine temsilcilik
düzeyinde kalınmasının daha uygun olacağını beyan etmiştir. Çoğunluk
bölgenin etkinlikler yapmak için potansiyel taşıdığını, zaten geçmişte yapılan
bir sempozyum un olduğunu bu nedenle seçilecek yönetime Genel Kuruldan
çıkacak şube kurma yetkisinin sıkıntı yaratmayacağı konusunda hemfikir
olmuşlardır.
c. Şubelerin etkinlikleri 2018 yılı ajandası ile birlikte dağıtılan Odadan Haberler
broşürü içinde var olduğundan tekrar edilmemiştir. Bursa ve İstanbul Şubeleri
diğer şubelere göre daha çok etkinlik yaptığı için teşekkür edilmiştir. Bu
madde görüşülürken Ankara İl Temsilcimiz söz alarak kendisinin Ankara da
Tekstil Tarihi konulu bir sunum yapabileceğini bildirmiştir. Kendisi ayrıca tüm
işlerin Ankara da kotarıldığını bu yüzden odanın Ankara da etkin olması
gerektiğini belirtmiştir.
d. Şube seçimlerinin problemsiz başarıyla tamamlandığı konuşulmuştur.
3. Kurumsallaşma,
a. Genel Kurula sunulacak norm kadro üzerinde tartışıldı. Yönetimin önerdiği 1
Oda Müdürü, 5 Şube Müdürü, 5 Teknik Görevli, 5 Büro Görevlisi, 1 Hukuk
Müşaviri, 1 İdari ve Mali İşler Şefi, 1 Muhasebe Sorumlusu, 1 Yayın
Sorumlusu toplam20 kişilik norm kadro üzerinde mutabık kalındı.
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b. Halen eksik olan Denizli Şube büro görevlisinin en kısa sürede alınması
gerekliliği üzerinde konuşularak mutabık kalındı.
c. Oda merkezinin tekstilin üretim ve ticaret faaliyetlerinin İzmir e göre daha
yoğun olduğu Bursa ve İstanbul a taşınması tartışıldı. Özetle konunun Genel
Kurulda bir kez daha tartışılmasına ve Oda Merkezi taşınmasının orta ve uzun
vadede Odamızın gelişimi için faydalı olabileceği görüşü benimsendi.
d. Eksik olan Oda Müdürünün Oda Merkezinde mi yoksa Yürütmenin ağırlıklı
olduğu yerde istihdamının faydalı olacağı tartışıldı. Oda Müdürünün oda
geçmişini bilen, temsil ve iletişim yeteneği olan bir kişi olması gerekliliği
vurgulandı. Kendisinin evrakların ve arşivin bulunduğu yerde istihdam
edilmesinin daha doğru olduğunda mutabık kalındı.
e. Web sitesi ve sosyal ağların kullanımı konusunda eksik kalındığından bahisle
bu mecralarda nasıl görünür olunur fikir alışverişi yapıldı. İçerik oluşturmak ve
tek merkezden standardize haber paylaşımı için bir yapı oluşturulmasına karar
verildi. Konunun seçilecek yeni YK ya aktarılmasına karar verildi.
Eğitim
a. Yeni bilirkişilik yönetmeliği hakkında bilgi verildi ve 4 eğitim yapıldığı anlatıldı.
b. Yılbaşlarında şubelerin kendi aralarında görüşerek eğitim konuları ve bunların
şubelerin bulunduğu şehre uygun olacak şekilde ortaklaştırılması için görüş
birliğine varıldı. Aynı şekilde bazı temel eğitimlerin Şubelerin bulunduğu
şehirdeki diğer odalarla işbirliği yapılarak ortaklaştırılması için çaba
gösterilmesi gerektiği konuşuldu.
TMMOB ile TMMOB’ye bağlı Odalar ve Örgüt İçi İlişkiler
a. Bursa Şube KMO ile yapılan sempozyum hakkında bilgi verdi. Şubelerin en az
2 yılda bir sürekli bir seminer / sempozyum / kongre benzeri bir etkinlik
yapması gerekliliği üzerinde mutabık kalındı.
b. TMMOB Yönetim toplantılarına ve zaman zaman yapılan Oda Başkanları
toplantılarına katılımımız aktarıldı.
Diğer Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler,
a. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015-2018 THD eylem planı için
hazırlanan rapor hakkında: Bu rapor çerçevesinde hazırlamakta olduğumuz
raporda geldiğimiz durum aktarıldı. Raporun 2018 yılında yayınlanacağı
belirtildi.
Yayınlarımız
a. Tekstil ve Mühendis dergisi hakkında, 108 sayının çıktığı derginin periyodunda
ve yayınlanmak üzere gelen bilimsel yazı akışında bir problem olmadığı bilgisi
verildi.
b. Oda ajandası gelirinin oluştuğu, kapağın beğenildiği ancak çıkartılan teknik
bilgi kısmının, kullanılan günleri belirleyen yırtılabilir sayfa ucunun tekrar talep
edildiği, dağıtımda geç kalındığı anlaşılmıştır. Ajandayı Odamız adına
organize eden İstanbul Şube eğer tekrar kendileri 2019 ajandasını
yapacaklarsa seçilecek yeni YK nun vakit geçirmeden görevi tebliğ etmesi
gerektiğini belirtmiştir.
Mali Durum
a. Mali durumun gözden geçirilmesi; Oda Saymanımız 27/01/2018 tarihi ile Şube
ve Merkez banka, kasa, posta çeki tutarlarını bildirmiştir. Ayrıca bir
borcumuzun olmadığı belirtmiştir. Ancak aidat tahsilatının hız kazanması
gerektiği aksi takdirde sıkıntı yaşanabileceğini belirtmiştir.

b. Oda Tüzük ve Yönetmeliğine göre Yönetim Kurullarına normal yollardan tahsil
edilemediği durumlarda uygulanmasını söylediği icra yoluyla aidat tahsilatıyla
ilgili görüşüldü. Mevcut icra yasası ve Hukuk Müşavirinden alınan bilgiye göre
tahsil edilemeyen 60 ay ve üzeri aidatların oluşmasına engel olmak üzere 48
ay ve üzeri aidat borcu olan üyelerin Genel Kurulda alınacak bir kararla
otomatik olarak icraya verilmesine dönük bir Danışma Kurulu eğilim kararı
alındı.
9. Oda Çevre politikası, Danışma Kurulu öncesi paylaşılan metin üzerinde görüşüldü.
Paylaşılan metnin içeriğinin farklı bir anlam taşıdığından yola çıkarak adının revize
edilmesine, içeriğinin üzerinde çalışılarak geliştirilmesine, konuyla ilgili olarak önce bir
Çalıştay
yapılmasına
ardından
eğer
dönüşebiliyorsa
bir
sempozyuma
dönüştürülmesine karar verildi.
10. Dilek ve öneriler;
a. Oda web sitesinin, akıllı telefonlarda kullanılabilecek bir aplikasyona
dönüştürülmesi imkanının araştırılmasına ve teknik bilgilerin buna
eklenmesine;
b. Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan Tekstil Mühendisleri için odaya üyelik
şartının aranması için ilgili bakanlık ve kurumlara yazı yazılmasına;
c. Yeni üye olanların üyelik aidatlarının üye oldukları andan itibaren
başlatılmasına;
d. Tekstil Mühendisliklerine düşen talebi canlandırma için özellikle Şubelerin
olduğu yerdeki liselerde tanıtım programları yapılmasına;
e. Mesleki yeterlilik belgesi alacaklara dönük sınav öncesi eğitim olanaklarının
araştırılmasına;
f. YÖK’e yazı yazılarak, günün değişen koşullarına uygun Tekstil Mühendisliği
alanında olması gereken yeni alan adlarının bildirilmesine;
g. İş yeri temsilciliğinin canlandırılmasına ve olabiliyorsa üniversite TMO
temsilciliğinin aktif hale getirilmesine dönük dilek ve öneriler kayda girildi.
Başka söz alan olmadığından toplantı Başkan tarafından kapatıldı.

