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GÜNDEM :
1 � Açõlõş, Başkanlõk Divanõ seçimi,
2 � Saygõ duruşu,
3 � Yönetim Kurulu adõna Başkan'õn konuşmasõ,
4 � Konuklarõn konuşmalarõ,
5 � Komisyon seçimleri,
6 � Çalõşma raporunun, Mali raporun ve Denetleme raporunun okunmasõ, 



görüşülmesi ve hakkõnda karar alõnmasõ,
7 � Komisyon raporlarõnõn görüşülmesi ve hakkõnda karar alõnmasõ,
8 � Adaylarõn ilanõ,
9 � Seçimler.

XXVII. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE
TMMOB'DE
GÖREV ALANLAR

YÜKSEK ONUR KURULU

Ömer Kuleli(Asil)                   Kimya M.O
Aydan Bulca(Asil)                   Mimarlar O.
Cezmi Elgin(Asil)                   Yargõtay (5.8.1983�e kadar)
Fikret Ungan(Asil)                  Danõştay (5.8.1983�e kadar)
İhsan Mennan(Asil)                  Bayõndõrlõk Bak. (5.8.1983�e kadar)

Rüştü Özal(Yedek)                   İnşaat M.O
Seyfi Kipmen(Yedek)                 Elektrik M.O
Ömer Köknar(Yedek)                  Yargõtay (5.8.1983�e kadar)
Necati Aras(Yedek)                  Danõştay (5.8.1983�e kadar)
Erol Tuğa(Yedek)                    Bayõndõrlõk Bak. (5.8.1983�e kadar)

DENETLEME KURULU

Rõfat Ergül (Asil)                  Elektrik M.O 
Zeki Kõrkayak (Asil)                İnşaat M.O
Osman Sargõn(Asil)                  Mimarlar O.

Eyüp Ergeçen (Yedek)                Makine M.O
Seçkin İnceefe (Yedek)              Maden M.O
Ali Vardar(Yedek)                   Jeoloji M.O

YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ
Bülent Tanõk (Başkan)               Şehir Pl. M.M.O.
Teoman  Alptürk (II. Başkan)        Elektrik M.O.
Kadir Pala (Sayman)                Harita ve Kadastro M.O. 
                                    (12.10.1982'e kadar) 
Cemal İşleyici (Sayman)             Harita ve Kadastro M.O.
                                    (12.10.1982�den sonra)

GENEL SEKRETER
Faruk Aktuzlu Kimya M.O. (24.12.1982'den sonra)

YÖNETİM KURULU

Elektrik M.O.            Teoman Alptürk      A.Kadir Kahraman,Selçuk Esen
Fizik M.O.               Mustafa Gülenç      Recep Ünver,Şenol Cebeci
Gemi M.O.                Bülent Şener        Naci Çankaya,Ahmet Çağatay
Harita ve Kad. M.O.      Fatih Yõlmaz*       Kadir Pala*,Cemal İşleyici



İç Mimarlar O.           Zekai Selen**       Sevim Sönmez,** Ferhat Dorkip**
İnşaat M.O.              Erdal Bingöl        Hasan Erkan,Güney Özcebe
Jeoloji M.O.             Aydõn Aras**        Cumhur Bat,Ayhan Kösebalaban
Kimya M.O.               Murat Gültekingil*  Asuman Oktay,Dicle Derman
Maden M.O.               Ömer Yenel          İsmail Kõroğlu,Osman Demirağ
Makina M.O.              Müfit Akyos         Fahrettin Ateş,Merih Özgen
Metalürji M.O.           Necla Yõkõlmaz      Adnan Ünlü
Meteoroloji M.O.         Cemal Gül**         Hilmi Sabuncu**
Mimarlar O.              Fatih Söyler**      Abdullah Tuncel**,Ahmet Sönmez
Orman M.O.               İsmet Öztunalõ      Saim Yaşar Kaya,Özgen Karacalõ
Petrol M.O.              Necdet Pamir        Fethi Çimen,Suavi Durusu
Şehir Pl. M.M.O.         Bülent Tanõk        Kemal Sarp,Nevzat Uğurel
Ziraat M.O.              Sami Doğan          A.Seydi M.Oğullarõ,Y.Ziya Erdil

Asil Üye ve Yedek Üyeler, 27. Genel Kuruldaki seçim sonuçlarõnõ 
göstermektedir. Dönem içinde (*) ile işaretlenen üyeler istifa ederek, (**) ile 
işaretlenen üyeler TMMOB Tüzüğü'nün 23. maddesi uyarõnca Yönetim Kurulu 
üyeliğinden ayrõlmõşlardõr. 27. Dönem sonunda, Yönetim Kurulu üyeleri, koyu 
harflerle gösterilmişlerdir.
COPISEE YÖNETİMİ
Yavuz önen (Başkan) (27.4.1983'e kadar) 
Çelen Birkan (Gn. Sekreter) (27.4.1983'e kadar)
Bülent Tanõk (Üye) (27.4.1983'den sonra) 
Teoman Alptürk (Üye) (27.4.1983'den sonra)

GİRİŞ
1984 yõlõ,TMMOB'nin kuruluşunun 30. yõlõdõr. 1954'de 5000 civarõnda 
meslektaşla yasama geçen Birliğimiz, bugün, 120 bin üyeyi kucaklayan, 
toplum içinde kolay edinilemeyecek özgünlüklere sahip bir kuruluşa 
dönüşmüştür.

TMMOB, mühendis ve mimarlarõn toplum gelişmesindeki tartõşõlmaz önemi ile 
güç bulmaktadõr. Mühendislik ve mimarlõk alanõna ilişkin düzenlemeleri 
yapabilecek, bu alanõn gelişimini sağlayabilecek, demokratik yapõsõ ile de 
kurumsal erezyona en dayanõklõ bir kuruluş türü olarak varlõğõnõ ve etkinliğini 
kanõtlamõş bulunmaktadõr.

TMMOB'nin etkinliğinin ve saygõnlõğõnõn izlerini, çeşitli çõkar kesimlerinin 
karşõtlõklarõnda ve karalama çabalarõnda bile bulmak mümkündür.

Mühendis ve mimarlarõmõz, bugün toplumsal işbölümü açõsõndan, işlilik ve 
üretkenlik açõsõndan, çalõşma koşullarõnõn yarattõğõ maddi ve manevi 
duyumsuzluklar bakõmõndan, derinleşen ve ayrõşan uzmanlõklarõnõn toplumca 
yeterince kavranõlõp aranõr olmamasõ açõsõndan, sorunludur. Bu sorunlarõn 
çözümünün ancak mühendis ve mimarlarõn örgütlü bir güç olmasõ ile 
sağlanabileceği ortadadõr.

Son yõllarõn bir başõna kalmõş mühendis ve mimarlarõnõn, birkaç ay içinde 
TMMOB'ne artan ilgileri, bu gereksinmenin doğal sonucudur. Giderek daha 
da artacağõ gözlemlenen bu ilgi ve sarõlmanõn temelleri doğru kavranmalõ; 
mühendis ve mimarlarõn kendi kuruluşlarõna artan ilgileri, uzun erimli bir bakõş 



ile yine kendileri için üretken bir mekanizmanõn girdileri haline getirilmelidir.
TMMOB gibi kuruluşlarõn, kuruluş olarak varlõğõ, üyelerinin ve ilgi alanlarõnõn 
sağlõklõ ilişkiler içinde olmasõnõn teminatõ olduğu kadar, demokratik bir toplum 
yapõlanmasõ için de vazgeçilmez önem taşõmaktadõr.

Bu tür kuruluşlarõn korunup kollanmasõ, demokratik toplum yapõlanmasõnõn 
temel taslarõnõn korunup, kollanmasõ anlamõnõ her zaman taşõyacaktõr.

TMMOB ve benzeri kuruluşlarõn, zaman zaman değişik görüş ve programlarõn 
etkisi altõnda kalmasõ doğaldõr. Bu onlarõn korunmasõ gereken dinamik özlerini 
oluşturur. Kõsacasõ, bu kuruluşlarda söz ve ortam bulan görüş ve programlarõn 
renkliliği ve çeşitliliği, mühendislik deyimi ile bu kuruluşlarõn «kalite» sini 
oluşturur. Kurulusun kalitesini oluşturan faktörlerin değerlendirmesi yapõlõrken, 
kurulusun standardõna �kõsaca demokrasinin temel taşlarõndan biri olma 
özelliğine� karşõ yanlõş tavõr alõnmasõ, sonuçta herkesin zararlõ duruma 
düşmesini getirecektir. TMMOB ve benzeri kuruluşlarõn yukarda kullanõlan 
anlamõ ile standardõ, bu kuruluşlarõ oluşturan sürecin, kurulusu örgüt yapan 
amaç ve ilkelerin, her durum ve şartta savunulmasõyla korunabilir.

Maksimalist �kõsa dönemli azami yarar hedefli� programlara bağlõ 
kalõnmadan TMMOB'nin yarõnõnõ yaratabilmek, onun dününü ve bugününü 
doğru kavramakla sağlanabilir.

Meslek Olma Süreci ve Meslek örgütleri

Çağõmõzda, bir çok meslek için mesleki örgütlenme potansiyeli, meslek olma 
sürecinin bir unsuru olarak ortaya çõkmaktadõr. Mesleki örgütlenme, mesleğin 
oluşmasõnõ ve toplumca kabul edilmesini sağlayan, ama aynõ zamanda 
bunlarõn ürünü olarak olgunluğa kavuşan bir olgudur.
Farklõ uğraşlarõn meslek olma sürecinde, özgün yönler bulunduğu kadar ortak 
yönler de bulunmaktadõr. Hemen her meslek için meslek olma sürecinin ilk 
göze çarpan çabasõ, meslek üyelerinin içsel birliğinin sağlanmasõ çabalarõdõr. 
Bu bütünlüğün yanõ sõra, sürdürülen uğrasõn - mesleğin, toplum nezdinde 
meşrulaştõrõlmasõ da, erişilmek istenen bir amaç olarak göze çarpar.

Kõsaca; toplumsal işleyişin gereksinme duyduğu belirli bir uzmanlõk 
formasyonu olanlar, bu uzmanlõklarõ için bir pazar oluşturma ve bunu denetim 
altõna alma çabasõ içine girerler. Bu sürecin, ekonomik - politik ve ideolojik 
boyutlarõ olan bir mücadeleyi içerdiği açõktõr.

Öte yandan, meslek olma sürecinin başarõya ulaşmasõ, meslek olarak 
varlõğõnõ meşru bir zeminde sürdürebilmek; bir takõm mesleki normlarõn ahlak 
kurallarõnõn tanõmlanmasõnõ ve yerleşmesini de gerektirmektedir. Cumhuriyet 
dönemi Türkiye�sinin mühendislik ve mimarlõk alanõna ve TMMOB'ne ilişkin 
düzenlemelerinde, bu belirlemelerin ifadeleri kolayca görülecektir.
Cumhuriyet Dönemi Türkiye�sinde Mühendislik ve Mimarlõk Mühendislik ve 
mimarlõk faaliyetlerinin, tanõmlanmõş meşru bir uğraş olarak resmileşmesi 
doğrultusundaki ilk adõmlar, 1927 yõlõnda atõlõr, iki mühendis milletvekilinin 
önerisiyle yasalaşan «Mühendislik ve Mimarlõk Hakkõnda Kanun», 
Cumhuriyetin bu alana ilişkin ilk düzenlemesidir. Bu kanunun gerekçesinde :



«Son zamanlarda, hiçbir sõfat ve selahiyeti olmadõğõ halde, mühendis ve 
mimar ismini taşõyanlarõn türediği ve bunlarõn başaramayacaklarõ işlere 
giriştikleri, (sonuçta memleketi zarara soktuklarõ) görülmektedir.»

«Bu kanunun kabulü ...bu gibi türedilerin meydan almasõna...» engel olacak, 
«hakiki mühendis ve mimarlarõn itibar ve rağbetinin çoğalmasõna ve 
memleketimizde birçok fedakarlõklarla tesis ve idame edilen meslek 
mekteplerinin hukuk ve haysiyetinin tanõnmasõna... bin netice hayat ve 
servetimizin (güvenli bir biçimde geliştirilmesine) hizmet edilmiş olacaktõr» 
denmektedir.

Görüldüğü gibi yasa, «sõfat ve selahiyetin» yani yetkinin, belirli bir eğitimden 
geçenlere tanõnmasõnõ zorlamakta, mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin 
«rağbet ve itibarõnõ» geliştirmeyi amaçlamaktadõr. Bu alana ilişkin ikinci 
düzenleme, 1938'de çõkarõlan 3458 sayõlõ Mühendislik ve Mimarlõk Hakkõnda 
Kanundur. Halen yürürlükte olan bu düzenleme ile, ilk yasanõn boşluklarõ 
giderilmeye çalõşõlmõştõr.

Ne var ki, getirilen bu iki yasal düzenleme ile de, mesleğe toplumda beklenen 
yer ve «farklõlaşma» yeterince kazandõrõlamamõştõr. Bu boşluklar 19401õ 
yõllarõn ortalarõndan itibaren, «Türk Yüksek Mimarlar Birliği» ve «Türk Yüksek 
Mühendisler Birliği» derneklerince tartõşõlmaya başlanmõştõr. Bu tartõşmalar 
1954'de kurulacak olan TMMOB'nin ortamõnõ oluşturur.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin Kuruluşu

1950'li yõllar Türkiye'de mühendislik ve mimarlõk hizmetlerine duyulan 
gereksinmenin göreli artõş gösterdiği yõllardõr. Kentleşme,alt yapõ hizmetleri, 
baraj ve yol inşaatlarõ ve sanayideki kõpõrdanma, mühendislik ve mimarlõk 
alanlarõnõn belirlenmesine ivedilik kazandõrõr. Hemen bu yõllarda, iki yasa teklifi 
meclise sevk edilir. Bunlardan, kendisi de mühendis olan Süleyman 
Kuranel'in teklifinin gerekçesinde, şunlar yer almaktadõr :

«(Mühendislik ve mimarlõk alanlarõ), bugüne kadar iş ve fayda, hak ve 
selahiyet ölçüleriyle planlaştõrõlmõş değildir. (Meslektaşlar), eserine ve 
cemiyete karşõ vazife ve haklarõnõ müeyyideleşmiş görmek huzurundan 
mahrum... bulunmaktadõr.» «(Mühendis ve mimarlar), kendisi için 
yetiştirdikleri hayat ve cemiyet karşõsõnda... himayesiz ve murakebesiz 
bulunuyorlar.» «...pek sarih çizgilerle ayõrt edilmesi lazõm gelen bir mimar ile 
bir mühendisin iş sõnõrlarõ bile birbirine geçmiş, hak ve selahiyetleri birbiri ile 
çatõşmõştõr.» «..pratik bazõ tecrübelerinden cesaret alan teknisyenlerin de 
mühendislik faaliyetine imkan bulmalarõ, göz yumulmayacak zararlar 
meydana getirmektedir.»

Mühendis Himmet Ölçmen'in teklifinde ise :

«Bir çok memleketlerde mühendis ve mimarlarõn is hayatõndaki 
muvaffakiyetleri, karakterleri, iktisap ettikleri ihtisaslarõ, veya meslek 
prensiplerine uygunsuz hareketleri, kendileri tarafõndan kurulan cemiyetlerce 
en doğru olarak takdir, tespit ve kontrol edilmekte...» deniliyor.



Sonuç olarak bu iki teklif birleştirilerek, 27 Ocak 1954'de Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliği'ni kuran yasa kabul edilir.

6235 Sayõlõ TMMOB Yasasõnõn 1. maddesi, Türkiye�de mesleklerini 
uygulamaya kanunen yetkili, asker ve sivil tüm mühendis ve mimarlarõ aynõ 
kurulusun çatõsõ altõnda toplayarak, meslek üyelerinin içsel birliğini sağlamayõ 
amaçlamaktadõr.
Yasa; Orman ve Ziraat Mühendislerininki de dahil olmak üzere, mevcut tüm 
birliklerin temsilcilerinden oluşan bir müteşebbis heyeti, TMMOB'nin kurulusu 
ile görevlendirir.

1954 yõlõ içinde yaklaşõk 5000 üye ve 10 ihtisas odasõ ile faaliyete geçen 
TMMOB'nin görevleri arasõnda; «bilumum mühendis ve mimarlarõ ihtisas 
kollarõna ayõrmak ve her kol için bir oda tesis etmek...» «Ammenin ve 
memleketin menfaatleri, mesleğin inkişafõ, meslek mensuplarõnõn hak ve 
selahiyetleri bakõmõndan lüzumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak.» «Meslekle alakalõ bilcümle mevzuatõ, normlarõ, fenni şartnameleri 
incelemek ve bunlar hakkõndaki düşünceleri alakalõlara bildirmek» yer 
almaktadõr.

Türkiye cumhuriyeti 30 yõlõnõ geride bõrakõrken, mühendis ve mimarlar, kendi 
meslek alanlarõnõ kendilerinin düzenleme yetkisini, yasal düzeyde kabul 
ettirmiş görünmektedirler.

1959 yõlõnda TMMOB'nin iç işleyişine ilişkin bir yasa değişikliği yapõlõr. Ancak 
TMMOB için, 1961 Anayasasõnõn getirdiği düzenlemeler büyük önem 
taşõmaktadõr. 1961 Anayasasõnõn 122. maddesi;

«Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarõ, kanunla meydana getirilir ve 
organlarõ kendileri tarafõndan kendi üyeleri arasõndan seçilir.»;

«İdare seçilmiş organlarõ, bir yargõ mercii kararma dayanmaksõzõn, geçici veya 
sürekli olarak görevinden uzaklaştõramaz. Meslek kuruluşlarõnõn tüzükleri, 
yönetim ve işleyişleri demokratik esaslara aykõrõ olamaz» demektedir.

Anayasanõn bu düzenlemesi, TMMOB'nin demokratik seçimli işleyişini ve 
idareden özerk konumlanmasõnõ güvence altõna alan hükümlerdir.

1954'den 1983'e 29 yõllõk TMMOB pratiği, bu yasal çerçeve içinde 
sürdürülmüştür. Bu çerçevenin sağladõğõ özerk yapõlanõna ve demokratik 
işleyiş, 6O'lõ yõllarda, sayõlarõ son derece artarak, yõğõnsallaşan mühendis - 
mimar varlõğõyla birleşerek, TMMOB�nin karakterini oluşturur, TMMOB bu 
dönemde, kamu sektörünün hiyeraşik ve politik bağõmlõlõk ilişkisinin ve özel 
sektörün kapalõ çõkar ilişkisi çerçevesinin dõşõnda kalarak, bağõmsõz bir bilgi 
üretim merkezi olabilmiş; mühendis ve mimarlarõn, hayatõn her alanõnda 
karşõlaştõklarõ sorunlarõ ve deneyleri birbirlerine ve ilgililere aktarabildikleri bir 
eğitim odağõ olagelmiştir. TMMOB ortamõnõn, ürettiği ülke gerçeklerine ilişkin 
görüş ve önerilerin bilimselliği ve ileri görüşlülüğü, zaman içinde 
kanõtlanmaktadõr.

TMMOB ve Odalarõnõn, yüzlerce yayõnõnda, sayõsõz araştõrma, rapor ve 



belgesinde somutlanan üretkenlik, hiç şüphesiz yapõnõn çok sesli, kollektif 
çalõşmaya açõk, gönüllülük esasõna dayanan, demokratik işleyişinden 
kaynaklanmaktadõr. Bu nitelikler TMMOB'nin dinamik ve üretken bir yapõ 
olmak için titizlikle korumaya çalõştõğõ niteliklerdir.

Bugün TMMOB'nin varlõğõnõ ve gerekliliğini savunan, geleceğin kurma 
sorumluluğunu taşõyan mühendis ve mimarlarõn önünde, birkaç temel görev 
durmaktadõr :

1. TMMOB'nin kuruluş ve oluşum sürecine aykõrõ dõşsal (yasal vb.) 
düzenlemelere karsõ; TMMOB'nin tüm mühendis ve mimarlara her zaman 
gerekli bir kuruluş olduğunu unutmadan, görüş farklõlõklarõnõ aşan bir birliktelik 
oluşturmak,

2. TMMOB'ni savunmanõn, yada Birlik'te varoluş mücadelesi vermenin, 6235 
sayõlõ   Yasa metnini, yada «memaliki» savunmak olmadõğõ, mühendis ve 
mimarlar için bir kurulumu savunmak olduğunu; mühendis ve mimarlara 
gerekli bir kuruluşun,
ancak onlarõn katõlõmõyla ve ortaklasa üretimde bulunmalarõyla var ve etkin 
olabileceğini kavrayõp kavratmak,

3. TMMOB örgütlülüğünün ürünlerini alõp, değerlendiren bir ortamõ 
genişletmenin yanõnda, üretimin içeriği, niteliği ve biçimine bastan, karar 
aşamasõndan üye katõlõmõnõ sağlayõcõ araç ve mekanizmalara önem vermek; 
bu nedenle, TMMOB�nin dününe ve bugününe damgasõnõ vuranlarõn ayõrt 
edici niteliklerinin, «insanõn, bütününü kontrol edebildiği bir üretim 
sürecine,zevkle ve gönüllü katõldõğõ ilkesinin» korunmasõnõ ön planda tutmak. 
Başka bir deyişle; «insanõn, kendini ilgilendiren konularda, baştan sona karar 
kademesinde yer almasõ ilkesini savunmanõn, insanõ savunmanõn gereği 
olduğunun,» çalõşmalarõn her anõnda varõlmak istenen temel amacõn bu 
olduğunun, unutulmamasõnõ sağlamak.

TMMOB'nin yarõnõnõ, bugünden, daha sağlõklõ hurmanõn başka aracõ 
bulunmamaktadõr.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
XXVII. DÖNEM ÇALIŞMALARI

2.1
türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXVII. dönem çalõşmalarõnõn ana 
hatlarõ

2.1.1. XXVII. GENEL KURUL

Sõkõyönetimce yapõlan yaklaşõk bir aylõk bir ertelemeden sonra 22 Mayõs 
1982'de toplanmasõ öngörülen genel kurul, 27 Haziran 1982 günü, Ankara'da 
DSÎ toplantõ salonunda bir araya geldi. 26. Dönem çalõşmalarõnõ değerlendirip, 
idari ve mali açõdan oybirliği ile aklayan genel kurul, 27. Dönem çalõşmalarõna 
õşõk tutacak bir dizi kararõ da benimsedi.



Meslek alanõna ilişkin yeni düzenlemeler konusunda daha etkin bir çalõşmanõn 
ortaya konmasõ, issizlik ve düşük ücretler konusunda ağõrlõklõ çalõşmalar 
yapõlmasõ, TEK, Telsiz Yasasõ ve ihtisas alanõna ilişkin yetkilerin korunmasõ, 
ortak mesleki denetim çalõşmalarõnõn yurt sathõna yayõlmasõ, tüketicinin 
korunmasõ ve başta İstanbul ve diğer illere de yayõlmak üzere, ortak bina 
çalõşmalarõyla desteklenecek ortaklasa düzenlemelerin hõzlandõrõlmasõ 
konularõnõ içermekte olan konular görüşüldü. 27. Genel Kurul bunlarõn 
yanõnda genel kurul komisyonlarõndan gelen raporlarõ da değerlendirerek 
kabul etti. Ana sorunlar komisyonunca hazõrlanan ve Genel Kurulca kabul 
edilen rapor bütünüyle şöyledir :

«TMMOB 27. olağan genel kurulu, ülkemizde sosyal, siyasal ve ekonomik 
önemli kararlarõn alõnmakta olduğu tarihi bir dönemde toplanmõş 
bulunmaktadõr, üretim ve toplum yapõsõnõn yeniden gözden geçirildiği ve 
biçimlendirildiği günler yaşamaktayõz Yeni bir Anayasa hazõrlanmakta ve 
özellikle mesleki alanlarda çok önemli yasalar çõkarõlmaktadõr. Bu nedenle 
toplumun tüm kesimleri bir beklenti içine girmiş bulunmaktadõr.
Anayasanõn ve yasalarõn bu beklentiyi karşõlayabilmesi, yeni düzenlemelerin 
haklõ, adaletli ve kalõcõ olabilmesi için toplumda dinamik bir tartõşma ortamõnõn 
bir an önce başlatõlmasõ gerektiğine inanõyoruz.

Üretimin her alanõnda büyük sorumluluklarla özverili bir çalõşma içinde olan 
mühendis ve mimarlar, bu amaçla, aşağõdaki genel kurul kararlarõnõn ilgili 
mercilere iletilmesini görev saymaktadõr :

1.Genel kurulumuz 1961 Anayasasõnõn 10. maddesinde ifade edilen «Herkes, 
kişiliğine bağlõ dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
özgürlüklere sahiptir. Devlet kişinin temel hak ve özgürlüklerini, fert huzurunu 
sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sõnõrlayan 
siyasi, iktisadi ve sosyal bütün engelleri kaldõrõr; insanõn maddi ve manevi 
varlõğõnõn gelişmesi için gerekli şartlarõ hazõrlar» temel hükmünden ve 
imzalayarak kabul ettiğimiz uluslararasõ sözleşmelerde ifade edilen haklardan 
geriye dönüsün, toplumumuzun gerçekleriyle bağdaşmayacağõ görüşündedir. 
Yeni Anayasa hazõrlanõrken, bölümlerin tümü bu temel belgelerdeki 
hükümlerin izlerini taşõmalõdõr.

2. Halen yürürlükte bulunan Anayasanõn, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarõnõn kuruluşunu öngören 122. maddesi,yeni hazõrlanmakta olan 
Anayasada aynen yer almalõdõr.

3. Yeni Anayasada, tüm kamu çalõşanlarõna sendika kurma, grev ve toplu 
sözleşme haklarõnõn verilmesini öngören bir madde yer almalõdõr.

4. Ekonomik, sosyal ve kültürel   kalkõnma ile orman, madenler,toprak ve 
benzeri doğal kaynaklarõn değerlendirilmesi, korunmasõ ve işletilmesi, ulusal, 
ekonomik, sosyal ve fiziki bir plana bağlõ olarak yürütülmelidir. DPT bu 
amaçlarla istişari bir kuruluş olmaktan çõkarõlmalõ, yaptõrõmcõ bir işleve ve 
işlerliğe kavuşturulmalõdõr. Bu durum Anayasada açõkça belirtilmelidir.

5. Olağanüstü dönemlerde, yetkinin yürütme erkinde yoğunlaşmasõ, hõzlõ 
karar üretimini ve yeniden düzenlemeyi de gündeme getirmektedir. Ancak 



imar affõ, TEK, enerji, renkli TV, telsiz, tarõm, madenler, petrol, staj gibi 
kentleşme ve üretimin karmaşõk yapõsõnõ ve ulusal çõkarlarõmõzõ ilgilendiren 
alanlarda, yasa tasarõlarõ hõzla hazõrlanõrken, ilgili tüm kesimlerin karar 
sürecine katõlmalarõnõn daha fazla gecikmeden sağlanmasõ gerekmektedir. 
TMMOB ve bağlõ Odalarõ, mesleki alanda zengin ve değerli çalõşmalara 
sahiptir. Meslek alanlarõmõzõ ilgilendiren tüm yasa tasarõlarõnõn hazõrlanmasõ 
sürecine, etkin olarak katõlmak istiyoruz. Bu katõlõmõn sağlanmasõ için, ilgililerin 
gerekli çağrõlarõ yapmasõ gerekmektedir.

6. Yatõrõm hacminin alabildiğine daraltõlmõş olmasõ ve düzenli ve sürekli olarak 
artan fiyatlar, issizliği ve geçim sõkõntõsõnõ yaygõnlaştõrmõştõr. Bu durum, 
özellikle mühendis ve mimarlarõn yurt dõşõna göçüne yol açmaktadõr. Bu göç, 
ülke içinde yeri doldurulamayacak büyük kayõplara ulaşmõştõr ve durdurulmasõ 
gereken ulusal bir sorun olarak büyümüş bulunmaktadõr. Bu durumun 
gözetilerek, ulusal düzeyde yeni bir istihdam ve yatõrõm politikasõ 
programlaştõrõlmalõdõr.

7. Çağdaş teknolojik gelişme, bilimsel ve teknik alanda uluslar arasõ alõşverişi, 
özellikle kalkõnma çabasõ içinde olan ülkemiz için kaçõnõlmaz kõlmaktadõr. 
TMMOB ve benzeri kuruluşlarõn,uluslararasõ mesleki etkinlikleri desteklenmeli, 
geliştirilmeli ve günümüzde karşõlaşõlan maddi ve bürokratik engeller ortadan 
kaldõrõlmalõdõr.

Fabrikalarda, şantiyelerde, laboratuarlarda, maden ocaklarõnda, tarõmsal 
üretimin her alanõnda yadsõnamaz görevleri olan yüz bini askõn mühendis ve 
mimarõn, yõllardõr toplumumuzun ve yurdumuz çõkarma getirdiği görüş ve 
önerilerin doğruluğu ve haklõlõğõ, günümüzde açõkça görülmektedir. Bu 
nedenle 26. genel kurulumuz, geleceğe yönelik önemli kararlar alõnõrken 
yukarõdaki görüş ve önerilerimizin gözetilmesinin, ulusal çõkarlarõmõzõn bir 
gereği olduğu inancõnõ bir kez daha belirtmeyi bir görev bilmektedir, ilgililere 
ve kamuoyuna duyurulur.»

2.1.2. XXVII. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMLARI

27. Dönem çalõşmalarõ, yapõlan yasal düzenlemeler ile çalõşma döneminin iki 
yõla uzamasõndan ötürü, iki ana çalõşma programõnõ ve bir de ara özel çalõşma 
programõnõ gerekli kõlmõştõr.

27. Genel Kurulun akabinde çalõşmalarõna başlayan yeni dönem Yönetim 
Kurulu, ilk çalõşma programõ taslağõnõ hazõrlayõp, Oda ve Şubelerin görüşüne 
sunmuş ve ilk Danõşma Kurulunda görüşmeye açmõştõr. Bu program özet 
olarak şu bölümleri içermektedir :

GİRİŞ

27. Dönem Çalõşma Programõ «örgütsel Sorunlar», «üye Sorunlarõ», «Meslek 
Alanõna ilişkin Çalõşmalar» ve «Pratik Çalõşmalar» bölümlerini içermektedir.

Çalõşmalarõn ağõrlõk merkezinin belirlenmesinde, TMMOB dõşõ koşullardaki 
gelişmeler göz önüne alõnarak, Yönetim Kurulu ve Danõşma Kurullarõnda 
kaydõrmalar yapõlabilmelidir. Günümüzde dõş koşullarõn, toplumsal yapõ ve 



örgütlenmeleri yeniden şekillenmeye zorlayõcõ olmasõ; nasõl bir TMMOB 
sorusunun yanõtlarõnõn, kamuoyunda olduğu kadar, kurum içinde de 
verilmesini gerektirmektedir. Bugün, TMMOB'nin durumunu ve geçmişini 
değerlendirerek, geleceğe yönelik uzun erimli bir programõn, örgütsel ya da 
yapõsal çalõşma konularõnõ içerir biçimde hazõrlanõp, hayata geçirilmesi 
zorunludur. Bu çalõşma programõ, salt 27. dönemle sõnõrlõ olmayan, uzun 
erimli ve zaman boyutundan arõndõrõlmõş bir program olarak hazõrlanmõş; 
geleceğin TMMOB'ni kuracak araçlarõn neler olabileceğine ilişkin 
araştõrmalarõn başlatõldõğõ bir dönemin çalõşma programõdõr, üyenin, 
demokratik bir toplumda, örgütlülüğün ve yatay karar odaklarõnõn artõrõldõğõ, 
özerk kurumlaşmanõn yaygõnlaştõrõldõğõ meslek kuruluşlarõnõn fonksiyonlarõnõn 
bilincine kavuşturulmaya çalõşõlmasõ, temel amaçtõr. Bu kuruluşlar, kişinin 
kendisini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi olmaya geçişte, ilk 
karşõlaştõğõ araçlardõr. Bu nedenle, üyenin meslek alanõna ilişkin konularda 
sõnadõğõ ve güvendiği bir kurulusu yaratma ve/veya geliştirme gereği 
tartõşõlamaz. Üyenin sorunlarõnõ çözmede, görüş oluşturma- geliştirme - 
açõklamada işlevsel bulduğu zaman, kuruluşa sahip çõkmasõ doğaldõr. Buna 
yönelik organizasyonlarõn ve çalõşma konularõnõn bulunup çõkartõlmasõ, bu 
dönemin ana amacõdõr.

TMMOB yönetici kadrolarõnõn, mali ve idari islerin yükünden kurtarõlarak, 
temel görevleri olan üye ve meslek sorunlarõna, üretici ve yaratõcõ biçimde 
katõlõmlarõnõn sağlanmasõ gerekmektedir. Yönetimlerin yol göstericilik 
vasõflarõnõn ön plana çõkabilmesi, bu dönemde alõnabilecek böylesi yapõsal - 
örgütsel düzenleme, karar ve uygulamalara sõkõca bağlõdõr.

Toplumsal olaylardaki ve siyasal gelişmelerdeki hõzlõ değişimlerin fazlaca 
etkisi altõnda kalmadan, sakin, ileriyi gören, uzun soluklu düzenlemeler 
yapõlabilmesi, sağlõk adõmlar atmak için gereklidir. TMMOB'nin varlõğõnõn 
korunarak güçlendirilmesi görevinin önemi, günümüzde iyice belirginleşmiştir. 
Bu saptamalarõn õşõğõnda çalõşma konularõ şöyle ele alõnabilir :

A) YAPISAL - ÖRGÜTSEL ÇALIŞMA KONULARI 

A � 1.   Birimsel ilişkiler

TMMOB ve Odalar ilişkileri irdelenmeli, tõkanõklõklarõn nedenleri saptanmalõ ve 
çözücü önlemler alõnmalõdõr. Bu önlemler, Oda - Şubeler - Temsilcilikler arasõ 
tõkanõklõklarõn da çözümüne yardõmcõ olmak amacõ ile, TMMOB tarafõndan 
Odalara iletilmelidir ivedilikle yapõlmasõ gereken islerden birisi de, TMMOB ile 
Oda ve alt birimler arasõ iletişimin sağlanmasõ ve çalõştõrõlmasõdõr.

Çalõşmayan TMMOB ve Oda Temsilciliklerinin, Şubelerin, Koordinasyon 
Kurullarõnõn tespit edilmesi, canlandõrõlmasõ, mesleki denetim ve kontrol 
bürolarõnõn oluşum biçimleri ile, merkezle ilişkilerinin, yeniden gözden 
geçirilerek belirli esaslara bağlanmasõ gerekmektedir.

Odalar ile Birlik, Şubeler ile Odalar arasõ kaynak ve üretim ve örgütsel ilişki 
akõmlarõnõn gözden geçirilerek; ilkesel ve hukuksal ilişkilerin yenilenmesi 
sağlanacaktõr. Yönetmelik ve ortak düzenlemeler çalõşmalarõ, gerekli aydõnlõğa 
kavuşturularak, her birim tarafõndan sorumluluk duyulan bir olgu biçimine 



getirilecektir.

A � 2.   Ortak Düzenlemeler

Bu düzenlemeler, gerek Birlik ve Odalarõn kendi iç işleyişlerini, gerekse 
üyelere sunulan hizmetlerin organizasyonunu sağlayõcõ olmalõdõr.

Ortak düzenlemeler konusunda yapõlacak çalõşmalar, şu alt baslõklarda 
toparlanabilir :

1. Mekansal birliktelik
2. Ortak bürolar
3. Ortay yayõn - BİRLİK ve TMMOB süresiz yayõnlarõ
4. Hukuk bürosu
5. Araştõrma - dokümantasyon merkezi
6. Yayõn satõş merkezi
7. Santral ve matbaa gibi ortak kullanõlabilecek araçlara ilişkin çalõşmalar
8. Ortak kitaplõk
9   Ortak lokal ve misafirhane

TMMOB yapõsõ içinde enformasyon sistemlerinin kurulmasõ ve bu sistemlerin 
niteliklerinin nasõl olmasõ gerektiği araştõrõlmalõdõr. Bu sistemler, a) Meslek 
alanlarõna ilişkin, b) özgün ve sürekli, c) Güncel bilgi üretimi, depolamasõ ve 
aktarõlmasõnõ sağlayõcõ olmalõdõr. Geçtiğimiz dönemlerde tartõşõlan bazõ 
örnekler aşağõya çõkarõlmõştõr :

1. Kitaplõk
2. Araştõrma - dokümantasyon merkezi
3. Yayõn arşiv ve satõş merkezi
4. Teknik yardõm merkezi/merkezleri
5. Deney ve test laboratuarõ
6. Proje ofisi

B) ÜYE SORUNLARI
üye sorunlarõ çalõşma konularõ :

1. üyelerin özlük sorunlarõnõn, yeni yasal düzenleme ve uygulamalardan 
kaynaklanan sonuçlarõnõ incelemek, uzmanlõk dallarõnõn farklõlaşmasõndan 
kaynaklanan kamudaki farklõ uygulamalarõ, memur üyelerin örgütlenme 
sorunlarõnõ belirleyip kamuoyuna duyurmak, yönetsel uygulamalardan doğan 
özlük sorunlarõna karşõ yasal desteği yaratmak, sosyal yardõm ve dayanõşma 
kurumunun TMMOB içinde geliştirilmesini sağlamak.

2. Özel kesimde çalõşan mühendis ve mimarlarõn özlük sorunlarõ olarak, ihale 
ve iş koşullarõnõn yasal düzenlemeleri, mesleki kontrol ve asgari ücret 
uygulamalarõnõn haksõz rekabeti önleyici ve mesleki uygulama kalitesini 
yükseltici boyutlarda gerçekleştirilmesi çalõşmalarõnõn geliştirilmesi.

3. İşsizlik ve meslek dõşõ çalõşma konularõnda, gerekli duyarlõğõn
yaratõlmasõ ve önlem alõnmasõ için gereken girişimlerin yapõlmasõ.



4. Yurt dõşõnda çalõşan mühendis ve mimarlara ilişkin araştõrma 
dokümantasyon, önlem paketleri ve bunlarõn özlük haklarõnõn korunmasõ için 
gereken girişimlerin yapõlmasõ, olarak tanõmlanabilir.

� Bu amaçlarla;
TMMOB üye ve özlük Sorunlarõ Komitesinin sürekli çatõsõnõn oluşturulmasõ :

1 � Kamuda Çalõşan Üye Sorunlarõ Alt Komisyonu oluşturulmasõ
2 � özelde Çalõşanlar Alt Komisyonunun oluşturulmasõ
3 � Yurt Dõşõnda Çalõşanlar Komisyonlarõ oluşturulmasõ
4 � Mühendislik ve Mimarlõk Eğitimi Alt Komisyonlarõnõn Oluşturulmasõ
5 � Tüketicinin Korunmasõ Komisyonunun oluşturulmasõ
6 � Meslek öncesi ve Meslek içi Eğitim Alt Komisyonlarõnõn oluşturulmasõ gibi 
çalõşmalar ve gerekli görevlendirmelerin yapõlmasõ.

C) MESLEK ALANINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Meslek alanõna ilişkin çalõşmalarda, Odalarõn, uzmanlõk alanlarõna giren 
konularda gerekli araştõrma, bilgi üretimi, dokümantasyon ve yayõn gibi 
etkinlikleri sürdürmeleri temeldir. TMMOB bu çalõşmalarõn yinelenmesini 
oluşturacak programlardan kaçõnacak, ancak birden çok Odayõ veya tüm 
mühendis ve mimar kilesini ilgilendirecek konularda devreye koordinatör 
olarak girecektir. Bu bağlamda :

TMMOB bir veya birkaç büyük mesleki etkinlik düzenlemeli, bunlardan birisi 
de Uluslararasõ nitelikte olmalõdõr.

� Mühendislik Hizmetleri Teknik Kongresi
� Odalar Çalõşma Programlarõndan    desteklenerek, geliştirilecek
bir kaç kongre, sempozyum, kurultay, seminer tipi etkinlik ol
malõdõr.
(Konular; enerji, teknoloji, çevre, konut, turizm, taran gibi)
� İş veya çalõşma güvenliğine ilişkin bir mesleki etkinlik düzenlenmelidir.
� Meslek alanlarõna ilişkin konulardaki güncel gelişmelerin ve Oda 
değerlendirmelerinin basõnda yer almasõ ve TMMOB'ye bildirilmesinde 
süreklilik ve düzenlilik sağlanmalõdõr.
� Beşinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ özel ihtisas Komisyonlarõna etkin 
katõlõmõn sağlanmasõ ve komisyonlarda temsilciler arasõ uyum ve 
koordinasyonun sağlanmasõ gerekmektedir.

D)  DİĞER ÇALIŞMA KONULARI VE PRATİK ÇALIŞMALAR

Diğer çalõşma konularõnõn güncel gelişmelerin zorladõğõ ve dönem başõnda 
belirlenemeyen konulan içermesi, Yönetim ve Danõşma Kurullarõnõn bu 
konularõn geliştirilmesinde aktif rolünü gerektirmektedir. Bu alandaki 
çalõşmalarõn başlõcalarõ şöyle tanõmlanabilir :

1. Dõş ilişkiler :

C.O.P.I.S.E.E. ve diğer uluslararasõ mühendislik ve mimarlõk kuruluşlarõyla 
süregelen ilişkilerin gözden geçirilmesi, izlenecek politikalarõn belirlenmesi ve 
kurulmuş ilişkilerin birikimlerinin aktarõmõ için gerekli önlemlerin alõnmasõ, 



ilişkilerde, verim ve etkinliği artõrõcõ düzenlemelerin sağlanmasõ için, detaylara 
yönelik çalõşmalarõn ivedilikle yapõlmasõ.

2. Anayasa vb. doğrudan TMMOB'yi ve/veya TMMOB ile birlikte daha geniş 
kitleleri ilgilendiren konularda yapõlacak çalõşmalarõn düzenlenmesi. Bunlara 
ilişkin uygulama programlarõnõn hazõrlanõp, hayata geçirilmesi.

3. TMMOB organizasyonuna ilişkin çalõşmalar.
4. Yönetmelik düzenlemelerinin sağlanmasõ.

� Kalite Belgeleme Yönetmeliği
� Mali isler Yönetmeliği
� Bilirkişilik - Hakemlik - Eksperlik - Teknik Müşavirlik yönetmeliğinin 
düzeltilmesi
� Asgari ücret ve Çizim Standartlarõ Tespit Komisyonunun çalõştõrõlmasõ

2.1.3. ANAYASA VE TMMOB YASASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE 
YÖNELİK ÇALIŞMA PROGRAMLARI :

TMMOB 27. Dönem Çalõşma Programõnõn hazõrlanõp kabulü sõrasõnda, T.Ç. 
Danõşma Meclisinde de yeni Anayasa çalõşmalarõ başlamõş bulunuyordu. 
Danõşma Meclisi Başkanlõğõndan alõnan ve kuruluşumuzun Anayasaya ilişkin 
görüşlerinin istendiği bir yazõ ile 26. Dönemde Anayasa çalõşmalarõ 
başlatõlmõştõ. Konunun hem kuruluş, hem de ülke için taşõdõğõ önem 
gözetilerek; 27. Dönem çalõşmalarõnõn ağõrlõğõnõ, Anayasa hazõrlõğõ ve 
Anayasa tasarõsõ ile getirilen 170. madde üzerine kaydõran düzenlemeleri 
içerir bir ara program, yönetim kurulunca hazõrlanõp, TMMOB Danõşma 
Kurulunda görüşüldükten sonra kesinleştirilmiştir. Bu ara program :

1) üyelerin ve TMMOB örgüt birimlerinin en geniş katõlõmõyla oluşturulacak 
TMMOB görüş ve önerilerinin,üretimini ve ürünlerin en geniş çevreye 
ulaştõrõlmasõnõ sağlayõcõ mekanizmayõ kurmayõ öngörmektedir.

2) Mühendis ve mimarlarõn ilgi ve eğilimlerinin, demokratik mekanizmalar 
içinde bulunup çõkarõlmasõ yanõnda, Anayasa ile getirilen TMMOB ve benzeri 
meslek kuruluşlarõna yönelik düzenlemelere ilişkin teorik hazõrlõk ve işbirliği 
çalõşmalarõnõ da söz etmektedir.

Nitekim Anayasanõn meslek kuruluşlarõna ilişkin öngördüğü düzenlemeler 
yürürlüğe girdiğinde, TMMOB'nin bu konudaki çalõşma programõ da 
oluşturulmuş bulunmaktadõr. Bu ara program da, Anayasa ara programõnda 
gözetilen ilke ve mekanizmalarõ içermektedir.

2.2
XXVII. dönem çalõşmalarõ

2.2.1. GİRİŞ

27. Dönem çalõşmalarõ, 27. Genel Kurulun verdiği görevler ve gelişen son 
derece önemli dõş düzenlemeler tarafõndan belirlendi. Birlik Genel Kurulunun 
yol gösterici kararlarõ õşõğõnda Hazõrlanan Çalõşma Programõ, Bölüm 2.1.'de de 



görüleceği gibi 3 ana bölümden oluşmakta idi.

1. Yapõsal - örgütsel çalõşmalar,
2. üye sorunlarõ ve üyeye ilişkin çalõşmalar,
3. Meslek alanõna ilişkin çalõşmalar.
Çalõşma Programõnõn, Yapõsal - örgütsel Çalõşmalar bölümü, güncel 
gelişmeler ve yeni yasa düzenlemelerinin õşõğõnda, iki alt bölümde ele alõndõ.

A. Anayasa ve TMMOB Yasasõna ilişkin yeni düzenlemeler hakkõndaki 
çalõşmalar,

B. TMMOB örgüt içi birimsel ilişkiler ve önceki dönemde başlatõlan ortak 
düzenlemeler.

Üye Sorunlarõ ve üyeye ilişkin Çalõşmalar Bölümü ise başlangõçta,

A. Üyelerin özlük sorunlarõna ilişkin çalõşmalar,
B. İşsizlik ve istihdam politikalarõna ilişkin çalõşmalar,
C. Meslek içi ve mesleki eğitim çalõşmalarõ,
D. Teknik eleman göçü, dõşarõ ve içeri mühendis akõmõ,
E. Tüketicinin korunmasõna ilişkin çalõşmalar, olarak tasarlandõ.

Programõn üçüncü bölümü olan «Meslek Alanõna İlişkin Çalõşmalar» ise; 
birden çok uzmanlõk dalõm ilgilendiren mesleki konularda,

TMMOB'nin yürütücülüğünde, az sayõda büyük etkinlik yapõlmasõnõ ve meslek 
alanõna ilişkin yeni yasal düzenlemelerden, birden çok ihtisasõ ilgilendiren 
konularda, TMMOB bütünleştiriciliğinde görüş ve bilgi üretimini 
öngörmektedir. Meslek alanõ ve üyelere ilişkin konularda bilimsel doğrularõn 
bulunup çõkarõlmasõ üyelere, ilgililere yani kamuoyuna ulaştõrõlmasõ temel 
amaçtõr.

27. Çalõşma Dönemi olağanüstü koşullarõn ve yasal düzenlemelerin sonucu 
olarak, iki yõla yakõn bir çalõşma dönemi olmuştur. Dönemin gerek 
beklenenden uzun sürmesi, gerekse TMMOB Yasasõnõn ne olacağõ 
konusundaki belirsizlikler, iki yõl boyunca kendisini hissettirmiş; çalõşmalarda, 
başlangõçta belirlenen birçok hedefe ulaşõlamamasõ sonucunu doğurmuştur.

TMMOB örgütlülüğünü, var oluş nedenleri açõsõndan ilgilendiren pek çok 
dõşsal faktör, üye sorunlarõ ve meslek alanõna ilişkin çalõşma konularõ gibi, 
üyeye yararõ doğrudan algõlanabilecek çalõşmalar yerine, dolaylõ, fakat zorunlu 
olanõ öne çõkarmasõ gerektirmiştir, üye ve meslek alanõ için her zaman gerekli 
aracõn yitirilmemesi çabalarõ, 27. Dönem Yönetim ve Danõşma Kurullarõnca, 
üyeye ve meslek alanõna yönelik doğrudan çalõşmalarõn bir parçasõ olarak 
kabul edilmiştir. TMMOB örgütlülüğü, bir yasa ve mülk tabu'su olarak değil, 
mühendis ve mimarlara yararlõ bir araç olmasõ nedeniyle korunup 
geliştirilmeye çalõşõlmõştõr, iyi isler yapmanõn, iyi araçlara sahip olunarak 
mümkün olabileceği anlayõşõ bu dönem çalõşmalarõnõn tanõmlayõcõ 
yaklaşõmõdõr.

TMMOB çalõşmalarõnõn 27. Dönemdeki eksikliklerinin bir başka nedeni, kapalõ 



birimler, şube ve temsilcilikler nedeniyle, buralardan başlayacak üye katõlõmõnõ 
yeterince sağlayamamaktõr. TMMOB'nin yaşanõlan dünyayõ gerçek ve doğru 
algõlayarak tanõmlayabilmesi, doğru yorumlayabilmesi, hayatõn içindeki 
mühendis ve mimarlarla bağlantõsõnõn güçlülüğüne bağlõdõr, üyelere ve meslek 
alanõna ilişkin gelişmelerin, işyerlerinden, birimlerden, kõsaca üyelerden 
başlayacak bilgi akõmõ, TMMOB'nde toparlanõp,genelleştirilerek 
yorumlanabilir. Böylesi bir mekanizmanõn kurulmasõnda; yöneticilerin, üyelerin 
ve toplumsal gelişmelerin yarattõğõ aksaklõklar yeterince çözümlenememiş, 
sonuçta üyeye ve meslek alanõna ilişkin çalõşmalar, TMMOB kadrolarõnõn 
üretkenliği Ölçüsünde sõnõrlõ kalmõştõr.

Her şeye rağmen 27. Dönem çalõşmalarõnõn, TMMOB örgütlülüğünü koruma 
boyutunda kaldõğõ düşünmek, gerçeği bütünüyle yansõtmamaktadõr, üye ve 
meslek alanõna ilişkin çalõşmalarõn düzeyi, birçok alanda üretkenliği hõzla 
artan Odalarõn çalõşmalarõnõ yönlendirecek biçimde tutulabilmiştir.

Bugün ulaşõlan nokta, TMMOB 27. Dönem yönetim organlarõnõn çalõşma konu 
ve araçlarõnõ, koşullarõn elverdiği ölçüde iyi dengelendiğinin işareti olarak 
kabul edilmelidir.

2.2.2.  YAPISAL - ÖRGÜTSEL ÇALIŞMALAR

Yapõsal - örgütsel Çalõşmalar iki alanda birlikte sürdürülmüştür;
Anayasa ve Yasalarõn getirdiği düzenlemeler ile TMMOB içi işlerliği artõrõcõ 
konularda yapõlan çalõşmalar.

Anayasa Kapsamõnda Sürdürülen Çalõşmalar

T.C. Danõşma Meclisi Anayasa Komisyonunun, 25,12.1981 tarihinde TMMOB 
ve alt birimlerinin görüşlerini istemesi üzerine hazõrlanan TMMOB görüşü, 
geçtiğimiz çalõşma dönemi içinde Anayasa Komisyonuna iletilmişti. (XXVI. 
Dönem Çalõşma Raporu Ek. 4)
T.C. Danõşma Meclisi Anayasa Komisyonunca hazõrlanan taslak, Temmuz 
1982'de Danõşma Meclisi Başkanlõğõna sunuldu TMMOB'-nce Komisyona 
iletilen görüşlerle açõklanan taslak arasõnda; gerek Anayasanõn geneline, 
gerekse kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõ düzenleyen 
maddesine ilişkin köklü aykõrõlõklarõn bulunmasõ, önceki dönemden başlayan 
çalõşmalarõn devamõnõ gerektirdi. Oluşturulan bir program çerçevesinde, 
Temmuz/ 1982den referanduma kadar, kapsamlõ olarak nitelendirilebilecek 
bir çalõşma sürdürüldü :

5 Basõn açõklamasõ yapõlarak, bir basõn toplantõsõ düzenlendi. 

Ankara,İstanbul, İzmir ve Bursa'da, diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarõnõn da katõldõğõ 4 panel gerçekleştirildi. Panel metinlerinin tümüyle 
sağlanamamasõ nedeniyle, basõmõ yapõlamadõ.

Anayasa özel Sayõsõ adõ altõnda hazõrlanan Birlik Dergisi, 50.000 adet 
basõlarak üyelere dağõtõldõ.

TMMOB Yasasõndaki Değişikliklere ilişkin Çalõşmalar



1981 yõlõ sonbaharõnda, MGK gündeminden, Danõşma Meclisi gündemine 
aktarõlan «6235 sayõlõ TMMOB yasasõnõn yürürlükten kaldõrõlarak, TMMOB'nin 
mal varlõğõnõn hazineye devredilmesini» öngören yasa tasarõsõnõn Kasõm 
ayõnda Başbakanlõkça geri alõnmasõndan sonra, Birliğin varlõğõ ve varoluş 
biçimi bir daha tek başõna gündeme gelmedi. 27. Genel Kurulu izleyen 
aylarda, Bakanlar Kurulunun Danõşma Meclisinden istediği «kamu kurum ve 
kuruluşlarõnõn yeniden düzenlenmesi için kanun hükmünde kararname 
çõkarma yetkisi», kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõ da 
kapsayacak şekilde verildi. Ancak, MGK yetki yasasõnõ meslek
kuruluşlarõnõ kapsamdan çõkararak onayladõ.

Kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn bu arada TMMOB�nin varoluş 
biçiminin hazõrlõklarõ sürmekte olan Anayasa ile belirleneceği kesinlik 
kazanmõştõ ve Birlik, çalõşmalarõnõ bu alanda yoğunlaştõrdõ. Burada, Anayasa 
konusunda yapõlan her türlü çalõşma, meslek kuruluşlarõnõ düzenleyen 
maddelere (önce 170, sonra 135) gerekli önemin verilmeye çalõşõldõğõnõ 
vurgulamakla yetiniyoruz.

MGK'de kabul edilip, 6 Kasõm 1982'de halk oylamasõndan geçen T.C. 
Anayasasõnõn 135. maddesi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõna 
ilişkin düzenlemeyi içermekteydi. Madde Ek. 1'de bilginize sunulmuştur.

1982 Anayasasõnõn 135. maddesi, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarõnõn organ seçimlerinin, yargõ gözetiminde yapõlmasõ hükmünü 
getirmekteydi, l Aralõk 1982 tarihinde çõkan 2719 sayõlõ yasa ile, meslek 
kuruluşlarõyla faaliyetlerine izin verilen derneklerin organ seçimleri, konuya 
ilişkin yeni düzenlemeler yapõlõncaya kadar ertelendi. Bunun sonucunda, 1983 
yõlõnõn ilk yarõsõn
da yapõlmasõ gereken Şube, Oda ve Birlik genel kurullarõ gerçekleştirilemedi.

28.12.1982 tarih ve 2767 sayõlõ «Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşlarõ Hakkõnda Yetki Kanunu» ile, Anayasanõn 135. maddesinde 
belirlenen ilkeler doğrultusunda, kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarõnõn kuruluşunu düzenleyen kanunlarda değişiklik yapmak, 
müşterek konularda yeni düzenlemeler getirmek amacõyla Bakanlar Kuruluna 
kanun hükmünde kararname çõkarma yetkisi verildi. Çõkarõlacak kanun 
hükmünde kararnameler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn 
faaliyetlerine, organlarõnõn seçim usûllerine, mahkeme kararõ i1 e görevine 
son verilmesine, kanuni zorunluluk hallerinde geçici olarak görevden 
uzaklaştõrõlmalarõna, bu kuruluşlara üye olmak koşullarõ ile idari ve mali 
denetimlerine ve bunlarõn gerektirdiği diğer hususlara ilişkin hükümleri 
kapsayacaktõ.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, Anayasanõn 135. maddesi 2767 sayõlõ
yetki yasasõ çerçevesinde oluşturduğu görüşleri, 10 sayfalõk bir rapor halinde 
Şubat 1982'de başta Bayõndõk Bakanõ Sayõn Tahsin Önalp olmak üzere tüm 
ilgililere iletti.

Anõlan raporun ilgililere iletilmesini izleyen günlerde, Başbakanlõktan alõnan bir 
yazõda, kararname hazõrlõk çalõşmalarõnõ yürütmek üzere TODAIE Kamu 



Yönetimi Komisyonunun görevlendirildiği bildirilmekteydi. Konuya ilişkin 
gelişmeler, Ek. 2'de sunulan raporda ayrõntõlõ biçimde yer alacağõndan, 
burada sadece değinmekle yetiniyoruz.

25.6.1983 tarihli Resmi Gazete de yayõnlanan 2861 sayõlõ kanun, Türk Silahlõ 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun bazõ maddelerini değiştiriyor ve Silahlõ 
Kuvvetler mensuplarõnõn meslek kuruluşlarõna üye olmalarõnõ yasaklõyordu. 
Yasanõn, Kuruluşumuzu ilgilendiren bölümleri Tüzük Taslağõna aktarõlmõş 
durumdadõr.

Tüm kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnca uzun süredir beklenen 
kararnameler, 5 Ağustos 1983 tarih ve 18126 sayõlõ Resmi Gazete de 
yayõnlandõ. Bunlardan 66 sayõlõ kanun hükmünde kararname ile, TMMOB 
yasasõnõn bazõ maddeleri değiştirilmekte, bu yasaya bazõ yeni maddeler 
eklenmekteydi.

TMMOB yönetim kurulu aynõ gün toplanarak, kararnameyi değerlendirdi ve 
belirlediği görüşleri basõna açõkladõ. Basõnda önemli bir yer alan açõklamadaki 
görüşler, Ek. 2'deki Raporun özeti niteliğindedir.

Yönetim kurulu aynõ toplantõsõnda ayrõca, konuya ilişkin ayrõntõlõ bir rapor 
hazõrlanmasõ ve bu raporun başta Başbakan olmak üzere, tüm Bakanlar 
Kurulu üyelerine, diğer ilgililere ve basõn kuruluşlarõna iletilmesini kararlaştõrdõ, 
ivedi olarak hazõrlanan ve anõlan kuruluşlara dağõtõmõ yapõlan rapor Ek. 2'de 
sunulmuştur. Bölümler halinde basõna açõklanan raporun geniş bir özeti bir 
hafta süreyle çeşitli yayõn organlarõnda yayõnlandõ.

TMMOB Yasasõnõ değiştiren 66 sayõlõ kanun hükmünde kararname, 
yayõnlanmasõnõ izleyen hafta içinde, Danõşma Meclisinin ilgili komisyonunda 
görüşülmeye başlandõ. Komisyonun ilk toplantõsõna Birlik temsilcisi de katõldõ. 
Ayrõca, Başbakana sunulan rapor komisyon üyelerine iletildi.

Komisyonun gündeminde ayrõca, 6235/7303 sayõlõ yasanõn Oda onur 
kurullarõnõn vereceği cezalar hakkõndaki 26. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
yasa tasarõsõ da bulunmaktaydõ. Tasanda, verilecek para cezasõnõn 2.500 
liradan 100.000 liraya kadar bir aralõkta değişmesi öngörülmekteydi. Büyük 
ölçüde Bayõndõrlõk Bakanlõğõna iletilen görüş ve önerilerimiz doğrultusunda 
düzenlenmiş; bulunan tasarõnõn; Odalara üye olmayan meslek mensuplarõnõ 
da kapsayacak biçimde yeniden düzenlenmesi yolundaki talebimiz 
gerekçesiyle birlikte ve ayrõntõlõ olarak üyelere aktarõldõ. Ancak, her iki konuya 
ilişkin çalõşmalarõnõ sonuçlandõrmadan, Danõşma Meclisinin görev süresi sona 
erdi.

TMMOB, tüm Birlik ve Oda organlarõnõn seçimlerinin 31 Ekim 1983'e kadar 
tamamlanmasõnõ öngören geçici madde hükmünün yerine getirilmesinin 
olanaksõzlõğõm õsrarla dile getirirken; bir yandan da, genel kurul hazõrlõklarõnõn 
ivedi biçimde tamamlanmasõ talimatõnõ tüm birimlere iletti. Bu arada Yüksek 
Seçim Kurulu ile gerekli ilişki de hõzlõ biçimde sonuçlandõrõldõ ve tüm birimler, 
büyük bir uyum içinde, en erken tarihler olan 3-4 ve 10-11 Eylül 1983 
günlerinde çoğunluk aranmayacak genel kurullar için gerekli işlemleri 
tamamladõlar.



Bu arada MGK Kanunlar Dairesinde bir toplantõya çağrõlan meslek kuruluşlarõ 
temsilcileri, Kararnamelerin hemen hepsinde ortak olan geçici madde hükmü 
(organ seçimlerinin 31 Ekim'e kadar tamamlanmasõ hükmü) basta olmak 
üzere, özellikle seçimlere ilişkin hükümlerde bazõ değişiklikler yapõlmasõ 
görüşünün, kanun koyucu tarafõndan da benimsendiğini gördüler. Eğilim 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn organ seçimlerinin, 6 Kasõm 
1983'de yapõlacak milletvekili seçimlerinden sonraya bõrakõlmasõ şeklinde 
belirmekteydi. Toplantõya bir temsilci ile katõlan Birlik, bir kez daha görüşlerini 
aktarmak olanağõnõ buldu. TMMOB genel kuruluna delege olarak katõlabilmek 
için getirilen sõnõrlama konusundaki haklõ eleştirilerimizin önemli ölçüde 
paylaşõlmasõ, saptanan bir diğer önemli konu idi.

Ortaya çõkan bu yeni durumu değerlendiren Birlik yönetim kurulu, ilan edilmiş 
bulunan tüm Oda, Şube ve Temsilcilik genel kurullarõnõn, daha sonra 
belirlenecek bir tarihe ertelenmesini kararlaştõrdõ. Tüm birimler, genel kurul 
hazõrlõklarõnda gösterdikleri uyum içinde erteleme işlemini gerçekleştirdiler.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn yasasõnõ değiştiren 5 
Ağustos 1983 tarihli kanun hükmündeki kararnameleri değiştiren yeni kanun 
hükmünde kararnameler 16 Ağustos 1983 tarifli Resmi Gazetenin mükerrer 
sayõsõnda yayõnlanarak yürürlüğe girdi. 85 sayõlõ KHK ile 66 sayõlõ KHK'nin 
bazõ hükümleri değiştiriliyor ve 6235 sayõlõ yasaya yeni hükümler ekleniyordu. 
85 sayõlõ KHK ile getiren önemli değişiklikler şunlar :

1. Birlik genel kurullarõna katõlacak delegelerde aranan 15 yõllõk kõdem koşulu, 
10 yõla indirildi.

2. Bundan böyle, birlik genel kurulunun her yõl yerine, iki yõlda
bir toplanmasõ olanağõ sağlanmõştõ.

3. Birlik, Odalar ve Şube genel kurullarõnõn seçimle ilgili toplantõlarõna üyelerin 
ve delegelerin katõlmasõ zorunlu hale getirilerek, katõlmayanlarõn Yüksek Onur 
Kurulu ve Oda Onur Kurullarõnca cezalandõrõlmasõ hükme bağlandõ.

4. TMMOB ve Oda organlarõnõn seçimleri l Aralõk 1983 tarihinden itibaren 4 ay 
içerisinde tamamlanacak ve bunlar 1984 yõlõnõn, mevzuatta öngörülen 
aylarõnda yapõlmõş sayõlacaklardõ.

TMMOB yasasõnõ değiştiren 85 sayõlõ kanun hükmünde kararnamenin geçici 
maddelerindeki zamanlamaya uygun olarak Temsilcilik, Şube ve Oda Genel 
Kurullarõ Mart 1984 başlarõnda tamamlandõ. TMMOB genel kurulu ise 25 Mart 
1984'te yapõlan yerel seçimler nedeniyle, öngörülen tarihten bir hafta sonra 
toplanarak, geçici madde hükmü yerine getirilmekte.

66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde kararnameler, Anayasanõn 91. maddesi 
uyarõnca, TBMM Komisyonlarõ ve Genel Kurulunda öncelik ve ivedilikle 
görüşülecektir. Nitekim bazõ meslek kuruluşlarõnõn yasalarõnõ değiştiren 
kararnameler, ilgili komisyonlardan geçmiş, Ziraat Odalarõ Birliği Yasasõ ile 
Noterlik Yasasõndaki değişiklikler ise, tüm süreç tamamlanõp, Resmi 
Gazetede yayõnlanarak kesinleşmiş bulunuyor. 66 ve 85 sayõlõ kanun 



hükmünde kararnamelerin ilgili komisyonda, ancak yerel seçimler sonrasõnda 
görüşülebileceği de bilgilenmelerimiz arasõnda. Gerek anõlan kararnamelerin 
su anda yürürlükte olmasõ, gerekse diğer kuruluşlarla ilgili kararnamelerin 
önemli bir değişikliğe uğramadan yasalaşmasõ nedeniyle, TMMOB Yasasõnõn 
son seklini bilginize sunmayõ yararlõ görüyoruz. 7303 sayõlõ yasa, 66 ve 85 
sayõlõ kanun hükmünde kararnamelerle değişik 6235 sayõlõ TMMOB yasasõ 
Ek. 3'de verilmiştir.

Tüzük ve Yönetmelik Çalõşmalarõ
TMMOB Yapõsal - örgütsel Çalõşmalarõ kapsamõnda son yasal düzenlemeleri 
ve örgüt içi ilişkileri düzenleyici TMMOB Tüzüğü, gerekli değişiklikler yapõlarak 
genel kurulun onayõna sunulmak üzere Danõşma Kurulunda görüşülerek 
hazõrlanmõş ve Ek. 4'de sunulmuştur.

27. Genel Kurulun hazõrlanmasõ görevini verdiği Mali işlet Yönetmelik Taslağõ 
da, daha önce 26. Dönem Yönetim Kurulunca kabul edilip yürürlüğe konulan 
maddeleriyle birlikte, Genel Kurulun görüş ve onayõna sunulacaktõr. Anõlan 
yönetmelik, bu Çalõşma Raporu'ndan ayrõ olarak Delegelere iletilecektir.
27. Genel Kurul'un kabul ettiği Kalite Belgeleme İş Akõm Semasõ uyarõnca 
hazõrlanacak yönetmelik için gereken komisyon kurulmuş, ancak hem kalite 
belgeleme alanõna ilişkin düzememelerin belirgin olmamasõ hem de TMMOB 
yasasõna ilişkin gelişmeler nedeniyle bu komisyonun çalõşmasõ bir ara raporla 
durdurulmuştur. Bu konuya ilişkin çalõşmalar üye sorunlarõ bölümünde ayrõntõlõ 
ele alõnmõştõr.

2.2.3. TMMOB İÇİ ÖRGÜTSEL SORUNLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 
Kapalõ ve işlemeyen Birimlere İlişkin Çalõşmalar

Gemi Makinalarõ işletme Mühendisleri Odasõ ile kapalõ şube ve temsilciliklerin 
açõlmasõ için, ilgili merciler nezdinde sürekli girişimde bulunulmuş; Gemi 
Makinalarõ işletme Mühendisleri Odasõ eski yöneticileri ile İstanbul'da 
toplantõlar yapõlmõş, gerekli görevlendirme ve birlik için temsilci istenmesi 
konusu yerine getirilmiştir.

İstanbul, İzmir ve Bursa'da Odalar arasõ koordinasyon çalõşmalarõ canlõ 
tutulmuştur. Samsun Koordinasyon Kuruluna ilişkin sorunlarõn çözümü için 
ilgili Odalarla birlikte çalõşmalar yapõlmõş; Birlik Hukuk Danõşmanõ, yer 
konusundaki sorunu çözmek üzere Samsun'a gönderilmiştir. Daha sonra, bu 
ildeki kapalõ birimlerin açõlmasõ için girişimde bulunmak üzere, bir üyemiz 
yetkilendirilmişse de başarõlõ olunamamõştõr.

Tüm kapalõ birimlere ilişkin Başbakanlõğa yapõlan başvuru ve yerel temaslar 
sonucu, Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ geçtiğimiz ay açõlmõş ve 
Genel Kurulunu yapabilmiştir. Çeşitli illerde de, yerel temaslarla desteklenen 
bu girişim sonucu, bir kõsõm şubeler yeni döneme etkin olarak katõlma şansõnõ 
bulmuştur. Bu dönemde, tüm gayretlere karsõn TMMOB temsilcilikleri 
işletilememiş, vize uygulamasõ ve kontrol bürolarõna ilişkin yaygõnlaştõrma 
çabalarõ yeterli olamamõş, Ege Bölgesi dõşõnda pek az bölgede uygulama 
şansõ bulabilmiştir. Bu alanda, Birlik düzeyinde yapõlmasõ gereken çalõşmalar, 
teorik hazõrlõklar da geliştirilememiştir.



Dönem içinde etkin çalõşmalarda bulunamayan Odalar ise, Genel Kurul 
hazõrlõklarõ ile başlayan bir hareketlilik içine girmiştir. Bu Odalarõn yeni 
yönetimlerini, önemli görev ve sorumluluklar beklemektedir.

Birimler Arasõ ilişki Akõmõ

Dönem basõnda genel olarak Odalarda başlayan üretkenlik kõvõlcõmlarõ, 
iletişim noksanlõğõ ve idari işlerliğin yeterince kurulamamasõ yüzünden Birliğe 
yansõtõlamamõş; Odalardan istenen Yönetim Kurulu kararlarõ bile, ancak bir 
kaç Oda tarafõndan sürekli gönderilir halde tutulabilmiştir. TMMOB ve birimler 
arasõ ve dõş-ortamõn gereksinme duyduğu bilgi akõmõnda gereken süratin 
sağlanabilmesi için ve etkin bir idari islerlik kurulabilmesi için, bilgisayar 
kullanõmõ yollarõ aranmõştõr.

Bilgisayar kullanõmõna geçiş için gerekli ön inceleme tamamlanmõş; yeni 
dönem yönetim kurulunun uygulama yapabilmesi ve projeyi geliştirebilmesi 
için, gerekli kaynak ve kadro tahsisi bütçede gözetilmiştir. Telefon Santralõ ve 
Birlik Haberleşme Organlarõ (Bülten ve Dergi) çalõştõrõlamamõştõr.

Ortak Bina ve Ortak Düzenlemeler

Ankara'daki Odalarõn bir binada toplanmasõ çalõşmalarõndan, bu dönem içinde 
başarõlõ adõmlar atõlmõştõr. Makina Mühendisleri Odasõ ile Ziraat Mühendisleri 
Odasõ da, l yõlõ aşkõn bir süredir, Konur Sokak 4'deki binada çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedir. Böylece TMMOB ile 12 Odasõ, aynõ çatõ altõnda toplanmõş 
bulunmaktadõr.

İstanbul'da sürdürülen ortak bina çalõşmalarõ, 1983 içinde son derece ileri bir 
asamaya gelmiş, ancak, Gemi Mühendisleri Odasõ yöneticilerinin 
öncülüğünde sürdürülen çalõşmalar Odaya ait dairenin satõş kararõnõn Genel 
Kuruldan geçmemesi nedeniyle sonuçsuz kalmõştõr, İstanbul'daki mekansõz 
odalarõmõzõ ve dağõnõk çalõşma ortamõnõ toparlayacak proje hayata 
geçirilememiştir.

Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, mühendis ve mimarlarõn yoğun 
olarak bulunduklarõ illerde, lokal, misafirhane, toplantõ salonu gibi konularda 
yetersizlikler bulunmaktadõr.

Ankara'da ortak kütüphane sorunu çözümü ileri aşamalara getirilmiş, ancak 
İzmir ve İstanbul'da çözülememiştir. TMMOB Kütüphanesi, iki meslekten 
kadrosu ile hizmet vermektedir. Kütüphane ve merkez binadaki Odalarõn, 
fotokopi makinasõ gereksinmesi yeni dönemde karşõlanmalõdõr.

Toplantõ salonu, seminer ve derslik yetersizliği, Odalarõn bu alandaki 
etkinliklerini sõnõrlayõcõ bir etken olmaktan çõkarõlmalõdõr.

Ortak binada başlatõlan ancak yeterli ölçüde geliştirilemeyen ortak kayõt ve 
ortak muhasebe bürolarõ, yeniden organize edilmeye muhtaç durumdadõr.
TMMOB'nin birimlere ilişkin kontrol ve koordinasyon görevleri, ancak TMMOB 
organizasyonunun güçlendirilmesi ile sağlanabilecektir.



2.2.4. ÜYE SORUNLARI VE ÜYEYE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Üye sorunlarõna ilişkin çalõşmalar; üyelerin özlük sorunlarõna, işsizlik ve 
istihdam politikalarõna, meslek içi eğitim ve mesleki eğitim konularõna, 
yurtiçine ve dõşarõ mühendis-mimar göçüne ve tüketicinin korunmasõna ilişkin 
çalõşmalar olarak programlanmõştõ. Bu alanlarõn hemen tümünde etkin bir 
çalõşma ortaya konduğu söylenemez, üye katõlõmõnõn yetersizliği ve dönemin 
olağanüstü koşullan bu yetersizlikte belirleyici rol oynamõştõr.

Buna karşõlõk, kamu ve özel sektörde çalõşan meslektaşlarõmõzõn karşõlaştõklarõ
güçlükler ve sorunlar, Türkiye'de Mühendislik Hizmetleri Kongresinde, ihale 
Yasasõ Panelinde ve imar ve iskan Bakanlõğõnõn düzenlediği imar Planlama 
Seminerinde ayrõntõlõ olarak ele alõnmõş, dile getirilmiştir.

Üye sorunlarõ konusunda, yan ödeme kararnameleri hazõrlanõrken ve bütçe 
çalõşmalarõ sõrasõnda, basõn açõklamalarõ yapõlmõş, aynõ konudaki 
meslektaşlarõmõza, farklõ uygulama yapõlmasõ önlenmeye çalõşõlmõştõr. Ancak, 
basõn açõklamalarõ dõşõnda bir çalõşma gerçekleştirilememiş, Birlik özlük 
Sorunlarõ Sürekli Komitesi oluşturulamamõştõr.

Mühendis ve Mimarlar için düşünülen mecburi hizmet yasa tasarõsõ için, imar 
ve iskan Bakanlõğõ yetkilileri ile görüşmeler yapõlmõş; tasarõnõn olumsuz 
yönleri, basõn aracõlõğõyla ilgililerin bilgisine sunulmuştur. Bilindiği gibi daha 
sonra, yasa çalõşmalarõ gündemden çekilmiştir.

İhale Yasasõna ilişkin çalõşmalar da, Panel dõşõnda, yine basõnda röportajlar 
kanalõyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Yabancõ mühendis ve mimarlarõn Türkiye'de çalõştõrõlmalarõ konusunu 
düzenleyen yeni yasalar uyarõnca gerekli çalõşmalar yapõlmõş, Bayõndõrlõk 
Bakanlõğõ ile görüşmelerde bulunulmuştur. Türk Soylu Yabancõlara ilişkin yeni 
mevzuat konusunda, Bakanlõk, TMMOB'nin denetim yetkisini gözeten işlerliği 
sürdürmektedir. Bu yasa uyarõnca Türkiye'de çalõşan mühendis ve mimarlarõn 
ücret ve çalõşma koşullarõnõn sağlõklõ bir düzeyde tutulmasõ ve iç rekabetin 
bundan etkilenmemesi esas alõnmõştõr.

Meslek içi eğitim ve mesleki eğitim konularõnda çalõşmalar ağõrlõkla Odalar ve 
Şubelerce sürdürülmüş; yüklü bir seminer programõ gerçekleştirilmiştir. Bu 
eğitim seminerlerinin koordine edilmesi ve güçlendirilmesi konularõnda Birlikçe 
geliştirilen görüş ve önerilere, Odalarõn yeterli ilgi göstermemesi sonucu, 
TMMOB Mesleki Eğitim Merkezi kurulmasõ çalõşmalarõ bu dönem de 
sonuçlandõrõlamamõştõr.

Üniversitelerdeki mühendis ve mimar eğitimine ilişkin düzenlemeler ve yeni 
diploma unvanlarõ konusunda, Birlikçe yeterli etkinlikte çalõşma 
gösterilememiştir.

Mühendislik ve mimarlõk eğitimi gören öğrencilerin staj sorunlarõ ele alõnmõş, 
basõn açõklamalarõ yapõlmõştõr. Hazõrlanan «Staj Yasa Tasarõsõ» üniversitelere 
ve ilgili mercilere iletilmiş, üniversitelerden gelen öneri ve katkõlarla «Türkiye 
Staj Kurumu Yasa Tasarõsõ» metni hazõrlanmõştõr. Ancak yasama 



dönemindeki ve güncellikteki değişiklikler nedeniyle, bugüne kadar 
kamuoyuna ve ilgililere iletilmemiştir.

Bağ - Kur Genel Kuruluna katõlõnmõş, temsilciler tarafõndan görüş ve öneriler 
iletilmiştir.

DPT özel ihtisas Komisyonlarõna ve özellikle insan gücü Ö.İ. Komisyonuna 
katõlõnmõş, ancak çalõşmalarõn ertelenmesi sonucu etkin sonuç alõnamamõştõr.

Bilirkişi listelerinin hazõrlanõp, TMMOB kontrolünde illere gönderilmesi 
uygulamasõ sürmektedir. Bilirkişilik, Hakemlik, Eksperlik ve Teknik Müşavirlik 
Yönetmeliğindeki aksaklõklar giderilmiş; yeni yõl tarifeleri ile birlikte, Resmi 
Gazete de yayõnlanmõştõr.

TMMOB ve Oda Avukatlarõ tarafõndan, üyelerimize ve yöneticilerimize ilişkin 
yasal uygulamalar takip edilmiş; gereken avukatlõk hizmeti, talepler 
çerçevesinde sunulmuştur.

TMMOB Sosyal Yardõm ve Dayanõşma Fonu, Oda hisselerinin ödenmemesi 
nedeniyle yeterince işletilememiştir. Gurup Meslek Sigortasõ konusunda 
incelemeler yapõlmõş; ancak, TMMOB yayõn organõnõn çalõşmamasõ nedeniyle, 
üyeler konudan bilgilendirilememiştir.

TMMOB bünyesinde mühendislik ve mimarlõk ihtisaslarõnõn tanõmlanmasõ ve 
yetki sõnõrlarõnõn belirlenmesinde, yeterli koordinasyon sağlanamamõştõr.
Yeni ihtisas dallan olarak Birliğimize başvuruda bulunan, Ağaç isleri Endüstri 
Mühendislerinin en yakõn ihtisas Odasõ olarak belirlenen Orman Mühendisleri 
Odasõna geçici kayõtlarõ konusu, Yönetim Kurulu'nca karara bağlanmõştõr;. 
Nükleer Enerji Uzmanlarõnõn, Fizik Mühendisleri Odasõna kayõtlarõ 
sağlanmõştõr.
Zonguldak'ta yaşanan maden kazasõ, Birlik Başkanõnõn da katõldõğõ bir ekiple 
yerinde incelenmişti; ilgililere görüşlerimiz iletilmiştir. Elektrik teknisyenlerinin 
yetki alanõnõn genişletilmesi çalõşmalarõna, EMO tarafõndan gösterilen 
duyarlõk. Birlikçe de desteklenmiştir. Yeminli özel teknik bürolar yönetmeliği 
için, çok kõsa sürede görüş iletilmiş; ancak yönetmelik TMMOB görüşlerinden 
bağõmsõz olarak yayõnlanmõştõr.

30. Yõlda Türkiye'de Mühendislik Bilimleri Uygulanmasõ ödülleri konmasõ 
çalõşmalarõ yapõlmõştõr ve bu konudaki hazõrlõklar, yeni dönem yönetim 
kurulunun geliştirmelerini beklemektedir. TMMOB yasasõnõn kabul edildiği 27 
Ocak günü, 30. Kuruluş Yõldönümü kutlama etkinliklerini başlatan bir kokteyl 
düzenlenmiş, kuruluştan bu güne TMMOB Başkanlõğõ yapan 
meslektaşlarõmõza, onur plaketi verilmiştir. Kokteylde, eski-yeni tüm TMMOB 
yöneticileri bir araya gelmiştir.
üye ödentilerinin tipleştirilmesi, farklõ ihtisas mensuplarõndan, aynõ konuda, 
farklõ ödenti alõnmasõ uygulamasõnõn önüne geçilmesi amacõyla, Oda Genel 
Kurullarõ öncesinde, Birlik Yönetim Kurulu önerileri ilgili Odalara iletilmiştir.
Tüketicinin korunmasõ bağlamõnda yapõlan Kalite Belgeleme konusunda, Milli 
Kalite Kontrol Danõşma Kurulu'nun bir dizi toplantõsõna katõlõnmõştõr. Bu 
konuda savunulan görüşler Ek. 5'de bilginize sunulmuştur.



2.2.5.  MESLEK ALANINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

Meslek alanõna ilişkin çalõşmalarda, başlangõçta programlanan az sayõda 
büyük etkinlik çerçevesinde, «Türkiye'nin Mühendislik Hizmetleri Kongre ve 
Sergisi» gerçekleştirilmiştir. Buna karşõlõk «iş ve Çalõşma Güvenliğine» ilişkin 
bir mesleki etkinlik, tasarlanmasõna rağmen gerçekleştirilememiştir.
Odalarõn mesleki alanlara ilişkin etkinliklerine destek olunmaya çalõşõlmõş; 
Toplu Konut, Konut Kurultayõ, ihale Yasasõ Paneli, İmar Planlama Semineri, 
Deprem ve Tarõk Okyay�õ Anma Panellerine, Birlik adõna katõlõnmõstõr. 9 Eylül 
üniversitesi Mühendislik-Mimarlõk Fakültesinin 15. Kuruluş yõldönümü 
etkinliklerine, TMMOB adõna katõlõnacak, «Mesleki Eğitim ve TMMOB» konulu 
bir tebliğ sunulacaktõr. Enerji Tasarrufu Konulu bir seminer hazõrlanmõş, 
zamanlama nedeniyle gerçekleştirilememiştir.

Odalarõn meslek alanlarõna ilişkin düzenledikleri etkinliklerin ve ürünlerin 
TMMOB'de toplanmasõ konusunda ise, halen yetersizlikler sürmektedir.

Mühendislik Hizmetleri Kongre ve Sergisi

TMMOB adõna Kimya Mühendisleri Odasõnõn yürütücülüğünde düzenlenen 
«Türkiye'de Mühendislik Hizmetleri Kongre ve Sergisi» 6-10 Haziran 1983 
tarihleri arasõnda Ankara'da yapõldõ. Türkiye'deki mühendislik hizmetlerinin bu 
günkü durumunu belirlemeye çalõşmak ve ileriye yönelik önerilerin 
geliştirilmesine olanak sağlamak amacõyla gerçekleştirilen kongrede, 23 tebliğ 
sunuldu. «Yurtdõşõ Mühendislik ve Müteahhitlik Hizmetleri» konulu bir de 
panel düzenlendi. Kongre ile birlikte gerçekleştirilen Sergiye 15 kuruluş katõldõ. 
Ayrõca 23 kuruluşun hizmet ve ürünlerini tanõtan bir «Reklam-Tanõtma» 
broşürü hazõrlanarak, izleyicilere ücretsiz olarak dağõtõldõ. Kongre tebliğlerinin 
basõmõ ise, mali olanaksõzlõklar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Meslek Alanõna ilişkin Diğer Çalõşmalar

Meslek alanõna ilişkin kongre ve seminerlerin, doğrudan ilgili ihtisas 
odalarõnca yürütülmesi ilkesine bağlõ kalõndõ. Bunun yanõ sõra, meslek alanõna 
ilişkin hemen tüm yeni yasal düzenlemeler, yakõndan izlenmeye çalõşõldõ, imar 
Yasa Tasarõsõ, İmar Affõ Yasasõ, bunu değiştiren yasa, Boğaziçi Yasasõ, Kültür 
ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Yasasõ, Nükleer Enerji Santrallerinin kurulmasõ 
düzenlemeleri, Mecburi Hizmet Yasa Tasarõsõ, TEK, Telsiz Petrol ve Maden 
Yasalarõ, Belediyeler Yasasõ, çeşitli görüş öneri ve raporlarõn hazõrlanarak 
basõnõn ve ilgililerin bilgisine sunulan çalõşma alanlarõdõr.

DPT özel ihtisas Komisyonlarõna 250'den fazla uzman bildirilmiş, ancak 
çalõşmalar ertelenmiştir.

MPM Genel Kurullarõ'na ve etkinliklerine katõlõnmõştõr.

TÜRK Loyd'u Genel Kurullarõna da aktif biçimde katõlõnmõştõr.

Dönemin başlarõnda Birlik Dergisinin 1982/3 ve 4 sayõlarõ yayõnlanmõş; ancak, 
Derginin yayõnõ sürdürülememiştir. Birlik Dergisinin yeniden çõkarõlmasõ için 
yapõlan hazõrlõklar, Birlik düzeyinde böyle bir yayõnõ sürdürecek yazõlõ bilgi 



üretiminin yetersiz boyutta olmasõ nedeniyle sonuçlandõrõlamamõş ve bu 
dönemde, Oda yayõn organlarõ ile yetinilmek zorunda kalõnmõştõr.

Elektrik, Kimya ve Makina Mühendisleri Odalarõnõn birlikte hazõrlayõp, dağõtõm 
ve satõşõnõ gerçekleştirdikleri «Sanayi Katalogu/ 83»ü, Birliğin tanõtõlmasõ ve 
sağladõğõ parasal olanak nedeniyle, özellikle vurgulamak gereğini 
duymaktayõz. hendisleri Odasõ ile iç Mimarlar ve Meteoroloji Mühendisleri 
Odalarõnõn toplantõlara hiç katõlmamalarõndan kaynaklanmaktadõr.

Anayasa ve TMMOB yasasõna ilişkin gelişmelerin görüşülmesindeki ivedilikler 
de gözetilerek yönetim kurulu, 1983 başõndan itibaren her hafta toplanmayõ 
kararlaştõrmõştõr. Yetersiz katõlõmlarõ ile toplantõ yapõmõnõ güçleştiren Odalara, 
Nisan 1983 'den başlanarak Birlik Tüzüğünün ilgili maddesi uygulanmõştõr. 
Böylece, sürekli katõlmama gösteren yönetim kurulu üyelerine, üyeliklerinin 
düşürülmesi işlemi uygulanmõştõr.

Yönetim kurulu, dönem başõnda 7-27 Temmuz 1982 arasõ Kimya Mühendisi 
Asuman Oktay'õ, 12 Ekim - 31 Ekim 1982 arasõnda ise Ma-kina Mühendisi 
Müfit Aksoy'u yönetim kurulu içinden Genel Sekreter Vekilliğine atamõştõr. 
Daha sonra 24.12.1982 tarihinde Kimya Mühendisi Faruk Aktuzlu'yu Genel 
Sekreterlikle görevlendirmiştir. Bu tarihten itibaren Birlik, Başkan ve Genel 
Sekreterden oluşan iki tam zamanlõ görevli ile çalõşmalarõnõ sürdürmüştür. 
Yönetim Kurulu 27. Çalõşma Döneminde 7 danõşma kurulu toplantõsõ yaparak, 
hemen bütün önemli konular ve kararlarõn öncesinde, tüm TMMOB 
yöneticilerinin ortak görüş ve önerilerini toplayarak çalõşmalarõnõn yönelişini 
belirlemiştir. Danõşma kurullarõna başlangõçta gösterilen katõlõm azlõğõ giderek 
aşõlmõştõr. Hemen tüm Odalarõn son danõşma kurullarõna katõlõm göstermesi 
sevindirici bir gelişmedir.

3
MALİ RAPOR
VE DENETLEME RAPORU

TMMOB Genel Kurulunun, 1983 yõlõnda toplanamamasõ, birçok konuda 
olduğu gibi, bütçe konusunda da sorunlar yaratmõştõr. Erteleme süresinin 
önceleri belli olmamasõ, daha sonra ise, 66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde 
kararnamelerle getirilen zamanlamanõn elvermemesi nedeniyle, Yönetim 
Kurulu, mali konularõn görüşüleceği bir Olağanüstü Genel Kurul toplamak 
yerine, aldõğõ bir dizi kararõ ve uygulamalarõnõ ilk Olağan Genel Kurulun 
onayõna sunmayõ uygun görmüştür. Bu kararlar şunlardõr :

1) Toplantõ tarihi :10.5.1983
Karar no           :123

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn organ seçimlerinin 
ertelenmesini öngören 2719 sayõlõ yasanõn halen yürürlükte bulunmasõ, 
TODAİE Kamu Yönetim Komisyonunca sürdürülen çalõşmalarõn bulunduğu 
aşama göz önünde bulundurularak ve TMMOB Tüzüğünün 5. maddesinde 
verilen yetkiye dayanarak, Birlik Genel Kurulunun ertelenmesine; 1983 yõlõ 
tahmini bütçesi belirleninceye dek geçecek süre içinde, her ay için 1982 



tahmini bütçesinin 1/12 sini geçmemek üzere harcama yapõlabileceğine, 
oybirliğiyle karar verildi.

2) Toplantõ tarihi :   25.10.1983
Karar no           :   150

Yönetim Kurulunun 10.5.1983 gün ve 123 nolu kararõ gözden geçirildi. Kanun 
hükmündeki kararnamelerin yayõnlanmõş olmasõ ve Birlik Genel Kurulunun 
1984 Mart ayõ içinde toplanacağõ göz önünde bulundurularak; 1983 yõlõ 
tahmini gelir ve gider bütçelerinin hazõrlanarak, l Nisan 1983'den geçerli 
olmak üzere yürürlüğe konmasõna, 1982 ve 1983 bütçelerinin ayrõ ayrõ Birlik 
Genel Kurulunun onayõna sunulmasõna, oybirliği ile karar verildi.

3) Toplantõ tarihi :   8.11.1983 
Karar no           :   155

a) 27. Dönem Başkan, Başkan Yardõmcõsõ ve Sayman üye ödeneği ile 
Yönetim Kurulu oturum ücretlerinin alõnmamasõ ve Birliğe bağõş olarak 
bõrakõlmasõna,
b) 27. Dönem 1. Bölümüne (1.4.1982 - 31.3.1983) ilişkin mali raporun (karar 
defterine eklidir) Genel Kurulun onayõna sunulmak üzere kabulüne,

Karar no :   156

27. Dönem 2. Bölümüne (1.4.1983 - 31.3.1984) ilişkin Tahmini Gelir ve gider 
Bütçeleri ile Kadro Cetvelinin (karar defterine eklidir) kabulüne, yönetim 
kurulunun 150 nolu kararõ uyarõnca, l Nisan 1983'den geçerli olmak üzere 
yürürlüğe konmasõna,
Karar no :   157

Başkan ve Genel Sekreterin ücretlerinin l Nisan 1983 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere, kadro cetvelindeki karşõlõklarõna yükseltilmesine,

Karar no :   158

Kütüphaneci Ergin Güngör'ün sözleşmesinin l Kasõm 1983'den geçerli olmak 
üzere yenilenmesine; ücretinin kadro cetvelindeki karşõlõğõ olan 70.000,� TL. 
olarak belirlenmesine, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulunun 155-b nolu kararõ uyarõnca, 28. Genel Kurulun onayõna 
sunulmak üzere kabul edilen 27. Dönemin 1. Bölümüne (1.4.1982 - 
31.3.1983) ilişkin Mali Rapor ve aynõ döneme ilişkin Denetleme Kurulu 
Raporu şöyledir :

MALİ RAPOR (1.4.1982-31.3.1983)

1. 13.606,775,� TL. lik gelir bütçesi yüzde 54 oranõnda ve 6.140.895,53 TL. 
eksik olarak, 7.465.879,47 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2. Tahmini gider bütçesinin yüzde 53 oranõnda ve 7.271.523,08 TL. olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Ancak, Bina Fonu Hesabõnõn daha sonra 



muhasebeleştirilmesi sonucu, bu gerçekleşme 1.661.389,93 TL. eksik 
gözükmektedir. Fiili gerçekleşme :

7.271.523,08 + 1.661.389,93 = 8.932.913,01 TL.'dir.

Bu harcama, TMMOB'nin ortak binadaki birimler adõna yaptõğõ fazla ödemedir 
ve karşõlõğõnda bu birimler Birliğe borçlandõrõlmõşlardõr. Bu miktarõn fasõllara 
yansõmasõ aşağõdaki gibidir :

1. Personel giderleri        3.999.397.07 +   605.127.93
2. Genel giderler              659.846.46 + 1.056.262.-
                                            1.661.389.93

3. Bütçe dönemi içinde Birliğin borçlarõ 2.774.921,28 TL.'den 3.535.477,42 
TL.'ye (artõş 760.556,14 TL.); alacaklarõ 6.486.063,� TL.'den 11.147.611,18 
TL.'ye (artõş 4 661.548,18 TL.) yükselmiştir.

4. TMMOB'nin 31.3.1983 tarihi itibariyle bilançosu aşağõdaki gibidir :

Kasa                125.649,56
Banka               288.368,05
M. Borçlular 11.147.611,18
S. Kõymetler 164.202,75
                 
                  11.725.831.54

M. Alacaklõlar    3.535.477.42
Devreden Gelir    8.190.354,12
                 
                 11.725.831.5
5. 1.4.1982 - 31.3.1983 dönemi için öngörülen ve gerçekleşen gelirler 

aşağõdaki gibidir :

Gelirler Öngörülen Gerçekleşen Gerçekleşme %
si

Fark

1.Odalar Hisse. 7.771.922.- 2.854.551.- 36 - 4.917.371.-
2.Odalarca 
yapõlan olağan
üstü yardõmlar

        1.-    71.400.- - +    71.399.-

3.Yayõn gelirl.         1.- 253.112.25 - +253.111.25
4.Bağõş ve Yar.         1.-      - - -
5.Çeşitli geli.   646.000.- 166.613.22 25 -479.386.78
6.Odalardan 
Geç
Dön.Alacaklarõ

5.188.850.- 4.120.203.- 79 -1.068.647.-

13.606.775.- 7.465.879.44 54 -6.140.895.53

6.1.4.1982 - 31.3.1983 dönemi için öngörülen ve gerçeklesen giderler 
aşağõdaki gibidir :

Gelirler Öngörülen Gerçekleşen Gerçekleşme %
si

Fark

1.Personel gid. 7.772.732.20 3.999.397.07  51 - 3.773.335.13
2.Yayõn giderl.   720.002.-   418.380.-  58 -   301.622.-
3.Genel giderl. 1.939.115.62   659.846.46  34 - 1.279.269.16
4.Kongre-Kurult 300.000.- 1.118.989.- 272 + 818.989.-



5.S.Kõymet Dbaş   100.000.-    40.000.-  40 -    60.000.-
6.Sair Giderl.         2.-      - -        -
7.Temsilc.gid.         1.-      - -        -
8.Ortak bina-
Basõm evi

        1.-      - -        -

9.Geçen dö.borç 2.774.921.28 1.034.911.35 37 - 1.740.009.93
13.606.775.- 7.271.523.88 53 - 6.335.251.12

TMMOB DENETLEME RAPORU (1.4.1982 - 31.3.1983)
Kurulumuz 17.6.1983 günü Birlik Genel Sekreteri ve muhasebe görevlisinin 
de hazõr bulunmasõyla TMMOB XXVII. Çalõşma Dönemine ilişkin 4. 
Denetlemesini yapmõştõr, incelememiz sonucu belirlenen hesap sonuçlan ve 
görüş ve önerilerimiz aşağõdadõr.

GELİRLERİN İNCELENMESİ

Gelirler Öngörülen Gerçekleşen Gerçekleşme % si
1.Odalar Hissesi 7.771.922.- 2.854.551.- 36
2.Odalarca yapõlan 
olağanüstü yardõml.

        1.-    71.400.- -

3.Yayõn Gelirleri         1.-   253.112.25 -
4.Bağõş ve Yardõml.         1.-       - -
5.Çeşitli gelirler   646.000.-   166.613.22 25
6.Od.Geç.Dön.Alaca
k

5.188.850.- 4.120.203.- 79

13.606.775.- 7.465.879.47 54

GİDERLERİN İNCELENMESİ

Giderler Öngörülen Gerçekleşen Gerçekleşme % si
1.Personel gid. 7.772.732.20 3.999.397.07  51
2.Yayõn giderl.   720.002.-   418.380.-  58
3.Genel giderl. 1.939.115.62   659.846.46  34
4.Kongre-Kurult   300.000.- 1.118.989.- 372
5.S.Kõymet Dbaş    100.000.-     40.000.-  40
6.Sair Giderl.          2.-       - -
7.Temsilc.gid.          1.-       - -
8.Ortak bina-Basõm 
evi

         1.-      - -

9.Geçen dö.borç 2.774.921.28 1.034.911.35  37
13.606.775.- 7.271.523.88  53

KASA VE BANKA HESABI
TMMOB'nin 31.3.1983 aksamõ itibariyle kasa ve banka durumu aşağõdaki 
gibidir. 
Kasa   :   125.649,56 
Banka  :   288.368,05

SONUÇ,GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
a) XXVII. Dönemde TMMOB gelirleri yüzde 54, giderleri yüzde 53 oranõnda 
gerçekleşmiştir.



b) Odalar hissesindeki gerçekleşme oranõ olağanüstü düşüktür (yüzde 36). Bu 
durum, bazõ Odalarõn geçen dönem borçlarõnõn bir bölümünü kapatmalarõ 
sonucu ortaya çõkan, geçen dönem alacaklarõndaki göreceli yüksek 
gerçekleşme oranõna (yüzde 79) rağmen; Odalarõn Birliğe olan borçlarõnõn 
yükselmesi sonucunu ortaya çõkarmõştõr. 26. Dönemde görülen olumlu 
gelişmenin, bu yõl yeniden tersine dönmesi, Odalarõn önemle üzerinde 
durmasõ gereken bir durumdur.

c) Giderlerden, ortalama gerçekleşmenin ve ödeneğin çok üzerine çõkan tek 
kalem kongre � kurultay harcamalarõdõr. COPISEE genel kurulunun yanõ sõra, 
Anayasa konulu çok sayõda etkinliğin gerçekleştirilmesi bu harcamalarõn 
yüksek gerçekleşmesinin nedeni olmuştur. Anayasa gibi yaşamsal bir konuda 
Birliğin sesini duyurmak amacõyla gerçekleştirilen  etkinlikler, kurulumuzca 
olumlu
bulunmuştur.

d) TMMOB XXVII. Dönem gelir ve gider kayõtlarõnõn düzenli bir biçimde 
tutulduğu, harcamalarõn belge, makbuz ve faturalara dayandõğõ ve bunlarõn 
gerektiği şekilde saklandõğõ belirlenmiş, muhasebe işlemlerini yürüten 
elemanlarõn çalõşmalarõ kurulumuzca övgüye değer bulunmuştur.

Bilgilerinize sunarõm.
Zeki KIRKAYAK          Osman SARGIN              Seçkin İNCEEFE
TMMOB                      TMMOB                    TMMOB
Denetleme Kurulu üyesi    Denetleme Kurulu üyesi      Denetleme Kurulu 
üyesi

TAHMİNİ GELİR VE GİDER BÜTÇESİ (1.4.1983 - 31.3.1984) 

Yönetim Kurulunun 156 nolu kararõ uyarõnca, Genel Kurulun onayõna 
sunulmak üzere kabul edilen ve l Nisan 1983'den geçerli olmak üzere 
yürürlüğe konan, 27. Dönem 2. Bölümüne (1.4.1983 -31.3.1984) ilişkin 
Tahmini Gelir ve Gider Bütçeleri ile Kadro Cetveli şöyledir :

TMMOB TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ (1.4.1983-31.3.1984)

1. Odalar Hissesi                                    9.955.741,95
2. Odalarca Yapõlan Olağanüstü Yardõmlar                     l,�
3. Yayõn Gelirleri                                       l,�
4. Bağõş ve Yardõmlar                                       l,�
5. Çeşitli Gelirler                                 947.519,47
6. Odalardan Geçen Dönem Alacaklarõ                   8.704.602,�

TOPLAM                                          19.607.866,42

TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

1. Odalar hissesi, Odalarõn 1982 Gerçekleşen Bütçeleri esas alõnarak ve aynõ 
bütçeleri gerçekleştirecekleri varsayõlarak hesaplanmõştõr. Hesap sonuçlarõ 
ekli çizelgede görülmektedir.



2. Çeşitli gelirler, katalog geliri (400.000,� TL. dolayõnda) ve Dost
Yayõnevinin Bina Fonu Borcu (159.230,� TL.) göz önünde bulundurularak 
yüksek tutulmuştur.

3. Odalarõn geçen dönem borçlarõnõn (10.880.752,34 TL.) % 80'ini 
ödeyecekleri varsayõmõyla,

10.880.752,34 X 0,80 =  8.704.602,� TL. gelir öngörülmüştür.

31.3.1983 itibariyle Odalarõn Birliğe olan borçlarõ ekli çizelgede verilmiştir.

ODALARIN BİRLİĞE BORÇLARI

31.3.1982 31.3.1983 Fon Toplam
Elektrik    927.562.-   449.005.-  958.222.- 1.407.227.-
Fizik      4.502.-     8.056.-   56.886.-    64.942.-
Gemi         -    19.127.-      -    19.127.-
Gemi Makine     17.735.-    17.735.-      -    17.735.-
Harita +   61.176.-     9.274.-   51.343.80    60.617.80
İç Mimar      2.635.-     2.635.-      -     2.635.-
İnşaat  1.409.720.- 1.667.373.-      - 1.667.373.-
Jeoloji +   25.364.- +  21.367.-  182.576.05   161.209.05
Kimya    107.969.-   323.102.-   38.421.50   361.523.50
Maden         -    40.708.-      -    40.708.-
Makine  2.616.968.- 3.909.423.25  138.615.47 4.048.038.72
Matalurji     31.268.-      -   10.505.50    10.505.50
Meteoroloji     10.009.-    16.339.-      -    16.339.-
Mimar    352.201.- 1.216.471.-      - 1.216.471.-
Orman    111.463.-   289.162.-      -   289.162.-
Petrol     31.469.-    97.174.-      -    97.174.-
ŞPMMO      7.094.-    30.378.-    29.351.-    59.729.-
Ziraat    853.531.- 1.304.001.-    36.237.77 1.340.238.77

 6.397.613.- 9.378.596.25 1.502.159.09 10.880.752.-

TMMOB TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
(1.4.1983-31.3.1984)

1.PERSONEL 
GİDERL.

1982 Tahmini 1982 Gerçekleşen 1983 Tahmini

Sözleş.Pers.gid. 3.720.000.- 1.691.840.- 5.940.000.-
Kadrolu pers.gid. 1.892.676.-   544.179.07 2.839.200.-
Geçici pers.gid.         1.-     9.248.-         1.-
İkramiye   170.078.-   184.007.-   473.200.-
Fazla Çalõşma    25.000.-       315.-         1.-
Kasa Tazminatõ    24.000.-    57.000.-    72.000.-
SSK işveren hissesi   743.490.-   423.477.- 1.082.952.-
Geçici Gör.ve Yoll.   150.000.-    55.170.-   250.000.-
Toplu sözlş.farkõ    23.584.10       -   161.341.-
Sosyal yardõmlar:          
İzin Yardõmõ    16.000.-    32.000.-    28.000.-
Taşõt Yardõmõ   180.000.-   293.154.-   359.856.-
Yemek Yardõmõ   180.000.-   293.154.-   359.856.-



Giyim Yardõmõ    28.000.-    71.864.-    71.904.-
Yakacak Yardõmõ   144.000.-   234.524.-   287.868.-
Çocuk Yardõmõ    14.400.-    19.000.-    28.800.-
Öğrenim Yardõmõ    11.500.-    23.500.-    14.000.-
Diğer Sos.Yardõmlar         0.-       -      -
Tazminatlar                      
İhbar Tazminatõ         1.-          -          1.-
Kõdem Tazminatõ         1.-          -          1.-
2.YÖNETİM 
GİDERLERİ

  450.001.-      66.965.-    554.401.-

Başkan.Bşk.Yrd.Say
m

  132.000.-          -       - 

Yönetim Kurulu   134.400.-          -       -
Denetleme Kurulu     6.000.-          -      6.000.-
Onur Kurulu    10.000.-          -     10.000.-
Yardõmcõ Organlar    72.000.-          -     72.000.-
Temsil Giderleri    95.600.-       66.965.-    200.000.-
Tetkik ve Danõş.gid         1.-          -    266.401.-
3.YAYIN GİDERLERİ   720.002.-      418.380.-    920.002.-
Telif Ücreti         1.-          -          1.-
Basõm ve Kağ.Gider.   600.000.-      418.380.-    800.000.-
Postalama   120.000.-          -    120.000-
Diğer Yayõn Gid.         1.-          -          1.-
4.GENEL 
GİDERLER

1.939.115.62       590.155.46  1.579.001-

Kõrtasiye basõ.kağ.   200.000.-       179.603.-    400.000.-
Kitap Gazete Dergi    50.000.-        38.385.-    100.000.-
Kira 1.080.000.-           -          1.-
Damga Pulu    10.000.-         5.250.-     10.000.-
PTT   175.000.-         99.630.45        200.000.-
Su Isõtma Aydõnlatma   120.000.-           -    200.000.-
Vergi Resim Harçlar    10.000.-           -     10.000.-
Dava İcra Masraflar    30.000.-         34.712-     60.000.-
Tamir Bakõm   150.000.-            450.-     100.000.-
Malzeme    50.000.-          1.480.-    100.000.-
Sivil Savunma    25.750.-           -     99.000.-
Diğer Genel Giderl.    38.365.62.-        230.645.01    300.000.-
5.KONGRE 
GİDERLERİ

  300.000.-      1.188.680.-    800.000.-

Genel Kurul Giderl.   150.000.-        259.734.-    400.000.-
Kongre Kurultay   150.000.-        928.946.-    400.000.-
6.SABİT 
KIYM.D.BAŞ.

  100.000.-         40.000.-    250.000.-

7.SAİR GİDERLER         2.-           -          2.-
Sosyal Bağõş Yardõm         1.-           -           1.-
Bilinmeyen Giderler         1.-           -           1.-
8.TEMSİLCİLİK GİD.         1.-           -          1.-
9.ORTAK BİNA 
B.EVİ

        1.-           -           1.-

10.GEÇEN DÖNEM 
BORÇ

2.774.921.28      1.034.911.35 3.535.477.42

     _______     __________   ___________
13.606.775.-      7.271.523.88 19.607.866.42

TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI



495.000 x 12 = 5.940.000,� TL.

1.2. Kadrolu personel giderleri
236.600 X 12 = 2.839.200,� TL.

2. YÖNETİM GİDERLERİ
"Temsil giderleri dõşõndaki fasõllar 27. Dönem tahmini bütçesiyle aynõ 
tutulmuştur.

3. YAYIN GİDERLERİ
Sürekli olmasa bile Birlik dergisinin yayõnlanabileceği ve Türkiye'de 
Mühendislik Hizmetleri Kongresinin Tebliğlerinin kitap halinde basõlabileceği 
düşünülerek toplam 920.002,� TL. ödenek ayrõlmasõ uygun görülmüştür.

4. GENEL GİDERLER
Bina fonu hesabõ içinde işlem gören kira, su, õsõtma, aydõnlatma, tamir-bakõm 
dõşõndaki fasõllar için geçen dönem gerçekleşmeleri göz önünde 
bulundurularak ödenek ayrõlmõştõr.

Bina fonunda işlem gören fasõllar için toplam 300.001,� TL. lõk ödenek 
ayrõlmõştõr, ödeneğin düşük tutulmasõnõn nedeni 3 personelin ücretlerinin 
(ödenekleri kadrolu personel giderleri içinde ayrõlmõştõr) Bina Fonu giderlerine 
dahil olmasõ ve bu miktarõn yaklaşõk olarak Birliğin Fon hissesini 
karşõlamasõdõr.

5. Kongre kurultay giderleri için, Mayõs 1983'de yapõlacak olan COPISEE 
Genel Kurulu düşünülerek 400.000,� TL. ödenek ayrõlmõştõr.

6. Birliğin SSK'ya olan borçlarõ, 1983 yõlõ başõndan itibaren ödenmeye 
başlanmõştõr. Vergi borcunun da ödenmesi öngörülmüş ve tüm borçlarõ 
karşõlayacak ödenek bütçeye konmuştur.

TMMOB KADRO CETVELİ

Sözleşmeli personel       Adet
1.Başkan                   1          90.000,
2.Genel Sekreter           1          90.000,
3.Genel Sekreter Yard.     1          80.000,
4.Basõn- Yayõn Sekreteri   1          70.000,
5.Hukuk Danõşmanõ          1          35.000, 
6.Kütüphaneci              1          70.000,
7.Kütüphaneci Yardõmcõsõ   1          60.000 
Kadrolu personel         Adet
1.Veznedar                 1           33.500,
2.Daktilo-Sekreter         1           35.600,
3.Arşiv- Yayõn Personeli   2           67.000,�(2 x 33.500)
4.Hizmet görevlisi         2           67.000,�(2 x 33.500)
5.Gece Bekçisi             1           33.500,�
                                      236.600,�
Bütçe döneminin tam olarak kapatõlabilmesi için, TMMOB mali işlemleri 
29.3.1984 akşamõ durdurulacak ve 31.3.1984 tarihi itibariyle, 27. Dönemin 2. 



Bölümüne ilişkin Mali Rapor, Denetleme Kurulu Raporu ile 28. Dönem 
Tahmini Gelir ve Gider Bütçelerindeki gerekli düzeltmeler, Genel Kurulun 
bilgisine ve onayõna sunulacaktõr.

TMMOB 28. DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

GELİRLER 1.4.1984-31.3.1985 1.4.1985-31.3.1986 28.Dönem Toplantõ
1.Odalar Hissesi 14.823.609,- 22.235.400.- 37.059.009.-
2.Odalarca Yapõlan
Olağanüstü Yardõml.

         1.-          1.-          2.-

3.Yayõn gelirleri          1.-          1.-          2.-
4.Bağõş ve Yardõml.          1.-          1.-          2.-
5.Çeşitli gelirler  1.000.000.-  1.764.600.-  2.764.600.-
6.Odalardan geçen 
dönem alacaklarõ

13.036.440.-  5.000.000.- 18.036.440.-

TOPLAM 28.860.052.- 29.000.000.- 57.860.052.-

28.DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI
1. Odalar Hissesi, Odalarõn 1984 Tahmini Bütçeleri esas alõnarak ve 
bütçelerini yüzde 80 oranõnda gerçekleştirecekleri varsayõlarak 
hesaplanmõştõr. Odalarõn büyük bölümünün 1985 yõlõ için tahmini bütçe 
hazõrlamamalarõ nedeniyle, 28.  Dönemin 1.4.1985-31.3.1986 arasõnõ 
kapsayan ikinci bölümü için, Odalarõn
1985 yõlõnda, 1984 tahmini bütçesinin, yüzde 120'sini gerçekleştirecekleri 
varsayõlmõştõr.

2. Çeşitli Gelirler, ortak binadaki TMMOB dõşõ birimlerin (şu anda Dost 
Kitapevi) 31 Mart 1984 ve 1985 itibariyle yapõlacak hesap kesinleştirme 
işlemleri; Odalarõn TMMOB Bilirkişilik - Eksperlik - Hakemlik ve Teknik 
Müşavirlik Yönetmeliği hükümlerine, uymakta daha duyarlõ davranacaklarõ ve 
öngörülemeyen gelirler düşünülerek belirlenmiştir.

3. Odalarõn 15.3.1984 tarihi itibariyle hesaplanan geçen dönem borçlarõnõn 
tamamõnõ dönem bütününde ödeyecekleri ve çok yüksek boyutlara varan 
vergi borcunun, daha fazla kayba meydan vermeden ödenebilmesi için 
ağõrlõklõ ödemeyi Dönemin birinci yarõsõnda yapacaklarõ öngörülmüştür.

4. Odalarõn geçen dönem borçlarõ aşağõdaki bölümlerde oluşmaktadõr :

Birlik Hissesi Borcu                       11.039.763,�
1982 Yõlõ Bina Fonu Kesin Hesabõndan Kalan   296.677,�
1983 Yõlõ Bina Fonu Kesin Hesabõndan Gelecek   6.700.000,�

1983 Yõlõ Bina Fonu Hesabõ 31.3.1984 itibariyle kesinleşecektir. 6.700.000,� 
TL. tahmini bir rakamdõr ve geçen yõl ki bölüşüm oranlarõ esas alõnarak 
hesaplanmõştõr. Kesin rakam, 31.3.1984 tarihi itibariyle Genel Kurul'a 
sunulacaktõr.

TMMOB 28. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

I.PERSONEL GİDERLERİ 14.648.328.- 18.447.636.-
A.ÜCRETLER
1.Sözleşmeli Pers.Ücretl. 7.200.024.- 9.360.024.-



2.Kadrolu Pers.Ücretleri 4.140.012.- 5.460.012.-
3.Geçici Pers.Ücretleri         1.-         1.-
4.İkramiya   737.976.-   909.984.-
5.Fazla Çalõşma         1.-         1.-
6.Kasa Tazminatõ    72.000.-    72.000.-
7.SSK İşveren Payõ 1.150.764.- 1.178.064.-
8.Geçici Görev Yolluklarõ   200.000.-   300.000.-
9.Toplu Sözleşme Farkõ         1.-         1.-
B.SOSYAL YARDIMLAR
1.İzin Yardõmõ    27.972.-    27.972.-
2.Taşõt Yardõmõ   359.859.-   359.859.-
3.Yemek Yardõmõ   359.859.-   359.859.-
4.Giyim Yardõmõ    71.988.-    71.988.-  
5.Yakacak Yardõmõ   287.868.-   287.868.-
6.Çocuk Yardõmõ    20.000.-    20.000.-
7.Öğrenim Yardõmõ    20.000.-    20.000.-
8.Diğer Sosyal Yardõmlar         1.-         1.-
C.TAZMİNATLAR         
1.İhbar tazminatõ         1.-         1.-
2.Kõdem tazminatõ         1.-         1.-
II.YÖNETİM GİDERLERİ  1.000.000.- 1.200.000.-
1.Başkan,2.Başkan,Sayman    264.000.-   264.000.-
2.Oturum ücretleri      
2.1 Yönetim kurulu    182.000.-   182.000.-
2.2 Denetleme kurulu     24.000.-    24.000.-
2.3 Onur kurulu          1.-         1.-
2.4 Yardõmcõ organlar     90.000.-    90.000.-
3.Temsil ve ağõrlama gid.    439.988.-   639.998.-
4.İnceleme ve danõş.gid.         1.-          1.-
III.YAYIN GİDERLERİ 1.200.000.- 2.000.000.-
1.Telif ücretleri         1.-            1.-
2.Basõm ve kağõt giderl. 1.000.000.- 1.700.000.-
3.Postalama giderleri   199.998.-   299.998.-
4.Diğer yayõn giderleri         1.-         1.-
IV.GENEL GİDERLER 3.551.720.- 5.352.359.-
1.Kõrt.ve basõ.kağ.gider.   200.000.-   300.000.-
2.Kitap,Gaz,ve dergi gid.   100.000.-   150.000.-
3.Kira 2.000.000.- 3.000.000.-
4.Danga pulu    10.000.-    20.000.-
5.PTT giderleri   200.000.-   300.000.-
6.Isõtma Aydõn.ve su gid.         1.-         1.-
7.Vergi,resim,harçlar    10.000.-    20.000.-
8.Dava,icra,noter giderl.    50.000.-    70.000.-
9.Tamir ve bakõm giderl.         1.-         1.-
10.Malzeme giderleri    40.000.-    60.000.-
11.Sivil savunma fonu   100.000.-   120.000.-
12.Diğer genel giderler   801.718.- 1.312.357.-
V.KONGRE GİDERLERİ   500.000.-   700.000.-
1.Genel kurul giderleri         1.-         1.-
2.Kongre kurultay giderl.   499.999.-   699.999.-
VI.SABİT KIYMET-
DEMİRBAŞ
GİDERLERİ

1.000.000.- 1.300.000.-



VII.DİĞER GİDERLER         2.-         2.-
1.Sosyal bağõş ve yardõml         1.-         1.-
2.Bilinmeyen giderler         1.-         1.-
VIII TEMSİLCİLİK GİDERL.         1.-         1.- 
IX ORTAK BİNA VE 
BASIMEVİ
GİDERLERİ

        1.-         1.-

X.GEÇEN DÖNEM 
BORÇLARI 

7.000.000.-         1.-

28.860.052.- 29.000.000.-

28. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

I.   PERSONEL GİDERLERİ

1.1. Sözleşmeli Personel Giderleri ;
600.002 x 12 = 7.200.024   780.002 x 12 = 9.360.024

1.2. Kadrolu Personel Giderleri    :
345.001 x 12=4.140.012   455.001 x 12=5.460.012

Bina Fonu personelinin ücretleri Personel giderlerinin dõşõnda tutulmuştur.

II.   YÖNETİM GİDERLERİ
1. Başkan, II. Başkan, Sayman ödeneği ;
Başkan için ayda 10.000,� TL. II. Başkan ve Sayman için ayda 6.000,� TL. 
brüt ödenek öngörülmüştür. 22.000x12=264.000� TL.

2. Yönetim Kurulu için iki haftada bir toplantõ,her toplantõda 14 üye bulunmasõ 
ve üye başõna brüt 500,� TL. hesabõyla :
26 x 14 x 500=182.000,� TL.

3. Komisyonlarda görev alan üyeler için ayda bir toplantõ,5 üye bulunmasõ ve 
3 komisyon hesabõ ile toplantõ başõna brüt 500,� TL. üzerinden
12 x 5 x 3 x 500=90.000,� TL.

4. Denetleme Kurulu için :
3 x 4 x 2.000=24.000 � TL.

III. YAYIN GİDERLERİ
Yayõn türü ve periyodu konusunda öngörüde bulunma olanağõ bulunmamakla 
birlikte, belli bir ödeneğin ayrõlmasõ uygun görülmüştür.

IV. Geçen dönem gerçeklesen giderler dikkate alõnarak ve muhtemel artõşlar 
göz önünde bulundurularak ödenek ayrõlmõştõr.

Bina fonu hesabõnda işlem gören giderler için, tüm ödenek kira faslõnda 
toplanmõştõr.

V. Kongre giderleri için, bütçe dönemi içinde Olağan Genel Kurul 
toplanmayacağõ öngörülerek ödenek ayrõlmõştõr.

28. DÖNEM TMMOB KADRO CETVELİ



A.SÖZLEŞMELİ 
PERSONEL

1984 1985

1.Başkan 150.000.- 200.000.-
2.Genel Sekreter 150.000.- 200.000.-
3.Genel Sekreter Yard. 120.000.- 150.000.-
4.Genel Sekreter Yard. 120.000.- 150.000.-
5.Genel Sekreter Yard.       1.-       1.-
6.Yayõn Sekreteri       1.-       1.-
B.YARI ZAMANLI 
SÖZLEŞMELİ
PERSONEL
1.Hukuk Danõşmanõ  40.000.-  50.000.-
2.Mali Danõşman  20.000.-  30.000.-
C.ÖZEL BİRİM PERSONELİ
1.Kütüphaneci  60.000.-  75.000.-
2.Kütüphaneci Yard.  50.000.-  65.000.-
3.Bilgisayar Operatörü  50.000.-  75.000.-
4.Bilgisayar Operatö yar.       1.-       1.-
D.KADROLU PERSONEL
1.Sekreter  60.000.-  75.000.-
2.Daktilo Sekreter  50.000.-  65.000.-
3.Muhasebeci-Veznedar  50.000.-  65.000.-
4.Müstahdem  25.000.-  35.000.-
E-BİNA FONU PERSONELİ
1.Bina Sorumlusu  55.000.-  70.000.-
2.Müstahdem  50.000.-  65.000.-
3.Müstahdem  50.000.-  65.000.-
4.Arşiv Sorumlusu  50.000.-  65.000.-
5.Gece Bekçisi  30.000.-  40.000.-
6.Müstahdem  25.000.-  35.000.-
7.Müstahdem  25.000.-  35.000.-

4
EKLER
EK : l
ANAYASA Madde : 135

«Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõ ve üst kuruluşlarõ; belli bir 
mesleğe mensup olanlarõn müşterek ihtiyaçlarõnõ karşõlamak, mesleki 
faaliyetlerini kolaylaştõrmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak 
gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarõnõn birbirleri ile ve halk ile olan 
ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak üzere meslek disiplini ve 
ahlâkõnõ korumak maksadõ ile kanunla kurulan ve organlarõ kendi üyeleri 
tarafõndan kanunda gösterilen usullere göre yargõ gözetimi altõnda, gizli oyla 
seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile kamu iktisadî teşebbüslerinde asil ve sürekli 
görevlerde çalõşanlarõn meslek kuruluşlarõna girme mecburiyeti aranmaz.
Meslek kuruluşlarõ, kuruluş amaçlarõ dõşõnda faaliyet gösteremezler; siyasetle 
uğraşamazlar, siyasî partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edemezler.

Siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşlarõ; meslek kuruluşlarõnõn ve 



üst kuruluşlarõ organlarõnõn seçimlerinde aday gösteremezler ve belirli 
adaylarõn leh veya aleyhlerinde faaliyeti bulunamazlar ve propaganda 
yapamazlar.
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõ, kanunda gösterildiği şekilde 
Devletin idarî ve malî denetimine tabidir.

Amaçlarõ dõşõnda faaliyet gösteren ve siyasetle uğraşan meslek kuruluşlarõnõn 
sorumlu organlarõnõn görevine, kanunun belirttiği merciin istemi üzerine, 
mahkeme kararõ ile son verilir ve yerlerine yenileri seçtirilir.

Türk Devletinin varlõk ve bağõmsõzlõğõnõn, ve milletin bölünmez bütünlüğünün, 
toplumun huzurunun korunmasõ ve Devletin Anayasada belirtilen temel 
niteliklerini tehdit edici faaliyetlerin önlenmesi bakõmõndan gecikmesinde 
sakõnca bulunan hallerde mahallin en büyük mülki amiri bu organlarõ geçici 
olarak görevden uzaklaştõrabilir.

Görevden uzaklaştõrma kararõ; üç gün içinde mahkemeye bildirilir. Mahkeme 
görevden uzaklaştõrma kararõnõn yerinde olup olmadõğõna en geç on gün 
içinde karar verir.»

EK : 2

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ'NİN TMMOB 
KANUNU'NUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA 
BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME'YE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

GEÇİCİ MADDENİN UYGULANMASI OLANAKSIZDIR

Kanun hükmünde kararnamenin esas maddelerine geçmeden önce, bizim ya 
da Bakanlar Kurulunun iradesi dõşõnda, gerçekleşmesi olanağõ bulunmayan 
geçici maddeyle ilgili durumu bilgilerinize sunmak istiyoruz.
Bilindiği gibi 7303 sayõlõ yasayla değişik 6235 sayõlõ TMMOB kanununun, Birlik 
Tüzüğünün ve Oda Tüzüklerinin, kanun hükmünde kararnameyle çelişmeyen 
hükümleri yürürlüktedir ve TMMOB yönetim kurulu başta olmak üzere, tüm 
organlar bu hükümlere uymak zorundadõrlar. Kararnamenin geçici maddesi 
düzenlenirken, anõlan yasa ve tüzüklere uygun olarak oluşturulan TMMOB 
örgüt yapõsõnõn göz önünde bulundurulmadõğõ anlaşõlmaktadõr.

Bu yapõ kõsaca şöyledir.
1. TMMOB Organlarõ
2. Oda Merkez Organlarõ
3. Oda Şube ve Bölge Temsilciliği Yönetim Kurullarõ
4. İl ve İlçe Temsilcilikleri
Birliğe bağlõ 18 Odanõn üye sayõlarõ ve bu üyelerin yurt düzeyindeki 
dağõlõmlarõna bağlõ olarak, örgütlenme biçimlerinin birbirinden farklõ olacağõ 
kuşkusuzdur. Bu durum aşağõda ayrõntõlõ olarak verilmiştir.

Oda Adõ Mart 1983
Üye Sayõsõ

Merkez Şube Sayõsõ Bölge Tem.
Sayõsõ

İl ve İlçe
Tem. Sayõsõ

Elektrik M.O 11.320 Ankara 3 4 40
Fizik M.O    820 Ankara - - -



Gemi M.O    590 İstanbul - - -
Gemi Mak.
İşl. M.O

   500 İstanbul - - -

Harita M.O  2.281 Ankara 1x - -
İç Mim.O.    185 Ankara - - -
İnşaat M.O 28.956 Ankara 6 - 19
Jeoloji M.O  2.417 Ankara - - 20
Kimya M.O 11.595 Ankara 3 - -
Maden M.O  2.527 Ankara 1x - -
Makine M.O 22.993 Ankara 4 3 27
Metalurji M.  1.090 Ankara - - -
Meteoroloji    125 Ankara - - -
Mimarlar O. 14.040 Ankara 3 - 17
Orman M.O  4.300 Ankara - - -
Petrol M.O    340 Ankara 1x - -
ŞPMMO    450 Ankara - - -
Ziraat M.O 11.856 Ankara 4 - 62

x Şube genel kurulunda delege seçimi yapõlmamaktadõr. Merkez genel kurulu 
tüm üyelere açõk olarak toplanmaktadõr.

Geçici madde, diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn örgüt 
yapõlarõ göz önünde bulundurularak iki aşamalõ bir seçime (Oda genel kurulu 
ve Birlik Genel Kurulu) göre düzenlenmiştir. Oysa TMMOB'de doğrudan genel 
kurulu yapabilecek Oda sayõsõ 10 ve bu odalara kayõtlõ üye sayõsõ ise sadece 
12.758'dir. TMMOB'nin tüm üye sayõsõnõn 118 bin dolayõnda olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, 10 Odanõn üye sayõsõ, Birlik üyelerinin sadece 
yüzde 11'ini oluşturmaktadõr.

Diğer Odalarõmõz 7'si düşünüldüğünde 3 aşamalõ bir seçim mekanizmasõ 
ortaya çõkmaktadõr : 1) Şube veya Bölge Temsilciliği genel kurulu, 2) Oda 
genel kurulu (birinci aşamada seçilen delegelerle), 3) TMMOB genel kurula 
(Oda genel kurullarõnda seçilen delegelerle)

Kararnameyle getirilen birinci toplantõda çoğunluk aranmasõ hükmü ve örgüt 
yapõsõ açõsõndan bunun hemen hemen olanaksõz olmasõ gerçeği karşõsõnda, 
bu üç aşamalõ seçimin 31 Ekim'e kadar tamamlanmasõ mümkün değildir. 
Birlik genel kurulunun 30 Ekim'de toplanmasõ gereği düşünülerek, geriye 
doğru bir takvim yapõlõrsa, bu durum rahatça görülecektir.

Birlik genel kurulunun en erken toplanma tarihini belirleyecek olan ise Ziraat 
Mühendisleri Odasõnõn örgüt yapõsõdõr. Oda tüzüğünün ilgili maddeleri 
uyarõnca, TMMOB genel kurulu ancak 4 aşamada gerçekleştirilebilir :

1. Oda merkezinin bulunduğu Ankara ile Şube merkezlerinin bulunduğu 
Adana, İstanbul, İzmir ve Samsun dõşõndaki 62 ilde yapõlacak olan temsilci ve 
il delegeleri seçimi,

2. Şube yönetim kurulu ile Oda genel kuruluna katõlacak Şube merkezi 
delegelerinin seçildiği Şube genel kurullarõ.

3. Oda organlarõ ile Birlik genel kuruluna katõlacak delegelerin seçildiği



Oda genel kurulu.

4. TMMOB genel kurulu.

TMMOB yönetim kurulu, temsil edilmeyecek olan Oda sayõsõ l olsa bile, böyle 
bir genel kurul toplantõsõ düzenleyip, yaklaşõk 1,5 yõllõk çalõşmalarõnõn 
değerlendirilmesini isteme hak ve yetkisini kendisinde görmemektedir. Kaldõ ki 
eğer geçici madde değiştirilmez ve 29 - 30 Ekim'de Birlik genel kurulu 
gerçekleştirilmeye çalõşõlõrsa, üyelerin yüzde 89'una sahip olan 8 Odanõn 
temsil edilmemesi durumu ortaya çõkacaktõr.

Açõklanan nedenlerle, yasa ve tüzükler çerçevesinde, Birlik Genel Kurulunun 
en erken toplanabileceği tarih Aralõk ayõnõn ilk yarõsõ olarak görülmektedir. 
Geçici maddenin bu gerçekler göz önünde bulundurularak, olabilecek 
gecikmeleri de düşünüp 31 Ekim tarihinin 31 Aralõk olarak değiştirilip yeniden 
düzenlenmesi zorunluluğu ortaya çõkmaktadõr.

TMMOB Yönetim Kurulu, Genel Kurullarõn biran önce toplanmasõ için tüm 
çabayõ harcayacaktõr. Konuya ilişkin olarak TMMOB birimlerine gönderilen 
Genelge ve Yüksek Seçim Kurulu'na iletilen başvuru yazõsõ ilişikte bilginize 
sunulmuştur. Her iki yazõda, kararnamenin yayõnlanmasõndan sonraki ilk 
çalõşma günü olan 8.8.1983 tarihini taşõmaktadõr. Tüm alt birimler adõna 
Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunulmasõ, süreci hõzlandõracak bir 
mekanizma olarak düşünülmüştür. Ancak, TMMOB Yönetim Kurulunun 
çabalarõ, geçici maddenin uygulanabilmesi için yeterli olmamaktadõr.

Bu gerçeklik karşõsõnda geçici maddenin ikinci fõkrasõnõn da yeniden 
düzenlenmesi, zorunlu olmasa bile, yararlõ olacaktõr.

Şöyle ki;
Şube ve Bölge Temsilciliklerinin genel kurullarõ Aralõk - Ocak aylarõnda, Oda 
genel kurullarõ Şubat ayõnda. Birlik Genel Kurulu Nisan - Mayõs aylarõnda 
toplanmak zorundadõr. Bu durumda, yanõldõktan 3-4 ay sonra ve TMMOB 
genel kurulunun hemen ardõndan, Temsilcilik ve Oda genel kurullarõnõn 
yeniden toplanmasõ zorunluluğu vardõr. En azõndan bu birimler için yapõlacak 
seçimlerin, gelecek bir yõllõk dönemde de görev yapacak organlarõ 
belirleyeceği hükmü geçici maddede yer almalõdõr. Böylece yargõnõn yükü de 
kõsmen hafifleyecektir.

KARARNAMENİN OLUŞUM MEKANİZMASI ÜZERİNE

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, Anayasanõn hazõrlõk çalõşmalarõndan 
başlayarak her fõrsatta meslek kuruluşlarõna ilişkin görüşlerini, ilgililere, 
üyelerine ve kamuoyuna iletmeyi görev bilmiştir.

T.C. Danõşma Meclisi Anayasa Komisyonu Başkanlõğõnõn 25.12.1981 gün ve 
106 sayõlõ yazõsõ üzerine, anõlan komisyona ilettiğimiz metinde, meslek 
kuruluşlarõna ilişkin şu görüşlere yer verilmiş idi :

«Modern meslek örgütlenmelerinin en gelişkin örnekleri, klasik batõ 
demokrasilerinin en gelişkin örneklerinde görülmektedir. Bu tür 



örgütlenmelerin
en belirgin ortak nitelikleri kendi faaliyet alanlarõnda denetim erkine sahip 
olmalarõ, bu alanla ilgili her türlü düzenlemede söz ve karar sahibi olmalarõdõr. 
Toplumun diğer pek çok birimi gibi meslek kuruluşlarõna da tanõnan böyle bir 
özerklik, esasen liberal kapitalizmin siyasi düzeyde klasik batõ demokrasisini 
üretebilmesinin zorunlu bir unsuru olarak ortaya çõkmõş, yerine getirdiği bu 
önemli işlevle de giderek kurumsallaşmõştõr. Bu işlev toplumsal pratikte 
iktidarõn, meslek kuruluşlarõnõ da kapsayan çeşitli kurumlarõn katõlõmõ ile 
yaygõnlaştõrõlmasõ seklinde somutlanmaktadõr.

Demokrasi, toplumun her biriminde, insanõn maddi ve manevi varlõğõnõn 
gelişmesine elveren ilişkilerde ifadesini bulur. Maddi ve manevi yarlõğõnõn 
gelişmesine elveren ilişkiler ise, insanõn en azõndan faaliyet gösterdiği alanda 
etkili olmasõna, söz ve karar sahibi olmasõna, eylemliliğinin sõnõrlanmayõp, 
tersine yükselmesine olanak sağlayan, özendiren ilişkilerdir. Bunun 
kurumumuzla örneklemek gerekirse :

1.TMMOB bağõmsõz bir bilgi üretim merkezidir. Hem kamu sektörünün 
hiyeraşik ve politik bağõmlõlõk ilişkisinin, hem de özel sektörün kapalõ çõkar 
ilişkisi çerçevesinin dõşõnda ve bunlardan bağõmsõz olarak bilgi üretebilecek 
tek kaynak olarak ortaya çõkmaktadõr.

2. Bu bilgi üretimini yönlendirici hiç bir kişisel çõkar ilişkisinden söz edilemez. 
Üretilen bilginin bir kişi veya gurubun kendileri için gerekli çõkar
ilişkisinin malzemesi olmasõ, TMMOB'nin doğasõ gereği olanaksõzdõr.

3. Bu bilgi üretimi mümkün olabildiğince kollektif ve çok sesli bir yapõda
yapõlõr. En azõndan saf teknik yönleriyle bile bir çok çalõşma    alanõnõ
kapsayan bir çok çeşitli deneyimi aksettiren üye birikiminin ürünüdür.
Türkiye'de hiç bir bilimsel ve  teknik bilgi  üretimi ortamõ bu     olanağõ
sağlayacak yapõya sahip değildir.

4. Demokrasinin en basit ve vazgeçilmez kuralõ topluluklarõn kendi çõkarlarõnõ 
ve haklarõnõ bizzat kendilerinin korumalarõdõr. Mühendis ve mimar kitlesini, 
mühendis ve mimar olduğu için ilgilendiren sorunlarõn, bizzat bu soruna 
muhatap olan kitle tarafõndan ele alõnmasõ gereği tartõşma götürmemelidir.

O halde denilebilir ki, hem ekonomik ve toplumsal koşullarda, bilim ve 
teknolojide yaşanan, hõzlõ gelişmelerle uyumlu olan hem de insanõn maddi ve 
manevi varlõğõnõn gelişmesini sağlayan ilişkilerin kendi alanõnda yeniden her 
an kurulabilmesi meslek kuruluşlarõnõn kendi faaliyet alanlarõnõn 
düzenlenmesinde özerk olmalarõnõ gerektiren başlõca nedenlerdir.»

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, bu görüşlerini korumakla birlikte, T.C. 
Anayasasõnõn 135. maddesinin üstün kural olduğunu ve 2767 sayõlõ yetki 
kanununu göz önünde bulundurarak, Anayasa uyarõnca 6235/7303 sayõlõ 
TMMOB kanununda yapõlacak değişikliklere ilişkin görüş ve önerilerini 
saptayõp, 17.2.1983 tarihinde Bayõndõrlõk Bakanõ Sayõn Tahsin Önalp'e 
sunmuştur. Genel ilkeler, Madde Değişikliklerine Ait Gerekçeler ve Madde ve 
Fõkralarõn Önerilen Yeni Biçimleri başlõklarõ altõnda üç bölümden oluşan bu 
metin, yoğun bir pratiğin, titiz bir değerlendirmesi sonunda ortaya çõkmõştõ ve 



kanun koyucunun yararlanmasõ umulurdu. Bu beklentinin gerçekleşmemiş 
olmasõ, meslek kuruluşlarõnõn ve TMMOB'nin geleceği açõsõndan üzüntü 
vericidir.

Önerilerin sunuluşundan kõsa bir süre sonra, Başbakanlõk Kamu Yönetimini 
Yeniden Düzenleme Koordinasyon Başkanlõğõndan Sayõn Bülent Ulusu'nun 
imzasõyla, 23.2.1983 gün ve 16-8-5-4/01086 sayõlõ yazõ alõnmõştõr. Bu yazõda 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarõnõn yasalarõnda yapõlacak 
değişikliklere ilişkin kararname hazõrlõk çalõşmalarõnõn, TODAlE Kamu 
Yönetimi Komisyonunca yürütüleceği bildirilmekte, meslek kuruluşlarõnõn, 
«anõlan komisyonla işbirliği halinde hazõrlõk çalõşmalarõna katkõda bulunmak 
üzere birer çalõşma ve uygulama gurubu» kurmalarõ istenmekteydi.

Konuyu ivedilikle değerlendiren TMMOB yönetim kurulu anõlan çalõşma 
gurubunu oluşturmuş ve 16.3.1983 gün ve 8014 sayõlõ yazõ ile Başbakanlõk 
Kamu Yönetimi Yeniden Düzenleme Koordinasyon Başkanlõğõna ve TODAÎE 
Kamu Yönetimi Komisyonu Başkanlõğõna bu konuda bilgi sunmuştur.

Kamu Yönetimi Komisyonu Başkanlõğõnõn 18.3.1983 gün ve A-3-5 sayõlõ 
yasalõ talebi üzerine, Birliğimizin hazõrlanacak kararnameye ilişkin görüşleri 
5.4.198i» tarihinde anõlan komisyona iletmiştir.

Daha sonra Kamu Yönetimi Komisyonu Proje Müdürü Sayõn Kenan Sürgit'in 
talebi üzerine TMMOB, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğinden birer temsilcinin katõldõğõ bir gurup, kararname taslağõna esas 
olacak görüşleri belirlemek üzere 3 toplantõ yapmõşlardõr. Temsilcilerin 
taşõdõklarõ sõfatlar göz önünde bulundurulduğunda, her üç kuruluşun da 
toplantõlara gereken önemi verdikleri kolayca görülecektir.

Bu toplantõlarõn tarihleri özel önem taşõmaktadõr, ilk toplantõ 29 Nisan 1983 
günü yapõlmõştõr. Diğer ikisinin tarihi ise 4 ve 18 Mayõstõr. Resmi Gazetede ise 
kararnamenin kabul edildiği tarih 19 Nisan 1983 olarak belirtilmiştir. Yani ilk 
toplantõdan 10 gün önce.

Bakanlar Kurulunca kabul edilmiş bir kararnamenin hazõrlõk çalõşmalarõnõn 
daha sonra yürütülmesindeki amaç, Birliğimizce anlaşõlmõş olmamakla birlikte, 
ayõrdõğõmõz zamanõn boşa gitmediği inancõnõ taşõyoruz. Danõşman bir kurulun 
4 değerli üyesine, meslek kuruluşlarõna ilişkin görüşlerimizi aktarmõş olmak ta 
Birliğimiz için bir kazançtõr. Nihai metin olmamakla birlikte, komisyonca 
hazõrlanõp, hizmete özel kaydõyla Birliğimize iletin görüşler bu kanõmõzõn 
doğruluğunu göstermektedir.

Kamu Yönetimi Komisyonunun bu çalõşmalarõ değerlendirilmiş olsaydõ, en 
azõndan pratik daha uyumlu bir kararname ortaya çõkartõlabilirdi.

6235 SAYILI TMMOB KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN 
GÖRÜŞLERİMİZ

Madde l :
Redaksiyon değişiklikleri dõşõnda, iki önemli değişiklik maddeden «sivil ve 
asker» sözcüklerinin çõkarõlmasõ ve 2. fõkraya «kamu kurumu niteliğinde 



meslek kuruluşu olan» ibaresinin eklenmesidir. Ekleme Anayasadaki 
tanõmlamanõn, özel yasaya aktarõlmasõndan ibarettir. Ancak, çõkarõlan bölüm 
özel önem taşõmaktadõr.
Birlik yönetim kurulu, Anayasanõn 135. maddesindeki «kamu kurum ve 
kuruluşlarõ ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde 
çalõşanlarõn meslek kuruluşlarõna girme mecburiyeti aranmalõ hükmünün, yine 
Anayasayla meslek kuruluşlarõna verilen görevle bağdaşmadõğõ görüşündedir. 
Üstün kural olarak yürürlükte bulunan bu hükmün, «ihtiyari kõlõnan üyeliği 
teşvik edici hükümlerle tamamlanmasõ kararnamede gerçekleştirilmelidir» 
şeklindeki dileğini, Bayõndõrlõk Bakanõ Sayõn Tahsin Önalp'e ve TODAİE Kamu 
Yönetimi Komisyonuna da iletmiştir.
Maddeden «sivil ve asker» sözcüklerinin çõkarõlmasõnõ, 25 Haziran 1983 tarih 
ve 18088 sayõlõ resmi gazetede yayõnlanarak yürürlüğe giren,Türk Silahlõ 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanunun 43. maddesindeki «silahlõ kuvvetler mensuplarõ 
kanunla kurulan meslek kuruluşlarõna üye olamaz ye organlarõnda görev 
alamazlar» hükmüyle birlikte değerlendirdiğimizde; ihtiyari kõlõnan üyeliğin 
teşvik edilmesi yerine yasaklanmasõ yolunun yeğlendiği tespiti 
yapõlabilmektedir.

Madde 2 :
Bu maddedeki önemli değişiklik,(b)fõkrasõndaki «ammenin ve memleketin 
menfaati» ibaresinin çõkartõlmasõ ve Anayasadaki yasaklayõcõ hükümlerin biraz 
daha genişletilerek maddeye eklenmesidir.
Kamunun ve ülkenin çõkarlarõnõ savunmanõn, aydõn olmanõn asgari koşulu 
olduğu tespitinden hareketle; bu konudaki bir yasaklamanõn, kamu kurumu 
niteliğindeki bir meslek kuruluşu tanõmlamasõ ile bağdaştõramadõğõmõzõ bir kez 
daha vurgulamak isteriz.

TMMOB ve bağlõ Odalarõnõn bugüne değin yerine getirmeye çalõştõğõ en 
önemli görev; meslek alanõna giren yurt sorunlarõna ve daha ayrõntõda 
uzmanlõk konularõna ilişkin tartõşma ortamlarõnõn yaratõlmasõ olmuştur. Bu 
ortamlar çok yönlü görüşlerin dile getirildiği kongre, sempozyum, açõk oturum, 
seminer, konferans, kurultay vb. toplantõlar ile süreli ve süresiz yayõnlardõr. 
Bunlarda ortaya konulan gerçekler, dile getirilen düşünceler, zamanla 
TMMOB'nin belli konulardaki görüşlerinin oluşmasõna katkõ yapmõştõr. Bu yolla 
TMMOB kendi üyelerinin meslek deneyimlerinden kaynaklanõn özgün bir bilgi 
birikimine sahip olmuştur. Bu birikim, basõn ve TRT kanalõyla kamuoyuna 
iletildiği gibi, raporlar, belgeler ve görüşmeler yoluyla ilgili kamu kuruluşlarõna 
sunulmuştur. Bu birikim TMMOB ve bağlõ Odalarõnõn yüzlerce yayõnõnõ 
oluşturmuştur.

TMMOB ve bağlõ Odalar, Devlet Planlama Teşkilatõ, Milli Eğitim Bakanlõğõ 
Mesleki ve Teknik Yüksek Danõşma Kurulu, Türk Standartlarõ Enstitüsü Milli 
Prodüktivite Merkezi, Türk Loydu, Unesco Milli Komitesi, Dünya Enerji 
Konferansõ Türk Milli Komitesi, Gümrük ve Tekel Bakanlõğõ Milli Tütün 
Komitesi ve TÜBİTAK Danõşma Kurulu gibi çok sayõda ulusal kuruluşun 
yönetim ya da danõşma organõnda temsil edilmektedirler. TMMOB vs bağlõ 
Odalarõ, Beş Yõllõk Kalkõnma Planlarõnõn hazõrlõğõ sõrasõnda oluşturulan özel 
ihtisas komisyonlarõnda sürekli hizmet vermişlerdir.

Bu hizmetin ön koşulu özgün bilgi birikimine sahip olmak; bunun ön koşulu da 



bu konularda özgürce çalõşmalar yapabilmektir. Kararnamede tanõmlanan 
faaliyet alanõ, bu çalõşmalarõn engellenmesine olanak sağlayacak biçimde 
yorumlanmaya uygundur ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin en 
temel varlõk nedeni kolayca ortadan kaldõrõlabilecektir.

Madde 3 :
Oda delegelerinin oranõ ve en az delege sayõsõndaki gerekçesini bilmediğimiz 
yeniden düzenlemenin yanõ sõra, Birlik kanunundaki en önemli 
değişikliklerden biri bu maddede gerçekleştirilmiş bulunmaktadõr.

Birlik genel kuruluna katõlacak, dolayõsõyla Birlik organlarõna seçilme hakkõna 
sahip olabilecek delegelerde, «meslekte en az 15 yõl kõdem» esasõnõn 
getirilmesini, her şeyden önce özünde, anlamaya ve kabul etmeye olanak 
bulunmamaktadõr. Yaratacağõ sonuçlar ise ayrõntõlarõyla sunulacaktõr.
Üyesi olduğu kuruluşa karşõ tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olan her 
hangi bir üyeye dahi, böyle bir sõnõrlama getirilmesini demokrasi anlayõşõyla 
bağdaştõramayan TMMOB yönetim kurulunun, 14 yõllõk meslek yaşamõnõn 
tamamõnõ, TMMOB çatõsõ altõnda ülkesinin, toplumunun ve mesleğinin 
çõkarlarõnõ korumaya adamõş üyelerinin, Birlik genel kurulunda görüşlerini, 
sorunlarõ ve çözüm önerilerini dile getirmeleri olanağõndan yoksun 
bõrakõlmasõnõ anlayabilmesini ve kabul edebilmesini beklemek olanaksõzdõr.

Bu sõnõrlamanõn yaratacağõ sonuçlara gelince :

1. Mevcut TMMOB yönetim kurulunun 17 üyesinden 16'sõ, (Başkan, 2. 
Başkan ve Sayman üye dahil) bu genel kurula ancak Birlik Tüzüğü gereğince 
doğal delege olarak katõlabilecektir. Birlik çalõşmalarõ açõsõndan özel önemi 
nedeniyle, 6235/7303 sayõlõ yasada, atanmasõ ve görevleri bağõmsõz bir 
maddede düzenlenmiş bulunan Birlik Genel Sekreteri genel kurula hiç 
katõlamama durumuyla karşõ karşõyadõr.

Bu kişilerin şu anda TMMOB örgütlülüğü içinde, başka hangi görevleri 
üstlendiklerini ayrõntõlarõyla anlatmaya gerek duymuyoruz. TMMOB yönetim 
kurulundaki üç üyenin aynõ zamanda Oda başkanõ olduklarõnõ belirtmek yeterli 
olacaktõr kanõsõndayõz.

2. Odalar, Şubeler ve Temsilcilikler organlarõnda su anda görev yapmakta
olanlar açõsõndan, böylesine kõsa sürede sağlõklõ bir sayõsal inceleme yap
ma  olanağõ bulunmamakla birlikte,15 yõl kõdem barajõnõ aşabilecek
olanlarõn oranõnõn çok daha düşük olacağõnõ hemen söyleyebiliriz. 2 yõla
yakõn bir süredir TMMOB örgütünün bir parçasõnda sorumluluk taşõyanlarõn 
çok büyük bir bölümünün, Birlik genel kuruluna katõlmasõ engellenmektedir.

3. Şu anda organlarda görevli bulunmayan,ancak daha önce,yõllarca TMMOB 
örgütünde sorumluluk taşõmõş bulunan ve bilgi ve deneyimlerinden her zaman 
yararlanõlmasõ gereken yüzlerce üyemizin. Birlik genel kuruluna katõlmasõ 
engellenmektedir.

4. Birliğe bağlõ 18 Odadan, 7'sinin yaşõ 15'den küçüktür. Bunlardan bir 
bölümünde, meslekte 15 yõldan kõdemli sõnõrlõ sayõda üye bulunsa bile; büyük 
bir bölümünün, belki tamamõnõn, kanun hükmünde kararnameyle değişik 6235 



sayõlõ yasanõn açõk hükümlerine rağmen, Birlik genel kurulunda ve Birlik 
Yönetim Kurulunda temsil edilememesi durumu ortaya çõkacaktõr.

5. Birlik organlarõ ile Oda organlarõ arasõnda tam bir kopukluk ortaya 
çõkacaktõr. Birlik genel  kurulu, Birliğin  Odalarõ, Şubeleri ve Temsilcilikleri ile 
birlikte tüm sorunlarõn incelendiği, çözümlerin araştõrõldõğõ, bağlayõcõ 
düzenlemelerin yapõldõğõ bir ortamdõr. Oda, Şube ve Temsilcilik organlarõnda 
sorumluluk taşõyan, Birlik Yasasõ, Tüzüğü ve Oda tüzük ve yönetmeliklerinin 
uygulanmasõ konusunda üyelerle doğrudan yüz yüze olmak durumunda 
bulunan bu yöneticilerin, Birlik genel kurulunda ki görüşmelere 
katõlamamasõnõn,organlara  seçilememesinin yaratacağõ sorunlar; Birliğin, 
kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak Anayasayla yüklenen 
görevleri yerine getirmesini olanaksõz kõlacaktõr.

6. Diğer Odalarõmõza bu sõnõrlamanõn nasõl yansõyacağõ konusundaki 
incelemelerimiz sürmektedir. Üç Odamõzdaki durum aşağõdaki gibidir.
Oda           Ağustos 1983'deki üye sayõsõ       1968 yõlõnda üye sayõsõ
Elektrik M.O.             11.680                           2.677
Kimya M.O.                11.688                           2.068
Mimarlar O.               14.638                           3.500

Tek başõna 1968'deki üye sayõsõ bir anlam taşõmamaktadõr. Ölüm, emeklilik 
gibi nedenlerle aramõzdan ayrõlanlar, adresleri bilinmemesi ve Odalarõna karşõ 
yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle Oda genel kuruluna 
katõlmalarõ mümkün olmayanlar düşüldüğünde, ortaya çõkan net rakam daha 
anlamlõdõr. Bu inceleme şu anda Kimya Mühendisleri Odasõ'nda 
tamamlanabilmiştir ve sayõ sadece 900'dür yani 11.000'i aşkõn kimya 
mühendisinin yalnõz yüzde 8'i Birlik genel kuruluna katõlmak hakkõna sahip 
olabilmektedir. Diğer Odalarda da benzer tabloyla karşõlaşacağõmõz 
kuşkusuzdur.

7. Böyle bir kõsõtlamanõn, mevcut yasalarõnda varolanlarõn dõşõnda sadece 
Birliğimize getirilmiş olmasõnõ da anlayabilmiş değiliz. Bu görüşümüzün, 
«sõnõrlama getirilecekse tüm meslek kuruluşlarõna getirilmesi gerekirdi» 
şeklinde yorumlanmamasõ gerekir. Diğer meslek kuruluşlarõnõn, böylesine 
sakõncalõ sõnõrlamanõn dõşõnda tutulmasõ, bizleri sadece sevindirir. Talebimiz 
kuruluşumuza getirilen bu sõnõrlamanõn kaldõrõlmasõdõr, (f) bendindeki 
değişiklik »gizli oyla» ibaresinin eklenmesinden ibarettir, ve bu organlarõn 
seçimi, TMMOB Tüzüğüne göre zaten gizli oyla yapõlmaktadõr.

Madde 4 :
Birlik Genel Kuruluna getirilen sõnõrlamayõ, Birlik Yönetim Kuruluna taşõyan bir 
değişiklik yapõlmõştõr. Görüşlerimiz 3. maddede belirtilmiştir.

Madde 5 :
Kararname ile getirilen olumlu ve önemli tek değişikliktir. Organlarõn kendi 
üyeleri arasõndan seçilmesi ilkesinin gereği yerine getirilmiştir.

Madde 6 :
Yüksek onur kurulu kararlarõnõn tebliğ ve infazõnõ sağlamakla Bayõndõrlõk 
Bakanlõğõ yerine, TMMOB görevlendirilmiştir. Araçlarõ belirtilmediğinden, 



işlerliği kuşkuludur.

Madde 7 :
Birliğin faaliyet alanõna ilişkin sõnõrlama, Odalara yansõtõlmaktadõr. 2. maddede 
görüşlerimiz belirtilmiştir.

Madde 8 :
Doğal olarak işleyen bir mekanizma yasaya geçirilmiştir.

Madde 9 :
Anayasanõn 135. maddesindeki «kamu kurum ve kuruluşlarõnda asli ve sürekli 
görevlerde çalõşanlarõn meslek kuruluşlarõna üyelik zorunluluğu 
aranmayacağõ», 6235 sayõlõ yasanõn 1. maddesinden «sivil ve asker» 
sözcüğünün çõkarõlmasõ ve 11. maddesindeki yapõlan değişikliklerin gerekli 
kõldõğõ bir düzenlemedir. Görüşlerimiz ilgili bölümlerde dile getirilmiştir.

Madde 10 :
Anayasanõn 135. maddesindeki üyelik zorunluluğuna ilişkin hüküm yasaya 
aktarõlmõştõr. Üye olmayanlarõn, «Odaya kayõtlõ meslektaşlarõnõn ödevleriyle 
yükümlü olmasõ» hükmü pratiğe nasõl aktarõlacağõ bilinmemekle birlikte olumlu 
olarak değerlendirilebilir.

Madde 11 :
TMMOB kanununun � yürütülmesi görevinin, iki bakanlõk yerine Bakanlar 
Kuruluna verilmesinden ibarettir.

Madde 12/Ek Madde l :
Uluslararasõ toplantõ ve kongrelere katõlmak. Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn iznine 
bağlanmaktadõr.

TMMOB halen, FEANI (Dünya Mühendislik örgütleri Federasyonu) ile 
COPISEE (Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendisleri Sürekli Konferansõ)nõn 
üyesidir, îlgili Odalarõmõz, Uluslararasõ Mimarlar Birliği (UIA) ve Uluslararasõ 
ölçme Birliği (FIG) gibi uluslararasõ örgütlerde yõllardõr etkin olarak temsil 
edilmekte, bu kuruluşlarõn düzenlediği toplantõlarda, Türkiye'deki meslek 
birikimi yansõtõlmakta, kuruluşlar adõna Türkiye'de bilimsel ve teknik toplantõlar 
düzenlenmektedir.

Bu ilişkilerin korunup, güçlendirilmesi, ki gerekliliği açõktõr, her şeyden önce 
sürekliliğinin sağlanabilmesine bağlõdõr. Siyasal iktidarlarõn tavrõna bağlõ olarak 
bu süreklilik zaafa uğrarsa; bundan yalnõzca TMMOB'nin değil, ülkemizin de 
saygõnlõğõ zarar görecektir.

Ek Madde 3 ile getirilen vesayetin pekiştirilmesi anlamõnõ taşõyan bu değişikliği 
de olumlu bulmamõza olanak yoktur.

Ek Madde 2 :
Birlik ve Oda organlarõnõn seçim esaslarõnõ belirleyen maddeyi 
değerlendirdiğimizde, şu hususlarõ görmekteyiz :

1. Anayasanõn 135. maddesindeki «yargõ gözetimi» anlam değiştirmiş; yargõç, 



seçimi bizzat yaptõran kişi konumuna getirilmiştir.

2. Genel kurullarõn bütünlüğü ortadan kaldõrõlmõş, seçimler, ayrõ bir olay olarak 
düzenlenmiştir. Genel seçimlerle, meslek kuruluşlarõnõn seçimlerinin nitelik 
farkõ göz ardõ edilmiştir.

İlkesel olarak karşõ olduğumuz bu düzenlemenin, işleyiş sõrasõnda ne gibi 
sonuçlar yaratacağõ konusunda b?r değerlendirmede bulunmak istemiyoruz. 
Ancak, en azõndan, üyelerin ilgi alanõ sadece seçimlere kaydõrõlõp, genel 
kurulun diğer ve en az seçimler kadar önemli bölümlerini zaafa uğratacağõnõ 
önceden görmek zor değildir. Çünkü, Kanun koyucunun da ilgi alanõ sadece 
seçimler konusuyla sõnõrlõdõr.

Ek Madde 3 :
Birliğin ve Odalarõn idari ve mali denetiminin, başta Bayõndõrlõk Bakanlõğõ 
olmak üzere Bakanlõklara bõrakõlmasõ; Birliğin ve Odalarõn vesayet altõna 
alõnmasõ anlamõnõ taşõmaktadõr ve Anayasaya uygunluğu konusunda 
tereddütlerimiz vardõr. Anayasanõn 135. maddesi «devletin idari ve mali 
denetimini» öngörmüşken, kararnameyle bu hüküm, «hükümetlerin denetimi» 
biçimine dönüştürülmüştür. Bu durum kendisinden beklenen işlevi ancak 
özerk yapõsõnõ koruyarak gerçekleştirebilecek olan Birliğin, zaman içinde, 
iktidarlarõn sözcüsü olmak gibi bir konuma getirilmesine yol açabilecektir.

Daha önce ilettiğimiz raporlarda da ayrõntõlõ biçimde açõklandõğõ gibi. Birlik ve 
Odalar; genel kurullarõ aracõlõğõyla doğrudan üyelerince, denetleme kurullarõ 
aracõlõğõyla üyeleri adõna seçilmiş organlarca sürekli bir denetime tabidir. 
Ayrõca, Anayasanõn 108. maddesinde Devlet Denetleme Kurulunun görevleri 
arasõnda, «kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarõnda her türlü inceleme, 
araştõrma ve denetlemeleri yapar» hükmü yer almaktadõr ve üstün kural 
olarak yürürlüktedir. Bunlarõn dõşõnda araçlar aramak, «denetleme» değil, 
ancak «vesayet» amacõna yönelik olabilir.

Ek Madde 4 :
Anayasanõn 135. maddesindeki «seçilmiş organlarõn görevden 
uzaklaştõrõlmasõna» ilişkin hükümler, uygulamaya ilişkin hükümlerle birlikte 
yasaya aktarõlmõştõr. Ayrõca, Ek Madde 3 ile getirilen «vesayet»in yaptõrõmlarõ 
belirlenmiş bulunmaktadõr.

TMMOB yönetim kurulu, olayõn özüyle ilgilidir, yaptõrõmlara ilişkin bir 
değerlendirme yapmak durumunda değildir.

SONUÇ
Olumlu olarak değerlendirme olanağõ bulamadõğõmõz, Birliğin geleceği 
açõsõndan büyük sakõncalar taşõyan bu kararname, hiç uygulanmadan 
yürürlükten kaldõrõlarak; görüş ve önerilerimizin ciddi olarak değerlendirileceği 
organlarda yeniden hazõrlanmalõdõr. Ülkenin geleceğine Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliğinden olumlu katkõlar koymasõ bekleniyorsa, bu yeniden 
düzenleme zorunludur.

EK : 3



TMMOB KANUNU

Kabul Tarihi : (27.1.1954) 4.VI.1959 
Kanun No     : (6235)  7303

5 Ağustos 1983 gün, 66 Sayõlõ K.H.K. ve
16 Eylül İ983 gün, 85 Sayõlõ K.H.K. ile değişik

Madde l � Türkiye sõnõrlarõ içinde meslek ve sanatlarõnõ icraya kanunen yetkili 
olup da mesleki faaliyette bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, 
mühendis ve mimarlarõ teşkilatõ içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği kurulmuştur.
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Birliğin ve Odalarõn merkezi 
Ankara'dadõr. (66 s. K.H.K)

Madde 2 � Birliğin kuruluş amacõ ile yapamayacağõ faaliyetler ve işler 
aşağõda gösterilmiştir.

Birliğin kuruluş amacõ :

a) Bütün mühendis ve mimarlarõ ihtisas kollarõna ayõrmak ve her kol için
bir oda kurulmasõna karar vermek;

Bu suretle aynõ ihtisasa mensup meslek mensuplarõnõ bir Odanõn bünyesinde 
toplamak; merkezde idare heyeti, haysiyet divanõ ve murakõplar gibi 
görevlilere yetecek kadar üyesi bulunmayan Odanõn merkezini, Umumi 
Heyetin belirleyeceği yerde açmak;

b) Mühendislik ve mimarlõk mesleği mensuplarõnõn, müşterek ihtiyaçlarõnõ  
karşõlamak,mesleki faaliyetlerini kolaylaştõrmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarõnõn birbirleriyle ve halk 
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak üzere meslek disiplinini 
ve ahlakõnõ korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak;

c) Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak 
gerekli yardõmlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatõ,   
normlarõ,fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkõndaki görüş ve 
düşünceleri ilgililere bildirmektir.

Birliğin yapamayacağõ faaliyetler ve işler :

Birlik ve organlarõ kuruluş amaçlarõ ve Kanunda belirtilenler dõşõnda hiçbir 
faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili olmayan toplantõ ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; 
siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edemezler; siyasi partilere maddi yardõm yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar, milletvekilleri ve mahalli idarelerin seçimlerinde 
belli adaylarõ destekleyemezler. (66 s. K.H.K.)

Madde 3 � (4.VI.1959-7303)  Birliğin idari uzuvlarõ şunlardõr : 



a) Birlik Umumi Heyeti;

b) Birlik idare Heyeti;

c) Yüksek Haysiyet Divanõ. (7303)

Madde 4 � Birlik Umumi heyeti; iki yõlda bir Odalarõn, meslekte en az on yõl 
kõdemli olan üyeleri arasõndan toplam üye sayõsõnõn % 2'si oranõnda ve üç 
kişiden az, yüz kişiden çok olmamak üzere seçecekleri delegelerden oluşur. 
Birlik Umumi Heyeti, tam üye sayõsõnõn çoğunluğu ile toplanõr ve kararlarõnõ 
çoğunlukla alõr. Birinci toplantõda çoğunluğun sağlanamamasõ halinde, ikinci 
toplantõ için çoğunluk aranmaz. Birlik Umumi Heyetinin seçimle ilgili 
toplantõlarõna üyelerin katõlmalarõ ve oy kullanmadõn zorunlu olup geçerli 
mazereti olmaksõzõn katõlmayanlar ile oy kullanmayanlar Yüksek Haysiyet 
Divanõnca cezalandõrõlõrlar. (85 s. K.H.K.)

a) Birliğin teşekkül maksadõna müteallik kararlan ittihaz etmek;

b) Mesleki inkişafõ ve gerekli faaliyetleri hakkõnda sahalar aramak ve bu
hususlarõn esaslarõnõ tespit etmek;

c) İdare Heyetinin çalõşmalarõnõ ve hesaplarõnõ incelemek, direktifler vermek;

d) Varidat ve masraf bütçelerini kabul etmek;

e) Daimi ve muvakkat, ücretli veya ücretsiz vazifelileri tayin ücretlerini tespit 
etmek; (7303)

f) Gizli oyla, Birlik idare Heyeti, Yüksek Haysiyet Divanõ ile Birlik Denet
çilerini ve bunlarõn yedeklerini seçmek.  (85 s. K.H.K.)

Birlik hissesini ödemeyen Odalar Umumi Heyet Toplantõsõna katõlamazlar. 
(7303)

Madde 5 � Birlik îdare Heyeti; her Oda bir üye ile temsil edilmek üzere, 
mevcut Oda adedine göre o Odanõn genel kuruldaki delegeleri arasõndan 
Birlik Umumi Heyetince seçilecek üyelerden oluşur.

İdare Heyeti, aralarõndan gizli oyla başkan, başkan vekili ve muhasip seçer, 
idare Heyetinden ayrõlan üye hangi Odaya mensup ise, onur yerini yedek 
üyesi alõr. (66 s. K.H.K.)

Madde 6 � Birlik îdare Heyetinin vazifeleri :
Umumi Heyetçe alõnacak kararlarõ tatbik etmek, Odalarõn çalõşmalarõnõ kontrol 
ve teshil etmek, bu kanunla tanõnan hak ve selahiyetlerini iyi bir şekilde 
kullanõlmasõnõ sağlamak ve Birliği dahilde ve hariçte temsil etmek. (6235)

Madde 7 � (4.VI.1959-7303) Birlik Umumi Kâtibi Birlik idare Heyeti tarafõndan 
tayin olunur. Vazifesi, Umumi Heyetle idare Heyeti kararlarõnõ vs Birlik işlerini 
yürütmektir. Umumi Kâtip idare Heyeti toplantõlarõna iştirak eder, 



düşüncelerini bildirir. Ancak, reye iştirak edemez. (7303)

Madde 8 � Yüksek Haysiyet Divanõ; Birlik umumi heyetince delegeler 
arasõndan gizli oyla seçilen beş asil üyeden kurulur. Ayrõca beş yedek üye de 
seçilir. 
(66 s. K.H.K.)

Madde 9 � Yüksek Haysiyet Divanõna seçilen asil ve yedek azanõn müddeti 
dolanlar yeniden seçilebilir. (6235)

Madde 10 � Yüksek Haysiyet Divanõ mürettep adedi ile içtima eder ve 
ekseriyetle karar verir. Yüksek Haysiyet Divanõ Oda Haysiyet Divanõ kararõ ile 
vaki itirazlarõ evrak üzerinde tetkik ve esbabõ mucibe beyanõ ile tasdik eder 
veya bozar ve dosyayõ alakalõ Oda�ya iade eder. Oda Haysiyet 
Divanõ,kararõnda õsrar ettiği takdirde nihai karar Yüksek Haysiyet Divanõna 
aittir.

Yüksek Haysiyet Divanõnõn verdiği nihai karar kat'idir. (6235) 

Madde 11 � Bayõndõrlõk Bakanlõğõ gerekli hallerde Yüksek Haysiyet Divanõm 
toplantõya  çağõrõr. Divanca alõnan kararlarõn tebliğ ve infazõnõ sağlamakla Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği görevlidir. (66 s. K.H.K.) 

Madde 12 � (4.VI.1959-7303)  Birlik Gelirleri Şunlardõr :

a) Birlik idare Heyetince Odalara kayõtlõ aza adedine göre  her yõl için
aza başõna tespit olunacak ve Odalar bütçelerinden ödenecek hisse;

b) Odalarca yapõlacak fevkalade yardõmlar;

c) Neşriyat Gelirleri;
d) Yardõm ve Bağõşlar;
e) Sair Gelirler.

II � ODALAR
Madde 13 � Lüzum görülen yerlerde Birlik Umumi Heyeti kararõyla (Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarõ) açõlabilir. (6235)

Madde 14 � (4.VT.1959-7303) Her ihtisas Şubesi yalnõz bir Oda açar, ihtisas 
ve iştigal mevzularõ aynõ olan mühendis ve mimarlar; ancak ihtisas veya iştigal 
mevzularõnõn taalluk ettiği Odaya kaydolunurlar. (6235> Madde 

15 � Odalarda asli aza olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinden 
olmak ve Türkiye hudutlarõ içinde meslek ve sanatlarõnõ icraya kanunen 
selahiyetli bulunmak şarttõr. (6235)

Madde 16 � Orman ve Ziraat Yüksek Mühendis ve Mühendisleri de mensup 
bulunduklarõ cemiyetlerin Umumi Heyetleri kararõ ila Oda kurarak Birliğe dahil 
olurlar. (6235)

Madde 17 � Sayõlarõ Oda teşkiline müsait olmayan ihtisas mensuplarõ Birlik 



Umumi Heyeti kararõyla ihtisaslarõna göre en yakõn Oda'ya ithal olunur. (6235)

Madde 18 � Her Oda kendi Umumi Heyeti kararõ ile tayin ve tespit olunacak 
yerlerde Şubeler açabilir ve mümessillikler ihdas edebilir. (6235) 

Madde 19 � Odalar, bu kanunun 2 nci maddesinde belirtilen amaç için Birlik 
Umumi Heyetince kararlaştõrõlan işlerden  yalnõz odalarõnõ  ilgilendiren kõsõmlar 
ile görevlidirler.

Odalar ve organlarõ, kuruluş amaçlan ve Kanunda belirtilenler dõşõnda hiçbir 
faaliyet gösteremezler; kendilerine kanunla verilen görevlerin yerine 
getirilmesiyle ilgili olmayan toplantõ ve gösteri yürüyüşü düzenleyemezler; 
siyasetle uğraşamazlar; siyasi partiler, sendikalar ve derneklerle ortak hareket 
edemezler; siyasi partilere maddi yardõm yapamazlar; onlarla siyasi ilişki ve 
işbirliği içinde bulunamazlar; milletvekilleri ve mahalli idarelerin seçimlerinde 
belli adaylarõ destekleyemezler. (66 s. K.H.K.) 

Madde 20 � Odalarõn idare uzuvlarõ şunlardõr .

a) Oda Umum Heyeti;

b) Oda idare Heyeti;

c) Oda Haysiyet Divanõ. (6235)

Madde 21 � (4.VI.1959-7303) Şube Umumi Heyeti o şubeye kayalõ asil 
azalardan, Oda Umumi Heyeti ise Oda'ya kayõtlõ asil azalardan teşekkül eder. 
(7303)

Şube ve Oda Umumi Heyetleri üye tam sayõsõnõn çoğunluğu ile toplanõr ve 
kararlarõnõ çoğunlukla alõr. Birinci toplantõda çoğunluğun sağlanamamasõ 
halinde ikinci toplantõ için çoğunluk aranmaz. Umumi Heyetlerin seçimle ilgili 
toplantõlarõna üyelerin katõlmalarõ ve oy kullanmalarõ zorunlu olup geçerli bir 
mazereti olmaksõzõn katõlmayanlar ile oy kullanmayanlar Oda Haysiyet 
Divanõnca cezalandõrõlõrlar. (85 s. K.H.K.)

Madde 22 � Oda Umumi Heyetinin vazifeleri :

a) Odalarõn maksadõ teşekkülüne ait kararlarõ almak, İdare Heyeti 
çalõşmalarõnõ incelemek ve direktifler vermek,hesaplarõnõ tetkik ve bütçesini 
yapmak;

b) İdare Heyeti, Haysiyet Divanõ aza ve yedekleri ile murakõplarõnõ seçmek;

c) Birlik Umumi Heyetine gidecek asil ve yedek delegeleri seçmek. (6235)

Umumi Heyetin kararlarõ bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Umumi Heyet
Başkanlõk Divanõ tarafõndan imzalanõr ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ
Birliğine gönderilir. (66 s. K.H.K.)

Madde 23 � (4.VI.1959-7303) Oda idare Heyeti, Oda Umumi Heyetince 



seçilen beş veya yedi azadan teşekkül eder. idare Heyeti kendi aralarõnda 
gizli reyle, Reis, Reis Vekili, Katip ve Muhasip seçer. (6235)

Madde 24 � Oda idare Heyetinin Vazifeleri :

Umumi Heyetçe alman kararlan tatbik etmek ve bu kanunla tanõnan hak ve 
selahiyetleri iyi bir şekilde kullanmak ve Oda ile Birlik arasõndaki irtibat ve 
işbirliğini sağlamak. (6235)

Madde 25 � Oda Haysiyet Divanõ, Oda Umumi Heyetince iki sene müddetle 
seçilen beş kişiden teşekkül eder.

Oda Haysiyet Divanõ mürettep adedi ile içtima eder ve ekseriyetle karar verir. 
(6235)

Madde 26 � Odalara kayõtlõ meslek mensuplarõndan bu kanuna aykõrõ 
hareketleri görülenlerle meslekle alakalõ işlerde gerek kasten ve gerekse 
ihmal göstermek suretiyle zarara sebebiyet veren veya akd ettiği 
mukavelelere riayet etmeyen yahut meslek şeref ve haysiyetini muhil 
durumlarõ tespit olunanlara kayõtlõ bulunduklarõ Oda Haysiyet Divanõnda 
aşağõda yazõlõ inzibati cezalar verilir :

a) Yazõlõ ihtar;

b) (25) liradan (100) liraya kadar para cezasõ;

c) (100) liradan (1000) liraya kadar para cezasõ;

ç) 15 günden 6 aya kadar serbest sanat icrasõndan men'i;

d) Oda'dan ihraç.

Bu cezalarõn verilmesinde sõra gözetilmez. Ancak sebep teşkil eden hadisenin 
mahiyet ve neticelerine göre bu cezalardan biri tatbik olunur. (6235)

Madde 27 � Haysiyet Divanlarõ tarafõndan verilen yazõlõ ihtar ve (100) liraya 
kadar para cezalan katidir. Ancak 26 ncõ maddenin (c, ç, d) bentlerinde yazõlõ 
cezalara karşõ tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ve Oda İdare Heyeti 
yoluyla Yüksek Haysiyet Divanõna itiraz olunabileceği gibi, bu cezalar Yüksek 
Haysiyet Divanõnõn tasdikinden geçirilmedikçe de tatbik olunamaz. (6235)

Madde 28 � Odadan ihraç edilenler süresiz olarak, sanat icrasõndan geçici 
olarak men edilenler ise, men süresi içinde; hiçbir şekil ve biçimde mesleki 
faaliyette bulunamazlar. Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 
tarafõndan derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur. (66 s. K.H.K.)

Madde 29 � Muvakkaten sanat icrasõndan men olunanlar sanatlarõnõ icra^ ya 
devam ederlerse cezalarõ bir misli arttõrõlõr. (6235)

Madde 30 � Her türlü Oda aidatõ ile diğer para cezalarõnõ tebliğ gününden 
itibaren otuz gün içinde mensup olduklarõ Oda'ya ödemeyenler hakkõnda îcra 



ve iflas Kanunu hükümlerine göre takibat yapõlõr. (6235)

Madde 31 � Odalardan ihraç kararõ umumi hükümlere göre medeni haklarõnõ 
kaybetmiş olanlar veya meslek camiasõndan uzaklaştõrõlmalarõna mutlak 
zaruret görülenler hakkõnda verilebilir. (6235)

Madde 32 � (4.VI. 1959-7303) Odalarõn gelirleri :
a) Aza kaydiyeleri;

b) Aza yõllõk aidatõ;

c) Hizmet karşõlõğõ alõnan ücretler;

d) Neşriyat hasõlatõ;

e) Bağõş ve yardõmlar;

f) Para cezalarõ;

g) İştiraklerden mütevellit kârlar;

h) Mesleki müsabakalarda derece ve mansiyon alanlarla jüriye aza 
seçilenlerin alacaklarõ paralarõn yüzde beşleri; 

i) Müteferrik gelirler. (7303)

III � UMUMİ HÜKÜMLER

Madde 33 � Türkiye'de Mühendislik ve Mimarlõk meslekleri mensuplarõ 
mesleklerinin icrasõnõ iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki 
tedrisat yapabilmek için ihtisasõna uygun bir Oda'ya kaydolmak ve azalõk 
vasfõnõ muhafaza etmek mecburiyetindedirler. (6235)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarõ ile iktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi 
Kuruluşlarõnda asli ve sürekli çalõşan mühendislik ve mimarlõk meslekleri 
mensuplarõnõn meslek ve ihtisaslarõyla ilgili odaya girmeleri isteklerine 
bağlõdõr. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki 
bakõmdan, Odaya kayõtlõ meslektaşlarõnõn yetkileriyle haklarõna sahip ve 
onlarõn ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlõ Kuvvetleri 
mensuplarõ ile ilgili hükümler saklõdõr. (66 s. K.H.K.)

Madde 34 � Yabancõ Müteahhitler veya yabancõ müesseseler :

Türkiye'de Devlet Daireleri ile Resmi ve Hususi bilimum müessese ve 
şahõslara karşõ res'en veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri 
mühendislik veya mimarlõk ile alakalõ işlerde yalnõz bu işe münhasõr kalmak ve 
Odalar Birliğinin mütalaasõnõ almak ve Bayõndõrlõk Vekaletinin tasvibinden 
geçmek şartõyla yabancõ mütehassõs çalõştõrabilirler. (6235)

Madde 35 � 34 üncü maddede yazõlõ hususlardan gayrõ işlerde yabancõ 
yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kullanõlabilmesi Odalar 



Birliği idare Heyetinin mütalaasõ üzerine Bayõndõrlõk Vekaletince karar 
verilmesine bağlõdõr. Yalnõz Devlet Daireleri ile Resmi ve Hususi Müessese ve 
şahõslar tarafõndan istişari vazifelerle getirilen ve teknik tedrisat için gelenler 
bu kayda tâbi değildirler. Bunlar da ancak getirildikleri iş mevzuu dâhilinde 
kalarak bunlarõn haricinde mesleki faaliyette bulunamazlar. (6235) 

Madde 36 � 34 ve 35 nci maddeler gereğince gelen yabancõ meslek 
mensuplarõ Türkiye'de bir aydan fazla kaldõklarõ takdirde ihtisaslarõna en yakõn 
Odaya müracaatla geçici olarak kaydolunurlar. (6235)

Madde 37 � Yüksek Mühendis, Yüksek Mimar, Mühendis ve Mimarlar 
kanunen kendilerine verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan 
kullanamazlar. (6235)

Madde 38 � Bu kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde yazõlõ vecibeleri yerine 
getirmeyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar 
Türkiye'de mesleki faaliyetten men edilirler. (6235)
Madde 39 � Bu kanun hükümleri müteşebbis heyetlerce ihzar ve Birlik 
Umumi Heyetince tasvip edilecek bir talimatname ile tatbik olunur. (6235)

Madde 40 � Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'iyete girer. (6235) 

Madde 41 � Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür (66 s. K.H.K.)

Ek Madde l � Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğini veya Odalarõ temsil 
etmek üzere uluslararasõ toplantõ ve kongrelere katõlmak. Bayõndõrlõk 
Bakanlõğõndan izin alõnmasõna bağlõdõr. Bu izin verilmeden önce, içişleri ve 
Dõşişleri Bakanlõklarõ ile toplantõ ve kongrenin konusuna göre,diğer ilgili 
Bakanlõklarõn görüşleri de alõnabilir. (66 s. K.H.K.)

Ek Madde 2 �. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği ile Odalarõn bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye göre gizli oyla yapõlacak organ seçimlerine ilişkin 
işlemler, aşağõdaki esaslara göre yargõ gözetimi altõnda gerçekleştirilir.
Seçim yapõlacak genel kurul toplantõsõndan en az on beş gün önce seçimlere 
katõlacak üyeleri veya delegeleri belirleyen liste, toplantõnõn gündemi, yeri, 
günü, saati ile çoğunluk olmadõğõ takdirde yapõlacak ikinci toplantõya iliş^ kin 
hususlarõ belirten bir yazõyla birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu 
başkanõ olan hâkime tevdi edilir. Bir yerde birden fazla tice Seçim Kurulu 
bulunmasõ halinde görevli hâkim Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. Toplantõ 
tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak 
görüşmelerin bir Cumartesi günü akşamõna kadar sonuçlanmasõna ve 
seçimlerin ertesi gün olan Pazar gününün dokuz � on yedi saatleri arasõnda 
yapõlmasõnõ sağlayacak şekilde düzenlenmesi zorunludur. Hakim, 
gerektiğinde ilgili kayõt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa 
noksanlarõ tamamlattõrdõktan sonra seçime katõlacak mühendislik ve mimarlõk 
meslekleri mensuplarõnõ belirleyen liste ile yukarõdaki fõkrada belirtilen diğer 
hususlarõ onaylar. Onaylanan liste ile toplantõya ilişkin diğer hususlar Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği ve ilgili Odanõn ilân yerlerinde asõlmak 
suretiyle üç gün süre ile ilan edilir. ilan süresi içinde listeye yapõlacak itirazlar 
hakim tarafõndan incelenir ve en geç iki gün içinde kesin olarak karara 
bağlanõr.



Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantõya ilişkin diğer hususlar onaylanarak 
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğine veya ilgili Odaya gönderilir Hakim 
kamu görevlileri veya aday olmayan mühendislik ve mimarlõk meslekleri 
mensuplarõ arasõndan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandõk kurulu 
atar. Aynõ şekilde ayrõca üç yedek üye de belirler. Seçim sandõk kurulu 
başkanõnõn yokluğunda kurula yaşlõ üye başkanlõk eder.

Seçim sandõk kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre 
yürütülmesi, yönetimi ve oylarõn tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve 
tasnif işleri bitinceye kadar aralõksõz olarak devam eder.

Seçime katõlacak üye veya delege sayõsõnõn dört yüz kişiden fazla olmasõ 
halinde, her dört yüz kişi için bir oy sandõğõ bulunur ve her seçim sandõğõ için 
ayrõ bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalõğõ sandõk sayõsõnda 
nazara alõnmaz. Seçimlerde kullanõlacak araç ve gereçler ilçe seçim 
kurulundan sağlanõr ve sandõklarõn konacağõ yerler hâkim tarafõndan belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçlan tutanakla tespit edilip seçim sandõk 
kurulu başkan ve üyeleri tarafõndan imzalanõr. Birden fazla sandõk bulunmasõ 
halinde tutanaklar, hakim tarafõndan birleştirilir. Tutaraklarõn birer örneği 
seçim yerinde asõlmak suretiyle geçici seçim sonuçlan ilan edilir. Kullanõlan 
oylar ve diğer belgeler tutanağõn bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak 
üzere ilçe seçim kurulu başkanlõğõna tevdi edilir.

Seçimin devamõ sõrasõnda yapõlan işlemler ile tutanaklarõn düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarõna yapõlacak itirazlar, hakim tarafõndan 
aynõ gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanõr, itiraz süresinin geçmesi ve 
itirazlarõn karara bağlanmasõndan hemen sonra hâkim, yukarõdaki hükümlere 
göre kesin sonuçlan ilân eder ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği ile 
ilgili Odaya bildirir. (66 s. K.H.K.)

Oy verme işlemi, gizli oy açõk tasnif esaslarõna göre yapõlõr. Listede adõ yazõlõ 
bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin oda, Türk 
Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği veya resmi kuruluşça verilen belge ile ispat 
edilmesinden ve listedeki isminin karşõsõndaki yerin imzalanmasõndan sonra 
kullanõlõr. Oylar, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme 
sõrasõnda sandõk kurulu başkanõ tarafõndan her seçim için ayrõ ayrõ verilecek 
kağõtlara yazõlmak ve mühürlü zarflara konulmak suretiyle kullanõlõr. Bunlarõn 
dõşõndaki kağõtlara yazõlan veya mühürsüz zarflara konulan oylar geçersiz 
sayõlõr. Delege seçimlerinde, basõlõ aday listeleri kullanõlabilir. (85 s. K.H.K.)

Hakim seçim sonuçlarõnõ etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykõrõ 
uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, süresi bir aydan 
az ve iki aydan fazla olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü 
tespit ederek Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğine veya ilgili Odaya 
bildirir. Belirtilen günde yalnõz seçim yapõlõr ve seçim işlemleri bu madde ile 
kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. ilçe seçim kurulu 
başkanõ hâkime ve seçim sandõk kurulu başkam ile üyelerine, Seçimlerin 
Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkõnda Kanunda belirtilen esaslara 
göre ücret ödenir.



Bu ücret ve Birliğin ve Odalarõn diğer seçim giderleri kendi bütçelerinden 
karşõlanõr.

Seçimler sõrasõnda sandõk kurulu başkan ve üyelerine karşõ islenen suçlar 
Devlet memurlarõna karşõ işlenmiş gibi cezalandõrõlõr.

Seçimlerin düzen içinde ve sağlõklõ biçimde yürütülmesi amacõyla hakimin ve 
sandõk kurulunun aldõğõ tedbirlere uymayanlara, eyleminin ağõrlõğõna göre bu 
Kanunda yazõlõ disiplin cezalarõ verilir. (66 s. K.H.K) Ek Madde 

3 � Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği üzerinde, Bayõndõrlõk 
Bakanlõğõnca; ihtisas dallarõna göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlõklarca 
idari ve mali denetim yapõlõr, ilgili Bakanlõklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 
tespit edilir. (66 s. K.H.K.)

Ek Madde 4 � Bu Kanunun 2 nci ve 19 uncu maddelerinin son fõkralarõnda 
belirtilen yasaklara uymayan Birlik ve Odalarõn sorumlu organlarõnõn 
görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Adalet 
Bakanlõğõnõn; ilgili Bakanlõğõn teklifine dayanarak veya doğrudan doğruya 
isteği uyarõnca, bulunduklarõ yer Cumhuriyet Savcõlõğõnõn açacağõ dava 
üzerine o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargõlama basit 
usule göre yapõlõr ve en geç üç ay içinde sonuçlandõrõlõr.

Görevlerine son verilen organlarõn yerine en geç bir ay içerisinde yenileri 
seçilir. Yeni seçilenler eskilerin süresini tamamlarlar.

İlgili Bakanlõklarõn bu Kanun Hükmünde Kararname uyarõnca Birlik ve Oda 
organlarõnõn karar ve işlemleri hakkõndaki tasarruflarõna Birliğin ve Odalarõn 
görevli organlarõ tarafõndan uyulmasõ zorunludur, ilgili Bakanlõğõn tasarruflarõnõ 
kanuni bir sebep olmaksõzõn yerine getirmeyen veya eski kararda direnme 
niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu kõldõğõ işlemleri 
Bakanlõğõn uyarõsõna rağmen yerine getirmeyen Birlik ve Oda organlarõ 
hakkõnda da yukarõdaki fõkralar hükümleri uygulanõr.

Görevlerine son verilen organ başkan ve üyelerinin kanunda yazõlõ ceza 
sorumluluklarõ saklõdõr. Bu organlarõn yukarõdaki fõkra gereğince görevlerine 
son verilmesine neden olan tasarruflarõ hükümsüzdür. Türk Devletinin varlõk 
ve bağõmsõzlõğõnõn, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün, toplumun 
huzurunun korunmasõ ve Devletin yasa'da belirtilen temel niteliklerini tehdit 
edici faaliyetlerin önlenmesi bakõmõndan gecikmesinde sakõnca bulunan 
hallerde mahallin en büyük mülkiye amiri; Birliğin ve Odalarõn seçimle gelen 
organlarõnõ geçici olarak görevden uzaklaştõrabilir.

Görevden uzaklaştõrma kararõ,dayanaklarõ ile birlikte üç gün içinde birinci 
fõkrada sözü edilen mahkemeye bildirilir. Mahkeme görevden uzaklaştõrma 
kararõnõn yerinde olup olmadõğõnõ dosya üzerinde inceleyerek bu konudaki 
kesin kararõnõ en geç on gün içinde verir. Görevden uzaklaştõrmanõn yerinde 
olduğuna mahkemece karar verilmesi halinde ikinci fõkra hükümleri uygulanõr. 
(66 s. K.H.K.)

Geçici Madde � Seçim dönemleri ve görev sürelerinin sona ermiş olup 



olmadõğõna bakõlmaksõzõn Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği organlarõ ile 
delegeleri ve oda organlarõnõn seçimleri l Aralõk 1983 talihinden itibaren dört 
ay içerisinde tamamlanõr.

Birinci fõkraya göre yapõlan seçimler, 1984 yõlõnõn, ilgili mevzuatta öngörülen 
aylarõnda yapõlmõş sayõlarak kanuni süreleri buna göre hesaplanõr. (85 
s,K.H.K.)

EK : 4
TMMOB TÜZÜK DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

BİRİNCİ BÖLÜM
ODALAR BİRLİĞİ
KURULUŞ, MERKEZ VE AMAÇ

KURULUŞ

Madde l � 7303 sayõlõ yasa, 66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde kararnamelerle 
değişik 6235 sayõlõ yasayla kurulan ve Türkiye sõnõrlarõ içerisinde meslek ve 
sanatlarõnõ uygulamaya yetkili olup da, mesleki etkinlikte bulunan yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlarõ örgütü içinde toplayan, tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Türk Mühendis 
ve Mimar Odalarõ Birliği (TMMOB), bu tüzük hükümlerine bağlõdõr.

MERKEZ

Madde 2 � Birliğin ve Odalarõn merkezi Ankara'dadõr. Ancak, Ankara'da 
Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu gibi organlarõn asil ve 
yedek üyelerine yetecek sayõda üyesi bulunmayan Odalarõn merkezleri, Birlik 
Genel Kurulu tarafõndan belirlenir.

AMAÇ

Madde 3 � Kamu kurumu niteliğinde meslek kurulusu olan Birliğin ve bağlõ 
Odalarõn amaçlan şunlardõr :

a) Günün gerek ve koşullarõna ve mevcut olanaklara göre, yasa ve tüzük 
hükümleri içinde kalmak üzere, mühendis ve mimarlarõ meslek kollarõna 
ayõrmak, meslek ve çalõşma konularõ aynõ ya da birbirine yakõn bulunan 
mühendis ve mimarlõk gurubu için Odalar kurmak.

b) Mühendislik ve mimarlõk mesleği mensuplarõnõn ortak gereksinmelerini
karşõlamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştõrmak, mesleğin genel yararlara 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarõnõn birbirleriyle ve 
halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak üzere,meslek 
disiplinini  ve ahlakõnõ korumak; kamunun ve ülkenin çõkarlarõnõn 
korunmasõnda, yurdun doğal kaynaklarõnõn bulunmasõnda, korunmasõnda ve 
işletilmesinde, tarõmsal ve sõnai üretimin artõrõlmasõnda, ülkenin sanatsal ve 
teknik kalkõnmasõnda gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak.
c) Meslek ve çõkarlarõ ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki kuruluşlar
ile işbirliği yaparak gerekli yardõmlarda ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili 



bütün mevzuatõ, normlarõ, bilimsel şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi 
bütün bilimsel evrakõ incelemek ve bunlarõn değiştirilmesi, geliştirilmesi ya da  
yeniden konulmasõ yolunda önerilerde bulunmak.

BİRLİK ORGANLARI, GÖREV VE YETKİLERİ BİRLİK ORGANLARI

Madde 4 � Birliğin karar, yürütme ve danõşma organlarõ şunlardõr:

a) Birlik Genel Kurulu

b) Birlik Yönetim Kurulu

c) Birlik Denetleme Kurulu

d) Yüksek Onur Kurulu

e) Birlik Danõşma Kurulu

BİRLİK GENEL KURULU,KURULUŞ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 5 � Birlik Genel Kurulu, Odalarõn meslekte en az on yõl kõdemli olan 
üyeleri arasõndan, toplam üye sayõsõnõn yüzde 2'si oranõnda ve üç kişiden az, 
yüz kişiden çok olmamak üzere Oda genel kurullarõnca seçilen ve en geç Mart
ayõ sonuna kadar Birliğe bildirilen delegelerden ve Birlik Yönetim Kurulu, 
Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulunun asõl üyelerinden oluşur.

Birlik Genel Kurulu iki yõlda bir, Mayõs ayõ içinde, Birlik Yönetim Kurulunca 
belirlenen gün ve yerde toplanõr. Oda genel kurullarõnca delege seçimi ile, 
Birlik Genel Kurulunun aynõ yõl içinde yapõlmasõ esastõr. Toplantõ tarihinin, 
görüşmeler Cumartesi akşamõna kadar tamamlanacak ve Pazar günü 
seçimler yapõlacak şekilde saptanmasõ zorunludur.

Birlik Genel Kurulu, delege tam sayõsõnõn çoğunluğu ile toplanõr. Birinci 
toplantõda çoğunluğun sağlanamamasõ halinde, ikinci toplantõ için çoğunluk 
aranmaz.

Birlik Yönetim Kurulu, Genel toplantõsõndan en az on beş gün önce, Geçici 
Kurula katõlacak asil ve yedek delegelerin üçer kopya olarak hazõrlanmõş 
listelerini, toplantõnõn gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk 
sağlanamadõğõ takdirde yapõlacak ikinci toplantõya ilişkin hususlarõ belirten bir 
yazõyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlõğõna iletir. Genel Kurul 
toplantõsõna katõlamayacağõ belli olan asõl ve yedek delegelerin, Odalarõ 
aracõlõğõyla ya da doğrudan Birliğe ilettikleri istifa yazõlan da, Yönetim 
Kurulunca, istenmesi durumunda görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden 
sonra hakim tarafõndan onaylanan listeler ile toplantõya ilişkin diğer hususlar, 
Birliğin ilan yerinde asõlmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir. Askõ 
süresince, asõl ve yedek delegelikten istifa başvurularõ Birlik aracõlõğõyla ya da 
doğrudan görevli hakime yapõlõr. Asõl delege listesi hakim tarafõndan 
kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanmasõ ve listelerin kesinleşip, Gen l̂ 
Kurula ilişkin diğer hususlarõn onaylanmasõnõ izleyen üç gün içinde Yönetim 
Kurulu, Genel Kurulu Odalara duyurur ve Oda merkezlerinin bulunduğu 



yerlerde birer gazetede ilan eder.

Birlik Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantõsõnõn düzenli bir şekilde 
yapõlamayacağõnõn anlaşõlmasõ durumunda, toplantõ başlamadan önce Genel 
Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayõ geçmemek üzere erteleyebilir. Bu 
durumda Birlik Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarih ve yerini, görevli 
hakimin onayõnõ da alarak belirler ve toplantõ tarihinden en az on gün önce, 
Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazeteyle duyurur ve Odalara en az on 
gün önceden bildirir.
Birlik ödentisinin tamamõnõ ödememiş olan Odalarõn delegeleri. Genel Kurul 
toplantõsõna katõlamazlar.

Madde 6 � Toplantõ, Yönetim Kurulu Başkanõ ya da ikinci Başkan tarafõndan 
açõlõr ve gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlõk Divanõ seçilir.

Madde 7 � Başkanlõk Divanõ, bir Başkan, iki Başkan Yardõmcõsõ ve dört 
Yazmandan kurulur.

Madde 8 � Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazõrlanõp 
duyurulmuş olan gündeme göre yapõlõr. Bir Odanõn Yönetim Kurulu tarafõndan 
ya da Genel Kurula gelen delegeler tarafõndan Başkanlõk Divanõna yapõlacak 
yazõlõ başvuru üzerine, Genel Kurul kararõ ile gündeme madde eklenebilir. 
Onuncu madde hükmü saklõ kalmak koşuluyla, gündemden madde 
çõkarõlabilir ya da maddelerin görüşme sõralarõ değiştirilebilir.

Madde 9 � Birlik Genel Kurullarõnda, TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği 
uygulanõr.

Madde 10 � Sekizinci maddeye göre saptanacak gündeme aşağõdaki 
maddelerin konulmasõ zorunludur.

a) Başkanlõk Divanõ seçimi

b) Çalõşma, mali ve Denetleme Kurulu raporlarõnõn okunmasõ ve görüşülmesi, 
Birlik Yönetim Kurulunun aklanmasõ.

c) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kuruluna, Odalarca 
gösterilen adaylarõn duyurulmasõ ve seçimi.

Madde 11 � Birlik Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katõlmak ve 07 
kullanmak için, Birlik Genel Sekreterliğince hazõrlanmõş ve görevli hakim 
tarafõndan kesinleştirilmiş delege listesinin imzalanmasõ yoluyla alõnmõş olan 
delege kartlarõ ile Oda kimlik kartlarõnõn gösterilmesi zorunludur.

Madde 12 � Birlik Genel Kurulu kararlarõnõ oy çokluğuyla alõr. Oylarda eşitlik 
olursa, Başkanõn tarafõ çoğunlukta sayõlõr. Yalnõz, bu Tüzüğün değiştirilmesi 
için, görüşmelere katõlan delegelerin üçte ikisinin kararõ gereklidir.

Madde 13 � Odalar ve Şubelerin Yönetim, Onur ve Denetleme Kurullarõnda 
görevli olup da, Birlik Genel Kurulu delegeleri arasõnda yer almayan üyeler, 
Genel Kurula ve görüşmelere katõlõrlar; ancak oy kullanamazlar.



Madde 14 � Genel Kurulun görüşmeleri ve kararlarõ bir tutanağa geçirilir. 
Başkan Yardõmcõsõ ve Yazmanlar tarafõndan imzalanarak, dosyasõnda 
saklanmak üzere, Birlik Yönetim Kuruluna verilir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 15 � Olağanüstü Genel Kurul, aşağõdaki durumlarda, Birlik Yönetim 
Kurulu ya da onun görevini yapmamasõ durumunda, mevcut Odalarõn 
çoğunluğu tarafõndan oluşturulacak bir komite tarafõndan toplantõya çağrõlõr:

a) Odalardan en az yarõsõnõn yönetim kurullarõnõn Birlik Yönetim Kuruluna 
başvurmasõ ile,

b) Denetleme Kurulunun, Birlik hesap işleri ile ilgili olarak görecekleri gerek 
üzerine, oybirliği ile alacaklarõ karar ile,

c) Birlik Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağõ karar ile,

d) Birlik Yönetim Kuruluna katõlacak yedekler de kalmayõp, Yönetim Kurulu 
üye sayõsõnõn yarõdan aşağõ düşmesi durumunda.

Madde 16 � Olağanüstü Genel Kurul toplantõsõ, (6-13) sayõlõ maddelerde 
açõklandõğõ biçimde olağan genel kurul toplantõsõ gibi yapõlõr. Ancak, sadece 
toplantõya neden olan konularõn üzerinde görüşülür ve karar alõnõr. 
Olağanüstü Genel Kurul toplantõsõnda 10. madde hükmü uygulanmaz.

BİRLİK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17 � Birlik Genel Kurulunun başlõca görev ve yetkileri şunlardõr :

a) Birliğin kuruluş amacõnõ gerçekleştirecek kararlan almak

b) Mesleki gelişme ve etkinlik alanlarõnõn genişletilmesi için yapõlmasõ gereken 
çalõşmalarõn ilkelerini saptamak.

c) Yönetim Kurulu çalõşmalarõnõ gösteren raporlarõ incelemek, gelecek dönem 
çalõşmalarõnõ yönlendirici kararlar almak.

d) Birlik bilanço, gelir ve gider cetvelleri ile Denetleme Kurulu raporlarõnõ
incelemek ve haklarõnda karar vererek. Yönetim Kurulunu aklamak.

e) Yönetim Kurulunun getireceği yani dönem gelir ve gider bütçelerini, geçici 
ve sürekli ücretliler kadrolarõnõ inceleyip, değiştirmek ya da olduğu gibi kabul 
etmek.

f) Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu üyelerinin oturum 
ücretleri ile Birlik Yönetim Kurulu Başkanõ, ikinci Başkanõ ve Sayman Üye 
ödeneğinin toplamõnõ ve Genel Sekreterlik kadrosu ödeneğini saptamak.



g) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun asõl
ve yedek üyelerini iki yõl süre için seçmek.

h) Birliğin alacağõ ya da satacağõ taşõnmaz mallar hakkõnda karar almak.

õ) Gerektiğinde yeniden Oda kurulmasõ, varolan Odalarõn birleştirilmesi, 
birbirine yakõn mesleklerin bir Odada toplanmasõ ya da böyle birleşik 
Odalarõn, yeni meslek Odalarõna ayrõlmasõ konusunda karar almak.

j) Birlik Yönetim Kurulunun önerisi ya da Birlik Genel Kurulunu oluşturan 
delegelerin 1/5'inin verecekleri önerge üzerine, Tüzük değişikliklerini görüşüp, 
karara bağlamak.

k) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen yönetmelikleri inceleyip, onaylamak; Birlik
Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda, Oda tüzük ve 
yönetmeliklerini inceleyip gerekli değişiklikleri yapmak, ya da aynen 
onaylamak.

BİRLİK YÖNETİM KURULU, KURULUŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 18 � Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Genel Kurulunca, her Oda bir üye ile 
temsil edilmek üzere Oda sayõsõna göre, Oda genel kurullarõnca belirlenen 
üçer aday arasõndan seçilecek üyelerden oluşur. Oda Genel Kurullarõnca 
belirlenen adaylarõn, Birlik Genel Kurulu delegeleri arasõnda bulunmasõ 
zorunludur. Birlik Genel Kurulunda en çok oy alan aday asõl, diğerleri ise 
aldõklarõ oy sayõsõna göre birinci yedek ve ikinci yedek olarak seçilirler.

Madde 19 � Yönetim Kurulu, seçilmesinden sonra yapacağõ ilk toplantõsõnda, 
üyeler arasõndan gizli ve tüm üyelerin çoğunluk oyu ile bir Başkan, bir ikinci 
Başkan ve bir Sayman Üye seçer.

Bu seçilenler gereğinde, tüm üye sayõsõnõn çoğunluğu ile değişebilir.

Madde 20 � Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanõr. Toplantõlarõ Başkan, 
bulunmadõğõ durumlarda ikinci Başkan, o da bulunmadõğõnda Yönetim Kurulu 
üyelerinin o toplantõ için aralarõndan seçecekleri bir üye yönetir.

Madde 21 � Yönetim Kurulu, kararlarõnõ oy çokluğu ile verir. Oylarda eşitlik 
olursa başkanõn katõldõğõ taraf çoğunluk sayõlõr.

Madde 22 � Yönetim Kurulundan ayrõlan üye hangi Odaya bağlõ ise, onun 
yerine aynõ Odadan yedek üye alõnõr ve bu üye Yönetim Kurulunun asil üyesi 
olur.

Madde 23 � Haber vermeden ve kabul edilebilir bir özrü olmadan artarda üç 
toplantõya gelmeyen ya da gelmeyeceği belli olan üye istifa etmiş sayõlõr ve 
22. madde hükmü uygulanõr.

Asil üyenin iştirak etmediği toplantõlara birinci ya da ikinci yedekleri katõlõrlar. 
Toplantõya katõlan yedek, asil üyenin bütün hak ve yetkilerine sahiptir.



Madde 24 � Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrõlacak yedek kalmadõğõ 
durumda, ilgili Odadan, ilk Genel Kurul toplantõsõna kadar bir temsilci 
göndermesi istenir. Gelecek temsilci, bu görevi yerini doldurduğu üyenin 
süresi kadar, oy kullanmamak kaydõ ile gözlemci olarak sürdürür

BİRLİK YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 25 � Birlik Yönetim Kurulunun başlõca görev ve yetkileri şunlardõr:

a) Genel  Kurulca  alõnacak kararlarõ uygulamak ve  Birlik işlerini Genel
Kurulun direktifleri içinde yürütmek.

b) Odalarõn çalõşmalarõnõ denetlemek, koordine etmek,kolaylaştõrmak ve bu 
konularda gereken önlemleri almak.

c) Birliği Başkanõ, II. Başkan veya gereğinde seçecekleri kişi ve kurullar ya
da belirli konularda yetkili kõlacağõ Odalar aracõlõğõ ile yurt içinde ve
yurt dõşõnda temsil etmek.

ç) Mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin ilerlemesi, yükselmesi, gelişmesi 
hakkõnda gerekli incelemeleri yapmak ya da yaptõrmak ve buna ilişkin 
raporlarõ Genel Kurulun onayõna sunmak.

d) Memur ve serbest çalõşan meslektaşlarõn refahlarõnõ sağlayacak önlemleri 
saptayarak, ilgili makamlar önünde girişimlerde bulunmak ve gerekli
ilişkileri kurmak.

c) Odalara kayõtlõ bütün mühendis ve mimarlarõn, mesleki onur ve çõkarlarõnõ 
korumak.

f) Mühendislik ve mimarlõk meslekleriyle ilgili bütün elemanlarõn, mesleklerine 
göre gerekli düzeye ve sonucunda parasal olanaklara ulaşmalarõnõ sağlamak 
ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak, gerekli önlemleri almak.

g) Birliğin sahip olduğu taşõnmaz mallarõ yönetmek.

h) Birliğin yetkili imzalarõnõ bildiren sirküleri çõkarmak, 

õ ) Birlik Genel Sekreteri ve yardõmcõlarõ ile diğer sözleşmeli ve kadrolu 
personeli atamak.
i) Genel Sekreter tarafõndan getirilecek öneriler üzerine karar almak ve Birliğin 
yönetimi konusunda, Genel Sekretere ana hatlarõyla direktifler vermek.

j) Birlik Genel Kuruluna sunulmak üzere, çalõşma raporunu ve geçen do nem 
kesin hesaplarõnõ, yeni dönem gelir ve gider bütçelerini hazõrlamak, Birlik 
Yönetim Kurulu Başkan, ikinci Başkan, Sayman üyesinin ödenekleri 
toplamõnõ, geçici ve sürekli ücretliler kadrolarõnõ, Genel Sekreter ve 
yardõmcõlarõnõn ücretlerini ve Yönetim Kurulu, Yüksek Onur Kurulu ve 
Denetleme Kurulu üyelerinin oturum ücretlerini, Genel Kurula önermek üzere 
saptamak; bunlarõ Denetleme Raporu ile birlikte Genel Kurul üyeleri sayõsõna 



yetecek kadar çoğaltmak ve toplantõdan en az 10 gün önce bütün Odalara 
göndermek.

k) Birlik Genel Kurulunun yerini, gününü, saatini ve gündemini saptamak; 
kesinleşmesini izleyen üç gün içinde, delegelere duyurmak üzere Odalara 
bildirmek ve Oda merkezi bulunan yerlerde birer gazete ile duyurmak ve 
toplantõ için gerekli bütün formaliteleri tamamlamak.

l) Gerektiğinde Yüksek Onur Kurulunu toplantõya çağõrmak.

m) Yüksek Onur Kurulunca alõnan kararlan uygulamak için gerekli makamlarla 
ilişki kurmak.

n) Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin tüm sayõsõnõn üçte ikisinin olumlu oyu ile, 
olağanüstü durumlarda Birlik ve Oda Genel Kurulunu toplantõya çağõrmak.

o) Odalardan herhangi birinin Yönetim Kurulu, yedekleri de biterek boşalõrsa, 
Oda Genel Kurulunu olağanüstü toplantõya çağõrmak.

ö) Birliğin amacõ çerçevesini aşmamak üzere, her türlü yayõnõ yapmak.

p) Yabancõ meslek kuruluşlarõyla, meslekle ilgili ilişkiler kurmak.

r) Genel Kurul tarafõndan verilmiş yetki içinde borç almak ya da vermek, 
bunlar için teminat almak ya da göstermek.

s) Ülke ve meslek çõkarlarõnõn savunulmasõ, mühendis ve mimarlarõn özlük 
haklarõnõn kazanõlmasõ ve geliştirilmesi, diğer çalõşanlarla dayanõşmanõn 
sağlanmasõ amacõyla, gerekli gördüğü işyeri birimleri ve guruplarõnda, Birliği 
temsil etmek üzere, işyeri temsilcilikleri ve işyeri komiteleri kurmak, bunlarõn 
kuruluş ve çalõşma esaslarõnõ belirlemek.

ş) Oda Genel Kurullarõ için yeterli sayõda gözlemci seçmek ve gözlemcinin 
genel kurul toplantõsõna katõlmasõnõ sağlamak.

t) Birden fazla Odanõn merkez, şube ve temsilciliklerinin bulunduğu vs gerekli 
gördüğü illerde, Birlik çalõşmalarõnõn etkinlik kazanmasõ ve Odalarõn 
çalõşmalarõnda uyum sağlanmasõ amacõyla TMMOB�nin Koordinasyon 
Kurullarõnõ kurmak, bunlarõn kuruluş ve çalõşma esaslarõnõ belirlemek ve 
denetlemek.

u) Birlik işlerinin yürütülmesi ve Birlik Yönetim Kurulunun görevlerini yerine 
getirebilmesi için, yönetmelik taslaklarõ hazõrlayõp, genel kurulun onayõna 
sunmak; genel kurulca önceden yetki verilmesi durumunda, bunlarõ doğrudan 
yürürlüğe koymak; zorunlu durumlarda, hazõrladõğõ yönetmeliği yürürlüğe 
koyup, ilk genel kurulun onayõna sunmak.

ü) Merkezi ve bölgesel düzeyde Birlik Danõşma Kurulu toplantõlarõnõ 
düzenlemek.

v) 7303 sayõlõ yasa, 66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde kararnamelerle değişik 



6235 sayõlõ yasanõn tanõdõğõ hak ve yetkilerle, bu tüzüğün verdiği yetkileri 
kullanmak ve diğer görevleri yerine getirmek.

BAŞKAN, İKİNCİ BAŞKAN VE SAYMAN ÜYENİN GÖREVLERİ

Madde 26 � Başkan, Birliği idari ve adli makamlar ile özel ve tüzel kişilere 
karşõ temsil eder. Birlik çalõşmalarõnõ yasalara, bu Tüzüğe, Genel Kurul ve 
Yönetim Kurulu kararlarõna uygun olarak yürütür. Birlik Başkanõ, Birlik adõna 
demeç verir, açõklama yapar ve bildiri yayõnlar.

İkinci Başkan, Başkanõn yokluğunda, Başkanõn yetkilerini kullanõr ve 
görevlerini yerine getirir.

Sayman Üye, Birlik Muhasebe ve Mali işler Yönetmeliği hükümleri gereğince, 
Birlik muhasebe ve mali işlerini Yönetim Kurulu adõna yürütür.

BİRLİK GENEL SEKRETERİ VE YARDIMCILARININ ATANMASI, 
DEĞİŞTİRİLMESİ, GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 27 � Birlik Genel Sekreterliği tam zamanlõ çalõşma gerektiren asli bir 
görevdir. Birlik Genel Sekreterlerinde aranacak nitelikler şunlardõr:

a) Odalardan birinde asli üye olarak kayõtlõ bulunmak ve Odasõna karşõ
yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş bulunmak.

b) 6235  sayõlõ yasanõn 26. maddesinin c, ç ve d fõkralarõndaki cezalardan
birisi ile Onur Kurulunca cezalandõrõlmamõş bulunmak.

Madde 28 � 

a) Birlik Genel Sekreteri, Odalarõn önerecekleri adaylar ya da öteki başvurular 
arasõndan, Birlik Yönetim Kurulunca atanõr. Bu atamanõn yapõlabilmesi için. 
Birlik Yönetim Kurulunca yapõlacak oylamanõn ilk üç turunda üye tam 
sayõsõnõn üçte ikisi, daha sonraki turlarda salt çoğunluk aranõr.

b) Yönetim Kurulu, TMMOB Yasasõnõn 7. maddesi ve bu Tüzük ile Genel 
Sekretere verilen görev ve  yetkilerin,  Birlik mevzuatõna aykõrõ bir biçimde 
yapõlmasõ ya da hastalõk ve izin gibi kabul edilebilir özrü dõşõnda bir hafta süre 
ile görevini terk etmesi ya da Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre onur kõrõcõ 
bir suçla mahkum olmasõ durumlarõnda, Genel Sekreterin görevine son 
vermeye yetkilidir.

c) Yönetim Kurulu, b fõkrasõ dõşõnda gerekçeli nedenlere dayanarak. Genel
Sekreterin işine, tüm üye sayõsõnõn salt çoğunluğu ile, son vermeye karar 
verebilir. Bu durumda, işine son verilen Genel Sekretere, üç aylõk ücreti 
tutarõnda bir tazminat verilir.

d) Genel sekreterliğin herhangi bir biçimde boşalmasõ halinde,(a) fõkrasõ
hükümlerine göre hareket edilir.

e) 27. maddedeki esaslara uygun olarak çoğunlukla,Yönetim  Kurulunca



Genel Sekreter Yardõmcõsõ atanabilir. Genel sekreter Yardõmcõlarõnõn
görevleri, Başkan ve Genel Sekreterce saptanõr.

Madde 29 � Genel Sekreter, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarõnõ, 
Birlik işlerini ve yazõşmalarõnõ yürütmekle görevli, yasalara göre tutulmasõ 
gerekli defterleri, gerekli öteki defter, dosya ve evrakõ emrindeki geçici ya da 
sürekli görevliler eliyle tutmakla yükümlü ve yazõşmalarõ imzaya yetkilidir.

Madde 30 � Genel Sekreter, Birlik Yönetim Kurulunun yürütücü unsuru ve 
sözcüsüdür. Onun kararlarõ çerçevesinde Genel Sekreterliği yürütür ve 
Yönetim Kurulunu temsil eder.

Genel Sekreter, Yönetim Kurulunun gündemini hazõrlar ve toplantõlara 
katõlarak düşüncelerini bildirir. Ancak, oy kullanamaz ve oturum ücreti alamaz.

Madde 31 � Tam zamanlõ bir Genel Sekreterin atanamamasõ veya Genel 
Sekreterin geçici veya sürekli olarak görevini yerine getirememesi 
durumunda, Genel Sekreterlik görevi, Yönetim Kurulu kararõ ile, Genel 
Sekreter Yardõmcõsõ veya Yardõmcõlarõndan birisi tarafõndan vekaleten 
yürütülür. Genel Sekreter Yardõmcõsõ yoksa, Genel Sekreterlik görevi. 
Yönetim Kurulu kararõ ile, Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafõndan 
yürütülür.
Bu görevin karşõlõğõ, kendisine, tam zamanlõ Genel Sekretere ödenecek 
ücretin yarõsõ kadar bir ücret ödenir.

Genel Sekreterlik görevini sürdüren Yönetim Kurulu üyesi, bu süre içinde 
toplantõlarda oy kullanamaz, yerine ilk yedeği geçici olarak toplantõlara gelir, 
Odasõnõ temsil eder ve oylamalara katõlõr.

Madde 32 � Genel kurula sunulacak çalõşma raporu, bütçe, kadrolar, bütün 
evrak, cetvel ve belgelerin hazõrlanmasõ gibi Yönetim Kurulu çalõşmalarõnda 
Genel Sekreter de görevlidir.

Madde 33 � Genel Sekreter, bankalardan para alõp verme işlemlerini, Birlik 
Yönetim Kurulunun çõkaracağõ sirkülere göre, imza yetkisine sahip üyeler ile 
beraber çift imza ile yapabilir.

YÜKSEK ONUR KURULU, KURULUŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 34 � Yüksek Onur Kurulu, Odalarõn gösterecekleri birer aday 
arasõndan, Birlik Genel Kurulunca seçilecek beş asil, beş yedek üyeden 
oluşur. Herhangi bir meslek mensubunun durumu yüksek onur kurulunda 
görüşülürken, kurulda o Odaya mensup bir üye bulunmazsa, bütünüyle 
danõşma amacõ ile olmak üzere, bağlõ olduğu Oda Genel Kurulunca seçilen 
bir temsilci oturumlara çağrõlõr.

Madde 35 � Yüksek Onur Kurulu, kendisine bir yada bir kaç konu 
verildiğinde, yapacağõ ilk toplantõda, o işleri sonuçlandõrõncaya kadar görev 
yapmak üzere, aralarõndan bir Başkan ve gerektiği kadar Raportör seçer.

Madde 36 � Yüksek Onur Kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçõ, herhangi 



bir özürle toplantõya gelemeyeceklerim bildirir ya da çağrõya uymazlarsa, 
yerlerine sõra ile yedekleri çağrõlõr. Bu yedekler, o konu sonuçlanõncaya kadar 
yapõlan toplantõlarda, asil gibi görev yapar.

Madde 37 � Yüksek Onur Kurulu üyesinin ret ya da çekilme nedenleri, 
yargõçlarõn hukuk usulü mahkemeleri yasasõnda gösterilen ret ve çekilme 
nedenlerinin aynõdõr.

Madde 38 � Yüksek Onur Kurulu, üye tam sayõsõ ile toplanõr ve kararlarõnõ oy 
çokluğu ile alõr. Oylarda eşitlik olursa, Başkanõn tarafõ çoğunlukta sayõlõr.

Madde 39 � Yüksek Onur Kurulu, kendisine gönderilen konularõ, dosya 
üzerinden inceler ve karara varõr. Görüşmelerde, konu ile ilgili Odanõn madde 
34'de çağrõ biçimi yazõlõ olan danõşmanõ bulunur. Bu görevi Odalarõn Yüksek 
Onur Kurulu üyeliği için seçtikleri adaylar yapar. Alman karar, gereği yapõlmak 
üzere Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Son kararlar, ilgililere bildirilir ve 
yerine getirilir.

Madde 40 � Yüksek Onur Kurulunun, bir konuyu sonuçlandõrmak için gerekli 
göreceği bütün giderler, Birlikçe ödenir.

YÜKSEK ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 41 � Yüksek Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardõr :
a) Oda Onur Kurulunca verilen ve ilgililerce itiraz olunmayan kararlardan,
onayõ gerekenleri incelemek;  gerekçe göstererek uygun olanlarõ onaylamak, 
olmayanlarõ bozmak.

b) Oda Onur Kurullarõ kararlarõna yapõlan itirazlarõ inceleyerek, kararõ
bağlamak.

c) Oda Onur Kurullarõnõn, Yüksek Onur Kurulunca bozulan kararlarõnda
direnmeleri durumunda, son kararõ vermek.

d) Birlik Genel Kurulunun seçimle ilgili toplantõlarõna katõlmayan delegelerin 
durumlarõm incelemek; geçerli mazereti olmayan delegeler hakkõnda gerekli 
işlemi yapmak.

e) Bayõndõrlõk ve Iskan Bakanlõğõnõn gerekli görmesi durumunda toplanarak, 
istenilen konuyu incelemek ve karara bağlamak.

BİRLİK DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 42 � Birlik Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafõndan seçilen üç asil, 
üç yedek üyeden oluşur. Üç ayda bir yapõlacak denetimde, herhangi bir özür 
ile bulunmayan asil üye yerine, sõra ile yedekler çağrõlõr. Bu yedekler, üç ayda 
bir yapõlan denetim sonuçlanõncaya kadar, asil üye gibi görev yaparlar

Madde 43 � Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardõr:

a) Birlik hesaplarõnõ ve bunlara ilişkin işlemleri en az üç ayda bir kez



denetleyip, düzenleyeceği raporun bir örneğini, Birlik Yönetim Kuruluna 
vermek.

b) Birliğin hesap işleriyle, yönetim kurulunun hazõrladõğõ bilanço, kesin 
hesaplar, yeni dönem bütçesi ve personel kadrosu hakkõndaki düşüncelerini
Genel Kurula sunmak üzere rapor hazõrlamak ve Nisan ayõnõn on beşine
kadar Birlik Yönetim Kuruluna vermek.

c) Gerek gördüğü durumda, Genel  Kurulun olağanüstü toplantõya çağrõl
masõnõ Yönetim Kurulundan istemek.

d) Birlik Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda. Oda hesaplarõnõ
incelemek.

BİRLİK DANIŞMA KURULUNUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

Madde 44 � Birlik Danõşma Kurulu; Birlik Yönetim Kurulu, Oda Yönetim 
Kurullarõ, Birlik Yayõn Kurulu, işyeri Temsilcileri, il Koordinasyon Kurullarõ ile 
Birlik Yönetim Kurulunun uygun gördüğü öteki ilgili Birlik görevlilerinden 
oluşur. Şube ve Temsilciliklerin Yönetim Kurullarõ, Birliğin ya da bağlõ 
bulunduklarõ Odalarõn isteği ile Danõşma Kuruluna katõlabilirler.

Danõşma Kurulu, gerekli görüldüğü zaman ve yerde ve yõlda en az iki kez, 
Birlik Yönetim Kurulunca toplantõya çağrõlõr. Birlik Yönetim Kurulu, gerekli 
gördüğü zaman ve yerde, yine yukarõda belirtilen biçimde oluşturacağõ 
Bölgesel Danõşma Kurullarõnõ toplayabilir. Merkezi ve Bölgesel Danõşma 
Kurullarõ, Birlik ve Odalarõn çalõşmalarõnõ gözden geçirir, önerilerde bulumu, 
gerektiğinde eğilim belirler.

Birlik Yönetim Kurulu, Danõşma Kurulunu toplamaya olanak bulamadõğõ ivedi 
durumlarda, gerekli konularõ danõşmak amacõyla, Birlik yönetim Durulu ve Oda
Başkan ve Sekreterlerini ortak toplantõya çağõrõr.

MALİ HÜKÜMLER BİRLİĞİN GELİRLERİ

Madde 45 � Birliğin gelirleri şunlardõr :

a) Birlik Yönetim Kurulunca önerilen ve Birlik Genel Kurulu tarafõndan 
onaylanan, Odalara kayõtlõ üye sayõsõna göre her yõl üye basma saptanacak 
paylarla, Odalarõn bütçeleri üzerinden hesaplanacak paylar.

b) Odalarca yapõlacak olağanüstü yardõmlar.

c) Yayõn gelirleri.

d) Yardõm ve bağõşlar.

e) öteki gelirler.

Madde 46 � Odalar, Birlik Genel Kurulunca saptanacak paylarõn on ikide 
birini, her ay peşin olarak öderler. Kesin bütçe rakamlarõnõ Şubat ayõ sonuna 



kadar Birliğe bildirirler. Kesinleşen paylar, Mart ayõ sonunda ödenir.

Madde 47 � Kõrk beşinci maddenin (b) fõkrasõnda yazõlõ gelirler, gerektiğinde 
ve gereksinime göre, Birlik yönetim kurulunun isteği üzerine Oda yönetim 
kurulu kararõ ile gönderilir.

İKİNCİ BÖLÜM
ODALAR
ODALAR, ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

ODALARIN KURULMASI

Madde 47 � Mevcut olanaklar ve koşullar elverişli ise,, her meslek dalõ için 
Birlik Genel Kurulu kararõ ile yalnõz bir Oda açõlabilir.
Odalar tüzel kişiliğe sahiptir.

Madde 48 � Bir Odanõn Genel Kurulunda,Odaya bağlõ olan bir meslek kolu 
mensuplarõnõn ayrõ bir Oda kurmalarõnõn önerilmesine karar verilmesi ya da 
herhangi bir Odaya bağlõ bir meslek kolu mensuplarõnõn en az üçte ikisinin, 
ayrõ bir Oda kurmak istemesi halinde, bu isteklerinin ilk toplanacak Birlik

Genel Kurulunun kararõna sunulmak üzere. Oda yönetim kurulunca. Birlik 
yönetim kuruluna gönderilmesi zorunludur.

Sayõlarõ ayrõ bir Oda kurmaya elverişli olmayan meslek mensuplarõ, Birlik 
Genel Kurulu kararõ ile, meslek ve çalõşma koşullarõna en yakõn Odaya 
kaydolurlar. Ancak, iki Birlik Genel Kurulu arasõnda doğabilecek bu tür 
sorunlarõn çözümü için, bu gibi meslek sahiplerinin kaydolabileceği Oda, Birlik 
Yönetim Kurulunca saptanõr ve Odaya, ilk Genel Kurula kadar geçici kayõtlarõ 
yapõlõr.
Yeni bir Odanõn açõlmasõ durumunda, bu Odaya kaydolmasõ gereken üyelerle 
ilgili her türlü kayõt evrakõ ve belgeler, bu üyelerin daha önce kayõtlõ bulunduğu 
Oda ve Odalar tarafõndan, yeni kurulan Odanõn yazõlõ isteği üzerine, bu Odaya 
en geç bir ay içinde gönderilir.

Madde 49 � Mesleki ve çalõşma konularõ aynõ olan mühendis ve mimarlar 
yalnõz bir Odanõn üyesi olabilecekleri gibi, her meslek dalõ için yalnõz bir Oda 
açõlabilir. Odaya kayõtlõ tüm üyelerin meslek ve sanatlarõ aynõ değilse, bunlarõn 
meslek ve sanatlarõm uygulamadaki yetkileri de aynõ olamaz. Oda, bu ayrõmõ 
sağlamak için üyesine vereceği her türlü belgede, meslek ve sanatõnõ 
belirtmek zorundadõr.

Madde 50 � Meslek ve çalõşma konulan ayrõ olan mühendis ve mimarlar 
ancak meslek ya da çalõşma konularõnõn ilgili bulunduğu Odaya kaydolunurlar.
Madde 51 � Odalara asli üye olabilmek için, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda 
olmak ve Türkiye sõnõrlarõ içinde meslek ve sanatlarõnõ uygulamaya yasal 
olarak yetkili bulunmak zorunludur.

Madde 52 � Mühendisliğin ve mimarlõğõn ayrõ ayrõ meslek kollarõnõn birden 
fazlasõnda diploma ya da ruhsatname almõş olanlar, diploma ve 
ruhsatnamelerinin ilgili bulunduğu Odalardan istediklerine girmekte serbest 



olduklarõ gibi, üyelik görev ve yükümlülüklerini her Oda için ayrõ ayrõ yerine 
getirmek koşuluyla, birden fazla Odaya da üye olabilir ve üyelik haklarõnõ 
kullanabilirler.

Madde 53 � Birden fazla Odanõn üyesi olanlar. Birlik Genel Kurulunda yalnõz 
bir Odayõ temsil edebilirler.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLER

Madde 54 � Odalar mevcut olanak ve koşullara göre,Genel Kurullarõn 
kararlarõyla, Oda tüzüğü hükümleri içinde görevli ve yetkili olmak üzere 
Şubeler açabilirler.

Madde 55 � Odalar, tüzüklerinde gösterilecek görev ve yetkileri kullanmak 
üzere, belirli bölge ya da işyerlerinde temsilcilik kurabilirler.

Temsilciliklerin seçilme ya da görevlendirme yöntem ve süreleri, 
yönetmeliklerle de hükme bağlanõr.

ODA ORGANLARI

Madde 56 � Oda yönetim ve danõşma organlarõ şunlardõr :

a) Oda Genel Kurulu

b) Oda Yönetim Kurulu

c) Oda Onur Kurulu

d) Oda Denetleme Kurulu

e) Oda Danõşma Kurulu

ODA GENEL KURULU, KURULUŞ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Madde 57 � Oda Genel Kurulu, Odaya kayõtlõ üyelerden ya da Şube genel 
kurullarõnda seçilmiş delegelerden oluşur. Üye sayõsõ 5000'in üzerinde olan 
her oda, Genel Kurulunu delege sistemiyle oluşturur.

Üye sayõsõ 5000'in altõnda olan Odalar, bu iki sistemden hangisini 
uygulayacağõnõ kendi tüzüğünde belirler. Delege sistemiyle Genel Kurulunu 
oluşturan Odalarda, Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarõnõn asil 
üyeleri, Genel Kurulun doğal delegeleridir.

Oda Genel Kurulu iki yõlda bir, Şubat ayõ içinde. Oda Yönetim Kurulunca 
belirlenen gün ve yerde toplanõr. Toplantõ tarihinin, görüşmeler Cumartesi 
akşamõna kadar tamamlanacak ve Pazar günü seçimler yapõlacak şekilde 
saptanmasõ zorunludur.

Oda Genel Kurulu, üye ya da delege tam sayõsõnõn çoğunluğu ile toplanõr. 
Birinci toplantõda çoğunluk sağlanamamõşõ halinde, ikinci toplantõ için 



çoğunluk aranmaz.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantõsõndan en az on beş gün önce, 
Genel Kurula katõlacak üyelerin ya da delegelerin üçer kopya olarak 
hazõrlanmõş listelerini, toplantõnõn gündemini, yerini, gününü, saatini ve 
çoğunluk sağlanamadõğõ takdirde yapõlacak ikinci toplantõya ilişkin hususlarõ 
belirten bir yazõyla birlikte, görevli ilçe seçim kurulu başkanlõğõna iletir. Genel 
Kurul toplantõsõna katõlamayacağõ belli olan asil ve yedek delegelerin istifa 
yazõlarõ da, istenmesi durumunda, görevli hakime iletilir. Gerekli incelemeden 
sonra hakim tarafõndan onaylanan listeler ile toplantõya ilişkin diğer hususlar, 
Odanõn ve Birliğin ilan yerlerinde asõlmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan 
edilir. Askõ süresince, asil ve yedek delegelikten istifa başvurularõ, Oda 
merkezi aracõlõğõyla ya da doğrudan görevli hakime yapõlõr. Asõl delege listesi 
hakim tarafõndan kesinleştirilir. Yasal sürecin tamamlanmasõ ve listelerin 
kesinleşip, Genel Kurula ilişkin diğer hususlarõn onaylanmasõnõ izleyen 3 gün 
içinde, Yönetim Kurulu, Genel Kurulu üyelere ya da delegelere duyurur ve 
Oda merkezinin bulunduğu yerde .bir gazetede ilan eder.

Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantõsõnõn düzenli bir şekilde 
yapõlamayacağõnõn anlaşõlmasõ durumunda, toplantõ başlamadan önce Genel 
Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayõ geçmemek üzere erteleyebilir. Bu 
durumda Oda Yönetim kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli 
hakimin onayõnõ da alarak belirler ve toplantõ tarihinden en az on gün önce 
üyelere ya da delegelere duyurur ve Oda merkezinin bulunduğu yerde bir 
gazetede ilan eder.
Oda Genel Kurullarõnõn, seçimler hariç, sonuçlarõyla ilgili her türlü 
anlaşmazlõk, Birlik Yönetim Kurulu tarafõndan kesin çözüme bağlanõr.

Madde 58 � Genel Kurul toplantõsõ, Yönetim Kurulu Başkanõ ya da ikinci 
Başkanõ tarafõndan Birlik Gözlemcisinin toplantõda hazõr bulunmasõyla açõlõr ve 
gündemin birinci maddesi gereğince Başkanlõk Divanõ seçilir.

Madde 59 � Başkanlõk Divanõ, bir Başkan, iki Başkan Yardõmcõsõ ve dört 
Yazmandan ya da bir Başkan, bir Başkan yardõmcõsõ, iki Yazmandan oluşur. 
Başkanlõk Divanõnõn bileşimi, bu seçenekler arasõndan Oda tüzüklerinde 
belirlenir.

Madde 60 � Genel Kurul görüşmeleri, Yönetim Kurulunca hazõrlanõp, 
duyurulmuş gündem maddeleri içinde yapõlõr. Ancak, toplantõya katõlan 
üyelerin (delegelerin) yazõlõ önerisi ve Genel Kurul kararõ ile gündeme madde 
eklenebilir ya da maddelerin sõrasõ değiştirilebilir.

Madde 61 � Oda genel kurullarõnda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği 
uygulanõr.

Madde 62 � Altmõşõncõ maddeye göre saptanacak gündeme aşağõdaki 
maddelerin konulmasõ zorunludur.

a) Başkanlõk Divanõ seçimi.

b) Çalõşma, mali ve denetleme raporlarõnõn okunmasõ, görüşülmesi ve Oda 



Yönetim Kurulunun aklanmasõ.

c) Oda Yönetim Kurulu, Deneteme Kurulu ve Onur Kurulu ile Birlik Genel 
Kurulu delege adaylarõnõn ve Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Denetleme Kurulu, 
Birlik Yüksek Onur Kurulu aday adaylarõnõn belirlenmesi,
duyurulmasõ ve seçimler.

Madde 63 � Oda Genel Kurulunda bulunmak, görüşmelere katõlmak ve oy 
kullanmak için, Oda Yönetim Kurulu tarafõndan hazõrlanõp, görevli hakim 
tarafõndan kesinleştirilmiş üye (delege) listelerinin imzalanmasõ yoluyla 
alõnmõş Genel Kurul giriş kartõnõn ve Oda Kimlik Kartõnõn gösterilmesi 
zorunludur. Sadece oy verme sõrasõnda, Oda Kimlik Kartõ yerine, resmi 
kuruluşlarca verilmiş resimli kimlik kartlarõ da kullanõlabilir.

Madde 64 � Genel Kurul kararlarõnõ çoğunlukla alõr. Oylarda eşitlik olursa, 
Başkanõn tarafõ çoğunlukta sayõlõr. Yalnõz, Oda tüzüklerinde değişiklik 
yapõlabilmesi için, görüşmelere katõlanlarõn üçte ikisinin olumlu kararõ 
gereklidir.
Madde 65 � Genel Kurul görüşmeleri ve kararlarõ bir tutanağa bağlanarak, 
Başkan, Başkan Yardõmcõlarõ ve Yazmanlar tarafõndan imzalanõp, dosyasõnda 
saklanmak ve bir örneği Birliğe iletilmek üzere Oda Yönetim Kuruluna verilir. 
Ayrõca Birlik Gözlemcisi de, toplantõya ilişkin düzenleyeceği raporu Birlik 
Başkanlõğõna iletir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 66 � Olağanüstü Genel Kurul,aşağõdaki durumlardan herhangi 
birisinin oluşmasõ üzerine, Oda Yönetim Kurulu tarafõndan toplantõya çağrõlõr.

a) Odaya kayõtlõ üye sayõsõnõn beşte birinin Oda Yönetim Kuruluna yazõlõ 
başvurmasõ ile,

b) Denetçilerin, Oda hesap işleriyle ilgili olarak gerek görmeleri durumunda
ve oybirliği ile alacaklarõ karar ile,

c) Oda yönetim kurulunun üçte iki çoğunlukla alacağõ karar ile, ve (b) 
bendinde belirtilen durumlardan herhangi birinin oluşmasõ durumunda, Oda 
Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren bir hafta içinde Olağanüstü Genel 
Kurul için karar almak ve Genel Kurulun tarihini saptamak zorundadõr. 
Olağanüstü Genel Kurul, karar tarihinden itibaren bir ay içinde toplanõr. Bu 
durumda, Oda Yönetim Kurulunun herhangi bir nedenle belirtilen sürelerde 
karar almamasõ ya da Olağanüstü Genel Kurulu toplamamasõ durumunda, 
Olağanüstü Genel Kurul, Birlik Yönetim Kurulu tarafõndan toplanõr.

Madde 67 � Oda Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerin hepsinin birden 
çekilmesi veya herhangi bir nedenle ayrõlan üyelerin yerine gelecek yedek 
kalmamasõ durumunda, Oda Genel Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunca 
olağanüstü toplantõya çağrõlõr.

Madde 68 � Olağanüstü Genel Kurul toplantõsõ da. Olağan Genel Kurul 
toplantõsõ gibi yapõlõr. Ancak, sadece önceden duyurulan gündemdeki 



maddeler görüşülüp karara bağlanõr. Olağanüstü Genel Kurul toplantõlarõnda 
gündeme madde eklenemez ve 62. madde hükmü uygulanmaz.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 69 � Oda Genel Kurulunun başlõca görev ve yetkileri şunlardõr :

a) Birlik amaçlarõndan yalnõz Odayõ ilgilendiren konularda karar almak.

b) Odanõn gelişmesi için gerekli etkinlik alanlarõnõ ve esaslarõnõ saptamak.

c) Yönetim  Kurulu raporlarõnõ incelemek, haklarõnda karar almak ve gelecek 
dönem çalõşmalarõ için Yönetim Kuruluna direktifler vermek.

ç) Oda hesaplarõnõ (bilanço ve gelir - gider cetvelleri). Denetleme Kurulu 
raporunu incelemek ve haklarõnda karar almak.

d) Yönetim Kurulunun getireceği yeni dönem gelir ve gider bütçeleri, geçici ya 
da sürekli ücretliler kadrolarõnõ inceleyip, değiştirerek ya da olduğu gibi 
onaylamak.

e) Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oturum ücretleri 
ile Oda Yazman Üyesi, varsa Genel Sekreter ücretlerini saptamak.

f) Oda işlerinin yürütülmesi ve yasalarõn Odalara verdiği görev ve yetkilerin 
kullanõlmasõ, üyelerin mesleki onur ve çõkarlarõnõn korunmasõ için, Oda 
Yönetim Kurulunca önerilen tüzük ve yönetmelikleri inceleyip,onaylamak 
(Genel Kurul, Oda Tüzüğü dõşõnda bu yetkisini başka kurullara devredebilir.)
g) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu asõl ve yedek
üyelerini ve Birlik Yönetim Kurulu için 3, Yüksek Onur Kurulu için
l ve Birlik Denetleme Kurulu için l adayõ, iki yõl süre için seçmek.

h) Meslekte en az 10 yõl kõdemli üyeleri arasõndan, toplam üye sayõsõnõn 
yüzde ikisi oranõnda ve üç kişiden az, yüz kişiden fazla olmamak üzere Birlik 
Genel  Kuruluna katõlacak asõl ve yedek delegeleri iki yõl süre için seçmek. 
Delege sayõsõnõn hesaplanmasõnda, kesirler dikkate alõnmaz.

õ) Odanõn sahip olduğu ya da olacağõ taşõnmaz mallar hakkõnda karar almak.

i) Gereken bölgelerde Şubeler ve Temsilcilikler kurmak ve bunlarõn 
merkezlerini saptamak. Temsilcilik kurma yetkisi. Genel Kurulun bileşimini 
etkilememesi koşuluyla, Oda Yönetim Kuruluna devredilebilir.

j) Sayõlarõnõn azlõğõ nedeniyle ayrõ Oda kuramamõş olan farklõ uzmanlõk 
mensuplarõnõn, sayõlarõnõn yeter miktara varmasõ halinde. Odadan ayrõlmalarõ 
konusunda karar almak.

k)   Oda Tüzük ve Yönetmeliklerinde belirlenen öteki görevleri yapmak.

ODA YÖNETİM KURULUŞ, KURULUŞ VE ÇALIŞMA BİÇİMİ



Madde 70 � Oda Yönetim Kurulu, Oda Genel Kurulunun kararõ ile beş ya da 
yedi asil ve aynõ sayõda yedek üyeden oluşur.

Madde 71 � Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağõ ilk toplantõda, 
aralarõndan gizli oyla bir Başkan, bir ikinci Başkan, bir Yazman Üye ve bir 
Sayman Üye seçerek görev bölümü yapar.

Madde 72 � Yönetim Kurulu en az ayda bir kez ve çoğunlukla toplanõr. 
Toplantõlarõ Başkan, bulunmadõğõ durumda ikinci Başkan, o da bulunmazsa 
Yazman Üye yönetir.

Madde 73 � Yönetim Kurulu kararlarõnõ çoğunlukla verir. Oyda eşitlik halinde, 
Başkanõn bulunduğu yan çoğunluk sayõlõr.

Madde 74 � Her nedenle olursa olsun, üç ay süreyle toplantõlara gelmeyen 
ya da gelemeyecek olan Yönetim Kurulu üyesi, çekilmiş sayõlõr ve yerine 
sõradaki yedek geçer.

Madde 75 � Yönetim Kurulu üyelerinin yarõsõndan fazlasõnõn toptan çekilmesi 
durumunda, yerleri yedeklerle doldurulur ve ilk toplantõda Yönetim Kurulu 
görev bölümü yenilenir.

Madde 76 � Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine çağrõlacak yedek kalmadõğõ 
durumda, Oda Genel Kurulu, Oda Yönetim Kurulu, Başkan ve ikinci Başkan, 
bunlar yoksa Birlik Yönetim Kurulu tarafõndan olağanüstü toplantõya çağrõlõr. 
Yeniden seçilenler ilk Olağan Genel Kurul toplantõsõna kadar görev yaparlar.

ODA YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 77 � Oda Yönetim Kurulunun başlõca görev ve yetkileri şunlardõr:

a) Genel Kurulda alõnacak kararlarõ uygulamak. Oda işlerini Genel Kurulun 
yönlendirici kararlarõ çerçevesinde yürütmek.

b) Oda mensuplarõnõn, 7303 sayõlõ yasa, 66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde 
kararnamelerle değişik 6235 sayõlõ TMMOB yasasõ ve bu tüzük hükümleri
içinde hak ve yetkilerini iyi bir biçimde kullanmalarõnõ gözetmek.

c) Odayõ Başkan, bulunmadõğõ zaman 2. Başkan, Yazman Üye veya 
gerektiğinde seçecekleri kurullarla temsil etmek.

d) Üyesi bulunduğu ya da üyelik olanağõ doğan dõş ülkelerdeki uzmanlõğõnõ 
ilgilendiren mesleki kuruluşlarla gereken bağ ve yakõnlaşmayõ sağlamak,  
kongrelerine katõlmak için delege göndermek, yurtiçi kongreler yapmak, bu 
konularda Birlik Yönetim Kuruluna bilgi vermek, gerekirse Birliğin maddi ve 
manevi yardõmõnõ sağlamak.

e) Şube Genel Kurullarõ için yeterli sayõda gözlemci seçmek ve gözlemcinin 
Genel Kurul toplantõsõna katõlmasõnõ sağlamak.

f) Gerektiğinde, Şube Olağanüstü Genel Kurulu için karar almak üzere Onur 



ve Denetleme Kurularõnõ ortak toplantõya çağõrmak; Oda Yönetim Kurulu, 
Onur Kurulu ve Denetleme Kurulunun ortak toplantõsõnda üye tam sayõsõnõn 
2/3 çoğunlukla karar almasõ durumunda Şube Genel Kurulunu olağanüstü 
toplantõya çağõrmak.

ODA ONUR KURULU, KURULUŞ VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

Madde 78 � Oda Onur Kurulu, Oda Genel Kurulunca iki yõl süre ile seçilen 
beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

Madde 79 � Onur Kurulu, kendisine bir ya da birkaç konunun verilmesi için 
Oda Yönetim Kurulunca yapõlacak çağrõ üzerine, ilk toplantõsõnda, o işleri 
sonuçlandõrõncaya kadar görev yapmak üzere, aralarõndan bir Başkan seçer. 

Madde 80 � Onur kurulu asil üyelerinden bir ya da birkaçõ herhangi bir özürle 
toplantõya gelmeyeceklerini bildirir ya da çağrõya uymazlarsa, yerlerine sõra ile 
yedekler çağrõlõr. Bu yedekler, toplantõ konusu sorun ya da sorunlar karara 
bağlanõncaya kadar yapõlacak toplantõlarda, asil üye gibi görev yaparlar.

Madde 81 � Yapõlan ayrõ üç çağrõya gelmeyen ve özür bildirmeyen üye, 
çekilmiş sayõlõr ve yerine asaleten sõradaki yedek geçer.

Madde 82 � Onur Kurulu üyelerinin ret ve çekilme nedenleri yargõçlarõn 
hukuk usulü mahkemeleri yasasõnda gösterilen ret ve çekilme nedenlerinin 
aynõdõr.

Madde 83 � Onur Kurulu, üye tam sayõsõ ile toplanõr ve kararlarõnõ çoğunlukla 
alõr. Oylarda eşitlik olursa, Başkanõn yanõ çoğunlukta sayõlõr.

Madde 84 � Onur Kurulu, kendisine gönderilen konularõ en geç üç ay içinde 
incelemek ve sonuçlandõrmakla yükümlüdür. Onur Kurulunun konu hakkõnda 
karara varabilmesi için:

a) Hakkõnda karar verilecek üyenin yazõlõ savunmasõna başvurmuş,

b) Gereğinde, şikayetçi ile gösterilen tanõklarõnõ dinlemiş ve bunlarõ bir
tutanakla saptamõş olmasõ gereklidir.

Madde 85 � Onur Kurulunun, gereğinde, üç kişiden oluşan bir bilirkişi kurulu 
seçmesi ve konuyu bu kurula inceletmesi yerindedir. Bir şikayetçinin 
bulunduğu olaylarda, taraflar bilirkişiler üzerinde anlaşamazlarsa, bu kurulu 
Başkanlõk kendisi seçer.

Madde 86 � Onur Kurulunun kararlarõ, gerekçeleri ile beraber, uygulanmak 
ya da Yüksek Onur Kurulunun onayõna sunulmak üzere, işlemli dosyasõyla 
birlikte, Oda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Madde 87 � Onur Kurulu üç ay içinde karar veremezse, bunu, sürenin 
bitmesinden önce ilgililerin haberdar olabilmesi için, gerekçeleri ile birlikte 
Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve karara ne zaman varabileceğini 
açõklamak zorundadõr.



Madde 88 � Onur Kurulunun, kendisine verilen işleri yürütmek için gerek, li 
gördüğü her türlü gider, Oda tarafõndan ödenir.

ODA ONUR KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 89 � Oda Onur Kurulunun görev ve yetkileri şunlardõr :

a) Oda Yönetim Kurulunca, gerek bir başvurma üzerine ve gerek doğrudan
doğruya, Kurula yansõtõlan konular hakkõnda karar vermek.

b) Oda ve Şube Genel Kurullarõnõn seçimle ilgili toplantõlarõna katõlmayan
üye ve  delegelerin durumlarõnõ  incelemek; geçerli mazereti  olmayanlar
hakkõnda gerekli işlemi yapmak.

c) Onur Kurulu kararlarõndan, Yüksek Onur Kurulunca bozulanlarõ yeni
den incelemek ve karara bağlamak.

Madde 90 � Odalara bağlõ meslek mensuplarõndan bu kanuna aykõrõ hareketi 
görülenlerle, üyelerden ve tüm meslek mensuplarõndan, meslekle ilgili işlerde 
gerek kasten ve gerekse ihmal göstermek suretiyle zarara yol açan ya da 
kabullendiği anlaşmalara uymayan ya da meslek onurunu bozan durumlarõ 
saptananlara, kayõtlõ bulunduklarõ Oda Onur Kurulunca aşağõda yazõlõ disiplin 
cezalarõ verilir.

a) Yazõlõ uyarma.

b) Yirmi beş liradan, yüz liraya kadar para cezasõ.

c) Yüz liradan, bin liraya kadar para cezasõ.

ç) On beş günden, altõ aya kadar serbest meslek uygulamasõndan 
uzaklaştõrma.

d) Odadan çõkartõlma.

Bu cezalarõn verilmesinde sõra gözetilmez. Ancak nedeni oluşturan olayõn 
içeriği ve sonuçlarõna göre bu cezalardan biri uygulanõr. Madde 91 � Onur 
Kurulunca verilen cezalardan 89. maddenin fa) ve fb) bentlerinde yazõlõ 
olanlar kesin olup bu hususta hiçbir mercie başvurulamaz. 89. maddenin (c), 
(ç), ve (d) bentlerinde yazõlõ cezalara karşõ ise, kararõn bildirilmesi tarihinden 
itibaren 15 gün içinde, Oda Yönetim Kurulu yoluyla Yüksek Onur Kuruluna 
hak arayõcõ başvurma yapabileceği gibi, bu cezalarõn uygulanabilmesi için de, 
Yüksek Onur Kurulunca onaylanmõş olmasõ gerekir.

Madde 92 � Üyeler veya diğer meslek mensuplarõndan, geçici olarak mesleği
uygulamaktan uzaklaştõrõlanlar, bu süre içinde hiç bir sure'te mesleki etkinlikte 
bulunamazlar. Bunlar, Birlik tarafõndan derhal bütün ilgili yerlere ve 
kuruluşlara duyurulur ve kararõn uygulanmasõ sağlanõr. 

Madde 93 � Geçici olarak meslek uygulamasõndan uzaklaştõrõlanlar, 
mesleklerini uygulayamadõklarõ gibi, mesleklerinin uygulanmasõ için imza da 



kullanamazlar. Aksine hareket edenlerin cezalan bir kat daha artõrõlõr.

Madde 94 � Odalardan çõkarõlma kararõ, ancak genel hükümlere göre 
medeni haklarõnõ kaybetmiş olanlar ya da meslek toplumundan 
uzaklaştõrõlmalarõnda kesin zorunluluk görülenler hakkõnda verilebilir.

ODA DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 94 � Oda Denetleme Kurulu, üç asil,üç yedek ya da beş asil,beş 
yedek üyeden oluşur ve Oda Genel Kurulu tarafõndan seçilir Denetleme 
Kurulu asil ve yedek üye  sayõsõ, bu seçenekler arasõndan Oda Tüzüğüyle 
belirlenir.
Madde 95 � Oda Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardõr :

a) Odalarõn hesaplarõnõ ve bunlara bağlõ bütün işlemleri en az üç ayda bir 
denetleyerek, hazõrlayacağõ raporu, biri dosyasõnda saklanmak üzere, öteki   
bilgi bakõmõndan Birlik Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, iki kopya olarak 
Oda Yönetim Kuruluna vermek

b) Odanõn hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazõrladõğõ bilanço, yeni yõl  
bütçesi ve personel kadrolarõ hakkõnda raporunu,Oda Genel Kuruluna 
sunulmak üzere hazõrlamak.

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, Oda Genel Kurulunun   
olağanüstü toplantõya çağrõlmasõnõ Yönetim Kurulundan istemek.

MALİ HÜKÜMLER ODA GELİRLERİ

Madde 96 � Odalarõn gelirleri şunlardõr :

a) Her Oda tarafõndan, mevcut olanak ve koşullara göre kendi tüzükleriyle 
belirlenen miktarda ve bir kez olmak üzere alõnacak olan, üye kayõt ücretleri.

b) Aynõ biçimde belirlenen, üye yõllõk ödentisi.

c) Oda tarafõndan kamu kuruluşlarõna, özel kurum ya da kişilere yapõlan
hizmet karşõlõğõ alõnan ücretler.

ç) İlgililere gereğinde verilecek belgelere karşõlõk, Oda yönetim kurulunca 
belirlenecek esaslara göre alõnacak belge ücreti.

d) Her türlü yayõn geliri.

e) Para cezalarõ.

g) Ortaklõklardan doğan kârlar.

h) Mesleki yarõşmalarda derece ve mansiyon kazananlarla, jüriye üye 
seçilenlerin alacaklarõ paralarõn yüzde beşleri. 

õ) Diğer çeşitli gelirler.



Madde 97 � Yõllõk ödenti, üyelerden, Odasõnõn vereceği karara göre peşin 
olarak ya da eşit taksitlerle alõnõr.

Her türlü ödenti ile öteki para cezalarõnõ, yazõlõ bildirim tarihimden itibaren 30 
gün içinde bağlõ bulunduklarõ Odaya ödemeyenler hakkõnda, icra ve iflas 
yasasõ hükümlerine göre kovuşturma yapõlõr. 46. maddenin (a) fõkrasõndaki 
gelirin ödenmesi de bu madde hükmüne bağlõdõr.

Adreslerini değiştiren üyeler, yeni adreslerini Odalarõna bildirmedikçe, eski 
adreslerine yapõlan duyurmalar, üyeye iletilmiş sayõlõr.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SEÇİMLER

Madde 98 � Birlik ve Odalarõn organ seçimleri, yasada belirlenen hususlara 
uygun olarak, yargõ gözetiminde ve gizli oyla yapõlõr. Başkanlõk Divanõ, 
görevlendirilecek komisyon ve komite gibi kurullar üyelikleri için seçimler, 
aksine bir karar alõnmadõkça açõk oyla yapõlabilir.

Madde 99 � Oda Genel Kurullarõnda bir göreve, en az o göreve seçilecek 
asil ve yedekler toplamõ kadar aday gösterilir. Asil ve yedek üyeler, ayrõ ayrõ 
duyurulur. Asiller ve yedekler, oy pusulalarõnda kendilerine ayrõlmõş bölümlere 
yazõlõr. Oy pusulalarõna yazõlõ isimler, asil ve yedek üye toplamõndan fazla 
olamaz. Asiller kendi aralarõnda, yedekler kendi aralarõnda, aldõklarõ oy 
sayõsõna göre sõralanõr.

Birlik Genel Kurulunda yapõlan seçimlerde, eşit oy alanlar arasõnda kura 
çekilir. Oda Genel Kurullarõnda ise, oylarõn eşit olmasõ durumunda, sicil 
numarasõ düşük olan üye seçilmiş sayõlõr.

Madde 100 � Birlik Yönetim Kurulu seçiminde kullanõlacak oy pusulalarõnõn, 
her Oda için ayrõlmõş bölümleri olmasõ gerekir.

Madde 101 � Oda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurullarõndan 
birisine seçilmiş olanlar, Birlik Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyeliklerinden birine de seçilebilirler. Yalnõz Oda Yönetim ve Onur Kurulu 
üyeleri, Yüksek Onur Kurulu üyeliğine seçilemezler. Oda Denetleme Kurulu 
üyeleri, Birlik organlarõnõn herhangi birisine seçilebilir. 

Madde 102 � Seçim suresi biten üyeler, aynõ göreve yeniden seçilebilirler. 

Madde 103 � Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen adaylardan, 
biri asil, ikisi yedek olmak üzere seçilir.

Madde 104 � Yüksek Onur Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday 
arasõndan seçilir.

Madde 105 � Denetleme Kurulu üyeleri, Odalardan gösterilen birer aday 
arasõndan seçilir.

Madde 106 � Oda Genel Kurullarõnda yapõlacak seçimler için, her üye 



kendisini ya da onayõ alõnmak kaydõ ile başka bir üyeyi aday gösterebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
ÜYELİK İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER VE YABANCI MÜHENDİS VE 
MİMARLAR

Madde 107 � Türkiye'deki mühendis ve mimarlar, mesleklerinin 
uygulanmasõnõ gerektiren işlerle uğraşabilmek ve mesleki öğretim 
yaptõrabilmek için, meslek ya da uğraşõ konularõnõn ilgili olduğu Odaya 
kaydolmak ve kimlik belgelerini her yõl onaylatarak, üyeliklerini korumak 
zorundadõrlar. Uğraşõ alanõna göre kaydolabilmek, yasal yetkiyi aramak kaydõ 
ile ilgili Odanõn Yönetim Kurulunun kararõ ile olanaklõdõr.

Kamu kurum ve kuruluşlarõ ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi 
kuruluşlarõnda, asli ve sürekli görevlerde çalõşan mühendislik ve mimarlõk 
meslekleri mensuplarõnõn, meslek ve ihtisaslarõyla ilgili Odaya girmeleri, 
isteklerine bağlõdõr. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan isleri yaparken, 
mesleki bakõmdan Odaya kayõtlõ meslektaşlarõnõn yetkileriyle, haklarõna sahip 
ve onlarõn ödevleriyle yükümlüdürler.

Silahlõ Kuvvetler mensuplarõ, Birliğe bağlõ Odalara üye olamam ve 
organlarõnda görev alamazlar. Ancak, üye olamamalarõ, kanunlarda belirtilen 
diğer kayõt ve şartlara uymak kaydõyla, meslekleriyle ilgili görevlerde 
çalõşmalarõna, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarõna, 
mesleki eğitim ve öğretim yaptõrmalarõna, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun 
bilimsel çalõşmalarõna katõlmalarõna, meslek kural ve koşullarõna uymak 
yükümlülüklerine, haklarõnda Onur Kurullarõnca disiplin cezasõ 
uygulanmasõna, özel kanunlarõn öngördüğü kayõtlarla mesleklerini serbestçe 
icra etmelerine resmi ya da özel bir görev almalarõna engel teşkil etmez.

Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subaylar ile er ve 
erbaşlarõn üyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askõda kalõr. Bu hal, 
ilgililerin aidat ödeme ve kanunlardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve 
haklarõnõ ortadan kaldõrmaz.

Madde 108 � Türkiye'de devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum ve 
kişilere karşõ, doğrudan doğruya veya yerli kurumlarla birlikte iş yüklenen 
yabancõ müteahhit ya da yabancõ kurumlarla, Türkiye'de her türlü mühendislik 
ve mimarlõkla ilgili bir iş yapacak ya da tesis kuracak yabancõ mimar, 
mühendis ve sermayedarlar bu taahhüdün ya da girişimin mimarlõk ve 
mühendislik işlerinde Türk mimar ve mühendisleri ile işbirliği yapmaya, 
işletme işlerinde kendi uzman elemanlarõ yanõnda, Türk mühendis ya da 
mimarlarõnõ da çalõştõrmaya zorunludurlar.

Kurum ya da kişilerin kullanacaklarõ ya da getirecekleri yabancõ mimar ya da 
mühendislerin Türkiye'de çalõşabilmeleri için, bunlarõn sayõsõnõ, kimliğini, 
bitirdikleri okulu, şimdiye kadar yaptõklarõ işleri, ne kadar süre ile ve hangi iş 
için bağlandõklarõnõ, Türkiye'de verecekleri ücretleri belgelerle bildirmeleri, 
bunlarõn yalnõz o işte çalõşacaklarõnõ taahhüt etmeleri ve bu konuda Birlik 
Yönetim Kurulunca alõnacak kararõn Bayõndõrlõk ve Iskan Bakanlõğõnca 



onaylanmõş olmasõ gerekir.

Çalõşma izni verilen iş alanõnõn dõşõnda iş yaptõğõ saptanan yabancõ mimar ya 
da mühendisin, geçici üyeliği kaldõrõlõr.

Madde 109 � 108. madde gereğince gelen yabancõ meslek mensuplarõ, 
Türkiye'de bir aydan fazla kaldõklarõ takdirde, mesleklerine ya da uğraşõ 
konularõna göre, bir Odaya başvurarak, geçici üye kaydolunurlar ve 96. 
maddenin (a) ve (b) fõkralarõndaki yükümlülükleri yerine getirirler.

Geçici üyeliği sona erenlerden, çalõşma süresi uzatõlanlar, her defasõnda 
yeniden 96. maddenin (a) ve (b) fõkralarõndaki yükümlülükleri yerine getirmek 
zorundadõrlar.

Jüri üyesi ve yarõşmacõ olarak gelen yabancõlar ise, Türkiye'de bir aydan az 
da kalsalar, 96. maddenin (h) fõkrasõndaki hükümlerle bağlõdõrlar.

Madde 110 � Türk soylu yabancõ mühendis ve mimarlar bu durumlarõnõ 
belgelemeleri, içişleri Bakanlõğõndan çalõşma izni ve ikamet izni verilmiş 
olmasõ koşuluyla, ilgili Odaya geçici kayõt yaptõrmak zorundadõrlar. Geçici 
üyelik süresi, izin süresi kadar, yani en çok iki yõldõr. İzin süresinin uzatõlmasõ 
durumunda, geçici üyelik süresi de kendiliğinden uzar. Ancak, bu durumun 
üye tarafõndan belgelendirilerek, ilgili Odaya bildirilmesi zorunludur. Verilen 
iznin sona ermesi ya da geri alõnmasõ durumunda, geçici üyelik de sona erer.

Türk soylu yabancõlarõn Odalara kayõtlarõ ve üyelikleri sõrasõnda, Türk 
vatandaşlarõna uygulanan koşullar geçerlidir.

Bu kişiler,Odalarõn Genel Kurullarõna katõlamayacaklarõ gibi,Yönetim, 
Denetleme ve Onur Kurullarõna da seçilemezler. Ancak, Odaya kayõtlõ 
olmanõn üyelere sağladõğõ bütün haklardan Türk vatandaşlarõ gibi 
yararlanõrlar. Bunlar, diğer üyelerin tabi olduğu bütün yükümlülüklere ve 
koşullara aynen uymak zorundadõrlar.

Oda Onur Kurulunca, Odadan ihraç ve serbest sanat icrasõndan men 
edilmeleri durumunda, Türk vatandaşlarõ için doğan sonuçlar, bu üyeler için 
de aynen geçerlidir.

Madde 111 � Diploma ya da ruhsatname almak suretiyle, Türkiye'de 
mesleklerini uygulayabilecek duruma gelmiş olan mühendis ve mimarlar, 
hemen meslek ya da uğraşõ konularõ ile ilgili bir Odaya başvurarak kaydolmak 
ve bir kimlik belgesi almak zorundadõrlar. Oda kimlik belgesi almayanlar

ya da üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmediği için ya da başka 
disiplin nedenleriyle, kimlik belgesi yenilenmemiş ya da onaylanmamõş 
olanlarõn, mesleklerini uygulamalarõ yasaklanõr.

Madde 112 � Yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar yasa 
ile kendilerine verilmiş unvandan başka herhangi bir unvanõ kullanamazlar. 
Bunlarõ çalõştõran resmi ve özel kurumlarda, kadro unvanlarõ yanõnda, bu 
meslek unvanlarõm da kullanõrlar.



Madde 113 � Herhangi bir nedenle mesleki etkinliğini sürdürmek istemeyen, 
yedek subaylõk ve yedek erlik hariç olmak üzere silahlõ kuvvetler mensubu 
olan, ya da kamu kurum ve kuruluşlarõ ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu 
iktisadi kuruluşlarõnda asli ve sürekli görevde çalõşõrken üyelikten ayrõlmak 
isteyen üyeler; bu durumu bağlõ olduğu Oda Yönetim Kuruluna yazõlõ olarak 
bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda Kimlik Belgesini geri vermek ve o 
tarihe kadar ki üyelik ödentilerinin tamamõnõ ödemek koşuluyla, Odadan 
ayrõlabilirler. 7303 sayõlõ yasa, 66 ve 85 sayõlõ kanun hükmünde 
kararnamelerle değişik 6235 sayõlõ TMMOB yasasõ ve bu Tüzük hükümleri 
bundan sonra bu kişiler için uygulanmaz, ilgili yasalar ve bu Tüzükteki istisnai 
hükümler saklõdõr.

Madde 114 � Odadan çõkan üyenin, yeniden başvurmasõ üzerine Odaya 
alõnmasõ işlemleri, bütünüyle yeni bu- üye kaydõ gibi yapõlõr.

Madde 115 � Odalar tarafõndan Birlik Genel Kuruluna gönderilen delegeler 
ile Birlik Yönetim Kuruluna seçilen üyenin, yolluk ve zorunlu giderleri, temsil 
ettiği Oda tarafõndan ödenir.

Madde 116 � Birlik Tüzüğü, sõra ve düzen bakõmõndan Oda Tüzüklerinin 
üstündedir. Oda tüzüklerinde bulunmayan konularda ya da Birlik Tüzüğün-
deki hükümlerle. Oda Tüzüklerindeki hükümlerin çelişmesi halinde, Birlik 
Tüzüğü hükümleri uygulanõr.

Madde 117 � Bu Tüzük hükümleri TMMOB Yönetim Kurulu yürütür.

Madde 118 � Bu Tüzük hükümleri TMMOB 28. Genel Kurulu'nu izleyen 
2.4.1984 tarihinde yürürlüğe girer.

Geçici Madde l � Oda Tüzük ve Yönetmeliklerini, bu Tüzük doğrultusunda 
değiştirmek üzere, Birlik Yönetim Kurulunun onayõ alõnmak koşuluyla, Oda 
Yönetim Kurullarõ görevli ve yetkilidirler. Oda Yönetim Kurullarõnca yapõlan 
değişiklikler, Birlik Yönetim Kurulunca kabul edildikleri tarihten itibaren 
yürürlüğe girer ve ilk Genel Kurulun onayõna sunulur.

Geçici Madde 2 � Bu tüzüğün kabulünden önce, 85 sayõlõ kanun hükmünde 
kararname uyarõnca Oda ve Şube organlarõna seçilmiş olanlarõn, görev süresi 
iki yõldõr. Temsilciliklerin görev süreleri. Oda Tüzüklerinde Geçici Madde l deki 
usulle belirlenir.

Geçici Madde 3 � Genel kurullarõnda yalnõzca 1984 yõlõ bütçesi kabul edilmiş 
Odalarõn Yönetim Kurullarõ, 1985 yõlõ için tahmini bütçe hazõrlayõp, yürürlüğe 
koymak yetkisine sahiptirler. Bu yetkiye dayanarak hazõrlanacak bütçeler, 
1984 yõlõ gerçekleşen bütçesinden yüzde 50 oranõnda fa?la olabilir; daha 
büyük olamaz. Bu durumdaki Odalar, 1985 yõlõ tahmini gelir-gider bütçesi ile 
1984-1985 gerçekleşen bütçelerini ayrõ ayrõ genel kurulun onayõna sunarlar.

EK : 5
KALİTE BELGELEME ÇALIŞMALARI



Ülkemizde tüketicinin korunmasõ, üreticiler arasõnda haksõz rekabetin 
önlenmesi, dõşsatõm için kaliteli ürün üretilmesinin sağlanmasõ çalõşmalarõna 
gereksinim bulunmaktadõr. Bu gereksinim, yõllardõr bilinmekte ve yapõlmõş 
hukuksal ve kuramsal düzenlemeler yerine getirilmeğe çalõşõlmaktadõr. Ancak 
bugün varõlmõş düzeyin yeterli olduğu söylenemez.

Son yõllarda hükümetle UNDP arasõnda imzalanmõş bir anlaşma ile Ulusal 
Kalite Kontrol Sistemi Kurulmasõ Projesinin çalõşmalarõ yapõlmakta idi. Bu 
çalõşmalar uzun bir süredir devam etmemektedir. Düzenli bir sonuca 
varõlamamõştõr. Birliğimiz bu Projenin Danõşma Kuruluna katõlmakta, görüş ve 
önerilerini iletmekte idi. Yapõlmõş çalõşmalarla bir kez daha saptanmõştõr ki 
kalite kontrol, üreticinin, üretim yerinde yapacağõ bir işlemdir ve bu yeterince 
yapõlmadõkça kaliteli ürün sağlanamayacaktõr. O nedenle öncelikle kalite 
kontrolü ilkeleri, teknikleri ve sistemleri hakkõnda yeterli eğitim ve danõşmanlõk 
gerekmektedir. 1980 yõlõnda, ülke çapõnda yapõlmõş bir araştõrmanõn anketine 
cevap veren kuruluşlardan %90, 2 si, kendi dõşõnda bir kuruluşun kalite 
kontrol eğitimi yapmasõnõ istemiştir.

Üreticinin, ürününün özellikleri hakkõnda etiket, katalog yada bir başka surette 
belirttiği hususlarõn, üründe olup olmadõğõnõn saptanmasõna, tüketici 
yönünden gereksinim bulunmaktadõr. Çünkü, tüketicinin gereksinimlerini 
karşõlayacak, çeşitli kalite ve fiyatta çok sayõda mal piyasada 
bulunabilmektedir. Tüketici, bu çok sayõdaki mal karşõsõnda kendi 
gereksinimlerini en yararlõ bir şekilde karşõlamak ve rasyonel davranmak 
istemektedir. Böyle davranabilmek için ise, bir hareket noktasõ gereklidir, işte 
bu hareket noktalarõndan en önemlisi, «KALiTE BELGESi» dir. Belge, yetkili 
ya da uzmanlaşmõş bir örgütün ya da bağõmsõz bir kuruluşun gözetimi ya da 
denetimi altõnda, ürünlerin standartlar, şartnameler, teknik ve estetik özellik ve 
koşullara uygun olduğunu gösterir. Şu halde, kalite belgesi verilmesinin 
sağlanmasõ gerekir. Bu maksatla öncelikle belge verecek kuruluşlar ile belge 
verilmesi için gerekli muayene ve deneyleri yapacak laboratuarlarõn 
saptanmasõ gerekecektir.

Diğer taraftan olayõn, kamu yararõna hükümetçe yapõlacak «denetim-boyutu 
da bulunmaktadõr.

Ülkemizde, kuruluş görev yasalarõyla, çeşitli bakanlõklara (Sanayi ve Ticaret, 
Sağlõk ve Sosyal Yardõm, Tarõm ve Orman) ürün denetimi görevi verilmiştir. 
Ancak bugün için denetlemede durumu ve varõlan düzeyi yeterli bulmak 
olanaklõ değildir. Bu halin önemli nedenlerinden biri de, bakanlõklar arasõnda 
uygulamanõn gerektirdiği ahenkli ve etkili bir koordinasyonun yapõlamamõş 
olmasõdõr.

Ülkemizde, kuruluş görev yasalarõyla, çeşitli bakanlõklara (Sanayi ve Ticaret, 
Sağlõk ve Sosyal Yardõm, Tarõm ve Orman) ürün denetimi görevi verilmiştir. 
Ancak bugün için denetlemede durumu ve varõlan düzeyi yeterli bulmak 
olanaklõ değildir. Bu halin önemli nedenlerinden biri de, bakanlõklar arasõnda 
uygulamanõn gerektirdiği ahenkli ve etkili bir koordinasyonun yapõlamamõş 
olmasõdõr.

Tüketicinin kaliteli ürün satõn alma ve kaliteli ürüne rağbet etme yönünde 



yeterli bilinçlenmesine de gereksinim bulunmaktadõr. Bu maksatla yapõlmasõ 
gereken hizmetlerin planlanmasõ, programlanmasõ ve uygulanmasõ yönünde 
görevli bir kuruluş bulunmaktadõr. Bilinçlenme, gereksinim olarak çok 
söylenmekte, ancak oluşturma çalõşmalarõ bulunmamaktadõr.

Belirtilen durum ve nedenler, ülkemizde bir ULUSAL KALİTE KONTROL 
KURUMU kurulmasõnõn gereğini ortaya koymaktadõr. Bu Kurum, başbakanlõğa 
bağlõ olarak, belirtilen nedenleri ortadan kaldõracak, gerekenleri sağlayacak bir
yapõya ve konuma sahip olmalõdõr. Birliğimiz, yukarda anõlan çalõşmada bu 
kuruluşu önermiş fakat sonuç alõnamamõştõr.

Halen, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõnõn «tebliğleriyle» belgeleme hizmetlerinin 
yerine getirilmesi düzenlemeleri bulunmaktadõr. Bu düzenlemeler, yukarda 
belirtilen Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Kurulmasõ Projesi ile uyuşma halinde 
değildir. Belgeleme kuruluşu saptanmadõğõ halde bakanlõk, belgelerin Türk 
Standartlarõ Enstitüsünden alõnacağõnõ bildirmiştir. Standart, kalite 
oluşturmakta önemli bir araçtõr. Ancak standart kalite demek değildir. 
Standardõ olan bir ürüne, üreticinin katkõlarõ vardõr ve böylece piyasa için 
geçerli ürün oluşmaktadõr. Piyasa ekonomisinin uygulandõğõ hallerde, bu 
durum daha da önemlidir. Üreticinin katkõlarõnõ ve üründe bu katkõlarõn 
bulunduğunu, TSE uygunluk belgesiyle saptamak olanağõ yoktur. Daha çok 
standart, daha çok kalite değildir. Teknolojik değişmelerin hõzõ ile oluşan 
yenilik ve ürünlere, standartla varõlamamaktadõr. Bu durum, standardõn 
tabiatõndan gelen bir sonuçtur. Diğer taraftan, Türk Standartlarõ Enstitüsünün 
yurt çapõnda örgütü yoktur. Kuruluş yasasõnõn verdiği görevler yönünden buna 
gerek de yoktur. Bu durumda, Enstitüden belge alarak uygulamayõ 
genişletmek ve geliştirmek olanağõ da bulunmamaktadõr.

Ülkemizde gerçekten, bir «belgelendirme» merkezine gereksinim 
bulunmaktadõr. Bu amaçla, yurt çapõnda, Oda, Şube ve Temsilcilik gibi 
örgütlenmesi ve uzman elemanlarõ üyesi olarak bulundurmasõ nedenleriyle 
TMMOB'nin «kalite belgeleme» merkezi olarak görevlendirilmesi uygun 
olacaktõr.


