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Yavuz Dilbaz 
Tamer Gürsoy 
İsmet Sincer
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Tayyar Kumbasar
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Hüseyin Sop 
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Kemal Sarp 
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Göksal Cülcüoğlu 
Menşure Işõk

TMMOB PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI
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Latif Vrana 
İlhan Aran 
Can Bakiler 
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1.1.1988 İTİBARİYLE ODALARCA BİLDİRİLEN ÜYE SAYILARI:



Elektrik M.O. 13083 
Fizik M.O  1025
Gemi M.O.   800
Gemi Mak. İşl. M.O.   712
Harita ve Kad. M.O.  2953
İç Mimarlar O.   253
İnşaat M.O.          31.486
Jeofizik M.O.     586
Jeoloji M.O.      3.644
Kimya M.O.     11.630
Maden M.O.       3613
Makine M.O.      29222
Metalürji M.O.  1472
Meteoroloji M.O.   216
Mimarlar O.      16611
Orman M.O.  5482
Petrol M.O.        525
ŞPMMO        654
Ziraat M.O.  8462
TOPLAM          132409

29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU GİRİŞ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 34 yõlõ geride bõrakõp 29. çalõşma 
dönemini 30. Genel Kurul ile tamamlamõş olacak.

Uluslararasõ Para Fonu (IMF) ile yapõlan anlaşmalar doğrultusunda 24 Ocak 
1980 kararlarõ çerçevesinde oluşturulan Hükümet programlarõ 1980 
sonrasõnda Türkiye'de uygulaman istikrar politikalarõnõn parçalarõnõ oluşturdu.

12 Eylül 1980 Askeri Hareketinin Sõkõ Yönetimi ile 24 Ocak İstikrar 
Tedbirlerinin sanayileşmenin büyümesini frenleyici bölümleri, anti-enflasyonist 
sloganlarla bütünleşerek, ticaretin, ekonomik büyümede endüstriye tercih 
edildiği son sekiz yõla damgasõnõ vurdu.

Yatõrõm hadlerinin özellikle kamu harcamalarõnõn kõsõlmasõ ile daraltõlmasõ, 
işsizliğin hazla artmasõ, sendikal hareketler ve örgütlülüğün alabildiğine 
kõsõtlanmasõ sonucu ücretlerin hõzla gerilemesi, iç pazarda lüks ithalatla daha 
da artan bir küçülme dönemin diğer ana özelliklerini oluşturdu.

KİT'lerin satõşa çõkarõlmasõ, kamunun elindeki alt yapõlarõn gelirlerinin satõşa 
çõkarõlmasõ, bütçe denetini dõşõndaki fonlar vb. kanallarla ihracata yönelik 
ticaret faaliyetinin desteklenmesi ve kamu yatõrõmlarõnõn geleceğe yönelik 
borçlanma içeren yap-işlet-devret yöntemine bağlanmasõ da son yõllarõn bir 
başka yönünü anlatmaktadõr.

Ekonomide özellikle son 3-4 yõl içinde istihdamõ çözücü yönü de gözetilerek 
kollanan ikinci sektör ise alt yapõ ve konut ağõrlõklõ yapõ sektörü olmuştur.

Kõsacasõ son yõllar geniş çalõşan kesimler için istihdam ve tüketim normlarõ 
açõsõndan büyüme ve genişleme yerine daralma ve kemer sõkma yõllarõ olarak 



tanõmlanabilir.

Ekonomik yapõdaki bu özellikler askeri yönetimi takip eden sivil dönemlerde 
de çalõşma yasasõnõn demokratikleştirilmesi ve örgütlenme hakkõnõn 
kullanõlabilmesi açõsõndan olumsuz uygulamalarõn devam ettiği yõllar olarak 
tanõmlanabilir.
Bir yandan AT'a üyelik başvurularõ yapõlõrken, öte yandan İLO sözleşmelerini 
imzalamõş bir ülke olarak antidemokratik belirlemelerin çalõşma yaşamõnõn 
düzenlenmesinde egemenliğini korumasõ üzüntü vericidir. Özellikle kamu 
kesimi çalõşanlarõnõn mevcut sendikal haklardan bile yararlanamaz ve hemen 
hemen hiç bir şekilde örgütlenemez bõrakõlmasõ bu dönemde de sürmüş ve 
KiT�lerdeki sözleşmeli personel statüsü uygulamalarõ bu olumsuz gelişmelerin 
son halkasõnõ oluşturmuştur. Bütün bunlarõn yanõ sõra kitle iletişim araçlarõ ile 
yoğun bir ideolojik saldõrõ sürdürülmüş alõnan ekonomik kararlarõn 
"ekonominin bir gereği olduğu" başka çözüm yolu bulunmadõğõ çarpõtmasõ 
sürekli dile getirilmiş, çalõşanlardan yeni yeni fedakarlõklar istenmiştir. Yapay, 
her türlü gerici tutucu kuruluşun görüşleri TRT ekranlarõnda uzun sürelerle yer 
alabilirken demokratik ve halktan yana kuruluşlarõn-görüşlerinin yansõtõlmasõ 
kõsõtlanmõş, sansür uygulanmõş, bir etkinlik haberleştirilirken düzenleyiciyi 
vermemek adetten olmuştur.

Kasõm 1987'de yapõlan erken genel seçimler sonucu Meclis oluşumunun ülke 
içindeki güç dengesini yansõtma biçimi gelecek günlerde de benzer siyasõ 
kõsõtlamalarõn devam edeceği, örgütlenme hakkõnõn kullanõmõna yönelik bir 
açõlõm beklemenin iyimserlik olacağõ izlenimini vermektedir.
Yeni dönemin ekonomik uygulamalarõ da 88 Hükümet Programõnda ortaya 
konulduğu biçimiyle istikrar-kemer sõkma ve daralma uygulamalarõnõn artarak 
sürdürüleceği yönündedir. Büyük siyasal denge değişimleri olmaz ise 
toplumsal güç odaklarõnõn sõkõ denetlenmesi doğrultusundaki yönelişler etki* 
hale gelebilir.

Bu durumda önümüzdeki günlerde sürdürülecek mühendislik pratiğinin eğitim-
uygulama-örgütlenme safhalarõ açõsõndan bu toplumsal çerçeve içinde 
belirleneceği öngörülebilir.

Açõktõr ki böylesi bir ortamda daha güçlü, ulusal düzeyde etkin ve erk sahibi 
bütüncül bir TMMOB örgütlülüğüne mühendis ve mimar topluluğu kadar 
Türkiye halkõnõn da yoğun bir gereksinimi olacaktõr.

1982 Anayasasõ ve daha sonra geliştirilen yasal düzenlemeler ile özellikle 
kamu kesimi çalõşanlarõnõn örgütlenme olanaklarõ son derece sõnõrlanmõş 
hemen hemen imkansõz hale getirilmiştir. TMMOB Yasasõnda yapõlan 
düzenleme ile daha önce sürgün ve kõyõmlarla TMMOB örgütlülüğünden uzak 
tutulmaya çalõşõlan kamu kesimi çalõşanlarõnõn daha bir uzaklaştõrõlmasõ 
ortamõ yaratõlmõştõr.

Her türlü örgütlülüğün suç sayõldõğõ en azõndan olumsuz bulunduğu imajõ çok 
güçlü biçimde empoze edilmiş, tek başõna köşeyi dönme ve işi bitirme 
bireyciliği hep öne çõkarõlmõştõr.

Böylesi bir toplumsal konjonktürde kamu kesimi üyelerinin örgüt-den "el 



çektirilmeleri" ni, küçük büroculuğun, küçük müteahhitliğin örgütlülüğün ve 
ideolojisinin öne çõkmasõ izlemiştir.

Daralan iş piyasasõnda, kõsa süreli ve lokal örgütlülükle denetim gücü 
edinmeye yönelik örgütlenme potansiyeli, sektörcü ve bölgeci söven 
eğilimlerin de gelişimine ortam hazõrlamaktadõr. Kurulan geçici dengelerin 
bozulma anõnda iş bitirici bir merkezi erk arayan bu kesim yakaladõğõ her 
dengede de kendi üstünde veya geniş ölçekte her türlü örgütlülüğü ret etme 
eğilimi taşõmaktadõr. Ulusal düzeyde bütünleştirici politik ortamlarõn geriletilmiş 
olmasõ TMMOB örgütlülüğü içinde desentralizasyon görüntüsünde bölgecilik 
ve şubecilik ideolojisinin yayõlmasõna zemin oluşturmaktadõr.

TMMOB örgütlülüğünün 1954 yasasõnda özünü bulan yerel inisiyatiflerin 
geliştirilmesi yani"yerinden yönetim" ilkesine bağlõ demokratik niteliği, konu 
hakkõnda ilgililerin (mühendis ve mimarlarõn kendilerinin en geniş katõlõm ile) 
söz sahibi olmasõ ilkesi, her türlü likidatör-merkez tanõmaz tavrõn maskesi 
olarak öne sürülmekte kimi durumlarda da sektörcülük, meslekçilikle 
maskelenmeye çalõşõlmaktadõr.

Sorun TMMOB'nin en geniş ve dinamik bütünselliği içinde güçleri birleştirmeyi 
ve ülkenin her yerini aynõ biçimde düşünmeyi ön plana çõkarmak ve buna 
yetecek bir erk'in yaratõlmasõnõ isteyip istememek olarak özetlenebilir.

Bu ortamda ve artan kitlesel talepler karşõsõnda-, ağõrlõklõ ve çevik ama örgüt 
işleyişinde demokrat olma ve organ kararõna saygõlõ olmayõ, iş bitiriciliğin 
önünde tutan, anlayõşla sorunlara eğilen yanõtlar verebilecek bir TMMOB'nin 
koşullarõnõ geliştirmek esas alõnmalõdõr.

1988-89 yõlõnda TMMOB içi değerlendirmelerin ve tartõşmalarõ çerçevesine 
çok benzediği düşünülerek 1980 yõlõnda yapõlan 24'üncü Genel Kurula 
sunulan rapor girişinin bazõ bölümlerini aynen aktarmakta yarar gördük.

Çalõşma esaslarõ saptanõrken amaç, devrimci bir anlayõşla örgütsel bütünlüğü 
sağlamak, bağõmsõzlõk-demokrasi mücadelesi doğrultusunda oluşturulacak 
programlan örgütsel bütünlük içinde yaşama geçirmektir.

Demokratik kitle örgütlerinin, bu arada TMMOB'nin örgütsel bütünlük 
açõsõndan ciddi bunalõmlar geçirmekte olduğu ve içinde yaşadõğõmõz koşullar 
göz önüne alõndõğõnda, saptanacak ilkelerin, yõllardõr kabul edilen ilkelerle 
birlikte, ama daha ağõrlõklõ olarak, bu bütünlüğü sağlamaya ve korumaya 
yönelik olmasõ gerekmektedir. Bu bakõmdan :

Örgütsel bağõmsõzlõğõn ve bütünlüğün korunmasõ esastõr.

Öte yandan yaşadõğõmõz tarihi kesitte, siyasi görüş farklõlõklarõnõn yaygõn ve 
yaşanan bir olgu olmasõ, bu olgunun giderek demokratik kitle örgütlerinde 
örgütsel bağõmsõzlõğõ ve bütünlüğü sarsacak sonuçlar doğurmasõ, demokratik 
kitle örgütleri-siyasi parti işlevleri arasõndaki ayrõma özenle dikkat etmeyi 
gerektirmektedir. TMMOB'nin, bağõmsõzlõk-demokrasi mücadelesi 
doğrultusunda eylemlilik düzeyini yükseltmeyi amaçladõğõ kitlenin, toplumsal 
konum ve ideolojik-politik yapõlanma .bakõmõndan taşõdõğõ farklõlõklar, en geniş 



kitlenin en doğru biçimde demokratiklik ilkesi etrafõnda birleşebileceğini 
göstermektedir. Bu koşullar, o birimlerin yönetimlerinde bulunanlarõn siyasi 
görüşleri doğrultusunda kendi başõna buyruk değil, TMMOB bütünlüğü içinde; 
demokratik merkeziyetçi bir anlayõşla davranmalarõ ile olanaklõdõr.

Demokratiklikten TMMOB'nin, bağlõ Odalarõn ve Odalarõn alt birimlerinin 
birbirleri ile ilişkilerinde kendi başõna buyruk, özerk davranõşlarõ anlaşõlamaz. 
Demokratiklik ilkesi, alõnacak önemli kararlarõn giderek daha penis demokratik 
platformlarda tartõşõlmasõ ve hu platformlar tarafõndan denetlenmesi 
mekanizmalarõnõn oluşturulmasõnõ öngörür. Üst birimlerin, alt birimleri de 
bağlayan kararlarõnõn, genel kurullar, danõşma kurullarõ, üye toplantõlarõ gibi 
demokratik platformlarõn etkisine, denetimine açõk tutulmasõ, örgüt içi 
demokrasinin temel koşuludur.

Merkeziyetçilik ise, yukarõda özü ifade edilen demokratik işleyişten 
etkilenmeye açõk olarak, merkezi kararlarõn örgütün alt birimlerini 
bağlamasõdõr...

6.1. TEOMAN ALPTÜRK'ÜN 29. GENEL KURULDA YAPTIĞI AÇILIŞ 
KONUŞMASI
SAYIN DİVAN, DEĞERLİ KONUKLARIMIZ, DEĞERLİ DELEGELER ...

Hepinizi Türk Mühendis ve Mimar Odalara Birliği adõna saygõyla selamlarõm... 
Hoş geldiniz...

Birliğimizin 29. Genel Kurulunu, ülkemizde işsizliğin çok önemli boyutlara 
vardõğõ, sürekli çalõşanlarõn aleyhine kararlarõn alõndõğa, demokrasi ve insan 
haklarõna saygõnõn gereken ölçülerde olmadõğõ, çalõşanlara ödenen Ücretlerin 
azlõğõyla övünüldüğü, özverinin yalnõzca çalõşanlardan beklendiği bir ortamda 
yapõyoruz.

Demokrasinin temel unsurlarõndan olan meslek kuruluşlarõnõn yasalarõnda 
çeşitli değişiklikler yapõlarak faaliyetleri sõnõrlandõrõlmõştõr. Üyeleri kamuda 
çalõşanlar, serbest Çalõşanlar olarak ayrõlmõş, kamuda çalõşanlarõn Üyeliği 
isteğe bõrakõlmõştõr. Bununla meslek kuruluşlarõ Üye sayõşa bakõmõndan 
zayõflatõlmak istenmiş, örgütlülük düzeyinin düşürülmesi amaçlanmõştõr. 
Ayrõcõ» Kuruluşlarõn organ seçimleri genel kurullarõn bütününden ayrõlarak, 
hakim, denetim ve gözetiminde ayrõ bir güne alõnmõştõr. Böylece genel kurullar 
yalnõzca bir seçim mekanizmasõ haline getirilmiştir. Son yapõlan genel 
kurullara katõlanlarla seçimlere katõlanlar arasõndaki büyük fark bunun 
kanõtõdõr.

Yapõlan bir diğer değişiklikte meslek kuruluşlarõna siyaset yasağõdõr. Yani biz 
bu gün 2 yõllõk çalõşmalarõmõzõ, siyaset yapmadan aktarmak gibi bir sõnõrlama 
ile karşõ karşõya bulunuyoruz. TMMOB ve Odalar kendi uzmanlõk alanlarõna 
ilişkin tanõmlama,sõnõflama, standartlaştõrmalar yapmak üzere kurulmuş 
olmalarõna karşõn, tüm bunlarõ siyaset yapmaksõzõn gerçekleştirmek 
durumundadõrlar. Siyaseti, genel anlamda yaşam düzenleme erkinin kullanõmõ 
olarak tanõmlarsak, TMMOB ve Odalarõn kendi alanlarõ dõşõndaki yaşamla 
bağlantõsõz olarak fonksiyonlarõnõ yarõna getirebilmelerinin zorluğunun ortada 
olduğu anlaşõlõr. Kuruluşumuzun fonksiyonlarõnõ yerine getirebilmesi, kendi 



dõşõndaki olaylarõ ve gelişmeleri izleyerek değerlendirmesi ve bunlarõ 
değiştirmek, yeniden oluşturmak için çaba sarf etmesine bağlõdõr. Meslek 
Odalarõmõza ilişkin temel sorunlar ve mühendislerin, mimarlarõn içinde 
bulunduklarõ konum, ülkemizin sanayi yapõsõndan, uygulanan ekonomik 
politikalardan, çalõşanlara yönelik düzenlemelerden kaynaklanmaktadõr.

Meslek kuruluşlarõnõn karşõ karşõya bulunduğu bir diğer engel de diğer meslek 
kuruluşlarõ ve örgütlerle, aynõ alanda çalõşma yapsalar bile, dayanõşma içine 
girmeleri, ortak faaliyet düzenleyip birlikte hareket etmeleri konusundaki 
kõsõtlamalardõr. Bütün yasal düzenlemelerin amaçladõğõ politikasõzlaştõrma ve 
dar faaliyet alanlarõnda dar çõkar hesaplarõna yönlendirme durumun bilinçli bir 
biçimde kavranmasõyla aşõlabilecektir inancõndayõz.

Sayõn konuklar, delege arkadaşlarõm geçtiğimiz çalõşma döneminde gündeme 
gelen ve kamu kesiminde çalõşan Üyelerimizi ilgilendiren bir önemli konu da 
"Sözleşmeli Personel" uygulamasõdõr. Tamamen özel hukuk ilkelerine göre 
yapõlacak bu sözleşmeyle, memur olarak çalõşanlarõn bir bölümüne yüksek 
Ücretler ödeme olanağõ vardõr. Ancak, eğer bu yüksek ücret ödenecek kişiler, 
siyasal partilerle resmi olmayan ilişkilerle bu sözleşmeyi yapmõyorsa, tümüyle 
iş güvencesi olmayan bir konuma itilmektedir. Yani, bu yeni uygulamayla 
personel istihdamõnda politik ilişkiler ağõrlõk kazanmaktadõr. Böylece iktidarlar 
kendilerine yakõn olan kimseleri kolayca KİT'lere yerleştirecekler, kendilerince 
uygun olmayanlarõ da kolayca işten atabileceklerdir. Üstelik kitaba 
"sözleşmeye" uygun olarak.

Sözleşmeli personel,memurlara sağlanan iş güvencesine dahi sahip değildir. 
Kendileriyle belirli süreli hizmet akdi imzalanmaktadõr. Buna karşõlõk 
sendikalaşma hakkõ tanõnmamaktadõr. Sözleşmeli personel süresi belirli 
hizmet akdiyle çalõştõğõ için de ihbar öneli ile kõdem tazminatõndan 
yararlanamamaktadõr.

Bu uygulama, kamu kesiminde bazõ durumlarda yüksek ücret olanağõ 
sağlarken, asõl büyük memur kitlesi için iş güvencesinin ve emekli 
ikramiyesinin ortadan kaldõrõldõğõ anlamõna gelmektedir. Gerçekte bu yolla 
adõna sözleşmeli personel denilecek Üyelerimiz, işçi kesiminin sahip olduğu 
kõsõtlõ bazõ haklardan bile yoksun bõrakõlmaktadõr.

Bu konudaki taleplerimizi şöylece belirtmek isterim.
1. Memur olarak çalõşan üyelerimize de sendikalaşma, toplu iş sözleşmesi ve 
grev haklarõ tanõnmalõdõr.

2. Memurlara normal yasal hak olarak tanõnmõş olan belli iş güvencesi 
sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri halinde kaldõrõlmamalõ, bu 
güvence özel ve kamu kesimindeki tüm çalõşanlarõ kapsayacak biçimde 
yaygõnlaştõrõlmalõdõr.
Bu çalõşma döneminde uzmanlõk alanlarõmõzdaki bir-iki önemli ve güncelliğini 
koruyan konuya değinmek istiyorum. Bunlardan biri "Çernobil" olayõ ile tekrar 
gündeme gelen nükleer santrallerin kurulmasõ konusudur. Ülkemizde nükleer 
santrallerin kurulmasõnõ savunan kesimlerin ileri sürdükleri en önemli neden 
primar enerji kaynaklarõnõn yetersizliğidir. 2000 yõlõnda Türkiye'de enerji açõğõ 
olacağõ savõyla Nükleer Santrallerin kurulmasõnõ istemektedirler. Hemen 



belirtmek isterim ki Ülkemle enerji kaynaklarõnõn potansiyeli bu günkü verilerle 
160 - 170 milyar KV/yõldõr. Ülkemizdeki elektrik enerjisi tüketim artõşõ eğilimi 
de her on yõlda 2 - 2.2 kat dolayõndadõr. 1986 yõlõndaki elektrik enerjisi 
tüketiminin 40 milyar Kwh dolayõnda olacağõ göz önünde tutulursa 2000 
yõlõndaki elektrik enerji talebinin de 110 - 130 milyar Kwh olabileceği 
hesaplanabilir. Böylece nükleer santraller için aceleci davranõldõğõ söylenebilir. 
Ancak bu konudaki gerçek değerlendirmenin bilimsel bir şekilde doğal kaynak 
envanteri çõkarõlmasõyla yapõlabileceğini belirtmek isterim.
Bir diğer sav ise teknolojik gelişimi yakalamaktõr. Tek bir santralle teknolojinin 
ülkemize gelebileceğini düşünmek hayalcilikten öte bir şey değildir. Ayrõca 
nükleer teknolojinin yalnõzca elektrik, üretimiyle sõnõrlõ olmadõğõnõ da 
unutmamak gereklidir.

Ülkemiz için çok pahalõ, dõşa bağõmlõlõğõ artõran bu konuda alõnan kararlarõn bir 
kez daha gözden geçirilmesini istiyoruz.

Bir diğer önemli konuda imar mevzuatõ değişiklikleri ve imar olaylarõdõr.
Bu dönemde konutlarõmõzõn, kentlerimizin, fiziki çevremizin şekillenmesini 
etkileyen pek çok yasa çõkarõldõ.

İmar Affõ Yasasõ ve yeni imar Yasasõ bunlarõn başlõcalarõ olarak gösterilebilir.

Kamuoyunun imar Affõ diye bildiği 2981 sayõlõ imar Yasasõ değişikliği, getirdiği 
Yeminli özel Teknik Büro kavramõ ile de hayli ilgi çekti.

Yeminli özel bürolar ile bürokrasinin asõlacağõ ve tapu tahsis belgeleri ile de 
gecekondunun güvene kavuşturulacağõ savõ bu yasanõn propagandasõnõn 
temelini oluşturuyordu. Gerek Yeminli özel Teknik Bürolarõn gerekse tapu 
tahsis belgelerinin dile getirilen amaçlara hizmet etmediğini ya da bu 
doğrultuda yeterli olamadõğõnõ zaman çok çabuk gösterdi. Yeminli bürolar yeni 
iş potansiyeli gibi görülür olmaktan kõsa zamanda çõkarak meslek normlarõna 
ve ahlak kurallarõna saygõlõ geniş mühendis topluluğu tarafõndan gerekli yere 
oturtuldu.

Bu bürolarõn karşõlaşabileceği sorun ve güçlükler ile fonksiyon sapmalarõ 
üyelerimizin duyarlõ çoğunluğunca vaktinde işaret edilen ve üzerinde 
titizlenilen konular konumuna getirildi. Bu konudaki yetersizlikler yasaya 
uygun başvuru sürelerinin sürekli uzatõlõr olmasõndan da anlaşõlmaktadõr.
imar affõnõn kaçak işyerleri ve sakõncalõ özellikleri nedeniyle ruhsat alamayan 
sanayi yapõlarõnõn para karşõlõğõ tescil edilerek affedilmesi özelliğinin dõşõnda 
gecekondu açõsõndan ciddi bir anlamõ olmadõğõ, tersine para ödenmesine 
rağmen güvenceye kavuşamadõğõnõ da zaman ve yaşam gösterdi.

Yeni imar Yasasõnõn da başlangõçta belediyelere yönelik yetki ve inisiyatif 
dağõtõr hükümlerinin yönetmeliklerle dizginlenmesine çalõşõldõğõ görüldü. Bu 
durum yeni yasa ile getirilen düzenlemenin yasa koyucularõn da yeterli 
eminlikte olmadõğõnõ göstermektedir, imar mevzuatõna ilişkin yenilikler kentsel 
gelişmenin istenen yetkinlikte olmasõnõ sağlayõcõ özelliklerden uzaktõr. Bu 
yasal düzenlemelerin yapõlmasõ sõrasõnda bilgi ve deney birikimine sahip 
kuruluşlarõn katõlõmlarõna kapalõ yasama süreçleri karşõlaşõlan güçlüklerin ve 
sorunlarõn kaynağõnõ teşkil etmektedir. Fiziki çevrenin oluşumu on yõllar süren 



bir etkiye sahiptir.

Bu alandaki düzenlemelerin, bir kez hata yapõldõğõnda, binalar, yollar, kentler 
ve benzeri şekilde, yapõlõ çevre olarak karşõmõza çõkmasõ sonucunu 
doğuracağõ ve yapõlan hatalarõn sağlõklõ bir nesil yetiştirilmesinden toplumsal 
kaynaklarõn yerli yarinde kullanõlabilmesine kadar çok geniş bir alanõ olumsuz 
etkileyeceği görülerek yapõlmasõ gerektiği bunun için de sürat yerine sağlõklõlõk 
öne alõnarak bilgi ve deney birikimi acõsõndan önem taşõyan kuruluşlarõn ve bu 
uygulamalardan etkilenen topluluklarõn kuruluşlarõnõn yasama sürecinde aktif 
katõlõmõ sağlanmalõdõr. Bunlarõn görüşlerine kulak verilmelidir.
Sözlerimi bitirirken hepinle! saygõyla selamlar, 29. Genel Kurulumuza 
başarõlar dilerim.

6.2. 29. GENEL KURUL KARARLARI (ÖZET)

1.İ1 Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği yeniden hazõrlanacak.

2.Yirmidokuzuncu Genel Kurul kararõyla kurulan Jeofizik Mühendisleri 
Odasõnõn kuruluş çalõşmalarõ yapõlacak.

3.Teknokrat dergisinin yayõnõnõ sürdürüp sürdürmeyeceği konusu üç sayõ 
sonra yeniden değerlendirilecek.

4.0da tüzük ve yönetmelikleri için;

-Tip tüzük taslağõ hasõrlanacak ya da uygun olan Oda tüzüklerinden biri 
seçilerek Uç ay içinde Odalara gönderilecek ve izleyen üç ay içinde de 
Odalarca uygun tüzük hazõrlanarak TMMOB Yönetim Kurulunun onayõna 
sunularak uygulamaya konulacak. Oda tüzükleri uygulamaya konuluncaya 
değin mevcut Oda tüzüklerinin TMMOB yasa ve tüzüğüne aykõrõ olmayan 
maddeleri uygulanacak,aykõrõ maddeler için ise TMMOB yasa ve tüzüğünün 
ilgili maddelerine göre hareket edilecek.

-Odalarõn uyumlu yapõlanmalarõnõ sağlamak ve koordinasyonunu 
kolaylaştõrmak üzere Birlik Yönetim Kurulunca üç ay içinde tüm Oda 
örgütlenmeleri için Oda örgütü kuruluş,görev ve yetkileri yönetmelik taslağõ 
hazõrlanarak Odalara gönderilecek,izleyen üç ay içinde Odalarca TMMOB 
Yönetim Kurulu onayõna sunularak uygulamaya konulacak ve Odalar ilk genel 
kurullarõnda bu yönetmelikler genel kurullarõ onayõna sunulacak.

6.3. 29.DÖNEM ÇALIŞMA ESASLARI

Ülkemizde uzun yõllardan beri uygulanan ekonomik politikanõn açmazõ 
1980'lerde  içinden çõkõlmaz hale gelmiştir.  Bu bunalõmdan kurtulmak için 
"mutlu yarõnlar için fedakarlõk" adõ altõnda yürürlüğe konan uygulamalar 
sonucunda halk yoksulluğa sürüklenmiştir. Bu anlamda yükselen muhalefeti 
bastõrmak amacõ ile var olan demokratik hak ve özgürlükler askõya alõnmõştõr.

24 Ocak kararlarõnõn sonucu olan ekonomik politikalar kõsa ve  uzun dönemli 
programlarõ kapsamõştõr. İç talep düşürülerek ihracata yönelinmiş, ucuz iş 
gücü ve ülke  kaynaklarõnõn dünya pazarlarõna açõlmasõ amaçlanarak sermaye 



kesimlerinin çõkarlarõ doğrultusunda yasal ve kurumsal değişiklikler 
gerçekleştirilmiştir. Gelir dağõlõmõndaki eşitsizlik ücretliler aleyhine daha  
büyük bir ivme kazanmõştõr. İstikrar programõ çerçevesinde,Anayasa, 
Sendikalar ve  İş Yasasõ değiştirilmiş basõn ve örgütlenme  özgürlüğü 
kõsõtlanmõştõr.  Bunlarõn yanõnda ülkemiz lüks mallarõn açõk pazarõ haline  
getirilerek ithalat ve dõş borçlar alabildiğine artmõş,kaynaklarõn ticarete 
yönelmesi yatõrõmlarõ yavaşlatmõş ve  işsizliğin boyutlarõnõ artõrmõştõr.

Tüm çalõşanlar tekil bireyler konumuna dönüştürülmüştür. Toplumsal iş 
bölümünün kõsõrdöngüsü içinde yaptõğõ isin bütününü değerlendirmekte 
zorlanan, kendi konumunu ve işini tanõmlamakta güçlükle karşõlaşan 
mühendis ve mimar kitlesi, kendi yaşam biçimini değiştirmek ve yönlendirmek 
konusunda olguyu örgütlenme  zorunluluğu bağlamõnda yeterince 
görememiştir. İstikrar programõ çerçevesinde yönetenler tarafõndan 
örgütlülüğün zayõflatõlmasõ yönündeki girişimler    sonucu bir anlamda tekil 
birey olma durumunda kalmõşlardõr.

Bireysellikten kurtularak, insanlarõn kendilerini ve yaşamlarõnõ ilgilendiren 
konularda söz ve karar sahibi olabilmeleri ancak kendi sorunlarõna sahip 
çõkabildikleri, seçenekler, çözüm yollarõ önerebildikler ve bunlarõ yaptõrõma 
dönüştürecek araçlarõ geliştirebilmeleri ile ola nakli. Yaptõrõm araçlarõndan bir 
de meslek örgütleridir.

Ülkemizde mühendis ve mimarlarõn meslek örgütü konumunda olan TMMOB, 
çeşitli ihtisas alanlarõnõn mesleki gelişimlerini sağlamak,meslek alanlarõna 
ilişkin sorunlarõ saptayarak,çözümler önerebilmek, üyelerinin özlük ve 
sendikal haklarõnõ koruyup geliştirmek,çalõşma koşullarõnõ iyileştirmek 
doğrultusunda  çalõşmalar yürütmek durumundadõr.
TMMOB üyelerini ve dolayõsõyla toplumu bilgilendirdiği, uyardõğõ,üyelerini 
nallarõnõ talep eder ve taleplerini savunur hale getirdiği ölç-de bir kuram olarak 
işlevsel olacak ve vazgeçilmez konuma gelecektir.

TMMOB gelişen değişen toplum yapõsõna uyum göstermeli, değişimleri 
yakalayarak üyelerini etkileyebilmeli, iç dinamiği toplum dinamiği ile çakõştõğõ 
sürece olgularõn gerisinden veya içinde değil önünde yer almalõdõr.

TMMOB
Ülkemizde meslek alanlarõnõ ilgilendiren uygulamalarda; 
tasarlama,programlama, karar verme ve uygulama süreçleri içinde yer almayõ, 
çalõşmalarõnda, eleştiri ve öngörülerinde perspektifi, ülke ve halk çõkarlarõnõn 
korunmasõ olmalõdõr.

CAIIŞMA KONULARI

A-Ekonomik ve Demokratik Haklar;

Anlatõlan çalõşma anlayõşõ çerçevesinde TMMOB önümüzdeki dönem 
üyelerinin ekonomik haklarõnõ geliştirmek için aşağõdaki somut çalõşmalarõ 
gerçekleştirmelidir.

- Çalõşanlarõn ve onlarõn bir parçasõ olan teknik elamanlarõn Ulusal gelir 



içindeki paylarõnõn yükseltilmesi için:

a. Katsayõnõn belirlenmesinde,
b. Yan ödeme kararnamelerinin hazõrlanmasõnda,
c. Sosyal haklarõn gerçekçi bir biçimde saptanmasõnda etkili olma yollarõnõ 
araştõrmalõdõr.

- Çalõşma koşullarõnõn geliştirilmesinde;  işsizliği giderecek istihdam
alanlarõnõn araştõrõlmasõnda, yatõrõmlara ivme kazandõrmak için kamuoyu
oluşturulmasõnda, Anayasanõn yasaklamadõğõ grev ve toplu sözleşme hakkõnõ 
kazanmak için çalõşmalar yapmalõdõr.

- 1402 sayõlõ yasa ve bunun uzantõsõ olan güvenlik soruşturmalarõnõn mağdur 
ettiği üyelerinin haklarõnõn geri alõnmasõ için başlattõğõ çalõşmaya
etkinlikle devam etmelidir.

Bu talepleri yayõn, panel, açõk oturum vb. çalõşmalarla üye tabanõna ve 
kamuoyuna benimsetmelidir.

Ekonomik-Demokratik Haklara ilişkin yapõlacak çalõşmalar tüm toplum 
kesimleri özellikle emeği ile geçinenleri doğrudan ilgilendirmektedir. Bu 
nedenle TMMOB programlarõnda yer alan konularda maslak kuruluşlarõ ile 
ilişkiye girmeli ve onlarla ortak çalõşmalar yapmalõdõr.  Demokratik toplum 
örgütlü toplumdur düşüncesinden hareketle halen örgütsüz kalan 
kesimlerinde böylesi çalõşmalarda yer almasõna özen göstermeli, çaba sarf-
etmelidir.

B- Örgütlülük

TMMOB'nin başarõsõnõn üst örgüt ve Odalar arasõnda koordineli bir çalõşmaya 
bağlõ olduğu gerçeği göz ardõ edilmemelidir. Bu nedenle üst örgüte bağlõ 
odalar arasõndaki iletişin ve koordinasyonu sağlõklõ bir şekilde geliştirmek 
gereklidir.

TMMOB ile Odalar arasõndaki sorunlarõn çözümünde; sorunlarõn, geniş 
platformlarda tartõşõlarak çözülmesi için gerekli uğraş verilmelidir. Bu 
platformlarda TMMOB'nin merkeziyetçi yapõsõ göz ardõ edilmeden çok 
seslilikten de kaçõnõlmamalõ,konular karşõlõklõ hoşgörü sõnõrlarõ içinde  
demokratik ve  ikna yöntemleri ile çözülmelidir,
Öte yandan mühendis-mimarlarõn çõkarlarõnõ güçlü bir şekilde savunan bir 
TMMOB'nin ön koşulu,Odalarõn birlik'e karşõ yaklaşõmlarõnda mesleki veya 
ihtisas alanõ çõkarlarõ öncelliğinden sõyrõlmalõdõr. Tek tek Odalarõn çõkarlarõnõ 
ve  üyelerimizin demokratik kazanõmlarõnõn korunup geliştirilmesi,tüm 
olanaklarõn merkezi olarak değerlendirilmesiyle sağlanabilir. Bunun için 
Odalar TMMOB�yi ilgi alanlarõna ilişkin konularda  bilgilendirmeli,çalõşmalarõna 
katõlmalõ,  sorumluluklarõna yerine getirmelidirler.

Birlik Yönetim Kurulunun verimli çalõşabilmesinin koşullarõnõn biriside daha 
süratli kararlar üretilmesi ve uygulamasõdõr. Bu nedenle; Yönetim kurulu ile 
Başkan,II.Başkan,sayman ve Sekreteryadan oluşan yürütme kurulu 
çalõşmalarõnõ disiplinli, koordineli ve programlõ yürütmelidir.



TMMOB çalõşmalarõnda danõşma kurulunun önemli bir yari vardõr,alõnan 
kararlarõn hayata geçirilmesinde, yeni görüşlerin oluşturulmasõnda danõşma 
kurulu ile  programlõ bir iletişim kesinlikle ihmal edilmemelidir.

C- Uzmanlõk Alanlarõna İlişkin Çalõşmalar

TMMOB yasasõnda belirtildiği üzere kamu kurumu niteliğinde mesleki bir 
kuruluştur. Bu yasa ve tüzükte belirtilen ve başta gelen görevlerinden biri de 
ülkenin çõkarlarõnõn korunmasõdõr. Bu amaçla TMMOB ihtisas alanlarõna 
yönelik çalõşmalarõnda açõklayõcõ, gerektiğinde yol ve hade gösterici olmalõdõr. 
Odalar tarafõndan yapõlan çalõşmalar gerektiğinde TMMOB olanaklarõ 
kullanõlarak kamuoyuna mal edilmelidir.

TMMOB alt birimler tarafõndan üretilen bilgilerin politik-ekonomik uzantõlarõ ile 
birlikte ele alõnarak sentezlere ulaştõrdõğõ çalõşmalarõ koordine  etmelidir. 
Uzmanlõk alanlarõnda,özellikle 1980 sonrasõ gelişmeleri ve yönelişleri 
açõklayan, aydõnlatan çalõşmalar yürütmelidir

TMMOB kamuoyuna mal olmuş ve önümüzdeki yõllarda da sürekli olarak 
güncelliğini koruyacak olan (Gökova,Nükleer Santraller, Yeminli Özel Teknik 
bürolar vb.) yatõrõm ve uygulamalarõn tartõşmalarõn içinde yer almakla 
yetinmemeli,bu tür konularda  tartõşmayõ TMMOB başlatõlmalõdõr. Yapõlan 
yatõrõm ve uygulamalarõn toplunun hangi kesimleri lehine geliştiği irdelenmeli, 
ülke ekonomisine sağlayacağõ fayda ve  zararlar ayrõntõlõ olarak kamuoyuna 
deşifre ederek duyurulmalõdõr.

SONUÇ:

TMMOB'nin yeni çalõşma dönemi,toplum duyarlõlõğõnõn artma eğilimi içinde 
olduğu bir dönem olacaktõr. Bu dönemde  TMMOB görüş ve önerileri ile 
kamuoyu tarafõndan dikkatle izlenen bir demokratik mesleki örgüt aktivitesine 
yeni baştan kavuşmalõdõr.

Böylesi  bir çalõşma demokrasi mücadelesinde saygõn bir yari olan 
TMMOB'nin geçmiş deneyleri õşõğõnda, yeni zorlu mücadele günlerinde 
başarõlõ  kõlmak için,   tabandaki  üyeden Birlik başkanõna değin bütün 
mühendis-mimarlarõn çabalarõyla gerçekleşecektir.

29. Dönem Çalõşma Esaslarõ Komisyonu
İhsan KABABABA Seçkin İNCEEFE Hasan AKALIN

6.4. TMMOB 29.DÖNEM YÖNETİM KURULUNA GENEL KURULCA 
VERİLEN GÖREVLER VE DİLEKLER

1. Kamuda çalõşan mühendis ve mimarlarõn ekonomik haklarõ konusunda 
sürekli çalõşma yapõlmasõ.

2.Teknokrat isminin değiştirilmesi için bir çalõşma yapõlmasõ.
3.İnşaat mühendisliği,mimarlõk,makine mühendisliği ve elektrik mühendisliği 



hizmetleri için tek tip "büro tescil yönetmeliği" hazõrlanmasõ»Birlik Yönetim 
Kurulunca onaylandõktan sonra Resmi Gazetede yayõnlanmasõnõn 
sağlanmasõ.
Mesleki denetim uygulamasõ değerlendirme ve büro  tescil yönetmeliği 
hazõrlõk komisyonunda  çalõşmak üzere: Bora Akçay Mimar,Yusuf Ünler 
Makina Müh..Firuzan Tunca  Elektrik Müh,önerildi.

4.TMMOB Mali İşler Yönetmeliğinin tüm Odalarca  eksiksiz  uygulanmasõnõn 
sağlanmasõ ve Odalarõn mali işler yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinden sonra 
bütçelerinin  bu yönetmeliğe uygunluğunun  incelenmesi ve Birlik hisselerinin 
yönetmelik hükümleri uyarõnca hesaplanarak  borç  durumlarõnõn faizleri ile  
yeniden saptanmasõ.

Bu öneri genel kurul kararõ olarak yeni dönem yönetim kuruluna görev olarak 
verildi. Konu Birlik Denetleme Kurulunca incelenecek,Birlik Yönetim 
Kurulunca uygulanacaktõr.

5. Araştõrma geliştirme çalõşmalarõ üniversite sanayi ilişkilerinin dünü bu günü 
yarõnõ.

Meslek örgütleri ve demokratik örgütlerin toplum kalkõnmasõndaki  etkisinin 
dünü bu günü ve yarõnõ.

6.Odalarõn Birlik hisselerinin hesaplanmasõnda kullanõlacak yöntemi 
saptamaya yönelik bir çalõşla yapõlmasõ  için TMMOB Yönetim Kurulunca  
Odalarõn yetkilendirdiği  birer temsilciden oluşan bir kurulun oluşturulmasõ,bu 
kurulca yapõlacak çalõşmanõn Birlik danõşma kurulunda görüşülmesinden 
sonra TMMOB Genel Kuruluna sunulmasõ.

29. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

7.1. MERKEZ ORGANLARI

29. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Tüzük gereği en yaşlõ üye Hasan 
TURAN (Orman Mühendisleri Odasõ) başkanlõğõnda 24.5.1986 günü yaptõğõ 
ilk toplantõsõnda Teoman ALPTÜRK'ü Birlik Başkanlõğõna (Elektrik 
Mühendisleri Odasõ), İsmail KULAKSIZOĞLU'nun II. Başkanlõğa (Jeoloji 
Mühendisleri Odasõ), Ö.'Rahmi LÖKER'i de sayman Üyeliğe (İnşaat 
Mühendisleri Odasõ) seçti.

Daha sonra Ö. Rahmi LÖKER'in sağlõk nedeni ile sayman üyelikten ayrõlmasõ 
üzerine 11.6.1987 tarihinde bu göreve Namõk GAZİOĞLU (Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odasõ) seçildi.

29. Dönem Yönetim Kurulu üyelerinden Haluk SİLAY (Makine Mühendisleri 
Odasõ) 3.9.1987 tarihinde TMMOB Yönetim Kurulu toplantõsõndan İzmir'e 
dönerken geçirdiği trafik kazasõ sonucu aramõzdan ayrõldõ.

Yönetim Kurulu üyelerinden Osman AYBERS (Mimarlar Odasõ) 2.9.1987 
tarihinde, Süleyman ÖZKAPLAN'da (Kimya Mühendisleri Odasõ) 24.3.1987 
tarihinde çeşitli gerekçelerle istifa ederek TMMOB Yönetim Kurulundan 



ayrõldõlar.

Genel Sekreter Kadrosunu boşaltma amaçlõ olarak ilk toplantõda Bülent 
TANIK tarafõndan verilen istifa dilekçesi işleme konulmadan reddedildi.
Genel Sekreter Yardõmcõlõğõ görevleri ise Celal ÇOBAN ve 22.12.1987 
tarihinden itibaren Safder İPLİKÇİOĞLU tarafõndan yerine getirildi.

Yönetim Kurulu TMMOB 29. Dönem Çalõşma programõnõn belirlenmesi için 
İstanbul (12.7.1986), İzmir (26.7.1986), Bursa (9.8.1986) ve Ankara'da 
Bölgesel Danõşma Kurullarõnõ toplantõya çağõrdõ. 1.10.1986-günü Ankara'da 
toplanan TMMOB Danõşma Kurulu Genel Sekreterlikçe hazõrlanan program 
taslağõ üzerinde tartõşarak eğilimlerini ortaya koydu.
Daha sonra Yönetim Kurulu Çalõşma Programõ ve Teknokrat hakkõnda 
görüşlerin derinleştirilmesi ve odalar-TMMOB kaynak akõmõ ilişkilerinin 
görüşülüp buna göre programlamaya geçilmesi için 13.10.1986 tarihinde 
yapacağõ toplantõnõn Oda başkanlarõ ve yetkilileriyle genişletilmiş biçimde 
yapõlmasõnõ kararlaştõrdõ.
Bu toplantõyõ takiben 21.10.1986 ve 28.10.1986 tarihlerinde verileri 
değerlendiren TMMOB Yönetim Kurulu Teknokrat dergisinin bundan böyle 
yayõnlanmamasõnõ ve 1.10.1986 tarihinde Danõşma Kuruluna sunulan çalõşma 
programõ taslağõnõn Teknokrat bölümü dõşõnda aynen benimsenerek 
uygulamaya konmasõnõ kararlaştõrmõştõr.

Kabul edilen Çalõşma Programõ'nõn giriş bölümü aynen şöyledir.

GİRİŞ:
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Türkiye'de mesleklerini uygulayan tüm 
mühendis ve mimarlarõn mesleki örgütü olarak, yerinden yönetim esaslarõna 
göre kurulmuştur.

Mühendislik ve Mimarlõk alanlarõna ilişkin bilgi ve becerilerin üretim ve 
aktarõmõnda ve yeniden yorumlanmasõnda, tüm mühendis ve mimarlarõn 
katõlõmõna açõk mekanizmalarõ ile bu ilkeye uygun bir etkinlik odağõ olma 
konumunu korumuştur.

TMMOB bu bağlamda özellikle seçimle gelen yönetimlerin ve gönüllülük 
esaslõ çalõşmalarõn dinamizmini ve demokratikliğini kendi örgütsel ürünlerine 
yansõtabilen özgün kuruluşlardan biridir.

TMMOB Yönetimlerinde görev yapan mühendis ve mimarlar kamu kesiminin 
bürokratik ve hiyerarşik yapõsõnõn sõnõrlamalarõndan ya da özel sektörün kapalõ 
çõkar ilişkileri çevresinin dõşõna çõkabilen konumlarõndan ötürü, ülke ve halk 
yararõnõ, çalõşmalarõn ana aksõ olarak korumayõ ve sürdürmeyi 
başarabilmişler, mühendis mimar topluluğunun politik eylemlilik düzeyinin 
yükselmesine paralel olarak da bu eylemlilik TMMOB' ne yansõyabilmiş tir.

TMMOB yaklaşõk 35 yõllõk varlõğõ ile; merkez yönetim organõndan en yeni 
ihtisas birimine ya da en uzak yerel örgütlenmesine kadar bir bütün olarak, 
tüm mühendis ve mimarlarõn ekonomik, mesleki, demokratik ve halktan yana 
örgütü olma geleneğini yaşatmõş ve geliştirmiştir.



TMMOB örgüt şemasõ kuruluş kanununda yerinden yönetim ilkesine bağlõ 
olarak mühendis ve mimarlarõn kendilerini ilgilendiren konularda kendilerinin 
söz ve karar sahibi olduklarõ, bu alana ilişkin politikalarõ kendilerinin 
belirledikleri ve kendilerinin değişen koşullara göre yeniden 
şekillendirmelerine olanak sağlayacak esnek koşullarda düzenlenmiştir.

Yasanõn 1954 yõlõndaki kurgusunda, bu alandaki düzenleme norm ve benzeri 
etkinlikler ile mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin ülke ve toplum yararõna 
kullanõmõnõ geliştirmek için tek yetkili organõn mühendis ve mimarlarõn yine 
kendi bütünlükleri olduğu, altõ çizilerek belirlenmiştir. Çünkü bu alana ilişkin en 
yeni ve en sağlõklõ bilginin yine bu alanda çalõşan ve birbirinden ayrõ 
düşünülemeyecek mühendislik mimarlõk mesleklerinin mensuplarõnca 
bilinebileceği ve geliştirilebileceği ortadadõr. Bu nedenle de bu alanõ 
düzenleme yetkisi mühendis ve mimarlarõn bütün organlarõnõ kendilerinin 
oluşturduktan örgütlerine bõrakõlmõştõr. TMMOB bütün ihtisas birimleri ve en 
küçük organõna kadar bir bütün olarak tüm mühendis ve mimarlarõn bu 
gereksinimini karşõlayacak örgütüdür. Bu bütünlüğün, TMMOB yasasõndaki 
kurgusu ve 35 yõllõk gelenekler demokratik merkeziyetçi işleyişi esas almayõ 
öne çõkarmaktadõr.

TMMOB ihtisas dallarõnõn yatay örgütlülüğüne eşit ve özgür ortamlar 
sağlayarak ve bu alanlarõn eylemliliklerinde özerklik derecesine varan 
serbestiler yaratarak, üretkenliği ve zenginliği arttõrmayõ hedeflemiştir. Ancak 
ayrõ ayrõ ihtisas dallanõn üretken olamayacaklarõ düzlemlerde bütüne yönelik 
düzen ve örgüt disiplini oluşturmamada belirli zaaflar yaşanmõş ve 
yaşanmaktadõr. Bu durumun sonucu olarak TMMOB örgütlülüğünü mesleki 
çõkar birliklerinin ihtiyari üst birliği olma konumundan çõkarmak gereği 
hissedilir olmuştur. Bu alandaki aksaklõklarõ ve kurumlaşmayõ dağõtõcõ tavõr ve 
alõşkanlõklarõ telafi etmek için örgüt içi işleyişin üretken bir baza oturtulmasõ 
çalõşmalarõ önem taşõmaktadõr.
Birimler arasõndaki yetki, sorumluluk ve ilişki akõşõnõn düzeltilmesi TMMOB'nin 
dõşsal ortama yönelik etkinliklerinin de verimli ve etkili kõlõnmasõ için 
zorunludur.

Örgütlerin kendi içsel düzenlemeleri, kurgulan ve ilişkileri kadar onlarõ kuşatan 
dõşsal koşullarõn, sosyal çevre ve ortamõn, onlarõn üretkenlik ve etkililik 
düzeyleri üzerinde önemli sonuçlan bulunmaktadõr. Bu bağlamda gerek 1980 
öncesi koşullarõnõn ve gerekse 1980 dönemi sonrasõnda TMMOB ve 
Odalarõnda yaşananlar, Kuruluşumuzun iç düzenlemeler ağõrlõklõ programlar 
uygulamasõnõ zorunlu kõlmaktadõr.

Bu dönemde genel olarak insanlarõn bireyselliğe itilmesi, örgütlülüğün ve 
örgütlü ilişkilerin önemsiz hatta sakõncalõ addedilmesi yaygõnlaşmõş, TMMOB 
ve onun hayatiyet kaynağõ olacak üyeler arasõndaki ilişkiler kesilmek 
istenmiştir. Ayrõca konjonktürel de politizasyonun yanõ sõra TMMOB'ne bir 
kõsõm yönetici ve çõkar çevresince sürekli olarak yürütülen saldõrõlarla da 
kuruluş tecrit edilmeye çalõşõlmõştõr.

Bugün varõlan noktada ise, tüm bunlara rağmen gerek dõş koşullardaki 
göreceli gevşeme, gerekse yõğõnlarõn demokrasi solumaya yönelik 
inançlarõndaki kabarma ve yeniden yükselen politikleşme, bu dönemde 



varlõğõnõ koruyabilen TMMOB'ne, yansõmak üzeredir.

Ancak,gerek 1982 Anayasasõ çerçevesinde gelişen mevzuat ve gerekse 
yaşanõlan de neylerin sonrasõnda oluşan politik durgunluk izlerini ve 
sonuçlarõnõ güçlü biçimde sürdürmeye devam etmektedir.

Kamu kesiminde çalõşan geniş ücretli bölümün örgütten uzak tutulmasõnõn 
yanõ sõra, piyasanõn sõnõrlõ olanaklarõ içinde hõzla çõkar birliktelikleri üretebilen 
küçük işyeri sahipliliğindeki artõş TMMOB'ne yansõmõş ve sorunlarõnõ 
TMMOB'ne taşõmõştõr.

Sonuçta TMMOB bütününde ülke ve meslek alanõna ilişkin politikalar 
üretilmesi ve tartõşõlmasõ oldukça azalõrken, çõkar çatõşmalarõnõn 
dengelenmesine yönelik çabalarda büyüme görülmüştür.

Dõşsal koşullar nedeniyle birimlerde baş göstermesi kaçõnõlmaz olan bu 
kayõşõn önüm geçmede merkezin etkinliklerini yükseltmek ve güçlendirmek 
gerekli görülmektedir

TMMOB, Türkiye'deki tüm mühendis ve mimarlara yönelik ve meslek alanõna 
ilişkin temel politikalarõn halk yararõna üretiminde yaşanõlan durgunluğu 
aşmak için öncülük yapmasõ çalõşmalarõnõn ana ilkesi olarak görmektedir.

Mühendis ve mimarlarõn, birbirleriyle veya birlikte çalõştõklarõ diğer meslek 
gruplarõyla olan ilişkilerini çağdaş düzeye çõkarmak, TMMOB kuruluş hedefleri 
arasõndadõr. Meslek mensuplarõna ve üyelerin özlük-sendikal haklarõnõn 
geliştirilmesi çalõşma koşullarõnõn iyileştirilmesi,çalõşmalarõn akslarõndan birini 
oluşturacaktõr.

Mühendis ve mimarlarõn kendilerine, çevrelerine ve ilgi alanlarõna yönelik 
olarak bilgili ve örgütlü davranmalarõnõ sağlamak yükümlülüğü ile bu 
örgütlülüğün insan varlõğõ üzerinde, olmasõ gerekene doğru bir dönüşümü 
geliştirmesi TMMOB çalõşmalarõnda ana ilke olarak hedeflenir.

Böylesi ağõr sorumluluk ve görevlerin yerine getirilebilmesi, yoğun örgütsel 
kaynak girdisine bağlõdõr. Kuram olarak tüketilenden daha fazla (insan-bilgi-
maddi) kaynak sağlanamadõğõnda ve kaynaklarõn kullanõmõnda organlar arasõ 
denge sağlanamadõğõnda, örgütsel etkinliğin azalmasõ, erksizleşme ve 
dağõlma kaçõnõlmazdõr.

Meslek alanlarõna ilişkin etkinliklerde; ihtisaslar özgülünde, o ihtisas odasõnõn 
temel üretim odağõ olmasõ korunmalõ ve geliştirilmelidir. Üye varlõğõ ve 
uzmanlõk alanõ ile doğrudan ilişki içinde olan şubeler ve uzmanlõk odalarõnda, 
uzmanlõk alanõna ilişkin faaliyetler ağõrlõklõ olarak gönüllülük esasõyla 
yürütülmektedir. Bu kapsamda sürdürülen oda ihtisas yayõnlan, kurs, seminer 
ve benzeri etkinlikler teşvik edilerek desteklenecektir.

Merkez ağõrlõklõ profesyonel mekanizmalar ile, TMMOB bütünündeki, gönüllü 
çalõşma ürünlerinin verimli ve sürekli kõlõnmasõ amaçlanmalõdõr. Böylece, 
TMMOB çatõsõ altõnda bulunan her meslek grubunun, kendi alanõna ilişkin 
üretkenliğini artõrmak, örgütlenmede karşõlaşõlan rasyonel işletme büyüklüğü 



eşiğini de mevcut yapõ içinde çözümlemek mümkün olacaktõr. Oda 
büyüklüklerinin tartõşõlõr olmasõ bir kenara bõrakõlõrken, örgütsel yetki, 
sorumluluk ve güç dağõlõmõ toparlanacak, yerelleşme ve ihtisaslaşma 
serpilecektir.

Bu programa bağlõ çalõşma konularõ ve gerçekleştirilen etkinlikler ileride bölüm 
bölüm verilecektir.

TMMOB yönetim Kurulu 29, Çalõşma Döneminde 49 kez yeterli çoğunluk 
sağlayarak toplantõ yapmõş, toplantõlara ortalama yaklaşõk 12 üye katõlmõştõr.
TMMOB yönetim kuruluna üyelerinin toplam katõlõmõ itibarõyla odalarõn devam 
durumu şöyledir.

Oda Katõlõnan Toplantõ Sayõsõ

Elektrik Mühendisleri Odasõ 44
Fizik Mühendisleri Odasõ 36
Gemi Mühendisleri Odasõ 14
Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ 17
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasõ 38
İç Mimarlar Odasõ 41
İnşaat Mühendisleri Odasõ 39
Jeofizik Mühendisleri Odasõ (24.7.1986'dan itibaren) 35
Jeoloji Mühendisleri Odasõ 45
Kimya Mühendisleri Odasõ 31
Maden Mühendisleri Odasõ 23
Makina Mühendisleri Odasõ 18
Metalürji Mühendisleri Odasõ 24
Meteoroloji Mühendisleri Odasõ 24
Mimarlar Odasõ 34
Orman Mühendisleri Odasõ 40
Petrol Mühendisleri Odasõ 38
Şehir Planlama M. Mühendisleri Odasõ 22
Ziraat Mühendisleri Odasõ 42

TMMOB Yönetim Kurulu 29. Dönem boyunca 29 adet Komisyon, Komite vb. 
çalõşma grubu oluşturmuş bunlarõn 20'si rapor karar vb. bir sonuca 
ulaştõrõlmõştõr. 7'si ise çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Komisyon çalõşmalarõndan 
ilgili konularda ayrõca bilgi verilecektir.

TMMOB Yönetim Kurulunca TÜBİTAK, MPM, TÜRK LOYD'u, BAĞ-KUR, 
UKKS DANIŞMA KURULU gibi kuruluşlarda görev yapacak delegasyon 
belirlenmiş ve ilgili çalõşmalara katõlõnmõştõr.

TMMOB 29. Dönem Yönetim Kurulunca Trabzon, Bursa, Adana, İstanbul'da 
yeni İl Koordinasyon Kurulu oluşumu karara bağlanmõş, Antalya, Mersin, Urfa 
illerinde Koordinasyon Kurulu oluşumu hazõrlõklarõ yürütülmüş İzmir 
Koordinasyon Kurulunun etkinlikleri sürdürülmüştür.

İl Koordinasyon Kurullarõ çalõşmalarõ ilerde ayrõntõlõ olarak verilecektir.
TMMOB Denetleme Kurulu üyeleri gereken zaman dilimleri içinde TMMOB 



Bütçe ve Muhasebe uygulamalarõnõ izleyerek denetlemiş Denetim Raporlarõ 
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu dönem içinde Mimarlar Odasõnõn Onur 
Kurulundan sevk edilen dosyayõ karara bağlamak üzere toplanmõş ve Mimar 
Belgin ÇETİNER'e verilen 3 ay meslekten uzaklaştõrma cezasõnõ onaylamõştõr. 
Bu dönemde Yüksek Onur Kuruluna başkaca başvuru olmamõştõr.

7.2. ÇALIŞMA PROGRAMI MADDELERİ VE YAPILAN ÇALIŞMALAR

7.2.1. MESLEK ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Meslek alanlarõna yönelik çalõşmalarda ilgili ihtisas odasõ çalõşmalarõ esas 
alõnacak teşvik edilecektir. Birden çok ihtisas alanõnõ ilgilendiren ve 
koordinasyon gerekli çalõşma konularõnda TMMOB Koordinatörlüğü ve 
izleyiciliği devreye sokulacaktõr.

29. Dönem boyunca Odalarõmõzca 20'nin Üzerinde Büyük Kongre 
Sempozyum, Meslek Haftasõ,gerçekleştirilmiş bu etkinliklerde üretilen 
görüşlerin ve sunulan tebliğlerin basõmõ büyük oranda tamamlanmõştõr.

Odalarõmõzca düzenlenen mesleki etkinliklerin Başkanlõk, Genel Sekreterlik 
veya Yönetim Kurulu düzeyinde katõlõmlarla desteklenmesi sağlanmõştõr.

7.2.2. ORTAK İHTİSAS KONULARI İLE BİLİMSEL VE TEKNİK ETKİNLİKLE!
� İnsan Makine İlişkileri Sempozyumu

Copisee etkinlikleri kapsamõnda programlanan TMMOB yürütücülüğünde 
Mühendislikte İnsan-Makine İlişkileri Uluslararasõ Sempozyumu ve Sergisi 
Bursa İzmir ve Merkez organlarõnõn koordineli çalõşmalarõ sonucu 16-18 
Kasõm 1987 tarihleri arasõ Bursa'da gerçekleştirilmiştir.

� Teknik Eğitim Sempozyumu
Teknik Eğitim Sempozyumu Elektrik Mühendisleri Odasõnõn yürütücülüğüne 
vermiş ancak henüz düzenlenmemiştir.

� 29. Dönemde çok disiplinli çalõşmalar kapsamõnda Malatya Doğanşehir 
depremdeki hasar saptamasõnõn gerçeği yansõtmadõğõ savõyla Birliğimize 
yapõlan başvurunun
yerinde incelenmesi için İnşaat Mühendisleri Odasõndan Zülfü AŞIK, Jeoloji
Mühendisleri Odasõndan Bülent KİPE R, Harita ve Kad. Mühendisleri 
Odasõndan
Faruk ÖZTÜRK'ün, Basõn Bürosundan da Ayşegül AKIN'õn katõlmalarõyla 
oluşacak
inceleme komitesinin Malatya'ya gönderilmesi kararlaştõrõlmõş. Gerekli 
incelemeler gerçekleştirilmiş uzmanlarõn görüşleri yayõnlanmõştõr.

- Ankara kentinin õsõtõlmasõnda kullanõlacak ithal ve yerli, kömürlerin hava 
kirliliği açõsõndan incelenerek kamuoyunu sürekli ve sağlõklõ bilgilendirmek için 
Maden Mühendisleri Odasõ Koordinatörlüğünde Kimya ve Elektrik 
Mühendisleri Odalarõnõn görevlendirilmelerine karar verildi.



İlgili oda uzmanlarõnõn hazõrladõklarõ görüşleri TRT ve Basõnda etkin biçimde 
duyurulmasõ sağlandõ.

AET Tam Üyeliği konusunda bir danõşma kurulu toplanmõş Oda yöneticileri 
görüş alõşverişinde bulunmasõ sağlanmak istenmiştir. Yeterli katõlõm olmayan

toplantõdan sonra Yönetim Kurulunca Odalarõn kendi sektörlerinin AET tam 
üyeliği ilişkisi hakkõndaki görüşlerini bir ay içinde yazõlõ olarak Birliğe 
iletmesinin istenmesi kararlaştõrõlmõştõr, ancak 2 oda görüş bildirmiştir.

Ankara Üniversitesi AT Komisyonu için başvuruda bulunulmuştur.
Sanayi Şurasõna katõlõmõn etkin biçimde yapõlabilmesi için önceden kurulan 
çalõşma grubuna gerekli dokümanlarõn ulaştõrõlmasõ için Sanayi Bakanlõğõ 
nezdinde girişimlerde bulunulmuş, Şuraya Sanayi ile ilişkili tüm oda 
temsilcilerinin katõlõmõ sağlanmaya çalõşõlmõştõr.

7.3.MESLEK ALANLARINA İLİŞKİN YASA, TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER
Meslek alanlarõna ilişkin yeni yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazõrlama ve 
uygulamasõnda odalarca üretilecek görüş, öneri ve eleştirilerin TMMOB 
Koordinatörlüğünde ilgili mercilere, üyelere ve kamuoyuna iletilmesi etkinlikleri 
gerektiğinde müşterek komisyonlar eliyle gerçekleştirilecektir.

Odalarca üretilen ve TMMOB'ne iletilen İmar Kanunu, İhale Kanunu, Maden 
Kanunu, rol Kanunu, Orman Kanunu vb. kanunlar hakkõndaki görüşler ilgili 
makamlarõn bilgisine sunulmuştur.

Yapõm ihaleleri Tüzüğü hakkõnda Danõştay'a görüş bildirilmiştir.

Meslek alanõna ilişkin yasa-tüzük yönetmelik vb. araçlarla yapõlan 
düzenlemeler hakkõn-basõn açõklamalarõ yapõlarak kamuoyunun 
bilinçlendirilmesine gayret gösterilmiştir.

7.4 KİT VE BÜYÜK KURUM VE KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ VE 
BUNLARA İLİŞKİN YENİ GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN İNCELENİP 
İZLENDİĞİ VE DOKÜMANTASYONUNUN YAPILDIĞI ETKİNLİKLER

Bu alanda çalõşma yapõlamamõştõr.

5.BÜTÇE,PLAN VE YILLIK HÜKÜMET PROGRAMLARINA İLİŞKİN 
ÇALIŞMALAR

Bütçe dönemleri basõnda özellikle kamuda çalõşan mühendis ve mimarlar 
özlük haklarõ ilişkin katsayõ vb. ücret düzenlemelerine yönelik görüşler 
oluşturulmuş ve ilgililere duyurulmuştur.

Ayrõca sanayi ve mühendislik alanõna yönelik yatõrõmlarõn kõsõlmasõ 
uygulamalarõna ki duyulduğu muhtelif kanallardan dile getirilmiştir.

1987 yõlõ Hükümet Programõnõn 813 sayõlõ Tedbiri ile ilgili olarak söz konusu 



tedbir maddesinin TMMOB'ye verdiği yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir 
komite kurulmasõ kararlaştõrõldõ. Odalardan görüş istendi.

Aynõ zamanda 1987 Programõnõn 741 sayõlõ Tedbir maddesi ile ilgili olarak bir 
komitenin kurulmasõna karar verilmiş ilgili odalardan yazõlõ çağrõ sonucu 
bildirilen uzmanlarõn katõlõmõyla kurulan komite çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. 
Toplu Konut ve Kamu Ortaklõğõ İdaresine sunulmak üzere bir proje 
hazõrlanmaktadõr.

V. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ özel İhtisas Komisyonlarõ için DPT'nca istenen 32 
Özel İhtisas Komisyonu için 128 uzman ismi bildirilmiş ve Özel İhtisas 
Komisyonu çalõşmalarõna aktif katõlõm gerçekleştirilecektir.

7.2.6.MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK ALANLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI 
SÖZLEŞME, PROTOKOL VE ANLAŞMALARIN İZLENİP, İNCELENMESİ VE 
DÖKÜMANLAŞTIRILMASI, TMMOB ÖNCÜLÜĞÜNDE İLGİLİ ODA VEYA 
ODALARIN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR
Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odasõnca gerçekleştirilen "Mar-Pol" 
Uluslararasõ Deniz Kirlenmesi sözleşmesi dõşõnda çalõşma 
gerçekleştirilememiştir.

7.2.7.PROJE BÜROLARI, MESLEKİ DENETİM UYGULAMALARI, ASGARİ 
ÜCRET VE İHTİSAS AYIRIMI KONULARINDA KARŞILAŞILAN 
SORUNLARIN, ÖZELLİKLE YEREL BİRİMLERİN AKTİF KATILIMI 
SAĞLANARAK TMMOB BÜTÜNLEŞTİRİCİLİĞİNDE ÇÖZÜMLENMESİ 
YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜROLAR, İZLEME, İNCELEME, YOL 
GÖSTERİCİLİK ETKİNLİKLERİ

Bağ-Kur yasasõnõn uygulanmasõ konusunda ilgili kurumca gönderilen yazõ tüm 
odalara dağõtõlmõş, odalardan görüş istenmiş ve ilgili üyelerin bilgilendirilmesi 
istenmiştir. Bağ-Kur yasasõnõn uygulanmasõnda TMMOB'nin tüm üyelerinin 
değil Bağ-Kur'a üyeliği zorunlu olacak üyelerin kayõtlarõnõn ayrõca izlenmesi 
uygulamasõ esas alõnmasõ görüşü getirilmiştir. Çalõşmalar sürdürülmelidir.

Proje bürolarõnõn mesleki denetimlerinin kolaylaştõrõlmasõ ve düzenlenmesi 
kapsamõnda odalar SMM Yönetmelikleri geliştirilmiş, EMO SMM 
Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayõnlanmasõ sağlanmõş, ZMO SMM 
Yönetmeliği Başbakanlõğa gönderildi ise de yayõnõ henüz sağlanamamõştõr. 
Jeofizik ve jeoloji Mühendisleri Odasõ SMM Yönetmelikleri TMMOB İnceleme 
Komisyonlarõndadõr. Başbakanlõk görüşünün de uygun bulduğu çerçevede tek 
TMMOB SMM Yönetmeliği hazõrlõklarõ da sürdürülmektedir.
Bursa Belediyesi nezdinde 28. Dönemde Yüksek Onur Kurulumuzca verilen 
meslekten uzaklaştõrma cezasõnõn uygulanmasõnõn izlenmesi için girişimde 
bulunulmuştur.

Proje ve Mühendislik hizmetlerinin asgari ücretlerinin belirlenmesi 
çalõşmalarõnda ilk kez yapõ sektörü dõşõndaki hizmetlerinde TMMOB çapõnda 
tarifelendirilmesi çalõşmalarõ yapõlmõştõr. Bu çalõşmalar sonuçlanõncaya kadar 
işlerin aksamamasõ için Ocak 1987 başõnda şubelerin bölgesel tarife 
yayõnlamalarõna izin verilmiştir.



TMMOB Asgari Ücret ve Çizim Standartlar) Tespit Komisyonu, Bursa'da çok 
geniş bir katõlõmla Üniversiteler, Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ ve Adalet 
Bakanlõğõ temsilcilerinin de bulunduğu biçimde toplanmõş ve çalõşmalarõnõ 
Yönetim Kuruluna sunmuştur. Yönetim Kurulu odalarca kendi alanlarõnõn 
tarifelendirilmesini esas alan usulü benimseyerek 1987 ücret tarifleri eki 
olarak uygulanacak bir çerçeve yönetmeliği kabul etmiştir. Bu yönetmelik 
"TMMOB Mühendislik-Mimarlõk Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği" adõ 
altõnda yayõnlanmak üzere Başbakanlõk Mevzuatõ Geliştirme Genel 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. Yönetmeliğin yayõnõ uzun süre Bayõndõrlõk ve 
İskan Bakanlõğõnõn bu alanda yönetmelik yayõnlama yetkisinin Bakanlõğa ait 
olduğu yönündeki yazõsõ ile engellenmiş bunun üzerine Başbakanlõkta yapõlan 
bir toplantõ île yetkinin TMMOB'ye ait olduğu görüşü benimsetilmiş daha sonra 
Bayõndõrlõk ve Iskan Bakanõ" da bu itirazõ geri aldõklarõnõn Başbakanlõğa 
bildirileceğini belirtmiştir.

Bütün bunlara karşõlõk Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ bu kez de rakamlarõ 
inceleme işlemini uzatarak Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayõmõnõ 
geciktirmiştir.

Bu arada 1988 yõlõ tarifesi üzerine odalardan istenen görüşler Asgari Ücret ve 
Çizim Standartlarõ Komisyonunda değerlendirilmiş, 1988 yõlõ ücret tarifeleri 
tamamlanmõştõr. TMMOB Yönetim Kurulunca onaylanan tarifeler Nisan 1988 
ortasõnda yayõmõ için Başbakanlõğa iletilmiş bulunuyor.

Bu arada Mimarlar Odasõ İzmir Şubesi'nin Mart 1987 tarih ve 8 sayõlõ 
Bülteninde İhtisas ayõrõmõ ve asgari ücretler hakkõnda yayõmlanan Başyazõnõn 
eksik ve yanlõş bilgilerden oluştuğu örgüt hiyerarşisi ve disipliniyle 
bağdaşmadõğõ tespit edilip bu nedenle Mimarlar Odasõnõn Birlikten alacağõ 
doğru bilgilere dayanan ve yapõlan yanlõşla ilgili gerekli uyarõyõ da içeren bir 
yazõyõ aynõ bültenin aynõ sütununda yayõmla masõnõn istenmesi kararlaştõrõldõ. 
Aynõ bültende Mimarlar Odasõ Antalya Şubesinin yapõlan hatayõ eleştiren ve 
düzelten bir yazõsõ yayõnlanmakla birlikte Mimarlar Odasõnca bu konuda ne 
işlem yapõldõğõ bildirilmedi.

7.2.8.ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ÜCRET DÜZEYİ KONTROL VE 
DESTEKLEME ÇALIŞMALARI
Kamu kesimi çalõşanlarõ dõşõndaki ücretli çalõşan meslektaşlarõn ücret 
düzeylerini kontrol ve desteklenmesi kapsamõnda özellikle Ortadoğu 
ülkelerinden baş gösteren düşük ücretli teknik eleman gücünün haksõz 
rekabet yaratmasõnõ önleyici denetimler geliştirilmeye çalõşõlmõş Türk Asõllõ 
Yabancõ Uyruklularõn çalõştõrõlma biçimleri birlik merkezinden izlenmiştir.

Aile bölünmezliği vb. insanõ faktörler göz önünde tutulmakla birlikte ücret 
düzeylerini geriletici ve yabancõ uyruklularõ istismar özelliği de taşõyan 
çalõştõrma izinleri olumlu yanõtlanmamõştõr.

- izin verilen yabancõ uyruklu 25 kişidir.

- İzin verilen T. Asõllõ Y. Uyruklu 16 kişidir.

7.2.9. VERGİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN 



ÇALIŞMALAR, GETİRİLEN YENİLİKLERİN MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK 
MESLEĞİNİN GELİŞİMİNİ NE DOĞRULTUDA ETKİLEYECEKLERİ 
AÇISINDAN İNCELENECEK VE GEREKEN MÜDAHALELERDE 
BULUNULACAK

Bu alanda etkinlik gösterilememiştir.

7.2.10. ÜCRETLİ OLARAK ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÜYELERİN
SENDİKALAŞMA EĞİLİMLERİ DESTEKLENECEK, GEREKEN EĞİTİM VE 
HUKUK DESTEĞİ SUNULACAKTIR

Özel sektörde ücretli çalõşanlarõn Sendikalaşma eğilimlerinin desteklenmesi 
doğrultusunda görüşler muhtelif toplantõlarda dile getirilmiştir. TMMOB'nin 
sendikalaşmayõ desteklediği kamuoyuna bildirilmiştir.

Netaş da işten çõkarõlan üyelerimizle ilgili olarak da işyerine giden TMMOB 
heyeti ve TMMOB Başkanõ Teoman ALPTÜRK bu konudaki istemleri dile 
getirmiştir.

7.2.11. KAMU KESİMİ ÜYELERİN ÖZLÜK SORUNLARIN, YETKİ VE
SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN UYGULAMALARIN İZLENMESİ VE 
GEREKLİ MÜDAHALELERİN YAPILMASI. BÜYÜK KAMU İŞVERENLERİN 
BİRLİK YÖNETİCİLERİNCE YAPILACAK GÖRÜŞMELERDE ÜYE SORUNU 
VE TALEPLERİNE EĞİLMELERİNİN SAĞLANMASI. HUKUKSAL DESTEK 
VE KAMUOYU BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kamuda çalõşan üyelerimizin özlük ve ekonomik haklarõ konusunda sürekli 
çalõşma yapacak bir komitenin kurulmasõ kararlaştõrõlmõş çok sayõda basõn 
açõklamasõ yapõlmõş Devlet Personel Dairesi Başkanlõğõ, Maliye ve Gümrük 
Bakanlõğõ vb. kuruluşlara görüşlerimiz iletilmiştir.

Kamu kesimi çalõşanlarõnõn sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi 
konusunda da etkili çalõşmalar yapõlmõş üyeler ve kamuoyu Ankara, İzmir, 
Bursa, Balõkesir vb. illerde düzenlenen Bölgesel Toplantõlar ve açõklamalarla 
duyarlõ hale getirilmiştir.

İlgili Devlet Bakanlõğõ ile yapõlan görüşmelerle bazõ düzelmeler de 
sağlanmakla birlikte TMMOB Sözleşmeli Personel Uygulamasõnõ KİT'lerin 
özelleştirilmesine hazõrlõk anlamda güvenilmez bir istihdam biçimi olarak 
gördüğünü belirtmiştir.

Bu ve benzeri nedenlerle gereksinim duyan üyelere hukuk desteği vermek 
eğilimi konmuştur.

7.2.12  İŞE ALMA, İŞTEN ÇIKARMA VE TAYİN UYGULAMALARI 
ÇALIŞMALARI
kili bir çalõşma yapõlamamõştõr.
7.2.13. KAMU KESİMİ ÜYELERİNİN ÖRGÜTLENME HAKKI 
KULLANMALARININ DESTEKLENMESİ
TMMOB üyesi olmalarõnõn yasal zorunluluk olduğu yönünde aday memurlar 
ve sözleşmeli personel hakkõnda TODAİE'den alman istişari görüş tüm 



odalara duyurulmuştur.

Bu görüş çerçevesinde özellikle KİT'lerde asli ve sürekli kamu görevinde 
çalõşmayanlarõ ve yeni işe gireceklerin TMMOB üyesi olmalarõ yasal gereklilik 
olarak saptanmaktadõr.

7.2.14. TAZMİNAT, YAN ÖDEME VE YOLLUK UYGULAMALARINDA 
KARŞILAŞILAN SORUNLARIN VAKTİNDE İLGİLİ MERCİLERE 
ULAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI

Uygulamada karşõlaşõlan aksaklõklar ve sorunlar ilgili komitece izlenmiş 
görüşlerimiz ;ili kuruluşlara ve yetkililere ulaştõrõlmõştõr.

7.2.15. DEVLET PERSONEL YASASI ÜZERİNE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 
eni bir personel yasasõ hazõrlanmasõ aktüel olamadõğõ için gündeme 
alõnmamõştõr.

7.2.16. SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM ÇALIŞMALARI
Sözleşmeli Personel-yeni memurun mevzuatõ hakkõnda dizi söyleşi 
programlarõnõn düzenlenmesi ve özlük haklarõ konusunda gerekli çalõşmalarõ 
yapmak üzere bir komisyon kurulmuş,

� Kamu İktisadi Kuruluşlarõnda Sözleşmeli Personel İstihdamõna ilişkin 
olarak;
Oda dergilerinde ve diğer yayõn organlarõnda bu konuda ilgilileri ve üyeleri 
aydõnlatõcõ yazõlarõn yayõnlanmasõ için girişimde bulunulmasõ kararlaştõrõlmõş

- Kamu Çalõşanlarõ Sempozyumu Kitabõ için geniş bir dağõtõm programõ 
uygulanmõştõr.

� Kadrosuz Sözleşmeli Personel İstihdamõna yönelik mevzuatõn iptali ve 
düzeltilmesi için Anayasa Mahkemesi ve ilgili mahkemelerde dava açõlmasõ 
doğrultusunda muhalefet partileri nezdinde girişimlerde bulunulmasõ

- Bu konuya ilişkin panel,açõkoturum vb. etkinlikler düzenlenmesi 
kararlaştõrõlmõştõr.

• Ankara, İzmir, Balõkesir illerinde düzenlenen açõkoturum ve panellerde 
Başkan, II. Başkan ve Genel Sekreterin yönetici ve konuşmacõ olarak 
katõlõmlarõ sağlanmõştõr.

7.2.17.1402'LİKLERİN ÖZLÜK VE DİĞER HAKLARINA YÖNELİK 
ÇALIŞMALAR
Bu alanda TMMOB açõklamalarõnda ve raporlarõnda yer alan görüşlerin 
hayata geçirilmesi yönünde başkaca etkinlik gerçekleştirilememiştir.

7.2.18. MÜHENDİS VE MİMARLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİ

� Diploma öncesi eğitimin geliştirilmesi ve mevcut durumun incelenip 
izlenmesi çalõşmalarõ, unvan uygulamalarõnda karşõlaşõlan sorunlar.
Diploma öncesi mesleki eğitimin sorunlarõ muhtelif vesilelerle dile getirilmiş 



olup TBMM Başkanõ Yõldõrõm AKBULUT ve SHP Genel Başkanõ Erdal İNÖNÜ 
başta olmak üzere tüm ilgililere YÖK uygulamalarõ hakkõnda görüşlerimiz 
aktarõlmõştõr.
Diploma unvanlarõnõn gelişimi izlenmeye çalõşõlmõş Resmi Gazetede 
yayõmlanan Üniversite Yönetmeliklerinde görüşülen yeni düzenleme ve 
diplomalar ilgili odalarõn bilgisine sunularak görüş istenmiştir.

Yeni diploma unvanõ ile mezun olacaklarõn TMMOB örgütlülüğü içindeki 
konumlarõ incelenmektedir.

7.2-19. MESLEK İÇİ EĞİTİM ODA VE ŞUBELER ELİ İLE SÜRDÜRÜLEN 
ETKİNLİKLERİN, KURS VE SEMİNERLERİN TMMOB DESTEK VE TEŞVİKİ 
İLE YURT DÜZEYİNDE ETKİNLEŞTİRİLMESİ, BU ALANA İLİŞKİN 
ULUSLARARASI AÇILIMLARIN TMMOB KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE 
SAĞLANMASI ÇALIŞMALARI

Odalarõn meslek içi eğitim etkinliklerinin yaygõnlaşmasõ doğrultusunda teşvik 
edici girişimlerde bulunulmuş Metalürji Mühendisleri Odasõ ve Kimya 
Mühendisleri Odasõnca düzenlenen kurslarõn açõlõş ve belge dağõtõm törenleri 
ve Başkanlõk düzeyinde katõlõm sağlanmõştõr.

Konuyla ilgili çalõşma yapan birimlerin mekan bulma, duyuru, ve uluslararasõ 
ilişkilerde gereksindiği destek ve koordinatörlük hizmetleri karşõlanmaya 
çalõşõlmõştõr.

7.2.20.TMMOB MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ KURULMA ÇALIŞMALARI 
TMMOB Mesleki Eğitim Merkezi kurulma çalõşmalarõ geliştirilememiştir.

7.2.21.YARDIMCI ELEMAN EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

Meslek Yüksek Okulu Mezunlarõ, Yüksek Teknikerler ve Teknikerlerin kõsa 
dönemli bir adaptasyon eğitimi unvanõ kazanmalarõnõ sağlayan YÖK 
uygulamalarõna ilişkin TMMOB'nin herkesin kesintisiz ve her türlü eğitim 
olanaklarõndan yararlanarak gelişebilmesini ve üst seviyede diploma 
edinebilmesini benimsediğinin vurgulanmasõna; ancak Teknikerlerin bu 
olanaklardan yararlandõrõlmasõnda kimlerin nasõl seçildiğinin, ders 
programlarõnõn nicel ve nitel olarak yeterliliği konusunun, ve uygulamada 
ortaya çõktõğõ sanõlan çeşitli aksaklõklarõn incelenmesi gerektiği belirlenerek bu 
konuda çalõşma yapmak üzere Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri ve 
İnşaat Mühendisleri Odalarõ temsilci oluşacak bir komisyonun kurulmasõ 
kararlaştõrõldõ.

Bu komisyona yeterli katõlõm sağlanamadõ. Makine Mühendisleri Odasõ 
yöneticileri ile yapõlan görüşmeler sonucu basõnda bir değerlendirme 
yayõnlanmasõ sağlandõ. Bu konudaki YÖK Yönetmeliğinin iptali hakkõnda 
Makine Mühendisleri Odasõnca bir dava açõldõ. Daha sonra uygulamada 
görülen yaygõnlaşma ve pek çok aksaklõk üzerine durum yeniden 
değerlendirildi ve yeni meslek dallarõna yayõlma konusunda odalara bilgi 
verildi. Bu çerçevede Yönetim Kurulunca Teknikerlere Mühendislik unvanõ 
kazandõrõlmasõ için uygulanan eğitim programlarõnda saptanan usulsüzlüklerle 



ilgili olarak YÖK'e ve Milli Eğitim Bakanlõklarõna durumun yazõlõ olarak 
bildirilmesine, Odalarõn kendi alanlarõnda bu konuya duyarlõ olmalarõ için 
uyarõlmalarõna, uygulamalarda saptanan ve saptanacak usulsüzlüklerin basõn 
yoluyla kamuoyuna duyurulmasõna ve gerektiğinde yürütmeyi durdurmak için 
Danõştay'a başvurulmasõna karar verildi.

Gereken yazõşmalar yapõldõ. Bu arada özellikle usulsüzlüklerin kaynağõnõ 
oluşturan özel sõnõf ve gece eğitimi uygulamasõnõn YÖK'ce de durdurulduğu 
belirlendi.

Aynõ çerçeve içinde MTA prospektörlerine uygulanacak eğitim hakkõnda da 
MTA ve YÖK nezdinde JMO ile birlikte girişimde bulunuldu.

7.2.22.ÖĞRENCİ EĞİTİMİ VE STAJ ETKİNLİKLERİ
Staj etkinliklerinin düzenlenmesi için bir komisyon oluşturuldu başta 
stajyerlere ödenen yevmiyenin yükseltilmesi olmak üzere sorunlar belirlendi 
ve bir yasa tasarõsõ hazõrlõklarõ süratle tamamlanmaya çalõşõlõyor. Bu konudaki 
çalõşmalar hakkõnda M.E.G.S. akanõ H. Celal GÜZEL'e bilgi verildi. YÖK 
nezdinde de YÖK tarafõndan yürütülen alõşmanõn tarafõmõzca incelenmesinin 
sağlanmasõ için girişimde bulunuldu.

7.2.23. KALİTE VE YETERLİK BELGELEME UYGULAMALARININ 
YAYGINLAŞTIRILMASI VE SAĞLIKLILAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI
Bu konuda TMMOB Yönetim Kurulunca Ulusal Kalite Sistemi Projesi 
çalõşmalarõ için tüm odalara çağrõ çõkarõlarak sürekli bir çalõşma grubu 
oluşturulmasõ kararlaştõrõldõ. IKKS Projesi çalõşmalarõna yetkili TMMOB 
Temsilcisi olarak İsmet ÖZTUNALI'nõn atõlmasõ kararlaştõrõldõ.

İlgili çalõşma grubunca hazõrlanan ve çalõşma raporu ekinde yer alan rapor 
önce proje yürütücüsü TSE'ne ve ilgili temsilcilere ve bilahare çalõşmalar 
gecikince Sayõn Süleyman DEMİREL'e ve bakanlar kurulu üyelerine 
gönderildi.

Ayrõca Sanayi ve Ticaret Bakanõ Sayõn Şükrü YÜRÜR'e de TMMOB'nin 
Tüketiciyi Koruma ve Kalitenin Sağlanmasõ Üzerine görüşlerini içerir bir rapor 
sunuldu.

Tüketicinin korunmasõ kapsamõnda Dünya Tüketiciler Günü'nde bir 
Açõkoturum düzenindi. T.Veteriner Hekimleri Birliği Başkanõ Yücel AKINCI'nõn 
yönettiği toplantõda İsmet ÖZTUNALI, Nurşah KOŞAR ve Ali Osman ADAK 
konuşmacõ olarak bulundular. Toplantõ gazete ilanõna rağmen yeterli kalabalõk 
sağlayamadõ ancak dile getirilen görüşler yayõma hazõr hale getirildi.

7.2.24.TMMOB VE ODALAR LABARATUVAR VE KONTROL BİRİMLERİNİN 
OLUŞTURULMASI
Bu konuda bir gelişme sağlanamadõ.

7.2.25.TMMOB DANIŞMA BİRİMİ VE TÜKETİCİ SERVİSİNİN KURULMASI 
Bu konuda da bir çalõşma yapõlamadõ.



7.2.26.BİLİRKİŞİLİK, HAKEMLİK VE EKSPERLİK HİZMETLERİNİN NİTELİK 
VE NİCELİKSEL GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI, UZMAN VE UZMAN ÜYE 
KATALOGLAMA ÇALIŞMALARI

Bilirkişilik, hakemlik ve eksperlik hizmetlerinin geliştirilmesi için ilgili 
yönetmeliği düzenlenmesi ve ücret tarifeleri ile ilgili olarak 1987 başõnda 
Adalet Bakanlõğõ temsile sinin de katõldõğõ Asgari Ücret Komisyonu 
Çalõşmalarõnda konu ele alõnmõş, bilirkişi ücretleri tarifesi güncelleştirilmiş 
yönetmeliğin bazõ maddeleri de değiştirilmiştir.

Bilirkişi listelerinin vaktinde Valiliklere dağõtõmõ konusunda Odalarõ koordine 
edici girişimlerde bulunulmuş ancak yeterli etkinliğe ulaşõlamamõştõr. Halen 
bilirkişi listelerinin oluşturulmasõnda düzensizlik ve eksiklikler yaşanmaktadõr.

Ayrõca 1987 yõlõnda Sinop Valiliğinin odalarõmõzõn oluşturduğu ve Birliğinizce 
gönderilen listeleri re'sen değiştirme işlemi hakkõnda da İdare Mahkemesinde 
dava açõlmõştõr.

7.2.27.MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HİZMET İHRACINA İLİŞKİN 
ÇALIŞMALAR
Bu konuda çalõşma yapõlamamõştõr.

7.2.28. DIŞARIDA ÇALIŞAN MÜHENDİS VE MİMARLARIN SORUNLARI, 
ÇALIŞMALARI

Dõşarõda çalõşan mühendis ve mimarlarõn sorunlarõ ile ilgili Yönetim Kurulu 
üyesi M. ATAGÜN bir rapor hazõrlamõş bu rapor bir basõn açõklamasõ ile 
kamuoyuna duyurulmuştur.

7.2.29 YABANCI UYRUKLU MÜHENDİS VE MİMARLARIN TÜRKİYE'DE
ÇALIŞMALARI: YABANCI UYRUKLU MÜHENDİS VE MİMARLARIN 
ÇALIŞMA DURUMLARININ İZLENİP İNCELENMESİ, TÜRK SOYLU 
YABANCI UYRUKLULARIN TÜRKİYE'DE ÇALIŞTIRILMALARI 
UYGULAMALARININ İZLENİP, İNCELENMESİ

Türkiye'de çalõştõrõlacak yabancõ uyruklu mühendis ve mimarlarõn TMMOB 
görüşüne bağlõ olarak Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõndan izin almalarõ süreci 
titizlikle incelemeye çalõşõlmõştõr.

İçişleri Bakanlõğõ'nõn "Türk Soylu Yabancõ Uyruklularõn Türkiye'de serbestçe 
çalõşmalarõ" yasasõna bağlõ olarak vermekte olduğu çalõşma izinlerinin ise 
yasa ve il yönetmelik arasõndaki farklõlõklar nedeniyle aksamasõ önlenmeye 
çalõşõlmõş geliştirilen formlarla odalara ön başvuru süreci kapsamõnda işlemler 
yürütülmüştür. Türk Soylu Yabancõ Uyruklu mühendis ve mimarlarõn çalõşma 
süreleri ve durumlarõ izlenmektedir.

Ayrõca DPT'nin yabancõ sermayeyi teşvik yasasõ uyarõnca vermeye yöneldiği 
iki çalõşma iznine müdahale edilmiş DPT'ne ve İçişleri Bakanlõğõ'na yasal 
durum birer yazõ ile bildirilmiştir.

7.2.30.ÜYELERE İLİŞKİN REFERANS BİLGİLERİN ZAMAN İÇİNDEKİ 



AŞINMASINA KARŞI GELİŞTİRİLECEK DÜZENLEMELER, BİLGİ 
YENİLEME ETKİNLİKLERİ

Bu konuda (TMMOB Haluk SİLAY Bilgi İşlem Merkezinde) programlama 
çalõşmalarõ yürütülmüş üye ve firma fihristleri tanziminde odalara hizmet 
sunulmuştur.
Ayrõca odalara danõşõlarak BİM tarafõndan geliştirilen "TMMOB Üye Kayõt ve 
Bilgi Yenileme Formu" bastõrõlmõş ve dağõtõlmõş ancak pek azõ doldurularak 
TMMOB'ne ulaştõrõlmõştõr.

Bazõ odalar bu konuda anket çalõşmasõ ve duyuru göndermişse de henüz 
sonuç alõnamamõştõr.

7.2.31. YENİ KİMLİK KARTI DÜZENLEMELERİ,GÖSTERİŞLİ VE TİP KİMLİK 
KARTI UYGULAMASINA GEÇİŞ, VİZE İŞLEMLERİNİN KALDIRILMASI 
ANCAK BELİRLİ SÜRELERLE YENİ KART ALINMASINI ZORLAYICI 
DÜZENLEMELERİN GETİRİLMESİ ÇALIŞMALARI

Yeni ve tek tip bir üye kimlik kartõnõn sõra numarasõ da taşõyacak biçimde 
hazõrlanmasõ ve bu tek tip kimlik kartlarõnõn oda yetkilisi tarafõndan 
imzalandõktan sonra birlik yetkilisinin imzasõ ve TMMOB soğuk damgasõ 
alõnca geçerlilik kazanacak biçimde düzenlenmesi yönetim kurulunca oy 
çokluğu ile kabul edildi.

Ayrõca tüm TMMOB yönetici ve temsilcilerine TMMOB Yöneticisi Kimliği 
verilmesi de kararlaştõrõldõ.

Hazõrlanacak tek tip kimlik kartlarõ ve süreleri konusunda Genel Sekreteryanõn 
yaptõğõ çalõşmalarõn ve sürücü belgesi örneğindeki tip bir kartõn iletilmesi ile 
ilgili süreç ve maliyet tekliflerini incelemek üzere bir komisyon oluşturuldu.
Komisyon çalõşmalarõ devam etmektedir.

7.2.32.İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI
İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği konusunda Türk Tabipler Birliği'nin 6-7 Nisan 
tarihlerinde Ankara'da düzenlediği II. Ulusal İşçi Sağlõğõ Kurultayõn da yarõm 
günlük bir etkinliğin TMMOB tarafõndan düzenlenmesi istemini karşõlamak 
üzere bir komite atandõ ve gerekli etkinlik başarõ ile yerine getirildi.

7.2.33.TMMOB KANUN KUVVETİNDE KARARNAMELERİN YASALAŞMASI 
SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Birlik ve oda iç mevzuatõnõn düzenlenmesi ve 66-85 sayõlõ KHK'lerdeki 
antidemokratik hükümlerin zaman zaman ilgililere duyurulmasõnõn ötesinde bir 
gelişme olmadõğõ için çalõşma yapõlmamõştõr.

7.2.34.TMMOB TÜZÜĞÜ VE YÖNETMELİKLERİNİN UYGULANMASI,
GELİŞTİRİLMESİ VE İZLENMESİ ÇALIŞMALARI (ODA TÜZÜKLERİ, 
TMMOB MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ, İL KOORDİNASYON KURULLARI 
YÖNETMELİĞİ, ASGARİ ÜCRET VE ÇİZİM STANDARTLARI 
YÖNETMELİĞİ VB)



66 ve 85 sayõlõ KHK ile 6235 sayõlõ TMMOB yasasõnda yapõlan değişiklikler 
nedeniyle TMMOB Tüzüğünde gerekli değişiklikler yapõlmõştõr. Ancak 
odalarõmõzõn bazõlarõ oda tüzüklerinde, çõkan kararnameler doğrultusunda söz 
konusu değişiklikleri yapmõş, çoğunluğu ise tüzüklerinde herhangi bir 
değişiklik yapmamõştõr. Dolayõsõyla oda tüzüklerinde hem içeriği hem de biçimi 
açõsõndan farklõlõklar oluşmuştur. Bu farklõlaşmayõ ortadan kaldõrmak amacõyla 
29. Dönem TMMOB Genel Kurulunda, oda tüzüklerinin düzen bakõmõndan tek 
tip, TMMOB yasa ve tüzüğüne uyarlõ olmasõ için, TMMOB Yönetim Kurulunca 
"Tip" bir oda tüzüğü tasarõsõ hazõrlanmasõ veya seçilmesi çalõşmasõ yapõlarak 
3 ay içerisinde tamamlanmasõ görevi verilmiştir. 29. Dönem TMMOB Genel 
Kurulunun TMMOB Yönetim kuruluna verdiği bu görev gereği olarak, 
odalarõmõzõn bazõlarõnca değişen TYIMOB yasa ve tüzüğüne uygun olarak 
hazõrlanmõş olan tüzüklerden ikisi seçilmiş ve birlik tüzüğü ve genel kurul 
karanda eklenerek tüm odalara 3 ay içinde hazõrlamalarõ istemiyle 8.8.1986 
tarihinde yazõlmõştõr. Olasõ yanlõşlõğa meydan vermemek bakõmõndan "Tip 
Tüzük" tasarõsõ da hazõrlanarak 13.8.1986'da yine odalara iletilmiştir.

Odalardan 3 ay içinde hazõrlamalarõ istenen tüzüklerinin, birliğe iletilmemiş 
olmasõ nedeniyle odalara durum sözlü olarak hatõrlatõlmõş, ancak sonuç 
alõnamayõnca 18.3.1987' de odalara "Tenkid" yazõsõ yazõlmõştõr. Bu 
yazõmõzdan sonra bir kaç odamõzõn tüzüklerini göndermeleri sağlanabilmiştir.

Bu arada Mimarlar Odamõzõn Bursa'da yaptõğõ Olağanüstü Genel Kurulunda 
kabul ettiği oda yönetmeliğinin TMMOB Yönetim Kurulunca incelenmesi 
istemleri doğrultusunda, TMMOB Yönetim Kurulu, F. Kemal YILDIRIM, 
Osman AYBERS ve İsmet ÖZTUNALI'dan oluşturulacak bir komisyon 
tarafõndan TMMOB yasa ve tüzüğü çerçevesinde incelettirilmesine karar 
vermiştir.

Karar gereği söz konusu yönetmelik incelenmiş ve saptanan aksaklõklar 
Mimarlar Odasõ'na yazõlõ olarak bildirilmiştir.

Bazõ odalarõmõzõn hala tüzüklerini hazõrlayõp göndermemeleri üzerine 
21.8.1987'< ikinci tenkid yazõsõ yazõldõ. Bunu 21.1.1988'de üçüncü tenkid 
yazõmõz izlemiştir. Tüm bu çabalara karşõn ancak 17 odamõzõn tüzük 
göndermeleri sağlanabilmiştir. Gelen oda tüzüklerinin Oda Genel Kurullarõnda 
önce incelenmesi amacõyla TMMOB Yönetim Kurullarõndan önce incelenmesi 
amacõyla TMMOB Yönetimi Kurulu TMMOB 29. Genel Kurul kararõ gereğince 
odalarõn TMMOB Yasa ve Tüzüğü çerçevesinde hazõrlayõp TMMC Yönetim 
Kurulu onayõ için birliğe gönderdikleri oda tüzük taslaklarõnõn birlik yönetim 
kurulu üyelerince incelendikten sonra yönetim kurulunda görüşülmesine karar 
verip ve bu karar gereğince tüzükler incelenerek odalarõmõza iletilmiştir.

Daha sonra 17 odamõzdan gelen tüzükleri yeniden incelemek ve 30. Dönem 
Birlik G ne l Kurulunun onayõna sunmak üzere yönetim kurulunca bir "hazõrlõk 
komisyonu" kurulmuştur. Bu komisyonca tüzüklerde gerekli düzeltmelerin 
yapõlmasõ ve genel kurula sunulmasõ doğrultusunda çalõşmalar 
tamamlanmõştõr.

TMMOB'nin bu dönem yönetmelik çalõşmalarõ bağlanõmda "Asgari Ücret 
Yönetmeliğine yönelik olarak Mimarlar Odamõzõn Resmi Gazete de 



yayõmlanan söz konusu yönetmelik hakkõndaki görüşü TMMOB yönetim 
kurulunun aşağõdaki kararõ almasõnõ gerektirmiştir.

Mimarlõk, İnşaat,Elektrik ve Makine Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret 
Yönetmeliği hakkõndaki Mimarlar Odasõ görüşünün İnşaat, Makine ve Elektrik 
Mühendisleri Odalarõna gönderilmesine ve konunun 4 oda yetkililerinin 
katõlmasõ ile Eylül 1986'n ilk haftasõnda yapõlacak toplantõda görüşülmesine, 
Birlik ve oda denetlemelerinin belli kural ve yöntemlere bağlanmasõ 
gereğinden hareketle Birlik Yönetim Kurulu aşağõda kararõ almõştõr. Karar 
uyarõnca 30 TMMOB Genel Kuruluna sunulmak üzere bir yönetmelik taslağõ 
hazõrlanmõştõr.

TMMOB mevzuatõnõn uygulanmasõnõ pekiştirmek kapsamõnda yönetim 
kurulunca prensip olarak "TMMOB yasa tüzük ve yönetmeliklerindeki kurallar 
ile mali ve idari konular dahil Genel Kurul kararlarõnõn bütünüyle uygulanmasõ 
doğrultusunda yönetim kurulu kararlõdõr. Bunun için gerekli her türlü yasal yol 
ve yaptõrõma başvuracaktõr" kararõ alõndõ.

Asgari ücret yönetmeliğinin uygulanmasõnõ izlemek bakõmõndan ise aşağõdaki 
karar uyarõnca yapõlan işlemler örnek verilebilir.

"Mimarlar Odasõ üyesi Belgin ÇETİNER hakkõnda yüksek onur kurulunca 
verilmiş olan 3 ay mesleki faaliyetten men cezasõna karşõ ilgilinin mesleki 
faaliyeti sürdürdüğün tespiti üzerine cezasõnõn artõrõlmasõnõ isteyen oda yazõsõ 
birlik yönetim kurulunca incelendi. TMMOB tüzüğü hükümleri gereğince 
Belgin ÇETİNER'in cezasõnõn Mimar Odasõ Onur Kurulunca artõrõlmasõnõn 
gerektiğine ve daha önce verilen cezanõn uygulanmamasõnõn yaratacağõ 
hukuki sorumluluğun Bursa Belediye İmar Müdürlüğüne bildirilmesine"

Ziraat Mühendisleri Odasõnõn Resmi Gazetede yayõmlanmasõ istemi ile Birliğe 
gönderdiği SMM Yönetmeliği ilgili komisyon ve yönetim kurulu incelemesine 
müteakip onaylanarak Başbakanlõk Mevzuatõ Geliştirme Genel Müdürlüğüne 
gönderildi.

Jeofizik SMM, Jeoloji SMM yönetmelikleri tip TMMOB SMM Yönetmeliği 
çalõşmalarõ ile bütünleştirilerek Genel Kurulun bilgisine sunulacaktõr.

7.2.35.TMMOB VE ODA ETKİNLİKLERİNİ DÜZENLEYEN DİĞER 
YASA,TÜZÜK, YÖNETMELİK VE TEBLİĞLERİN İZLENMESİ, 
İNCELENMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLMESİ

Mersin serbest bölgesinde proje denetimi yapmasõ doğrultusunda bir özel 
sektör kuruluşuna yetki veren Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ genelgesi 
hakkõnda basõn açõklamasõ yapõlmõştõr.

Yetkili Elektrikçiler Yönetmeliği çerçevesinde Elektrik Mühendisleri Odasõnca 
geliştirilen görüşler doğrultusunda Danõştay'a başvurularda bulunulmuş 
M.E.G.S.B'nin yayõmlandõğõ yönetmeliğin iptali sağlanmõştõr.

7.2.36.ODA KURULMA YA DA KURULMUŞ ODALARIN İŞLERLİK 
KAZANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ



Gõda Mühendislerinin şimdilik yalnõzca Ziraat Mühendisleri Odasõna kayõt 
olmalarõ doğrultusundaki komisyon görüşü TMMOB yönetim kurulunca 
benimsenerek uygulamaya konulmuştur.

Gemi Mak. İşl. Müh. Odasõnõn yaptõğõ ankete bağlõ olarak Gemi M.O' ya 
katõlarak kendisini feshetme kararõnõ tartõştõğõ genel kuruluna TMMOB Genel 
Sekreterinin katõlõmõ sağlanmõş ancak genel kurul odanõn Gemi Mühendisleri 
Odasõna katõlmasõna oy birliği ile karşõ çõkmõştõr.

TMMOB 29. Dönem Genel Kurulunda Jeofizik Mühendisleri Odasõ kurulmasõ 
kararõ oybirliği ile alõnmõş ve 24.7.1986 tarihinde Birlik Yönetim Kurulu, 
Jeofizik M.O' sõ geçici yönetim kurulunu Osman DEMİRAĞ'õn, TMMOB 
Yönetim Kurulu üyeliğinin Jeofizik Mühendisleri Odasõ adõna sürdürülmesini 
karara bağlamõştõr.
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasõ ilk Olağan Genel Kurulunu 29-30 Kasõm 
1986 tarih inde gerçekleştirmiştir.

Oda kurma istemini dile getiren gõda, çevre, bilgisayar mühendislerinin 
muhtelif başvurularõ ile ilgili komisyonca odalardan derlenen görüşler 
çerçevesinde değerlendirilmiş ve genel kurulun bilgisine ayrõca sunulacaktõr.

Nükleer Enerji Mühendislerinin Fizik Mühendisleri Odasõna kayõt olmalarõ 
kararlaştõrõlmõş, Tütün Endüstri Mühendislerinin nereye kayõt olacaklarõ 
konusunda ilgili meslek odalarõ ve üniversiteden görüş istenmiştir.

7.2.37.TMMOB VE BİRİMLER İLİŞKİSİNİN DÜZENLENMESİ; 
TOPARLANMA VE YERELLEŞME YETKİ, SORUMLULUK VE GÜÇ 
DENGESİNİN OTURTULMASI

Birimler arasõ ilişkilerin geliştirilmesi ve iletişimin daha etkin sağlanabilmesi 
için birim yönetim organlarõ kararlarõnõn vaktinde dolaşõmõnõ sağlamak 
amacõyla yazõşmalar yapõlmõş, oda yönetim kurulu kararlarõ, denetleme 
raporlarõ 3 aylõk bilançolar istenmiş ancak temin edilememiştir. TMMOB 
yönetim kurulu kararlarõ odalara gönderilmektedir.

Ayrõca oda ve birimlerinin her türlü yayõnlarõnõ TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyelerine dağõtõmõnõ sağlamak için girişimler sürdürülmüş kõsmi uygulama 
sağlanabilmiştir.
TMMOB Odalar arasõ ilişkilerde en çok tartõşõlan mali konular hakkõnda 
yumuşak politika izlenmesi çerçevesinde daha önce açõlan icra davalarõndan 
vazgeçilmesi kararlaştõrõldõ. Makine Mühendisleri Odasõna yönelik karar ise 
aynen şöyledir:

"Makine Mühendisleri Odasõnõn Birliğe olan borcu nedeniyle icra1 
mahkemesinde açõlan dava hakkõnda yapõlan görüşmede, Makine 
Mühendisleri Odasõ Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Serdar TAN'õn oda görüşü 
olarak, Makine Mühendisleri Odasõnõn Birliğe olan borçlarõnõ kabul ettiklerini, 
Birlik Yürütme Kurulu ile yapacaklarõ görüşmelerle bu borçlarõnõ bir ödeme 
planõna bağlamak istediklerini, bu doğrultuda odanõn yönetim kurulunun 
kararlarõ olduğunu belirten ve 1986 yõlõ Birlik Hissesini ödemek üzere Odanõn 



Birliğe gönderdiği Ödeme Planõnõn incelenmesinden sonra, bu belgelerin 
açõlmõş bulunan icra mahkemesine sunularak davadan vazgeçilmesine, oy 
çokluğu ile"

Ayrõca;
(Birliğin Mali sorunlarõnõn çözümlenmesi için, odalarõn Birliğe olan 
geçmiş,borçlarõnõn bir ödeme planõna bağlanmasõ ve virman talimatlarõnõn 
odalarca titizlikle uygulanmasõ gereği belirtilerek, bunun için oda başkanlarõ ve 
saymanlarõ ile ortak toplantõlar yapõlmasõna, gerektiğinde oda yetkilileriyle ayrõ 
ayrõ görüşülmesine, Birlik Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi odalarõnca Birliğe 
karşõ mali yükümlülüklerini yerine getirmelerinde konunun Birlik Adõna sahibi 
olmalarõnõn gerektiğine karar verildi.)

Ancak bu çerçevede yürütülen görüşme ve ilişkilerin sonuçlarõ mali rapor da 
daha net görülmektedir.

Birimler arasõ ilişkilerde TMMOB Yönetim Kuruluna doğru yükselen karar ve 
sorumluluk düzlemlerinin işlerliği için hassas davranõlmaya ve sorumluluklar 
karşõlanmaya çalõşõlmõştõr.

7.2.38.MESLEKİ DENETİM BİRİMLERİNİN İŞLEME VE İZLENMESİ 
ÇALIŞMALARI

Mesleki denetim birimlerinin etkili olmasõ için TEK ve benzeri Genel 
Müdürlükler nezdinde girişimlerde bulunulmuş yerel birimler arasõnda zaman 
zaman ortaya çõkan görüş ayrõlõklarõ bölgelere gidilerek çözüme 
kavuşturulmaya çalõşõlmõştõr.

72.39.TMMOB BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSUNUN 
İŞLERLİĞİNİN ARTIRILMASI. TMMOB VE ODALAR YAYINLARININ VE 
ETKİNLİKLERİNİN TMMOB DIŞINA ULAŞTIRILMASINDA OLDUĞU KADAR, 
BİRLİK İÇİNDE DE YETERLİ ÇABUKLUK VE ETKİLİLİKTE SAĞLANMASI, 
HABER VE REKLAM TOPLANMASI VE SOSYAL İLİŞKİLERİN 
CANLANDIRILMASINDA, ÜYE VE HALKLA İLİŞKİLERDE FUAR, SERGİ VE 
BENZERİ ETKİNLİKLERİN DÜZENLENMESİNDE SÜREKLİLİĞİ VE 
BECERİSİ TANIMLANMIŞ BİR BİRİMİN OLUŞTURULMASI GEREKLİDİR

Teknokrat çerçevesi içinde kurulmaya çalõşõlan TMMOB Basõn Yayõn ve 
Halkla İlişkiler Bürosu nüvesi Teknokratõn kapatõlmasõnõ takip eden 2-3 ay 
içinde etkinlik geliştirilemediği için personelin ayrõlmasõ sonucu dağõlmõştõr.
Bu hizmetler Gene) Sekreterlik ve Merkez Büro kanalõyla karşõlanmaya 
çalõşõlmõştõr.

7.2.40. BİLGİ İŞLEM MERKEZİ KURULMASI,ÜYE SAYISININ HIZLA 20-25 
BİNİN ÜZERİNE TIRMANDIĞI ODALARDAN BAŞLAMAK ÜZERE ÜYE 
KAYIT VE BİLGİLERİNİN EL İLE TUTULMASI VE İZLENMESİNDE 
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN MEKANİZE SİSTEMLERİN 
KURULMASI, GELİŞTİRİLMESİ KAÇINILMAZ GÖRÜLMEKTEDİR. 
ODALARIN TEK TEK BU TÜR ÇÖZÜMLEMELERE GİRMESİNİN 
GETİRECEĞİ MALİ YÜKÜN ÇOK DAHA AZI İLE TMMOB'DE KURULACAK 
BİLGİ İŞLEM MERKEZİNİN TÜM BİRİMLERE HİZMET VERMESİ 



MÜMKÜNDÜR. AYRICA ÇEŞİTLİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİNİN 
YÜRÜTÜLECEĞİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ FİZİBİLİTE ETÜDÜ, YÖNETİM 
KURULUNA SUNULACAK, KAYNAK TAHSİSİ OLANAKLARI 
ÇERÇEVESİNDE EN UYGUN SİSTEME GEÇİŞ ETAPLARI 
PROGRAMLANACAKTIR

1984 yõlõ sonlarõnda oluşturulan bilgisayar komitesinin çalõşmalarõ sonucunda 
TMMOB�nin girişimleri ile Uluslararasõ Japon Teknik İşbirliği Ajansõ (JICA) dan 
sağlanan sistem ve teknik yardõm sonucunda kurulan Bilgi İşlem Merkezi 
1987 yõlõ Mart, Mayõs ve Ağustos aylarõnda gelen sistem parçalarõ ile 
tamamlanmõştõr.
Şu anda sistemin öngörülen bütün elemanlarõ Birliğimize ulaşmõş olup, 
TMMOB Bilgi İşlem Merkezi projesi alt yapõsõ kurulmuştur. Daha sonra BİM'e 
Yönetim Kurulu üyelerimizden ve Bilgi İşlem Merkezinin kuruluşunda çok 
önemli gayretleri olan Haluk SİLAY'õn adõnõn verilmesi kararlaştõrõlmõştõr.

TMMOB Bilgi İşlem Merkezinde bir Japon Exper (Mr. Tagawa) ve bir de 
Elektronik Mühendisi (Cemal GENÇ) çalõşmalarõnõ sürdürmektedirler.

TMMOB Bilgi İşlem Merkezinde 1987 yõlõ içerisinde yapõlan çalõşmalar kõsaca 
şöyledir.

1) Odalara yapõlan hizmetler
Metalürji,Ziraat,Jeofizik,Makine ve İnşaat Müh. Odalarõ için üye adres bilgileri, 
üye sicil dökümleri, bilirkişi dosyalarõ, aidat ödenti bilgileri, üye isimleri 
alfabetik fihristleri, büro tescil işlemleri takip programõ gibi çeşitli konularda 
hizmetler sunulmuştur.

Ayrõca TMMOB Protokol listeleri ve adresleri kataloglamasõ da sağlanmõştõr.

2) Üye sicil kartlarõnõn bilgisayara aktarõlmasõ
Bu konuda Odalarõn görüşleri de alõnarak tek tip üye kayõt ve bilgi yenileme 
formu hazõrlanmõş ve kullanõma sunulmak üzere ilk etapta 50.000 adet 
bastõrõlmõştõr. Bu formlar ile gönderilecek üye bilgilerinin bilgisayara 
yüklenmesini sağlayacak program Bilgi İşlem Merkezince hazõrlanmõş ve 
kullanõlõr durumdadõr.

3) Eğitim çalõşmalarõ
1987 yõlõ 4 Mayõs-3 Temmuz ve 10 Ağustos -27 Ağustos tarihleri arasõnda 2 
dönem eğitim çalõşmasõ yapõlmõş ve Odalarca gönderilen elemanlara teorik ve 
pratik bir eğitim programõ uygulanmõştõr.

4) İleriye yönelik çalõşmalar
Bilgi İşlem Merkezindeki sistem Japon iç piyasasõ için üretilmiş ve ülkemizde 
yaygõn kullanõmõ olan IBM ve IBM uyumlu bilgisayarlarla iletişim için 
makinelerin format bilgileri incelenerek sağlõklõ ve kalõcõ yöntemler 
oluşturulmasõ için çalõşõlmõş ve iki ayrõ yöntem hazõr hale getirilmiştir.

Bunun yanõ sõra kaliteli yazõ karakterleri ve yüksek hõzõ olan yazõcõlar 
üzerindeki çalõşmalarla Türkiye'de bu sistem üzerinde ilk defa Türkçe 
karakterde yazõlõm gerçekleştirilmiştir. Bunun yanõ sõra gelecekte kullanõlmak 



üzere pek çok yazõlõm gerçekleştirilmiş ve bu sayede alfabetik ve sayõsal 
sõralama programlarõ oluşturulmuştur.

Sonuç olarak tüm altyapõsõ hazõrlanmõş olan bilgisayar merkezi tam kapasite 
ile hizmete girmiştir önümüzdeki dönem içerisinde programõn özünü teşkil 
eden üye sicil bilgilerinin bilgisayara aktarõmõ işlemlerinin tamamlanmasõ 
TMMOB ve odalarõn mevcut kapasiteden maksimum ölçüde yararlanmasõ 
hedeflenmiştir.
Bilgisayar sisteminin bağõş alõnmasõ sõrasõnda karşõlaşõlan gümrük ödenmesi 
konusunda gümrüksüz geçici ithal işlemi uygulanmõş olup, (Danõştay 
nezdinde yasal) girişimler sürdürülmektedir.

7.2.41.TMMOB LOKAL MİSAFİRHANE-EĞİTİM MEKANLARI VE 
KÜTÜPHANE ETKİNLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE BÖLGELERE 
YAYGINLAŞTIRILMASI ÇALIŞMALARI

TMMOB merkez binada TMMOB okuma salonu açõlmõş İzmir, Bursa, Mersin, 
Urfa ve Trabzon'da TMMOB adõ taşõyan Lokallerin açõlmasõ sağlanmõştõr.

Misafirhane ve Eğitim Mekanlarõ geliştirilmesi sağlanmõştõr.

Merkez Kütüphanenin yeniden odalara paylaştõrõlmasõ ve Mimarlar Odasõ 
bölümlerinin odaya devri istemi reddedilmiş ve kütüphanenin uzman 
kütüphaneci kadrosu açõlarak işletilmesi yönünde olanaklar çerçevesinde 
çalõşma yapõlmasõ kararlaştõrõlmõştõr.

Halen tek kişi ile fotokopi hizmeti de verilerek açõk tutulan Türkiye 
Kütüphaneler Kataloguna girmiş bulunan kütüphanemizin odalarõn (Uzman 
seçiciler kurullarõ vb.) organlarõ eli ile geliştirilip zenginleştirilmesi temel ihtiyaç 
olarak görülüyor.

Diğer illerde kütüphane açõlmasõ sağlanamamõştõr.

7.2.42. TMMOB YAYIN ETKİNLİKLERİ
TMMOB içi haberleşmenin ve dõşa yönelik iletişim etkinliklerinin 
canlandõrõlabilmesi, bu dönemde geliştirilecek yayõn etkinlikleri ile yakõndan 
bağlõdõr. Bu nedenle:

a) İç haberleşmede ve etkin üyelerle haberleşmede kullanõlacak TMMOB 
Bülteni periyodik olarak çõkarõlacak, giderek daha geniş bir okuyucu çevresi 
ve kurum topluluğuna dağõtõmõ sağlanacaktõr.

b) TMMOB Birlik Dergisinin mevcut koşullarda yeniden çõkarõlabilmesi güç 
görünmekle birlikte, bu derginin yazar ve üretim kadrosunun oluşumu ve 
haber alma alt yapõsõnõn kurulmasõ zorlanacaktõr.

TMMOB 29. Dönem Çalõşma Programõ kesinleştirilme süreci öncesinde üç 
sayõsõ daha çõkartõlan (Kapaklarõ ekte verilen) TEKNOKRAT'õn yayõmõnõn 
durdurulmasõ ve programdan çõkarõlmasõ üzerine yayõna ilişkin program 
maddelerine yönelik çalõşmalar yapmak ve özellikle "TMMOB Periyodik Yayõnõ 
için Proje hazõrlamak üzere bir komisyon kurulmasõ" kararlaştõrõldõ. 



Komisyonca hazõrlanan ve Çalõşma Raporunun birinci eki olarak verilen Yayõn 
Komisyonu Raporunun görüşülüp tartõşõlmasõndan sonra;

� "TMMOB Yõllõğõ" çõkarõlmasõ önerisinin beklenen yararõ sağlamayacağõna,

- Periyodik Dergi çõkarõlmasõ önerisi için kadro ve mali kaynak yetersizliği 
olduğuna,

� Haber Bülteni, çõkarõlmasõ önerisi için ise çõkarõlmakta olan Bültenin 
kapsam ve içeriğinin geliştirilmesi ile dergiye dönüştürülmesi çabasõnõn 
sürdürülmesine karar verildi.

Bülten Dergiye dönüştürülemedi. Bültenden seçme başlõklar Çalõşma Raporu 
ekinde verilmektedir.

Ayrõca, İstanbul İl Koordinasyon Kurulunca "ÖLÇÜ" Gazetesinin TMMOB'nin 
Yayõn Organõ olmasõ önerisi ve bu konuda hazõrladõklarõ maliyet raporu 
Yönetim Kurulunda tartõşõldõ ve "TMMOB'nin Çalõşma Programõnda bu tür bir 
yayõn çõkarõlmasõ konusunun yer almadõğõ ve bu yönde bir mali kaynak 
ayõramayacağõ nedeniyle" yapõlan önerinin benimsenmemesi kararlaştõrõldõ.

7.2.43. KİTAP VE BROŞÜR YAYINLARI; ORTAK ALANLARI İLGİLENDİREN 
VE TMMOB KAYNAKLARINCA BASIMI GEREKEN KİTAP VE BROŞÜR 
YAYIMI DA İLGİLİ TMMOB BİRİMİNCE ELE ALINACAK. ODALARIN 
PERİYODİK OLMAYAN YAYINLARINDA UYULABİLECEK TİP KAPAK VE 
FORMLAR GELİŞTİRİLECEK, ODA BASIMLARINA ARZU EDİLDİĞİNDE 
TEKNİK DESTEK SUNULACAKTIR. TMMOB YAYIN NO'SU UYGULAMASI  
GELİŞTİRİLECEK, KİTAP KULÜPLERİ  VE  FUARLAR YOLU İLE 
YAYINLARIN TANITIM VE PAZARLAMASI GELİŞTİRİLECEKTİR

Bu konuda dönem içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlõğõ Kütüphaneler ve 
Yayõmlar Genel Müdürlüğü ile ilişkiye geçilerek uluslararasõ standart kitap 
numaralama sistemi "ISBN" içinde yer almak üzere TMMOB için ISBN 
numarasõ alõnmõştõr. Bu kod numarasõ Birlik ve Odalarõn kitap yayõnlarõnda 
kullanõlarak, tüm yayõnlarõn uluslararasõ tanõtõmõnõ sağlayacak ve uluslararasõ 
ISBN Rehberinde bibliyografik künyenin yer alacağõ bir düzenlemeye olanak 
verecektir. Bu numara ile Maden M.O. bir kitap yayõnlamõştõr.

7.2.44. KATALOG YAYINLARI, ODA KATALOGLARI DIŞINDA 
BULUNABİLEN FONKSİYONLARA YÖNELİK YA DA UZMAN ALBÜMÜ 
TÜRÜNDE TANITIM KATALOGLARI YAYINI, ETÜD VE UYGULAMASI 
YAPILACAKTIR

TMMOB tarafõndan katalog yayõmlanmasõ işlemine girişilmekle birlikte Eski 
Devlet Bakanõ M. Tõnaz Titiz ile yapõlan görüşmeler çerçevesinde Bakanlõğõn 
sağlayacağõ kolaylõklarla her Odanõn meslek alanõnda El Kitabõ yayõnlamasõ 
koordine edilmeye çalõşõlmõş, Odalardan bu konuda ön fizibilite ve program 
önerileri istenmiş, ancak daha sonra Bakanlõğõn değişmesi üzerine konu 
geliştirilememiştir.

7.2.45. DIŞ İLİŞKİLER



Uluslararasõ ilişkiler güçlendirilmeye çalõşõlacak, gerekli temaslarda 
bulunulacaktõr. TMMOB etkinliklerine mali katkõ, teknik ve uzman desteği 
aranacakta. Kurulacak ilişkiler:

1) ULUSLARARASI
a) Benzer meslek kuruluşlarõ ile Dünya Mühendisler Birliği "WFEO" ve Avrupa 
Mühendisler Birliği "FEANİ"

b) Uluslararasõ kültürel kuruluşlar ve teknik kuruluşlarla "JICA"

c) COPISEE ile ve Orta doğudaki Mühendislik Birlikleri ile.

d) Çeşitli firmalar ve yayõnevleri ile geliştirilecektir.

Grup ilişkiler yanõnda, diğer ülke kuruluşlarõ ile ikili ilişkilerin kurulma ve 
geliştirilme yollan, kalõcõ bir organizasyon ile aranacaktõr.

29. Dönemde TMMOB'nin dõş ilişkilerinde önceki yõllara göre bazõ gelişmeler 
sağlanmõştõr. Fakat bu dönemde de dõş ilişkilerde yeterli bir düzeye 
ulaşõlamamõştõr.

Dönem içindeki ilişkilerde, COPISEE (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri 
Mühendisleri Sürekli Mühendislik Konferansõ) etkinlikleri ağõrlõk kazanmõştõr. 
Bu kuruluşun XII. Yönetim Kurulu toplantõsõ ile VII. Genel Kurul toplantõlarõna 
katõlõnmõştõr. Ayrõca COPISEE adõna "Mühendislikte İnsan-Makine İlişkileri" 
Sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

XII. COPISEE yönetim kurulu toplantõsõ 20-21-22 Kasõm 1986 tarihlerinde 
Belgrad' ta yapõlmõştõr. Toplantõya Yugoslavya, Bulgaristan ve Türkiye 
katõlmõşlardõr. Son anda, Romanya geleceğini bildirmesine rağmen 
gelemeyince toplantõ çoğunluksuz olarak gerçekleştirilmiştir.
4-5-6 Nisan 1988 tarihinde gerçekleştirilebilen COPISEE VII. Genel Kurulu 
sonunda, Başkanlõk ve Sekretaryanõn Bulgaristan Bilimsel ve Teknik Birlikleri 
Merkez Konseyince yürütülmesine karar verilmiştir. Tüzüğe göre Başkanlõk ve 
Sekretarya için sõrasõ gelen Romanya Mühendisler ve Teknisyenler Birliği bu 
dönem görevi yüklenemeyeceğini bildirmiştir. Bu nedenle de tüzük hükümleri 
gereği görev Bulgaristan'õn NTC kuruluşuna verilmiştir.

COPlSEE'nin 1987 yõlõ çalõşma takviminde yer alan "Mühendislikte İnsan-
Makine İlişkileri" Sempozyumu Kasõm 1987 ayõnda TMMOB tarafõndan 
Uludağ'da gerçekleştirilmiştir. Uluslararasõ niteliği çok zayõf kalan 
sempozyuma bir Bulgar, bir Sudanlõ konuk yanõnda Kõbrõs Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliği Başkanõ ile bir tebliğe katõlmõşlardõr.
Sempozyuma sunulan 22 tebliğden biri Yugoslav, biride Kõbrõslõ 
meslektaşlarõmõzca hazõrlanmõştõ. Ancak Yugoslav tebliğci gelemeyince tebliği 
sunulamamõş sadece kitapta yer almõştõ.

Bu çalõşma döneminde Dünya Mühendislik Kuruluşlarõ Federasyonuna üyelik 
başvurusunda bulunulmuştur. Ancak genel kurulun Kanada'da yapõlmasõ 
nedeniyle mali olanaksõzlõktan genel kurula katõlõnamamõştõr.



29. Dönem dõş ilişkilerinde Filistin Mühendisler Birliği (GUPE) ile de 
ilişkilerimiz geliştirilmiştir. Son WFEO genel kurulunda Dünya Mühendislik 
Kuruluşlarõ Federasyonu ikinci başkanlõğõna seçilen GUPE Başkanõ Merwan 
ABDELHAMİD iki kez Türkiye' yi ziyaret etmiş TMMOB ile GUPE arasõnda bir 
protokol imzalanmõştõr. GUPE'nin Sudan'õn Hartum kentinde yapõlan 4. genel 
kuruluna TMMOB başkanõ Teoman ALPTÜRK davetli olarak katõlmõştõr.

Bu bağlamda İsrail kuşatmasõ altõndaki Filistin kamplarõnda görülen insanlõk 
dõşõ uygulamalara duyulan tepkiyi belirtir bir mesaj GUPE'ye gönderilmiş, 
Filistin Elçiliği 9 kuruluş yöneticileri ile birlikte ziyaret edilerek bir konuşma 
yapõlmõş ve EBU CİHAD'õn öldürülmesi sonrasõ açõlan taziyet defterine yazõ 
yazõlmõştõr. Bunlar ekte verilmektedir.

Ayrõca Macaristan Mühendisler ve Teknisyenler Birliğinden üç kişilik bir heyet 
Kasõm 1986 ayõnda Türkiye'ye gelerek TMMOB ile ilişkilerin geliştirilmesi 
amacõyla bir on protokol imzalanmõştõr.

Macar (Elektroteknik Birliğinin) 5-10 Mayõs tarihlerinde Macaristan'õn 
Budapeşte kentinde düzenlediği toplantõ davetinin kabulü prensip olarak 
uygun bulunmuş ve gerekli girişim için Yürütme Kurulu yetkilendirilmiştir.

COPlSEE'nin 4-5-6 Nisan 1988 tarihindeki genel kurulundan sonra da Başkan 
ve genel sekreterimiz MTESZ'i ziyaret ederek, yapõlan çağrõlarõ cevaplayarak 
ilişkilerin güçlendirilmesi için görüşmeler yapmõşlardõr.

TMMOB COPISEE üyesi ülkelere (Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, 
Romanya ve Kõbrõs) ve Polonya, Macaristan, Mõsõr, Arap Mühendisler 
Federasyonu ile Dünya Mühendisler Birliğine Sempozyum çağrõsõ 
çõkarmasõna rağmen bunlarõn pek azõna yanõt alabilmiştir. Bununda çeşitli 
nedenleri vardõr.

Bunlardan birincisi programdõr. Bu ve benzeri çalõşmalarõn programõ bütün 
dünyada çok önceden yayõnlanmakta ve programõn tanõtõlmasõ, katõlõmõn 
özendirilmesi çalõşmalarõna çok uzun zaman ayrõlmaktadõr. COPlSEE'nin 
kendi içindeki yönetim problemleri ve TMMOB'nin uzun erimli dõş ülkelere 
yönelik programõnõn olmamasõ sempozyumun program ve tanõtõm 
konusundaki yetersizliği oluşturmaktadõr.

Diğer ve önemli bir neden de TMMOB'nin dõş ilişkilerindeki yetersizliğidir. 
TMMOB yalnõzca Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Mühendisleri Sürekli 
Konferansõ (COPISEE) üyesidir, Dünya Mühendisler Federasyonu (VVFEO) 
ve Avrupa Mühendisler Federasyonu (FEANI) üyesi değildir.
COPISEE 1971 yõlõnda Yunanistan, Bulgaristan, Kõbrõs, Romanya, 
Yugoslavya ve Türkiye'nin Mühendislik ve Mimarlõk Örgütleri tarafõndan 
bilimsel ve teknik çalõşmalar yapmak amacõyla kurulmuştur. Başkanlõk ve 
sekretarya çalõşmalarõnõ iki yõl süreyle bir üye ülke üstlenmektedir.

TMMOB'de böyle bir görev üstlenmiş ve Yavuz ÖNEN başkanlõk, Çelen 
BİRKAN'da genel sekreterlik görevlerini yürütmüşlerdir.

Kuruluş tüzüğünün önemli maddelerinden biri, çalõşmalarõn üye ülkelerin üst 



politikalarõndan etkilenmeyeceği şeklindedir. Buna rağmen özellikle Balkan 
Ülkeleri arasõndaki sorunlar çalõşmalarõ olumsuz etkilemektedir. TMMOB iki yõl 
için aldõğõ yürütme görevini 4 yõla yakõn sürdürmek zorunda kalmõştõr. Aynõ 
biçimde TMMOB görevi devir alan Yugoslav Mühendis ve Teknisyenler 
Kuruluşu (İT) genel kurul yapõlamadõğõ 4 yõldõr yürütme görevini sürdürmek 
zorunda kalmõştõr.

AET ile ilişkiler konusunda politikalar üretmek üzere bir danõşma kurulu 
toplantõsõ yapõlmõştõr.

TMMOB kendi içindeki zorluklan yenerek dõş ilişkilerini Balkanlarõn ötesine 
taşõmak zorundadõr. Ülke içindeki ilişkilerini güçlendirmek için dõş ilişkilerini de 
sağlam tutmalõdõr.

Dõş İlişkiler,
I. Türkiye'deki mühendis ve mimarlarõn ve onlarõn örgütünün mücadelesinin, 
dõş ülkelerdeki mühendis ve mimarlara, onlarõn örgütlerine tanõtõlmasõ, 
bunlarla dayanõşma sağlanmasõ,

II. Farklõ sistem ve farklõ ülkelerdeki mühendis ve mimarlarõn toplumsal 
rollerinin, örgütlenmelerinin, çalõşma koşullarõnõn ve mücadelelerinin 
incelenmesinin ve yakõndan tanõnmasõnõn, ülkemiz mühendis ve mimarlarõnõn 
durumlarõnõ değerlendirme ve mücadeleyi geliştirme açõsõndan yeni veriler 
sağlanmasõ,

III.Teknik konularda bilgi birikimine katkõda bulunmasõ, bu alanda sürdürülen 
çalõşmalara katõlmasõ vb. 
açõlardan gerekli ve yararlõ bir çalõşma alanõdõr.

Çeşitli toplantõlara katõlõnarak, sunulacak tebliğlerle, konuşmalarla TMMOB ve 
Odalarõnõn çalõşmalarõ, ülkemizdeki mühendislik hizmetlerinin gelişmesi 
Uluslararasõ platforma taşõnmalõdõr. Aynõ şekilde ülkemizde de çeşitli 
Uluslararasõ toplantõ ve çalõşmalar düzenlenerek bilgi birikimlerinin ve 
mücadele yöntemlerinin ülkemize kazandõrõlmasõ için uğraş verilmelidir.

TMMOB önümüzdeki dönem çalõşma programõnda dõş ilişkiler ağõrlõklõ olarak 
ele alõnmalõ, Dünya Mühendisler Federasyonuna (WFEO), Avrupa 
Mühendisler Federasyonuna (FEANI) üye olunmalõ, birebir ilişkiler kurulup 
güçlendirilmelidir.

COPlSEE'nin programlandõğõ deprem bölgelerinde kent planlamasõ 
etkinliğinin hazõrlõk toplantõsõna Şehir Planlama M.M.O'nunda görüşü alõnarak 
Bülent TANIK'õn bildirilmesi ve ilgili toplantõya Ş.P.M.M.O ile jeofizik 
M.O'larõnm birer tebliğ ile katõlmalarõ kararlaştõrõldõ, ancak etkinlik 1988-89 
dönemine uzadõğõ için katõlõm ertelendi.

7.2.46. ULUSAL DİĞER KURULUŞLARLA TEMSİL FAALİYETLERİ BENZER 
MESLEK KURULUŞLARI İLE İLİŞKİ VE İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARINI 
GÜÇLENDİRİCİ ETKİNLİKLER ELE ALINACAK
Türk Tabipler Birliği Ankara Tabipler Odasõ'nõn "Barõş ve Sağlõk" konulu ödül 
verme etkinliğine şiir, karikatür ve fotoğraf dallarõnda birer TMMOB plaketi 



verilerek katõlõnmõştõr.

Dönem Yayõncõlõk'õn 1 Mayõs 1987 kutlamalarõ davetine katõlmanõn davet eden 
kuruluşun niteliği nedeniyle uygun olmadõğõ kararõ verilerek katõlõnmamõştõr. 
Bu tarihte E MÖ Ankara Şubesinin daveti çerçevesinde tüm TMMOB 
Yöneticilerine bir kokteyl verilmiş video gösterisi yapõlmõştõr.

29. Dönem boyunca iki kez yapõlan MPM Genel Kurullarõna aktif biçimde 
katõlõnmõştõr. Teoman ALPTÜRK, Bülent TANIK, Süleyman ÖZKAPLAN/İsmet 
öZTUNALI ve Uğur DOĞAN'dan oluşan MPM Genel Kurulu TMMOB 
delegeleri açõlõş ve görüşmelerde TMMOB Görüşlerini etkili biçimde 
duyurmuşlardõr.

TÜBİTAK Bilim Danõşma Kurulundaki görev süreleri sona eren Demir İNAN 
ve Yalçõn MEMLUK'un yerlerine ilgili yönetmelik gereği Vedat ARSLAN, Demir 
İNAN, Yalçõn MEMLUK ve Osman GÜREL'den oluşan 4 kişinin bildirilmeleri 
kararlaştõrõlarak gereği yapõlmõştõr.

Devlet Bakanlõğõ (Tõnaz TİTİZ) ile Müşavir Mimar ve Mühendisler Birliğinin 
birlikte düzenlediği Bilgi Bankasõ Proje Ofisi konulu panel hakkõndaki Devlet 
Bakanlõğõ yazõsõna konunun gerçek sahibinin TMMOB olduğu hatõrlatõlarak 
olumsuz cevap verilmesi kararlaştõrõlmõşa da daha sonra Bakanlõğõn konuyla 
doğrudan ilgilendiği ve işin sahibi olduğu açõklamasõ üzerine Yavuz Önen ile 
Güven Birkan'õn TMMOB'ni temsilen çalõşmalara katõlmasõ sağlanmõştõr.

7.2.47. TEKNİK GEZİLER DÜZENLENECEK VE KOORDİNE EDİLECEKTİR 
Bu konuda çalõşma yapõlamamõştõr.

72.48.TMMOB SOSYAL YARDIM FONU VB. ÖRGÜTLÜLÜKLERİN 
OLUŞTURULMASI

TMMOB ile Türkiye İş Bankasõna bağlõ Anadolu Sigortasõ arasõnda 1958 
yõlõnda yapõlan Grup Sigortasõ sözleşmesi ile o tarihlerde üyelerimize Grup 
Sigortasõna girme olanağõ sağlanmõştõr. Ancak daha sonraki yõllarda bu 
sigortaya olan ilgi kaybolmuştur.

1986 yõlõnda ise yeni koşullar üyelerimizde bu sigortaya karşõ yeniden ilgi 
uyandõrmõştõr. Bunun sonucu olarak esasen yürürlükte olan Grup Sigortasõ 
sözleşmesi yeni koşullar ve olanaklar göz önünde bulundurularak yenilenmiş 
ve bastõrõlan Broşür Odalarõmõz kanalõyla üyelerimize ulaştõrõlmõştõr. Yönetim 
dönemimizde halen bu Sigorta şirketine, Grup Sigortasõ olmak için 703 kişi 
başvurmuş ve bu kişiler Grup Sigortalõ olmuşlardõr.

Dönem içinde dağõtõlan Broşürlerde vergi muafiyeti ile ilgili bildirilen bazõ 
bilgilerin yanlõş anlaşõlacak biçimde tanzim edildiği görülünce Anadolu Sigorta 
A.Ş. ilanõndaki hatanõn düzeltilmesi için şirketçe hazõrlanacak düzeltme formu 
ilgili inceleme komisyonuna geldiğinde Yönetim Kuruluna tekrar getirilmesine 
karar verildi.

Bu konu için kurulan Birlik inceleme Komisyonu bir Broşür düzeltme taslağõ 



hazõrlamõştõr. Gerekli düzeltmenin şirketçe yapõlmasõ ve posta ücretinin de 
şirketçe karşõlanmasõ koşulu ile hazõrlanacak broşürün üyelere iletilmesi ön 
görülmüştür. Durum Sigorta Şirketine ayrõntõlõ olarak yazõlmõş ancak 
öngörülen sonuç elde edilememiştir. Karşõlõklõ görüşmelerle üretilen 
çözümlemeler ise başvuru sahiplerine iletilmiştir. Nicel olarak yükselen 
maaşlar ve bunlardan kesilen Sosyal Güvenlik kesintileri ise daha önce 
Sigortaya giren üyelerin primlerini asmasõyla sorun kendiliğinden 
çözümlenmiş, yeni başvurular için ise durumun yeniden ele alõnmasõ 
gerekmektedir.

7.2.49. SAĞLIK HİZMETLERİİLE REKREATİF HİZMETLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ

1986-1987 yõllarõnda Ankara'da bir özel poliklinikle protokol yapõlarak üyelerin 
ve çalõşanlarõn sağlõk hizmetlerinin indirimli sağlanmasõ gerçekleştirilmiştir. 
Bunun gördüğü ilgi üzerine Ankara Tabip Odasõ ve Ankara Diş Hekimleri 
Odasõ ile ilgili odalarõ asgari ücret tarifeleri üzerinden hizmet sunacak hekimler
adõna protokol imzalanmõş ilgili hekimler odalara ve yayõn organlarõmõza 
bildirilmiştir.

7.2.50. HALUK SILAY'LA İLGİLİ ÇALIŞMALAR
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Haluk SILAY'õn Yönetim Kurulu toplantõsõndan 
dönerken trafik kazasõnda yitirilmesi nedeniyle Olağanüstü toplanan Yönetim 
Kurulu Haluk SİLAY için bir dakikalõk saygõ duruşu ile toplantõsõna başladõ.

Başkan Teoman ALPTÜRK, Genel Sekreter Bülent TANIK ve katõlabilen 
Yönetim Kurulu üyelerinin İzmir'de yapõlacak cenaze törenine katõlmalarõ 
gazete ilanõ verilmesi ve Haluk SILAY hakkõnda yapõlacak girişimlerde Başkan 
Teoman ALPTÜRK'ün tam yetkili olmasõ kararlaştõrõldõ.

Bu çerçevede gerekli işlemler yerine getirildi.

Yönetim Kurulu Üyemiz Haluk SILAY'õn Yönetim Kurulu toplantõsõndan sonra 
İzmir'e dönerken geçirdiği trafik kazasõyla hayatõnõ kaybetmesi nedeniyle;

� İki çocuğunun her birine eğitimleri tamamlanana veya bir meslek sahibi 
olana kadar net miktarõ asgari ücret kadar olmak üzere burs verilmesine,

� Kazaya neden olan otobüs firmasõ aleyhine tazminat davasõ açõlmasõ için 
Makine
Mühendisleri Odasõna görev verilmesine,

� Haluk SILAY'õn geride kalan eşi ve iki çocuğunun yaşamlarõnõ 
sürdürmelerine
katkõda bulunmak amacõyla Odalardan olağanüstü yardõm istenmesine, 
İzmir'de şubesi olan odalarõn bu şubelerini yetkilendirmesine ve yapõlacak 
mali yardõmõn; miktar, fasõl kaynak vb. her türlü olanağõn araştõrõlmasõ için, 
Birlik Başkanõnõn tam yetkili kõlõnmasõna,

- Birliğimizde kurulan Bilgisayar merkezine, Haluk SILAY'õn çok değerli 
katkõlarõ nedeniyle "Haluk SILAY" adõnõn verilmesine,



- Haluk SILAY anõsõna Dikili Festivalinde ve/veya çeşitli yerlerde "BARIŞ" 
konulu sosyal etkinliklerde bulunulmasõna,
karar verildi.

Bu çerçevede sürdürülen çalõşmalar sonucu Otobüs Firmasõ aleyhine H. Sİ 
LAY ailesince açõlan tazminat davasõnõn kazanõldõğõ, Bilgi İşlem Merkezine 
Haluk SİLAY adõnõn verildiği, burs ödemelerinde karşõlaşõlabilecek aksaklõklar 
öngörülerek odalardan istenen olağanüstü yardõmõn büyütülerek kira getirici 
bir emlak alõmõna dönüştürülmesi sağlandõ. Ailesine İzmir birimlerinin 
önderliğinde Bornova'da bir daire alõndõ.

Dikili Festivalinde Barõş konulu etkinlik örgütlenmesi sürdürülmektedir.

7.3.  İL KOORDİNASYON KURULLARI ETKİNLİKLERİ
İl Koordinasyon Kurullarõ ile ilgili merkez karar, çalõşma düzenlemeleri;
Dönem içerisinde Adana ilinde daha önce bildirilen birim temsilcilerinden 
oluşan Adana İl Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

Bursa ilinde oluşturulan İl Koordinasyon Kurulu çeşitli etkinliklerde bulundu. 
Ortak kullanõma açõk lokal konusunda yetki verildi.
İstanbul'da birim temsilcilerinden oluşan İl Koordinasyon Kurulu dönem içinde 
oluşturularak etkinliklerini sordurdu.

İzmir İl Koordinasyon Kurulunun 1987 çalõşma programõ benimsendi ve 
çalõşmalarõnõ etkin bir şekilde sürdürdü.
Trabzon İl Koordinasyon Kurulunun etkinliklerini sürdürmesi doğrultusunda 
çalõşmalar yapõldõ.
Antalya, Mersin, Urfa illerinde ortak düzenlemeler ve lokal faaliyetleri etkin 
biçimde sürdürülmektedir.

BURSA İL KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARI

Dönem içerisinde Çevre Paneli, İnsan-Makine İlişkileri Sempozyumu 
düzenleme çalõşmalarõ yapõlmõş, l Ocak 1988 den itibaren İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliğine bağlõ OMDU bürosu açõlmõştõr. Bu büroya tüm projeler 
aynõ anda gelmekte ve aynõ anda vize edilmektedir. Projelerin asgari ücretlere 
göre fatura kontrolü yapõlmaktadõr.

OMDU bürosunun masraflarõ Mimarlar Odasõ tarafõndan ödenmekte ve 
makbuz karşõlõğõ Makine, Elektrik, ve İnşaattan tahsil edilmektedir.

TMMOB  İstanbul II  Koordinasyon Kurulu 1987 yõlõ çalõşmalarõ
TMMOB İstanbul II Koordinasyon Kurulunun oluşturulmasõ doğrultusundaki 
İstanbul birimlerinin istemleri ve TMMOB Yönetim Kurulunun da kararõ ile 
İstanbul İ.K.K. oluşturulmuş ve çalõşmalara başlamõştõr.

Yaklaşõk 7 sene sonra İstanbul'da yeniden İ.K.K.'nõn oluşturulmasõ ve 
çalõşmalarõ,kaçõnõlmaz olarak kendini sorgulamasõnõ gündeme getirmiştir. 
Şöyle ki,bir yandan mevcut TMMOB İ.K.K.lar yönetmeliği varken öte yandan 
özellikle profesyonel kadro ve Bütçe sorunundaki tõkanõklõk mevcut 



yönetmeliği işlemez hale getirmiştir. Yaklaşõk 4-5 aylõk dönemdeki gündemini 
sürekli,mevcut yönetmelik,Bütçe,profesyonel kadro ve mekan sorunu ile 
İ.K.K'nõn çalõşma anlayõşõ oluşturmuştur. Bu dönemde bütçe,profesyonel 
kadro ve mekan sorunu konusunda somut adõmlar atõlmamasõna karşõn, 
çalõşma anlayõşõ konusunda 'Kurul    İstanbul'daki birimlerin program ve 
etkinliklerini, TMMOB program ve çalõşma anlayõşõ kapsamõnda, koordine 
etmek,ortak çalõşma alanlarõnõ saptamak, bu alanlar da daha etkin programlar 
oluşturarak, bu programlarõ en geniş katõlõmla gerçekleştirmek" olarak görüş 
birliğine varmõş ve bu çalõşma anlayõşõ kapsamõnda    çalõşmalar 
sürdürülmeye çalõşõlmõştõr.

Bütçe, profesyonel kadro ve mekan sorunun bu dönem için çözümsüzlüğü 
kesinleşince,İ.K.K. sekreterliği Amatörce sürdürülmeye çalõşõlmõştõr. Her ne 
kadar dönem ortalarõnda,İstanbul'daki birimlerin, İ.K.K çalõşmalarõna aylõk 
katkõlarda bulunmasõ konusunda yönetim kurullarõ ortak toplantõsõnda görüş 
birliğine varõlmõşsa da gerçekleşememiştir.

Bütün bunlarõn yapõşõra,bazõ Odalarõn yönetim kurullarõ da İ.K.K çalõşmalarõna 
ilgi duymamõş ve I.K.K. bazõ Odalarõn yönetim kurullarõ gündemine 
girememiştir.
Bütün bu koşullarõ içinde bu dönem aşağõdaki çalõşmalar gerçekleştirilmiştir:

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ

Boğaziçi Üniversitesi ve Çevre Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği 
Çevre 87 Sempozyumu etkinliklerine İ.K.K olarak katõlma kararõ alõndõ. 
Ancak,sempozyum organizasyonundaki genel anlamdaki bozukluklardan 
dolayõ fazla bir etkinlik ve katilini sağlanamadõ. Bu sempozyuma Yücel 
GÜRSEL "Çevre Kirliliğinin Sosyo-Ekonomik Nedenleri ve Çözüm ilkeleri" 
konulu bir bildiri sundu.

ÜYE SORUNLARI

233 sayõlõ KHK kapsamõnda,sözleşmeli personel uygulamasõna ilişkin çalõşma 
yapõlmasõ  kararõ alõndõ. Kamu  kesiminde çalõşan üyelerimizin de katõlõmõ ile 
geniş bir toplantõ yapõlmasõ kararõ alõndõ.  Fakat bu geniş toplantõ (!)  1 tek 
kamu kesiminde çalõşan üyenin katõlmasõ nedeniyle gerçekleştirilemedi. Kamu 
kesiminde çalõşan üyelerimizin ilgisizliği düşündürücüdür.

SOSYAL ETKİNLİKLER

19 Temmuz  1987 günü 200'e yakõn üyemizin katõldõğõ motorlarla  Kõnalõada 
gezintisi gerçekleştirildi:

YÖNETİM KURULLARI ORTAK TOPLANTISI

Bu dönem 4 yönetim kurullarõ ortak toplantõsõ gerçekleştirildi.
25/7/1987 günü Makine Mühendisleri Odasõ İstanbul Şubesinde yapõlan 
toplantõda Ortak Yayõn (ÖLÇÜ) ve diğer Odalarõn ortak yayõna katõlõmõ 
ile,Ortak Yayõnõn I.K.K tarafõndan çõkartõlmasõ konularõ görüşüldü.  Ortak 
Yayõn konusunda fizibilite raporu hazõrlanmasõ ve Odalarõn buna göre karar 



verebileceği konularõnda görüş birliğine varõldõ.

Bu fizibilite raporu hazõrlandõ ve TMMOB İstanbul birimlerine gönderilerek 
Ortak Yayõn konusunda Yönetim Kurullarõnõn karar oluşturmalarõ istendi.

31/10/1987 günü Mimarlar Odasõ İstanbul Şubesinde yapõlan toplantõda ,
- İ.K.K  işleyiş ve yönetmelikleri,
- Kõsa ve uzun vadeli programlar oluşturulmasõ,
- İ.K.K bütçesinin oluşturulmasõ için Odalarõn maddi katkõlarõ,
konularõ görüşüldü.
-Genel seçimler nedeniyle, EKONOMİK-DEMOKRATİK İSTEMLER 'in 
hazõrlanarak,  siyasi partilere ve kamuoyuna bir basõn toplantõsõ ile 
duyurulmasõ ve ÖLÇÜ'de yayõnlanmasõ konusunda görüş birliğine varõldõ. Söz 
konusu çalõşma yapõlarak 14  Kasõm 1987'de düzenlenen basõn toplantõsõ ile 
ilgililere duyurulmaya çalõşõldõ ve ÖLÇÜ'de yayõnlandõ.

5/12/1987 günü Mimarlar Odasõ İstanbul Şubesinde yapõlan toplantõda
- Şube Genel Kurullarõ için ortak öneriler oluşturulmasõ,
- Mevcut potansiyel enerjinin etkinliğe dönüştürülebilmesi araçlarõnõn
geliştirilmesi,
- Genel  Kurullara katõlõmõ arttõrmak,
- Genel Kurullarõn niteliğini yükseltmek konularõnda    görüşbirliğine
varõldõ.

13-14/4/1988 günleri E.M.O İstanbul Şubesinde yapõlan toplantõda;
- İ.K.K'nin önümüzdeki dönem çalõşmalarõ görüşüldü.
Bütçenin İstanbul'daki birimler tarafõndan oluşturulmasõ konusunda görüş 
birliğine varõldõ:

KAMU ÇALIŞANLARININ SENDİKAL HAKLARI

16-17 Nisan 1988 günleri İstanbul'da yapõlan, "TÜRKİYE'DE, KAMU 
ÇALIŞANLARININ SENDİKAL HAKLARI  VE  İSVEÇ ÖRNEĞİ" 
sempozyumuna TMMOB adõna katõlõndõ ve bir bildiri sunuldu.

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU ÇALIŞMALARI

TMMOB il Koordinasyon Kurullarõ yönetmeliği çerçevesinde 1985 yõlõnda 
oluşturulan TMMOB il Koordinasyon Kurulu çalõşmalarõ bu dönem daha ileriye 
götürülmüştür.

Kurul, ilimizde bulunan TMMOB'ye bağlõ 6 Şube ile 4 temsilcilikten sadece 
Mimarlar Odasõnõn birimi dõşõnda tüm birim temsilcilerinin katõlõmõyla 
oluşmuştur. Geçen dönemin sonunda Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine 
seçilen Şubemiz Sekreteri Fasih KUTLUAY'õn bu dönem de Kurul Sekreterliği 
devam etmiştir. Şubemiz adõna toplantõlara önce Şube Başkanõmõz Haluk 
SlLAY, onu yitirmemiz üzerine Hüseyin POLAT katõlmõştõr.

Bugüne dek kurul 16 toplantõ yapmõştõr. Anõlan toplantõlara Şubemiz etkin 
biçimde katõlarak Şubemizin bilgi ve deney birikimini kurul çalõşmalarõna 
aktarmaya çalõşmõştõr.



Oda birimlerimiz ve meslektaş sorunlarõnõn ülkemiz ve çalõşanlarõn 
sorunlarõndan ayrõlmazlõğõ yalõn gerçeği õşõğõnda yapõlan kurul toplantõlarõnda 
alõnan kararlar doğrultusunda:

�Öncelikle geçmiş ortak olumlu çalõşma deneyimleri õşõğõnda geleceğe uzanan 
birlikteliklerin daha sağlam temellere dayanmasõ,güven ortamõnõn 
pekiştirilmesi doğrultusunda aşağõdaki biçimde yeniden ele alõnmõştõr. 
1 .En alt birim Temsilcilikten en üst örgüt TMMOB'ye demokratik merkeziyetçi 
ilke ile yönetim esas alõnacaktõr. 

2.Birim yönetim karar organlarõnõn örgütsel bütünlüğü zedelenmeksizin karar 
üretmelerine özen gösterilecektir.

3.Birim çalõşmalarõna TMMOB örgütünü güçlendirecek yönde uyumlu ve 
koordineli çalõşma temel alõnacaktõr.

4.Birimlerin ortak çalõşmalarõnda birimlerin ekonomik gücüne göre ortak 
belirlenecek oranda katõlõm, eşit yararlanma, yönetimde eşit söz ve karar 
sahibi olunacaktõr.

5.Birimler arasõ ilişkilerde karşõlõklõ yarar ve eşitlik kuralõ gözetilecektir.

6.Birimler ortak çalõşmalarõnda; komisyon, çalõşma gruplarõ oluşturmak 
suretiyle kadrolarõn birlikte çalõşma ortam* yaratõlmasõ böylelikle yakõnlaşma 
ve uzmanlõklarõn gelişmesine katkõda bulunulmasõ göz önüne alõnacaktõr.

7.Diğer meslek örgütleriyle daha geniş platform yaratõlarak ortak taleplerin 
dile getirilmesi, kamuoyu oluşturulmasõ ve toplumda etkinliğinin daha da 
arttõrõlmasõ yolunda çalõşma hedeflenecektir.
� Burada yukarõda belirtilen ortak çalõşma ilkeleri daha belirlenmeden Kurulca 
yapõlan tüm çağrõlarõn Mimarlar Odasõ birimince yanõtsõz bõrakõldõğõnõ 
belirtelim. Ortak çalõşma ilkelerinin anõlan birime gönderilmesine karşõn yine 
olumlu bir yanõt alamadõk. Sonuç olarak kentimizde meslek örgütleri içinde 
işlevsel güçlü kurumsal yapõsõ, üye-meslek örgütü ilişkileri sağlõklõ yönde 
gelişen, örgütlü yapõlanmayõ temsil eden kurulumuzun çalõşmalarõna Mimarlar 
Odasõ birimini katamadõk. Bu eksikliğin önümüzdeki dönem yine Mimarlar 
Odasõ biriminin örgütsel yapõsõ içinde yapõlacak değerlendirmeler sonucu 
giderileceğine inanõyoruz. Mimarlar Odasõ birimini yeniden TMMOB çatõsõ
altõnda görmek istiyoruz.
� Ortak çalõşma ilkeleri ve "güçlü" TMMOB yaratõlmasõ  hedefi  doğrultusunda
yürütülen çalõşmalar sonunda Kurulun 1987 Çalõşma Programõnõ yarattõ.
1987 yõlõnõn Mayõs ayõnda hazõrlanan Kurulun Çalõşma Programõ ve bu 
program doğrultusunda yapõlan plan gerçekleştirilmeye çalõşõldõ.
� 1986 yõlõnda yapõlan TMMOB Genel Kurul Toplantõsõ öncesi anõlan ilkeler 
baz
alõnarak Kurulun ortak görüşü olarak TMMOB Danõşma Kurulu Toplantõsõna 
sunuldu.
Güçlü bir TMMOB yaratõlmasõ hedefinde birleşilmesi gerektiği vurgulanan 
ortak
görüşümüzü TMMOB Genel Kurul Toplantõsõna da etkin biçimde katõlarak 
pekiştirdik.



Şube olarak,  Koordinasyon  Kurulu Toplantõlarõnda imza  altõna  alõnan  
kararlar doğrultusunda görüşlerimizi anõlan toplantõnõn komisyon 
çalõşmalarõnda ve kürsüde savunduk.
� Yine TMMOB Genel Kurul Toplantõsõ ardõndan toplanan TMMOB Danõşma 
Kuruluna
da katõlarak TMMOB'nin 1986-1987 çalõşma dönemine ilişkin Çalõşma 
Programõnõn
oluşmasõna katkõda bulunduk.

26 Temmuz 1986 tarihinde Şubemizde TMMOB Bölgesel Danõşma Kurulu 
Toplantõsõ yapõldõ. TMMOB Çalõşma Programõnõn hazõrlanmasõna ilişkin öneri 
ve görüş almak üzere yapõlan toplantõya TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Koordinasyon Kurulu üyeleri katõlmõştõr.
� Kamuda çalõşan meslektaşlarõn sorunlarõna ilişkin yapõlan çalõşmalar 
arasõnda
aşağõdaki etkinlikleri sayabiliriz.

31 Mayõs 1986 tarihinde "Sözleşmeli Personel Modeli" üzerine sempozyum
düzenlenmiştir. TMMOB'nce 1985 yõlõ Aralõk ayõnda Ankara'da düzenlenen 
"Kamu
Çalõşanlarõnõn Sorunlarõ" sempozyumunun konuyla ilgili bölümü aktarõlmõştõr.

Açõlõşõnõ TMMOB Başkanõ Teoman ALPTÜRK'ün yaptõğõ sempozyuma 
konuşmacõ
olarak Prof.Dr.Alpaslan IŞIKLI, Doç. Dr. Yahya ZABUNOĞLU, Doç.Dr. 
Yõldõrõm ULUEFİ,

Ekonomist Yõldõrõm KOÇ, Sayõştay Denetçisi Musa ÖZDEMİR katõldõ.
Oda birimlerinin kendi üyeleri bazõnda yaptõklarõ çeşitli çalõşmalar sonucunda 
konuyla ilgili 22 Temmuz 1987 tarihinde ortak bir basõn  açõklamasõ   
yapõlmõştõr. Basõn açõklamasõ çoğaltõlarak tüm meslektaşlarõmõza 
gönderilmiştir.
Kasõm ayõnda bir panel planlamasõna karşõn çeşitli nedenlerle 
gerçekleştirilememiştir.
� Serbest çalõşan meslektaşlarõn sorunlarõyla ilgili Oda birimleri bir kez 12 
Şubat 1986 tarihinde bir araya geldi. Ancak Koordinasyon Kurulu 
toplantõlarõna Mimarlar Odasõ biriminin katõlmamasõ nedeniyle,serbest çalõşan 
meslektaşlarla ilgili çalõşmalarõ gelişememiştir. Oda birimleri arasõnda bu 
bağlamda kesilen ve salt Oda bazõnda aranan çözüm önerilerinin önümüzdeki 
dönemde TMMOB ölçeğinde ve Odalar dayanõşmasõ bazõnda gerçekleşmesi 
dileğimizdir. Bu anlamda güçlü ipuçlarõnõ görmekteyiz.
� Kurulun en önemli çalõşmasõ olarak "TMMOB Lokali"nin açõlõşõnõ 
gösterebiliriz.
27.2.1987 tarihinde TMMOB Başkanõ Teoman ALPTÜRK tarafõndan açõlan 
"TMMOB
Lokali"nde olumsuz bir işletmecilik deneyimi geçirdik. Ekim 1987 tarihinde 
yeni bir işletmeciyle anlaştõk. Lokalimizin tüm mühendis ve mimarlara 
özlediğimiz hizmeti sunmasõnõ diliyoruz.
� Yine Kurulun yaptõğõ önemli çalõşmalardan biri de Dikili Belediyesince 
düzenlenen "Kültür ve Sanat Festivaline" kültür bölümünde "Toplu Konut, 



Şehirleşme ve Çevre" konulu paneli saymalõyõz.

TMMOB Genel Sekreteri Bülent TANIK'õn yönetici olarak katõldõğõ panelin 
konuşmacõlarõ Kent Koop Başkanõ Murat KARAYALÇIN, Çevre eski Müsteşarõ 
Refet ERiM, Ankara eski Belediye Başkanõ Vedat DALOKAY İstanbul eski 
Belediye Başkanõ Ahmet ISVAN'dõ.
� Anayasanõn 135.maddesinde tanõmõnõ bulan meslek örgütlerinin İzmir 
birimleriyle ortak sorunlar çerçevesinde görüşmeler yapõldõ. Aynõ yasa 
maddesine bağlõ olmamõz, üyelerimizin çalõşma koşullarõnõn benzer yönleri 
Özerinde kurulan ilişkiler geliştirilmeye çalõşõldõ çeşitli konularda çalõşmalarda 
bulunuldu. Çalõşma deneyimlerini birbirimize aktardõk.
� Çeşitli tarihlerde meslek örgütü birim yöneticilerinin ve TMMOB'ye bağlõ 
Odalarõn üyelerine kokteyl verildi.
� Kurulun yine ilk kez gerçekleştirdiği bir başka etkinlik İzmir Enternasyonal 
Fuarõna 1986 yõlõnda  katõlmasõdõr. TMMOB'ye bağlõ Odalarõn çeşitli yayõn  
etkinliklerinin sergilendiği stant oldukça ilgi ile karşõlandõ.
�İlimizdeki Mühendislik ve Mimarlõk eğitimi veren Dokuz Eylül Üniversitesi
Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesinden 1986 ve 1987 yõllarõnda mezun olan 
öğrencilere düzenlenen törende ödülleri verildi. Oda birimlerinden bazõlarõ    
birimlerinde öğrencilere kokteyl verdi Yeni mezun mühendislerin Odalarla  
tanõşma olanağõ yaratõldõ.
� 1986 yõlõn sonunda Kurulun ortak çalõşma ilkeleri temelinde, Şubemizin de 
eğitim çalõşmalarõnõn bir bölümünü aktardõğõ bir mekan Gemi, Kimya ve Ziraat 
birimleriyle birlikte kiralandõ.
� 1986 ve 1987 yõllarõnda mühendisler birlikte Bahar Gecesi Yempği 
gerçekleştirildi.
� 1987 yõlõnda Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlõk Fakültesi 
öğrencilerinden bazõlarõna burs verilmeye başlandõ.
� TMMOB'nce Coppisse (Güneydoğu Avrupa ülkeleri Mühendisleri Sürekli
Konferansõ) programõ çerçevesinde düzenlenen "Uluslararasõ Mühendislik 
ilişkilerinde
İnsan-Makina" sempozyumuna Şube Sekreteri Fasih KUTLUAY katõldõ.
� Aynõ  program çerçevesinde düzenlenen "Uluslararasõ  Mühendislik 
ilişkilerinde
İnsan-Makine" sempozyumun etkinlikleri  arasõnda yer alan "İnsan-Makine" 
konulu
Fotoğraf Yarõşmasõnõn seçici kurul oluşturulmasõ, afiş, broşür hazõrlanmasõ, 
ödüle ve sergilemeye değer bulunan yapõtlarõn seçimi konusunda Kurul etkin 
görev yaptõ.

BELGELENDİRME

1.l- Bireyler, yetenek ve becerileri ile ilgili belirli ölçütlere uygunluklarõ 
açõsõndan belgelendirilirler. Buna, yer yer "ehliyet", "ruhsat","lisans" da 
denilmektedir. Örneğin şoför ehliyeti, elektrikçi ruhsatõ.

Yerler, genellikle kamu sağlõğõ ve güvenlik düşüncelerine bağlõ belirli ölçütlere 
uygunluklarõ açõsõndan belgelendirilir. Örneğin; Hava alanõ, otel, sinema,spor 
alanõ.

Örgütler, belirli bir görevi yerine getirebilme özellikleri açõsõndan 



belgelendirilirler. Örneğin; fabrikalar, laboratuvarlar.

4.2- Bu yazõda Üretici ve üretim yeri ile Urunun uygunluğunun 
belgelendirilmesi sistem ve uygulamalarõ üzerinde durulacaktõr. Yeri geldikçe 
labaratuvar
(test kuruluşu) belgelendirmesine de değinilecektir. Çünkü, laboratuvarlarõn
(test kuruluşlarõnõn) belgelendirilmeleri, pek çok ürün uygunluk belgelendirme 
sistemlerinde önemli bir rol oynar.

4.3- Üretici, bilgi veren etiket, tanõtmalõk, reklam yayõnlarõ ya da bir
başka surette ürününde bulunan özellik ya da karakteristikleri bildirmektedir. 
Bu bildirime karşõlõk, alõcõ ya da tüketici için bildirilen niteliklerin üründe olup 
olmadõğõnõn saptanmasõna gereksinim vardõr, işte bu gereksinim 
belgelendirme işlevinin doğmasõna neden olmuştur.

4.4.- Belgelendirme ve Sistemler:
. Belgelendirme, yetkili ya da uzmanlaşmõş bir örgütün gözetimi ya da 
denetimi altõnda ürünlerin standartlar, şartnameler, teknik ve estetik özellik ve 
koşullara uygun olduğunu göstermek işlevidir. Bu işlev sonucu yazõlõ bildirim 
ise "belge" dir. (9)

. Sistemler:

. Belgelendirme Sistemi:
Uygunluk belgelendirmesi için kendi uygulama ve yönetim kurullarõ uyarõnca 
çalõşan bir sistemdir. (Bilindiği gibi, bir sistem; belirlenmiş bir ya da birden 
fazla amaca ulaşmak için gerekli olan örgütsel yapõ, sorumluluklar, metotlar, 
işlemler ve olanaklardõr) Ulusal Belgelendirme Sistemi:

Ulusal düzeyde olmak üzere bir hükümet kuruluşunun ya da hükümet dõşõ bir 
kuruluşun düzenlediği ve yönettiği belgelendirme sistemi.

.Bölgesel Belgelendirme Sistemi:
Üyeliği yeryüzünün belirli bir bölgesindeki belirli Ülkelere açõk ve ülkelerle 
sõnõrlõ olmak üzere bir hükümet kuruluşunun ya da hükümetler dõşõ o ülkeler 
arasõ bir birimin düzenlediği ve yönettiği belgelendirme sistemi.

. Uluslararasõ Belgelendirme ve Sistemi:
Üyeliği yeryüzünün bütün ülkelerine açõk olmak üzere uluslararasõ bir 
kuruluşun düzenlediği ve yönettiği belgelendirme sistemi (9)

.5- Belgelendirme Çeşitleri (10)

. Genel olarak üretici "birinci kişi" sayõlõr. Bu bakõndan "birinci kişi 
belgelendirmesi" doğrudan doğruya üreticinin kendine uyguladõğõ bir 
belgelendirme olmaktadõr. Örneğin; Üretici, ürünlerinin nitelikleri hakkõnda 
doğrudan ürün üzerindeki kayõtlarõ, ya da bir etiket, tanõtmalõk ya da bir başka 
surette düzenlemelerle alõcõlarõna bilgi verir. Buna "birinci kişi 
belgelendirmesi" denilmektedir. Günümüzde bunun yerine "Öz 
Belgelendirme" deyimi yaygõnlaşmaktadõr.

. Büyük alõcõ kuruluşlarõn kendi iç belgelendirme sistemlerini kurduklarõ 



görülmekte ve alõcõ belgelendirmesi denen bir uygulama ile satõcõnõn kalite 
değerlendirmesi yapõlmaktadõr.

Savunma alõmlarõ, ulaştõrma, iletişim kesimleri bunlar arasõnda sayõlabilir. Bu 
uygulamanõn alõcõ kuruluşlara getirdiği yük nedeniyle bu işi bir anlaşma ile tek 
bir "üçüncü kişi" belgelendirme örgütüne bõrakmalarõ konusunda güçlü bir 
eğilim olduğu söylenmektedir.

. Üretici ve alõcõdan ayrõ, yetkili ve bağõmsõz bir kuruluşun belgelendirmesine 
"Üçüncü kişi belgelendirmesi" ya da daha yaygõn deyimiyle "bağõmsõz kuruluş 
belgelendirmesi" denilmektedir. Bu belgelendirme işleminde, yalnõzca ulusal 
ya da uluslararasõ standartlarõn kullanõlacağõ yönünde görüşler varsa da biz 
burada, "belgelendirme" tanõmõna uygun olarak kaliteyi oluşturan tüm 
unsurlarõn ele alõnõp değerlendirileceği bir belgeleme işlevi Üzerinde 
duruyoruz. Çünkü, ulusal ya da uluslararasõ standardõ olmayan bir ürünün 
"kalite" si vardõr.

. Çok karşõlaşõlan bu durumlarda, üreticinin ürün özelliklerini belirten 
şartnameleri ve bu özelliklerin muayene ve deneylerine ait test yöntemleri 
bulunmalõdõr. Belgelendirme kuruluşu tarafõndan da üreticinin ürününde 
bulunduğunu bildirdiği özellikleri saptamak için test yöntemleri saptanabilir ve 
bunlar ilgili üreticilere gönderilerek sağlõklõ bir belgelendirme sağlanabilir. 
Böylece, aynõ özellikleri saptayan aynõ test yöntemleriyle kalite saptanõr. 
Bağõmsõz belgelendirme sisteminin varlõğõ üreticiyi alõcõ ya da tüketici 
karşõsõndaki sorumluluklarõndan kurtarmaz. Kalite, temelde, üreticinin 
sorumluluğudur ve öyle kalmasõ zorunludur

4.6- Üreticinin Belgelendirilmesi

. Üreticinin belgelendirilmesi işlevi,belgelendirme örgütünce ya da örgüt adõna 
görev yapan bir uzman kuruluşça yerine getirilir. Üreticinin 
belgelendirilmesinin amacõ, belgelendirme örgütünün üreticinin "yetenekleri" 
ya da "becerisi" konusunda üretim uygunluğunun yeterli olup olmadõğõna 
ilişkin olarak, uygun bir düzeyde bulunup bulunmadõğõnõ saptamaktõr.
. Üreticinin belgelendirilmesi sürecinde üreticinin elindeki üretim yeri, Kalite 
Kontrol Sistem ve uygulamalarõnõn da değerlendirilmesi gereklidir. Üreticinin 
belgelendirilmesi kendine özgü değeri açõsõndan başlõ başõna bir 
belgelendirme sistemi olarak da kullanõlabilir. Ayrõca ürün testi ile 
değerlendirme yapõlmasõna gerek kalmayabilir.
. Üretici Belgelendirmesinde, ürün uygunluğunun belgelendirilmesi öncesinde 
Üreticinin tüm üretim sürecinde kontrol uygulamalarõna bakõlmaksõzõn yalnõzca 
"bozuk" ürünlerin üretim yerinden çõkmasõnõ önleyecek olanaklara sahip olup 
olmadõğõna bakõlarak yapõlan değerlendirme ile ya da Üretim sU-recinde 
gerekli Kalite Kontrol uygulamalarõnõn gerçekleştirmesini arayan 
değerlendirmeye dayalõ belgelendirme yöntemleri de bulunmaktadõr.
. Hangisinin uygulanacağõna belgelendirme örgütü karar verecektir. Bu 
kararõn verilmesinde üretim yerinin test olanaklarõnõn değerlendirilmesi 
önemlidir. Eğer test olanaklarõ yeterli görülürse ürün uygunluğunu saplamak 
için üretim yeri dõşõnda test yaptõrõlmasõna gerek kalmayacak, üreticinin 
vereceği test sonuçlarõ ürün uygunluk belgesi için de kullanõlabilecektir. Hatta, 
ulusal belgeleme sistemi içinde üretim yerlerine yeterli test olanaklarõna sahip 



olmalarõ koşulu getirilerek, belgeleme örgütünün ayrõca test olanaklarõna 
sahip olmasõna ya da böyle yerler aramasõna gerek kalmayabilir.

4.7- Ürün uygunluk Belgelendirmesi:
"Üçüncü kişi" yada "bağõmsõz kuruluş" ürün uygunluk belgelendirmesinin
başlõcalarõ aşağõda belirtilmiştir. 
. Dizaynõn Belgelendirilmesi. 
. Prototip'in Belgelendirilmesi. 
. Rasgele örnekleme ile Belgelendirme. 
. Ürünün tamamõnõ muayene ile Belgelendirme. 
. Tek birim muayenesiyle Belgelendirme
Burada bunlarõn üzerinde ayrõntõlõ olarak durulamayacaaktõr. (10)

4. 8- Parça ve Grup Belgelendirmesi:

Yukarõda yeri geldikçe değinilmekle beraber bu noktaya değin "ürün" ü tõpkõ 
bir otomobil lastiği, su vanasõ, gibi tek bir parça olarak ele aldõk. Gerçekte 
piyasadaki Ürünlerin büyük çoğunluğu, her birinin içinde ayrõ ayrõ parçalar ve 
bu parçalardan oluşan gruplardan bütünleşirler. Bir çok durumlarda ürün bir 
tüm olarak belgelendirme konusu yapõldõğõndan ürünü oluşturan parça, alt 
grup ve gruplarõn da daha Önce ayrõ ayrõ belgelendirilmiş olmasõ durumlarõ 
vardõr. Örneğin, piyasa için üretilmiş olan ve hava frenleri ile donatõlmõş bir 
ağõr yük kamyonunu ele alalõm. Bu aracõn bir tüm olarak belgelendirilmesi 
için, basõnçlõ hava deposu, fren sistemi, aydõnlatma donanõmõ, kõrõlmaz camlar 
römork bağlantõsõ, kabõn Kaloriferi gibi pek çok parça ve gruplarõn 
belgelendirilmesi gerekir. Böylece, ürünün tümü ve onu oluşturan parçalarõn 
her biri olmak üzere iki ayrõ düzeyde belgelendirme ortaya çõkmaktadõr, 
uygulama, yukarõda başlõcalarõ anlatõlan sistemlerin uygulanmasõ ile çözülür. 
Yan sanayi ürünlerinin belgelenmesi ile bu ürünleri girdi olarak kullanan ana 
sanayi ürünlerinin belgelendirilmesi yöntemi örnek olabilir. (Yukarõdaki örnek 
için Otomotiv Sanayii). Aynõ yönde, elektrikli bir saç kurutucusu ele alõnabilir. 
Ürünün bir tüm olarak belgelendirilmesi yanõnda fiş, kablo, sigorta anahtar, 
motor gibi çeşitli parçalarõnõn da belgelendirilmesi gerekir. Bu durum konuyu 
zorlaştõrõcõ olmamalõdõr. Belgelendirme örgütü, bir ürün için en kolay 
uygulanabilecek sistemi geliştirmelidir.

4.9- Belgelendirme Sisteminin Kuruluşu

Tüm sistemler yukarõdaki bölümlerde belirtildiği gibi "uygunluk incelemesini" 
içerirler ve görüldüğü gibi değişiklikler gösterirler. Kimi durumlarda "tek birim 
muayenesi" yeterli olabildiği gibi kimi durumlarda da %100 muayene gerekli 
olur. Bu bakõmdan bir belgelendirme sistemi kurmanõn çeşitli yöntemleri 
bulunmaktadõr. Ancak, bir sistem tasarõmõ içinde belirtilen tüm sistemlerin 
kapsanmasõ, gerektiğinde birinin diğerini desteklemesi yönünden yararlõ 
olacaktõr.

4.10- Ülkemizdeki Uygulamalar

. TSE 1966 yõlõndan bu yana, "TSE" markasõnõn kullanõlmasõ için "standardõna 
uygunluk" belgesi vermektedir. Halen, 358 Türk Standardõ kapsamõnda 1009 
firmaya 367 ürün için belge verilmiştir. (A) TSE ayrõca Türk Standardõ 



bulunmayan 16A3 sanayi ürününe "kalite belgesi" adõ ile belge vermektedir. 
TSE, böylece ürün uygunluk belgelemesinde ikili bir uygulama içinde 
bulunmakta ve standarda uygunluk belgesinin kaliteyi belirtmediğini ortaya 
koymaktadõr .

. Ürün uygunluk belgelendirmesi alanõnda diğer bir çalõşma, Türk Mühendis 
ve Mimar Odalarõ Birliği'nin bazõ Odalarõnõn yaptõklarõ uygulamalardõr.

Örneğin, Makine Mühendisleri Odasõ'nõn 1960'ta başlayan çalõşmalarõ sonucu 
verilen kalite belgesi sayõsõ 871 firma için 3484'ü bulmuştur. TSE'den, kaliteyi 
oluşturan tüm unsurlarõ ele aldõğõ için farklõdõr. Bu uygulamalar, Madde 4.6'da 
ve 4.7'de sayõlanlara benzemekle beraber, uygulamalarõn yeniden 
incelenmesi gerektiği kanõsõndayõz. Öncelikle kalite anlayõşõ Üzerinde durmak 
gereklidir. Madde 3.3'te belirttiğimiz yanlõş yapõlmamalõdõr. Üretim yerlerinde 
kalite kontrol sistemlerinin kurulduğu ve işletildiği iyice saptanmalõdõr. Bütün 
üretim aşamalarõnda kalite kontrolü uygulanmadan son ürünün kalitesinin 
oluşmasõ hemen hemen olanaksõzdõr. Numune alma, uygulamalarõn gereken 
düzende olup olmamasõ sonuçlarõ etkilemektedir. Daha da sayõlabilir.
. Diğer bazõ uygulamalar da vardõr, Ancak, yeterlilikleri yönünden aynõ 
unsurlar söz konusudur.

4.11- Durum ve önerilerimiz:

. Dünyada ulusal,bölgesel ve uluslararasõ belgelendirme kuruluşlarõ 
oluşmaktadõr.

. Avrupa Ülkeleri arasõnda ticarette teknik engelleri kaldõrarak kolaylõklar 
sağlamak amacõ ile önemli belgelendirme sistemleri kurulmuş ve geliştiriliri ş-
tir. Her belgeleme sisteminin (sistemde yer alan ülkelere, yer alan kuruluşlara, 
belge verilen ürünlere ve taraf olan ülkelerin kabul esaslarõna göre) kendine 
özgü özellikleri vardõr. Başlõcalarõ aşağõda sayõlmõştõr, (ayrõntõlõ bilgi için 3 ve 9)

- "CB" (Elektrikli Cihazlarõn uygunluk Belgelemesi)
- "CENCER" (Elektronik dõşõndaki ürünlerde Belgeleme)
- "ECE" (Motorlu kara araçlarõ ve donanõmõ için)

. Görüldüğü gibi, sanayi ürünleri alanõnda ayrõ ayrõ belgelendirme sistem ve 
uygulamalarõ vardõr. Bu sistemlere ülkeler ayrõ ayrõ üyedirler. O nedenle de 
ürün bazõnda uygulamalar olanaklõdõr.

. Ülkemizde de Ulusal Belgelendirme çalõşmalarõ düzenlenmelidir. Örneğin, 
üretici ve üretim yerinin uygunluk Belgelendirmesi bir uzman kuruluşça Dizayn 
Belgelendirmesi ve gerektirebileceği danõşmanlõk hizmetleri diğer bir 
kuruluşça, Urun uygunluk belgelendirmesi ürün çeşitlerine uygun uzuan 
kuruluşlarca yapõlabilir. TMMOB Belgelendirme çalõşmalarõnõn gerektirdiği tüm 
uzmanlarõ üyesi olarak bünyesinde bulundurmasõ ve ülkeyi kapsayan örgütü 
ile bu çalõşmalar içinde yerini almalõdõr. Bunlar ya bir Ulusal Belgelendirme 
Örgütünün işbirliği içinde kollarõ ya da ayrõ birer Kurum olarak çalõşõrlar, 
koordinasyon gereksinmesi olursa Ulusal Kalite sağlama kurumu devreye 
girer.



. Ulusal Belgelendirmenin örgütlenmesiyle, diğer ülkeler yada bölgesel ve 
uluslararasõ belgelendirme örgütleriyle üyelik düzeyinde ilişki, kurularak 
ürünlerin dõş ticaretine sağlõklõ ve düzenli uygulamalar yapõlmalõdõr.

5. KAMU DENETİMİ
5.1- Bu alandaki yetki ve uygulamalar yasa, tüzük yönetmelik ve 
dayanaklarõnõ bunlardan alan tebliğlerin başlõcalarõnõ belirterek ortaya 
konulacaktõr.

� Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ:

Sanayi mamullerinin kalite kontrolünü yapmak veya yaptõrmak,işletmeleri 
gelişen teknolojik şartlara uygun şekilde üretimde bulunmaya yönlendirmek, 
bunun için sanayiciye yardõmcõ olmak ve üretilen mallarõn bu yönde 
kontrolünü yaparak tüketiciye intikalini sağlamak. Zorunlu uygulamada 
bulunan TS'lerin denetimlerini yapmak veya yaptõrmak, standartlarõ 
bulunmayan sanayi mamullerinin denetimini yapmak veya yaptõrmak.

�Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ:

İhraç ve ithal mallarõnõn standartlaşmasõnõ sağlayarak, ihracatõn bu bakõmdan 
denetlenmesi işleriyle uğraşmak, standartlarõn dõş ticarete konu olanlarõndan 
zorunlu uygulamaya konu olanlarõn standardõna göre denetimlerini yapmak 
veya yaptõrmak. 

�Sağlõk ve Sosyal Yardõm Bakanlõğõ:
Temel sorumluluk Bakanlõkta olmak üzere ...... işbirliği suretiyle gõda
maddelerinin ve bunlarõ üreten yerlerin sağlõk açõsõndan kontrol hizmetlerini 
yürütmek. Toplum sağlõğõnõ ilgilendiren eşya ve levazõmõn sağlõk yönünden 
kontrol ve denetimlerini yapmak. İlaçlarõn kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve 
sürekli bir şekilde halka ulaşmasõnõ sağlamak.

� Tarõm Orman ve Köy işleri Bakanlõğõ:

Gõda ve diğer tarõm, orman ve hayvancõlõk ürünlerinin kalite ve Standartlara 
uygunluğunu kontrol etmek. Gõda ve yem sanayileri ürünlerinin belirlenmiş 
esaslara uygunluğunu denetlemek. Gõda standartlarõ ve kalite kontrol 
hizmetleri için uygulamalarõ denetlemek. Tohumluk fide, fidan ve benzeri 
girdilere ilişkin uygulamalarõ denetlemek. İhraçtan önce hammadde ve ilaçlarõ 
muayene ve tahlil etmek.

� Maliye ve Gümrük Bakanlõğõ:

Gümrük kontrolüne tabi kişi, eşya ve araçlarõn muayene ve kontrolünü 
yapmak. . 

� Türk Standartlarõnõn Uygulanmasõ Hakkõnda Tüzük:

1705 ve 3018 sayõlõ yasalara dayalõ Tüzük, zorunlu uygulamada bulunan Türk 
Standartlarõnõn uygulanmasõna dairdir. Denetlemenin ilgili bakanlõkça 
görevlendirilenler tarafõndan yapõlacağõ hükmünü taşõmaktadõr. İç piyasada 



denetleme, ihracatta denetleme, ithalatta denetleme haslõklarõ altõnda 
hükümler içermektedir. TSE'nin uygulama ve denetim yetkisi yoktur.

� İmalat Sanayii Yönetmeliği:         
Bu yönetmelikte yer alan sektörlerde üretim yapan kuruluşlar , üretimleri için 
Sanayi Bakanlõğõndan İmalat Belgesi almak zorundadõrlar.

� Sanayi Bakanlõğõnõn FKS Simgeli Tebliğleri:
Muhtelif tarihlerde yayõmlanan tebliğlerle iç ve dõş ticarete kamu 
düzenlemeleri getirilmiştir.

� Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõnõn Tebliğleri:
Dõş ticarette denetime dönük düzenlemelerdir.

5.2- Yukarõda (Madde 5.l) belirtildiği gibi başlõcalarõ sayõlan bu denetim 
düzenlemelerini aktarma amacõmõz, konular arasõndaki tekerrürler ile yetki 
dağõnõklõğõnõ ve bunun getireceği etkisizliği vurgulamaktõr. Çarpõcõ örnekler: 
Sanayi Bakanlõğõ, zorunlu standartlarõ denetliyor, standardõ bulunmayanlarõ da 
denetliyor. İhtiyarõ standartlarõ ne oluyor?. Sanayi Bakanlõğõ, zorunlu 
uygulanan standartlarõn denetimini yapõyor. Hazine ve Dõş Ticarette ihraç ve 
ithalatta zorunlu standartlarõ denetliyor. Sanayi Bakanlõğõ yayõmladõğõ bir 
tebliğle ithalatta zorunlu TS konusu ürünlerin denetimini TSE'ye veriyor. Gõda 
maddeleri konularõnda ise, hem üretim yeri hem de ürün alanõnda denetim 
için Sanayi, Tarõm, Sağlõk Bakanlõklarõ arasõnda yetki karmaşasõ var. Örnek 
arttõrõlabilir. Kurulmasõnõ önerdiğimiz Ulusal Kalite Sağlama Kurumu 
çalõşmalarõ ile sağlõklõ, ve düzenli bir duruma varõlabileceği kanõsõndayõz.

6. SONUÇ

6.1- Milli Kalite Kontrol Sisteminin alt yapõsõnõ oluşturan konular üzerinde 
önerilerimizi belirttik. Bunlarõn her biri birer çalõşma konusudur. Önerilerimizi 
belirtme kapsamõ içinde sunulmuştur.

6.2- Milli Kalite Kontrol Sistemi içinde ele alõnmasõ gereken bir konuda 
"hizmet" kalitesinin oluşturulmasõdõr. Proje, sanayi mamullerine yönelik 
olduğundan bu konu üzerinde şimdilik durulmamõştõr. Birliğimiz ile özellikle 
ilgili bulunan "mühendislik hizmetleri kalitesi ve kontrolü ile kalite sağlama" 
sorunlarõ üzerinde önerilerimiz olacaktõr.
Tetkiklerine sunarõz.

Yollama Yapõlan Görüş ve Yayõnlar.

1. Türkiye'de Standartlaştõrma ve Kamu Kesiminde Standart Uygulamalarõ 
Semineri 1974, TSE Teksir Yayõn Sayfa 1.

2. TSE Katalog ve Yayõmlarõndan, arama, tarama, sayma yolu ile 
düzenlenmiştir.

3. TMMOB, Makine Mühendisleri Odasõ,1987 Sanayi Kongresi Yayõmõ Sayfa 
593.
"Sanayi Ürünleri Dõş Ticaretinde Kalite Kontrol" adlõ bildirinin sunusunda 



verilen bilgi.

4. TSK 1087 Satmalõna Rehberi Kalite Belgeli Ürünler için sayfa
277-311'den düzenlenmiştir.
TSE Markasõ için sayfa 1-9 ve 525-565

5. Milli Kalite Kontrol istişare Kurulu Üyelerine dağõtõlan "Standardizasyon ve 
Kalite ile ilgili Mevzuat" Kasõm 1987

6. Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Kurulmasõna dair proje
16.6.1987 gün ve 16318 sayõlõ Resmi Gazete
. TMMOB, Makine Mühendisleri Odasõ Yayõmõ, "Yan Sanayide Kalite 
Sorunlarõ Semineri" 1987

7. Dünya Ekonomi-Politika Gazetesi, 3.10.1981 sayfa 8 Federal Almanya 
Kalite Kontrol Teşkilatõ ve Uluslararasõ Kalite Akademisi Müdürü Dr. Halter 
MASING'in konuşmasõ.
. Standart ile Kalitenin aynõ şey olmadõğõna dair Türkiye'de Standardizasyon 
ve Türk Standartlarõ Enstitüsü, TSE yayõnõ, Ankara 1964 sayfa 10

8. Patent Bankasõ, Dünya Ekonomi Politika Gazetesi 17.Ekim.1987
. Tekno parklar, Milliyet Gazetesi 18.Kasõm.1987

9. DPT, Ulusal Kalite Kontrol projesi, Belgelendirme Sistemleri Seminer 
Yayõnlarõ, Ankara' 1980

10. TMMOB, Makine Mühendisleri Odasõ, "Sanayide Kalite Kontrol
ve Kalite Sağlama Sistemleri Semineri "Bildirileri, 16.Ocak.1987 İstanbul. Bu  
bildiriler içeriğinde özellikle "Kaliteye uygunluk Bilgilendirme Sistemleri" 
bildirisinde ayrõntõlõ bilgiler bulunabilir.

TMMOB Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri Asgari ücret Yönetmeliği

Amaç

Madde l- Bu yönetmelik, 85-66 sayõlõ KHK ve 7303 sayõlõ kanun ile değişik 
6235 sayõlõ TMMOB Kanunu, 3458 sayõlõ Mühendislik ve Mimarlõk Hakkõnda 
Kanun, 3065 sayõlõ KDV Kanunu, 3194 sayõlõ imar Kanunu ve ilgili kanunlar 
gereği yapõlacak mühendislik mimarlõk hizmetlerinin, Ülkenin, mesleğin ve 
tekniğin gereklerine uygun bir şekilde tanõmõnõ, uygulanmasõnõ, 
koordinasyonunu ve gelişimini temin ve ülke çapõnda uygulanacak 
ücretlerdeki asgari miktarlarõ tespit etmek ve denetimini sağlamak amacõyla 
hazõrlanmõştõr.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik, Elektrik, Gemi, Gemi Makineleri işletme, inşaat, 
Jeofizik, Jeoloji, Maden, Makine, Orman, Petrol ve Ziraat Mühendislikleri ile, 
İç Mimarlõk, ve Şehir Planlama Mimar ve Mühendisliği hizmetleri ve bu 
hizmetlerin niteliğine göre karşõlõğõnda ödenecek asgari ücretleri kapsar.



İstisnalar

Madde 3- Maaş, Ücret ve benzeri ödemeler karşõlõğõnda zamanla kayõt altõna 
alõnmõş, niteliği ve türü belirtilmemiş hizmetlere alt bedellerin tespit edilmesi 
ile 2886 Sayõlõ Kanun 'un 8. maddesi gereğince hazõrlanan Mimarlõk ve 
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi gereği yapõlacak işlere ait Ücretler, bu 
yönetmeliğin kapsamõ dõşõndadõr.

Bilirkişilik, Hakemlik, Eksperlik ve Teknik Müşavirlik hizmetleri ile ilgili asgari 
Ücretler mevcut ilgili yönetmelik ve değişiklikleri olarak TMMOB'ce 
belirlenerek ayrõca yayõnlanõr.

Deyimler ve Tanõmlar

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen deyimler ve tanõmlar aşağõdadõr.

a) Mühendis\Mimar: Mühendislik ve Mimarlõk hizmetlerini uzmanlõk ve çalõşma 
konularõ ile TMKOB ve bağlõ bulunduklarõ meslek odalara yasa, tüzük ve 
yönetmeliklerine göre yapmaya yetkili kişilerdir.

b) Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri: (MMH) Mühendis ve mimar Unvan ve 
yetkisi ile mesleğin icrasõnda her türlü araştõrma, müşavirlik, bilirkişilik, etüt, 
harita, plan, proje, resim ve hesaplarõnõn hazõrlanmasõ ve bunlarõn 
uygulanmasõ
ile ilgili her türlü kontrollük hizmetlerinin uzmanlõk konularõna,ilgili kanunlara, 
tekniğin ve mesleğin genel ilke ve menfaatlerine uygun olarak uyum ve  birlik 
içinde  yapõlmasõdõr.

c) Asgari Ücret:  Her türlü MMH'nin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler 
uyarõnca yapõlabilmesi için TMMOB tarafõndan tespit ve ilan olunan en az 
ücretlerdir.

d) Asgari Çizim ve Düzenleme Esaslarõ: MMH ile ilgili her türlü harita,plan,   
proje,resim ve hesaplarõnõn hazõrlanmasõ ile ilgili Bayõndõrlõk ve İskan 
Bakanlõğa Standartlarõ gözetilerek meslek odalarõnca tespit ve ilan edilen 
ortak norm,standart ve ifade şekilleri ile bunlarõn tanzim ve takdimine ait  
esaslardõr.

e) İşveren: HMH' ni yaptõracak kişi, kurum ve kuruluşlardõr.

f) Mesleki Denetim:  MMH'nin ihtisas dallarõ arasõnda uyum ve işbirliği içinde 
yürütülmesi ve asgari ücret,asgari çizim ve düzenleme esaslarõ açõsõndan bu 
hizmetlerin meslek odalara ve kontrol bürolarõnca denetlenmesidir.

g) Kontrol Bürolarõ: Bu yönetmeliğin uygulanmasõnõ sağlamak üzere ilgili oda 
birimlerince oluşturulan ünitelerdir.

h) YYM: Yapõ Yaklaşõk Maliyeti'dir.
Genel Hükümler

Madde 5- MMH'nin gerçekleştirilmesine esas proje ve kontrollük hizmetleri 



uzmanlõk ve çalõşma konularõna göre ilgili oda üyesi mühendis ve mimarlar 
tarafõndan yapõlõr.

Kontrollük Hizmetleri

Madde 6: Yapõ üretimi, etüt, araştõrma ve diğer MMH gerektiren herhangi bir 
yapõm veya imalatõn harita, plan proje, teknik şartname resim, hesaplarõna fen 
ve sanat kurallarõna, işçi sağlõğõ ve iş güvenliği esaslarõna, genel şantiye 
organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve 
denetlenmesi ilgili mühendis ve mimarlarca yapõlõr.

a) Mesleki Kontrollük: Yapõ üretiminin veya MMH gerektiren herhangi bir 
imalatõn yapõmõ sõrasõnda, yürürlükteki yasa, yönetmelik, şartname ve 
projelerine uygunluğu mühendis ve mimarlarca uzmanlõk konularõna göre ayrõ 
ayrõ denetlenir.

b) Fenni Mesuliyet: Yapõ üretiminin veya MMH gerektiren her hangi bir 
imalatõn onaylõ proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapõlmasõ,sürveyan, 
şantiye şefi ve mesleki kontrollük hizmetlerinin koordinasyonu, MMH ile ilgili 
her türlü hususun yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler açõsõndan 
denetlenmesi, o planla ilgili mühendis ve mimarca yapõlõr. Tüm bu iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesinde işverene, resmi kontrol kurumlarõna ve üyesi 
olduğu meslek odasõna karşõ bu mühendis ve mimarlar sorumludurlar.

Esas Hükümler

Madde 7- Hizmetlerin Asgari Ücretleri:

Kapsam maddesinde belirtilen ve ihtisas alanlarõna göre yapõlmõş hizmetler 
için tespit edilen değerler asgari Ücretler olup, hiçbir hizmet bu ücretlerin 
altõnda yapõlamaz.

Birden çok mühendislik-mimarlõk hizmet dalõnõn birlikte hizmetini gerektiren 
işlerde alõnacak toplam asgari ücret; gerekli hizmet dallarõ için her yõl 
belirlenecek ve bu yönetmeliğin l no. lu eki olarak yayõnlanacak TMMOB 
Koordinasyon Katsayõsõ (KK) ile hizmet dallarõnõn (gerektiğinde yöresel) asgari
Ücretlerinin çarpõmlarõnõn toplamõ olarak hesaplanõr.

Toplam Asgari Ücret= (AÜ1xKK1)+(AÜnxKKn)

Yöre şart ve özelliklerine göre, Oda Yönetim Kurullarõnca karar alõnmak 
kaydõyla ilan edilen asgari ücretlerin 5630 eksiği ya da fazlasõ uygulanabilir.

Madde 8- Bu yönetmelik kapsamõnda hizmet dallarõna göre her yõl ek tablolar 
halinde belirlenen asgari ücret tarifeleri ile ilgili olarak, o meslek dalõndaki 
Odanõn hazõrladõğõ ayrõntõlõ Asgari Ücret Tarife ve Esaslarõ ile Büro Tescil 
Yönetmelikleri, bu yönetmelik hükümlerine aykõrõ olmamak koşulu ile saklõdõr.

Madde 9- Klasik literatüre girmeyen özel uzmanlõk vs tecrübeyi gerektiren 
yeni alternatif ve çözümlerin ortaya sõkacağõ veya çok geniş bir araştõrmayõ 
gerektiren konulardaki mühendislik ve mimarlõk hizmetleri için Odalarca ayrõca 



tespit edilecek ücret ödenir.

Madde 10- Mühendislik, Mimarlõk hizmetini yüklenen mühendis ye mimarlar 
bu yönetmelik ve ekindeki asgari ücret tarife ve esaslarõ ile tespit edilen 
ücretler karşõlõğõ fatura kesmek ve bu faturalarõ odalarõna ibraz etmek 
zorundadõrlar, ilgili odalar ve kontrol bürolarõ bu Ücretlerin tahsili ile ilgili 
esaslarõ belirler ve gerekli tedbirleri alõrlar.

Madde 11- Mesleki Denetim Uygulamalarõ

Mühendislerin ve Mimarlarõn hak ve yetkilerinin korunmasõ, hizmetlerin 
disipline edilmesi, gelişen bilim ve tekniğin imkan ve esaslarõna uygun, 
sağlõklõ, ekonomik ve kullanõşlõ Üretimlerin gerçekleştirilmesi amacõ ile 
mühendislik, mimarlõk hizmetleri ilgili meslek Odalarõnõn Kontrol Bürolarõnca 
denetlenir.

Bu denetim Serbest Müşavirlik ve Mühendislik-Serbest Müşavirlik ve Mimarlõk 
Yönetmelikleri ve/veya Büro Tescil Yönetmelikleri, tip proje sözleşmesi, asgari 
proje çizim ve düzenleme esaslarõ, asgari mühendislik, mimarlõk hizmetleri, 
kontrollük hizmetleri, proje ve kontrollük puan sõnõrlamasõ ...vb. hususlar 
dikkate alõnarak ilgili meslek odalarõ kontrol bürolarõ tarafõndan "TMMOB 
Asgari Ücret ve Çizim Standartlarõ Tespit Komisyonu ve Kontrol Bürolarõnõn 
Kurulmasõna ilişkin Yönetmelik" gereğince yapõlõr.

Özel Hükümler

Yapõ Üretimi ile ilgili Olarak;

Madde 12- Yapõnõn bir bölümüne ait MMH'nin yaptõrõlmasõ halinde ücret bu 
bölüm yaklaşõk maliyetinin tüm YYM'e oranõ ile bulunur.

a) Yapõnõn tümünün yaptõrõlmasõndan vazgeçilip bir bölümünün 
gerçekleştirilmesinin istenmesi halinde buna alt MMH ücretleri bu bölüm 
yaklaşõk maliyetine göre yapõlar.

b) Yapman bölümlerine alt MMH'i ayrõ yõllarda yaptõrõlõrsa,Ücret,sözleşme    
yõlõndaki birim maliyete göre hesaplanõr. Yapõ,sözleşmedeki süresinde 
bitirilmezse Kontrollük Hizmetleri Ücreti süre sonunda o yõlõn fiyatlarõ  
üzerinden ek sözleşme düzenlenerek hesaplanõr.

c) Fonksiyonlarõ bakõmõndan birbirlerinden ayrõlmasõ uygun olmayan ve aynõ 
ihtiyaç programa içerisinde gösterilen ayrõ yapõlarõn yaklaşõk maliyetleri 
toplamõ tek maliyet olarak kabul edilir ve Ücretler bu toplam maliyet Üzerinden 
hesap edilir.

. Derslik,laboratuvar,idare odalarõ,toplantõ ve jimnastik salonundan oluşan 
okul binalarõ,

. Yatakhane,  revir ve lojmanlardan oluşan yurt binalarõ,

. Okul, yurt, lojmanlar, enerji santrali ve atölye gibi parçalardan oluşan yatõlõ 



okullar,

. Hasta odasõ,  ameliyathane,  poliklinik  ... vb.  parçalardan oluşan hastane 
binalara; gibi.

d) Fonksiyonlara  bakõmõndan birbirlerinden ayrõlmalarõ ve böylece ayrõ yapõlar 
halinde projelendirilmesi gereken veya işveren tarafõndan böyle 
projelendirilmesi istenen yapõ gruplarõndaki MMH Ücretleri kendi yaklaşõk 
maliyeti Üzerinden hesaplanõr.

.  Çarşõ-sinema-büro, 

. Çarşõ-apartman-otel-hamam-garaj vb.  gibi

e) Mevcut bir yapõnõn değiştirilmesi ve/veya  büyütülmesi ile ilgili her ihtisas 
dalõna alt  Ücret o hizmetin etkilediği yapõ bölümünün bu yönetmeliğe göre 
bulunacak maliyetine % 30 eklenmek suretiyle hesaplanõr. (Rölöveler bunun 
dõşõndadõr.)

Aynõ Projenin Birden Fazla Yapõda Uygulanmasõ :

Madde 13- Aynõ projenin birden fazla yapõda uygulanmasõ halinde MMH 
Ücretleri aşağõdaki gibi hesaplanõr:

a) Mühendislik Mimarlõk Proje Hizmetleri

Aynõ projenin aynõ işveren tarafõndan birden fazla yapõda uygulanmasõ halinde 
ilk uygulama için bu yönetmeliğe göre hesaplanan MMFH ücreti aynen 
uygulanõr.

2.uygulamada bu Ücretin %15�i

3. uygulamada bu ücretin %10'u

4. ve sonra gelen bütün uygulamalarõn her biri için bu ücretin % 5'i ödenir.

Aynõ projenin uygulanacağõ alanlarda vaziyet planlarõnõn düzenlenmesinde 
Ücret yukarda belirtilen Ücretlerin içindedir. Yukarõda sayõlanlarõn dõşõndaki bir 
hizmetin ücretinin hesaplanmasõnda tereddüte düşüldüğü durumlarda bu 
ücret ilgili oda birimlerince belirlenir.

b) Mühendislik, Mimarlõk, Mesleki Kontrollük ve Fenni Mesuliyet Hizmetleri

Aynõ projenin aynõ yerde ve aynõ kontrol sözleşmesi içinde uygulanmasõ 
halinde bu yönetmeliğe göre bulunacak kontrollük hizmetleri ücretleri 
değişmez.

Rölöveler

Madde 14- Mevcut bir yapõnõn rölövesinin yapõlmasa için aynõ yapõnõn bu 
yönetmelik hükümlerine göre hesaplanacak MMB toplamõ Ücretinin 5610'u 



ödenir.

Tarihi eserler ile Bayõndõrlõk ve takan Bakanlõğõ'nca ve Odalarca gök özel 
olarak nitelenen yapõlardaki değiştirme büyütme, restorasyon ve rölöve 
islerine alt hizmetlerin ücretleri bu yönetmelik kapsamana girmez. Bu 
hizmetlerin ücretleri sarfõ gereken emek ve genel harcamalar karşõlõğõ olarak 
ayrõca tespit edilir ve ödenir.

Sõnõflar

Madde 15- Yapõlar,gerektirdikleri sanat ve teknik emek ve araştõrmanõn 
çokluğu ve güçlüğüne göre sõnõflara ayrõlmõşlardõr. İstenecek hizmetin hangi 
sõnõfa sokulacağõ bu yönetmelik ve ekindeki ilgili asgari Ücret tarife ve 
esaslarõnda gösterilmiştir. Tanõmlamalara ve örneklere rağmen tereddüte 
düşüldüğü takdirde o hizmetin hangi sõnõfa gireceği ilgili odalarca ve kontrol 
bürolarõnca tespit edilir.

YÜRÜRLÜKTEN  KALDIRMA

Madde 16- 29.Temmuz.1986 gün ve 19179 sayõlõ Resmi Gazete de 
yayõnlanan "TMMOB İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik 
Mühendisliği ve Mimarlõk Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği" nin bütün 
hükümleri bu yönetmeliğin yürürlüğü girmesiyle yürürlükten kaldõrõlõr.

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Yürürlük:

Madde 17- Bu yönetmelik 11.6.1987 tarihinden geçerli olmak üzere yayõmõ 
tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 18- Yönetmelik hükümlerini yürütmekle TMMOB Yönetim Kurulu 
yetkilidir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK-EKSPERLİK-
HAKEMLİK YE TEKNİK MÜŞAVİRLİK YÖNETMELİĞİ

6.1.1982 tarih ve 17566 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanmõş; 16 Mayõs 1987 
tarih ve 19462 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Yönetmelikle bazõ 
maddeleri değiştirilmiştir.

AMAÇ :

Madde. l � Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği (TMMOB)'ne bağlõ Oda 
üyelerinin, özel kesim ya da kamu kesiminde özel istek ya da mahkeme 
kararlan üzerine yapacaklarõ mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinin koşullan, 
ücretleri, ödeme biçimleri ve ilişkiler bu yönetmelikle belirlenir ve uygulanõr.

Bu yönetmelikle, mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinin nitelikli ve etkin bir 
şekilde yapõlmasõ, Üyelerin hak ve Ücretlerinin korunmasõ amaçlanõr.



DAYANAK:

Madde.2 � Bu yönetmelik, 6235  (7303) sayõlõ TMMOB Yasasõnõn 2/b, c 
maddesi hükümlerine dayanõlarak çõkartõlmõştõr.

KAPSAM:

Madde. 3 � Bu yönetmelik hükümleri, bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik 
müşavirlik alanlarõndaki mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinde uygulanõr.

Madde 4 � "Bu yönetmelik kapsamõnda belirtilen mühendislik ve mimarlõk 
hizmetlerini, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre TMMOB'ce tespit 
olunan uzmanlõk alanlarõ ile sõnõrlõ kalmak üzere TMMOB üyesi mühendis ve 
mimarlar yapmaya yetkilidirler."

BÖLÜM : 2 

HİZMETİN YÜRÜTÜLMESİNDE UYULACAK ESASLAR :

Madde. 5 � Bu yönetmeliğin mali hükümlerini TMMOB yönetim kurulu her yõl 
yeniden düzenler ve ilan eder. Odalar, kendilerine karşõ sorumluluklarõnõ 
yerine getirmiş olan, tecrübeli ve uygun nitelikli üyeleri arasõndan seçtiği 
bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yapabilecek Üyelerinin listesini hazõrlayarak 
TMMOB'ne gönderir ve TMMOB Genel Sekreterliği bu listeleri müracaatlarda 
kullanmak üzere dosyalar ve bir örneğini her yõl Aralõk ayõ içerisinde valiliklere 
gönderir.

Madde. 6 � Mahkemelerin özel ihtisas gerektiren konulardaki bilirkişi, eksper 
ve hakem istekleri, ilgili ihtisas alanlarõ dikkate alõnarak, TMMOB Genel 
Sekreterliğince ilgili Oda Yönetim Kurulunun oluru alõnarak yerine getirilir.

BÖLÜM : 8 MALİ HÜKÜMLER :

Madde.  7 � BİLİRKİŞİLİK :

Bilirkişilik hizmeti, bilim, teknik ve ekonomik sahalarda belirtilen konulardan 
isteneni, mahallinde ya da dosya üzerinde inceleme yaparak fiyat takdiri, 
kõymet, nitelik, kusur ve durum tespiti için rapor tanzimi ile lüzum görülecek 
hallerde bunlarõn dõşõndaki hususlarõn tayin ve tespitinin yapõlmasõdõr.

BİLİRKİŞİLİK ÜCRETİ:

a) H.M.U.K. (Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu), C.M.U.K. (Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu) ve istimlak Yasasõ vb. gereğince 
mahkemelerde ya da duruşmalarda ücretler :

� Kaybettiği iş süresi için alacağõ tazminat,
� inceleme ve yolculuk masraftan,
� Çalõşmasõyla uygun ücreti dikkate alõnarak hakim tarafõndan tespit edilir.

Madde.   8 � EKSPERLİK :



Mahallinde ya da dosya Üzerinde gerekli incelemeyi yaparak kõymet takdiri, 
fiyat tespiti ve benzerleri ile ilgili rapor tanzimi hizmetlerinin yapõlmasõdõr.
EKSPERLİK ÜCRETLERİ:
Mt: incelenen meta tutan
Çg : Çalõşõlan gün sayõsõ
Es : Çalõşan eksper sayõsõ

"A : 1988ff yõlõ için (225.500- TL.) olmak üzere:"

a) 10.000.000,� TL.'na kadar :

Es x Çg x A + 2A + :Mt/1000

b) 100.000.000,� TL.'na kadar :

Es x Çg x A + 3A + 6000 Mt-10.000.000/2000

c) 500.000.000,� TL.'na kadar :

Es X Çg X A + 4A -t- 47.000 + Mt-100.000.000/3000

d) 1.000.000.000,� TL.'na kadar :

Es X Çg X A + 5A + 177.000 + Mt-500.000.000/4000

e) 1.000.000.000,� TL. ve daha yukarõsõ için :

Es x Çg x A 4- 6A + .298.000 +Mt-1.000.000.000/5000

formülleri ile hesaplanõr.

Madde. 9 � HAKEMLİK :
H.M.U.K. Tahkim sözleşmesi gereğince taraflar arasõndaki anlaşmazlõğõn  
çözümündeki mühendislik ve mimarlõk hizmetidir.

HAKEMLİK ÜCRETLERİ :
Hakemlik ücretleri H.M.U.K'nda belirtilen esaslara tabidir.

Madde. 10 � TEKNİK MÜŞAVİRLİK :

Mühendislik ve mimarlõk hizmetine ait herhangi bir konuda bilim ve tekniğe 
uygun olarak hizmetin yapõlmasõna .fikren katkõda bulunulmasõdõr.

MÜŞAVİRLİK ÜCRETLERİ :

İşin niteliği ve mali boyutlarõ ve çalõşma koşullarõ ve süresi dikkate alõnarak 
TMMOB Genel Sekreterliğince tespit edilir.

BÖLÜM: 4
GENEL HÜKÜMLER :



Madde. 11 � Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik gibi hizmetlerde yol ve ikamet 
gibi zorunlu masraflar aynca ödenir. Raporlardaki eksikliklerin giderilmesi için 
verilecek ek raporlar için aynca ücret ödenmez. Ancak; bu raporlar için tekrar 
mahalline gidilmesi halinde, zorunlu giderler ödenir.

Madde. 12 � Bilirkişilik ve hakemlik istemleri. Birlik Genel Sekreterliğince 
izlenir. Bu hizmetler karşõlõğõ alõnan ücretlerin yüzde 10�u bilirkişilik ve 
hakemlik yapan üyelerce TMMOB'ne ödenir.

Madde. 13 � Eksperlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde, yapõlan işin 
durumuna göre TMMOB Genel Sekreterliğince tahmin edilen ücretin % 40'õ 
avans olarak alõnõr. Tamamlanan işlem sonrasõnda kesinleşen ücrete göre 
avans tamamlanõr ve bundan sonra rapor istem sahibine TMMOB Genel 
Sekreterliğince verilir. Ücretin yüzde 40*õ görevi tamamlayan üyeye verilir. 
Yüzde 40'õ ilgili Oda ya da Odalara verilir. Yüzde 20'si ise Birlik hissesi olarak 
alõ konur.

Madde. 14 � özel bilirkişilik istemleri Birlik Genel Sekreterliğince incelenir ve 
istem uygun görülürse; tek bir Odayõ ilgilendiriyorsa ilgili Oda. yönetim 
kuruluna, birden çok Odayõ ilgilendiriyorsa Birlik yönetim kuruluna sevk edilir.

Madde. 15 � Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB yönetim kurulu yürütür.

Madde. 16 � Bu yönetmelik, Birlik yönetim kurulunun kabulü tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer.

Ankara: 10.6.1987 
Sayõ  : 03/342

TMMOB Başkanlõğõna
ANKARA

18 - 19 Nisan 1987 tarihlerinde Bursa'da yapõlan Olağanüstü Teknik Genel 
Kurulunuzda Divan tutanaklarõ ve yapõlan yönetmelik değişikliklerinin birer 
örneği ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.
Saygõlarõmla,

Emin Atala
Genel Sekreterliği.

TMMOB Başkanlõğõna
ANKARA

16.4.1987 tarih 748 sayõlõ yazõyla Birlik Asil Gözlemcisi olarak görevlendirildi 
TMMOB Mimarlar Odasõ Olağanüstü Genel Kurulu 18-19 Nisan 1987 günü 
yapõlmõştõr.

Genel Kurulda Mimarlar Odasõ Yönetmeliği,Büyük Kent Bölge Temsilcilikleri 



Yönetmeliği, Mesleki ve Bilimsel Çalõşma Kurullarõ Yönetmelikleri değiştirilmiş 
veya kabul edilmiştir. Diğer Yönetmelikler için Yönetim Kurulu 
yetkilendirmiştir.

Genel Kurul sakin ve başarõlõ olarak tamamlanmõştõr.

Genel Kurulda değiştirilerek kabul edilen Mimarlar Odasõ Yönetmeliği için 
Yönetim Kuruluna iletmeyi gerekli gördüğüm konular şöyledir.

1-TMKOB Tüzüğünün 48.maddesi Odalarõ tüzel kişilikte sahip kõlmõştõr. Tüzel 
kişiliğe sahip kuruluşlarõn öncelikle tüzükleri bulunmasõ gereklidir. TMMOB 
tüzüğünün 119. Maddesi de bu tüzüklerin Birlik Tüzüğü ile çelişmemesi 
gerektiğini belirtmiştir.

Öncelikle Mimarlar Odasõ Yönetmeliğinin Mimarlar Odasõ Tüzüğü şeklinde 
(değiştirilmesi gereklidir.

2-Madde 2�de 50 günlük süre içinde ödentisini ödemeyen üyenin üyeliği 
Yönetim Kurulu kararõyla dondurulur. 2 e'de de bu üyeler Oda. Organlarõnda 
görev alamazlar genel kurullarda delege olamazlar,üyelik haklarõndan 
yararlanamazlar."denmektedir.

Oysa TMMOB yasasõ ve tüzüğü bu üyeler için icra ve iflas yasasõ hükümlerine 
göre kovuşturma yapõlacağõnõ belirtmektedir. Yasada üyelik dondurma diye bir 
disiplin cezasõ tanõmlanmõştõr.

Konunun hukuksal açõdan incelenmesi  gerekir.

Madde 4'de  tanõmlanan "özel üyelik"  sõfatõnõn hukuksal açõdan incelenmesi 
gerekir.

4-Madde  7�O da ormanlarõnda görev alabilmek için Oda Onur Kurulu'ndan 
herhangi bir ceza almamõş olmak gerekir. Odanõn bütün yönetmeliklerinde 
belirtilen bu kõsõtlama,her yasaklanan fiil bakõmõndan bir yõl geçerli olup,ceza 
yasaklanan  fiilin birinci fõkrasõnda üç yõl,ikinci tekrarõnda ise sonsuz olarak 
uygulanõr"denmektedir.

Bu madde TMMOB yasa ve tüzüğünün aksine seçilme hakkõnõ 
kõsõtlamaktadõr.  Üç kez ihtar aldõrõ, varsayõlan kişiye sõnõrsõz seçilme hakkõnõn 
elinden alõnmasõ durumunu doyurabilir ve Yönetimler tarafõndan başka amaçlõ 
kullanõlabilir. Bu bölümün hukuksal açõdan incelenerek olduğu gibi Birlik 
Yönetim Kurulunca iptali  gerekmektedir.

Kaldõ ki Genel Kurulda Onur Kurulunca verilen cezadan Yazõlõ uyarma ve 
yasada belirtilen hafif para cezasõnõn bu maddeyi kapsamayacağõ kararõ 
alõnmasõna karşõn TMMOB gönderilen yönetmelikle bu bölüm sehven yer 
almadõğõ kanõsõndayõm.  

Bu bölüm iptal edilmese bile Genel Kurul kararõ uyarõnca gerekli düzeltme 
yapõlmalõdõr.



5-Madde 19- Gereksiz bir madde olup çõkarõlmalõdõr.

6-Madde 95' den Madde 111'e kadar olan Temsilciliklerle ilgili bölüm 
seçimlerin yasada ek maddelerde belirtilenin dõşõnda yapõlmasõ amacõ üzerine 
kurulmuştur. TMMOB tüzüğünün 56. maddesi "Temsilciliklerin seçilme ya da 
görevlendirme yöntem ve süreleri yönetmeliklerle de hükme  bağlanõr"  
demektedir. Ancak kurulan bu  temsilciliklerin delege sistemiyle oluşan genel 
kurullara doğal delege ve delege göndermelerini içermemiştir. Oysa Mimarlar 
Odasõ Yönetmeliğini 96 ve 107.  maddeleri Temsilcilik Yönetim Kurulu mali 
Üyelerinin Merkez Genel Kurulu doğal delegesi olduğunu,ve % 2 oranõnda 
Oda genel kurulu için mali ve yedek delege seçileceğini belirtmektedir.

Oysa Oda Genel Kuruluna katõlacak delegelerin yasada ek madde de yer 
alan şekilde seçilmesi gerektiği kanõsõndayõm.
Konunun hukuksal yönden incelenmeni gerekmektedir. bilgilerinize sunarõm.
Saygõlarõmla    
Yusuf ÜNLER

Ankara : 13.10.1987 
Sayõ   :03/670

TMMOB Başkanlõğõ'na
ANKARA

18-19.4.1987 günlerinde Bursa'da yapõlmõş olan Olağanüstü Genel 
Kurulumuzun Tutanak ve Yönetmelik değişiklikleri 10.6.1987 günlü ve 03/342 
sayõlõ yazõmõzõn ekinde Birliğinize sunulmuştur. Ancak aradan geçen 4 aylõk 
süre zarfõnda ilgili başvurumuz konusunda herhangi bir işlemin yapõlõp 
yapõlmadõğõ konusunda tarafõmõza bir bilgi iletilmemiştir.

Konunun önemi ve ivediliği nedeniyle işlemin hõzlandõrõlmasõ konusunda 
Odamõz Merkez Yönetim Kurulu Birliğinize başvuru kararõ almõştõr.
Durumu iletir gereğini rica arz ederim.
Saygõlarõmla,
Emin ATALA
Merkez Yönetim Kurulu a
Genel Sekreter V.

Mimarlar Odasõ Başkanlõğõna

23.10.1987
946

İlişikte 10.6.1987 gün ve 03/342 sayõlõ yazõnõz gönderilmektedir.
Olağanüstü Genel Kurulunuzun iki ay sonrasõnda Birliğimize intikal eden 
Yönetmelikleriniz ilgi yazõnõzdaki bilgi notuna bağlõ olarak diğer Odalar 
Yönetmelikleri ile birlikte normal değerlendirme çalõşmalarõ kapsamõna 
alõnmõştõ,



Genel Sekreterlik incelemeleri ve Yönetim Kurulunca kurulan İnceleme 
Komisyonu çalõşmalarõ sonuçlanma aşamasõnda olup görüş ve raporlar 
TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu kararlarõ  belirlendiği takdirde ivedi olarak Odanõza 
iletilecektir.

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim. 
Saygõlarõmõzla,
Bülent TANIK 
Genel Sekreter.
                                                           
19.11.1987
978 

Mimarlar Odasõ Başkanlõğõna

Konu:  TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği Hakkõnda.

İlgi: a)  13.10.1937 gün ve 03-670 sayõlõ yazõnõz. 
      b) 23.10.1337 sun ve 946 sayõlõ yazõnõz.

İlgide kayõtlõ yazõnõz ekinde Birliğimize intikal ettirilen 30.Nisan.l987 tarihli 
TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği Yönetim Kurulunuzca oluşturulan 
Komisyon tarafõndan ayrõntõlõ olarak incelenmiş ve ilgili komisyon raporu 
16.10.1987 tarihinde Yönetim Kurulunuzun bilgisine sunulmuştur.

Yönetin Kurulu söz konusu Rapor ve Odanõz Yönetmeliğini incelenip ve 
Raporda belirtildiği biçimde dil düzeltmeleri gerektiren basõ maddelerin yanõ-
sõra TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği 1987" metninde TMMOB Yasa ve 
Tüzüğü'ne özde aykõrõ bazõ hükümler bulunduğunu tespit etmiştir.

Bildiğiniz üzere,TMMOB Tüzüğünün 113. uncu maddesi; "Birlik Tüzüğü,sõra 
ve düzen bakõmõndan Oda Tüzüklerinin üstündedir. Oda Tüzüklerinde 
bulunmayan konulurda ya  da Birlik Tüzüğündeki hükümlerle,Oda 
Tüzüklerindeki hükümlerin gelinmesi halinde,Birlik Tüzüğü hükümleri 
uygulanõr."  denmektedir. Bu bağlamda ekte gönderilen raporda  belirlenen 
hususlarda TMMOB Tüzüğünün amir hükümlerinin 119.  madde uyarõnca 
uygulamaya  esas alõnmasõ gerekmektedir.

Ayrõca TMMOB Tüzüğünü geçici 1. Maddesi 29. Çalõşma Döneminde 
TMMOB Yönetim Kuruluna ve Oda Yönetim Kurullarõna özel bir görev 
vermektedir. Ek geçici .1. madde
"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 Kurullarõnca kabul edildikleri tarihten itibaren yürürlüğü girer ve ilk 
Genel Kurulun onayõna sunulur" demektedir.

Bu çerçeve içinde TMMOB Yasasõnõn 66-05 sayõlõ Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle  şekillenen son durumuna ve buna bağlõ olarak 23. Genel 



Kurulda yeniden düzenlenmiş TMMOB Tüzüğüne uygun hale getirilmesi için 
Mimarlar Odasõ Yönetim Kurulunca gerekli çalõşmanõn yapõlmasõ 
kararlaştõrõlmõştõr.

Geçici 1. Madde uyarõnca Yönetim Kurulumuzca hazõrlanacak Mimarlar Odasõ 
Tüzüğü değişikliklerinin TMMOB Yönetim Kurulu kararõyla yürürlüğe 
konulacağõ tarihe kadar TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği 1337'nin 
tereddüt edilen ve ekte sunulan raporda aykõrõlõğõ belirtilen maddeleri 
konusunda TMMOB Tüzüğünün 119. Maddesi hükmü esas alõnarak 
uygulamanõn buna göre yapõlmasõ için gereğini 10.11.1937 tarihli TMMOB 
Yönetim Kurulu kararõ olarak bilgilerinize sunarõm:.

Saygõlarõmla,

Bülent TANIK 
Genel Sekreter

Eki: TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği İnceleme Komisyon Raporu (3 
Sayfa)

TMMOB
Mimarlar Odasõ Yönetmeliğini İnceleme Komisyonu Raporu 

İnceleme Yöntemi

6235 Sayõlõ TMMOB Yasasõ, 7303 sayõlõ Yasa ile 66 ve 85 sayõlõ Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle değiştirilmiştir. Bu değişikliklere dayanõlarak, 
TMEOB tüzelerinde (mevzuat) düzenlemeler yapõlmõştõr. Son düzenleme, 
19.5.1986 tarihinden bu yana yürürlüktedir.

Odanõn yaptõğõ düzenlemenin incelenmesinde, yasalar, yasa gücünde 
kararnameler de göz önünde tutulmakla beraber, kanõmõzca esas olan 
TMMOB Tüzüğüdür.

TMMOB Tüzüğünün, 119 uncu maddesine göre, "Birlik Tüzüğü, sõra ve düzen 
bakõmõndan Oda Tüzüklerinin üstündedir. Oda Tüzüklerinde bulunmayan 
konularda ya da Birlik Tüzüğündeki hükümlerle, Oda Tüzüklerindeki 
hükümlerin çelişmesi halinde, Birlik-Tüzüğü hükümleri uygulanõr". Bu 
maddeye dayanõlarak, Odanõn düzenlemesi TMMOB Tüzüğü esas alõnarak 
incelenmiş, gerektiğinde yasalara da dönülmüş, aykõrõ ve noksan hususlar 
saptanmõştõr. İnceleme, düzenlemenin sõrasõna uygun olarak yapõlmõştõr.

TMMOB Tüzüğüne Göre Durum

1. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin kõsaltmasõ, harfler arasõnda 
nokta olmaksõzõn TMMOB olarak yazõlmalõdõr.

2. TMMOB Tüzüğünün bir çok maddesinde (55,58,65) yollama yapõlõrken 
"Oda Tüzüğü" denilmektedir. Bu nedenle, Mimarlar Odasõ Yönetmeliği yerine 
Tüzüğü denilmelidir. Düzenlemenin ilgili maddelerinde gecen "yönetmelik" 
kayõtlarõ da "tüzük" olarak değiştirilmelidir. (3,33,87'inci maddeler)



3. Düzenlemenin "Üyelik" başlõklõ 2'inci maddesinin:

(a) fõkrasõnda, ".... askerlik görev süresi içinde üyelik ödentileri ödemezler" 
denilmektedir. TMMOB Tüzüğünün 110'uncu maddesi dördüncü fõkrasõnda 
ise, "Bu hal (askerlik süresi) ilgililerin aldat ödeme ... yükümlülüklerini .... 
ortadan kaldõrmaz" hükmü bulunmaktadõr. Buna göre, "üyelik ödentileri 
ödemezler" kaydõ çõkarõlmalõdõr. Ancak, TMMOB Tüzüğünün aynõ madde aynõ 
fõkrasõnda yer alan "... askõda kain* hükmü ile yükümlülüklerinin yerine 
getirileceği hükmünün bağdaştõrõlacağõ bir düzenlemenin gerektiğini 
düşünmekteyiz.

(d) fõkrasõnda, "... ödentisini ödemeyen üyenin üyeliği Yönetim Kurulu 
Kararõyla dondurulur" denilmektedir. Ödentisini ödemeyen üyeler için 
yapõlacak işlem, TMMOB Tüzüğünün 100'üncü maddesinde belirtilmiştir. 
Maddede,"üyeliği dondurma" konusu olmadõğõ gibi gerek yasalar gerekse 
TMMOB Tüzüğü Yönetim Kuruluna ve hatta diğer bir Kurula böyle bir yetki 
vermemiştir. Bu nedenle,düzenlemenin söz konusu edilen kaydõnõn 
çõkarõlmasõ doğru olur.

4. Düzenlemede, "Diğer üyelikler" başlõğõ altõnda Madde 4 yer almakta "özel 
üyelik" belirt il sektedir. Yasalar ve TMMOB Tüzüğüne göre, oda üyeliği "asõl 
ve geçici" olmak üzere iki çeşittir. Başkaca bir üyelik yoktur. Yetki de 
verilmemiştir. Bu nedenle, Madde 4'ün çõkarõlmağa.

5. Düzenlemenin 5'inci maddesi (e)_fõkrasõ, "ülke dõşõ" ilişkileri de 
belirtmektedir. Kanõmõzca, 66 sayõlõ Kanun Hükmündeki Kararname ile 
getirilen ek madde l'e göre; Uluslararasõ toplantõ ve kongrelere katõlmanõn 
Bayõndõrlõk Bakanlõğõnõn iznine bağlanmasõ karşõsõnda konu, öncelikle 
TMMOB'ye bildirilmeli ve Birliğin izin almasõ ile uygulama yapõlmalõdõr. Bu 
nedenle söz konusu fõkranõn, ''.... bulunmak, ancak uluslararasõ toplantõ ve 
kongrelere katõlmak için TMMOB yolu ile izin almak" şeklinde olmasõ.

6. Düzenlemenin "Örgütlenme" bölümü altõncõ maddesinde Şube ve 
Temsilcilikler işlenmektedir, (f) fõkrasõnda, "Temsilciler Oda Yönetim Kurulu 
Kararõ ile kurulur" denilmekte, Şube kuruluşunda karar organõ 
belirtilmemektedir. Düzenlemenin ileri ki maddelerinde (60,91) her iki 
örgütlenme biçimi karar organlarõ sayõlmaktadõr. Bu nedenle,ya (f) fõkrasõndan 
söz konusu adalen kayõt çõkarõlmalõ ya da Şube için de (a) fõkrasõna kuran 
organ kaydõ konulmalõdõr. (Bu noktada, 6235'in 18'inci maddesine göre, her iki 
örgüt biçimi için de Oda
Genel Kurulu kararõ aranmasõ tartõşmasõna girmiyoruz. TMMOB Tüzüğünün 
5o'õncõ maddesinde bu konuda açõklõk yok).

7. Düzenlemenin 15'inci maddesinde, "gündem" içeriğine ait zorunluluklar 
konusunda sayõlanlar, TMMOB Tüzüğünün 63'üncü maddesine göre 
noksandõr.

8. Düzenlemenin 22 ve 23'üncü maddelerinde Oda Olağanüstü Genel 
Kurulunun toplanma nedenleri ve zorunluluklar belirtilmektedir. Bu maddeler, 
TMMOB Tüzüğünün 6?' ve 68'inci maddelerinin içerdiği hükümler karşõsõnda 



noksandõr.

9. Oda Genel Kurulunun Görev ve Yetkilerini düzenleyen 26'inci maddesinin 
(h) fõkrasõnda, "... gereğinde Birlik Genel Sekreter adayõ için bir aday 
önermek" kaydõ bulunmaktadõr. Bu kayõt, Genel Sekreterin Birlik Genel 
Kurulunca seçildiği zamanlar için geçerli idi. Genel Sekreterin atanmasõ 
yolunda yapõlmõş değişiklikle (7303) gereği kalmamõştõr. Çõkarõlmasõ doğru 
olur. Kalõrsa ölü bir hükümdür. Aynõ fõkrada, "... gerektiğinde Yüksek Onur 
Kurulu için aday seçmek
kaydõ var. TMMOB Tüzüğünün 70'inci maddesi (g) fõkrasõ hükmü karşõsõnda 
"gerektiğinde" kaydõnõn çõkarõlmasõ

10. Düzenlemenin 28'incl maddesinde, Oda görevlileri için "Genel" nitelemesi 
ile "Genel Başkan" ... denilmektedir. Yasalara ve TMM0B Tüzüğünün 72'inci 
maddesine göre "Genel" nitelemesi yoktur. Gereğide yoktur. Oda Başkanõ ile 
Şube Başkanõ karõşõr mõ?

11. Düzenlemenin 33'üncü maddesinin (e) fõkrasõndaki "Odaya kayõtlõ bütün 
üyelerin ...." kaydõndan sonra "ve tüm meslek mensuplarõnõn" kaydõnõn 
konulmasõ gerekir. Yasalar ve TMMOB Tüzüğünün 91'inci maddesine göre 
Odalar, üyelerinin ve tüm meslek; mensuplarõnõn onur, bak ve çõkarlarõ ile 
görevlidir. TMMOB Tüzüğünün 110'uncu maddesinin ikinci fõkrasõnõn "Ancak 
..." diye başlayan hükmü de konuyu vurgulamaktadõr.

Aynõ maddenin, (g) fõkrasõndaki ".... özel işlerde bilirkişilik ...." hükmünde yer 
alan "özel işlerde" kaydõna gerek yok çõkarõlmasõ.

Aynõ maddenin (r) fõkrasõndaki "... Birlik Genel Sekreteri adayõ ile iki kişilik 
Sayõm Kurulu ..." kaydõnõn gereği olmadõğõndan çõkarõlmasõ.

Düzenlemenin 33'üncü maddesinin (t) fõkrasõndaki hüküm de yukarõ da (5'inci 
paragraf) belirtildiği gibi dõş ilişkilerle ilgilidir. Bu hükmün de TMMOB yolu ile 
izin alõnmasõ yönünde düzenlenmesi.

12. Düzenlemenin 47'inci maddesi yalnõzca üyeleri konu etmektedir. Yukarõda 
belirtildiği gibi TMMOB Tüzüğünün 91 ve 110'uncu maddelerine göre üye 
olmayan meslek mensuplarõ için de düzenleme gerekir. Bu nedenle 
maddenin, "üyelerden .... görülenlerle, tüm meslek mensuplarõnõn meslekle 
ilgili işlerde ...." şeklinde değiştirilmesi.

Yalnõz, TMMOB Tüzüğünün 91'inci maddesi Anayasanõn 135 ve 66 sayõlõ 
Kanun Hükmündeki Kararnamenin hükümlerine uygun olmakla beraber, 
kayõtlõ bulunduklarõ" kaydõnõ getirmekle kayõtlõ olmayanlarõ dõşlamaktadõr. Bu 
nedenle, TMMOB Tüzüğünün 91.inci maddesinin ilk fõrsatta değiştirilip 
maddenin son cümlesinin, "... meslek onurunu bozan durumlarõ saptananlara 
kayõtlõ bulunduklarõ veya meslek mensuplarõnõn bulunduğu Oda Onur 
Kurulunca .." düzeninde olmasõ.
13. 55'inci maddenin (a) fõkrasõ, TMMOB Tüzüğünün 97'inci maddesi (a)
fõkrasõna göre noksandõr.

14. Düzenlemenin 57'inci maddesinde, Odaya kayõt için bir ay süre 



tanõnmakta bu süreden sonra aidat yükümlülüğü işletilmektedir. Üye olanlar 
arasõnda yükümlülüğü eşitlenen bu maddenin "üyelik hak ve 
sorumluluğunun" başlangõcõnõ saptayõp TMMOB kapsamõnda ele alõnmasõna 
uygun olacağõnõ düşünmekteyiz.

15. 76'õncõ maddenin (f) fõkrasõnda, (Kesirler tam sayõ olarak alõnõr) 
denilmekte. Halbuki aynõ düzenlemenin 26/i maddesinde "kesirler dikkate 
alõnmaz" hükmü var. Düzenlemede birlik olmasõ.

16. 87'inci maddenin (e) fõkrasõndaki "... bütün üyelerin" kaydõndan sonra " .... 
ve tüm meslek mensuplarõnõn" kaydõnõn yukarõda belirtilenler karşõsõnda 
eklenmesi.

Bilgi ve tetkiklerine sunarõz.

Komisyon Üyeleri 16.10.1987

Osman AYBERS    
F. Kemal YILDIRIM  
İsmet ÖZTUNALI 
Namõk GAZİOĞLU 

T. M. M. O. B.
mimarlar odasõ ankara şubesi

Ankara:   6.1.1988 
Sayõ :   3

TMMOB Başkanlõğõ'na ANKARA

İlgi: 19.11.1987 günü ve 978  sayõlõ yazõnõz hk.

İlgi yazõnõzõn ile Mimarlar Odasõnõn 18-19 Hisarõ 1987 tarihinde Bursa'da 
yapõlan ve halen tartõşmasõ süren toplantõsõnda değiştirilen yönetmeliğinin 
Birliğinizce onaylanarak yürürlüğe konulup konulmadõğõ konusunda 
tereddütler uyanmõş bulunmaktadõr.

Mimarlar Odasõ önümüzdeki günlerde yapõlacak şube kongreleri ile ilgili olarak 
adõ geçen yönetmeliğin uygulanmasõnõ ilgi yazõnõza atõf yaparak 29.12.1987 
tarih ve 04/795 sayõlõ yazõsõ ile yönetmeliğin uygulanmasõnõ istemekte ve  bu 
anlamdaki diğer bir yazõ ile de seçim kurullarõna da bilgi vermiş 
bulunmaktadõr.

TMMOB tüzüğüne göre Birlik Yönetim Kurulunun onayõndan geçmeyen oda 
yönetmeliklerinin uygulamaya konulamayacağõ hükmüne rağmen Oda 
yönetim kurulunun çelişki yaratan bu tutucu ile  ilgili olarak şubenize  
açõklayõcõ ve bağlayõcõ  nitelik taşõyan bir yazõ verilmesine ve bu hususta 
seçim kurullarõna da bilgi verilmesini ivedi olarak ileride telafisi imkansõz bir 
detaya meydan vermemek açõsõndan arz ederiz.



Saygõlarõmla,
Süreyya Akyüz
Sekreter Üye

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
TMMOB MİMARLAR ODASI YÖNETMELİĞİ İNCELEME KOMİSYONU 
RAPORUNUN MÎMARLAR ODASI YÖNETİM KURULUNCA YORUMUNA 
KATILINMIYAN MADDELERİ ÜZERİNE RAPOR

TMMOB Genel sekreteri Sayõn Bülent Tanõk'õn 19.11.1987 tarih ve 978 
ref.nolu yazõsõ ve ekindeki Mimarlar Odasõ Yönetmeliğini inceleme Komisyonu 
Raporu yönetim kurulumuzda incelenerek görüşüldü. Aşağõda yorumuna 
katõlmadõğõmõz maddeler dõşõnda raporda belirtilen görüşler benimsendi.

Yazõdan komisyon raporunun 16.10.1987 tarihinde Yönetim Kurulunun 
bilgisine sunulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Yine yazõdan bazõ hükümlerinin 
yasa ve tüzüklere özden aykõrõ bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Öz 
açõsõndan yapõlacak eleştiri ve düzeltmeler öncelikle özün yorumuna bağlõdõr. 
Yorum ise benimsenen anlayõştan kaynaklanõr. 

Kanõmõzca özdeki en büyük yorum farklõlõğõmõz da örgütlenme şeklimiz deki 
katõlõm modelinden kaynaklanmaktadõr.

Mimarlar Odasõ yönetimi, örgütlenmeye ve yasa ve tüzüklerin(TMMOB 
yönetiminin anladõğõ anlamda yükümlülüklerini yerine getirsin getirmesin,) her 
teknik elemanõn katõlmasõna olanak sağlamadõğõ görüşündedir. En geniş 
katõlõmõn yorumu iki yönetim kurulu arasõnda farklõlõk göstermektedir.

-Bu fark komisyon raporunun 3.maddesinde iyice belirginleşmektedir. Rapor 
ödentisini ödemeyen üyelerin üyeliklerinin askõya alõnmasõna karşõ 
çõkmaktadõr. Raporda Yönetim kuruluna ve hatta diğer bir kurula böyle bir 
yetki verilmemiştir. Bu nedenle söz konusu kayõt çõkarõlmalõdõr1 denmektedir. 
Buradaki yorum farkõ şudur:

Evet yasa ve yönetmeliklerde bu bir yetki olarak verilmemiştir. Ana yetki 
kullanõmõnõ gerektirmemesi bunun bir olgu,tartõşmasõz bir yürütme görevi 
olduğunu ortadan kaldõrmaz. Bu olgu yasa ve yönetmeliklerimizde yürütmenin 
tartõşmasõz uymasõ gereken bir durum olarak zaten vardõr, istifa eden üyenin 
istifasõnõn kabulünün de yazõlõ olmamasõ gibi.

Birlik tüzüğünün 4.IIadde(f) fõkrasõ birlik hissesini ödemeyen odalarõn seçime 
katõlamayacağõ hükmünü getirmiştir. Bu durumda birlik yönetim kurulunun bir 
yetki kullanmasõ söz konusu değildir. Aidatõnõ ödemeyen odanõn üyeliği 
kendiliğinden askõya alõnmõş olmaktadõr. Nitekim Mimar odasõ uluslararasõ Üst 
örgütü olan UÎA ya aidatlarõnõ ödemediğinden yõllardõr bu örgütte üyeliği 
askõya alõnmõş,genel kurullarda oy kullanamamõştõr. Bu askõya alõnma durumu 
bir yazõ ile de Mimarlar Odasõna bildirilmiştir. Ama Mimarlar odasõ UIA dan 
çekilmediği, istifa etmediği için yönetim kurulunun bir yetki kullanmasõ söz 
konusu olmamõştõr.

Nitekim bu farkõ anlayamayan TMMOB raportörleri askerlik görevi ila 



yükümlüler için ilgili maddemize yaptõklarõ eleştirinin sonunda durumu 
anlayamadõklarõnõ belirten şu cümleyi 'kullanmaktadõrlar. Ancak TMMOB 
Tüzüğünün aynõ madde aynõ fõkrasõnda yer alan... askõda kalõr hükmü ile 
yükümlülüklerin yerine getirileceği hükmünün bağdaştõrõlacağõ bir 
düzenlemenin gerektiğini düşünmekteyiz.

Evet TMMOB Tüzüğünün 2.Madde a)fõkrasõnda da 'askõya alma' kavramõ 
vardõr. Bu da raportörlerin yorumunun yanlõşlõğõnõ kanõtlamaktadõr. Askerlik 
durumunda da bir yetki kullanõmõ söz konusu olmaksõzõn askõya alma bir olgu 
olarak OTOMATİKMAN yürümektedir. Yönetim kurulunun bir yetkisi, askõya 
almama yetkisini kullanmasõ,söz konusu değildir. Yine askerlikle ilgili bu 
maddede 'ilgililerin aidat ödeme yükümlülüklerini. .'denirken aidat ödemenin 
YÜKÜMLÜLÜK olduğu en açõk şekilde ifadesini bulmaktadõr.

TMMOB tüzüğü 114.Maddesi ise 'Oda kimlik belgesi almayanlar ya da üyelik 
görev ve YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ yerine getirmediği için ya da başka disiplin 
nedenleriyle, kimlik belgesi yenilememiş yada onaylamamõş olanlara, 
mesleklerini UYGULAMALARI YASAKTIR." demektedir, iler halde mesleğini 
uygulamasõ yasaklanmõş bir üyenin üyeliğinin askõya alõnmamõş olacağõ(veya 
dondurulmuş olmayacağõ)iddia dahi edilemez. Ve bu maddenin son cümlesi 
TMMOB raportörlerinin asker üyelere ilişkin şaşkõnlõklarõnõ gidermek için*
110.maddedeki istisnai hükümler saklõdõr' demektedir.

Ayrõca bu 110.maddede"üyeler kimliklerini onaylatarak,üyeliklerini korumasõ 
zorundadõr denmektedir. Bu TMMOB kanununun mesleği uygulamak için 
'azalõk VASFINI muhafaza etmek' mecburiyetini koyan 33.maddesi ile de 
uyumludur. Keza Yasanõn 38.maddesi de 33.Maddedeki VECİBELERİ yerine 
getirmeyenlerin 'mesleki faaliyetten MEN' edileceklerini söylemektedir. 
(Bilindiği gibi VECÎBE kelimesi 114 .maddedeki YÜKÜMLÜLÜK kelimesinin 
Osmanlõcasõdõr) Pratikte de Mesleki Denetim Uygulamasõnõn olduğu yerlerde 
aidatõnõ ödemeyen üyenin projelerini onaylamamakta,yasa ve tüzüğün 
emrettiği şekilde,üye mesleği icra etmekten Men edilmektedir.

-Raporun 5.maddesi Mimarlar odasõnõn 'ülke dõşõ1ilişkileri için TMMOB den 
izin almasõ gerektiğini, bunun yeni tüzüğe yansõmadõğõnõ söyleyerek bu 
hususun 66 sayõlõ Kanun Hükmündeki Kararname ile getirilen  EK l 
maddesinin gereği olduğunu söylemektedir. Eğer raportörler sözünü ettikleri 
maddeyi iyi okusalardõ bunu iddia etmezlerdi. Madde: 'Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliği veya Odalarõ temsil etmek üzere uluslararasõ 
toplantõlara-katõlmak Bayõndõrlõk Bakanlõğõndan izin alõnmasõna bağlõdõr 
demektedir. Görüldüğü gibi TMMOB ile odalar arasõnda koskoca bir VEYA 
vardõr. Ama bu maddenin raporda yer almasõ raporun başõnda sözü edilen 
ÖZDEKİ ayrõlõklardan sayõlmaktadõr. Ve raportörler TMMOB yi vesayetçi bir 
kuruluş olarak yorumlamak istediklerinden odalarõn özerkliğini 
benimsediklerinden bu maddeye konulan çekince de bütün haksõzlõğõna 
karşõn bu anlayõşõn bir kanõtõ olarak durmaktadõr.

Yasa bu veya yõ çok doğru olarak koymuştur. Bunu biraz uç ve abartmalõ bir 
örnekle şöyle belirtebiliriz:

Diyelim Mimarlar Odasõ uluslararasõ bir üst kuruluşu olan UIA 'Mimarõn bina 



tasarõmõnda diğer mühendislikleri yönetimi konulu bir seminer düzenledi.
TMMOB yönetim kurulunda ise mimarõn bina üretiminde diğer 
mühendisliklerin yöneticisi olduğunu paylaşmayan bir görüş ve ey-ilim 
olduğunu geçen yõl yaşadõk.
Bu durumda TMMOB bu uluslar arasõ ilişkiyi engelliyebilecektir. işte aradaki 
bir veya mimarlarõ dõş ilişkilerinde bu talihsizlikten kurtarmaktadõr.
Görülüyor ki yasanõn ÖZÜ mimarlarõn anladõğõ doğrultudadõr. TMMOB 
yönetim kurulu aldõğõ karar ile bu öze katõlmadõğõnõ Mimarlar odasõna 
bildirmektedir.

-Raporun 10.maddesinin 'Genel Başkan' değimine karşõ çõkõlmaktadõr. 
Sonrada raportörler kendi kendilerine 'Oda başkanõ ile genel başkan karõşõr 
mõ?'sorusunu sorarak rapora yazmaktadõrlar. Evet şube başkanlarõ ile genel 
başkanõn karõştõğõ görülmüş ve raporun 4.maddesine verdiğimiz cevaptaki 
'doktor honoris' örneği ve aynõ yetki gerekçeleri ile eski yönetmelikte de var 
olan bu terim,üretme KISITLAMASI olmadõğõndan kullanõlmõştõr.

Ama bu itiraz bile TMMOB�nin rütbe üretmeyi bile kõsõtlayacak bir vesayetçi 
özü benimsediğinin örneği olarak kalmaktadõr.

Rapor Genel' nitelemesinin gereği olmadõğõ hükmünü de vermektedir. Kendi 
kendilerine sorduklarõ sorunun cevabõ bunun gerekli olduğunu söylemektedir.

Ama bu ufak ayrõntõlar �bakõn şu ayrõlõkçõ�, özerklikçi mimarlara neler 
üretiyorlar, merkezi otoriteyi bizim anladõğõmõz şekilde anlamamakta õsrar 
ediyorlar 'bakõşõnõn simgeleridir. Bu vesile ile burada TMMOB yi 
koordinasyona yönelik, demokrat eleştirilere açõk bir özde anladõğõmõzõ ifade 
etmekte yarar var.

-Raporun 11.maddeci düzenlemenin 33. maddesi g) fõkrasõndaki 'özel işlerde 
bilirkişilik' hükmündeki 'özel işlerde' ibaresini gereksiz bulmakta ve 
çõkarõlmasõna hükmetmektedir.

Raportörlerin bu ifadeleri mintanlõk pratiğinden uzak olduklarõnõn simgesidir. 
Bütün birimlerimiz özel kişi ve kuruluşlarõn mimarlõk mesleki içinde de özellik, 
uzmanlõk gerektiren başvurularõ üzerine, gecekondudaki özel mülkiyet 
sahibinden sigortalara kadar, her baş vurana özel, uzmanlõk gerektiren 
bilirkişilik hizmeti vermektedir. Ayrõntõ gibi görünen bu haksõz çekine* de ÖZ 
deki bir yanõlõşlõğõ yansõtmaktadõr. TMMOB yönetim kurulu koordinasyonun 
ötesinde mimarlõk mesleğinin işleyişi üzerinde de kendisini söz sahibi 
görmektedir. Bu itiraz geçen yõl, uzmanlarõn yaptõğõ bir bina tasarõmõ 
tarifesinin, TMMOB yönetim kurulunda her branştan mühendisin oylarõ ile ret 
edilmesi ile aynõ çizgidedir. Ama biliyoruz ki bu satõrlar bile yönetim kurulunun 
bir bölümünce kuşku ile karşõlanacaktõr. Bir kez daha mimarlar anlaşõlmasõ, 
uzlaşõlmasõ zor kişiler olarak nitelenecektir. Raporun 12. maddesi ikinci 
paragrafõ odaya kayõtlõ olmayanlarõn oda onur kurulundu görev 
alamamalarõndan yakõnmaktadõr. Ve görevi Mimarlar Odasõnõn Tüzüğünün 
TMMOB�nin ki ile koordinasyonunu sağlamak olan raportörler TMMOB tüzüğü 
değişikliği önerilerini de bu raporda vermektedirler.

Ama bu, yukarõdan beri değindiğimiz ÖZ açõsõndan yine büyük bir anlayõş 



farkõnõ su yüzüne çõkarmaktadõr. TMMOB yönetim kurulunun anlayõşõnõn ÖZ 
ünün vesayetçi, merkezi hakimiyetçi, hakkõ ve yetkisi olmayanlarõn da en 
geniş katõlõm adõna temsil edildiği bir anlayõş olduğunu yukarõdaki satõrlarda 
hep dile getirdik. Ve eminiz yönetim kurulu üyeleri de bu görücümüzden ötürü 
bize kõzmaktalar-Ancak kabul ettikleri raporun raportörleri bu özü kraldan çok 
kralcõ bir uca bu örnekle götürmekteler.

Bu yanlõş katõlõmcõ anlayõşõn odalara üye olmayanlara yaygõnlaştõrõlamamõş 
olmasõndan yakõnmaktalar.

Yasa ve tüzükler kimlerin istemediği durumlarda odalara üye olmayacağõnõ 
belirlemiştir. Odalarõn TMMOB�nin koordinasyonu altõnda özerkliklerini de 
belirlemiştir.

İzlenimimiz TMMOB yönetimindeki anlayõşõn bu isteğe bağlõ üyeliğin, sorumlu 
ve yetkili katõlõmõnõn, özerkliğin yorumlamadõğõdõr. Bu maddede önerilen, 
yükümlülükleri olmayan, ödevleri olmayan, üye olmayan meslektaşlarõ, da 
onur kurulunda yer almasõdõr. Bu görüş rapordan çõkarõlmadan TMMOB 
yönetim kurulunda kabul görmüştür. Bu, yapay bir katõlõm anlayõşõnõn, zorla 
katõlõm anlayõşõnõn, rağmen katõlõm anlayõşõnõn bir simgesidir.

TMMOB�nin, yönetim kurulumuza yazdõğõ yazõsõnda dile getirdiği 'tespit edilen 
özdeki ayrõlõklar' yukarõdan beri örnekleri ile açõklamaya çalõştõğõmõz ve bizim 
katõlmadõğõmõz bu özden kaynaklanmaktadõr.

Evet bizim yeni düzenleme ile Mimarlar Odasõna kazandõrmak istediğimiz öz 
bu yapay katõlõm anlayõşõnõn, bu zorla katõlõm anlayõşõnõn tersidir} katõlõma 
ödev ve yükümlülüklerini yerine getiren hak kazanõr. Yapay katõlõm, zorla 
katõlõm, katõlõm için katõlõm gerçekçi değildir.

Ankara : 14.1.1988
Sayõ   : 03/35

TMMOB Başkanlõğõna ANKARA

ilgi : 19.11.1987 tarih ve 978 sayõlõ yazõnõz

İlgi yazõnõzla Oda Yönetmeliğimiz hakkõndaki komisyon raporu ve TMMOB 
görüşü iletilerek, Merkez Yönetim Kurulumuza gerekli düzeltmeler için yetki 
verildiği belirtilmiştir.

Gerekli düzeltmeler yapõlarak kesinleştirilen Oda Yönetmeliklerimizden 5 adet 
eklenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygõlarõmla.
Hasan ÖZBAY Genel Sekreter

Mimarlar Odasõ Başkanlõğõna 



18.1.1988
15

İlgi:   14.1.1988 tarih ve 03/35  sayõlõ yazõnõz.

İlgi yazõnõzla Oda Yönetmeliğiniz hakkõnda TMMOB görüşü ve komisyon 
raporunun 19.H.19S3 tarih ve 973 sayõlõ yazõmõz ile iletildiği, bu yazõ ile 
Merkez Yönetim Kurulunuza gerekli düzeltmeler için yetki verildiği ve gerekli 
düzeltmelerin yapõlarak Oda yönetmeliklerinden 5 adat gönderdiğinizi 
belirtmektesiniz.

Yönetim Kurulunca iletilen görüşler TMM0B tüzüğüne aykõrõlõklarõn 
düzeltilerek yönetmelik adõna verdiğiniz Oda tüzüğünüzün TL3UOB yönetin 
kurulunun onayõna sunulmasõ doğrultusundadõr. Mimarlar Odasõ Yönetim 
Kurulunun kendi başõna tüzük kesinleştirme yetkisi olmadõğa sabi,  konu ile 
ilgili yetkinin bu donem içerisinde TMMOB Genel Kurulunca TMMOB Yönetim 
Kuruluna verildiğini hatõrlatarak, TMMOB Tüzüğü geçici  1.  madde  
çerçevesinde gereğini  ivedi  olarak rica ederim.

Saygõlarõmla,
Bülent TANIK 
Genel Sekreter

T. M. M. O. B.
mimarlar odasõ ankara şubesi

Ankara:  24.2.1938 
Sayõ: 84
TMMOB Mimarlar Odasõ 'na
İlgi: 1.2.1988; tarih 04/77 sayõlõ yazõnõz.

İlgi yazõda Oda yönetmeliğinin 5.maddesi vs geçici 1.maddesi uyarõnca 
Şubemize kayõtlõ üyelerden Şubemiz bölgesi dõşõnda oturan üyelerimizin 
kayõtlarõnõn şubeler arasõ aktarmalarõnõn yapõlabilmesi için oda merkezine 15 
gün içinde iletilmesi istenmektedir.

Ancak sözü edilen yönetmelik TMMOB Tüzüğünün geçici 1.maddesi 
gereğince 330403 Yönetim Kurulunca onaylanmamasõ nedeni ile 'galen 
yürürlüce girmemiştir.

Bu nedenle yazõnõz ile ilgili işlem yapõlamayacağõnõ bilgilerinize arz ederim.
Saygõlarõmla,
Yüksel Er Beşbaş 
Sekreter üye

25.2.1988
04/137



TMMOB Mimarlar Odasõ Ankara Şubesi Başkanlõğõna
ANKARA

İlgi : 1.2.1988 tarih ve 04/77 sayõlõ yazõmõz 24.2.1988 tarih ve 84 sayõlõ 
yazõnõz:

Oda yönetmeliğimiz Bursa'da yapõlan Olağanüstü Genel Kurul kararõ ile 30 
Nisan 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel Kurul en yetkili organdõr ve 
kararlarõ üstünde hiçbir kuruluşun, TMMOB dahil, kabul etme-etmeme 
onaylama-onaylamama yetkisi yoktur. Bu nedenle yönetmeliğimize uyulmasõ 
ve bu konudaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.

En kõsa zamanda Şubeniz bölgesi dõşõnda oturan üyelerin dosyalarõnõn ilgili 
birime iletilmek üzere Oda Merkezimize iletmenizi rica ederim.

Saygõlarõmla,
Hasan ÖZBAY
Genel Sekreter Yrd.

Dağõtõm : Gereği için Mimarlar Odasõ Ankara Şubesi Bilgi için  TMMOB 
Başkanlõğõ

T. M. M. O. B.
mimarlar odasõ ankara şubesi

Ankara  :26.2.1988 
Sayõ    :  89

TMMOB
Mimarlar Odasõ Başkanlõğõna ANKARA

İlgi   : 25.2.1988  tarih ve  04/137  sayõlõ yazõnõz.

İlgi yazõnõzda Genel Kurulun en yetkili organ olduğu belirtilmektedir.

Ancak  ;

7303  sayõlõ yasa,  66 ve 85  sayõlõ KHK'lerle  değişik 6235  sayõlõ yasalarla 
kurulan TMMOB Tüzüğünün, amaç bölümü 3.maddesi (a)   şõkkõnda TMMOB 
odalar kurmakla yetkili bir organ olarak tanõmlanmaktadõr.  Başka bir deyişle  
kendi kurduğu odalarõn üstünde olmasõ çok doğal olan bir üst kuruluştur.  
Oysaki ilgi yazõnõzda Oda Genel Kurulu'nün Birlik Genel Kurulu'nün üstün-
deymiş gibi belirtilmesi yanlõş bir eğilimdir.

Ayrõca bu konuda TMMOB'nin 19.11.1987 tarih 978  sayõ ve 12.1.1988  tarih 
13 sayõlõ Mimarlar Odasõ Başkanlõğõ'na hitaben yazõlmõş yazõlarda da 
vurgulandõğõ gibi,  TMMOB tüzüğü  119.maddesinde   "BİRLİK TÜZÜĞÜ 
SIRA VE DÜZEN BAKIMINDAN  ODA TÜZÜKLERİNİN ÜSTÜNDEDİR ODA 
TÜZÜKLERİNDE BULUNMAYAN KONULARDA YA DA BİRLİK 
TÜZÜĞÜNDEKİ HÜKÜMLERLE ODA TÜZÜKLERİNDEKİ HÜKÜMLERİN 



ÇELİŞMESİ HALİNDE BİRLİK TÜZÜĞÜ HÜKÜMLERİ UYGULANIR" 
denmektedir.

Bir diğer bağlayõcõ tüzük maddesi de  geçici 1.madde olup  buna göre  
hazõrlanan yönetmeliğin  (ki tüzük olmasõ gerekir) TMMOB tarafõndan 
onaylanmõş  olma şartõdõr ve halen onaylanmamõştõr.

Tüm bu bilinen gerçeklere ilave olarak çok önemli bir husus da şudur;  
Bursa�da yapõlan Olağanüstü Genel Kurul'a sunulan yönetmelik metni ile 
yayõnlanan yönetmelik metinleri birbirinden farklõdõr.

Oda merkezimizin TMMOB yasa ve tüzüğü ile çelişkiye düşmesi nedeni ile 
yazõnõzda istediğiniz işlemin yapõlmasõ Yönetim Kurulumuzca uygun 
görülememiştir. Durumu bilgilerinize sunarõm.

Saygõlarõmõzla

Yüksel Er- Beşbaş 
Sekreter Üye

DAĞITIM:
Gereği için : Mimarlar Odasõ Başkanlõğõ 
Bilgi için : TMMOB Başkanlõğõ

TMMOB
mimarlar odasõ ankara şubesi

Ankara: 1.3.1988 
Sayõ : 91

TMMOB Başkanlõğõ'na ANKARA

Odamõzõn mevcut tüzüğünün yürürlükte olup olmadõkõnõn aydõnlõğa 
kavuşmasõna ihtiyacõmõz vardõr.

Üst kuruluşumuz olan TMMOB'nin içinde bulunulan bu açmazõ çözeceğine 
inanõyoruz.
Gereği için bilgilerinize arz ederiz. Saygõlarõmla,

Yüksel Er Beşbaş 
Sekreter Üye

Ek:
1. Mimarlar Odasõ'nõn 1.2.198'8  gün 04/77  sayõlõ yazõsõ
2. Şubemizin 24.2.1988 gün 84  sayõlõ yazõsõ
3. Mimarlar Odasõ'nõn 25.2.1988 gün 04/137 sayõlõ yazõsõ
4. Şubemizin 26.2.1988  gün 89   sayõlõ yazõsõ

Mimarlar Odasõ Başkanlõğõna



ANKARA

16.3.1988

İlgi:  13.1.1988 gün ve 03/21 sayõlõ yazõnõz ve eki rapor

Yönetim Kurulunun 1.3.1988 tarihli toplantõsõnda Oda Yönetmeliğiniz 
konusundaki ilgide ki yazõnõz ve raporu incelemiş ve aşağõda belirtilen 
görüşlerin odanõza bildirilmesine karar vermiştir.

Söz konusu tüzüğünüzün 19.11.1987 gün ve 978 sayõlõ yazõmõzla bildirilen 
maddelerinin TMMOB tüzüğü ile uyuşmadõğõ anlaşõlmõştõr.

TMMOB Tüzüğünün 17.maddesinin K bendine göre tüzüğünüzün Mayõs ayõ 
içerisinde yapõlacak olan TI2.10B Genel Kurulunda görüşülüp 
onaylanabilmesi iğin söz konusu maddelerin TMMOB tüzüğü ile uyumlu hale 
getirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle en kõsa zamanda anõlan tüzüğünüzü yeniden elden geçirerek 
uyumlu hale getirmeniz gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

Saygõlarõmla ,
Bülent Tanõk 
Genel Sekreter

TMMOB YÖNETİMM KURULU BAŞKANLIĞINA

TMMOB Mimarlar Odasõ Yönetmeliği İnceleme Komisyonu Raporunun 
Mimarlar Odasõ Yönetim Kurulunca Yorumuna katõlõnmayan maddeleri 
üzerine rapora CEVAP Raporu)

Esas Hakkõnda

Komisyonumuz,16.10.1987 günü raporu ile,Mimarlar odasõ Yönetmeliğini 
incelemiş ve TMMOB yasasõ ve Tüzüğüne aykõrõ hususlarõ saptayarak 
sunmuştur.

Bu raporun Mimarlar Odasõ Yönetimine,önerilen düzeltmelerin yapõlmasõ 
kaydõ ile gönderildiği anlaşõlmaktadõr.

Mimarlar Odasõ,TMMOB Yasasõ ve tüzüğü ile açõkça ortaya konulmuş 
hükümleri tartõşarak bazõ yorumlarda bulunmaktadõr. Bu yorum yetkisinin 
nereden alõndõğõnõ bilmiyoruz. Bildiğimize göre böyle bir yetkileri yoktur. Bu 
alanda daha fazla bir görüş belirtmiyoruz. Karar TMMOB yönetim kuruluna 
aittir.

Mimarlar Odasõ Yönetim Kurulunun yazõsõnda �TMMOB� raportörleri kaydõ ile 
bizleri andõğõ ve �şaşkõnlõk� nitelemesinde bulunduğu görünmektedir. Bu 
nitelemeyi bir �düzey�olarak değerlendirip geçiyoruz. 



Oda Tüzüğü Hakkõnda

I.Mimarlar Odasõ Tüzüğünün ,TMMOB Yasa ve Tüzüğüne uygun olarak 
düzenlenmesi yönünde 16.10.1987 günlü Raporumuzda belirttiğimiz 
hükümleri aynen tekrarlõyoruz.

2.0 Raporunuzun 5 inci maddesinde yer alõp da bize öğretilmek istenen 
madde hakkõnda,6235 Sayõlõ Yasanõn 6 inci maddesinde bulunan "   ...   
Odalarõn  çalõşmalarõnõ kontrol ve teshil etmek ...   " hükmüne dayandõğõmõzõ 
vurgularõz.    

3.MHaarlar Odasõ Yazõsõnda (Rapor),düzenlemeleriyle ilgili olarak :

a-"Birlik tüzüğünün 4. madde (f) fõkrasõ birlik hissesini ödemeyen odalarõn 
seçime katõlmayacağõ hükmü getirilmiştir denmektedir. 
Yanlõş anõlan madde,Tüzükte değil Yasada, Seçime değil,Umumi Heyet 
Toplantõsõna katõlamazlar hükmünü taşõyor.
b- Evet TMMOB tüzüğünün 2. Madde a) fõkrasõnda askõya alma kavramõ 
vardõr diyorlar. Yanlõş. Tüzükte söz edilen böyle bir madde ve fõkra yok.

c- raporun 12. Maddesi ikinci paragrafõ odaya kayõtlõ olmayanlarõn oda onur 
kurulunda görev almamalarõndan yakõnmaktadõr. Deniyor. Yanlõş. 
Raporumuzun 12. Maddesinde önerilen ,odaya kayõtlõ olmayanlarõn da onur 
kurulu yetkisi içinde olmasõna dairdir. Anlamamõşlar. Konu,TMMOB 
tüzüğünün 91 ve 110. Maddeleri arasõnda uyum sağlanmasõdõr. Yoksa, 
Mimarlar odasõ tüzüğü ile koordinasyon değildir.

9.8. TMMOB BASIN AÇIKLAMALARI, TEKNOKRAT VE BASINDA TMMOB

TMM0B BÜLTENİ

86/21 30.Kasõm.1985'deki  "YAYIN İMAR YAŞAMIMI2,  YASALAR, 
YÖNETMELİKLER"    AÇIK OTURUM konuşmalarõ.

86/30 5.5.1986 Özel Sayõ   (Malatya Depremi)

86/25 III.   Ulusal Tekstil Sempozyumu Bursa'da yapõldõ. (Makina 
Mühendisleri  Odasõ;  Açõş Konuşmasõ Bülent TANIK

86/26 TÜRKİYE-SURİYE ENERJİ  HATTI

86/28 ÖZEL HİZMET TAZMİNATLARINIM  PARKLI  UYGULAMASI
TMMOB'NCE ELEŞTİRİLDİ.
(TBMM Bütçe Plan Komisyonuna  başvuruldu) Ayrõca özel hizmet  tazminatõ 
ve yan ödemelerinin günün koşullarõna göre yeniden düzenlenmesi  istendi.

86/27 Teoman ALPTÜRK. YENİ GÜNDEM Dergisinin yasaklarõn kaldõrõlmasõ 
hakkõndaki sorularõnõ yanõtladõ: "Önce özgürlük,  tam anlamõyla..."

Türk Tarõmõnda  Ziraat Mühendislerine Yönelik İstihdam Politikasõ  Konulu 



Sempozyum İzmir'de yapõlõyor (Ziraat  Mühendisleri  Odasõ  İzmir  Şubesince  
düzenlendi)

Anonim Şirket Kurucu Ortak ve Yöneticileri de BAĞ-KUR'lu olabilecek.

8.5.1987 İşçi Sağlõğõ ve İş Güvenliği Haftasõ Sona Ererken "İnsan sağlõğõnõn 
tehlikeye  atõlmasõnda hiçbir gerekçeyi haklõ kabul etmiyoruz"

87/1 TMMOB Bilgi İşlem Merkezi açõldõ.

Çevre Günü Etkinlikleri Teoman ALPTÜRK Yöneticiliğinde Balõkesir ve 
Bursa'da yapõldõ.

87/2 Devlet Bakanõ Tõnaz TİTİZ TMMOB'ni ziyaret etti."EL KİTAPLARI 
DİZİSİ"  konusunda  görüşme  yaptõ.

Teoman ALPTÜRK:   "Mühendis  ve Mimarlar dõşõndaki teknik  elemanlarõn 
proje yapamayacağõnõ"  söyledi. EKO Danõştay Başvurusu:   Elektrik İç 
Tesisat  Projeleri"

 27.10.1987 87/3 Teoman ALPTÜRK Ankara  Belediyesinin Kömür İthalatõ 
Uygulamasõnõ Değerlendirdi. (ÖNERİLER)

 

5.1.1988 88/1 Teoman ALPTÜRK,Mühendis ve Mimarlarõn insanca 
yaşayabilmeleri için gerekli en az  ücretin 500.000 TL olmasõ gerektiğini 
söyledi.

7.1.1988 88/2 TMMOB,DYP Genel Başkanõ Süleyman DEMİREL'i ziyaret etti.

13.1.1988 88/3 102 Mühendis-Mimar Milletvekili ile tanõşma toplantõsõ  
düzenlendi.

16.1.1988 88/4 Danõşma Kurulu öncesi  basõn toplantõsõ
(Proje hizmetleri,  kamu çalõşanlarõ,  yurt-dõşõ, tüketiciyi koruma v.b)

27.1.1988 88/5 TMMOB,IHD,  Vet.H.B,  T.Z.D, Denetde,ÇGS,TDHB, TTB 
Başkanlara  FKÖ Temsilcisi Abu Firaz'õ  ziyaret
etti.
"Teoman ALPTÜRK: halkõmõzõn dayanõşma isteğini
vurgulamak için geldik." dedi.

29.1.1988 88/6 Süleyman DBMİREL TMMOB'yi ziyaret etti.

29.1.1988 88/7 Süleyman DEMİREL'in TMMOB ziyareti sõrasõnda yaptõğõ 
basõn açõklamasõ.

12.2.1988 88/8 Teoman ALPTÜRK SHP Genel Başkanõ İNÖNÜ'nün 



TMMOB'yi ziyareti sõrasõnda "KİT'lerin iyileştirilmesini özelleştirmede gören 
anlayõş kadro daralmasõ için 'sözleşmeli personel uygulamasõ1 geliştirdi. Ne 
yazõk ki Türkiye emeğin yüceliği ile değil, ucuzluğu ile övünüldüğü ülke haline 
gelmiştir" dedi.

22.2.1988 88/9 Maden, Kimya, Jeoloji, Harita ve Kad. Meteoroloji 
Mühendisleri Odasõ Genel Kurullarõnda mevcut yönetimler büyük bir oy 
çoğunluğuyla kazandõlar.

25.2.1988 88/10 TMMOB Yöneticileri TBMM Başkanõ Yõldõrõm AKBULUT'u 
ziyaret "edecekler.

27.2.1988 88/11 Yõldõrõm AKBULUT'tan "Meclis Komisyonlarõna gelen yasa 
tasarõlarõnõn ilgili meslek kuruluşlarõna da bildirilmesini" istediler.

27.2.1988 88/12 Teoman ALPTÜRK "Yanan yanmõş kalan çöpler kimindir 
diyemeyiz. Önemli olan yalnõzca yasa yapmak değil bu yasalarõ gereğince 
işletmektir de" dedi.

1.3.1988 88/13 Teoman ALPTÜRK: yabancõ dil bilen teknik personelin özel 
görev tazminatlarõnõn arttõrõlmasõnõ düzenleyen Maliye ve Gümrük Bakanlõğa 
ile Devlet Personel Başk'nõn ortak tebliğini eleştirdi.

16.3.1988 88/14 15.Mart Dünya Tüketiciler Gününde düzenlenen
açõkoturum da "Tüketicinin korunmasõ, kalite ve meslek örgütleri" tartõşõldõ.

23.3.1988 88/15 23.Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle, Abdurrahman 
Düşüngen bir açõklama yaptõ.



7.4. MALİ RAPOR

TMMOB�nin 31.3.1987 TARİHİ İTİBARI İLE BİLANÇOSU
ALACAKLILAR 23.722.850.- 219.961.92.- KASA
ÖZ VARLIKLAR 27.000.121.92     64.577.- 
BANKALAR

 3.354.807.- S. KIYMETLER
47.083.626.- BORÇLAR

Toplam 50.722.971.92 50.722.971.92

TMMOB�NİN 31.3.1988 İTİBARI İLE BİLANÇOSU
KASA 10.948.- 29.874.193.-

ALACAKLILAR
BANKALAR 172.110.- 81.730.103.- ÖZ 
VARLIKLAR
S.KIYMETLER 3.602.173.- 203.979.-

BORÇLULAR
BORÇLULAR 108.135.200.- 112.156.-

YARDIMLAŞMA FONU
111.920.431.- 111.920.431.-

NAZIM HES. 5.278.178.- 5.278.178.-
NAZIM HESAP

Toplam 117.198.609.- 117.198.609.-

1.4.1987 � 31.3.1988 TARİHLERİNİ KAPSAYAN
TMMOB MİZANI

HESAPLAR BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1. ÖZ VARLIKLAR 103.032.- 81.833.135.- 81.730.103.-
2. KASA HESABI 60.660.359.- 60.649.411.- 10.948.-
3. BANKALAR 
HESABI

24.279.468.- 24.107.358.- 172.110.-

4. S. KIYMET 
HESABI

3.602.173.- 3.602.173.- 203.979.-

5. BORÇLULAR 
HESABI

167.297.995.- 59.366.774.- 108.135.200.- 29.874.193.-

6. ALACAKLILAR 
HESABI

55.907.453.- 85.781.646.-

7. GELİRLER 
HESABI

130.041.565,0
8.-

130.041.565,08.
-

8. GİDERLER 
HESABI

75.164.627.- 75.164.627.-

9. GEÇİCİ HESAP 3.819.630.- 3.819.630.-
10. YARDIMLAŞMA 
HESABI

150.000.- 262.156.- 112.156.-

11. NAZIM 
HESAPLAR

5.278.178.- 5.278.178.-

526.304.480,0
8.-

526.304.480,08.
-

111.920.431.- 11.920.431.-

GELİRLERİN İNCELENMESİ
GELİRLER ÖNGÖRÜL

EN
GERÇEKLEŞM
E

REEL 
GERÇEKLEŞM
E

%Sİ

1. ODALAR HİSSESİ 62.810.000.
-

109.491.724.- 22.152.495.- 35



GİDERLERİN İNCELENMESİ
ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEMŞ

E %
1. YÖNETİM GİDERLERİ 15.075.501.- 19.909.135.- 1.32
   Yönetici Ücretleri 10.140.000.- 9.960.888.-
   Oturum Ücretleri 706.500.- -
   Yolluk Giderleri 875.000.- 1.286.400.-
   Temsil Giderleri 1.600.000.- 4.153.809.-
   Genel Kurul 1.- 300.000.-
   Kongre-Konferans 650.000.- 2.061.958.-
   Danõşmanlõk 1.104.000.- 623.697.-
   SSK İşv. - 1.522.383.-
2.  PERSONEL GİDERLERİ 23.143.481.- 24.992.903.- 1.07

Personel Ücretleri 11.664.480.- 11.046.196.-
Per. Sos. Yrd. 6.500.000.- 7.419.384.-
Fazla Çalõşma 325.000.- 251.294.-
SSK İşv. His. 4.654.000.- 2.831.368.-
Tazminatlar 1.- 3.374.661.-

3. İŞLETME GİDERLERİ 12.550.000.- 8.656.336.- 68
Kira Giderleri 6.750.000.- 3.066.461.-
PTT Giderleri 3.500.000.- 2.176.540.-
Kõrtasiye Matbaa 1.150.000.- 1.992.123.-
Onarõm � Tamir 500.000.- 573.368.-
Vergi Resim Harç 300.000.- 472.612.-
Sivil Savunma 350.000.- 281.614.-
Dava İcra Noter 1.- 93.618.-

4. ÇEŞİTLİ GİDERLER 10.717.355.- 4.373.896.- 41
Bağõş Yardõm 1.- -
Lokal Giderleri 1.- 1.402.132.-
Diğer Giderler 1.100.000.- 2.971.764.-
G. Dönem Borçlarõ 9.617.353.- -

HİZMET KARŞILIĞI 1.450.000.- 17.096.293.- 11.79
Hizmet Karşõlõğõ Giderler 
(Bilgisayar Hizmeti)

650.000.- 411.720.-

Fotokopi Giderleri (Bina 
İşletme)

800.000.- 16.684.573.-

TEMSİLCİLİK GİDERLERLİ 2.- - -
KIYMET ALIMLARI 800.000.- 247.366.- 31
YAYIN GİDERLERİ 92.042.000.- - -

155.778.340.- 75.205.929.- 48

TMMOB 31.3.1988 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO TAHLİL RAKAMLARI
BORÇLULAR HESABI

ODA 
BORÇLARI

BİRLİK HİSSE 1986 BİNA PAYI 
BORCU

1987 BİNA PAYI 
BORCU

17.542.974.-
Elektrik 17.542.974.- 575.838.-
Fizik 135.463.- 99.158.- 341.217.- 597.471.-
Gemi 597.471.- 515.677.-
Gemi Mak. 515.677.- 237.214.-
İç Mimar 225.670.- 11.544.- 1.933.430.-
Jeoloji 1.933.430.- 700.000.-
Jeofizik 700.000.- 15.281.876.-



İnşaat 15.281.876.- 4.515.766.-
Kimya 4.515.766.- 38.354.191.-
Makine 36.369.825.- 1.984.366.- 530.073.-
Meteoroloji 262.468.- 275.605.- 15.117.842.-
Mimarlar 15.117.842.- 2.184.178.-
Orman 2.184.178.- 6.900.764.-
Ziraat 6.075.768.- 824.996.- 6.900.764.-
ŞPMMO 164.444.- 164.444.-
TOPLAM 100.970.270.- 587.296.- 3.602.172.- 105.159.738.-

ALACAKLILARIN HESABI
3.4. ALACAKLILAR
3.4.1. Ödenecek SSK Primleri 10.883.888.-
3.4.2. Ödenecek Vergiler 11.688.162.-
3.4.3. Ödenecek Sendika Aidatl. 18.531.-
3.4.4. Ödenecek Ücretler 1.956.213.-
3.4.5. Diğer Alacaklõlar 5.327.399.-

TOPLAM 29.874.193.-

7.5. DENETLEME RAPORU
Türk mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği�nin 5-6 aralõk 1986 tarihinde yapõlan 
1986 yõlõ (nisan � eylül) 6 aylõk DENETİM RAPORU�dur.

1- KASA ve BANKALAR
1.1.- Yapõlan kasa kontrolünde (5 Aralõk Cuma Saat 17:25) kasada 
120.480.00.-TL (Kasa kayõtlarõnda 120.476-92.-TL gözükmektedir, fark lira ve 
kuruşlu para bulunamamasõndan kaynaklanmaktadõr.)
1.2.- BANKALARDA;
1.2.1.- İş Bankasõ Yenişehir Şubesi 549.96.-TL
1.2.2.- Etibank Yenşiehir Şubesi 878.43.-TL
1.2.3.- Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No : 1321) 169.488.54.-TL
1.2.4.- Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No : 1035) 10.519.19.-TL
1.2.5.- Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi 1.970.00.-TL
1.2.6.- Halk Bankasõ K. Esat Şubesi 8.201.68.-TL
1.2.7.- Vakõflar Bankasõ Yenişehir Şubesi 9.188.00.-TL
1.2.8.- Garanti Bankasõ K.Esat Şubesi 500.00.-TL
1.2.9.- Posta Çeki Hesabõ 2.410.00.-TL
        olduğu görülmüştür.

2- KAYIT DÜZENİ:
2.1 -Kasa.defteri, kasa fişleri, mahsup fişleri, yardõmcõ defter ve Amerikan
Usulü Yevmiye Defteri ve Demirbaş defteri kontrol edilmiştir.
2.2 -Kasa defteri ve fişlerin tutulmasõnda muhasebe tekniği açõsõndan hatalar
olduğu, kasada zaman, zaman üst sõnõrõn üzerinde para bulunduğu ve kasa 
defterinin, bazõ faturalarõn günlük işlenmediği, ancak harcamalarõn belgelere 
dayandõrõldõğõ ve bunlarõn gerekli şekilde saklandõğõ görülmüştür.
2.3 -Öneriler:
2.3.1-Kasada üst sõnõr olan 500.000 T.L.nin üzerinde para bulundurulmamasõ,
2.3.2-Bu amaçla ödemelerin mümkün olduğu kadar çek ile yapõlmasõ,
2.3.3-Aksam, bankaya para yatõrõldõktan sonra gelen paranõn.ertesi günün 
hesaplarõna işlenmesi,



2.3.4-İşlem görmeyen ve 1.2.4; 1.2.5;1.2.6; 1.2.8; maddelerinde belirtilen 
banka hesaplarõyla çek vermeyen 1.2.7'de belirtilen banka hesabõnõn 
kapatõlmasõ,
2.3.5-Masanõn günlük işlenmesi,
2.3.6-Tüm hesaplarda kuruş işleminin kaldõrõlmasõ,
2.3.7-Faturalarõn on gün içinde muhasebeleştirilmesi,
2.3.8-Personelin ay sonunda ödeme yapõlmayarak alacaklandõrõldõklarõ 
takdirde
bordrolarõnõn imzalatõlmamasõ,
2.3.9-Tüm ödemeler için mutlaka fatura alõnmasõ ve kasa fişleri veya diğer 
fişlerin geçersizliği gözönüne alõnarak anlaşmalõ.kõrtasiyeci, gazete bayii ile 
çalõşõlmasõ,
2.3.10-Faturalarda K.D.V'nin ayrõ yazõlmasõnõn sağlanmasõ,
2.3.11-Genel Kurulda alõnan karar uyarõnca yönetici, denetici ve onur kurulu 
üyelerine ödenecek yolluk 1986 sonuna dek 3.500 T.L.dir. ödemelerin bu 
rakama göre yapõlmasõ, bu sõnõrlarõn iyi izlenmesi,
2.3.12-Yolluklarda fatura karşõlõğõ otel ücreti .ve belgelenmiş yol giderleri 
dõşõnda kahvaltõ, yemek gibi ödemelerin yapõlmamasõ,
2.3.13-Tahsil fişi ve makbuzlarõn bileştirilerek yeniden basõlmasõ, dolayõsõyla 
sõra nolarõn aynõ olmasõnõn sağlanmasõ. Uygulamaya dönem başõ 1.U.1987 
den itibaren başlanmasõ uygundur. O döneme dek eldeki makbuzlarõn 
sayõlarak zimmetlenmesl.
2.3.1U-Tediye ve tahsilatlarõn kasaya işlenmesinde makbuz sõra numarasõnõn 
yazõlmasõ,
2.3.15-Günlük ödeme döküm cetvellerinin tutulmasõ.(1.k.1987'den itibaren 
başlanmasõ uygundur.)
2.3.16-Demirbaş defterine alõnan demirbaşlarõn Yönetim Kurulu Kararlarõnõn 
işlenmesi.
3- BÜTÇE:
3.1 -GİDERLER:
Altõ aylõk dönem gider bütçesi 58.750.350 T.L. olup, gerçekleşen 20.376.423 
TL. gerçekleşme oranõ %48'dir.
Ancak TEKNOKRAT dergisinin gerçekleşen giderleri para yokluğu nedeniyle, 
faturalarõn gönderilmemesinden muhasebeleştirilmemiştir. Gerçek giderler 
daha fazladõr.
3.2 -GELİRLER:
3.2.1 -Altõ aylõk dönem gelir bütçesi 58.750.353 T.L. olup gerçekleşen, 
32.264.866 T.L., gerçekleşme oranõ %54�dür.
Ancak TEKNOKRAT dergisinin geri iade faturalarõ muhasebeleştirilmediği için 
yayõn gelirleri yüksek gözükmektedir, gerçek gelirler daha düşüktür.
3.3 -BORÇLULAR:
6. ay sonu itibariyle 41.873.496 T.L.dir.
3.4 -ALACAKLILAR:
6. ay sonu itibariyle 26.034.855 T.L.dir.
3.5 -BİNA FONU:
6. ay sonu itibariyle    952.366 T.L,dit.
3.6 -ÖNERİLER:
3.6.1 -Teknokrat Dergisinin tüm hesaplarõ Aralõk ayõ sonuna dek 
muhasebeleştirilmesi. Ocak ayõnda yapõlacak denetlemede kesin rapor olarak 
sunulmasõ.



3.6.2 -Geçmiş ödenti borcu olan odalar'õn bu borçlarõ bitmediği sürece yapõlan 
ödemelerin cari yõla işlenmemesi, şu ana dek yapõlan işlemlerin öneri
doğrultusunda değiştirilmesi.

3.6.3 -Tüm Odalar için (Odalarõn üyeleri için tuttuğuna benzer şekilde) öden
ti kartõ tutulmasõ,Geçmiş borcu olan Odalar için ödenti kartlarõnõn geriye dönük 
olarak,borcu almayan odalarõn 1.4.1986 itibariyle işlenmesi,

3.6.4 -BİNA FONU hesabõ Mali İşler Yönetmeliğine aykõrõdõr.1.4.1987 den 
itibaren tüm hesaplarõnõn tasfiye edilerek kaldõrõlmasõ, yerine apartman 
yönetimi oluşturulmasõ.

3.6.5 -Diğer alacaklõlarda T.M.M.Q.B. Sosyal Güvenlik Fonu, Merkez 
saymanlõk
alacağõ ve İbrahim ULUS adõna gelen paranõn Yönetim Kurulu Kararõ ile 
Çeşitli gelirleri aktarõlmasõ,

3.6.6 -Diğer alacaklõlarda Ş.P.M.M.0..Mimarlar Odasõ Dost Kitapevi ye Elektrik 
Mühendisleri Odasõ'nõn alacaklõlarõnõn BİNA FONU veya birlik hissesi
borçlarõna mahsuben gelirlere aktarõlmasõ.

- SONUÇ:
Denetlemede bazõ eksikler göz önünde bulundurularak bunlarõn 
düzeltilmesine yönelik öneriler getirilmiştir. Bu amaçla ve özellikle bütçenin 
gerçekleştirilmemesine yönelik öneri yapõlmamõş, eleştiri getirilmemiştir, 
yalnõzca durum saptanmõştõr.
Genel alarak değerlendirildiğinde;

4.1 -En geç 1.4.1987'den itibaren Muhasebeci alõnmasõ gereklidir. Bunun için
boş olan Bilgisayar Yardõmcõ Personel kadrosu kullanõlabilir.

4.2 -Tüzükte Denetleme Kurulunun çalõşma şekli belirsizdir. Denetleme 
Kurulunun
nasõl göreve çağrõlacağõ, nasõl toplanacağõ, yedek denetçileri nasõl 
görevlendireceği, gerektiğinde T.M.M.O.B. ye bağlõ Odalarõn hesaplarõnõn 
nasõl inceleneceğini içeren Denetleme Kurulu Yönetmeliği hazõrlanmalõdõr. Bu 
yönetmelik diğer yönetmelikler gibi Odalarda tek tip uygulanmalõdõr. Ayrõca 
Oda Denetleme Kurullarõ İle T.M.M.O.B. Denetleme Kurullarõ arasõnda 
bağlantõ kurulmasõ da

TMMOB  DENETİM RAPORU
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin 20-21 Şubat I987 tarihinde yapõlan 
I987 yõlõ (Ekim-Aralõk) 3 aylõk DENETİM RAPORU'dur.

1-KASA VE BANKALAR
1.1. KASA DURUMU
1.1.1. Yapõlan kasa kontrolünde (20 Şubat Cuma Saat 13:45) Nakit

 19.115.00 T.L.
1.1.2. Maklna Mühendisleri Odasõ tarafõndan verilen 28.2.I987 tarihli
MIna inşaat Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Pamukbank Aşağõ
Ayrancõ Şb. 210076 Hesap Nolu Seri Z 395269 Nolu Çek  284.861.00 T.L.



1.1.3. Metalürji Mühendisleri Odasõnõn 20.2.1987 tarihli Ziraat Bankasõ
Bakanlõklar Şubesi 240001 Hesap Nolu M4 No: 675454 Nolu çek   50.000.00 
T.L.
1.1.4. TOPLAM  353.976.00 T.L.

Kasa kayõtlarõnda 353.972.92 T.L. gözükmektedir, fazlalõk lira ve kuruşlu para 
bulunmamasõndan kaynaklanmaktadõr.

1.2.BANKALAR
1.2.1. İş Bankasõ Yenişehir Şubesi 86.309.00 T.L.
1.2.2  Etibank Yenişehir Şubesi 7.434.00 T.L.
1.2.3. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No:l321) 88.793.00 
T.L.
1.2.4. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No:1035) 11.409.19 
T.L.
1.2.5. Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi 2.140.00 T.L.
1.2.6. Halk Bankasõ K.Esat Şubesi 8.891.68 T.L.
1.2.7. Vakõflar Bankasõ Yenişehir Şubesi 6.104.00 T.L.
1.2.8. Garanti Bankasõ K.Esat Şubesi.. 500.00 T.L.
1.2.9. Posta Çeki Hesabõ 2.410.00 T.L.
olduğu görülmüştür.

2- KAYIT DÜZENİ
2.1.   Kasa defteri, kasa fişleri, mahsup fişleri, yardõmcõ defter ve Amerikan 
Usulü Yevmiye Defteri ve Demirbaş defteri kontrol edilmiş ve bunlarõn usule 
uygun tutulduğu saptanmõştõr.

2.2.1.  İş Bankasõ Yenişehir Şubesinde Petrol Mühendisleri Odasõ Virmanõ
 38.439.00 T.L.

2.2.2  Etibank Yenişehir Şubesinde Fizik Mühendisleri Odasõ Virman
  6.625.00 T.L.

2.2.3. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No:1321) Halõfleks kaplatma 
Ücreti.. 104.484.00 T.L.

2.2.4. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No: 1035) Faiz geliri
    170.00 T.L.

2.2.5. Halk Bankasõ K.Esat Şubesi faiz geliri 690.00 T.L. nin defter kayõtlarõna 
işlenmesine karşõn, banka hesap defterine işlenmediği görülmüştür.

3- BÜTÇE

3.1. GİDERLER:
Dokuz aylõk dönem gider bütçesi 88.125.525 T.L. olup, gerçekleşen 
40.184.781 T.L., gerçekleşme oranõ »46 dõr.

3.2. GELİRLER
Dokuz aylõk dönem gelir bütçesi 88.125.525-T.L. olup, gerçekleşen 
33.853.687.86-T.L.,gerçekleşme oranõ %38 dõr.



Gelirlerin son Uç aylõk dönemde gerçekleşme oranõnõn %54'ten, %38'e 
değişme nedeni Teknokrat'õn iade faturalarõnõn tahakkuku sonucu yayõn 
gelirlerinin düşmesidir.

Odalarõn Birlik Hissesi ödeme oranõnda dikkat çekici bir artõş söz konusudur.

3.3 BORÇLULAR. (Dokuz aylõk dönem sonu itibarõyla)
3.3.1. Yolluk avanslarõ       500.000.00 T.L.
3.3.2. İş avanslarõ       106.093.00 T.L.
3.3.3. Diğer borçlular.       917.960.26 T.L.
3.3.4. G.Dönem borçlular  25.246.441.25 T.L.
3.3.5. BİNA FONU borçlularõ 836.666.65 T.L.
3.4 ALACAKLILAR:(Dokuz aylõk dönem sonu itibarõyla)
3.4.1 Ödenecek sigorta      5.124.213.00 T.L.
3.4.2. Vergi stopaj Damga    1.541.999.20 T.L.
3.4.3. ödenecek Ücretler   44.844.00 T.L.
3.4.4 Diğer alacaklõlar      4.043.186.75 T.L.

3.5 BİNA FONU
Dokuz aylõk dönem sonu itibarõyla 1.710.748.53 T.L. alacaklõdõr.

3.6.  485.590 T.L.1tik Makina Mühendisleri Odasõ tarafõndan BİNA FONU 
borcuna karşõlõk verilen senet
vardõr. Senedin denetleme sõrasõnda kullanõldõğõ görülmüştür.

4-UYGULANAN ÖNERİLER
4.1. Kasada Üst sõnõra uyulduğu
4.2. Ödemelerin olanaklar çerçevesinde çek ile yapõldõğõ,
4.3. Kasanõn günlük olarak işlendiği,
4.4. Geçmiş faturalarõn muhasebeleştirildiği ve yeni gelen faturalarda da yasal 
süre içinde İşlem yapõldõğõ,
4.5. Yolluk ödemelerinde sõnõrlara uyulduğu belgelenmiş yol giderler! ile fatura 
karşõlõmõ otel ücreti dõşõnda ödeme yapõlmadõğõ
4.6. 1.4.1987'den itibaren günlük döküm cetvelinin tutulmasõ için hazõrlõk 
yapõldõğõ görülmüştür.
4.7. Muhasebeci alõnmasõ için gerekli çalõşma yapõldõğõ belirtilmiştir.

5-UYGULANMAYAN ÖNERİLER

5.1. işlem görmeyen banka hesaplarõ kapatõlmamõştõr. Kapatõlmasõ uygun 
olacaktõr.
5.2. Tüm hesaplarda kuruş işlemi kaldõrõlmamõştõr.
1986 yõlõ bütçe dönemi kapatõlõrken banka ve hesaplarda kuruştu miktarlarõn 
mahsupla gelir veya giderlere aktarõlarak kaldõrõlmalõdõr.
5.3. Kasa fişleri veya diğer fişlerle ödemeler sürmektedir. Denetleme 
sõrasõnda Önerilen yöntemlerle en geç 1.4.1987'den itibaren bu uygulamaya 
son verilmelidir.
5.4. Tahsil fişi ve makbuzlarõ birleştirilerek yeniden basõlmasõ konusunda 
herhangi bir hazõrlõk
yapõlmadõğõ görülmüştür. Mali işler yönetmeliği gereği olan bu uygulamaya 
1.4.1987'den itibaren kesinlikle geçilmelidir.



5.5. BİNA FONU hesabõ bugünkü uygulamayla Mali İşler Yönetmeliğine 
aykõrõdõr.BİNA FONU uygulamasõnda õsrar edilecekse, bu fonda personel 
gideri gösterilmesi uygulamasõna son verilmelidir. Burada çalõşan personelin 
giderleri de bütçenin personel giderleri hesabõnda gösterilmelidir. Bu personel 
gideri
kadar Birlik1in BİNA FONU�na katõlõm payõ düşülerek işlem yapõlmalõdõr.
Ancak kesin çözüm. Bina fonunun tasfiye edilerek, yerine apartman yönetimi 
oluşturulmalõdõr. Ayrõca 920 nolu Birlik kira ve BİNA FONU Gideri  hiç işlem 
görmemiştir. Birlik kira-BİNA FONU katõlõm payõnõn yõl sonunda tahakkuk 
ettirileceği ifade edilmiştir.
5.6. Teknokrat'õn dağõtõmõ ile ilgili olarak Birlik kendi hesaplarõnda 390.689 
T.L. alacaklõ gözü
kürken, Hür Dağõtõm'da kendini 209.054 T.L. alacaklõ göstermektedir. HÜR 
Dağõtõmca doğrudan temasa geçilerek hesabõn denkleştirilmesi   sağlanmalõ, 
diğer gelir ve giderler de kesin çõkarõlmalõ ve
muhasebeleştirilerek Teknokratla ilgili olarak öz bir rapor hazõrlanmasõ  
1.4.1987'ye dek sonuçlandõrõlmalõdõr.
5.7. Diğer alacaklõlarda Merkez Saymanlõk alacağõ ile İbrahim ULUS adõna 
gelen paranõn Yönetim Kurulu kararõ île çeşitli gelirlere aktarõlmasõ uygun 
olacaktõr. Diğer alacaklõlarda gözüken TMMOB Sosyal Güvenlik Fonu'nun 
çeşitli gelirlere aktarõlmasõ düşünülmüyorsa,Mali İşler yönetmeliği gereği 12 
nolu Yardõmlaşma Fonu Hesabõna aktarõlmalõdõr.

6-ÖNERİLER
6.1. Demirbaşlarõn dönem sonu itibariyle sayõmõnõn yapõlmasõ, tüm 
demirbaşlarõn defter kayõtlarõna
göre üzerine numara yapõştõrõlmasõ, defterde kayõtlõ olup bulunmayanlarõn 
tutanakla kayõttan düşülmesi.
kayõtlõ gözükmeyenlerin durumlarõnõn belirlenmesi}
6.2. Teoman ALPTÜRK'e 17.11.1986 tarihinde verilen yolluk hesabõ 
kapatõlmamõştõr, kapatõlmasõ}
6.3. Avukat İsmail Sami ÇAKMAK'a verilen 36.035 T.L., M.Faruk TAMER'e 
verilen 70.058 T.L. iş avansõnõn kapatõlmasõ 
6.4. Teknokrat�õn reklam alacağõ gözüken Enersis ve Eprom'dan alacaklarla 
ilgili ihtilaflarõn çözülmesi, firmalardan karşõ fatura alõnmasõ veya tahsil 
edilmesi.
6.5. 703 nolu Geçmiş Dönem Odalar hissesi, 55 nolu Geçmiş Dönem Birlik 
Hisseleri borçlularõ hesabõ ile mükerrer hesap olmaktadõr. Bir yõl önce 
ödenmeyen borçlar tahakkuk ettirilerek yõl sonunda gelir
kaydedildiği halde, ertesi yõl yine gelir olarak gözükmekte, dolayõsõyla 55 nolu 
hesapta gözüken borçlarda ödendiği halde eksilmemektedir. Bu nedenle;

6.5.1. Geçmiş donem birlik hissesi borçlarõnõn 55 nolu hesaptan işlem 
görmesi,
6.5.2. 703 nolu hesabõn Gecikme Zammõ Hesabõ'na dönüştürülmesi ve 
borçlar hesabõnda yeni hesap açõlarak gecikme zammõ borçlarõnõn işlenmesi.
6.5.3. Yõllõk Birlik Hisselerinin gerçekleşme ile ödeme farkõnõn TMMOB 
bütçesinin kapatõlma dönemi
olan Mart sonuna dek ödenmesi, ödenmeyenlerin Mart sonunda ana borç ve 
gecikme zammõ olarak ayrõ ayrõ tahakkuklarõ yapõlarak ilgili hesaplara 
aktarõlmasõ.



6.5.4. Odalarõn yõl sonu itibariyle Birlik Hissesi borçlarõnõn bütçelerinde 
tahakkuklarõnõn yapõlmasõnõn sağlanmasõ ve TMMOB bütçesinde gözüken 
alacaklõlarda denklik sağlanmasõ bu borçlarõn Odalarõn
bilanço ve faaliyet raporlarõnda gösterilmesinin sağlanmasõ.

Ancak Birlik bütçe dönemi ile Odalarõn bütçe dönemi arasõndaki faz farkõ bazõ 
sorunlar çõkartabilir. Bu durum, çõkacak sorunlar õşõğõnda ayrõca 
değerlendirilebilir.

Böylelikle geçmiş ödenti borcu olan Odalar'õn bu borçlarõ bitmediği sürece 
yapõlan ödemelerin cari yõla işlenmemesi kendiliğinden sağlanacaktõr. Aynõ 
işlem,BİNA FONU için de geçerlidir. 
6.6.  TMMOB Mizanõ ana kalemlerinin Mali işler Yönetmeliğine uymadõğõ 
görülmüştür. Mizan kalemlerinin 1.4.1987 den itibaren aşağõdaki şekilde 
değiştirilmesi;

1- ÖZ VARLIK HESABI
2- KASA HESABI
20 Birlik Kasasõ
21 İl Koordinasyon Kurullarõ Kasasõ
211
212 
213
3- BANKALAR HESABI
30 Birlik Bankalarõ
301
302
303
31 İl Koordinasyon Kurullarõ Bankalarõ
4- SABİT KIYMETLER HESABI
40 Gayri Menkuller
41 Demirbaş ve Döşeme
42 Kitaplõk Demirbaşlarõ
5- BORÇLULAR HESABI
50 İş Avansõndan Borçlular
51 Yolluk Avansõndan Borçlular
52 istihkak Avansõndan Borçlular
53 Diğer Borçlarõ
54 Geçmiş Dönem Birlik Payõ Borçlarõ
55 Geçmiş Dönem Birlik Payõ Gecikme Zammõ Borçlarõ
56 Geçmiş Dönem BİNA FONU Borçlarõ
57 Senetler (Birliğe verilen senetler.)
6- ALACAKLILAR HESABI
60 Ödenecek Sigorta
61 Ödenecek Vergi
62 Ödenecek Sendika Keseneği
63 ödenecek Personel Ücretleri
64 Diğer Alacaklõlar
65 Senetler (Birlik1in kendi adõna verdiği senetler.)
7- GELİRLER HESABI
70 Odalar Birlik Payõ ve Gecikme Zammõ



700 Odalar Birlik Payõ
701 Odalar Birlik Payõ Gecikme Zammõ

71 Hizmet Karşõlõğõ Gelirler
72 Yayõn Gelirleri
720 Süreli Yayõnlar Gelirleri
7200 Reklam Gelirleri
7201 Satõş Gelirleri
7203 Abone Gelirleri
7204 Diğer Gelirler
721 Diğer Yayõn Gelirleri
7210 Reklam Geliri
7211 Satõş Geliri
73 Diğer Gelirler
730 Kira Gelirleri
731 Faiz-Komisyon Gelirleri
732 Sair Gelirler
74 Bağõş ve Yardõmlar
8- GİDERLER HESABI
80 Yönetim Giderleri
800 Yönetici ödenekleri
801 Oturum ücretleri
802 Yolluk Giderleri
803 Temsil Giderleri
804 Genel Kurul Giderleri
805 Kongre-Konferans-Semîner Giderleri.
806 Danõşmanlõk Giderleri
807 SSK işveren Hissesi
81  Personel Giderleri
810 Personel ücretleri
811 Personel Sosyal Yardõmlarõ
812 Personel Fazla Çalõşma
813 SSK işveren Hissesi
814 Tazminatlar
82  İşletme giderleri
820 Kira Giderleri
821 P.T.T. Giderleri
822 Kõrtasiye ve Basõlõ Kağõt Giderleri
823 Isõtma-Aydõnlatma-Su-Onarõm ve Bakõm Giderleri
824 Vergi-Resim-Harç ve Sigorta Giderleri
825 Sivil Savunma Payõ
826 Dava-İcra
83  Diğer Giderler
830 Sosyal Bağõş ve Yardõmlar
831 Lokal Giderleri
832 Sair Giderler

84 Hizmet Karşõlõğõ Giderler
85 Yayõn Giderleri

850 Personel Giderleri



851 Sosyal Yardõmlar
852 Personel Fazla Çalma Giderleri
853 Baskõ Kağõt Giderlerî
854 ilan Reklam Giderleri
855 Telif-Hizmet Giderleri
856 Diğer Yayõn Giderleri
857 SSK işveren Hissesi
86  Temsilcilik Giderleri
860 Koordinasyon Kurullarõ Giderleri
861 Temsilcilik Giderleri

11- GEÇİCİ HESAP
110 BİNA FONU
12- YARDIMLAŞMA. FON HESABI
11- 
7- SONUÇ
7.1. Denetleme de eksiklikler göz önünde bulundurularak bunlarõn 
düzeltilmesine ve Özellikle 1987
bütçe döneminden itibaren Mali İşler Yönetmeliğinin tam olarak 
uygulanmasõna yönelik eleştiri ve öneriler sürdürülmüştür. Gelir ve Gider 
bütçesinin gerçekleşmesi dönem sonunda değerlendirilecektir.
7.2. Birlik Genel Kurulu, Denetleme Kurulu'na. 1-1.1965 ten itibaren Mali İşler 
Yönetmeliği'ne uymayan Odalarõ denetleme görevi vermiştir. Ancak Birlik 
Yönetim Kurulu'nun şu ana dek hangi Odalarõn bu yönetmeliği uyguladõklarõ 
veya ne zaman bu uygulamaya geçtikleri 11e ilgili bilgi vermemesini göz 
önüne alan Denetleme Kurulu, tüm Odalarõn 1989 ve 1986 yõlõ hesaplarõnõn 
kendisi tarafõndan belirlenecek tarihlerde aşağõda belirtilen konularda 
denetlenmesini Yönetim Kuruluna önermektedir.

7.2.1. Odalar Mali işler Yönetmeliği'ni uyarladõlar mõ?
7.2.2. Geçici (transit) Hesabõn kullanõlma biçimleri yönetmeliğe uygun mu?
7.2.3. Birlik paylarõnõn  muhasebe eleştirme durumlarõ ve bilançolarõnõn 
düzenlenmesi yönetmeliğe uygun mu?
7.2.4. Odalara gerekil öneriler.
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TMMOB DENETİM RAPORU
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Biriliği'nin 18-19 Haziran 1987 tarihinde 
yapõlan 1986 yõlõ dönem sonu DENETİM RAPORU'dur.
1- KASA VE BANKALAR
1.1. KASA DURUMU
Yapõlan kasa kontrolünde (18 Haziran 1987 Saat 15:00) Nakit   114.900 
TU.
Kasa kayõtlarõnda 114.803 TL. gözükmektedir.
1.2. BANKALAR
1.2.1. İş Bankasõ Yenişehir Şubesi 309.485   TL.
1.2.2. Etibank Yenişehir Şubesi        1.844   TL.
1.2.3. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No:1321) 400.369.-
TL.
1.2.4. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No: 1035) 11.409.-
19TL.



1.2.5. Ziraat Bankasõ Mithatpaşa Şubesi   2.140   TL.
1.2.6. Halk Bankasõ K.Esat Şubesi     8.891.68   TL.
1.2.7. Vakõflar Bankasõ Yenişehir Şubesi 6.104     TL.
1.2.8. Garanti Bankasõ K.Esat Şubesi   500     TL.
1.2.9. Posta Çeki Hesabõ           18.910    TL.
olduğu görülmüştür.

2- KAYIT DÜZENİ
Kasa defteri,kasa f isteri,mahsup f işleri,yardõmcõ defter ve Amerikan Usulü 
Yevmiye Defteri ve Demirbaş defteri kontrol edilmiş ve bunlarõn usule uygun 
tutulduğu saptanmõştõr.

3- BÜTÇE
3 1. GİDERLER
1986 yõlõ gider bütçesi 117 500.703 TL.olup gerçekleşen 58.811.757.01 
TL.,gerçek l eşme oranõ * 50,1'dõr. Bütçeye göre Yönetim Giderlerinde 
808.430.51Uazla harcama vardõr.Diğer ana kalemlerde bütçeye göre eksik 
harcama vardõr. Alt kalemlerde:

- Yolluk Ücretleri 1.0006.842  TL. , % 143,0
- Temsil giderleri 397.574  TL. , % 31,8
- Genel Kurul giderleri 715.315  TL. , % 286,1
- Kongre Seminer giderleri 775.708  TL. , % 155,1
- Danõşmalõk giderleri 36.996,5 TL. , %  4,4
- Personel fazla çalõşma giderleri 20.584  TL. , % 10,3
-Tazminatlar 315.373  TL.,% 35,0
- Kira-BİNA FONU 323.211.47TL. , %  6,0
- Kõrtasiye Matbaa 490.633  TL. , % 65,4
- Tamir-Bakõm giderleri 45.942  TL. , % 15,3
- Diğer giderler 987.540.54TL. , % 123,4
- Koordinasyon Kurulu giderleri 2.422.599  TL. ,  - bütçeye göre fazla 
harcama vardõr.

3.2. GELİRLER
1986 yõlõ bütçesi 117.500.703 TL.olup tahakkuk eden 87.907.521.04 TL., 
tahakkuk oranõ % 74,8'dir.Ancak »demeler esas alõnarak gerçekleşme 
49.351.519.04 TL. olup oran % 42'dir.
Odalarõn bütçeye göre ödemesi gereken miktar 63.478.950 TL. .tahakkuk 
eden 79.496.059 TL. toplam ödenen 41.140.157 TL'dõr. Bütçeye göre 
gerçekleşme oranõ %64,8 .tahakkuka göre % 51,8'dõr.
Yayõn gelirlerinde gerçekleşme X 15,5 olup gelirlerin bütçeye göre düşük 
olmasõnõn en önemli nedenlerinden biridir.

3.3. BORÇLULAR
3.3.1. iş avanslar   241.035 TL.
3.3.2. Diğer borçlular   204.000 TL.
3.3.3. Birlik hissesi borçlar 44.289.054 TL.
3.3.4. BİNA FONU borçlar  2.349.537 TL.
TOPLAM  47.083.626 TL.
3.4. ALACAKLILAR
3.4.1. Ödenecek SSK  6.164.921 TL.



3.4.2. Ödenecek Vergi 12.323.392TL.
3.4.3. Ödenecek Ücret   503.919 TL.
3.4.4. Diğer Alacaklõlar  4.730.618 TL.
TOPLAM 23.722.850 TL.
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3.5. Bütçe ile ilgili Değerlendirme ve Öneriler
3.5.1. Giderler 58.811.757.01 TL. gerçekleştiği halde,ödemeler esas alõnarak 
gerçekleşen gelir 49.351.519.04 TL'dõr. Bu durumda 1986 Allõnda TMMOB'nin 
borçlarõ 9,460.237.97 TL.artmõştõr.
3.5.2. Teknokrat'õn giderleri 20.908.858.5 TL. Gelirleri 7.442.188 TL. olup 
13.466.670.5 TL zarardadõr.
3.5.3. 1987 yõlõ içinde af çõkacağõ da göz önüne alõnarak SSK borçlarõ 
kapatõlmalõdõr.
3.5.4. Vergi borçlarõ için pazarlõk yapõ imalatõ,1987 yõlõ içinde kapatõlma yollarõ 
aranmalõdõr.
3.5.5. SSK ve Vergi borçlarõ için kurumlar kabul ederse,borcu olan Odalardan 
borçlarõna karşõlõk senet alõnarak kurumlara verilmesi düşünülmeli, bu amaçla 
borcu olan Oda yöneticileri ile ortak ödeme yollarõ saptanmalõdõr.
3.5.6. Odalarõn TMMOB'ye ödemelerinin gerçekleşme oranõnõn düşüklüğü 
üzerine araştõrma yapõlmalõ. Oda bütçeleri Üzerinden yapõlan tahakkuklar 
daha gerçekçi bîr baza oturtulmalõdõr. TMMOB'nin tüm borçlarõ ödenmesi 
koşuluyla geçmiş borçlar için gerekirse af düşünülmelidir.

4- GEÇMİŞ ÖNERİLER
İşlem görmeyen banka hesaplarõnõn kapatõlmasõ ve Odalar bütçelerinin 
tahakkuku dõşõnda tüm önerilere uyulduğu görülmüştür.

5- DİĞER ÖNERİLER
5.1. BİNA FONU�nun kaldõrõlmasõ nedeniyle açõğa çõkan ve emekliliği gelen 
personelin emekliye ayrõlmasõnõn sağlanmasõ, gerektiğinde Odalardan 
borçlarõna karşõlõk senet alõnarak kõdem tazminatõnõn ödenmesi
5.2. Odalarõn tahakkuk eden bütçelerinin TMMOB geç ulaşmasõ nedeniyle 
TMMOB yõl sonu tahakkuklarõ çok geç sonuçlanmaktadõr, çözüm yollarõ 
aranmasõ uygun olacaktõr.

TMMOB DENETİM RAPORU
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği'nin 12-13 Şubat I988 tarihinde yapõlan 
1987 yõlõ (Nisan-Aralõk 1987) yõlõ dönem sonu DENETİM RAPORU'dur.

1-KASA VE BANKALAR
1.1. KASA DURUMU
1.1.1.Yapõlan kasa kontrolünde (12 Şubat Perşembe Saat 16:30) Nakit

301.060.-TL
1.2.BANKALAR
1.2.1. İş Bankasõ 502.887.000.-TL
1.2.2. Etibank Yenişehir Şubesi 13.099.00.-TL
1.2.3. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No : 1321) 7.606.00.-TL
1.2.4. Ziraat Bankasõ Yenişehir Şubesi (Hesap No : 1035) 12.547.00.-TL
1.2.5. Ziraat Mithatpaşa Şubesi 2.354.00.-TL
1.2.6. Halk Bankasõ K. Esat Şubesi 9.771.000.-TL



1.2.7. Vakõflar Bankasõ Yenişehir Şubesi 6.690.00.-TL
1.2.8. Garanti Bankasõ K. Esat Şubesi 500.00.-TL
1.2.9. Posta Çeki Hesabõ 18.910.00.-TL

2. KAYIT DÜZENİ
2.1. Kasa defteri, kasa fişleri, mahsup fişleri, yardõmcõ defter ve Amerikan 
Usulü Yevmiye Defteri ve Demirbaş defteri kontrol edilmiş ve bunlarõn usule 
uygun tutulduğu saptanmõştõr.

3- BÜTÇE
3.1. GİDERLER
Dokuz aylõk dönem gider bütçesi 116.833.775.-TL olup, gerçekleşen 
36.360.775.-TL, gerçekleşme oranõ %31�dir.

3.2. GELİRLER
Dokuz aylõk dönem gelir bütçesi 116.833.775.-TL olup, gerçekleşen 
38.807.075,08.-TL, gerçekleşme oranõ %33�dür.

3.3. BORÇLULAR : (Dokuz aylõk dönem sonu itibariyle)
3.3.1. İş Avanslarõ 230.000.-TL
3.3.2. Yolluk Avanslarõ 457.-TL
3.3.3. Diğer Borçlular 4.917.099.-TL
3.3.4. Birlik payõ borçlularõ 20.607.412.-TL
3.3.5 Bina fonu borçlarõ 1.118.630.-TL

3.4. ALACAKLILAR (Dokuz aylõk dönem sonu itibariyle.)
3.4.1. Ödenecek sigorta 8.167.185.-TL
3.4.2. Ödenecek vergiler 11.685.420.-TL
3.4.3. Ödenecek sendika kesintisi 9.880.-TL
3.4.4. Ödenecek ücretler 283.228.-TL
3.4.5. Diğer alacaklõlar 5.924.666.-TL

4- ÖNERİLER
4.1. İşlem görmeyen banka hesaplarõnõn (1.2.4�ten 1.2.�ye dek gelen banka 
hesaplarõ) dönem sonuna dek 

31 Mart 1988 18 Nisan 1988
 91.382.- 214.065.-

1.2.1. İş Bankasõ 91.382.- 214.065.-
1.2.2. Etibank 10.232.- 19.724.-
1.2.3. Ziraat 1321 12.547.- 282.375.-
1.2.4. Ziraat 1035 12.547.- 12.547.-
1.2.5. Ziraat A/70 2.354.- 2.354.-
1.2.6. Halk Bankasõ 9.771.- 9.771.-
1.2.7. Vakõflar Bankasõ 6.690.- 6.690.-
1.2.8. Garanti Bankasõ 500.- 500.-
1.2.9. Posta Çekleri 18.910.- 18.910.-
       TOPLAM 172.110.- 566.936.-
Olduğu görülmüştür.



2- KAYIT DÜZENİ
2.1. Kasa defteri, kasa fişleri, mahsup fişleri, yardõmcõ defter ve Amerikan 
Usulü Yevmiye Defteri ve Demirbaş defteri kontrol edilmiş ve bunlarõn utul» 
uygun tutulduğu saptanmõştõr.

2.2. TMMOB 29. Dönem gelir ve gider kayõtlarõnõn düzenli bir biçimde 
tutulduğu, özelikle 1 Nisan 1987�den itibaren mali İşler Yönetmeliğine göre 
hesap işlemlerinin tümüne uyularak yeniden düzenleme yapõldõğõ, 
harcamalarõn beli,e makbuz ve faturalara dayandõrõldõğõ ve bunlarõn gerektiği 
şekilde saklandõğõ belirlenmiş, bu çalõşmalar kurulumuzca övgüye değer 
bulunmuştur.

3- BÜTÇE
3.1. GİDERLER:
1987 yõlõ gider bütçesi 155.778.340.-TL olup gerçekleşen 75.205.929.-TL; 
gerçekleşme oranõ %48�dir.

Ancak Teknokrat dergisinin kapatõlmasõ ve başka bir yayõn çõkartõlmamasõ 
nedeniyle yayõn giderleri faslõna konan 92.042.000.-TL göz önüne alõnmadan, 
gider bütçesi 63.736.340.-TL olup gerçekleşme oranõ %118�dir.

3.2. GELİRLER:
1987 yõlõ gelir bütçesi 155.778.340.-TL olup tahakkuk eden 162.118.040.-TL, 
tahakkuk oranõ %104�dür. Ancak ödemeler esas alõnarak gerçekleşme 
57.853.900.-TL olup oran %37�dir.

Teknokrat dergisinin kapatõlmasõ ve başka bir yayõn çõkartõlmamasõ nedeniyle 
yayõn gelirleri göz önüne alõnmadan, gelir bütçesi 77.778.000.-TL olup 
gerçekleşme oranõ %74�dür.
Gelirlerin düşük tahakkuk etme nedeni toplam birlik hissesinde ödeme 
payõnõn %38 olmasõndan kaynaklanmaktadõr.

3.3.   BORÇLULAR

3.3.1  İŞ Avanslarõ     46.000.- TL
3.3.2. Yolluk avanslarõ        1.913.901.- TL
3.3.3. Diğer borçlular                254.000.- TL
3.3.4. Birlik Hissesi borçlarõ    100.970.270.- TL
3.3.5. 1986 yõlõ BİNA FONU            587.296.- TL
3.3.6. 1987 yõlõ BİNA FONU       4.159.754.- TL
TOPLAM      107.931.221.- TL

1986 bina    1987 bina 
ODA BORÇLARI      Birlik Hisse payõ borcu  payõ borcu

Elektrik        17.542.974 17.542.974
Fizik             135.463    99.158     341.217    575.838
Gemi              597.471    597.471
Gemi Mak.         515.677    515.677 
İç Mimar                      225.670     11.544    237.214
Jeoloji          1.933.430                                  1.933.430



Jeofizik           700.000      700.000
İnşaat           15.281.876 15.281.876
Kimya            4.515.766  4.515.766
Makina          36.369.825      1.984.366    38.354.191
Meteoroloji                          262.468    275.605        530.073
Mimarlar        15.117.842  15.117.842
Orman            2.184.178   2.184.178
Ziraat           6.075.768 824.996   6.900.000
ŞPMMO 164.444

    164.444
      TOPLAM    100.970.270    587.296      3.602.172       105.159.7383.
3.4. ALACAKLILAR
3.4.1. ödenecek SSK Primleri       10.883.888
3.4.2. Ödenecek Vergiler 11.688.162
3.4.3. Ödenecek Sendika aidatlarõ           18.531
3.4.4. Ödenecek Ücretler1    956.213
3.4.5. Diğer Alacaklõlar5.327.399
       TOPLAM 29.874.193

3.5. Bütçe ile ilgili değerlendirme ve öneriler
Odalarõn birlik payõ ödemelerinde düzensizlikler ve eksiklikler Birlik bütçesinin 
gerçekleşmesi ve ödemelerinde önemli sõkõntõlar yaratmaktadõr. Odalarõn 
Birlik payõ borçlarõ gittikçe yükselmektedir. 1987 yõlõnda Odalarõn öngörülen 
birlik payõ 62.810.000.- TL olmasõna karşõn tahakkuk eden 109.491.724.- 
TL'dir.

Tahakkuk eden birlik payõ ile öngörülen birlik payõ arasõndaki bu denil yüksek 
fark, Odalarõn gerçekleşen bütçelerinin tahmini bütçelerine göre çok fazla 
olmasõndan kaynaklanmaktadõr.

Bu durumu Odalarõn Mali  İşler Yönetmeliğini uygulama  oranlarõnõn arttõğõ   
şeklinde  değerlendirebiliriz

1987 yõla  sonucunda   Odalarõn birlik payõ  tahakkukunun % 82'i   bütçe  payõ, 
% 18'i  üye  başõna ödenen paydan kaynaklanmakta  olup;   bu oran bir birlik 
anlayõşõ açõsõndan düşündürücüdür.

Önümüzdeki dönem özellikle SSK ve Vergi'den kaynaklanan birlik borçlarõnõn 
çeşitli sorunlar yaratmadan en kõsa sürede ödenmesi yollarõ aranmalõdõr.
Bu amaçla  önümüzdeki  dönem Odalarõn daha  düzenli ödeme yapmasõ 
sağlanmalõdõr.  TMMOB'nin tüm borçlarõnõn ödenmesi koşuluyla kalan geçmiş 
borçlar için gerekirse af düşünülmelidir.

4-SONUÇ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

Yapõlan tüm denetimlerin raporlarõnõn TMMOB 29 Dönem Çalõşma 
Raporunda yayõnlayacağõ göz önüne alõnarak,  bu raporlarda yer alan öze 
yönelik olmayan öneriler yinelenmemiştir.

4.1. TMMOB 29.Dönem Genel Kurulu,  1,1.1985 ten itibaren Mali
İşler Yönetmeliğine uymayan Odalarõn gelir ve gider bütçelerinin



birimleriyle  birlikte  denetlenmesi  için Denetleme Kurulunu,   inceleme
sonucunda Mali  İşler Yönetmeliğine uymamaktan dolayõ  tahakkuk
edecek Birlik payõ  borçlarõnõn faizleri  ile  birlikte  icra yoluyla
tahsil edilmesi   için Birlik Yönetim Kurulunu görevlendirmişti.

Hesap düzenlemeleri veya işlemleri Mali İşler Yönetmeliği'ne uymayan 
Odalarõn listesi  Birlik Yönetim Kurulu'nca  Birlik: Denetleme Kurulu'na  
bildirilmemiştir.

Bu durumu göz önüne alan Birlik Denetleme  Kurulu 20-21 Şubat  1987 günü 
yaptõğõ  denetleme sonucunda yazdõğõ  raporda tüm odalarõn denetlenmesini  
Birlik Yönetim Kurulu'na  önermiştir.

Bu öneriye Birlik Yönetim Kurulu'nca yanõt verilmemiştir.  Sonuçta TMMOB 
29.Dönem Genel Kurulu'nun Birlik Denetleme ve Yönetim Kurulu'na verdiği 
görev yerine getirilememiştir.

4.2. Ayrõca tüm odalarõn birimleriyle  birlikte  Birlik Denetleme
Kurulu tarafõndan denetlenmesi  maddeten olanaksõzdõr.
Bu amaçla denetim usulleri Birlik ve  Oda Denetleme Kurullarõ görev ve 
yetkileri  ile Birlik ve  Oda Denetleme  Kurullarõ  arasõndaki ilişki  biçimlerini  
de  içeren TMMOB ve  Odalar Deneti» Yönetmeliği önerisi hazõrlanarak Genel 
Kurula sunulmak üzere Birlik Yönetim Kurulu'na verilmiştir.  Öneri  
benimsenirse,  öneri doğrultusunda gerekli tüzük ve mali  işler yönetmeliği  
değişiklikleri  için hazõrlõk yapõlmalõdõr.

4.3. TMMOB Tüzüğü'nün 97-a maddesi uyarõnca  Oda Denetim Kurulu 
raporlarõnõn hiç  biri  Birlik Yönetim Kurulu'na  verilmemiştir.  Önümüzdeki 
çalõşma  döneminde Tüzüğün bu maddesine  Odalarõn uymasõ sağlanmalõdõr. 
Hazõrlanan TMMOB ve  Odalar Denetim Yönetmeliği taslağõ,bu maddenin 
uygulanmasõ için çözüm yollarõ önermektedir.

4.4 TMMOB 29.Donam Genel Kurulu'nda yalnõzca o dönemi içeren Bütçe 
Yönetmeliği kabul edilmiştir. Daha önceki dönemlerde de yapõlan uygulama  
buna benzerdir.Oysa Bütçe Yönetmeliğinde yer.alan bazõ maddeler süreklilik 
içermekte olup Tüzük ve/veya Mali İşler Yönetmeliğine aktarõlmalõdõr.

Birlik Payõ'nõn hesaplanma yöntemi ve her yõl yeniden belirlenmesi gereken 
kasa nakit miktarõ,  huzur hakkõ vb. ödeme miktarlarõ bütçenin ön ekin.de yer. 
alarak,  bütçe ile  birlikte Genel Kurulun onayõna sunulmasõ  daha  uygun 
olacaktõr.

4.5.  Yücel Özel'in aykõrõ görüşü ektedir.

Yücel Özel'in GÖRÜŞÜ

TMMOB Kanunu'nun 4/f maddesinde, Birlik Hissesini ödemeyen odalarõn 
Birlik Genel Kuruluna  katõlamayacağõ açõk ve net bir şekilde yer almõştõr.

Birlik Hissesi ödemelerinin ciddiyetle yapõlmasõ ve odalarca üst örgütün 
gelişme ve güçlenmesinin önemli araçlarõndan birisi  olan Birlik payõnõn 



ödenmesine saygõ gösterilmesinin yolu,Kanunda böyle sağlanmaya 
çalõşõlmõştõr.Odalar Üyelerinin bu konuda hassas davranmalarõnõn ve oda 
yönetimlerini  denetlemelerinin bir yolu da Üst örgüt Genel Kuruluna katõlõp 
katõlmama ile  belirlenebilir.

Bu nedenlerle Birlik Yönetim Kurulunun Birlik Hissesi  borcu olan odalarõ 
uyarmasõ ve Üst Örgüt Genel Kuruluna giremeyeceklerini belirterek delege 
listelerinin ilanõ süresi sonuna kadar tahmini bütçeleri üzerinden 31.12.1987 
tarihine kadar tahakkuk eden Birlik Hissesi paylarõnõ ödemelerini istemelidir.

7.6. SONUÇLAR

"Yukarõda XXIX Dönem'de yapõlabilen ve yapõlamayan çalõşmalarõn bir özeti 
verilmiştir.

TMMOB, XXIX. Dönem1 de güçlüklere karşõn oldukça yol almõştõr. Bugün 
yaşanõn sonuçlar, 20 yõla yakõn bir süredir yõlmadan ve bunalmadan verilen 
mücadelelerin bir ara ürünüdür. Yõllardõr çok güç koşullar altõnda görev 
yapmak için çabalayan TMMOB'yi, önümüzdeki zor günlerde, daha çetin 
görevler beklemektedir.

Bu olgu enine boyuna değerlendirilmeli; geçen dönemde kõsmen aşõlan 
dağõnõklõğõn ve etkisizliğin önümüzdeki dönemde büyük ölçüde aşõlabilmesi 
için; istek, 
İyi niyet, inanç ve kararlõlõk gösterilmelidir.

Halkõmõzõn TMMOB ve üyelerinden yerine getirilmesi güç görevler beklediği 
bu dönemde, 4,5 milyarõ bulan bütçeleri yõllarca süren zor mücadelelerle 
yönetimde sürekliliği sağlayan yönetici kadrolarõ, örgüte güvenen, inanmõş ve 
bilinçli on binlerce mühendis ve mimarõ ile Türkiye'de adõndan güven ve sevgi 
ile bahsedilen TMMOB�yi bu anlamda çok layõk kõlacak bir yapõya ulaştõrmak, 
bu genel kurul'un görevidir.

Ayrõlmaz bir parçasõ olduğumuz Türkiye Emekçi Halkõnõn ve dolayõsõyla 
bizlerin sorunlarõnõn çözümü yolunda görev yağabilecek bir TMMOB için bu 
Genel Kurul'un õşõk tutacağõna inanõyoruz."

Saygõlarõmõzla,

TMMOB 1988-1989 GELİR BÜTÇESİ
1988 1989

1.TMMOB ODALAR HİSSESİ 174.703.493.- 241.042.621
2.ODALARCA YAPILACAK 
OLAĞANÜSTÜ YARDIM

          1.-           1.-

3.DEVREDEN ALACAKLAR  50.000.000 50.970.270.-
4.HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER   5.000.000.- 10.000.000.-
5.ÇEŞİTLİ GELİRLER   5.000.000.- 10.000.000.-
TOPLAM 234.703.494.- 312.012.892.-

TMMOB XXIX.DÖNEM YÖNETİM  KURULU



8. YENİ DÖNEM BÜTÇE VE KADROLARI

30. DÖNEM TMMOB GİDER BÜTÇESİ  (TAHMİHİ) (1988)
Hesap No           GİDERLER             1988 Tahmini
800              YÖNETİM GİDERLERİ        72.000.000.-
800                Yönetici Ücretleri        30.000.000.-
801                Oturum Ücretleri                       1.-
802                Yolluk ve Vesaiti Nak. Gid.   11.999.999.-
803                Temsil Giderleri               10.500.000.-
804                Genel Kurul Giderleri          2.500.000.-
805                Kongre-Seminer Giderleri   10.000.000.-
806                Danõşmanlõk Giderleri          2.000.000.-
807                SSK işveren Hissesi          5.000.000.-

81              PERSONEL GİDERLERİ         94.500.000.-
810                Personel Ücretleri         50.000.000.-
811                Personel Sosyal Yardõmlarõ   30.000.000.-
812                Fazla Çalõşma                  500.000.-
813                SSK İşveren Hissesi          7.500.000.-
814                Tazminatlar                5.000.000.-
815                Zorunlu Tasarruf Fonu          1.500.000.-

82              İŞLETME GİDERLERİ         20.000.000.-
820                Kira Giderleri-Aidat Gid.         10.500.
821                PTT Giderleri                5.250.000.-
822                Kõrtasiye Matbua                2.000.000.-
823                Onarõm-Tamir                  750.000.-
824                Vergi Resim Harç                  500.000.-
825                Sivil Savunma Fon Payõ            500.000.-
826                Dava-İcra Giderleri            500.000.-

83              ÇEŞİTLİ GİDERLER               30.500.000.-
830                Bağõş ve Yardõm                        1.-
831                Lokal Giderleri                  999.999.-
832                Diğer Giderler                4.500.000.-
833                Geçmiş Dönem Borçlarõ         25.000.000.-

84              HİZMET  KARŞILIĞI GİDERLER    3.000.000.-
840                Hizmet  Karşõlõğõ Giderler    2.000.000.-
841                Fotokopi Giderleri          1.000.000.-
85               YAYIN GİDERLERİ               12.703.492.-
850                 Personel Giderleri                  3.-
851                 Sosyal Yardõmlar                  1.-
852                 Fazla Çalõşma                        1.-
853                 Baskõ Kağõt               11.703.485.-
854                 İlan-Reklam                       1.-
855                 Telif Hizmet               1.000.000.-
856                 SSK İşveren Hissesi                  1.-

86               TEMSİLCİLİK GİDERLERİ                  2.-
860                 İl koordinasyon K. Giderleri           1.-



861                 Temsilcilik Giderleri                  1.-

87               KIYMET ALIMLARI                 2.000.000.-
870               Demirbaş ve Gayrimenkul     2.000.000.-

30. DÖNEM TMMOB GİDER BÜTÇESİ (TAHMİNİ)
Hesap No GİDERLER                       1989 TAHMİNİ
80 YÖNETİM GİDERLERİ                       96.000.000.-
800 Yönetici Ücretleri                       45.000.000.-
801 Oturum Ücretleri                                1.-
802 Yolluk ve Vesaiti Nakliye Gid.           15.999.999.-
803 Temsil Giderleri                       14.000.000.-
804 Genel Kurul Giderleri                  5.000.000.-
805 Kongre-Seminer Giderleri                  6.000.000.-
806 Danõşmanlõk Giderleri                  2.500.000.-
807 SSK işveren Hissesi                        7.500.000.-
81 PERSONEL GİDERLERİ                136.000.000.-
810 Personel ücretleri                       80.000.000.-
811 Personel Sosyal Yardõmlarõ           40.000.000.-
812 Fazla Çalõşma                              1.000.000.-
813 SSK İşveren Hissesi                        9.500.000.-
814 Tazminatlar                              3.500.000.-
815 Zorunlu Tasarruf Fonu                  2.000.000.-

82 İŞLETME GİDERLERİ                        29.000.000.-.
820 Kira Giderleri-Aidat Giderleri            15.000.000.-
821 PTT Giderleri                               7.500.000.-
822 Kõrtasiye Matbaa                         3.000.000.-
823 Onarõm-Tamir                               1.250.000.-
824 Vergi, Resim, Harç                           750.000.-
825 Sivil Savunma Fon Payõ                     750.000.-
826 Dava icra Giderleri                           750.000.-

83 ÇEŞİTLİ GİDERLER                        27.374.195.-
830 Bağõş ve Yardõm

831 Lokal Giderleri                                 1.-
832 Diğer Giderler                         2.500.000.-
833 Geçmiş Dönem Borçlarõ                  24.874.193.-

84 HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER             3.000.000.-
840 Hizmet Karşõlõğõ Giderler                   1.500.000.-
841 Fotokopi Giderleri                         1.500.000.-

85 YAYIN GİDERLERİ                        17.638.690.-
850 Personel Giderleri                                 3.-
851 Sosyal Yardõmlar                                 1.-
852 Fazla Çalõşma                                       1.-
853 Baskõ Kağõt                              16.138.688.-
854 İlan-Reklam                                       1.-



855 Telif Hizmet                               1.500.000.-
856 SSK İşveren Hissesi

86 TEMSİLCİLİK GİDERLERİ
860 İl Koordinasyon K.Giderleri
861 Temsilcilik Giderleri

87 KIYMET ALIMLARI                          3.000.000.-
870 Demirbaş ve Gayrimenkul                    3.000.000.-
TOPLAM                                    312.012.892.-

TMMOB KADRO CETVELİ
Kadro Unvanõ YÖNETİCİ                    1988 Brüt Maaş
1. Başkan 1.
2. Genel Sekreter 700.000.-
3. Genel Sekreter Yardõmcõsõ 450.000.-
4. Genel Sekreter Yardõmcõsõ 450.000.-
5. Genel Sekreter Yardõmcõsõ       1.-
6. Basõn Halkla ilişkiler Müd. 1.-
7. Hukuk Müşaviri 1.-
8. Hukuk Müşaviri 1.-
9. Büro Müdürü 250.000.-
10. Büro Şefi 225.000.-
11. Sekreter 200.000.-
12. Daktilo 150.000.-
13. Kat Görevlisi (Bekçi) 150.000.-
14. Kat Görevlisi (Kalorifer) 150.000.-
15. Kat Görevlisi (Fotokopi) 150.000.-
16. Kütüphane Şefi 225.000.-
17. Kütüphane 200.000.-
18. Muhasebe Müdürü       1.-
19. Muhasebe Şefi  200.000.-
20. Veznedar 200.000.-
21. BİM Müdürü 450.000.-
22. BÎM Şefi 350.000.-
23. Operatör 200.000.-
24. Operatör 200.000.-
25. Operatör 1.-
26. Şoför 150.000.-
27. Danõşman 1.-
28. Danõşman 1.-
29. Basõm Yayõn Şefi 1.-
30. Muhabir 1.-
31. Muhabir
  
YÖNETİM KURULU TASARISI
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BÜTÇE UYGULAMA 
ESASLARI 1988-1989 DÖNEMİ

Madde 1- Bu dönem için, TMMOB yasasõnõn 12-a maddesi gereğince. 



Odalarõn ödeyecekleri Birlik Payõ;

1988 Dönemi için

a. Üye başõna 70 TL
b- Gerçeklesen Gelir bütçesinden
1.500 Milyon'a kadar, % 3 (Öç) oranõnda
2.500 Milyon'dan sonra % 1 (Bir) oranõnda

1989 Dönem için
a- Üye başõna 100 TL
b- Gerçeklesen gelir bütçesinden
1. 500 Milyon'a kadar, % 3 (Üç) oranõnda
2. 500 Milyon'dan sonra, % 1 (Bir) oranõnda

Yukarõda belirtilen yöntemlere göre her bir dönem için hesaplanan a ve b 
toplamlarõ, gerçeklesen gelir bütçesinin % 7 (Yedi) sini geçmemesi koşulu ile 
hesaplanõr.

a ile b'nin toplamõ dönemin her iki bölümü için, tahmini bütçeleri üzerinden, 12 
ayda eşit taksitlerle peşin olarak Odalarda tahsil edilir. Bütçe dönemi sonunda 
Odalarõn bütçe gerçekleşmelerine göre kesin borç-alacak hesabõ çõkarõlõr. 
Oda ödentilerinden fazlalõk varsa bir sonraki döneme alacak kaydedilir, borç 
bakiyesi 15 (On beş) gün içerisinde tahsil edilir.

Birlik hissesi paylarõnõn yeni bütçe yõlõna göre düzenlenmesi ve 1 Nisan'dan 
itibaren yürürlüğe konmasõna Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Odalarca ödenecek Birlik Hissesi vb. katõlõm paylarõnõn her ayõn ilk 
haftasõ sonuna kadar ödenmesi esastõr. Gecikmelerde her ay için % 2 
gecikme zammõ tahakkuk ettirilir.

Madde 3- Birlik kasasõnda en fazla nakit olarak 1 .OOO.OOO.-TL 
bulundurulabilir. Aşan miktarlar o günün sonunda bankaya yatõrõlõr.

Madde 4-Birlik Başkanõ, II. Başkanõ, Genel Sekreter ile Sayman Üye, Birlik 
Yönetim Kurulunun kararõ olmaksõzõn 200.000.-TL'ya kadar olan harcamalarõ 
yapabilirler. Bu miktarõn üzerindeki bütün harcamalar için Yönetim Kurulu 
Kararõ gereklidir.

Madde 5- Bütün Odalar üyelerinden kayõt ile kimlik ücreti ile üye ödentisini 
eşit olarak tahsil ederler. Bu miktarlar Birlik Genel Kurulunda belirlenir. Oda 
Tüzük ve Yönetmeliklerinde konuyla ilgili maddelerin değiştirilmesinde Oda 
Yönetim Kurullarõ görevli ve yetkilidirler.

1 Nisan 1988'den geçerli olmak üzere üye ödentileri 700.-TL'dõr.

Önümüzdeki Birlik Genel Kuruluna dek, daha yüksek üye ödentisi alan Odalar 
bu uygulamalarõnõ sürdürürler.

Madde 6- Mesleki araştõrma ve tanõtõm yapan kurum ve kuruluşlarca 



postalanmasõ talep edilen tanõtõm, broşür vb. matbuat için, posta masraflarõ, 
çeşitli giderler ve adres başõna en az 100 TL ücret alõnarak ilgili Oda 
tarafõndan işlemler yürütülür. Ücret alõnmamasõ konusunda Yönetim Kurullarõ 
yetkilidir.

Madde 7- Yönetim Kurulu üyelerine katõldõklarõ her toplantõ için, 1988 yõlõnda 
4.000.-TL, 1989 yõlõnda 6.000.-TL, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerine her 
gün için 1988 yõlõnda 5.000.-TL, 1989 yõlõnda 7.500.-TL ulaşõm gideri (vesaiti-
nakliye) ödenir.

Yönetim Kurulu kararlarõyla kurulan Daimi Komite ve Komisyonlarda görev 
yapanlara katõldõklarõ her toplantõ için yulardaki esaslar çerçevesinde ulaşõm 
gideri ödenmesine yönetim kurulu yetkilidir.

Madde 8- Bu yönetmelik 1 Nisan 1988 tarihinden geçerli olmak üzere Genel 
Kurulun ardõndan yürürlüğe girer. Bu yönetmeliği uygulamaya Birlik Yönetim 
Kurulu yetkilidir.

1988-1989 YILI TMMOB TAHMİNİ BÜTÇESİ ÜZERİNE TMMOB 
DENETÇİLERİNİN GÖRÜŞLER!
1.
TMMOB Yönetim Kurulu tarafõndan önerilen 1988 yõlõ Birlik Gider Bütçesi  
218.522.012 TL.  Birlik Gelir Bütçesi 234.703.484 TL. dõr. 1989 yõlõ için Birlik 
Gelir Bütçesi 320.000.001 TL. olup Birlik Gider Bütçesi yoktur. Önerilen kadro 
sayõsõ 30 dur.

Birlik Bütçesi denk bütçe yapõlmasõ gerekliliği göz önüne alõnarak gelir-gider 
bütçesi arasõnda fark düzeltilmeli, ly89 yõlõ için de fazla gider bütçesi 
yapõlmalõdõr.

2.   KADROLAR

Birlik kadrolarõ üç grupta değerlendirilmelidir, 
1. Profesyonel Yöneticiler ve  süreli sözleşmeli personel  
2. Danõşmanlar  
3. Toplu Sözleşmeli   Personel

2.1. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardõmcõlarõ için verilen Ücretlerin 
tek bir miktar olarak  belirlenmesi yerine Yönetim Kuruluna belirli  sõnõrlar 
içinde yetki verilmelidir. Genel Sekreter için bu sõnõr 1988 yõlõ için 700.000 TL.-
1.000.000 TL.-  artõ 4 maaş ikramiye,
Genel Sekreter Yardõmcõlarõ için 400.000 'ü. ile 750.000 TL. artõ 4 maaş 
ikramiye arasõnda düşünülmelidir.  Bu kadrolarõn 1989 yõlõ ücretleri  için toplu 
sözleşme zammõndan az olmamak kaydõyla Birlik Yönetim Kurulu yetkili  
olmalõdõr.  Ayrõca  Koordinasyon Kurulu Sekreterliklerinin profesyonelleşmesi 
göz önüne  alõnarak Genel Sekreter yardõmcõlõklarõ kadrolarõnõn arttõrõlmasõnda 
yarar vardõr.

2.2. Hukuk Müşaviri Kadrosuna  kadro  cetvelinde ücret konmalõdõr.

2.3. Toplu sözleşmeli kadrolarda  gereksiz bir unvanõ kargaşasõ yaratõlmõştõr,  



Unvanlar sadeleştirilmelidir.

2.3.1. Profesyonel Genel Sekreter Yardõmcõlõğõ kadrolarõ varken Müdür 
unvanlõ   kadrolara gerek yoktur. Bu nedenle Basõn ve Halkla İlişkiler 
Müdürü,Büro  Müdürü,Muhasebe Müdürü,BİM Müdürü kadrolarõ gereksizdir, 
kaldõrõlmalõdõr.

2.3.2. Bina fonu  kaldõrõlõp,apartman yöneticiliğine dönüşmesi için
Denetçilerin önerisi Birlik  Yönetim Kurulunca kabul edilmiştir.
Bu nedenle  üç  adet  kat  görevlisi  kadrosu kaldõrõlmalõdõr.  Yerin, l adet   
Hizmetli Kadrosu yeterlidir.

2.3.3. BİM merkezi için operatör kadrosu fazladõr. Ayrõca bu iş için
büro görevlisi unvanõ yeterlidir. BİM Müdürü kadrosunun kaldõrõldõğõ
göz önüne alõnarak bir adet teknik görevli kadrosu dahi ihdas edilebilir. BİM 
şefi ve Teknik Görevli kadrolarõ süreli sözleşmeli personel arasõnda  yer 
almalõdõr.
2.3.4. Şoför ve Danõşman kadrolarõ kaldõrõlmalõdõr.

2.3.5. İki  adet muhabir Kadrosu kaldõrõlõp,yerine büro görevlisi (yayõn)   
kadrosu ihdas edilebilir.

2.3.6. Dönem içinde gelişmelere göre gereğinde kullanõlmak üzere yeteri 
sayõda  depo olarak  büro görevlisi ve hizmetli kadrolarõ ihdas edilebilir.

3. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BİRLİK KADRO CETVELİ ÖNERİMİZ 
AŞAĞIDADIR
3.1.  Profesyonel Yöneticiler ve  Süreli  Sözleşmeli  Personel
1. Başkan 1.-
2. Genel Sekreter                  700.000 - 1.000.000.-
3. Genel Sekreter Yardõmcõsõ         400.000.-750.000.-
4. "                                400.000.- 750.000.-
5. "                                                1.-
6. "                                                1.-
7. "                                                1.-
8. "                                                1.-
9. "                                                1.-
10. "                                          1.-
11. Teknik Görevli  (BİM Şefi)   400.000.-750.000.-
12. Teknik Görevli (BİM )             400.000.-750.000.-

3.2. DANIŞMANLAR
13. Hukuk Müşaviri

3.3. Toplu Sözleşmeli  Personel
14. Muhasebe Şefi                               250.000.-
15. Büro  Şefi                               225.000.-
16. Basõn Yayõn  Şefi                               1.-
17. Kütüphane  Şefi                         225.000.-
18. Muhasebe Görevlisi                         200.000.-
19. Büro Görevlisi                         200.000.-



20. Büro Görevlisi                         150.000.-
21. Büro Görevlisi (Operatör)                   200.000.-
22. Büro Görevlisi (Operatör)                   200.000.-
23. Büro Görevlisi (Yayõn)                         1.-
24. Büro Görevlisi                               1.-
25. Büro Görevlisi                               1.-
26. Büro Görevlisi                               1.-
27. Hizmetli                               150.000.-
28. Hizmetli                                     1.-
29. Hizmetli                                     1.-
30. Hizmetli                                     1.-

Önümüzdeki dönem yayõn çõkartõlabilmesi için yayõn giderleri artõrõlarak esnek 
bütçe yapõlmalõdõr. Bu amaçla da gelir bütçesine yayõn geliri konulmalõdõr. 
Ayrõca butça içindeki personel harcamalarõ oranõ çok yüksektir. Kadro önerisi 
doğrultusunda düşünülmelidir.

5.  BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI
Birlik denetleme üyeleri ayrõ ayrõ görüş  belirtmişlerdir. 

Yücel ÖZER'in görüşü:

- Birlik payõ hesaplanmasõnõ belirleyen birinci maddede (... gerçekleşen gelir 
bütçesinin %5'ini geçmemesi koşulu ile hesaplanõr) şeklinde değişiklik 
yapõlmalõdõr.

- Beşinci madde içeriği Birlik Genel Kurulunda tartõşõlarak tüm oda Üyelerinin 
Üye ödentileri birlik genel kurulunca eşit olarak belirlenecekle maddenin 
yazõlõş biçimi yeniden düzenlenmelidir.

Yusuf ÜNLER'in görüşü:

1. TMMOB Yasasõnõn 12 a maddesi odalarca ödenecek birlik payõnõ şöyle 
tanõmlamaktadõr.

- Birlik idare heyetince odalar kayõtlõ aza adetine göre her yõl için aza başõna 
tespit olunacak ve odalar bütçesinden ödenecek hisse

Yasanõn 12 maddesi birlik paylarõnõ ayrõ ayrõ tanõmladõğõna göre Üye sayõsõna 
ve bütçeye göre ayrõ ayrõ pay alõnmasõnõ belirtseydi bunu başka bir şõkta 
belirtirdi. Yasanõn 12 maddesinin a şõkkõ birlik payõnõn üye sayõsõna göre 
belirlenmesine ve bu paylarõn doğrudan Üyeden alõnmasõnõ değil odalarõn 
bütçesinden ödenmesini esas almaktadõr. Bu anlayõş tüm birlik tüm 
örgütlenmeleri içeren kitle örgütlerinde geçerli anlayõştõr.

Oysa 1987 yõlõnda tahakkuk eden Odalar birlik paylarõnõn % 18'i üye başõna 
olup % 82'sl bütçeler üzerindendir. Genelde odalarõn bütçelerinin büyüklüğü 
etkin çalõşmalarla gerçekleşmektedir. Özellikle bütçeleri büyülten kalemler 
olan yayõn, ajanda  başõmõ, reklam, seminer, sempozyum, sürücü okulu ve 
benzeri hizmet gelirleri yaklaşõk aynõ miktarda hatta bazen daha fazla gidere 



yol açmaktadõr. Birlik Paylarõnõn bütçe ağõrlõklõ toplanmasõ etkin ve başarõlõ 
çalõşma yapan odalarõ bir tür cezalandõrmaya dönüşmektedir. Kaldõ ki bu tür 
gelirler TMMOB Mali İşler Yönetmeliği kurallarõ çiğnenerek muhasebe 
hesaplarõnda gösterilmeme olanağõ bulunan gelirlerdir.

Birlik Payõ giderleri çok yüksek olmayan, ayrõca bütçede gösterilmeme olanağõ 
zor olan aşağõdaki kalemlerden alõnabilir.

a- Proje Vize Gelirleri

b- Belge Gelirleri (Yeterlik Belgesi,Kalite  Belgesi,Büro tescil Belgesi,SMM 
Belgesi, Kimlik belgesi v.b) 

c- Ekspertizlik.  Bilirkişilik,  Periyodik Kontrol Gelirleri 

d- Yarõşma,ödül ve  odalarca  dağõtõlan işlerin gelirleri

Ancak bazõ  odalarõn örgütlülük ve  bürokratik işleyiş alizeni bütçelerin bu denli 
ayrõntõlõ   takibini  zorlaştõrmaktadõr.

Sonuç olarak Birlik Paylarõ ödenmesinde yasa ve kitle örgütü anlayõşõ gereği  
üye  başõna  pay ödeme şekli yerleştirilmelidir. Bütçeden tahakkuk ettirilecek 
pay sembolikleştirilmelidir.

Geçiş aşamasõnda ise  bu oran giderek azaltõlmalõdõr. Düşüncelerimi 
korumakla   birlikte Yönetim Kurulunun hazõrladõğõ önerinin mantõğõnõ 
bozmadan Odalarõn ödeyecekleri Birlik Payõ

1988 Dönemi İçin 

a- Üye  başõna 70 1õ

b- Gerçekleşen gelir bütçesinden 500.000.000'a kadar %3 (üç)  oranõnda 

1989 Dönemi için

a- Üye  başõna  100 TL/Ay
b- Gerçekleşen gelir bütçesinde 750 milyona kadar % 2(iki) oranõnda ve 
yukarda belirtilen yöntemlere göre her yõl için hesaplanan a ve b toplamlarõ 
gerçekleşen gelir bütçesinin %1 sini geçmemesi koşulu ile hesaplanõr 
şeklinde değiştirilmelidir.

2. Odalarõn 31.3.1986 tarihli Birlik Payõ Borçlarõ ve onlarõn tahakkuk eden faiz 
borçlarõ ve tüm faiz borçlarõ için af getirilmelidir.

Aksi halde Odalardan önümüzdeki dönem Birlik Paylarõnõ tahsil etmek 
zorlaşacaktõr.

3. Bütçe esaslarõndaki biçimsel-yanlõşlar ve çelişen maddeler düzeltilmelidir.

Özcan Okumuş'un Görüşü



TMMOB'de mesleki faaliyetler şimdiki şekli ile aşağõdan yukarõya 
örgütlenmeye  devam ederken,mevcut idari ve mali yapõ aşağõdaki şekilde 
yeniden değiştirilerek yukardan aşağõya  bir örgütlenme getirilmelidir.  Bunun 
için:

1) Oda Yönetim Kurullarõ kendi bütçe taslaklarõnõ hazõrlayõp Genel 
Kurullarõndan "Tahmini Bütçe Önerisi"  şeklinde geçirip TMMOB Genel 
Kuruluna sunmalõdõr.  TMMOB Genel Kurulunda Birlik Yönetim Kurulu tahmini 
bütçe önerisi de birleştirilerek,  tüm odalarõ ve Birliği kapsayacak şekilde 
görüşülerek tek bir TMMOB tahmini bütçesi kabul edilmelidir. Bu şekilde 
TMMOB içinde bütçe uygulamalarõ dönem olarak da  birleştirilmiş olacaktõr.

2) Odalarõn mesleki faaliyetleri ile ilgili Yönetmeliklerinin uygulanmasõna 
devam edilmeli,bunun dõşõnda odalarõn idari ve mali konularda uyguladõğõ tüm 
Tüzük ve Yönetmelikleri yürürlükten kaldõrõlmalõdõr. TMMOB'nin Tüzüğü ve 
Yönetmelikleri tüm birimler için uygulanmalõ,Tüzük ve yönetmeliklere oda 
özellerine ilişkin konulacak hükümler TMMOB Genel Kurulunda kabul 
edilerek,  Tüzük ve Yönetmeliklere konulmalõdõr.

3) Odalarõn kendi bastõrdõklarõ tüm muhasebe evrakõ tahsil,tediye fişleri,  
makbuzlar vs.) kaldõrõlmalõ,bu tür evrak TMMOB tarafõndan tek elden 
bastõrõlarak tüm birimlere ihtiyaç kadar zimmetlenmeli, tüm birimler 
(oda,şube,Bölge Temsilciliği,  Temsilcilik,vs.) bu tek tip muhasebe evrakõ ile 
tahsil ve tediyelerini gerçekleştirmelidir.

4) Odalar her ay tahsil ve tediyelerinin toplamõnõ,banka tahsilatlarõnõ da 
ekleyerek TMMOB'ye rapor etmeli, biten muhasebe koçanlarõnõ raporlar ile  
birlikte TMMOB'ne göndermelidir. TMMOB hisseleri,odalarõn tahsil evrakõ  
Üzerinden ve TMMOB Genel Kurulunda kararlaştõrõlacak bir oran üzerinden  
(% 5 teklif edilir)  günü  gününe tahakkuk ettirilmeli, günü gününe TMMOB'nin 
göstereceği banka hesabõna yatõrõlmalõdõr. Böylece ödeme koşullarõ çok 
uygun hale getirilecek, odalarõn ödeme sõkõntõlarõ giderilecektir.

Şu anda TMMOB'ne borcu olan odalar,borçlarõnõ tasfiye edinceye kadar 
tahsilatlarõ üzerinden % 5 yerine % 5.5. ödemeye  devam etmelidirler.

5) Yukarõdaki esaslara göre TMMOB Tüzük ve Yönetmeliklerinde değişiklikler 
yapõlmalõdõr

EKLER

9.1. YAYIN KOMİTESİ RAPORU

K0MİSYON RAPORU

Komisyonumuz, Teknokrat Dergisinin yayõnõna Yönetim Kurulu kararõyla son 
verilmesinden sonra TMMOB'nin sürdüreceği periyodik yayõn etkinlikleri 
konusunda Yönetim Kurulu'na öneri getirmek üzere yaptõğõ çalõşmalarda 
aşağõdaki sonuçlara varmõştõr.



1. Komisyonumuz, TMMOB 28. Dönem Çalõşma Programõ Yayõn Etkinlikleri 4. 
a ve b maddelerinde belirtilen TMMOB Bülteni ve TMMOB Birlik Dergisi 'nin 
örgütün varlõğõ ve güçlenmesi açõsõndan önemli araçlar olduklara 
kanõsõndadõr.

2. Komisyonumuz, üye örgüt bağlantõsõnõ birinci elden sağlamak için, tüm 
üyelere ulaşacak, TMMOB'nin, Odalarõnõn, mesleki, teknik ve bilimsel 
konulardaki görüşlerini ve saptamalarõnõ üyelerin bilgisine sunacak, Üyelerden 
gelecek katkõlara bir platform oluşturacak, demokratik bir toplum geliştirme 
mücadelesine, TMMOB, odalar ve üyelerin katkõlarõnõ sağlayacak, daha 
önceki
tartõşmalarda kullanõlan deyimle "1. Kanal" bir Birlik dergisinin gereğine 
inanmakta, ancak mevcut koşullar özellikle mali koşullar göz önüne alõnarak, 
bu yayõnõn derhal hayata geçirilmesinin olanaklarõnõn mevcut olmadõğõnõ ve 
çalõşma programõnda da belirtildiği gibi bu dönemde böyle bir yayõnõn, hazõrlõk, 
planlama, oluşum çalõşmalarõnõn sürdürülerek, önümüzdeki TMMOB Yönetim 
döneminde yayõna başlanabilmesinin sağlanmasõ gerektiğini saptamaktadõr.

3. Komisyonumuz,TMMOB'nin bu dönemde sürdüreceği yayõnõn örgüt içi 
haberleşmeyi, birlikteliği pekiştirmeyi sağlamaya yönelik Çalõşma 
Programõnda belirtilen TMMOB
Bülteni olmasõ gerektiğini belirterek, asgari harcama ve personel kullanõmõyla 
sürebilecek bir yayõnõn teknik hazõrlõklarõyla sekreteryanõn görevlendirilmesini 
önermektedir.

Mustafa M.Atagün
Osman Aybers
Rahmi Löker
İsmail Kulaksõzoğlu

9.2. SN. SÜLEYMAN DEMİREL'E SUNULAN RAPOR

Türkiye  1987'de 24 Ocak ve arkasõndan uygulanan istikrar politikalarõnõn 
sonucu yatõrõmlarõnõ önemli ölçüde kõsõldõğõ iç piyasada kemer sõkma 
uygulamalarõnõn egemen olduğu bir dönemi daha yaşadõ. Bu  politikalarõn 
kuşkusuz en belirgin özelliği kamu yatõrõmlarõnda  gözlenen  büyük  
boyutlarda kõsõtlamalardõr.  Türkiye ekonomisinde bu gün bile çok önemli paya 
sahip ve ekonomiyi yine de yönlendiren kamu sektöründeki daralma,istihdam 
boyutundan başlayarak ücretlere  kadar uzanmõştõr.  Mühendislik Mimarlõk 
faaliyetine toplumun ayõrdõğõ kaynak ve  önemin büyüklüğü de olumsuz 
etkilemiştir.  Bir başka açõdan bakõldõğõnda bilim ve tekniğin üretime 
uygulanmasõnda önemli  görev ve  sorumluluk taşõyan mühendis  ve 
mimarlarõn giderek bu özelliklerinden daha uzak konumlarda  çalõşõr duruma  
itildiği görülür.

Yatõrõmlarõn daralmasõ,eğitimin sõğlaşmasõ üretimde etkili hizmetlerin,yap-işlet-
devret yada hemen tümüyle dõş finansmanla iş yapõmõ gibi modeller dõş  
mühendislik kuruluşlarõnca üretilmesi sonucunu,dolayõsõyla bu hizmetlerde de  
dõşa bağõmlõlõğõ getirmiştir.



Bu durum ise sayõlarõ her geçen gün artan meslektaşlarõmõzõn bilgi ve  
becerilerinin gerisinde  işlerde çalõşmalarõ  sonucunu doğurmuştur.

İşsizlik,niteliksiz iş,niteliksiz eğitim,düşük ücret mühendis ve mimarlarõmõzõ  
her geçen gün daha etkili biçimde tehdit eder oldu. Bunun yanõ sõra teknik 
gücümüzün çok önemli bir bölümü kötü eğitim ve istihdam politikalarõnõn 
sonucu geliştiremedikleri niteliklerinden ötürü de töhmet altõnda tutulur 
oldular.

Teknik eleman,teknik güç,bugün  egemen olan iş bitirici felsefenin itelediği   
köşede,üretimin zenginleştirilmesinde,kalitenin sağlanmasõnda etkili olacağõ,   
karar sahibi olacağõ konuma ulaşmanõn özlemini yaşamaktadõr. Türkiye  
mühendislik hizmetlerine, tasarõm ve projelendirme etkinliğine birim yatõrõm 
içinde en düşük oranõ ayõran Avrupa ülkesidir demek hiç de yanlõş sayõlmaz.
Başta konut sektörü olmak üzere halen pek çok yatõrõmcõ kuruluş; plan ve 
proje   kavramõnõ zorunluluk sonucu yapõlan işler kapsamõ, dõşõna 
taşõyamamõştõr. Bu hizmete ayrõlan kaynaklarõn ödenesi yasalarla zorlanan 
rant telakki etmiştir.  Hal böyle olunca tasarõmcõ mühendislik hizmetine yeterli 
parasal kaynak ayrõlan  durumlarda bile bir şeyler yitirilmektedir,örneğin bu 
kez de yeterli süre  sağlanmamaktadõr. Düşük proje ücretleri özel sektörde 
müteahhit karõnõ   arttõrmada kaynak olarak görülürken kamu kesiminde  de 
"anti-enflasyonist   politikalarõn araçlarõndan biri gibi algõlanmaktadõr.

Proje hizmetlerine ödenen ücretlerin düşük tutulmasõ bu hizmetlerin yeterince  
önemsenmemesi, imalat sõrasõnda karşõlaşõlan ve çoğu zaman," Zaman ve 
para   olarak"  projeye ödeneceği kat kat zararlarõn ortaya çõkmasõnõ 
getirmektedir.
TMMOB'nin bu alanõ düzenlemeye yönelik çalõşmalarõ ilgili Bakanlõğõn 
anlaşõlmaz tutumu sonucu  etkili olmakta zorlanmõş  en azõndan 
geciktirilmiştir. 1987 yõlõ  için çok geniş katõlõmla hazõrlõklarõ Bursa'da  
başlatõlan Proje Asgari Ücret  Tarife Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayõnõ 
da bu bağlamda 1988 yõlõna sarkmõş bulunmaktadõr.

20 bin civarõnda küçük proje bürosunun boğaz toklusuna çalõşmak ve birbiri 
ile iş paylaşõm savaşõ vermekten kurtaracak asgari ücret, büro tescil ve 
mesleki denetim uygulamalarõ, TMMOB'nin önemle ve özenle çözmeye 
çalõştõğõ sorunlar arasõndadõr.

Ne var ki dar bir çõkar grubu meslek odalarõnõn yetki ve sorumluluklarõnõn 
kaldõrõlmasõnõ kendi geleceklerinin gereği olarak görüyor, yasalar ile bu 
kuruluşlara verilen yetkiler çiğnenerek ne olduklarõ belirsiz müşavir birlik ve 
derneklerine mühendis-mimarlarõ denetleme yetkisi sağlanõyor. Bunlarca 
düzenlenen toplantõ ve yemeklere katilini kamu personeline telkin ediliyor. 
Kuşkusuz mühendis ve mimarlarõn haklarõnõ en iyi kuruluş, üyelerin 
bütünleştiği, 
sahiplendiği meslek odalarõdõr.

Meslek kuruluşlarõ toplusun demokratikleşmesi sürecinde çok önemli görevler 
taşõrlar. Çeşitli toplumsal kesimlerin, meslek gruplarõnõn toplum içindeki 
konumlarõnõ geliştirmede,ilişkilerini kolaylaştõrmada, kazanõmlarõnõ arttõrmada 
bu kesimlerin sendikalar,dernekler, meslek kuruluşlarõ içinde 



örgütlenebilmeleri bu örgütlerde yaratõlan güç büyük önem taşõr. Bu kuruluşlar 
özellikle sorunlarõ giderek artan kesimler ve toplumlar için daha bir gereklidir. 
Suskunluğun egemen olduğu, bireyselliğin, tek başõna köşe dönmenin biricik 
önemli şey olduğu yaygõn biçimde empoze edilen toplumumuzda bu tür 
kuruluşlarõn önemi açõktõr.

Bugün toplumda demokrasiyi savunan çõkarõ demokraside olan bütün güçlerin 
ortak görevi ülkede tam anlamõyla demokratik, gerçek batõlõ anlamda bir 
demokrasinin bütün kurumlarõ ile yerleşmesi için mücadele 
etmektir,demokrasi için mücadele eden çeşitli kesimler ana temalar etrafõnda 
birleşmeyi öne almalõ, aralarõndaki ayrõlõk noktalarõnõ bilmeli, ancak ön plana 
çõkarmamalõdõr.

Bu açõdan bakõldõğõnda geçmiş politik pratiklerinde bir dizi çatõşma olmasõna 
karşõn temsil ettikleri kesimler itibarõyla çõkarlarõ demokrasi olan kuruluşlar 
diyaloglar kurarak, geliştirmek, güç birliğine yönelmek zorundadõrlar.

200 binin üzerinde Mühendis ve mimarõn yasal temsilcisi TMMOB ile Doğru 
Yol Partisi arasõnda yasalarõn elverdiği en etkin düzeyde ilişkiler kurulmalõ ve 
geliştirilmelidir. TMMOB, DYP�nin aşağõda belirtilen konularda aktif tavõr 
almasõnõ beklemekte DYP'nin bu doğrultudaki çalõşmalarõnõ tüm demokratik 
kamuoyunun yanõ sõra destekle karşõlayacaktõr.

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN MÜHENDİS VE MİMARLARIN SORUNLURI VE 
ÖNERİLER

Gelişmiş  ülkelerde,sendikal mücadele  ve  konjonktür sonucu emek (insan 
gücü)   pahalõlaştõkça bu ülkeler azgelişmiş ülkelerin insan gücünü bu arada 
mühendis  ve  mimarlarõna artan oranda  kullanmaya  başlamõşlardõr. Bu 
insan gücünü ya kendi ülkelerinde kendi kuruluşlarõnda veya azgelişmiş 
ülkelerde kendilerine  bağlõ tali kuruluşlar yaratarak değerlendirmekteler. Bu 
şekilde  ülkemizde  bulunan kuruluşlar veya döviz girdisi,sağlayacağõ 
düşünülerek devlet desteği  sağlanan bazõ bağõmsõz kuruluşlarõmõz çoğu kez 
gelişmiş ülke kuruluşlarõna ait   azgelişmiş ülkelerdeki işlerin bir bölümü 
taşeron olarak almakta nadiren de  işin tümünü yüklenici olarak 
yapmaktadõrlar.  Diğer az gelişmiş ülkelerin insan gücünün yanõnda yoğun 
olarak Türk İşçisi ve Türk Mühendisini kullanan bu   kuruluşlarõn yurt dõşõ 
faaliyetleri arttõkça yurt dõşõnda çalõşan mühendis ve   mimarlarõmõz da 
artmakta,ancak bu ülkelerde herhangi bir nedenle eleman kõsõntõsõna 
gidilmesi gerektiğinde işine ilk son verilen elemanlar az gelişmiş  ülkelerin 
elemanlarõ ve bunlarla birlikte  Türk elemanlarõ olmaktadõr.

Gelişmiş ülkelerin geliştirdiği ve büyük bir kõsmõna sahip olduğu çokuluslu  
kuruluşlarda çalõşanlara aynõ işi yapsalar bile Amerikalõ,Avrupalõ,Asya ve 
Afrikalõ diye değişik statüler uygulayarak değişik sosyal ve  ekonomik 
olanaklar sağlanmaktadõr. Bu kuruluşlara girişlerde aracõlar etkin olmakta ve   
çalõşanlarõn emeği  bunlar tarafõndan gasp edilmektedir.

Ucuz insan gücü kullanmak amacõyla az gelişmiş ülkelerde kurulan tali  



kuruluşlarda ve az gelişmiş ülkelerin yurt dõşõnda iş yapan bağõmsõz 
kuruluşlarõnda çalõşan işçilerin,mühendis ve mimarlarõn çalõşma şartlarõ 
gelişmiş ülke ve kuruluşlarõnda çalõşanlardan daha kötüdür. Bu kuruluşlarda  
çalõşanlara sağlanan ekonomik ve  sosyal olanaklar az gelişmiş ülkenin 
ekonomik ve  sosyal olanaksõzlõklarõ dikkate alõnarak sağlanmaktadõr. Belki  
ülkelerindeki ücretlere oranla  daha fazla ücret verilmekte ancak çalõşma     
koşullarõ ülkesindeki koşullardan  bile çok ağõr olmaktadõr.

İşveren kuruluş yöneticilerinin yakõn çevresi dõşõnda kalan ve genellikle  
komisyoncular  aracõlõğõ ile işe giren çalõşanlar ücretlerini zamanõnda 
alamamakta,bu ücretler çoğu zaman belirli sürelerle işletme sermayesi olarak 
kullanõlmaktadõr. Kuruluşlarõn yöneticileri iş yaptõklarõ ülkelerin  yöneticileri ile 
yanlarõnda çalõşanlara göre daha yakõn ilişkiler kurabilmekte ve bunun 
avantajõnõ kullanabilmektedirler.

Çalõşõlan ülkede insan gücünün saygõnlõğõ ve değeri açõsõndan yasal 
güvenceler olmadõkça kuruluş yöneticileri kendi kazançlarõnõ arttõrabilmek için 
çalõşanlarõn ekonomik ve  sosyal haklarõnõ daha da kõsabilmektedir.

Yurt dõşõnda çalõşmakta olan mühendis-mimar ve işçilerimizin çalõştõklarõ   
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yanõ sõra,siyasal ekonomik  ve toplumsal  
düzenlerine de bağlõ olarak,kimi durumlarda katlanõlmaz hale gelebilen 
sorunlarla içice yaşadõklarõ bilinmektedir.

Bu sorunlar arasõnda, sosyal-ekonomik-sağlõk sorunlara yanõnda işyeri ve   
çalõşma  koşullarõnõn ağõrlõğõ ile hak arama yollarõnda karşõlaşõlan güçlükler  
çok önemli yer tutmaktadõr.

Kolayca anlaşõlacağõ gibi insanca bir yaşamõn tüm alanlarõna yakõndan çok 
yakõndan ilgilendiren bu ağõr sorunlarõn ciddi bir biçimde üzerine gidilmesi   
çözüme kavuşturulmasõ,sadece TMMOB�ye düşen bir görev olmanõn ötesinde 
boyutlarõ olan bir sorun niteliğindedir.

Bu nedenle,yurt dõşõndaki çalõşanlarõmõzõn sorunlarõnõn çözümlenmesinde tüm 
ilgili ve yetkili kurum, kuruluşlarõmõzõn konunun önemiyle bağdaşõr duyarlõlõğõ 
her zamankinden daha fazla  göstermelerinin zorunlu olduğuna inanõyoruz.

Bu çerçevede,

1. başta  Çalõşma ve Sosyal Güvenlik Bakanlõğõ ve Dõşişleri Bakanlõğa olmak 
üzere,ilgili tüm kuruluşlarõn TMMOB ile işbirliği içinde,gerekli önlemlerin  
ivedilikle alõnmasõ, yurt dõşõndaki çalõşanlarõmõzõn can güvenliklerinin yanõ sõra 
sosyal ve ekonomik haklarõ korunmalõ,ülkemizle haberleşme olanaklarõ  
geliştirilmelidir.

2. TC Hükümetinin,uluslararasõ tüm ekonomik ilişkilerinde işveren kuruluşlarõ 
yananda,Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetlerinin artan öneminin gereği 
olarak,   TMMOB'ye de yer verilmelidir.

3. Yurt dõşõnda çalõşan üyelerimizin doğrudan ilişki kurabilecekleri yurt dõşõ  
temsilcilik gibi örgütlenme olanaklarõnõn sağlanmasõ ve geliştirilmesi yolunda  



Birliğimizin önündeki engeller kaldõrõlmalõdõr.

EĞİTİM ÖĞRENİM

Üniversitelerimizin bilimsel, mail ve yönetsel özerkliğe kavuşturulmalarõ için 
Mühendis ve mimarlarõn 'da öğretim gördükleri kurumlar olan üniversitelerde 
YÖK uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr.

Böylece birer çağdaş öğrenim, eğitim ve araştõrma kurumlarõ durumuna 
getirilmeleri sağlanmalõdõr. Öğretimde fõrsat eşitliği sağlanmalõ, paralõ öğretime 
son verilmelidir.

Üniversite önündeki yõğõlmanõn karşõsõnda, izlenen öğretim-üyesiz,kitapsõz, 
laboratuvarsõz, binasõz okul açma siyasetine son verilmeli ülke gerçeklerine 
uygun eğitim planlamasõ yapõlmalõ orta öğrenimde teknik eğitime ağõrlõk 
verilmeli, meslek okullarõndaki angarya kaldõrõlmalõdõr.

Bugün ülkemizde teknisyen, tekniker açõğõ korkunç boyutlara varmõştõr. 
Günümüzde teknisyen, teknik eğitimin güçlendirilmesi gerekirken, mevcut 
teknisyen ve teknikerlerin iki yõllõk eğitimlerine 160 saatlik kurs eklenerek 
mühendislik diplomasõ verilmesi uygulamasõ getirilmiştir. Bu uygulamalardan 
vazgeçilmelidir. 

Üretimden kopuk, diplomalõ işsizlerin çoğalmasõna neden olan eğitim sistemi, 
ülke ve halk çõkarlarõ doğrultusunda düzenlenmeli, öğrenim kurumlarõnda 
üretilen bilginin, ülke ve halkõn gereksinmelerinin karşõlanmasõ için 
kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.

Öğretim programlarõnda ve ders kitaplarõndaki çağdõşõ öz ayõklanmalõ, eğitim 
programlarõ ve ders kitaplarõnõn ülke koşullarõ ve yapõsõna uyan bilimsel bir 
içerikte olmasõ sağlanmalõdõr.

Çalõşan kitlelerin, özellikle kõrsal kesimde yaşayanlarõn, temel eğitimden 
geçirilmesi için yaygõn bir eğitim kampanyasõ açõlmalõ, eğitim kurumlarõ ülke 
düzeyinde yaygõnlaştõrõlmalõ, dar gelirli, yoksul, çalõşan kesim çocuklarõnõn 
eğitimi için ,devlet desteği sağlanmalõ, bu öğrencilerin eğitim öğrenim 
yapabilmeleri için giderler devletçe karşõlanmalõdõr. Öğrencilerin, kitap, burs 
ve yurt sorunlarõna çözüm getirilmelidir.

Çalõşanlar için, meslek içi eğitim yaygõnlaştõrõlmalõ, bu eğitim, çalõşanlarõn bilgi 
ve becerisini arttõrmaya yönelik olmalõdõr.

Tüm teknik eğitim gören öğrencilere, uzmanlõk alanlarõna uygun ve mesleki 
açõdan yararlanabilecekleri staj olanaklarõ sağlanmalõ,özel kesim kuruluşlarõ 
için staj yeri verme zorunluluğu getirilmeli, staj yeri dağõtõmõ TMMOB'nin de 
yönetim ve denetimde söz sahibi olduğu özerk bir kuruluşça gerçekleştirilme" 
li, konuyla ilgili yasal önlemler alõnmalõdõr.

Özellikle teknik eğitimde, mesleki kademe yükselmesini engelleyen 
uygulamalara son verilmelidir.



Zorunlu olarak transfer edilen teknoloji, ülkenin varolan sanayi yapõsõ, 
kaynaklarõ ve gereksinmelerine uyarlana bilmeli ve ülkenin teknik gücü 
tarafõndan özümlenip geliştirilmelidir.

Teknik eğitim,ülke koşullarõna göre planlanmalõ ve "beyin göçü" 
engellenmelidir.

Merkezi bir araştõrma-geliştirme kurumu kurulmalõ, yeniden düzenlenmelidir.
Proje ve proseslerin mühendislik hizmetleri yerli elemanlarca yürütülmeli , 
transfer edilen teknolojinin seçimi ve değiştirilmelinde teknik elemanlara 
sorumluluk verilmelidir.

YASAL ÇERÇEVE

TMMOB ve bağlõ »dalarõn temel işlevlerini kõsõtlayan 6235(7303) sayõlõ yasayõ 
değiştiren 66 ve 85 sayõlõ KHK 'ler yürürlükten kaldõrõlmalõ, Anayasasõn 135. 
maddesinde çağdaş  düzenlemeler yapõlmalõdõr.

TMMOB ve bağlõ odalarõn, Ülke ve halk yararõ, mesleğin gelişmesi, meslek 
Üyelerinin hak ve yetkileri ile meslek disiplini ve denetimlerinin uygulanmasõ 
için gerekli girişim ve etkinliklerde bulunmalarõ sağlanmalõdõr.

12 Eylül döneminde bütünüyle anti-demokratik bir yapõya sokulan yasalar 
başta sendikalar, iş,dernekler,toplantõ ve gösteri yürüyüşleri, YÖK vb. olmak 
üzere demokratik bir içeriğe kavuşturulmalõdõr.

Toplumsal kuruluşlarõn birbirleriyle kurumsal ilişkiye girmesini önleyici 
Anayasal ve yasal düzenlemeler değiştirilmelidir.

TMMOB bağlõ, odalarõnõ ve üyelerini ilgilendiren yasal düzenlemeler 
yapõlõrken, TMMOB ve bağlõ odalarõn görüşleri alõnmalõdõr.

Mühendis ve mimarlarõn mesleki,sosyal ve ekonomik haklarõ ile TMMOB ve 
bağlõ odalarõn düzenlediği yönetmelik tüzüklerin uygulanmasõna olanak 
sağlayacak yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr, TMMOB ve bağlõ odalar, ulusal 
kalkõnmada,ulusal ve yerel plan, program ve yatõrõmlarda karar alma 
süreçlerinde yer almalõ,ülke düzeyindeki (TSE.DPT.DİE vb.) kuruluşlarda 
temsil edilmelidir.

TMMOB ve bağlõ odalarõ ilgili alanlarõndaki uluslararasõ platformlarda teknik 
gücümüzü kõsõtlamasõz temsil edebilmeli, uluslararasõ ilgili kuruluşlara üye 
olabilmelidir.

İŞ VE ÇALIŞMA YAŞAMI

.  Sanayileşmede yatõranõ mallarõ Üretimine ağõrlõk verilmelidir.

.  Ulusal kaynaklar değerlendirilmeli girdi yönünden dõşa bağõmlõlõk 
azaltõlmalõdõr.
. Kamu yatõrõmlarõnõn özelleştirme girişimleri son bulmalõ, kamunun özel 
sektör yatõrõmlarõndaki sermaye paylarõ tasfiye edilmelidir.
.  Tarõm ve  sanayi arasõnda dengeli bir ilişki kurulmalõ,tarõmsal üretimin 



sanayide değerlendirilmesi Bağlanmalõdõr.
.  Yalnõzca üretken yatõrõmlar desteklenmelidir.
Sanayide kapasite kullanõm oranõnõn artmasõnõ sağlayõcõ politikalar 
geliştirilmelidir.
.  Metal üretin sanayiinde madencilikten başlayarak nihai ürünlerin üretim vs 
pazarlamasõna yönelik dikey bir entegrasyona gidilmelidir.
Yeni yatõrõmlarõn teknoloji seçiminde yalnõzca bir odaklara bağlõ kalõnmamalõ, 
alternatif  teknoloji kaynaklarõ araştõrõlmalõdõr.
.  Yurt içinde  teknoloji üretimine olanak veren politikalar yürürlüğe konmalõdõr. 
.  Mühendislik hizmetlerinin yurt içinden sağlanmasõ esas alõnmalõdõr.
.  5846 sayõlõ Fikir ve Sanat Eserleri Yasasõ bilimsel ve teknik ilerlemeyi 
amaçlayan bir kapsamda yeniden düzenlenmelidir.
.  3030 Sayõlõ yasada anakent belediye başkanlarõna verilmiş olan ve meclis 
iradesinin Üstündeki yetkiler derhal kaldõrõlmalõdõr.
.  İmar yasasõ ve bağlõ yönetmelikler, ülkemizin çok özgün doğul ve kültürel 
değerlerini koruyacak biçimde yeniden düzenlenmelidir.
.  Kent içi ulaşõmõnda toplu taşõm esas alõnmalõ, ulaşõm ve altyapõ 
hizmetlerinin yabancõ şirketlere imtiyaz olarak verilmesi anlamõna gelen "Yap-
İşlet-Devret" uygulamasõndan vazgeçilmelidir.
Kõyõlarõnõzõn "Turistik Yatõrõm"  adõ altõnda taşlaştõrõlmasõ ve yağmalanmasõna 
son verilmelidir.
.  Deprem kuşağõnda yer alan ülkemizde,yapõ norm ve standartlarõ 
geliştirilmeli, yapõ denetimleri belediyeleri ve meslek odalarõnõ sorumlu ve 
yetkili kõlan yapõ yönetmeliklerine bağlanmalõdõr.
.  Bugün ülkemizde bilgi işlem sistemleri ve merkezleri konusunda merkezi bir 
politika bulunmamaktadõr. Çeşitli kurumlarca gerçek ihtiyaçlar ve gerekli 
kapasiteler belirlenmeden gelişigüzel biçimde büyük yatõrõmlara, girişilmekte, 
her kuruluşça ayrõ bir bilgi işlem merkezi kurulmaktadõr. Üretim faaliyetleriyle 
ilgisi olmayan hizmetler için kullanõlan ve atõl kapasiteli bilgi işlem merkezleri 
için her yõl gelişmiş ülkelere milyarlar ödenmektedir. Bilgi işlem merkezleri 
konusunda merkezi bir politika izlenmeli, merkezlerin ülkemizin gerçek 
ihtiyaçlarõ doğrultusunda çalõşmasõ sağlanmalõ, kaynak israfõ önlenmelidir.
.  Kamu kurun ve kuruluşlarõ ile Kamu iktisadi Teşebbüslerinde çalõşan 
KÎT'ler-deki verimsizliğin sorumlusu olarak gösterilmeye çalõşõlan pek çok 
mühendis mimar 657 sayõlõ yasaya bağlõ konumda iken enflasyonun erittiği 
küçücük ücretlerle üretken olmayan işlerde çalõşmaya zorlanmõş yada yasasõ 
bile belirlenmeyen sözleşmeli personel uygulamasõ ile tedirgin edilmiştir.
.  Kamu çalõşanlarõ bugün her zamankinden daha güvensiz daha doyumsuz, 
daha tedirgindir. Onlarõ işin niteliği yeterli, güvenli ortam ve asgari geçim 
koşullarõna kavuşturmak, Ülkenin geleceğini garantilemek için zorunludur.
.  Çağdaş ülkeler de kamu kesiminde çalõşan mühendis ve mimarlar, diğer 
kamu hizmetlileri gibi sendikalõdõr, ülkemizde de mühendis ve mimarlar tüm 
çalõşanlarla birlikte,çalõştõklarõ sektör (Kamu-Özel) e bakõlmaksõzõn sendikal 
haklara kavuşturulmalõdõr. Mühendis ve mimarlarõ da kapsayacak işsizlik 
sigortasõ kurulmalõdõr.
.  Resmi kurumlarda işe başlamak için istenen ve mühendis ve mimarlarõn da 
çeşitli zorluklarla karşõlaşmasõna neden olan "Güvenlik Soruşturmasõ" 
uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr.
.  Asgari ücret tek kişiye göre değil  işçi ailesine göre saptanmalõ,  asgari 
ücretin saptanmasõnda çalõşanlarõn örgütleri söz sahibi olmalõ, asgari ücret 
her yõl belirlenmeli, kararõn gecikmesi halinde geciken    aylara ait farklar tam 



olarak ödenmelidir.
.  Emekli olabilmek için gerekli çalõşma süresi kõsaltõlmalõ. Emekli maaşõ ve 
ikramiyeleri yükseltilmelidir.
.  Ücretliler üzerindeki vergi yükü kaldõrõlmalõ, sermayeye tanõna vergi 
ayrõcalõklarõ (ihracatta vergi iadesi, yatõrõnõ indirimi, gümrük muafiyeti vb.) 
sõnõrlandõrõlmalõdõr.
.  Asgari geçim indirimi en az asgari ücret düzeyine yükseltilmeli, ücretlinin 
ailesini da kapsamalõ ve yalnõzca ücretlilere uygulanmalõdõr.  Ücret,indirim 
miktarõ vergiden düşülerek vergilendirilmelidir.
.  BAĞ-KUR, SSK ve Emekli Sandõğõ Kurumlarõ birleştirilmeli, bu kurumun 
yönetim ve denetiminde, çalõşanlar söz ve karar sahibi olmalõdõr.
.  Sağlõk hizmetleri herkese ücretsiz sağlanmalõ, genel sağlõk sigortasõ halkõn 
çõkarlarõna uygun bir yapõda yasallaştõrõlmalõdõr. Bakõma muhtaç kişilere 
Ücretsiz bakõra sağlanmalõ, haklarõ korunmalõdõr.
. İş yerlerinde iş güvenliği sağlanmalõ,iş hastalõğõna yol açan koşullar 
kaldõrõlmalõ, tehlikeli işlerde çalõşanlara gerekli koruyucu donanõm verilmelidir.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

Sanayileşme ve kalkõnmadaki stratejik önemi nedeniyle Cumhuriyetinizin ilk 
yõllarõndan itibaren yatõrõm yapõlan bir sektör olan demir çelik sektörü Üretimi, 
60 yõllõk teknoloji ve bilgi birikimine rağmen ancak 7 milyon tonlar düzeyine 
ulaşabilmiştir.

Bilindiği üzere kişi başõna düşen demir çelik üretimi sanayileşmenin bir 
ölçütüdür. Gelişmiş ülkelerde kişi başõna düşen denir çelik üretimi 500-500 
kg1lar düzeyinde iken ülkemizde bu rakam 198? yõlõnda ancak 130 kg/kişi 
düzeyine çõkabilmiştir.. Bu rakam yeterli bir rakam olarak görünmemektedir.

Ayrõca 1980-1987 dönemi gözden geçirildiğinde toplam sõvõ çelik üretimi 
içinde ark ocaklarõnõn payõnõn arttõğõ ye yassõ mamullere yönelik sõvõ çelik 
üretiminin payõnõn (gelişen talebe rağmen)  azaldõğõ görülmektedir. 1980 
yõlõnda toplam    sõvõ çelik üretimi içinde ark ocaklarõnõn payõ yüzde 27,5 iken 
bu rakam 1987 yõlõnda yüzde 45'e ulaşmõştõr,buna karşõn 1980 yõlõnda yassõ 
mamule yönelik sõvõ çelik üretiminin toplam sõvõ çelik üretimi içindeki payõ 
yüzde 35.72  iken bu rakam 1987 yõlõnda yüzde 22,40'a kadar düşmüş 
bulunmaktadõr. Bugün ülkemiz bir yassõ mamul açõğõ ile karşõ karşõyadõr ve bu 
açõk her yõl l Mt'nun üzerinde bir ithalatla ancak karşõlanabilmektedir.

Buna karşõn uzun ürünler sektöründe ciddi bir kapasite fazlalõğõ oluşmuştur. 
Bu fazlalõk ise ancak 1.5 Mt'nun üzerindeki bir ihracatla karşõlanabilmektedir.

Türkiye özellikle alaşõmlõ ve yassõ çelik ürünlere gereksinim duymaktadõr. 
Yatõrõmlar bu alanlara kaydõrõlmalõdõr.

İhracat ve ithalatõmõza gelirsek, Türkiye'nin ihracatõ 1980 yõlõndan beri istikrarlõ 
bir biçimde artmõş ancak bunun yanõnda ithalatõmõza önemli ölçüde artõş 
kaydetmiştir. İthalat rakamõnõn artõş nedeni hammadde ve yarõ mamul 
ithalatõndaki artõştan kaynaklanmaktadõr.

Tablo l 1980-1987  yõllarõ  toplam demir çelik üretimimiz



Yõllar Üretim
1980 2.500.000 ton
1981 2.400.000
1982 3.200.000
1983 3.800.000
1984 4.300.000
1935       5.000.000
1986 6.000.000
1987 7.000.000

Tablo 2 Türkiye'nin 1982-1987  (11 aylõk) Demir çelik ithalatõ

Yõllar İthalat(ton) Değer%
1982 1.766.115   582.946.346
1983 2.617.893   676.788.248
1984 3.471.805   861.802.596
1985 4.492.646 1.059.754.360
1986 4.168.891 1.028.323.115
1987 (11ay) 5.916.013 1.355.053.163
Tablo 3 Türkiye�nin 1982-1987 (11 aylõk) Demir Çelik ihracatõ

Yõllar Miktar(ton) Değer%
1982   899.542 362.068.795
1983 1.152.633 407.184.902
1984 1.881.111 576.402.740
1985 2.884.878 968.772.541
1986 3.013.048 803.613.811
1987 (11 Ay) 2.692.551 748.134.446

Sonuç olarak demir çelik sektörünün gerek hammadde gerekse teknoloji 
açõsõndan dõşa bakõmlõlõğõ politikalar üreterek ülke çõkarlarõ ve yararõ 
doğrultusunda kendi kendine yeten bir denir çelik sektörünün yaratõlmasõ 
hedef alõnmalõdõr.

9.3. SN. ERDAL İNÖNÜ'YE SUNULAN RAPOR

GİRİŞ

Meslek kuruluşlarõ toplumlarõn  demokratikleşmesi sürecinde çok önemli  
görevler taşõrlar. Çeşitli toplumsal kesimlerin  meslek gruplarõnõn toplum 
içindeki konumlarõnõ geliştirmede, ilişkilerini kolaylaştõrmada,kazanõmlarõnõ   
arttõrmada bu kesimlerin sendikalar,dernekler,meslek kuruluşlarõ içinde  
örgütlenebilmeleri bu örgütlerde yaratõlan güç büyük önem taşõr.

Bu kuruluşlar özellikle sorunlarõ giderek artan kesimler ve toplumlar için daha  
bir gereklidir,suskunluğun egemen olduğu, bireyselliğin, tek başõna köşe  
dönmenin biricik önemli şey olarak yaygõnlaştõrõldõğõ toplumumuzda bu tür 
kuruluşlarõn önemi açõktõr.

Bugün toplumda demokrasiyi savunan çõkarõ demokraside olan bütün güçlerin 



ortak görevi ülkede batõlõ anlamda gerçek bir demokrasinin bütün kurumlarõ ile 
yerleşmesi için mücadele  etmektir.

Demokrasi için mücadele eden çeşitli kesimler ana temalar etrafõnda 
birleşmeyi   öne almalõdõr.  Bu açõdan bakõldõğõnda temsil ettikleri kesimler 
itibarõyla   çõkarlarõ demokrasi olan  kuruluşlar; diyaloglar kurmak,geliştirmek,   
güç birliğine  yönelmek zorundadõr.

140.000'in  Üzerinde Mühendis ve mimarõn üyesi olduğu TMMOOB ile Sosyal  
demokrat halkçõ parti arasõnda  koşullarõn  elverdiği en etkin düzeyde ilişkiler 
kurulmasõ ve geliştirilmesi yönetimlerimizin özlemi ve isteğidir. 
TMMOB,SHP�nin aşağõda   belirtilen konularda aktif tavõr almasõnõ 
beklemektedir.

TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

TMMOB 6235/7303  sayõlõ Yasa ve 66-85  sayõlõ KHK ile kurulmuş Kamu 
Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.  Birliğin seçimle oluşan yurt 
düzeyindeki  Yönetim Birimleri ve üye sayõsõ Tablo l'deki gibidir.

ÜYB  SAYISI  ve  ÖRGÜT  BİRİMLERİ

ODA ADI Üye 
Sayõsõ
Ekim 1987

Şube
Sayõsõ

Bölge
Tem.
Sayõsõ

İl 
Tem
Sayõsõ

Elektrik M.O 14.800 4 3 58
Fizik M.O  1.020 - - -
Gemi Mak.İşl.M.O    798 - - -
Gemi M.O    883 - 1 -
Harita ve Kad M.O  3.143 1 - 57
İç Mimarlar O.    251 - 1 -
İnşaat M.O 31.149 6 - 58
Jeoloji M.O  3.647 - - 34
Jeofizik M.O    542 - 1 1
Kimya M.O 12.649 3 - 3
Maden M.O  4.700 1 - -
Makine M.O 29.019 4 3 47
Metalurji M.O  1.500 - -  5
Meteoroloji M.O    250 - - -
Mimarlar O. 16.524 5 - 22
Orman M.O  5.388 - - -
Petrol M.O    535 1 -  2
ŞPMMO    653 - - -
Ziraat M.O 13.305 4 9 67

İl koordinasyon kurullarõ
.İstanbul
.İzmir
.Bursa
.Adana
.Trabzon
.Antalya (Kuruluyor)
.Mersin (Kuruluyor)



İZLENEN EKONOMİK POLİTİKALARIN MÜHENDİSLİK MİMARLIK 
MESLEKLERİNE ETKİLERİ

Türkiye; 24 Ocak istikrar politikalarõnõn sonucu yatõrõmlarõn önemli ölçüde  
kõsõldõğõ iç piyasada  kemer sõkma uygulamalarõnõn egemen olduğu uzunca bir 
dönem yaşadõ. Kamu yatõrõmlarõnda gözlenen büyük  boyutlarda  
kõsõtlamalarõn artarak süreceği gözlenmektedir. Türkiye ekonomisinde 
yönlendirici öneme sahip kamu sektöründeki daralma, istihdam  boyutundan  
başlayarak  ücretlere  uzanmõştõr. Mühendislik mimarlõk faaliyetine toplumun 
ayõrdõğõ kaynak ve önemin  büyüklüğü bu politikalara bağlõ olarak olumsuz 
etkilemektedir. Bilim ve tekniği   üretime uygulamada önemli görev ve 
sorumluluk taşõyan mühendis ve mimarlarõn  izlenen politikalar sonucu 
giderek bu özelliklerinden uzak konumlarda çalõşõr duruma itildiği 
görülmektedir.

Yatõrõmlarõn daralmasõ,eğitimin sõğlaşmasõ,üretimde etkili hizmetlerin,yap-işlet-
devret modeliyle  ya kõsmen yada hemen tümüyle dõş finansmanla iş gören  
dõş mühendislik kuruluşlarõna ihale edilmesi bu hizmetlerde dõşa bağõmlõlõğõ   
artõrmõştõr.

İşsizlik,niteliksiz iş,niteliksiz  eğitim,düşük  ücret mühendis ve mimarlarõ   her 
geçen gün daha yoğun biçimde tehdit etmektedir. Bugün devlet kendi   
yetiştirdiği elemanlarõ beğenmemektedir. Teknik gücümüzün çok önemli bir 
bölümü   kötü eğitim ve istihdam politikalarõ sonucu geliştiremedikleri 
niteliklerinden ötürü töhmet altõnda tutulmaktadõr.

Başta konut sektörü olmak üzere halen pek çok yatõrõmcõ kuruluş; plan ve 
proje  kavramõnõ zorunluluk sonucu yapõlan işler olarak algõlamaktadõr.  Pek 
çok yerde   hizmete ayrõlan kaynaklar,ödenmesi yasalarla zorlanan rant olarak
algõlanmaktadõr.  Hal  böyle olunca tasarõmcõ  mühendislik hizmetine yeterli  
parasal kaynak ayrõlan tesadüfi durumlarda bile bir şeyler yitirilmektedir.  
Örneğin bu kez de yeterli süre saptanmamaktadõr.

Düşük proje ücretleri özel sektörde  müteahhit karõnõ arttõrõcõ kaynak olarak 
görülürken kamu kesiminde de  "anti enflasyonist politikalarõn"  araçlarõndan 
biri gibi algõlanmaktadõr.

Proje hizmetleri ödenen ücretlerin düşük tutulmasõ bu hizmetlerin yeterince 
önemsenmemesi imalat sõrasõnda zaman ve para olarak" projeye ödeneceği 
çoğu zaman kat kat  aşan zararlarõn ortaya çõkmasõna yol açmaktadõr.
Türkiye mühendislik hizmetlerine tasarõm ve projelendirme etkinliğine birim 
yatõrõm işinde, en düşük oranõ ayõran Avrupa ülkesidir demek hiç yanlõş olmaz. 

Teknik eleman,teknik güç,bugün egemen olan iş bitirici felsefenin itelediği  
köşede,üretimin zenginleştirilmesin de, kalitenin sağlanmasõnda etkili olacağõ, 
karar sahibi olacağõ  konuma ulaşmanõn özlemini  yaşamaktadõr.

YASAL ÇERÇEVE

TMMOB ve bağlõ odalarõn temel işlevlerini kõsõtlayõcõ (6235(7303) sayõlõ yasayõ 



değiştiren 66 ve  85 sayõlõ KHK'ler yürürlükten kaldõrõlmalõ,Anayasanõn-135.   
maddesinde çağdaş düzenlemeler yapõlmalõdõr.

12  Eylül döneminde  bütünüyle anti-demokratik bir yapõya sokulan yasalar 
başta sendikalar,iş, dernekler, toplantõ ve gösteri yürüyüşleri,YÖK vb. olmak 
üzere demokratik bir içeriğe kavuşturulmalõdõr.

Toplumsal kuruluşlarõn birbirleriyle kurumsal ilişkiye girmesini önleyici  
Anayasal ve yasal düzenlemeler değiştirilmelidir.

TMMOB bağlõ odalarõnõ ve üyelerini ilgilendiren yasal düzenlemeler yapõlõrken, 
TMMOB ve bağlõ odalarõn görüşleri alõnmalõdõr.

Mühendis ve mimarlarõn mesleki, sosyal ve ekonomik haklarõ ile ilgili TMMOB 
ve bağlõ odalarõn düzenlediği yönetmelik tüzüklerin uygulanmasõna olanak 
sağlayacak yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.

TMMOB ve bağlõ odalar,ulusal kalkõnmada,ulusal ve yerel plan,program ve 
yatõrõmlarda karar alma süreçlerinde yer almalõ, Ülke düzeyindeki 
(TSE,DPT,DİE vb.) kuruluşlarda temsil edilmelidir.

TMMOB ve bağlõ odalarõ ilgi alanlarõndaki uluslararasõ platformlarda teknik 
gücümüzü kõsõtlamasõz temsil edebilmeli,ilgili uluslararasõ kuruluşlara Üye 
olabilmelidir.

Sanayileşmede yatõrõm mallarõ üretimine ağõrlõk verilmelidir. Ulusal kaynaklar 
değerlendirilmeli girdi yününden dõşa  bağõmlõlõk azaltõlmalõ tarõm ve sanayi  
arasõnda dengeli bir ilişki kurulmalõ,tarõmsal üretimin sanayide 
değerlendirilmesi sağlanmalõdõr.

Sanayide kapasite kullanõm oranõnõn artmasõnõ sağlayõcõ politikalar 
geliştirilmelidir. Yalnõzca üretken yatõrõmlar desteklenmelidir.

Yeni yatõrõmlarõn teknoloji seçiminde sõnõrlõ odaklara bağlõ kalõnmamalõ,  
alternatif teknoloji kaynaklarõ araştõrõlmalõdõr.  Yurt içinde teknoloji  üretimini 
olanak veren politikalar yürürlüğe konmalõ,Mühendislik hizmetlerinin 
yurtiçinden sağlanmasõ esas alõnmalõdõr.

5846 sayõlõ fikir ve Sanat Eserleri Yasasõ bilimsel ve teknik ilerlemeyi 
amaçlayan bir kapsamda yeniden düzenlenmelidir.

1402 sayõlõ yasa,güvenlik soruşturmasõ,vb. yollarla suçsuz cezaya  
çarptõrõlanlara tüm haklarõ tanõnmalõ ve mağduriyetleri devletçe  
karşõlanmalõdõr.

Kamu Kurum ve kuruluşlarõ ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalõşan 
KİT'lerdeki verimsizliğin sorumlusu olarak gösterilmeye çalõşõlan pek çok 
mühendis mimar 657 sayõlõ yasaya bağlõ konumda iken enflasyonun erittiği 
küçücük ücretlerle   üretken olmayan işlerde çalõşmaya zorlanmõş yada yasasõ 
bile belirlenmeyen sözleşmeli personeli uygulamasõ ile  tedirgin  edilmiştir.
Kamu çalõşanlarõ bugün her zamankinden daha güvensiz daha 



doyumsuz,daha tedirgindir, onlarõ işin niteliği yeterli, güvenli ortamõ ve asgari 
geçim koşullarõna kavuşturmak, ülkenin geleceğini garantilemek için 
zorunludur.

Kamu kurum ve  kuruluşlarõnda özel sektörün kurtarõcõlõğõna  inanmõş,  
yönettiği kurumu özel sektöre payanda yapmayõ amaç edinmiş yöneticiler 
yerine bunlarõn  ekonomideki yerine inanan kadrolarõn olmasõnõ sağlayacak 
çalõşmalar öne
çõkarõlmalõdõr.

Çağdaş ülkeler de kamu kesiminde çalõşan mühendis ve mimarlar, diğer 
kamu hikmetlileri gibi sendikalõdõr. Ülkemizde de mühendis ve mimarlar tüm 
çalõşanlarla birlikte, çalõştõklarõ sektör (Kamu-Özel) 'e bakõlmaksõzõn sendikal 
haklara kavuşturulmalõdõr. Mühendis ve mimarlarõ da kapsayacak işsizlik -
sigortasõ kurulmalõdõr.

Resmi kurumlarda işe başlamak için istenen ve mühendis ve mimarlarõn da  
çeşitli  zorluklarla  karşõlaşmasõna neden olan "Güvenlik Soruşturmasõ"  
uygulamasõ  kaldõrõlmalõdõr.

Ücretliler üzerindeki vergi yükü kaldõrõlmalõ,asgari geçim indirimi en az asgari 
ücret düzeyine yükseltilmeli-ücretlinin ailesini de kapsamalõ ve yalnõzca 
ücretlilere uygulanmalõdõr. Ücret,indirim miktarõ vergiden düşülerek 
vergilendirilmelidir.

Emekli olabilmek için gerekli çalõşma süresi kõsaltõlmalõ,emekli maaşõ ve  
ikramiyeleri yükseltilmelidir. Bağ-Kur,SSK ve Emekli Sendiği Kurumlarõ 
birleştirilmeli,bu kurumun yönetim ve denetiminde,çalõşanlar söz ve karar 
sahibi olmalõdõr.

Sağlõk hizmetleri herkese  ücretsiz sağlanmalõ,genel sağlõk sigortasõ halkõn 
çõkarlarõna uygun bir yapõda yasallaştõrõlmalõdõr. Bakõma muhtaç kişilere  
ücretsiz bakõm sağlanmalõ,haklarõ korunmalõdõr.

İç yerlerinde iş güvenliği sağlanmalõ, iş hastalõğõna yol açan koşullar 
kaldõrõlmalõ, tehlikeli islerde çalõnanlara gerekli koruyucu donanõm verilmelidir.

EĞİTİM

24 Ocak kararlarõnõn şekillendirdiği ekonomide sermaye birikiminin 
yoğunlaştõrõlmasõnõn anahtarõ ticaret ve tefecilikte bulunmaktadõr.
Bu nedenle sanayileşme ikinci plana atõlmõş dolayõsõ ile teknik elemandan 
çok* pazarlamacõ ve borsacõ, spekülatör vb. meslekler ön plana çõkmõştõr.
Eğitim temelden bozuktur.

İlk, orta, ilse eğitimleri isteneni vermemektedir. Bu açõklõk her yaşta çocuka 
açõlan kurslarla kapatõlmaktadõr. Yani her okulda ikili eğitim söz konusudur.

1. Resmi Okullar 
2. Özel Kurslar

Sağlõklõ bir eğitim ortamõnda ikisinden biri gereksizdir.



İktidar Üniversite eğitimini bina sayõsõ ile ölçmekte bununla eğitime verdiği 
ağõrlõğõn propagandasõnõ yapmaktadõr.

Siyasi iktidar iflas eden kuruluşlarõn borcunu üstlenerek milyarlar harcarken 
eğitim kurumlarõnõ hayõr sahiplerinin himmetine bõrakmõştõr.

Üniversitelerimizin bilimsel, mail ve yönetsel özerkliğe kavuşturulmalarõ için 
Mühendis ve mimarlarõn da öğretim gördükleri kurumlar olan Üniversitelerde 
YÖK uygulamasõ kaldõrõlmalõdõr..

Böylece birer çağdaş öğretim, eğitim ve araştõrma kurumlarõ durumuna 
getirilmeleri sağlanmalõdõr. Öğretimde fõrsat eşitliği sağlanmalõ, paralõ öğretime 
son verilmelidir.

. Üniversite önündeki yõğõlmanõn karşõsõnda,izlenen öğretim üyesiz, kitapsõz, 
laboratuvarsõz, binasõz okul açma -siyasetine son verilmeli ülke gerçeklerine 
uygun eğitim planlamacõ yapõlma orta öğrenimde teknik eğitime ağõrlõk 
verilmeli, meslek okullarõndaki angarya kaldõrõlmalõdõr.

.Bugün ülkemizde teknisyen,tekniker açõğõ korkunç boyutlara varmõştõr. 
Günümüzde teknisyen, teknik eğitimin güçlendirilmesi gerekirken, mevcut 
teknisyen ve teknikerlerin iki yõllõk eğitimlerine 160 saatlik kurs eklenerek 
mühendislik diplomasõ verilmesi uygulamasõ getirilmiştir. Bu uygulamadan 
vazgeçilmelidir.

. Üretimden kopuk, diplomalõ işsizlerin çoğalmasõna neden olan eğitim 
sistemi, ülke ve halk çõkarlarõ doğrultusunda düzenlenmeli, öğrenim 
kurumlarõnda üretilen bilginin,ülke ve halkõn gereksinmelerinin karşõlanmasõ 
için kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.

. Öğretim programlarõnda ve ders kitaplarõndaki çağdõşõ öz ayõklanmalõ, eğitim 
programlarõ ve ders kitaplarõnõn Ülke koşullarõ ve yapõsõna uyan bilimsel bir 
içerikte olmasõ sağlanmalõdõr.

. Çalõşan kitlelerin, özellikle kõrsal kesimde yaşayanlarõn» temel eğitimden 
geçirilmesi için yaygõn bir eğitim kampanyasõ açõlmalõ, eğitim kurumlarõ ülke 
düzeyinde yaygõnlaştõrõlmalõ, dar gelirli,yoksul, çalõşan kesim gocuklarõnõn 
eğitimi için devlet desteği sağlanmalõ, bu öğrencilerin eğitim öğrenci 
yapabilmeleri için giderler devletçe karşõlanmalõdõr. Öğrencilerin, kitap, burs 
ve yurt sorunlarõna çözüm getirilmelidir.

. Çalõşanlar için, meslek içi eğitim yaygõnlaştõrõlmalõ, bu eğitim, çalõşanlarõn 
bilgi ve becerisini arttõrmaya yönelik olmalõdõr.

. Tüm teknik eğitim gören öğrencilere, uzmanlõk alanlarõna uygun ve mesleki 
açõdan yararlanabilecekleri staj olanaklarõ sağlanmalõ, özel kesim kuruluşlarõ 
için staj yeri verme zorunluluğu getirilmeli, staj yeri dağõtõmõ TMMOB'nin de 
yönetim ve denetimde söz sahibi olduğu özerk bir kurulunca gerçekleştirilmeli 
, konuyla ilgili yasal önlemler alõnmalõdõr.



. Özellikle teknik eğitim de, mesleki kademe yükselmesini engelleyen 
uygulamalara son verilmelidir.

. Zorunlu olarak transfer edilen teknoloji,ülkenin varolan sanayi yapõsõ, 
kaynaklarõ ve gereksinmelerine uyarlanabilmeli ve ülkenin teknik gücü 
tarafõndan özümlenip geliştirilmelidir.

Teknik eğitim,ülke koşullarõna göre planlanmalõ ve "beyin göçü" 
engellenmelidir.

Merkezi bir araştõrma-geliştirme kurumu  kurulmalõ, TBTAK yeniden 
düzenlenmelidir.

Proje ve proseslerin mühendislik hizmetleri yerli elemanlarca yürütülmeli, 
transfer edilen teknolojinin seçim ve değiştirilmesinde teknik elemanlara 
sorumluluk verilmelidir,

TMMOB Kamu Kurumu Niteliğinde bir Meslek Kuruluşu olarak, ülke yararõna 
mühendislik-mimarlõk mesleklerinin gelişimi ve  uygulamasõ için, gerekli 
gördüğü  çalõşmalarõ yapma çabasõnõ özerk-demokratik yapõ ve yönetimini 
koyarak sürdürmek  istemektedir.

TMMOB'nin  bugünkü yönetimleri,1954  de  kuruluşu sõrasõnda TMMOB 
yasasõna  gerekçe olarak konulan "ülkenin bilimsel-teknik  şurasõ olma 
doğrultusunu bu güne kadar sürdürdüğü çabalarõ geliştirmek;demokrasiden 
yana güçler ve  kuruluşlarla işbirliği ve dayanõşma içinde sürdürmek 
istemektedir

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİNİN ULUSAL KALİTE 
KONTROL SİSTEMİ KURULMASI ÖNERİLERİ

1. GİRİŞ
1.1- Ülkemizde Ulusal Kalite Kontrol Sistemi Kurulmasõna dair ilk proje 
18.Haziran. 1987 gün ve 16318 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõnlanmõştõr.
Proje içeriğinde "Danõşma Kurulu" bulunmakta ve Birliğimiz (TMMOB) Kurulda 
temsil edilmekte idi.

1.2- Söz konusu proje kapsamõnda üç konu ele alõnmõştõr.

- Belgelendirme kuruluşlarõ ve laboratuvarlar için bir "Onay" sistemi kurulmasõ,
- Koordinasyon ve işbirliğini sağlayan kurul oluşturulmasõ,
- Ulusal Kalite Kontrol örgütü kurulmasõ.

1.3- Bu konular Danõşma Kurulunda tartõşõlmõş, Birliğimiz temsilcisi
ele alõnan üç konunun da birbiriyle bağlantõlõ olduğunu, bir bütün 
oluşturduklarõnõ savunarak öncelikle bu konularõ kapsayacak bir örgü
tün oluşturulmasõnõ önermiş ve bu amaçla bir tasarõ sunulmuştur. Bu tasarõya 
göre "Ulusal Kalite Kontrol Kurumu" adõnõ alacak bu kurumun görevleri: 
Tüketicinin korunmasõ, Üreticiler arasõnda haksõz rekabetin önlenmesi, dõş 



satõmõn kaliteli Ürünle desteklenmesi için: Üretim yerlerinde kalite kontrol 
sisteminin kurulmasõ, Ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, belgeleme 
ve denetim hizmetlerinin izlenmesi,belgelerin ve laboratuvar kuruluşlarõnõn 
saptanõp onaylanmasõ,kalite kontrol alanõnda eğitim ve danõşmanlõk 
görevlerinin yürütülmesi,kalite bilincinin oluşturulmasõ, gereken 
koordinasyonum sağlanmasõ olacaktõr. Danõşma Kurulunda bu öneri de dahil 
olmak üzere düzenli bir sonuca varõlamamõştõr.

1.4- 28.XII.1982 tarihinde yapõlan bu öneri ve diğerleri yeterince
sonuçlanmadan, ilk proje bitmiştir. Projenin (Safha II) adõ ile düzenlenen 
metni,11.Nisan.1987 gün 19428 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanmõştõr. Bu 
proje ile de İstişare (Danõşma) Kurulu oluşturulmakta, görevleri ilkeler 
yününden diğerinden farklõ bulunmamakta ve bu Kurulda da TMMOB temsil 
edilmektedir.

1.5- II.inci safha projesinin diğerinden farklõ yanlarõ:

- uygulayõcõ Hükümet Kurumu, DPT yerine, Türk Standartlarõ Enstitüsünün 
olmasõ,
- Laburatuvarlarõn akreditasyonu (onayõ) için TSE bünyesinde bir sistem 
kurmayõ hedeflemesi,
- TSE'nin kalite kontrol ile ilgili geliştirici faaliyet imkanlarõnõ genişletmesi,
- TSE'nin kalite kontrol ile ilgili eğitim imkanlarõnõ geliştirmesi,
- Milli Kalite Kontrol İstişare Kurulunu sürekli bir koordinasyon organõ olarak 
yeniden tesis etmek ve faaliyetlerini daha etkinleştirmek istemesi,
olarak görülmektedir.

1.6- Projenin, "Özel hedefleri" olarak yukarõda sayõlanlar yanõnda, Kalkõnma 
Hedefi olarak: "Mamul mallarõn ihracatõnõn artõrõlmasõ ve mallarõn iç pazarda 
güvenilirliklerinin geliştirilmesidir. Proje, Türkiye de imal edilen milletlerarasõ 
ve milli pazarda rekabete engel olan düşük ve kararsõz kalitedeki sanayi 
mamullerine yöneliktir". Yakõn Hedefler olarak da: "Milli Sistemin gelişmesini 
planlayan, koordine etmeye yeterli bir milli kalite kontrol sisteminin alt yapõsõnõ 
tamamlamak, çeşitli şekillerde imalatçõ ve ihracatçõlara yardõm etmek, 
eğitmek, yetişmiş eleman ve güvenilir deney imkanlarõ sağlamaktõr" denildiğini 
vurgulamak gerekmektedir. Bu durum, Ulusal Kalite Kontrol Danõşma 
Kurulunun (Milli Kalite Kontrol istişare Kurulu) projenin "Özel hedefler"
başlõğõ altõnda TSE'ye dönük hizmetler için değil, projede sayõlan tüm
hedefleri kapsayan bir çalõşma içinde bulunmasõ gereğini belirtmektedir. 
Esasen, projenin (adõ geçen Resmi Gazete sayfa: 14) Ulusal Kalite Kontrol 
Danõşma Kurulu için saydõğõ görevler, (Ulusal politika, koordinasyon, 
öncelikler, hedefler, programlar ve gereken hukuki metinlerin saptanmasõ ve 
hazõrlanmasõ) belirttiğimiz durumu ortaya koymaktadõr.

1.7- Ulusal düzeyde kalite kontrol sisteminin alt yapõsõnõ, standartlaştõrma, 
kalite, kalite kontrol, eğitim, danõşmanlõk, belgelendirme,kamu denetimi 
hizmetlerinin oluşturduğu anlayõşõ ile bu konulardaki görüş ve önerilerimiz 
sõrasõ ile belirtilecektir.

2. STANDARTLAŞTIRMA
2.1- Standart, kõsaca, maddede, mamulde, işte ve metotta bir örneklik 



demektir. Madde, mamul, metot ve hizmetleri yine belirli koşullara ve esaslara 
dayanarak bir örnek hale koymak işlemine de Standartlaştõrma veya 
standardizasyon diyoruz. 

2.2- Standartlaştõrma bir bütün olarak ele alõnõrsa üç ana grup görülür.
Birinci grubu madde ve mamul;'ikinci grubu usul ve hizmet; üçüncü grubu da
standartlarõn uygulandõklarõ düzey oluşturur.

a) Madde ve mamulde standartlaştõrma, Ürünleri kapsar.
b) Usul ve hizmet alanõnda standartlaştõrma, terimler, tanõmlar, sõnõflandõrma, 
ayõrma, numune alma, muayene ve deneyler, toleranslar, ambalaj, muhafaza, 
taşõma vb. ilkeleri kapsar.
c) Standartlarõn Düzeyi (Seviye, kademe) şöyle belirtilebilir.

.Bireysel Standartlar. Herkesin kendi yaşantõsõnda uyguladõğõ ve ancak o kişi 
için geçerli olan standartlarõ kapsamaktadõr, örneğin orta şekerli kahve içmek, 
saçõnõ belli bir şekilde taramak gibi.

.Firma Standartlarõ. Ürün veya hizmet üreten bir firmanõn satõn alma, satõş, 
taşõma gibi işlemlerde kendisinin düzenleyip uyguladõğõ ilkeleri içeren 
standartlardõr.

.Birlik ve Sektör Standartlarõ. Birbirleriyle yakõndan ilgili bir işletme grubu 
tarafõndan ürün veya hizmet üretimi için ortak ilkeleri kapsayan standartlardõr.

.Ulusal Standartlar. Standartlaştõrma alanõnda sorumlu olan ulusal kuruluş 
tarafõndan düzenlenen standartlardõr. Bu alanda yurdumuzda 1960 yõlõnda 
132 sayõlõ yasa ile Türk Standartlarõ Enstitüsü kurulmuştur. (TSE)

.Bölgesel Standartlar: Bölgesel antlaşmalar yapan ülkelerin ekonomik 
çõkarlarõnõ korumak amacõyla görüş birliğine varõp düzenlenen standartlardõr. 
Örneğin, Avrupa Topluluğu Standartlarõ.

.Son kademe, Uluslararasõ Standartlar: Bağõmsõz Ülkeler arasõndaki 
antlaşmalarla oluşturulan uluslararasõ standartlaştõrma kuruluşlarõnõn 
düzenledikleri standartlar bu kapsamdadõr, örneğin Uluslararasõ 
Standardizasyon Örgütü (ISO).

2.3- Standartlarõn düzey ayrõmõ göstermektedir ki standart sözcüğü, 
yalnõzca Ulusal Standart yada diğerleri değildir. Sözcük ve kavramõ 
kullanõldõğõ yere göre değerlendirmek gerekir.

2.4- Yukarõda belirtildiği gibi, Ülkemizde ulusal standartlaştõrmayõ sağlamak 
için "TSE" yi kuran yasanõn birinci maddesinde, "Her türlü madde ve mamuller 
ile usul ve hizmet standartlarõnõ yapmak gayesiyle Türk Standartlarõ Enstitüsü 
kurulmuştur.

Yalnõz Türk Standartlarõ Enstitüsü tarafõndan kabul edilen standartlar Türk
Standardõ adõnõ alõr" hükmü bulunmaktadõr. Bu yönde bir fikir vermek üzere
aşağõda Türk Standartlarõnõn nicel ve nitelik dağõlõmõ verilmiştir.



. Tüm Türk Standartlarõ:              5285 (Nisan 1987)

. Madde ve Mamul (Urun) Standardõ     1647

. Usul ve Hizmet Standardõ         3638

. Ürün Standartlarõndan Sanayi

. Ürünü alanlar                     1297
  Diğer Ürünler (tarõm,maden vb)       350 
. Ürün Standartlarõndan zorunlu
uygulamada olanlar                765
. İhtiyari uygulamada olanlar          882 
. Zorunlu uygulamada olanlarõn
sanayi ürünü standardõ                 694
. Diğer ürünler standardõ            71
. İhtiyari uygulamada olanlarõn
sanayi Ürünü standardõ                 603
Diğer ürünler standardõ                 279

2.5- Bu dağõlõm incelendiğinde, gereksinmelere karşõlõk Türk Standartlarõnõn 
yetersizliği görülür. Örneğin, ihraç ürünleri alanõnda (çeşitli tarihlerde 
Kalkõnma Planlarõ önerilerine rağmen) TS'lerin yetersizliği bir araştõrma ile 
saptanmõştõr (3). Sanayi ürünleri ihracatõ içinde (1986'da %34) ağõrlõklõ yeri 
bulunan dokuma sanayi ürünlerinin 88 çeşidine karşõlõk 28 TS bulunmaktadõr. 
İthalatta da, yurdumuza getirilen makine ve cihazlar (ithalat içinde 1986'da %
37) 3ü4 çeşit iken bunlara karşõlõk TS'ler 77 adettir. Diğer taraftan TSE, TS'si 
bulunmayan 1643 sanayi Ürününe belge vermiştir. (4)

2.6- Standartlarõn nicel olarak yetersizliği yanõnda nitel yönleri üze
rinde de durmak gereklidir: Standartlardaki dil ve terim kargaşasõ önemli 
boyutlardadõr. Standartlaştõrõlabilecek yönde değişen koşullar çok iyi 
izlenerek, standart revizyon ve tadilleri zamanõnda yapõlmalõdõr. Zamanõnda 
yapõlmayan revizyon ve tadiller özellikle zorunlu uygulamaya konulmuş 
standartlarõn uygulanmasõ yönünde sorunlar yalatmaktadõr. TSE'nin Standart 
hazõrlama yönündeki örgütlenişi yeniden ele alõnmalõdõr. Standartlarõn 
içeriğinde yer alan "numune alma" konusu, ürün çeşitlerine göre, Ürünün 
nitelik seviyesi ile üretici ve tüketici risk esaslarõna dayanõlarak 
düzenlenmelidir. Standartlarõn formatõ, katologlanmasõ, arşiv ayrõca üzerinde 
durulmasõ gereken konulardõr.

2.7- Standartlaştõrma yönünde ötemizin önünde bulunan bir sorun da Avrupa 
Topluluğuna tam üyelik girişimi karşõsõnda TS'lerin durumudur. Türk 
Standartlarõnõn tümüyle gözden geçirilerek Avrupa Topluluğu Standartlarõyla 
uyumlulaştõrõlmasõ gerekecektir. TSE'de bu konuda kapsamlõ bir çalõşma, hiç 
değilse bir durum saptamasõ yapõldõğõna ilişkin bir bilgi sahibi değiliz.

2.8- Standartlaştõrma alanõnda, TSE'nin gerek yurt içi ve gerekse dõş ticaret 
için gereksinim duyulan standartlarõ en kõsa zamanda düzenleyerek asal
işlevlerini yerine getirmesini öneririz.

2.9- Ülkemizde, TSE'nin dõşõnda kuruluş ve görev yasalarõ ile diğer bazõ
örgütlere de Standartlaştõrma görevleri verilmiştir (5):

. Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ: Sanayi mamullerinin standartlarõnõ hazõrlatmak. 



İhraç mallarõ ve diğer bakanlõklarõn yetkileri dõşõndaki mallarõn 
standardizasyonu ile ilgili çalõşmalarõ yürütmek, mevzuatõn diğer bakanlõk 
veya makamlara bõraktõğõ konular hariç olmak üzere iç ticarette konu olan 
ürün ve mamullerin standartlaştõrõlmasõnõ sağlamak.

. Tarõm Orman ve Köy işleri Bakanlõğõ: Gõda Standartlarõ tespit etmek.

. Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ: İhraç ve ithal mallarõn 
standartlaştõrõlmasõnõ sağlamak.

. Tarõm Satõş Kooperatifleri ve Birlikleri: Teslim alacaklarõ ürünleri işlemek ve 
temizlemek, bunlarõn standartlaştõrõlmasõnõ yapmak.

. Ziraat Odalarõ ve Ziraat Odalarõ Birliği: Mahsullerin standartlaşmasõna 
çalõşmak.

. Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği: Meslekle ilgili bütün mevzuatõ, 
normlarõ, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkõndaki görüş ve 
düşünceleri ilgililere bildirmek.

2.10- Görüldüğü gibi standartlaşma alanõnda yetki ikilemleri (tekerrür)
vardõr. Sağlõklõ ve düzenli işlev için koordinasyon gereksinimi bulunmakta
dõr. Koordinasyon yönünde ilk akla gelebilecek TSE' Genel Kurulunda, Tarõm
Satõş Kooperatifleri Birlikleri, Ziraat Odalarõ Birliği, Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarõ Birliği temsil edilmemektedir. Bu noksanlõğõn giderilmesi için "gereken 
hukuki metin" hazõrlanmalõdõr.

3. KALİTE ve KALİTE KONTROL:
3.1- Kalite

Sanayi ürünleri alanõnda "kalite" soyut bir kavram olmayõp somut bir "olay" dõr. 
Bu alanda artõk, iyilik, mükemmellik gibi değerlendirmelerin yeri yoktur. Bir 
yanda istekler, gereksinmeler; öbür yanda bunlarõ karşõlayacak özellikler 
vardõr. Kalitenin tanõmlanmasõ yönünde pek çok örnek bulunmaktadõr. Bu 
örnek tanõmlarõ vermek yerine, Üzerinde uyuşulmuş bir tanõmõ yansõtmak 
uygun olacaktõr. Buna göre kalite "bir ürün veya hizmetin belirli bir 
gereksinmeyi karşõlama yeteneğini gösteren özellik ve karakteristiklerin 
tümüdür". (6) Tanõma göre, bugün kalite, "kullanõma uygunluk" anlamõna 
taşõmaktadõr. Uygunluk, bir Urunun, iyi planlanmõş ve kontrol edilen bir üretim 
sonucunda, önceden belirlenen kalite özelliklerine uyumun bir göstergesidir. 
Uygunluk, ne kadar yüksek olursa hatalõ mal Üretimi, düzeltme çalõşmalarõ 
õskarta ve dolayõsõyla maliyetler o kadar düşecektir.

3.2- Kullanõma uygunluğun sağlanmasõ ve saptanmasõ için yapõlacak 
faaliyetler kalite kontrol işlevini oluşturmaktadõr. Bu amaçla da yapõlmõş 
tanõmlamalar bulunmaktadõr. Geçerli bir tanõma göre kalite kontrol, "kaliteyi 
alõcõ memnuniyetini sağlayan ve ekonomik bir düzeyde korumak ya da kaliteyi 
geliştirmek için çeşitli gruplarõn gayretlerini bir organizasyon içinde koordine
etme ve kolaylaştõrma işini gören bir sistemdir" (6). Tanõmda geçen "bir 
organizasyon" kaydõ; dar ya da geniş anlamda ele alõnmaktadõr.



Ürün yada hizmet girişimleri için üretim yeri kapsamõnda ele alõnõrsa "dar" 
anlamdadõr. Ulusal düzeyde (iç piyasada, ihracatta, ithalatta gibi) ele alõnõrsa 
"geniş" anlamlõdõr. Ürün ya da hizmet kalitesinin bir butun halinde (program, 
tasarõm, üretim, ambalaj, depolama, sevk, v.b) oluşmasõ gerekmekte, ve bu 
halde tam (entegre) kalite kontrol ortaya çõkmaktadõr.

3.3- Kalitenin belirtilmesinde standartla ilişkinin ortaya konulmasõ gereklidir. 
Standartlar, işi sadeleştirmeğe, hõzlandõrmaya,' verimliliği artõrmaya
ve kaliteyi oluşturmaya yaramaktadõrlar. Ele alõnan ürün için Standart varsa
o Ürünün kalitesini oluşturma yönünde ilk esaslarõn bulunduğu kabul edilir.
Üretici için pazar araştõrmalarõ ile yada pazarõn zorlamasõ ile "uygun kalite" nin 
saptanmasõ gerekir. Böylece ürün kalitesi, standardõn verdiği özellikler ile 
pazar istekleri toplamõndan oluşmaktadõr. Bu nedenle standardõ olan bir ürün 
yada hizmetin kalitesini "standardõna uygunluktur" biçimine indirgeyen bir 
anlayõşõ ve kabul yanlõştõr (7). Ayrõca son zamanlarda yurdumuzda patent 
ürünler arşivi kurulacağõ, teknoparklar kurulduğu bildirilmektedir (8). Böylece 
standardõ olmayan ürünlerin kalite-inin oluşturulmasõ daha da önem 
kazanmaktadõr.

3.4- Üzerinde çalõştõğõmõz, "Milli Kalite Kontrol Sistemi (safha.II)" adlõ
projenin Kalkõnma, Yakõn ve Özel Hedefleri yukarõda (madde 1.6) belirtilmiştir. 
Bir kez daha inceler ve özetlersek: proje, sanayi mamullerine yöneliktir. Milli 
kalite kontrol Sisteminin alt yapõsõnõ tamamlamak çeşitli şekillerde imalatçõ ve 
ihracatçõlara yardõm etmek, eğitmek, yetişmiş eleman ve güvenilir deney 
imkanlarõ sağlamaktõr. TSE için özel hedefler sayõlmaktadõr.

3.5- Projenin "çõktõlar" ve "faaliyetler" bölümlerinde TSE için verilmiş
"özel hedefler" işlenmektedir. Diğerleri, Milli Kalite Kontrol istişare Kurulunun 
düzenlemelerine bõrakõlmõştõr. Bu yaklaşõmla:

Standartlaştõrmanõn yeterliliğinin sağlanmasõ, üreticiler arasõnda haksõz 
rekabetin önlenmesi, tüketiciye kaliteli ürün ve hizmet sunulmasõ dõş ticarette 
kaliteli ürün oluşmasõ için, Üretim yerlerinde kalite kontrol sistemlerinin 
kurulmasõ, ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, belgeleme ve test 
hizmeti verecek kuruluşlarõn saptanõp onaylanmasõ, kalite kontrol alanõnda 
eğitim ve danõşmanlõk görevlerinin yürütülmesi, kalite bilincinin oluşturulmasõ, 
gereken koordinasyonun sağlanmasõ gereksinmelerini karşõlamak üzere 
Ulusal Kalite Sağlama Kurumu kurulma sini öneririz.

. Bu kurum hizmet alanõnõn gerektirdiği yasal statüye sahip olmalõdõr. Bu 
kurum, mevcut kuruluşlarõn görev ve yetkilerinin ne ellerinden alacak ne de 
bunlarõ yeniden üstlenecektir. Ancak, halen mevcut ikilemleri düzelteceği gibi, 
hiç yada yeterince yapõlmayan hizmetlerin önce mevcut kuruluşlar arasõnda 
paylaşõmõnõ yada yeni örgütlenmeleri yapmak yetkisinde olacaktõr.

. Projede belirtildiği gibi (R.G. say. 15) "Tam fonksiyonel bir Mili* Kalite Kontrol 
Sisteminin kurulmasõ on beş veya yirmi yõl alabilecek geniş bir faaliyettir". Bu 
nedenle "Kurumlaşma gereklidir. Projenin gerek birinci, gerekse ikinci 
safhalarõnda yer almõş" istişare (Danõşma) Kurulu da kurum içinde devamlõ bir 
organ olmalõdõr.



                                      (8) t. BELGELENDİRME
1.l- Bireyler, yetenek ve becerileri ile ilgili belirli ölçütlere uygunluk
larõ açõsõndan belgelendirilirler. Buna, yer yer "ehliyet", "ruhpnt","lisans" da 
denilmektedir. Örneğin şoför ehliyeti, elektrikçi ruhsatõ.
Yerler, genellikle kamu sağlõğõ ve güvenlik düşüncelerine bağlõ belirli ölçütlere 
uygunluklarõ açõsõndan belgelendirilir. Örneğin; Hava alanõ, otel, sinema, spor 
alanõ.
Örgütler, belirli bir görevi yerine getirebilme özellikleri açõsõndan 
belgelendirilirler. Örneğin; fabrikalar, laboratuvarlar.
4.2- Bu yazõda Üretici ve üretim yeri ile Urunun uygunluğunun 
belgelendirilmesi sistem ve uygulamalarõ üzerinde durulacaktõr. Yeri geldikçe 
laboratuvar (test kuruluşu) belgelendirmesine de değinilecektir. Çünkü, 
laboratuvarlarõn (test kuruluşlarõnõn) belgelendirilmeleri, pek çok ürün 
uygunluk belgelendir
me sistemlerinde önemli bir rol oynar.
4.3- Üretici, bilgi veren etiket, tanõtmalõk, reklam yayõnlarõ yada bir
başka surette ürününde bulunan özellik yada karakteristikleri bildirmektedir. 
Bu bildirime karşõlõk, alõcõ yada tüketici için bildirilen niteliklerin üründe olup 
olmadõğõnõn saptanmasõna gereksinim vardõr, işte bu gereksinim 
belgelendirme işlevinin doğmasõna neden olmuştur.
A.4.- Belgelendirme ve Sistemler:
. Belgelendirme, yetkili yada uzmanlaşmõş bir örgütün gözetimi yada denetimi 
altõnda ürünlerin standartlar, şartnameler, teknik ve estetik özellik ve koşullara 
uygun olduğunu göstermek işlevidir. Bu işlev sonucu yazõlõ bildirim ise 
"belge" dir. (9)
. Sistemler:
. Belgelendirme Sistemi:
Uygunluk belgelendirmesi için kendi uygulama ve yönetim kurullarõ uyarõnca 
çalõşan bir sistemdir. (Bilindiği gibi, bir sistem; belirlenmiş bir ya da birden 
fazla amaca ulaşmak için gerekli olan örgütsel yapõ, sorumluluklar, metodlar, 
işlemler ve olanaklardõr) Ulusal Belgelendirme Sistemi:
Ulusal düzeyde olmak üzere bir hükümet kuruluşunun ya da hükümet dõşõ bir 
kuruluşun düzenlediği ve yönettiği belgelendirme sistemi.


