Uluslararası
Tesis Teknik
Müdürleri
Derneği
Ocak 2019

•

Kuruluş Tarihi

: 13 Ekim 2010

•

Kimlik

: T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Kütüğü 34-170-019 No’lu Tüzel Kişilik

•

Üye Sayısı

: 205 ( 180 ayrı tesiste görevli bireyler)

•

Teknik Müdür, Teknik Müdür Yardımcıları, Supervizörler ve Mayıs 2018 Tüzük Değişikliği ile
birlikte Teknisyenlerden ve akademik çevre ve fahri üyelerden oluşan bir üye profiline sahibiz.

Biz Kimiz?

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği;


Milli varlıklarımız tesislerimizi esas ve merkeze alarak ulusal ve uluslararası eşgüdüm ile Sürdürülebilir bir Dünya
yaratılmasına katkı sağlamak



Tüm Turistik tesislerin, Yatay ve Dikey binaların, (Alışveriş merkezleri, Sanayi, Fabrikalar, Hastane, Plaza ve vb.) ve bu
tesislerin tüm bakım ve yönetiminden sorumlu hizmet şirketlerinin ilgili Teknik Müdürlerinin ve IT bilişim birimlerinin,
müşterek ihtiyaçlarını karşılayarak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak



Tesisin teknik işletmesi için ekonomik standartları sağlayacak hususları devamlı araştırarak tesislere tavsiyelerde
bulunmak,



Tesis inşa edecek kişi ve kuruluşlara danışman hizmeti verecek kişi ve kuruluşları tavsiye etmek



Meslek mensubuna ve mesleğe saygınlık kazandırmak



Mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak meslek mensubunun gelişmesini sağlamak



Mesleğe aday olan kişileri yetiştirmek, bunun için dernek kanalı ile tesislere stajyer adı altında adayları göndererek
Dernek Websitesinde de bulunan eğitim programına göre eğitmek

Misyonumuz

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği;
 Meslek mensubu üyelerin teknik problemlerini çözüm üretmek
 İthal malı kullanması zorunlu olan makine ve teçhizatın tespitini yapmak, bütün turistik tesis veya

tesislerde (Alış veriş merkezleri, Sanayi, Fabrikalar, Hastane, Plaza ve Rezidans vb.) sözleşme şartlarına
uygunluğun sağlanıp sağlanmadığı hususunda tarafların talebi üzerine rapor hazırlanmasında bu
konunun uzmanlarını tavsiye etmek
 Çalışmakta olan tesislerin teknik yönden yenilenmesi için inceleme yapmak ve rapor vermek üzere

konunun uzmanlarını tavsiye etmek,
 İşletme yönünden teknik kuruluşunu organize etmek, isteyen kuruluşlara konunun uzmanlarını tavsiye

etmek

Misyonumuz

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği;


UTTMD(ULUSLARARASI TESİS TEKNİK MÜDÜRLERİ DERNEĞİ) kurulacak olan federasyonlar, konfederasyonlar v.b.
oluşumlara kurucu üye olmak, kurucu olmak ve temsil etmek 1 kurucu üye atamak ve temsil organlarında görev
alacak dernek üyelerini atamak v.b. konularda temsil etmektir (Tüzükten Alıntıdır)



Turizm ve diğer Bakanlıkların talep edeceği konularda araştırma yaparak ilgili bakanlığa rapor vermek,, dernek
belediyelere turizm teknik danışmanlık hizmetleri verebilir, atık ve tehlikeli atık yönetmelikleri, temiz hava, doğal
kaynak sularında, su şartlarında, kimyasal ve mikrobiyolojik arıtmalarında, trafik sinyalizasyonunda, kanalizasyon
planlamasında, bacaların karbon salınımında ve doğalgaz bacalarının iyileştirilmesi ve kontrolü yasalara uygun hale
getirilmesi, can ve mal güvenliğinde, binalarda ve işletmelerde eğlence merkezlerinde, sosyal tesislerde vb. yerlerde
ses yönetmenliğini uygulamak, ses, ısı ve yangın için yalıtımlarda belediyelerle ve itfaiyelerle işbirliği yapmak ve bu
amaçla ticari firmalar kurmak veya ortak olmak için faaliyetlerde bulunur.

Misyonumuz

Global Fm
Şirketleri(IFMA,
EUROFM) ile
İşbirliği

Meslek Odaları,
Kamu Kurum ve
Kuruluşları ile
işbirliği

205 üye/187
farklı tesis

Tesisler ile ilgili
Teknik Müdür
Katılım
Belgelendirmeleri

Mesleki okullara
düzenlenen
seminerler

Güçlü Yanlarımız!

Ulusal ve
uluslararası
projeler



Mesleğin resmen tanımlanması



UTTMD üyelerinin tesis eğitimlerinin tamamlanması, senede bir kez herkesin bu eğitime katılmış olmalarını
sağlamak



Üyelerden Eğitim ve Eğitici Desteği Alınması/Yetiştirilmesi



Dernek desteğiyle düzenlenecek İngilizce Teknik Eğitimleri ile meslektaşlarımızın Teknik İngilizce
yeterliliklerinin sağlanması



500 üyeye ulaşmak



Üye ve Ailelerinin Sosyal Koşullarının İyileştirilmesine Destek Sağlanması



Tüm tesislerimize hizmet edecek bir teknik destek iletişim ağı kurulması



Üye Kariyer Planlarına Destek Olunması



Hukuk Çalışmaları

UTTMD 5.Dönem Hedefleri



4 İl Temsilciliğinin Açılması ve Geliştirilmesi



Hedef Lejyonella 50+ Projesi



Hedef Enerji Tasarrufu 50+ Projesi



Kültür ve Turizm Bakanlığı – Sürdürülebilirlik Program Çalışmaları



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tesis Teknik Yönetim Çalışmaları



Aktif ve Pasif Önlemler için Tesislere Enerji ve Su Yönetim Danışmanlığı – (Ücretsiz )



2nci, 3ncü ve 4ncü Tesis Yönetim ve Tedarikçileri Fuar Organizasyonlarının Yapılması



Yılda 12 seminer planı



Euro FM üyelik İşlemlerinin Tamamlanması

UTTMD 5.Dönem Hedefleri

Uluslararası Tesis Teknik Müdürleri Derneği;
Üye İletişim Komitesi

Tesis Teknik Yönetim Komitesi

1. Sosyal Faaliyet Çalışma Grubu
2. Üye Hukukunun Takibi Çalışma Grubu
3. Üye Eğitim ve Geliştirme Çalışma Grubu

1.
2.
3.
4.

Enerji Yönetim Çalışma Grubu
Su Yönetim Çalışma Grubu
Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu
Hava Yönetim Grubu

Hukuk Bürosu Çalışmalarımız
Çalışma komitelerinin ve komitelere bağlı çalışma gruplarının kurulması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi

Komitelerimiz

Birlikte yeni ufuklara!

