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GİRİŞ
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Î982 Anayasasõ ma ve sonrasõnda 
çõkarõlan iki kanun hükmünde kararnamenin çizdiği çerçevedeki ilk dönemini 
ve ikinci döneminin başlangõç aramalarõnõ 29. Genel Kurulu ile tamamlamõş 
olacaktõr. Yeni çerçevenin en belirgin özelliği olarak TMMOB ve Odalarõnõn 
yapamayacağõ faaliyetlerin sõralanmasõ göze çarpmaktadõr. Kuruluş 
amaçlarõnõn gerçekleşmesine yönelik salt kõsõtlama anlam ve amacõ taşõyan 
madde eklemeleri yasanõn bütününde bir yama gibi durmaktadõr.

İkinci söz edilmesi gerekli nokta daha önce asker sivil tüm mühendis ve 
mimarlarõn zorunlu üyeliği yerine üyelik yasağõ ve isteğe bağlõ üyelik gibi 
kategorilerin getirilmesi ile TMMOB organlarõna seçilebilmek için meslekte 10 
yõllõk kõdem şartõnõn aranmasõdõr. "Mühendislik ve Mimarlõk mesleği 
mensuplarõnõn, müşterek ihtiyaçlarõnõ karşõlamak, mesleki faaliyetlerini 
kolaylaştõrmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 
sağlamak, meslek mensuplarõnõn birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni hakim kõlmak üzere meslek disiplinini ve ahlakõnõ 
korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak" 
amacõyla kurulan TMMOB'nin üreteceği kararlarda önemli bir kõsõm üyesini 
dõşarõda bõrakma zorunda olmasõnõ anlamak mümkün görülmemektedir. 
Uzmanlõklarõn gelişme ve ayrõşmasõnõn kuruluş amaçlarõyla uyumlu 
yürümesini sağlamak bu kõsõtlama ile zorlaşmaktadõr.

Kanun hükmünde kararnamelerde ayrõntõlõ düzenleme organõ seçimleriyle ilgili 
olarak masõ önümüzdeki dönemde aktarõlan üzerinde çalõşõlmasõ gerekli bir 
talep olmaktadõr organ seçimleri yargõcõn bizzat yaptõrdõğõ seçimlere 
dönüştürülmüştür. Genel Kurullardan kopartõlan seçimlere katõlõm zorunlu 
kõlõnmaya çalõşõlõrken üyelerin veya delegelerin genel ya da yerel seçimlerde 
gözettikleri kriterlerle oy kullanmalarõ gibi yasa koruyucunun açõkladõğõ 
amacõyla bile uyumsuz bir durum yaratõlmõş olmaktadõr.

27. dönem çalõşma raporu ekinde dile getirilen görüşler õşõğõnda 
yasalaşmanõn sağlanmasõ önümüzdeki döneme aktarõlan üzerinde çalõşõlmasõ 
gerekli bir talep olmaktadõr.

TMMOB'nin kuruluş amaçlarõnõ gerçekleştirmesinde ve otuz yõlõ aşkõn süredir 
oluşturduğu saygõnlõk ve beklentilerin yerine getirilmesinde aşmasõ gereken 
sorunlarõn en önemlileri arasõnda iç işleyişine ilişkin kurallarõn düzenlenmesi 
ve uygulanmasõ bulunmaktadõr.

Anayasa, TMMOB yasasõ, TMMOB Tüzüğü, Odalar Tüzükleri, Mali İşler 
Yönetmeliği, il koordinasyon kurullarõ yönetmeliği, Bilirkişilik, hakemlik, 
eksperlik yönetmeliği, mesleki denetim uygulamasõna yönelik esaslar mevcut 
çerçeveyi oluşturmaktadõr. Bu kurallarõn oluşturulmasõ kadar uygulanmasõnda 
da sorunlarõmõz olduğu bilinmektedir. Çalõşma dönemindeki mevcut pratiklerin 
õşõğõnda ve TMMOB bütünlüğünün sağlanmasõ amacõyla gerekli tüzük ve 
yönetmelik düzenlemeleriyle uygulanmalarõna ilişkin mekanizmalarõn 



oluşturulmasõ bu genel kurulun önemli görev ve tartõşma konulan arasõnda yer 
almaktadõr.

TMMOB'nin gerek bu çalõşma döneminde ele aldõğõ gerekse de genel kurulun 
gündemine giren önemli konularõndan biri de çeşitli uzmanlõklarõn hak ve 
görevleri ile TMMOB'deki temsiliyetleri konusudur. Mevcut 18 oda üye 
sayõlan, faaliyet alanlarõ büyüklükleri itibariyle geniş bir aralõk oluşturmaktadõr. 
200'den az üye saydõ odadan 30 bine varan üye saydõ odaya, 500 bin TL 
bütçe öngören odadan 300 milyon TL bütçe öngören odaya ayrõca üye bazõna 
1000 TL'den az bütçeden üye başõna 3000 TL bütçe öngören odaya kadar 
sayõsal ve parasal farklõlõklar gözlenmektedir. Bir kõsõm odalarõn çeşitlilik, 
zenginlik gösteren faaliyetleri yanõ sõra rutin bürokratik hizmetlerini göremez 
durumda odalar bulunmaktadõr.

Odalarõn barõndõrdõklarõ uzmanlõklar da çeşitlilik göstermektedir. 19S4'te 10 
uzmanlõk odasõ ile faaliyete geçen TMMOB'de 1977'de kuruluş karan alõnan İç 
Mimarlar Odasõ ile oda sayõsõ 18'e çõkmõş olup 18 odaya kayõtlõ uzmanlõklarõn 
40'a varmaktadõr. TMMOB genel kurulunun dönem içersinde yürütülen 
çalõşmalar õşõğõnda örgütlenmesini gözden geçirmesi, yeni dönemin gerekleri 
ve mesleğin gelişimi açõsõndan yeni biçimini oluşturmasõ gerekmektedir.

TMMOB'nin iç işleyiş sorunlarõnõn üyelerinin ve halkõmõzõn beklentilerini 
koruyamamasõ gibi bir duruma yol açmasõ kabul edilebilir bir nokta değildir. 
TMMOB gibi toplumdaki çeşitli kesimlerin sorunlarõnõ dile getiren, çözüm 
önerileri geliştiren bir yapõdan umulan mevcut faaliyet düzeyi olmadõğõ 
bilinmektedir.

Bunu aşmanõn ilk adõmõ mevcut kurul ve kurallarõn çalõştõrõlmasõna ağõrlõk 
vermek olmalõdõr. Tüzük ve yönetmeliklerin durum süreçlerine azami ve 
hazõrlõklõ katõlõmõn sağlanmasõnda tüm üyelere görevler düşmektedir. 
Hazõrlanacak tüzük ve yönetmeliklerdeki aksayan rahatsõzlõk yaratan 
hükümlerin giderilmesi için gerekli mekanizmalar TMMOB bünyesinde her 
zaman var olmuştur. Asõl olan bu mekanizmalarõ çalõştõrmak ve üyelerimizin 
sorunlarõnõn temelini oluşturan diğer yasal ekonomik, demokratik taleplerin 
yeterince kapsamlõ ve yüksek seslendirilmesini sağlamak olmalõdõr.
Toplumun örgütlenme haklarõna ilişkin çok çeşitli kõsõtlamalarõn varlõğõ 
TMMOB'nin önemini arttõran bir faktör olmaktadõr.

Çeşitli toplam kesimlerinin ve çõkar gruplarõnõn bir arada olduğu TMMOB'nin 
en yüksek karar organõ genel kurulu toplumdaki beklenti ve taleplerin yükseliş 
gösterdiği bir döneme girerken geçmişinden alacağõ güçle üyelerine ve 
halkõna layõk olmanõn yollarõnõ açmalõdõr.
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2.1. XXVIII. GENEL KURUL KARARLARI
30-31 Mart, l Nisan 1984 tarihlerinde Ankara'da toplanan TMMOB Genel 
Kurulu bir önceki dönem çalõşmalarõnõ, ülke koşullarõndaki değişmeleri 
değerlendirdi. Yem dönem çalõşmalarõna ilişkin de aşağõdaki görüş ve 
kararlan oluşturdu:
"Günümüzde, teknik elemanlarõn çalõşma hayatõnõ, meslek ve yurt çõkarlarõnõ 



ilgilendiren alanlarda, çok hõzlõ bir toplumsal, ekonomik ve kültürel değişim 
süreci yaşanmaktadõr. TMMOB örgütsel yapõsõnõn, merkez organõndan 
başlayarak güçlendirilmesi ve bu hõzlõ toplumsal değişime cevap verecek bir 
dinamizme ulaştõrõlmasõ, önümüzdeki iki yõlõn çalõşmalarõnõ belirleyici, en 
önemli örgütsel sorun olarak karşõmada durmaktadõr.

Bu amaçla, Birlik Yönetim Kurulu, çalõşma döneminin başõnda hazõrlayacağõ 
iki yõllõk Çalõşma Programõnõ en kõsa sürede Birlik Danõşma Kuruluna 
götürmeli, zenginleştirmen* ve kesinleştirmelidir.

l. Çalõşma programõnda, yeni dönemin koşullan açõsõndan çözülmesi gerekli 
kõsa ve orta vadeli örgütsel hedefler olarak;

a. Birlik Yönetim Kurulunun etkinliğinin artõrõlmasõnda etkili bir araç olarak, 
yeterli bir profesyonel kadro oluşturulmalõdõr.

b. Birlik Yönetim Kurulu üyelerinin, bağlõ bulunduklarõ oda yönetim kurullarõyla 
çalõşma birliği içinde olmasõ, asgari şart olarak gerçekleştirilmelidir.

c. Odalarõn ve Birliğin mali sorunlarõnõn aşõlmasõ için izlenecek enerjik ve ortak 
politikanõn planlanmasõ, bu konudaki aşamalõ hedeflerin somutlaştõrõlmasõ 
gereklidir.

d. Birlik ve Oda merkezlerinin ortak mekanda bulunmalarõ ilkesi çerçevesinde, 
bina sorununa etkin yeni çözümler araştõrõlmalõ, ortak bürolar, ortak yayõn, 
kitaplõk, lokal ve diğer tesislerin gerçekleştirilmesinde aşamalõ hedefler 
saptanmalõdõr.

e. TMMOB bilgi dokümantasyonu ve iletişiminde sürat ve etkinlik sağlayõcõ 
bilgisayar sistemine geçmek için gerekli hazõrlõklar tamamlanmalõ,mümkünse 
1985 yõlõ içinde uygulamaya geçilmelidir.

f. Odalarõn özellikle şubeler eliyle yürüttüğü mesleki eğitim etkinliklerinden 
kurs ve seminerler gibi, koordine edilerek, lokal etkinlikleri ulusal ya da 
uluslararasõ düzeye çõkarõlmasõ gerekenleri çõkararak TMMOB Mesleki Eğitim 
Merkezi oluşturulmasõ çalõşmalarõ yapõlmalõdõr.

g. TMMOB Danõşma kurulunda, il ve bölge temsilciliklerinde ve işyeri 
temsilciliklerinde etkinliğin ve işlerliğin artõrõlmasõna çalõşõlmalõdõr. İl ve bölge 
temsilciliklerine ağõrlõk verilmeli, işyeri temsilcilikleri, odalarõn yerel örgütlülüğü 
çerçevesinde güçlendirilip geliştirilmelidir

2- Çalõşma programõnda ele alõnõp yürütülecek meslek ve üye sorunlarõ ile 
ilgili çalõşmalarda, bu dönemde Birlik Yönetim Kurulunun izleyeceği çalõşma 
yöntemleri konusunda Birliğin temel politikasõ, genel ilkeler düzeyinde 
belirlenmelidir. Örneğin, TMMOB'ni ilgilendiren tüm alanlarda, Merkezi 
Yönetim tarafõndan hõzla oluşturulan kararlar ve yasal düzenlemeler 
karşõsõnda, olaylarõn gerisinde kalmadan çözüm önerileri geliştirilmeli, 
bunlarõn yönetimlere benimsetilmesi yolunda ilişkilere girişilmesi,kamuoyu 
oluşturularak, çeşitli kurumlarla ilişkileri koparmadan õsrarlõ ve sabõrlõ bir tutum 
içinde kamu yararlan ile birlikte meslek ve üye çõkarlarõ savunulmalõdõr.



Halen TMMOB kuruluş yasasõnõ değişmen iki kanun kuvvetinde 
kararnamenin, önümüzdeki dönemde Parlamentodaki yasalaşma süreci 
yakõndan izlenmeli, yurt ve meslek yararlan doğrultusunda oluşmasõna 
çalõşõlmalõdõr.

Yaşanmakta olan hõzlõ yasama döneminde, TMMOB'nin kapsadõğõ çeşitli 
alanlarda son zamanlarda çõkarõlmõş ve çõkarõlmaya hazõr yasa ve 
yönetmelikler ve bunlarõn uygulamalarõ üzerinde etkin bir çalõşma 
sürdürülmelidir. (Yabancõ sermaye yasa tasarõsõ, toplu konutla ilgili yeni yasa 
ve yönetmelikler, gecekondu ve imar affõ yasasõ, bu konuda çõkarõlmõş ve 
çõkarõlacak yönetmelikler, yeni imar yasasõ tasarõsõ ve benzeri çalõşmalar 
dikkatle izlenmelidir.)

Özellikle sanayi ve sosyal hizmet yatõrõmlarõnda en düşük düzeylerin 
yaşandõğõ bir dönemde yaşõyoruz. Üyelerimizin özlük sorunlarõna ilişkin 
çalõşmalar, işsizlik ve istihdam problemlerine ilişkin çalõşmalar, teknik eleman 
göçü ve yabancõ hizmet akõmõ, meslek alanlarõnda tüketicinin korunmasõna 
ilişkin çalõşmalar, mühendis ve mimarlarõn hizmet ve normlarõnõn saptanmasõ 
konusunda yeni önerilerin geliştirilmesi ödevleri sürdürülmelidir

A.MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU

a. Ağaç İşleri Mühendislerinin nasõl bir oda hüviyetine kavuşacaktan ve üye 
olma durumlarõ...

"Oybirliği ile alman karar sonucunda: Yeni Yönetim Kuruluna, Üniversiteler ile 
ders programlarõnõn görüşülerek, ilgili kuruluşlarla mesleki durumlarõnõn 
analitik araştõrmalarõ yapõlarak en yakõn oda bünyesine kayõt edilmeleri 
hususunda tam yetki verildi."

B.BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU;
"Madde 3. Halen Birlik muhasebe sistemi içinde yer alan: Bina Fonu hesap 
faslõnõn Birlik Muhasebe sisteminden ayrõlarak, ayrõ bir hesapta yapõlmasõ 
olasõ yanlõşlõklarõn önlenmesi bakõmõndan yarar sağlayacaktõr."

27. Dönem Yönetim Kurulunca hazõrlanan bütçe uygulama yönetmeliği, 
komisyon üyelerinden Lütfü Akkan'õn genel kurulda bulunmamasõ nedeniyle 
ayrõca genel kurulun çalõşma yoğunluğu içerisinde süre de gözetilerek 
hazõrlanmõş olan bu uygulama yönetmeliği taslağõnõn seçilecek yeni yönetim 
kurulu tarafõndan görüşülerek, uygun görüldüğü takdirde uygulamaya 
konmasõ konusunda yetkilendirilmesini arz ederim.

C. MALİ İŞLER YÖNETMELİK KOMİSYONU RAPORU;

1. Yönetmeliğin 43, maddesinin "Bu yönetmelik TMMOB 28- Genel Kurulunun 
kabulü ile yürürlüğe girer, Birlik ve Odalar en geç l .1.1985 tarihine kadar 
muhasebesini bu yönetmelik hükümlerine göre uyarlar" şeklinde 
değiştirilmesi.

2. Yönetmeliğin 8. Madde D Bölümünün ilk cümlesinin ''Temsilcilikler için 



Birlik veya Odalar yönetiminin karan yoksa ayrõ gider bütçesi yapõlmaz'' 
şeklinde değiştirilmesi.

3. Yönetmeliğin 5. maddesinin "Birliğin ve Odalarõn gelir ve giderleri tüm 
örgütünü kapsayacak şekilde hazõrlanõr ve iki yõlda bir genel kurullarõnca kabul 
edilerek yürürlüğe girer. Genel kurulu takip eden birinci yõl sonunda Oda 
yönetim kurulunca gerekli görülürse, birinci yõlõn mali aklamasõ yapõlmamak 
koşuluyla mali genel kurulun toplanmasõna karar verilebilir ".
4. Yönetmeliğin 15. maddesinin ilk cümlesinin 'Dergi, Seminer ve benzeri 
konular
için ayrõca bütçe yapõlmaz. Bu tür giderleri karşõlamak üzere bütçenin ilgili 
faslõna gerekli ödenek konur" şeklinde değiştirilmesi

D. İSMET ÖZTUNAL1 VE ARKADAŞLARI ÖNERİSİ

"Birliğimiz tarafõndan 20 yõl kadar evvel sağlanan 'Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarõ Birliği Grup Meslek Sigortasõ" statüsünde önemli değişiklikler 
yapõlmõş; tazminat oranlan yükseltilmiş, vergi bağõşõklõğõ tanõnmõş; kâr payõ 
getirilmiş ve meslektaşlarõmõz yararõna bazõ yeni olanak ve avantajlar 
sağlanmõştõr

Bu meslek sigortasõna giren ve devam eden binlerce üyemiz mevcuttur

Birliğimiz bu konuda son yularda duyuru yapmadõğõ için, ne sigortalõ 
üyelerimizin ve ne de henüz girmemiş olan meslektaşlarõmõzõn bu 
gelişmelerden haberi yoktur. Onun içinde sigortanõn meslektaşlarõmõza 
sağladõğõ olanaklardan yararlanamamaktadõrlar.

Seçilecek yönetim kurulunun bu konuyu ele alarak, grup sigortamõzõ ve 
sağlanan yeni avantaj ve gelişmeleri broşürler ve odalarõn dergileri aracõlõğõ ile 
meslektaşlarõmõza duyurmasõ hususunda genel kurul karan olarak yönetim 
kuruluna iletilmesi."

E. M. TINAZ TİTİZ ÖNERİSİ,

"Doğal bir üyesi olduğumuz Avrupa Topluluğunun teknolojik gelişmesinin bir 
sembolü olan FEANI (European federation of national engineering 
associations) kuruluşuna üye" olunmasõ için girişimde bulunulmasõ.
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3.1. ÇALIŞMA PROGRAMI
TMMOB 28. Genel Kurul kararlarõnõn õşõğõnda TMMOB çalõşmalarõnõ sürdüren 
Yönetim Kurulu 19.1.1985 tarihinde Ankara'da yapõlan Danõşma Kurulunu 
takiben aşağõdaki çalõşma programõnõ kabul ederek uygulamaya koymuştur

GİRİŞ:

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, Türkiye'de çalõşan tüm mühendis ve 
mimarlarõn mesleki örgütüdür. Mühendislik ve mimarlõk alanlarõna ilişkin bilgi 
ve becerilerin; haber ve yorumlarõn yeniden üretildiği, bu alana ilişkin 



düzenleme ve normlarõn yine bu alanda çalõşan mühendis ve mimarlar 
tarafõndan ele alõndõğõ bağõmsõz bir bilgi üretim ortamõdõr.

Mühendis ve mimarlarõn, birbirleriyle veya birlikte çalõştõklarõ diğer meslek 
gruplarõyla olan ilişkilerini çağdaş düzeye çõkarmak meslek mensuplarõnõn ve 
üyelerinin özlük - sendikal haklarõnõn korunup geliştirilmesi, çalõşma 
koşullarõnõn iyileştirilmesi TMMOB'nin temel çalõşma konularõnõ 
oluşturmaktadõr.

Bir yandan mühendis ve mimarlarõn kendilerine, çevrelerine ve ilgi alanlarõna 
yönelik olarak bilgili ve örgütlü davranmalarõnõ sağlamak yükümlülüğü, bir 
yandan da bu örgütlülüğün insan varlõğõ üzerinde olmasõ gereken doğru bir 
dönüşümü geliştirme sorumluluğu taşõmaktadõr.

Böylesi ağõr sorumluluk ve görevlerin yerine getirilebilmesi, kuskusuz son 
derecede yoğun örgütsel kaynak girdisine bağlõdõr. Kurum olarak tüketilenden 
daha fazla (insan-bilgi-maddi) kaynak sağlanamadõğõnda örgütsel etkinliğin 
azalmasõ, erksizleşme ve dağõlma baş gösterecektir.

Doğaldõr ki TMMOB'nin enerji girdi ortamõndaki değişiklikler, Türkiye'nin 
mühendis-mimar varlõğõna, mühendislik ve mimarlõk uygulamalarõnõn 
gösterdiği değişim süreçlerine sõkõca bağlõdõr Ancak 30 yõlõ geride bõrakmõş bir 
kuruluş olarak TMMOB'nin de bu ortamõ etkilemesi, yönlendirmesi gerekli ve 
mümkündür.
Mühendis ve mimar kitlesini, mühendis ve mimar olduğu için ilgilendiren 
sorunlarõn, bizzat bu sorunlara muhatap olan kitle tarafõndan ele alõnmasõ; bu 
alana ilişkin etkinliklerin ve bilgi üretiminin, olabildiğince kollektif ve çok sesli 
bir yapõda gerçekleştirilmesi TMMOB yönetimlerinin geleneksel anlayõşõnõ 
oluşturur. Esasen bu yaklaşõm, TMMOB'nin özerk, demokratik ve gönüllü 
katõlõmõ ön planda tutan işleyişinin ürünüdür.

TMMOB'ni kamu sektörünün hiyeraşik ve politik bağõmlõlõk ilişkisinin veya özel 
sektörün kapalõ çõkar ilişki çerçevesinin dõşõnda, bunlardan bağõmsõz kõlan bu 
mekanizmalar esas alõnarak, yaşanõlan durgunluk dönemi en sağlõklõ biçimde 
aşõlabilir.

Bununla birlikte konjoktürel durgunluk ve dağõnõklõk TMMOB düzeyinde 
"profesyonel" müdahale önlemleri ile bu mekanizmalar ile etkinliklere ilk hõz 
verilmesi, yönlendirmelere girilmesi ivedilikle gerekmektedir. 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.

TMMOB ağõrlõklõ profesyonel mekanizmalarõ ile oda ve birim yöneticilerinin 
rutin bürokratik hizmetler ve işletmecilik görevlerinden arõndõrõlmasõ bu 
anlamda önemli bir destek olacaktõr. Böylece birim yönetimleri üye ve meslek 
sorunlarõna daha etkin eğilme olanağõ bulacaktõr.



TMMOB ağõrlõklõ profesyonel mekanizmalar ile, yapõ bütünündeki, gönüllü 
çalõşma ürünlerinin verimli ve sürekli kõlõnmasõ amaçlanmalõdõr. Böylece, 
TMMOB çatõsõ altõn da 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.

1985 yõlõ çalõşma programõ, daha bütünleşmiş, daha etkin ve daha güçlü bir 
üye topluluğu ve TMMOB hedeflenerek bu görüşler õşõğõnda hazõrlanmõştõr.

TMMOB böyle bir programõ kõsa zamanda hayata geçirecek güç ve kaynağa 
sahiptir.

ÇALIŞMA KONULARI 

1. MESLEK ALANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Meslek alanlarõna yönelik çalõşmalarda ilgili ihtisas Odasõ çalõşmalarõ esas 
alõnacak ve teşvik edilecektir. Birden çok ihtisas alanõnõ ilgilendiren ve 
koordinasyon gerektiren çalõşma konularõnda TMMOB Koordinatörlüğü ve 
izleyiciliği devreye sokulacaktõr. Bu ana başlõk altõnda TMMOB tarafõndan ya 
da yönlendiriciliğinde sürdürülecek ana çalõşma alanlarõ şunlardõr:

A. Ortak İhtisas Konulan;
Al. İmar ve Yapõ
A2. Sanayileşme 
A3. Tarõm ve Ormancõlõk 
A4. Turizm ve Çevre 
A5. Doğal kaynaklar 
A6. Enerji

B. Meslek alanlarõna ilişkin yasa, tüzük ve yönetmelikler
Meslek alanlarõna ilişkin yeni yasa, tüzük ve yönetmeliklerin hazõrlama ve 
uygulama sürecinde odalarca üretilecek görüş, öneri ve eleştirilerin TMMOB 
Koordinatörlüğünde ilgili mercilere üyelere ve kamuoyuna iletilmesi, etkinlikleri 
gerektiğinde müşterek komisyonlar eliyle gerçekleştirilecektir.

C. KİT ve büyük kurum ve kuruluşlarõn faaliyetleri ve bunlara ilişkin yeni 
getirilen düzenlemelerin incelenip izlendiği ve dokümantasyonunun yapõldõğõ 
etkinlikler.

D. Bütçe Plan ve Yõllõk Hükümet Programlarõna ilişkin çalõşmalar; TMMOB 
Koordinatörlüğünde Odalarca üretilen görüş ve önerilerin gerekli yerlere 
ulaştõrõlmasõ.

E. Mühendislik ve Mimarlõk alanlarõna ilişkin uluslararasõ sözleşme. Protokol 
ve anlaşmalarõn izlenip, incelenmesi ve dokümanlaştõrõlmasõ TMMOB 
öncülüğünde ilgili oda veya odalarõn katõlõmõ ile gerçekleştirilecek.



H. ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR:
Üyelere yönelik çalõşmalar, TMMOB üyeleri, mühendislik ve mimarlõk 
mesleklerine sahip insanlar ve mühendislik mimarlõk faaliyetlerinin etki 
alanõna giren kişilere yönelik çalõşmalar olarak tanõmlanabilir. Üyelere yönelik 
çalõşmalar, üyenin çalõşma konumuna bağlõ olarak gruplandõrõlmalõdõr:

A. Özel Kuruluşlarda çalõşan üyeler;

A l-Proje b ur olan, meslek denetim uygulamalarõ, asgari ücret ve ihtisas 
aynõmõ konularõnda karşõlaşõlan sorunlarõn, özellikle yerel birimlerin aktif 
katõlõmõ sağlanarak TMMOB bütünleştiriciliğinde çözümlenmesi. Yeminli özel 
teknik bürolar, izleme inceleme, yol göstericilik etkinlikleri. 

A2-Ücretli çalõşanlara ilişkin ücret düzeyi kontrol ve destekleme çalõşmalarõ. 

A3-Vergi ve Katma Değer Vergisi uygulamalarõna ilişkin çalõşmalar, getirilen 
yeniliklerin mühendislik ve mimarlõk mesleğinin gelişimini ne doğrultuda 
etkileyecekleri açõsõndan incelenecek ve gereken müdahalelerde bulunulacak. 

A4-Ücretli olarak özel sektörde çalõşan üyelerin sendikalaşma eğilimleri 
desteklenecek, gereken eğitim ve hukuk desteği sunulacaktõr.

B. Kamu Kesiminde Çalõşan Üyeler Çalõşmalarõ:

B l-Kamu kesimi üyelerin özlük sorunlarõ, yetki ve sorumluluklarõna ilişkin 
uygulamalarõn izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapõlmasõ. Büyük kamu 
işverenlerin Birlik yöneticilerince yapõlacak görüşmelerde üye sorunu ve 
taleplerine eğilmelerinin sağlanmasõ. Hukuksal destek ve kamuoyu 
bilgilendirme çalõşmalarõ. B2-İşe alma, işten çõkarma ve tayin uygulamalarõ 
çalõşmalarõ. B3-Kamu kesimi üyelerinin örgütlenme hakkõ kullanmalarõnõn 
desteklenmesi. B4-Tazminat, yan ödeme ve yolluk uygulamalarõnda 
karşõlaşõlan sorunlarõn vaktinde ilgili mercilere ulaştõrõlmasõ çalõşmalarõ. BS-
Devlet Personel Yasasõ üzerine yapõlacak çalõşmalar.

C. Mesleki-Teknik eğitim çalõşmalarõ

C l-Mühendis ve Mimarlarõn mesleki eğitimleri,

�Diploma öncesi eğitimin geliştirilmesi ve mevcut durumun incelenip 
izlenmesi çalõşmalarõ, unvan uygulamalarõnda karşõlaşõlan sorunlar.

-Meslek içi eğitim, oda ve şubeler eli ile sürdürülen etkinliklerin, kurs ve 
seminerlerin TMMOB destek ve teşviki ile yurt düzeyinde etkinleştirilmesi bu 
alana ilişkin uluslararasõ açõlõmlarõn TMMOB koordinatörlüğünde sağlanmasõ 
çalõşmalarõ. TMMOB Mesleki Eğitim Merkezi kurulma çalõşmalarõ. 

C2-Yardõmcõ eleman eğitimi çalõşmalarõ. 

C3-Öğrenci eğitimi ve staj etkinlikleri.

D. Tüketicinin korunmasõ çalõşmalarõ;



D l-Kalite ve yeterlik belgeleme uygulamalarõnõn yaygõnlaştõrõlmasõ ve 
sağlõklõlaştõrlmasõ çalõşmalarõ,

D 2-TMMOB ve Odalar laboratuar ve kontrol birimlerinin oluşturulmasõ 

D3-TMMOB Danõşma birimi ve tüketici servisinin kurulmasõ. 

D4-Bilirkişilik hakemlik ve eksperlik hizmetlerinin nitelik ve niceliksel 
geliştirilmesi çalõşmalarõ uzman ve uzman üye kataloglama çalõşmalarõ.

E. Yurt Dõşõnda Çalõşan Mühendis ve Mimarlar:

E l-Mühendislik ve mimarlõk hizmet ihracõna ilişkin çalõşmalar, 

E 2-Dõşarõda çalõşan mühendis ve mimarlarõn soruman çalõşmalarõ,

F. Yabancõ Uyruklu Mühendis ve Mimarlarõn Türkiye'de Çalõşmalarõ
F l-Yabancõ uyruklu mühendis ve mimarlarõn çalõşma durumlarõnõn izlenip 
incelenmesi,

F 2-Türk soylu yabancõ uyruklularõn Türkiye'de çalõştõrõlmalarõ uygulamalarõnõn 
izlenip incelenmesi,

G. Üye Kayõt ve Bilgilerinin Yenilenmesi Çalõşmalarõ:

G l-Üyelere ilişkin referans bilgilerin zaman içindeki aşõnmasõna karşõ 
geliştirilecek düzenlemeler, bilgi yenileme etkinlikleri,

G2-Yeni kimlik kartõ düzenlemeleri, gösterişli ve tip kimlik kartõ uygulamasõna 
geçiş, vize işleminin kaldõrõlmasõ ancak belirli sürelerle yeni kart alõnmasõnõ 
zorlayõcõ düzenlemelerin getirilmesi çalõşmalarõ.

H. İşçi Sağlõğõ ve iş Güvenliği Çalõşmalarõ;

3. ÖRGÜTSEL DÜZENLEMELER:

A. TMMOB örgütlülüğünü etkileyen hukuksal düzenleyiciler konusunda 
yapõlacak çalõşmalar. Yasa, tüzük ve yönetmelikler açõsõndan TMMOB 
işlerliğinin artõrõlmasõ, etkili kõlõnmasõ.

A l-TMMOB Kanun kuvvetinde kararnamelerin yasalaşmasõ sürecinde 
yapõlacak
çalõşmalar,

A 2-TMMOB Tüzüğü ve yönetmeliklerinin uygulanmasõ, geliştirilmesi ve 
izlenmesi
çalõşmalarõ,

A 3-TMMOB ve Oda etkinliklerim düzenleyen diğer yasa, tüzük, yönetmelik ve
tebliğlerin izlenmesi, incelenmesi, geliştirilmesi ve eleştirilmesi.



B.TMMOB Örgüt yapõşma yönelik çalõşmalar,

B l-TMMOB ve Birimler ilişkilerinin düzenlenmesi; toparlanma ve yerelleşme; 
yetki, sorumluluk ve güç dengesinin oturtulmasõ.

-Oda kurulma çalõşmalarõ ve kurulmuş odalarõn işlerlik kazanmasõ için gerekli 
katkõlarõn düzenlenmesi,

-İl Koordinasyon Kurullarõnõn işletilmesi, şube ve temsilciliklere yönelik 
çalõşmalar, 

-Mesleki denetim birimlerinin işleme ve izlenmesi çalõşmalarõ...

B2-TMMOB merkez organlarõnõn birlik etkinliklerine yeterli hale getirilmesi; 
Genel Sekreterya organlarõnõn Genel Kurul direktifleri doğrultusunda geliştirilip
güçlendirilmesi.

B3-TMMOB Basõn Yayõn ve Halkla İlişkiler Biriminin Oluşturulmasõ... TMMOB 
ve Odalar yayõnlarõnõn ve etkinliklerinin, TMMOB dõşõna ulaştõrõlmasõnda 
olduğu kadar Birlik içinde de yeterli, çabukluk ve etkililikte sağlanmasõ, haber 
ve reklam toplanmasõ ve sosyal ilişkilerin canlandõrõlmasõnda, üye ve halkla 
ilişkilerde, fuar sergi ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesinde sürekliliği ve 
becerisi tanõmlanmõş bir birimin oluşturulmasõ gereklidir.

C. Örgütsel Düzenlemelere İlişkin Yatõrõm Projeleri;

C l-Bilgi işlem merkezi kurulmasõ; Üye sayõsõnõn hõzla 20-25 binin üzerine 
tõrmandõğõ odalardan başlamak üzere üye kayõt ve bilgilerinin el ile tutulmasõ 
ve izlenmesinde karşõlaşõlan güçlüklerin çözümü için mekanize sistemlerin 
kurulmasõ ve geliştirilmesi kaçõnõlmaz görünmektedir. Odalarõn tek tek bu tür 
çözümlemelere girmesinin getireceği mali yükün çok daha azõ ila TMMOB de 
kurulacak bilgi işlem merkezinin tüm birimlere hizmet vermesi mümkündür. 
Ayrõca çeşitli mühendislik hizmetlerinin ve dokümantasyon işlerinin 
yürütüleceği Bilgi İşlem Merkezi fizibilite etüdü yönetim kumluna sunulacak, 
ve kaynak tahsisi olanaktan çerçevesinde en uygun sisteme geçiş etaplarõ 
programlanacaktõr. 

C2-TMMOB lokal, misafîrhane-eğitim mekanlarõ ve kütüphane etkinliklerinin 
geliştirilmesi ve bölgelere yaygõnlaştõrõlmasõ ve çalõşmalarõ,

C3-TMMOB Yayõnevi ve matbaasõnõn kurulmasõ çalõşmalarõ, ayrõntõlõ fizibilite 
raporlarõ hazõrlanacak etaplama ile çözümlenecektir.

C4-TMMOB Merkez binasõndaki odalarõn ve kütüphanenin gereksinimi ile 
basõn merkezinin bülten vb. çalõşmalarõnda kullanõlmak üzere büyültme 
küçültme yapabilen bir fotokopi makinasõ alõnacaktõr.

4. 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.

c) TMMOB Birlik Dergisinin haber ve yazar altyapõsõnõn oluşturulmasõnda etkili 
olacak ve daha geniş bir çevre ile bağlantõ kurulabilecek bir dergi türü olan 
"PopülerTeknik" "Teknokrat" dergisinin çõkarõlmasõ çalõşmalarõ yürütülecektir. 
Teknokrat kendi fizibilite çalõşmasõnda belirlenen özelliklerde sürekli bir yayõn 
olarak geliştirilecektir.

d) Kitap ve broşür yayõnlarõ; ortak alanlarõ ilgilendiren ve TMMOB 
kaynaklanõnca basõmõ gereken kitap ve broşür yayõmõ da ilgili TMMOB 
birimince ele alõnacak, tüm oda yayõnlarõnõn yayõmõ süresinde uyutabilecek tip 
kapak ve formlar geliştirilecek. Oda basõmlarõna arzu edildiğinde teknik destek 
sunulacaktõr. TMMOB yayõn No.su uygulamasõ geliştirilecek, kitap kulüpleri ve 
fuarlar yolu ile yayõnlarõn tanõtõm ve pazarlamasõ geliştirilecektir.

e) Katalog yayõnlan, oda kataloglarõ dõşõnda bulunabilen fonksiyonlara yönelik, 
ya da uzman albümü türünde tanõtõm kataloglarõ yayõnõ etüt ve uygulamasõ 
yapõlacaktõr.

5. DIŞ İLİŞKİLER:
Uluslararasõ ilişkiler güçlendirilmeye çalõşõlacak, gerekli temaslarda 
bulunulacaktõr. TMMOB etkinliklerine mali katkõ, teknik ve uzman desteği 
aranacaktõr. Kurulacak ilişkiler;

a) Benzer meslek kuruluşlarõ ile,
b) Uluslararasõ kültürel kuruluşlar ile,
c) COPISEE ile,
d) Çeşitli firmalar ve yayõnevleri ile geliştirilecektir.

Gurup ilişkiler yanõnda, diğer ülke kuruluştan ile ikili ilişkilerin kurulma ve 
geliştirilme yollan, kalõcõ bir organizasyonla aranacaktõr.

6. SOSYAL ETKİNLİKLER:

A. Temsil faaliyetleri, benzer meslek kuruluşlarõ ile ilişki ve işbirliği 
çalõşmalarõnõ güçlendirici etkinlikler ele alõnacak.

B. 30. Yõl Kutlama Etkinlikleri, Odalarca sürdürülen bu tür etkinlikler TMMOB 
tarafõndan da desteklenecek, TMMOB tarafõndan da benzer etkinlik türleri 
geliştirilecektir.

C. Teknik geziler düzenlenecek ve koordine edilecektir.



3.2. XXVIII. DÖNEM ÇALIŞMALARI 

3.2.1. YÖNETİMSEL ETKİNLİKLER:

28 Genel Kurul Kararlan ve çalõşma programõnõn hayata geçirilmesi 
doğrultusunda Yönetim Kurulu 53 toplantõ gerçekleştirmiştir.

222 Kararõn üretildiği bu toplantõlara İstanbul�da bulunan Gemi Mühendisleri 
Odasõ (3 kez) ve Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ (Hiç katõlmadõ). 
Temsilcilerinin Ankara da olmasõna karşõn İç Mimarlar (l kez) ve Petrol 
Mühendisleri (14 kez) katõlmõş, görüleceği gibi Odalarõ temsilcilerinin yeterli 
katõlõm göstermediği belirlenmiştir. Katõlõm oranlarõ tabloda görüldüğü gibidir.

28 Dönem

TMMOB Yönetim Kurulu Toplantõlar»

Odalar         Katõldõğõ            Katõlõm         Yön. K. Düşen Odalar
               Toplantõ             Oranõ %
               Sayõsõ 

Elektrik       51                    96.22
Fizik          46                    86.79
Gemi            4                     5.66
Gemi Mk.        -                      -
Harita         31                    58.49
İç Mimar        1                     1.88
İnşaat         34                    64.15
Jeoloji        39                    73.58
Kimya          53                   100.00
Maden          31                    58.49
Makine         43                    64.15
Metalürji      34                    64.15
Mimarlar       36                    67.92
Orman          43                    81.13
Petrol         14                    26.92
Şehir          36                    67.92
Ziraat         28                    52.83       Ziraat (Gözlemci)

TMMOB Yönetim Kurulu Karar sayõsõ: 222

Bu dönemde Mimarlar Odasõ asil üye Güven Birkan yurtdõşõna gidiş nedeniyle 
18.12. 1984 tarihinde Seheyl Kõrçak 5.5.1986 tarihinde istifa ederek 
ayrõlmõştõr. Yönetim Kurulu üyeleri Sami Doğan ve Seyfettin Aydõn DSP 
Merkez Karar ve Yönetim organõnda görev aldõklarõ için üyelikten istifa ederek 



ayrõlmõşlardõr.

Ayrõca İç Mimarlar Odasõ ile Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odalarõ 
Yönetim Kurulu üyeleri de Yönetim Kurulu çalõşmalarõna katõlõm 
göstermedikleri için TMMOB tüzüğü ilgili maddeler uyarõnca üyelikten 
düşürülmüşlerdir.

Birlik Genel Sekreterliğine Faruk Aktuzlu'nun ayrõlmasõndan sonra 22.1.1985 
tarihinde Bülent Tanõk atanmõş, Genel Sekreter Yardõmcõlõklarõna da 
22.1.1985 tarihinde Celal Çoban 27.12.1985 tarihinde Yücel Özel atanmõştõr.
28. Dönem boyunca Ankara (3) İstanbul (2) İzmir (2) ve Bursa da (1) olmak 
üzere 8 adet Danõşma Kurulu toplantõsõ düzenlenmiştir.

3.2.2. MESLEK ALANINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Meslek alanlarõna ilişkin etkinliklerde Oda çalõşmalarõ esas kabul edilmiş 
Ancak çok sayõda Odayõ ilgilendiren durumlarda TMMOB Koordinatörlüğü öne 
çõkarõlmõştõr,

28 DÖNEMDE ODALARIMIZIN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ ÖNEMÜ MESLEKİ 
ETKİNLİKLER

Bilgisayar programlama kurslarõ, Fizik ve Elektrik M.O.

Seramik Teknik Kongre ve Sergisi, Nisan 1985 Kimya M.O.

Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik Kongresi, Mayõs 1985 Maden M.O.

Elektrik Mühendisliği Ulusal Kongresi, Eylül 1985 Elektrik M.O.

Ulusal Tekstil Sempozyumu, Kasõm 1984 Makina M.O.

8. Türkiye İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi, Ekim 1985 İnşaat M. O.

Elektrik - Elektronik Teknik Terimler Kõlavuzu, Elektrik M.O.

İnşaat Katalogu - İnşaat M.O.

Yapõ Mekaniğinde Bilgisayar Programlan Kursu, Eylül 1985 İnşaat M.O.

Fizik Mühendisliği Bilimsel ve Teknik Kurultayõ, Kasõm 1984 Fizik M.O.

Teknik Yönleriyle Nükleer Enerji Paneli - Eylül 1984 Fizik M.O

Gemi İnşaatõ Teknik Kongresi, Aralõk 1984 Gemi M.O.

Denizciliğimizin Sorunlarõ ve Çözüm Önerileri Paneli, Ocak 1986 Gemi M.O.

Çölleşen Türkiye ve Ağaçlandõrma Paneli, Nisan 1984 Orman M.O.

Türkiye 4. Kömür Kongresi, 1984 Maden M.O.



1. Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu, Kasõm 1985 Makina M.O.

Türkiye Jeoloji Kurultayõ, Şubat 1985 jeoloji M.O

Kromotografi Okulu, Kasõm 1985 Kimya M.O.

Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Katalogu, Elektrik M.O.

Bilgisayar Sempozyumu ve Sergisi, Kasõm 1985 Elektrik M.O.

Sanayi Kazancõsõ Yetiştirme Kursu, Nisan 1985 Makina M.O.

Isõ Üretim Merkezleri Yardõmcõ İşletmeler Personeli Yetiştirme Kursu. Haziran 
1985 Makina M.O

Elektromekanik Sempozyumu ve Sergisi, Nisan 1986 Elektrik M.O.

Türkiye 5. Kömür Kongresi, Mayõs 1986 Maden M.O.

Türkiye Genel Soğutma Sorunlarõ Paneli, Haziran 1985 Makina M.O.

3.2.3. 28. DÖNEMDE BİRÜK YÜRÜTÜCÜLÜĞÜ YA DA 
KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLER:

İmar Yasasõ, İmar Affõ/Yasasõ, Toplu Konut Yasasõ, Kõyõ Kanunu konularõnda 
çalõşma yapmak üzere komisyonlar kuruluda. İmar Yasasõ ve İmar affõ ile 
Yeminli Özel Teknik Bürolar konulu iki panel düzenlendi, İmar Affõ kitap haline 
getirildi. İmar Yasasõ Birlik Bülteninde basõldõ.

Kentsel Gelişmede Kamu - Özel Sektör İlişkileri konulu uluslararasõ bir 
seminere konuşmacõ ile katõlõndõ.

İmar Yasasõ Uygulama Yönetmelikleri hakkõnda basõn açõklamalarõ yapõldõ, 
Bakanlõğa görüş bildirilmesi ve Danõştay başvurulularõnda koordinatörlük 
yapõldõ.

Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumuna bir tebliğ ile katõlõndõ.

Gökova termik santralõ - Elektrik Enerjisi ve Nükleer Santraller Konularõnda 
açõklama, rapor ve görüş bildirimi etkinliklerinde bulunuldu.

5 Haziran 1984 günü "UYGULAMAYA GEÇERKEN YENİ ÇEVRE YASASI" 
isimli panel düzenlendi.

9 Eylül Üniversitesinin İzmir'de düzenlediği Mühendislik Mimarlõk Eğitiminin 
1O.yõlõ Sempozyumuna bir tebliğle katõlõndõ.

Tüketicinin korunmasõ Yasa tasarõsõ için girişimlerde bulunulmuş kapsamlõ bir 
rapor hazõrlanarak ilgililerin ve meclis komisyonunun bilgisine sunulmuştur.

3.3  ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR



A) Kamu ve Özel Kuruluşlarda çalõşan üyelerin sorunlarõ için iki daimi komite 
kuruldu.

A-l) Elektrik, İnşaat, Makina, Mimar, Şehir Planlama ve Harita ve Kadastro 
Odalarõ Başkanlarõndan oluşan özel çalõşan üyeler Sorunlarõ Daimi Komitesi 
1985 yõlõ başõnda Mühendislik ve Mimarlõk Hizmetleri Asgari Ücretleri saptama 
alt komisyonu kurarak çalõşmalarõnõ başlattõ. Söz Konusu komisyon Birlik 
Sekreteryasõ eşgüdümünde "TMMOB İnşaat, Elektrik, Makina Mühendisliği ve 
Mimarlõk Hizmetleri Asgari Ücret Yönetmeliği"ni hazõrladõ. Söz konusu 
Yönetmelik, Başbakanlõk Mevzuatõ Geliştirme ve Yayõn Genel Müdürlüğüne 
Resmi Gazetede yayõnlanmak üzere gönderildi.

A-2) Kamuda çalõşan Üyeler Sorunlarõ Daimi Komitesi, Birlik Yönetim Kurulu 
üyeleri olan Süleyman Özkaplan, İsmail Kubksõzoğiõ; Sami Doğan, Seyfettin 
Aydõn, Hasan Turan ve Osman Demirağ'dan oluşmuştur. "Kamuda Çalõşan 
Üyeler Sorunlarõ" konusunda TMMOB eşgüdümünde Kimya Mühendisleri 
Odasõ yürütücülüğünde bir sempozyum düzenlenmesi Yönetim Kurulunca 
kabul edilmiştir. Bu Sempozyum 28 - 29 Aralõk 1985 tarihlerinde Bayõndõrlõk ve
Iskan Bakanlõğõ Konferans Salonunda "TMMOB Kamu Çalõşanlarõ ve 
Soruman" olarak düzenlenmiştir.

Bu sempozyum katõlõmõ beklenen ölçüde olmamasõna karşõn başarõlõ 
olmuştur.
Ayrõca Kamu iktisadi kuruluşlarõnda Sözleşmeli Personel uygulamalarõnõn 
sakõncalarõ hepimizce bilinmektedir. Bu konuda, TMMOB İzmir ti 
Koordinasyon Kurulu Sekreteri için Makina Mühendisi Fasih Kutluay'a 
TMMOB adõna "Sözleşmeli Personel" konulu toplantõ düzenlenmesi ve 
benzeri etkinlikler için yetki verilmiştir. İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreterliği bu ve benzeri etkinliklerine başlamõş bulunmaktadõr.

ÖRGÜTSEL DÜZENLEMELER

TMMOB örgütlülüğünü ilgilendiren mevzuat değişiklikleri izlenmiş özellikle 
Yeni İmar Yasasõ ile getirilen düzenlemelerde TMMOB yetkilerinin 
sõnõrlandõrõlmasõna yönelik hükümlere karşõ çõkõlmõştõr.

Maden Yasasõ ile ilgili olarak Maden M.O., Jeoloji M.O. ve Petrol M. 
Odalarõnõn isteklerinin uyumu sağlanmaya çalõşõlmõş, bu doğrultuda oda 
etkinlikleri izlenmiştir.

66 ve 85 Saydõ KHK' lerin görüşülmesi meclis gündemine gelmediği için 
TMMOB Yasasõ konusunda bir gelişme olmamõştõr.

İl Koordinasyon Kurullarõnõn işletilmesi doğrultusunda gerekli yönetmelik
hazõrlõklarõ yapõlmõş, İstanbul, Bursa ve İzmir'de bölgesel danõşma kurullarõnda 
görüşülmüş daha sonra Yönetim Kurulunca ikinci bir yönetmelik tanzim 
edilerek 25.6.1985 tarihinde uygulamaya konmuştur. Halen İzmir'de 
tamamlanmõş İstanbul ve Bursa'da Koordinasyon kurullarõ oluşum çalõşmalar 
sürdürülmektedir. (Ek .2)



14.6.1985 tarihli Yönetim Kurulu kararõna bağlõ olarak TMMOB organlarõnda 
ihtisaslaşmaya yönelik olarak, Kütüphane - dokümantasyon arşiv - yayõn ve 
Halkla ilişkiler etkinliklerini sürdürecek TMMOB Basõn Yayõn ve Halkla İlişkiler 
Merkezi kurulmasõ çalõşmalarõ başlatõlmõştõr.

Bu büroda tam zamanlõ süresiz sözleşmeli personel olarak halen iki eleman 
çalõştõrõlmaktadõr.

Örgütsel düzenlemeler kapsamõnda 28. Genel Kurul kararlan uyarõnca 
TMMOB çapõnda merkezi olarak bilgisayar ortamõna geçilmesi çalõşmalarõ 
sürdürüldü. Bilgisayar komisyonunun odalarda yaptõğõ incelemeler sonucu 
TMMOB ve örgüt birimlerinin gereksinmesine yönelik Bilgisayar tipi ve 
kapasitesi ile gereksinmelerin bütününü karşõlayacak makina konfigurasyonu 
belirlendi. Bu konfigurasyon'daki bilgisayarõn maliyetinin (15-45 Milyon TL) 
TMMOB tarafõndan karşõlanamayacağõ görüldüğü için Finansman çözümü 
arayõşlarõna geçildi.

Japon Teknik Yardõm Örgütü Jica'nõn maddi hiçbir karşõlõk istemeksizin bir 
uzman göndererek ve bağõş yaparak TMMOB bilgisayar birimini kurabileceği 
öğrenildi. Bu kapsamda sürdürülen girişimler sonucu (JİCA) Japon Teknik 
Yardõm programõ çerçevesinde Birliğimize gönderilen kalite kontrol ve 
bilgisayar uzmanõ Shinji TAGAVVA 8 Eylül 1985'ten beri Birlikte çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedir. Bu program çerçevesinde anõlan Japon kuruluşu (JİCA), 
Birliğin merkezi üye kayõt ve başkaca hizmetlerini yapabilecek kapasitede 
Bilgisayar sistemi de bağõş olarak gönderecektir. Bununla ilgili tüm hazõrlõklarõ 
tamamlanmõş ve bilgisayar Japonya�dan sipariş edilmiştir. JİCA uzmanõnca 
Japonya�dan istenen bilgisayar konfigurasyonu ve öngörülen çalõşma 
programõ ekte verilmiştir.

Bağõş olarak gelecek bilgisayar sisteminin gümrükten vergisiz alõnabilmesi 
için; Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõnca Maliye ve Gümrük Bakanlõğõna yazõ 
yazõlmõş Bayõndõrlõk ve İskan Bakanõ Sefa Giray'õn doğrudan ilgilenmesi 
sağlanmõştõr.

Bilgisayarlõ ortama geçişte kullanõlacak tip üye bilgi formlarõnõn hazõrlõk 
çalõşmalarõ tamamlanmak üzeredir (Ek .9)

Odalar arşivine geçmiş üye bilgilerinin güncelleştirilmesi, eskiyen bilgilerin 
tasfiye edilebilmesi ve bununla ilgili olarak üye başvuru sõklõğõnõ düzenleyici 
olmak üzere yeni kimlik kartõ düzenlenmesi ve Resmi Darphane mührü 
kullanõlmasõ çalõşmalarõ sürdürülmüştür.

TMMOB lokal, misafirhane, eğitim mekanlarõ, yayõnevi ve matbaa kurulmasõ 
gibi etkinliklerini geliştirme yaygõnlaştõrma çalõşmalarõ dönem için ele alõnmõştõr
Bu amaçla, Makina Mühendisleri Odasõnõn Selanik Caddesi No. 76'daki binayõ
mahkeme kararõyla boşaltmasõ ve yeniden kiraya verme girişimi üzerine M.O. 
B.K.E.S. Programõ hazõrlanmõş ve gerekli görüşler yapõlmõştõr.

Ankara'daki tüm odalarõn bina ve kültürel - sosyal mekan gereksinmelerini 
karşõlayacağõ öngörülen program için oda başkanlarõnõn katõldõğõ 2 
genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantõsõ ve l Danõşma Kurulu toplantõsõ 



yapõlmõştõr.

Maden Mühendisleri Odasõnõn MOBKES fikrini benimsemesine rağmen 
duruma ilişkin endişelerini bildiren mektubu ve Makina Mühendisleri Odasõnõn 
TMMOB'nin böyle bir projeyi yapamayacağõnõ öne sürerek projeyi 
desteklememesi ve binayõ kiraya vermesi üzerine diğer bütün Odalarõn sözlü 
yazõlõ taahhütlerine rağmen proje hayata geçirilememiştir. (Ek.8)
 
Mimarlar Odasõndan kiralanõp işletilen Konur Sokak 4'deki binada da lokal ve 
bahçe düzenleme çalõşmalarõ yapõlmõş, kütüphanenin daha geniş oda katõ 
unuyla işletilmesi sağlanmõştõr. Ayrõca Mimarlar Odasõnõn isteği üzerine ve 
yaptõrdõğõ ekspertiz raporuna bağlõ olarak kira miktarõnda gerekli artõş yapõlmõş 
ve binanõn işletilmesi sürdürülmüştür. (Ek. 10 � a,i)

3.5 YAYIN ETKİNLİKLERİ:

TMMOB için haberleşmenin etkinleştirilmesi ve dõşa yönelik iletişim bağlarõnõn 
güçlendirilmesi amacõyla:
3.5.1) TMMOB Bülteni yeniden çõkarõlmaya başlamõş 15 günlük periyotlarla 
2000 adet çoğaltõlarak üyelere ve çeşitli yöneticilere dağõtõmõ 
gerçekleştirilmiştir. Haber Bülteni bugüne kadar 21 sayõ olarak çõkarõlmõştõr.

3.5.2) Birlik Dergisini çõkarabilme koşullan hazõrlanmaya çalõşõlmõş ancak
gerek yazõlõ bilgi üretimi gerekse maddi karşõlõk teminindeki güçlükler Birlik
Dergisi çõkarõlmasõnõ engellemiştir.

3.5.3) Teknokrat adlõ Popüler Teknik Dergi yayõnõ çalõşmalarõ: TMMOB 
örgütlülüğünün Geleneksel Birlik Yayõnlan ile (Oda Dergileri dahil) iletişim 
kurabildiği belirli bir Mühendis - Mimar topluluğu bulunmaktadõr. Hem okur 
olarak hem de TMMOB yayõnlarõnõn üretiminde yazar olarak etkili olan bu 
topluluğu ise yakõn çevresinde geniş bir Mühendis - Mimar topluluğu mevcut 
yayõn araçlarõ ile ulaşõlmamõş bir bölüm olarak durmaktadõr.

Bu Mühendis - Mimar topluluğu hem okur hem de yazõ üreten kaynak olarak 
canlandõrõlmasõ ve kendilerine ilgi gösterilmesini beklemektedir.

TMMOB Yöneticilerinin ilgili alanõ ve düzey ayarlamalarõ yaparak iletişim 
araçlarõnõ çeşitlendirmeleri kaçõnõlmaz bir görev olarak durmaktadõr.

Mevcut yayõnlarõn iletişim sistemi olarak çok az feed - back vermesi tek yönlü 
etkisinin ağõr basmasõ, TMMOB'nin daha canlõ bir ortam olma olanağõnõ 
sõnõrlamakta idi.

Bu bağlamda eski bilgi birikimleri üzerine ve hedef okur olarak tanõmlanan 
kültürel bağlantõ kurulamamõş teknik eleman topluluğunun gereksinimlerini 
karşõlayacak ve eğilimlerini yakalayacak bir yayõn formüle edilmesi 
gerekiyordu.
Bu kapsamda yaklaşõk bir yõl kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerde 
Danõşma Kurullarõ, Oda Yöneticileri ve Yayõn Kuruttan ile toplantõlar yapõldõ. 
Görüş alõş - verişi ve biçim çalõşmalarõ sürdürüldü.



Bu niteliklere sahip bir yayõnõn TMMOB'nin resmi organ konusunda olmamasõ, 
esnek olabilmesi, ticari koşullara uygun bir işletme modeliyle üretilmesi gibi 
konularõnda işlenmesi gerekiyordu.

TMMOB'nin basõn bürosunda başlatõlan hazõrlõk çalõşmalarõ sonucu ilk birkaç 
sayõnõn finansmanõ dõşõnda Birliğe sürekli maddi yük getirmeyecek bir yayõnõn 
projelendirilmesi yapõldõ.

Buna göre ayda ortalama 5.000.000. Tl.- reklam geliri potansiyeli olabilecek 
ve sadece bu gelirle hali hazõr maliyeti 15 bin baskõ maliyetini 
karşõlayabileceği belirlenen 100 TL.- satõş fiyatõ ile yurt çapõnda gazete 
bayilerine dağõtõmõ yapõlabilecek bir yayõnõn ilk 3-4 sayõ dõşõnda kendi kendini 
çevirebileceği ve birkaç yõl sonra da daimi okur olarak 10-15 bin mühendis 
kucaklayabileceği görüşü elde edilmiştir.

Ancak bu konudaki kestirimlerin netlik kazanabilmesi için derginin en az üç 
sayõ çõkarõlabilmesi ve bu sonuçlara bağlõ olarak değerlendirme yapõlmasõ 
gerekmektedir.

Halen yõl ortasõnda çõkarõlmaya başlanan ancak ilk sayõsõ çõkan ve ciddi oda 
desteği bulunmamasõna rağmen 7-8 reklamla çõkarõlabilen Teknokrat'a 4 adet 
daimi renkli reklam sözleşmesi bağõtlanmõş yaklaşõk 200 abone kaydedilmiştir.

Teknokratõn kendi duyurusunun ve reklamõnõn yapõlmamasõ ve 2. sayõda 
matbaaya ödenecek paranõn aksamasõ yüzünden basõmõn gecikmesi, satõş ve 
reklam potansiyelini olumsuz etkileyen faktörlerdendir. Bütün aksamlarõn 
önlenebilmesi için 3. sayõnõn finansman için abone ve reklam bulunmasõ 
konusunda daha yoğun Oda desteği gerekmektedir.
28. Dönemde İmar Affõ ve Yeminli Özel Teknik Bürolar Paneli Kitabõ Ağustos 
î985 de yayõnlanmõş, Kamu çalõşanlarõ Sorunlarõ Sempozyumu Kitabõ da 
baskõya hazõr hale getirilerek basõmõ için İzmir'e gönderilmiş bulunuyor.

Bu dönemde Birlikçe katalog vb, yayõn yapõlmasõ mümkün olmamõştõr.

3.6. DIŞ İLİŞKİLER:

28. Dönemde, dõş ilişkilerde gerek COPİSEE ile gerekse diğer mühendis ve 
mimar örgütleriyle ilişkiler sürdürülmeye çalõşõlmõştõr.

Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Mühendisleri Sürekli Konferansõ (COPİSEE) nin 
6. Genel Kurulunda Başkanlõk ve Sekreterlik görevim .devralan Yugoslavya 
Mühendisleri ve Teknisyenleri Birliği dönem içinde faaliyet gösterememiştir. 
Birliğimizin uyanlarõna da tatmin edici cevap alõnamamõştõr. Ancak, 14-16 11. 
1985 tarihinde olağanüstü genel kurulda Yugoslavya yeniden Başkanlõk ve 
Sekreterlik görevlerini yüklenmiş, Birliğimiz adõna Teoman ÂLPTÜRK ve 
Süleyman ÖZKAPLAN yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

22-24 Ekim  1985  tarihlerinde İtalya'nõn Bolonya kentinde yapõlan 
"Uluslararasõ Bayõndõrlõk Hizmetleri ve Bu Alanlarda İşbirliği ve Yardõm 
Konulan sempozyumu   hazõrlõk  toplantõsõna TMMOB  adõna  Yönetim  Kurulu 
üyesi Erdal BİNGÖL katõldõ. Toplantõda çeşitli ülkelerden gelen  18 temsilci ve 



İtalyan yetkili kurullarõ vardõ.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği ile Kõbrõs Türk Mühendis ve Mimar 
Odalarõ Birliği arasõnda, kuruluşlarõn görev alanlarõna ilişkin, bugüne kadar 
sürdürülen ilişkileri daha verimli ve güçlü kõlmak için bir protokol imzalandõ.

19-22 Şubat 1985 arasõnda KTMMOB tarafõndan Lefkoşe'de düzenlenen 
"l.Su Kongresi"ne KTMMOB'nin çağdõşõ olarak TMMOB Başkanõ Teoman 
ALPTÜRK KATILDI Kongre Kuzey Kõbrõs Türk Cumhuriyetindeki su sorununa 
bilimsel yaklaşõmlarla çözüm getirmek amacõnõ taşõyordu,

TMMOB Yönetim Kurulu üyesi İsmail KULAKSIZOĞLU Kõbrõs TMMOB'nin 25 
Kuruluş kutlamalarõna katõldõ. 2-7 Aralõk 1985 tarihlerinde yapõlan 
kutlamalarda çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler yer aldõ.

3.7 DİĞER MESLEKİ KURULUŞLAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

TMMOB delegeleri, dönem içinde Türk Loydu, TÜBİTAK, Milli Prodüktivite 
Merkezi (MPM), Dünya Enerji Konferansõ Türk Milli Komitesi, Bağ-Kur toplantõ 
ve genel kurullarõna katõlarak Birlik görüşlerini savunmuşlardõr.

Ayrõca bu dönem içinde kurulan perfabrike Yapõ Kuruluş Mensuplarõ Birliğinin 
danõşma kumlu üyeliğine yapõlan davet üzerine katõlõndõ.

3.8. SOSYAL ETKİNLİKLER:
21.9.1984 tarihinde UFD Tic. A.Ş.'nin Organize ettiği 'Kitap Fuarõ 84"e 
katõlõnmasõ kararlaştõrõlmõş. Burada kurulan TMMOB Standõnda tüm Odalar 
yayõnlarõ sergilenip satõşa sunulmuş ve b unlan tanõtõcõ bir broşür bastõrõlmõştõr.

Odalarõn, kütüphanelerinin ve Üyelerinin gereksinimlerini karşõlamak üzere 
18.12.1984 tarihinde bir fotokopi makinasõ alõmõ kararlaştõrõlmõş ve alõn 
yapõlmõştõr. Fotokopi makinasõ 1986 yõlõ başõna kadar alõm öncesi öngörülen 
150 bir çekim sayõsõnõn iki misli bir talebe yanõt vermiş ancak bakõm - onarõnõ 
masraflarõ karşõlanamadõğõ için 4 aydõr işletilememektedir

İzmir Koordinasyon Kurulunun öncülüğünde, Birliğimiz Japon uzmanõ Mr.
S. Tagava'ya İzmir'de kalite kontrol konulu bir seminer verdirilmiş ve fabrika 
gezisi yapõlmõştõr.

Anadolu T.A. Sigorta Şirketi'nin Grup Sigorta işleri için 1958 yõlõnda yapõlan 
protokol çerçevesinde gerekli girişimler ve duyuru yapõlmõş, Form bastõrõlmasõ 
sağlanmõştõr.

Ayrõca Özel Sağlõk Merkezi ile anlaşma yapõlarak TMMOB üyelerine 
Ankara'da indirimli sağlõk hizmeti sunulmasõ işlemi sağlanmõştõr.

MALİ RAPOR

I Bölüm   : Denetleme Kurulu Raporu 

II. Bölüm : Mali Rapor



III. Bölüm: Tablo. l : 10 yõllõk bütçe ve borç-alacak gerçekleştirmeleri 

Grafik l  : 10 yõllõk bütçe ve borç-alacak gerçekleştirmeleri
IV. Bölüm : Tablo.2 :31.3.1984 Bilançosu 
            Tablo.3 :31.3.1985 Bilançosu 
            Tablo.4 :31.3.1986 Bilançosu

V. Bölüm:   Tablo.5 :1984 yõlõ Tahmini ve gerçekleşen bütçesi
VI. Bölüm:  31.3.1986 Bilançosu Ana Hesaplar dökümü
            Tablo.6  : Borçlular Hesabõ
            Tablo.7  : Alacaklõlar Hesabõ
            Tablo.8  : Gelirler Hesabõ
            Tablo.9  : Giderler Hesabõ

VII.Bölüm:  Tablo.10 : Odalar 1984 ve 1985 yõllan bütçe gerçekleşmeleri ile
B.Hissesi ödeme gerçekleşmeleri.
            Tablo.11 : Odalarõn B. Hissesi ve B. Fonu borçlarõ

VIII.Bölüm:  29. Dönem Tahmini Bütçesi
             Tablo.12 : Tahmini Gider Bütçesi ve açõklamasõ 
             Tablo.13 :Tahmini Gelir Bütçesi ve açõklamasõ 
             Tablo.14 : Kadro cetveli 
             Tablo.15 : Odalar Birlik Hissesi Tahmini paylarõ

IX. Bölüm:   29. Dönem Tahmini Bütçe Denetleme Kurulu Görüşü.

I. BÖLÜM DENETLEME RAPORU

Kurulumuz, 26-28 Nisan 1986 günleri Birlik yetkili ve muhasebe görevlilerinin 
de hazõr bulunmasõyla TMMOB XXVIII. Dönemine ilişkin 8. ve sonuncu 
denetlemesini yapmõştõr. İncelememiz sonucu, belirlenen hesap sonuçlarõ, 
görüş ve önerilerimiz aşağõdadõr.

I-GELİRLERİN İNCELENMESİ A) 1.4.1984-31.3.1985 DÖNEMİ

Gelirler Öngörülen Gerçekleşen Gerçekleşme % 
si

Fark

1.Odalar Hissesi 14.823.609.- 10.342.040.60 69 -4.481.568.40
2.Odalarca 
yapõlacak 
olağanüstü 
yardõmlar

         1.-         0.- - -

3.Yayõn gelirleri          1.-     42.780.- - +42.780.-
4.Bağõş ve 
yardõmlar

          1.-        0.- - -

5.Çeşitli gelirler 1.000.000.- 588.640.97 58 -411.359.03
6.Odalardan 
geçen dönem 
alacaklar

13.036.440.- 5.256.533.- 40 -7.779.907.-

28.860.052.- 16.229.994.57 56

B) 1.4.1985-31.3.1986 DÖNEMİ

Gelirler
1.Odalar Hissesi 22.235.400 28.427.556.- 127 +6.192.156.-



3.Yayõn gelirleri          1.-     135.000.-  -   +135.000.-
4.Bağõş ve 
yardõmlar

         1.-           0.-  -            -

5.Çeşitli gelirler  1.764.000.-  2.320.871.11 131 +556.871.11
6.Odalardan 
geçen dönem 
alacaklarõ

 5.000.000.-  6.987.608.- 139 +1.987.608.-

7.Hizmet 
karşõlõğõ gelirler

         0.- 1.456.709.98  - + 1.456.709.98

 29.000.000.- 39.327.775.09 132

II GİDERLERİN İNCELENMESİ 

A) 1.4.1984-31.3.1985 DÖNEMİ
 
  Öngörülen  Gerçekleşen  Gerçekleşme %

si
 Fark

 1.Personel 
giderleri

 15.648.328.-  7.576.647.-   48  -8.071.681.-

 2.Yayõn giderleri  1.200.000.-  -  -  -1.200.000.-
 3.Genel gider  3.511.720.-  10.097.264.69  287  +6.858.544.69
 4.Kongre-
Kurultay

   500.000.-     242.601.-   48  -  257.399.-

 5.Sabit kõymet 
ve demirbaş

 1.000.000.-   3.033.000.-  303  +2.033.000.-

 6.Sair gider          2.-       -   -       -
 7.Temsilcilik 
giderleri

         1.-       -   -       -

 8.Ortak 
Basõmevi

         1.-       -   -       -

 9.Geçen dönem 
borçlarõ

 7.000.000.-  1.304.741.11   18  -5.695.258.89

  28.260.052.-  22.254.253.80   77  
 
 
 
A) 1.4.1985-31.3.1986 DÖNEMİ

1.Yönetim gid. 11.710.026.-  7.166.262.15  61 -4.543.764.-
2.Personel gid.  8.787.612.- 11.191.938.- 127 +2.404.326.-
3.İşletme gid.  3.890.001.-  7.535.059.03 193 +3.645.058.-
4.Diğer gid.  1.312.361.-    538.924.24  44 -  728.437.-
5.Hizmet 
karşõlõğõ gid.

         1.-  1.095.890.-   - +1.095.890.-

6.Yayõn gid.  2.000.000.-  3.683.318.- 184 +1.683.318.-
7.Ortak bina-
basõmevi

         1.-       -  -            -

8.Sabit kõymet 
demirbaş 
giderleri

 1.300.000.-    135.340.-  10 -1.164.660.-

29.000.000.- 31.391.731.42 108

II1-KASA VE BANKA
TMMOB nin 313.1986 akşamõ itibariyle kasa ve banka durumu aşağõdaki 
ibidi



V-SONUÇ. GÖRÜŞ ve ÖNERİLER

1. XXVIII. Dönem ilk bölümü olan 1.4.1984-31.3.1985 arasõ TMMOB 
gelirlerinin %
56, giderlerinin % 77 oranõnda; ikinci bölüm olan 1.4.1985-31.3.1986 arasõ 
gelirlerinin % 132 ve giderlerin % 108 olmak üzere dönem boyunca,

Gelirler: % 94.0 
Giderler: % 92.5 oranõnda gerçekleştiği tespit edilmiştir.

2. Odalarõn gerçekleşen bütçeleri üzerinden ödemek durumunda olduklarõ 
Birlik Hisseleri, özellikle ikinci bölümde artarak dönem sonunda % 127 
oranõna ulaşmõştõr.

Ancak, Birlik Hissesi ödemelerinin dönem boyunca sürekli ve düzenli 
ödenmediği gözlenmiştir.

Bu durumun Birlik Bütçesi ve dolayõsõyla ödemelerde önemli sõkõntõlar yarattõğõ 
anlaşõldõğõndan, önümüzdeki dönemde TMMOB ve Odalar Mali İşler 
Yönetmeliğinin 29. maddesine Odalarca titizlikle uyulmasõ gereği ortaya 
çõkmaktadõr.

3. Gelirlerin gerçekleşmesindeki eksiklikler, Birlik Hissesi ve Bina fonu 
ödemelerindeki düzensizlikler,geçen dönemden kalanlarla birlikte SSK 
işveren payõ ve personel gelir vergisi borçlarõnõn çok artmasõna, toplam asõl 
borcun 10.943.410.- TL.ne ulaşarak gecikme zamlarõ ve faizleri ile birlik 
bütçesinin olumsuz etkilenmesine neden olmuştur.

Önümüzdeki dönem, özellikle bu konu üzerinde Birlik ve Odalarca dikkat ve 
özenle durulmalõdõr.

4. Yayõn giderleri bölümünün, Teknokrat dergisinin ilk sayõsõnõn yayõnlanmasõ 
sonucu öngörülen bütçe hedefinin aştõğõ gözlenmiştir. Yapõlan incelemede, 
derginin elde edilen gelirinin giderlerini karşõlamadõğõ ve yaklaşõk! 3.450.000. 
TL. gelir-gider farkõ olduğu tespit edilmiştir. Ancak, derginin ön etütlerinde ilk 
sayõda hatta İkinci ¥6 en $0fl Üçüncü sayõda da açõk olabileceği, fakat bir yõllõk 
vadede derginin Birliğe mali bir yük getirmeden gerçekleştirilmesinin 
amaçlandõğõ tespit edilmiştir. Bu amacõn mutlaka sağlanmasõ, bunun için ise 
satõş ve ilan gelirlerinin öngörülen düzeye ulaştõrõlmasõ için gerekli çabanõn 
harcanmasõ zorunlu görülmektedir.

Teknokrat dergisinin gelir-gider bütçesi veya parasal değeri, TMMOB'nin yõllõk 
bütçesi tutarõna ulaşmaktadõr. Bu yayõnõn gelişmesi ve sürdürülmesi ile ilgili 
darboğazlar ve Sorunlar Genel Kurulumuzca etraflõca tartõşõlmalõ ve başarõlõ 
olmasõ için alõnacak önlem ve çalõşmalar karara bağlanmalõdõr.

5. TMMOB 28. Dönem gelir ve gider kayõtlarõnõn düzenli bir biçimde tutulduğu; 
Mali işler Yönetmeliğine göre hesap işlemlerinin yeniden düzenlendiği; 
harcamalarõn belge, makbuz ve faturalara dayandõrõldõğõ ve bunlarõn gerektiği 
şekilde saklandõğõ belirlenmiş, bu çalõşmalar kurulumuzca övgüye değer 



bulunmuştur.

Bekir ÖZGİRGİN
Ekrem ÖKSÜZ   
Turhan TUNA

II. BÖLÜM

MALİ RAPOR

XXVIII. Dönem 6elir ve gider tablolarõ incelendiği zaman, son on yõl içerisinde, 
sadece dönemin 2. yõlõnda gelirlerin tahmini bütçeden daha fazla gerçekleştiği 
görülmektedir. Ancak, bu durum, zahiri bir durumdur ve 1.4.1985-31.3.1986 
dönemi için ilk döneme oranla sadece % 2.5 artõş öngörülmesinden 
kaynaklanmaktadõr. Toplu olarak ski yõllõk döneme bakõldõğõ zaman, 
57.860.052.- TL. gelir öngörülmüş olup, 55.557. 639.- TL. olarak 
gerçekleşmiştir. Bu karşõlaştõrma bile geçmiş yõllara oranla oldukça olumlu bir 
izlenim bõrakmaktadõr.

Bu dönem içerisinde, nakit akõşlarda belirli tõkanmalarõn yine varolduğu ve 
geçmiş yõllar ivmesini sürdürdüğü, yani Birlik borçlarõnõn 4.7 milyondan brüt 
13.0 milyona, birlik alacaklarõnõn ise 16.7 milyon boyutundan 252 milyon 
boyutuna ulaştõğõ bir olumsuzluk olarak tespit edilmektedir. Her iki tespit, 
Tablo l ve grafik l'den kolaylõkla izlenebilmektedir.

Görünen odur ki, XXIX. dönem boyunca çalõşma programõ ve buna bağlõ 
olarak mali program yönünden TMMOB ve Odalar arasõnda programlõ bir 
birlikteliğin kurulmasõ; başta TMMOB olmak üzere ertelenemez borçlan olan 
odalarõn bu borçlarõnõn tasfiyesi için uzun vadeli destek fonlarõnõn 
oluşturulmasõ, kaçõnõlmaz bir zorunluluk olarak ortaya çõkmõştõr. XXIX. Genel 
Kurulumuz, yine Birliğin borçlarõnõn tasfiyesi başta olmak üzere, odalar arasõ 
dayanõşmayõ sağlayacak mekanizmalarõ tartõşarak üretmeli ve önemle, 
"olağanüstü gelirler" ile ilgili Mali İşler Yönetmeliğinin 30. maddesinin yaratõcõ 
bir şekilde kullarõmõ konusunda eğilimler belirlemelidir. IMMOB'nin 28. Dönem 
mali durumu ile ilgili olarak, rakamsal değerler yanõ sõra gerekli açõklamalar da 
aşağõda verilmeye çalõşõlmõştõr.

III  BÖLÜM

TABLO 1. TMMOB'nin son 10 yõllõk Gelir ve Borç-Alacak gerçekleşmeleri

Tahmini 
bütçe

Gerçekleşen Borçlar Birlik hissesi 
alacaklarõ

20.Dönem 1975 2.632.055.- 2.326.466.-    64.448.-   197.591.-
21.Dönem 1976 3.295.138.- 2.191.297.-   684.237.-   705.532.-
22.Dönem 1977 3.355.167.- 2.369.857.- 1.145.393.- 1.692.054.-
23.Dönem 1978 3.808.813.- 2.667.484.-   795.887.- 2.508.245.-
24.Dönem 1979 4.610.494.- 3.979.257.- 1.129.601.- 3.202.143.-
25.Dönem 1980 7.685.911.- 2.284.559.- 2.746.980.- 5.526.921.-
26.Dönem 1981 9.593.488.- 5.164.469.- 2.774.921.- 6.496.062.-
27.Dönem 1982-1983 13.606.775.-

19.607.886.-
7.271.523.-
14.758.572.-

3.535.477.-
4.738.376.-

9.378.596.-
16.740.034.-

28.Dönem 1984-1985 28.860.052.-
29.000.000.-

16.229.994.-
28.427.456.-

9.771.286.-
13.032.705.-

21.238.855.-
25.246.441.-



IV.BÖLÜM
TABLO.2.

31.3.1984 Bilançosu

Aktif Pasif
KASA    317.644.84 ALACAKLAR  4.738.376.61
BANKALAR     50.308.69 GEÇİCİ HESAP

(Öz varlõklar Hs.)
12.558.814.34

S.KIYMETLER    189.202.75
BORÇLULAR 16.740.034.67

17.297.190.95 17.297.190.95

TABLO.3
TMMOB�nin 31.3.1985 TARİHİ İTİBARI İLE BİLANÇOSU

AKTİF PASİF
Kasa     356.105.04 Alacaklõlar  9.771.286.57
Banka     228.447.93 Öz varlõklar 15.419.324.62
Sabit Kõymetler   3.222.202.75
Borçlular  21.383.855.47
Genel Toplam  25.190.611.19 25.190.611.19

TABLO 4
TMMOB' nin 31.3.1986 TARİHİ İTİBARI İLE BİLANÇOSU

AKTİF
KASA  59.449.92 ALACAKLILAR 15.032.705.05
BANKALAR 243.698.80 BİNA FONU    100.000.-
İş Bankasõ 
Y.şehir

200.192.96

Etibank Kõzõlay     165.43 ÖZ VARLIKLAR 16.502.970.29
Ziraat 1321 Hs.     989.54
Ziraat 1035 Hs.  10.519.19
Ziraat M.Paşa 
A/70

  1.970.-

Halk Bankasõ 
K.Esat

  8.201.68

Vakõflar Y.Şehir  13.500.-
Garanti Bankasõ 
K.Esat

    500.-

Posta Çekleri   7.660.-
SABİT 
KIYMETLER

 3.557.542.75

BORÇLULAR 25.974.983.87
GENEL 
TOPLAM

31.635.675.34 31.635.675.34

 

V. BÖLÜM 
TABLO. 5

1984 Yõlõ (14.1984-31.3.1985) GİDERLERİ



Söz. Personel Ücreti 7.200.024.- 4.159.000.-
Kad. Personel Ücreti 4.140.012.- 1.289.923.-
Geçici Personel         1.-   
İkramiye Giderleri   737.976.-   214.990.-
Fazla Çalõşma         1.-    28.402.-
Kasa Tazminatõ    72.000.-    81.000.-
SSK İşveren Hissesi 1.150.764.-   616.208.-
Geçici görev-Yolluk   200.000.-    96.100.-
Toplu söz Farkõ         1.-   
İzin Yardõmõ    27.927.-   110.000.-
Taşõt Yardõmõ   359.859.-   171.384.-
Yemek Yardõmõ   359.859.-   165.984.-
Giyecek Yardõmõ    71.988.-    32.284.-
Yakacak Yardõmõ   287.868.-   149.102.-
Çocuk Yardõmõ    20.000.-     2.400.-
Öğrenim Yardõmõ    20.000.-    10.500.-
Diğer Sosyal Yardõm         1.-     5.000.-
Tazminatlar         1.-   206.482.-
Başkan-Başkan Yrd.
Sayman Ödeneği   264.600.-         -
Yönetim Kurulu Öden.   182.000.-         -
Denetleme Kurulu Öden.    24.000.-         -
Onur Kurulu         1.-         -
Yardõmcõ Organlar    90.000.-         -
Temsil-Ağõrlama   439.988.-   239.888.-
İnceleme-Danõşmanlõk         1.-         -
Telif-Ücretler         1.-         -
Basõm ve Kağõt giderleri 1.000.000.-         -
Postalama   199.998.-         -
Diğer Yayõn Giderleri         1.-         -
Kõrtasiye basõlõ kağõt   200.000.-   691.470.-
Kitap-Gazete-Dergi   100.000.-     4.010.-
Kira 2.000.000.- 7.271.460.-
Damga Pulu    10.000.-     5.770.-
PTT   200.000.-   558.034.-
Isõtma-Aydõnlatma-Su         1.-         -
Vergi-Resim-Harç    10.000.-         -
Dava-İcra-Noter    50.000.-    59.859.-
Tamir-Bakõm         1.-    18.710.-
Malzeme giderleri    40.000.-    48.160.-
Sivil Savunma   100.000.-   158.240.-
Diğer genel giderler   801.718.-   270.886.-
Genel kurul giderleri         1.-    83.781.-
Kongre-Kurultay   499.999.-   158.820.-
Demirbaş Giderleri 1.000.000.- 3.033.000.-
Sos.Bağõş ve Yardõm         1.-          -
Bilinmeyen Giderler         1.- 1.010.664.-
Temsilcilik Giderleri         1.-          -
Ortak Bina Basõmevi         1.-          -
Geçen Dönem Borçlarõ  7.000.000.- 1.304.741.11

28.860.052 22.254.253.80



VI. BÖLÜM
TMMOB'nin 31.3.1986 tarihi itibariyle Bilanço tahlil rakamlarõ 

TABLO. 6 BORÇLULAR HESABI
• Birlik Hissesi ve Bina fonu: 

Elektrik M.O. -   41.127.80
Fizik M.O.      927      269.298.-
Gemi M.O.   79.094.-            -
Gemi Mak.İşl.M.O.  298.353.-            -
Harita ve Kad.M.O.   26.732.-     2.128.50.-
İç Mimarlar M.O.   64.016.-        60.000.-
İnşaat M.O. 4.826.642.-            -
Jeoloji M.O.         -        25.503.-
Kimya M.O. 1.623.385.-   193.768.85.-
Maden M.O.         -            -
Makine M.O. 14.077.191.25        1.152.380.47.-
Metalurji M.O.          -   258.747.-
Meteoroloji M.O.          -   246.798.-        
Mimarlar O.          -           -
Orman M.O.     436.518.-           -
Petrol M.O.       8.641.-           -
ŞPMMO  3.804.942.-   102.840.-
Ziraat M.O. 25.246.441.25.-    29.916.-

2.382.507.62.-
-Avanslar   121.035.-
-Diğer Borçlular   125.000.-

TOPLAM 27.974.938.87

TABLO. 7 ALACAKLILAR HESABI
ALACAKLILAR

2.650.525.- SSK  14.272.- Mimarlar O.
8.292.885.70.- Vergi 468.000.- P.Petrol
      725.- SSD Fonu  20.000.- D.E.A.T.K.M
  102.916.- Stopaj  67.880.- PTT

182.500.- Saydam Matb. 
   90.411.- D.Vergisi 166.520.- Reprediksiyon
  752.699.- Ödenek Ücret  31.856.- A.Kõrtasiye
  262.156.27 Sos.Güç.Fonu 398.870.- E.Samyeli
  220.185.10 Sivil Savunma 124.605.- D.Kitabevi
   56.562.- Merz.Saymanlõk 142.850.- Elektrik M.O.
    5.600.- İ.Ulus 259.736.38 T.E.K
  697.783.-P
  697.783.- P.Kağõtçõlõk
   23.167.60 ŞPMMO
GENEL TOPLAM 15.032.705.05



TABLO .8 GELİRLER HESABI

BİRLİK HİSSESİ CARİ YIL BİNA FONU CARİ YIL
Elektrik M.O. 3.951.638.-    475.759.-
Fizik M.O.   102.968.-    269.298.-
Gemi M.O.   635.500.-            -
Gemi Mak.İşl.M.O.   326.777.-            -
Harita ve Kad.M.O.   647.453.-     67.324.-
İç Mimarlar O.    16.009.-            -
İnşaat M.O. 4.613.734.-            -
Jeoloji M.O.   611.249.-    538.596.-
Kimya M.O. 1.319.210.- 1.483.383.-
Maden M.O. 2.034.429.-           -
Makine M.O. 6.399.326.- 2.963.952.-
Metalurji M.O.   322.748.-   403.947.-
Meteoroloji M.O.    18.078.-   269.298.-
Mimarlar O. 4.596.700.- 1.324.182.-         
Orman M.O. 1.229.558.-           -
Petrol M.O.   277.536.-           -
ŞPMMO.    77.413.-   269.298.-
Ziraat M.O. 1.247.130.-   812.896.-
DOST KİTABEVİ   768.245.-
TMMOB 4.381.940.-

28.427.456.- 14.028.118.-

TABLO.9 GİDERLER HESABI

GİDERLER TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME
Yönetici giderleri 9.360.024.- 4.650.000.-
Oturum Ücretleri   560.000.-           -
Yolluk Giderleri   300.000.- 510.999.65.-
Temsil ve Ağõrlama   790.000.- 1.076.657.-
Genel Kurul Giderleri         1.-           -
Kongre-Konferans   700.000.- 602.130.50.-
Danõşmanlõk Giderleri         1.- 326.475.-
Personel Ücretleri 5.460.015.- 5.601.871.-
Personel Sos.Yard. 2.149.530.- 3.619.590.-
Fazla Çalõşma         1.-   180.000.-
SSK İşveren Hissesi 1.178.064.- 1.391.155.-
Tazminatlar         1.-   398.870.-
Kira Giderleri 3.000.000.- 4.381.938.93.-
PTT Giderleri   300.000.- 1.991.938.-
Kõrtasiye B.Kağõt   300.000.-   586.273.-
Su-Isõtma-Aydõnlanma    60.001.-   301.988.-
Vergi-Resim-Harç   110.000.-   220.997.-
Sivil Savunma   120.000.-  51.924.10.-
Sosyal Bağõş Yard.         1.-           -
Sair Giderler 1.312.360.-   583.924.24.-
Hizmet Karşõlõğõ Gid.         1.- 1.095.890.-
Yayõn Giderleri 2.000.000.- 3.683.318.-



Demirbaş Giderleri 1.300.000.-   135.340.-
29.000.000.- 31.391.731.42

VII. BÖLÜM
TABLO. 10- ODALAR 1984 ve 1985 YILLARI BÜTÇELERİ VE BİRLİK 
HİSSESİ ÖDEME GERÇEKLEŞMELERİ

Odalar 1984  Tahmini 
bütçe

1984 Gerçek 
bütçe

Ger % si B.Hiss. 
Tahakkuk

Elektrik 29.905.018 47.165.597 1.57 2.254.573
Fizik    470.900    944.471 2.00   110.108
Gemi        - 10.441.655 -   502.040
Gemi Mak.        -    604.304 -    79.183
Harita 13.489.006  7.180.133  53   503.324
İç Mimar        -     59.764 -    16.501
İnşaat 47.173.040 72.737.248 1.54 3.983.552
Jeoloji  6.510.804  4.029.849   61   408.205
Kimya  9.165.068 10.119.556 1.10 1.111.636
Maden  9.000.000 19.995.478 2.22   921.419
Makine 109.700.030 101.687.526   92 4.704.855
Metalurji     884.276   1.834.181 2.07   179.730
Meteoroloji          -      80.091 -    13.185
Mimarlar  50.000.009  59.028.778 1.18 2.845.383
Orman   7.450.000  20.125.602 2.70 1.015.983
Petrol   4.641.697   4.268.494   91   280.810
ŞPMMO          -     668.009 -    71.320
Ziraat 20.000.001   8.288.204   41 1.141.541

VIII. BÖLÜM
TABLO. 12

29. DÖNEM TMMOB TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

29. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI.
80-YÖNETİM GİDERLERİ

800. Yönetici ücretleri:

Genel Sekreter ve yardõmcõlarõ kadrolarõ karşõlõğõ olarak

1986 yõlõ için (% 25 artõş ile): 7.800.000.- TL.
1987 yõlõ için (% 30 artõş ile): 10.140.000.- TL. ödenek ayrõlmõştõr.

801. Oturum ücretleri:
Yönetim Kurulu : 18x24x1.000 = 432.000.- TL. (1986)



Yönetim Kurulu . 18x24x1.500 = 648.000.- TL. (l987)

Denetleme Kurulu : 3x4x2.500.- = 30.000.- TL. (1986)
Denetleme Kurulu : 3x4x3.000.- = 36.000.- TL. (1987)
Komisyonlar       : 3x5x1.000.- = 15.000.- TL. (1986)
Komisyonlar       : 3x5x1.500.- =22.500.-TL. (1987)

803. Temsil Giderleri;
Başkan             : 12x15.000.- = 180.000.- TL.
II. Başkan ve sayman : 12x2x10.000.- = 240.000.- TL.
Diğer temsil giderleri : 835.000.- TL.

806. Danõşmanlõk giderleri:
Hukuk Danõşmanõ (stopaj dahil)     : 40.000.-xl2 = 480.000.- (1986)
Hukuk Danõşmanõ (stopaj dahil)     :50.000.-xl2 = 600.000.- (1987)
Muhasebe danõşmanõ (stopaj dahil) : 30.000.-xl2 = 360.000.- (1986)
Muhasebe danõşmanõ (stopaj dahil) : 37.500.-xl2 = 450.000.- (1987)

81-PERSONEL GİDERLERİ

810-811. Personel ücretleri ve sosyal yardõmlar:
Bilgisayar için yeni önerilen üç kadrodan ikisi için ayrõlan 3275.000.- TL ile 
birlikte, önceki kadrolarõn ücretlerine Yönetim Kurulu'nün 201 sayõlõ kararõ ile 
% 45-55 arasõ zamlar yapõlmõş haliyle ve 1987 yõlõ için % 30 fazlasõ alõnarak,
Kadrolu personel ücretleri. 9.551.788.- (1986), 12.417.325.(1987) Kadrolu 
personel sos. yardõm.: 5.500.000.- (1986), 8.937.000.-(1987) ayrõlmõştõr. Tez 
Koop-İş toplu sözleşme yetkisi almõş, ancak henüz toplu sözleşme 
görüşmeleri başlamamõştõr.

814 Tazminatlar:
Kütüphane müdürünün emekliye ayrõlmasõ nedeniyle tahakkuk eden 
398.870.- TL. ile, emekliliği 1986 yõlõnda gerçekleşecek bir personelin kõdem 
tazminatõ toplamõ olarak 898.870.- TL. ödenek ayrõlmõştõr.

82-İŞLETME GİDERLERİ

820. Kira-Bina fonu.
TMMOB ve aynõ mekandaki odalarõn dahil olduklarõ Bina fonu hesabõ, 31.3 
1986 iti barõyla 14.028.118.38 TL olarak kapanmõştõr. TMMOB payõ 
4.381.939. TL olup, %25 artõşlarla 1986 için 5.400.000.- ve 1987 için 
6.750.000. TL gider öngörülmüştür 31.3.1986 sonrasõnõ kapsayacak kira 
anlaşmasõ henüz yapõlmamõştõr

83   ÇEŞİTLİ GİDERLER
833. Geçmiş Dönem Borçlarõ:

Bu bölüme, geçmiş dönem borçlarõndan SSK prim borçlarõ ile personel gelir 
vergisi borçlarõ konulmuştur. 31.3.1986 tarihi itibariyle 2.650.525.- TL sigorta 
borcu ve 8.292.885.70 TL vergi borcu bulunmaktadõr.

2.650.525 .-x % 150 : 3.975.000.- TL. (gecikme zamlarõ ile) 



8.292.885.70 x % 200: 16,585.770.- TL. (gecikme zamlarõ ile) 
toplam 20.560.770.- TL ödenek ayrõlmõştõr

85 YAYIN GİDERLERİ

850. Bülten giderleri:
Yõlda 18 bülten yayõnlanabileceği öngörülerek 110.000.-x 18 = 1.320.000. TL 
ödenek öngörülmüştür.

851. Teknokrat Dergisi giderleri:

Bugüne kadar bir sayõ çõkartõlmõş olan derginin giderleri personel giderleri 
dahil yaklaşõk 4.850.000.- TL. gelirleri ise henüz satõş gelirleri bilinmediğinden 
l .400.000. TL reklam gelirinden ibarettir. Tam reklam kapasitesi ile 
yayõnlanmasõ ve minimum 2000 satõş yapmasõ halinde gelirleri 6.700.000.- 
TL. olacaktõr.

Bu bölüme, 7.840.000.- TL personel giderleri ile ikinci ve üçüncü sayõlar için 
olasõ eksik gerçekleşme payõ olarak 5.000.000.- TL destek ödeneği 
konulmuştur.

86- TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

860. İl Koordinasyon Kurullarõ

Yönetim Kurulunun 102 No.lu karan ile yönetmeliği kabul edilen İl 
Koordinasyon Kurullarõ için sekreterlik ödeneği olarak
24.000.- x 12 = 288.000.- (İstanbul)
24.000.- x 12 = 288.000.- (İzmir)
toplam 576.000.- TL. öngörülmüştür.

861. Temsilcilik giderleri:
Koordinasyon kurullarõnõn giderleri ve yeni kurulacaklar için 300.000.- TL. 
ödenek ayrõlmõştõr.

TABLO 13 TMMOB TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

Gelirler Gerçekleşen 1985 Tahmini 1986 Tahmini 1987
1.Odalar Hissesi 28.427.556.- 50.651.090.- 62.813.700
2.Odalarca yapõlacak 
olağan
üstü yardõm

         0.-          1.-          1.-

3.Yayõn gelirleri    135.000.-          1.-          1.-
4.Geçen dönem birlik 
hissesi alacaklarõ

 6.987.608.- 29.219.441.-  2.027.000.-

5.Hizmet karşõlõğõ 
gelirler

1.456.709.98.-  1.500.000.-  2.000.000.-

6.Çeşitli gelirler 2.320.871.11.-  3.882.507.-  2.000.000.-
TOPLAM 39.327.775.09 79.253.040.- 68.840.702.-

29 DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

1. Odalar hissesi, oda bütçelerinin % 4'ü ile üye başõna 10.- TL. olarak 
alõnacak paylar toplamõnõn % l ile sõnõrlandõrõlmasõ şeklinde hesaplanmõştõr. 



Bu şekilde, odalar bütçesinden alõnan Birlik hissesi % 4.4 ile % 7 arasõna 
sõkõştõrõlarak,daha önce 7c 3.5 ile 7e 18 arasõnda değişen dengesizlik 
nispeten giderilmiştir. Mali İşler Yönetmeliğinin 29. maddesinin tam 
uygulanmasõ durumunda % 100 gerçekleşeceği varsay dm iş t ir 1987 yõlõ için 
% 24 oranõnda fazla gerçekleşme öngörülmüştür

2.Birliğin ve odalarõn talebi halinde, ortak faaliyetler için öngörüldüğü takdirde 
olağanüstü yardõm gelirleri faslõ kullanõlabilecektir.

3. Yayõn gelirleri bölümü, yardõmcõ defterde (a) Teknokrat-reklam, (b) 
Teknokrat
abone, (ç) Teknokrat-satõş ve (d) diğer yayõn gelirleri fasõllarõ halinde 
izlenecektir. Henüz, Teknokrat dergisinin gelir ve giderleri nete yakõn 
öngörülemediğinden,bu dönem seçici hesapta incelenecektir. Beklenilen 
reklam geliri sağlanabilirse, aylõk 6.7 milyon gelir ve 4.9 milyon gider 
gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

4. Geçen dönem birlik hissesi borçlarõnõn 6.987.608.- TL  lõk bölümü tahsil 
edilebilmiştir. İnşaat Mühendisleri Odasõ aleyhine açõlan icra davasõ sonucu 
3.038.000. TL için haciz konulmuş olup tahsili işlemi sürmektedir. Makina 
Mühendisleri Odasõ aleyhine açõlmõş  icra davasõ ise sürmektedir. 
Önümüzdeki dönemin ilk yarõsõnda 23.219.441.- TL lõk bölümü, 2. yansõnda 
ise Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odalarõndan birlik Yönetim Kurulunun 196 
ve 197 saydõ kararlarõ uyarõnca 2/3 oranõnda gerçekleşeceği varsayõlarak 
2.027.000.- TL'lik bölümü tahsil edileceği öngörülmüştür.

5. Hizmet karşõlõğõ gelirler, bilirkişilik paylan ile fotokopi gelirlerinden 
oluşmakta olup 1986 için 1.5 milyon, 1987 için % 30-35 artõş ile 2.0 milyon 
öngörülmüştür.

6. Çeşitli gelirler bölümü, bina fonu alacaktan 2382.507.- TL ile birlikte 
3.882.507 TL olarak gerçekleşeceği varsayõlmõş, yine, 1987 yõlõ için % 33 
oranõnda artõş öngörülmüştür.

Birlik Tahmini Bütçesinin gerçekleşmesi ve yaklaşõk 20-22 milyon arasõ olan 
borçlarõnõn ödenebilmesi, odalarõmõzõn özel çabalar sarf etmesine birlik 
yönetim kumlunun birlik hissesi talimatlarõnõ ve aktarõmlarõ özenle 
izlemelerine, çalõşmalarõn karşõlõklõ güven ve dayanõşma içerisinde 
yürütülmesine sõkõ sõkõ bağlõ görülmektedir

TABLO: 14 TMMOB KADRO CETVELİ

Yönetim Kadrolarõ
Başkan                                                    1.-
Genel Sekreter                (250.000 x 12)
Genel Sekreter Yardõmcõsõ     (200.000 x 12)      3.000.000.-
Genel Sekreter Yardõmcõsõ     (200.000 x 12)      2.400.000.-
Genel Sekreter Yardõmcõsõ     (200.000 x 12)              1.-



Danõşmanlar: 

Hukuk Danõşmanõ               (40.000 x 12)         480.000.-
Muhasebe danõşmanõ            (30.000 x 12)         360.000.-

Kadrolu personel:    

Kütüphane Müdürü             (175.000 x 10)      1.750.000.-
Kütüphane Memuru(1/2 zamanlõ)(40.000. x l0)        400.000.-
Bilgisayar elemanõ       (175.000 x 11)      1.925.000.-
Bilgisayar yard.personel     (150.000 x 9)       1.350.000.-
Bilgisayar yard.personel (l50.000 x 9)               1.-
Veznedar                   (67.833 x l2)        813.996.-
Sekreter-Daktilo             (71.550 x l2)        856.600.-
Daktilo-Sekreter             (68.850 x l2)        826.200.-
Hizmetli                   (67.833 x l2)        813.996.-
Hizmetli                   (67.833 x l2)        813.996.-

Teknokrat Personeli:

Genel Yayõn Yönetmeni       (250.000 x 11)             1.-
Teknik Yayõn Müdürü       (200.000 x l1)     2.200.000.-
Sorumlu Yazõ işleri Müdürü (200.000 x l2)     2.400.000.-
Reklam-Tanõtõm Müdürü       (150.000 x l2)     1.800.000.-
Muhabir                   (60.000 x l2)        720.000.-
Muhabir                   (60.000 x 12)        720.000.-
Daktilo                   (150.000 x l2)             1.-
Grafiker                   (150.000 x l2)             1.-

TABLO. 15 ODALARIN BİRLİK HİSSESİ TAHMİNİ PAYLARI

IX, BÖLÜM XXIX. DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİ İÇİN DENETLEME KURULU 
GÖRÜŞÜ

TMMOB'nin 1986-1987 dönemi tahmini Gelir Bütçesinde, Yönetim Kurulu 
kararlan uyarõnca geçmiş dönem Odalar Birlik Hissesi borçlarõnõn önemli bir 
kõsmõnõn (sigorta ve vergi borçlarõnõn acilen ödenmesi amacõyla) 1986 yõlõ 
içerisinde tahsili ve daha eşitlikçi bir yöntem ile cari yõl odalar hissesi 
50.651.090.- TL. öngörülmüştür. Söz konusu borçlarõn, halen izlenen icra 
uygulamalarõ sonucunu beklemek yerine, diğer olanaklarõ olan odalarca 
karşõlanmasõ ve çeşitli gereksiz masraflara neden olan icra uygulamalarõ 
yerine,odalar arasõ aktarõmlar yolunun benimsenmesi, kurulumuzca önemle 
üzerinde durulmasõ gereken bir husus olarak saptanmõştõr.

XXIX. Dönem giderler bütçesinin, gelirler ile karşõlaştõrmalõ olarak dikkatle 
izlenmesi halinde gerçekleşebileceği inancõ edinilmiş, kadro cetvelinin 
öngörülen program çerçevesinde gerekliliği görülmüş, ancak kadro 
kullanõmlarõnõn itina ile yapõlmasõna dikkat çekilmesi gereği de vurgulanmõştõr.
Yeni dönemde TMMOB'nin ve Odalarõn bu bütçeyi gerçekleştirmek için 
örgütümüzün geleceği açõsõndan çaba harcamalarõnõ, öneririz.



Saygõlarõmõzla,
Bekir ÖZGİRGİN       Turhan TUNA         Ekrem ÖKSÜZ
(Karşõ görüş ile)

Karşõ görüş: Birlik Hissesi hesaplama yöntemini benimsemiyorum. Birlik 
hissesinin, TMMOB'nin önerdiği üye ödentisi miktarõnõn (400.- TL/Ay) % 10'u 
olarak hesaplanmasõ, bütçeler üzerinden pay alõnmamasõ görüşündeyim

1) TMMOB Yüksek Onur Kurulu Kararõ
2) TMMOB İl Koordinasyon Kurullarõ Yönetmeliği
3) TMMOB 1986-87 Bütçe Yönetmeliği
4) TMMOB Örgütlülüğü Komisyon Raporu

a) Maden Mühendisleri Odasõ yazõsõ
b) Jeofizikçiler Derneği hakkõnda genel bilgiler
c) Denetleme Kurulu EK raporu
d) Meteoroloji Mühendisleri Odasõ yazõsõ
e) Odalar; Üye, bütçe ve bağlõ uzmanlõklar durumu tablosu

5) TMMOB ve KTMMOB Protokolü
6) TMMOB Genel Kurulu Yönetmeliği değişiklik önerileri
7) BİRLİK Hissesi tespiti çalõşmalara

a) Ön komisyon raporu
b) Oda Saymanlarõ Komisyonu raporu
c) Makina Mühendisleri Odasõ önerisi ve çizelgesi

8) TMMOB Merkezi bina (MÛBKBS) çalõşmalarõ
a) TMMOB yazõsõ
b) MOBKBS Projesi
c) Maden Mühendisleri Odasõ yazõsõ

9) Bilgisayar ile ilgili bilgiler
10) önemli Karar, Belge ve Bilgiler

a) Bina Fonu 1985 Gerçekleşen Bütçesi
b) TMMOB Yönetim Kurulu Genelgesi
c) TMMOB Yönetim Kurulu'nun 164 sayõlõ Kararõ
d) ihtisas ayrõmõ Kararõ ve duyurusu
e) TMMOB İzmir il Koordinasyon Kurulu Ortak Görüşleri
f) TMMOB ve Odalar Mali işler Yönetmeliği'nin 28, ve

29. maddesi ile ilgili yazõşmalar
g) Bir Banka ile Yazõşma ve sonucu
h) Bir Danõştay Kararõ
i) Odalar ile ilgili çeşitli Belgeler

Ek. l

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU KARARI
TMMOB Yüksek  Onur Kurulu 14 Şubat 1986 günü  üye tam sayõsõ ile 



TMMOB Binasõnda yaptõğõ toplantõda TMMOB'nin  29.1.1986 tarih ve 55 sayõlõ 
yazõsõ ile kendisine iletilen Y. Mimar Özden Egel'e  Mimarlar Odasõ Onur 
Kurulu  tarafõndan verilen
"dört ay meslekten men " cezasõna ilişkin dosyayõ incelemiştir.

Bu incelemede 26.12.1985 tarih ve 2L91 no 'lu TMMOB Mimarlar Odasõ 
yazõsõnõn eki olan Mimarlar Odasõ Onur Kurulu 'nün gerekçeli kararõ "beş 
sayfa",Özden Egel'in Antalya 2. Noterliği kanalõ ile kurulumuza yolladõğõ 
9.1.1986 tarih ve 1705 sayõlõ 11 sayfalõk itiraz dilekçesi ve ekleri görüşülerek 
aşağõdaki
kararlara varõlmõştõr:

l -Özden Egel'in TMMOB Mimarlar odasõ Antalya Temsilciliği yazõsõ ve ekinde 
gönderilen anket formu Konu ile ilişkin görülmediğinden dikkate alõnmamõştõr.
Özden Egel'in itiraz dilekçesindeki esas ve usul hakkõndaki savlarõ Mimarlar 
Odasõ Onur Kurulu' nün gerekçeli kararlarõ ve ilgili kanun ve yönetmelikler 
çerçevesinde ayrõntõlarõ ile incelenmiştir. Özden Egel'in süre ve bilirkişi 
incelemesine ilişkin usul yönündeki itirazlarõnõn Mimarlar odasõ Yönetmeliğinin
m. 42 ve m.45 e göre geçerli olmadõğõ görülmüştür.

Sonuç olarak kurulumuz TMMOB Mimarlar Odasõ Onur Kurulunun 20.12.1985
tarihinde Özden Egel hakkõnda verdiği "dört ay serbest meslek 
uygulamasõndan uzaklaştõrma" cezasõnõ uygun görmüştür.

Rüştü ÖZAL        Başkan
Nejat  ERSİN Raportör
Ahmet  VAROL      Üye
Ömer KULELİ       Üye
Arif DELİKANLI    Üye

Ek. 2

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE 
KURULUŞ
Madde l- TMMOB Yasa ve Tüzüğü'nde belirtilen amaçlara ulaşabilmek için; 
bağlõ Oda birimlerinin çalõşmalarõm koordine etmek, daha etkin ve verimli bir 
çalõşma ortamõ sağlamak için gerekli olan güç birliği,dayanõşma ve ortak 
davranõşõ sağlamak amacõyla, o ildeki  Oda Merkez, Şube ve Temsilciliklerini 
bünyesinde toplayan, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu oluşturulur.

TMMOE İl Koordinasyon Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu karam  ile kurulur ve 
kaldõrõlõr.

KOORDİNASYON  KURULU  OLUŞUMU
Madde 2- Kurula, o ildeki  Oda Merkez, Şube, temsilcilik ve benzeri  
birimlerinden birer yetkili katõlõr.  Her dönem basõnda, ilgili  Oda birimleri, 
temsilcilerini,  Birlik Genel  Sekreterliğine, yazõl õ olarak bildirirler.

Madde 3- Kurul toplantõlarõna 3 kez üst üste katõlmayan Üyeler istifa etmiş
sayõlõr. İlgili Oda birimi,istifa eden,bu şekilde istifa etmiş sayõlan ya da 
değiştirmek istediği üyenin yerine,yeni temsilcisini belirler. Koordinasyon 



Kurulu sekreterliğine ve Birlik Genel Sekreterliğine yazõlõ olarak bildirir. Yeni 
Temsilci,bu bildirimin Birlik Genel Sekreterliğine ulaşmasõndan sonra   
Koordinasyon Kurulu üyesi olarak toplantõlara katõlõr.

KOORDİNASYON  KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 4- a) Oda, Şube ve Temsilcilik Genel Kurullarõ tamamladõktan sonra, 
amaç maddesindeki hedefler ve ilgili  birimlerin önerileri doğrultusunda, bir 
dönemlik Çalõşma Programõnõ hazõrlamak, Birlik Yönetim Kuruluna sunmak, 
program içeriğine uygun çalõşmalar yapmak,

b) TMMOB işyeri Temsilcilikleri ve işyeri Komitelerinin çalõşmalarõna
yardõmcõ olmak, TMMOB ile ilişkilerini sağlamak,

c) O ildeki diğer ilgili kuruluşlarla, geliştirici bir ilişki içinde bulunmak ve 
çalõşma ilkeleri doğrultusunda ortak çalõşmalar yapmak,

d) ülke ve kamu çõkarlarõm ve Dualarõn uzmanlõk alanlarõndan kaynaklanan 
sorunlarõ bir bütün halinde savunmak,

e) Kamu yararõ, Üye ve halk çõkarlarõm koruma doğrultusunda, Odalarca 
sürdürülen mesleksel denetimin, teknik elemanlarõn bütünlüğünü geliştirici bir 
uyum içinde uygulanmasõnõ sağlamak,

f) Olanaklar dahilinde çalõşmalarõ kamuoyuna iletmek, bu amaçla toplantõlar 
düzenlemek, bülten çõkartmak ve diğer basõn-yayõn araçlarõndan yararlanmak.

g) Sosyal  içerikli çalõşmalar yapmak, bu anlamda sportif, sanatsal,
kültürel yarõşmalar, sergiler vb. çalõşmalarõ gerçekleştirmek.

h)  Koordinasyon kurulunun oluşumunu ilgili  kurura ve mercilere bildirmek.

SEKRETERYA

Madde 5- Koordinasyon Kurulu Sekreteri, Koordinasyon Kurulu tarafõndan 
önerilen adaylar arasõndan bir dönem için TMMOB Yönetim Kurulunca 
seçilerek atanõr.
Sekreter, TMMOB Yönetim Kurulu'na karşõ sorumludur. Koordinasyon Kurulu 
üyesi olarak toplantõlara katõlõr, oy hakkõ vardõr. Kurulun yürütücüsüdür.

Koordinasyon Kurulu üyelerinden birinin Sekreter olarak atanmasõ 
durumunda, ilgili Oda birimi, yeni bir temsilci belirler ve Birlik Genel 
Sekreterliğine bildirir.

Sekreterin çalõşma  koşullarõ ve özlük haklarõ sözleşme ile saptanõr. 

ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Madde 6- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak 
toplanõr. TMMOB Başkanlõğõnõn, kurul üyesi bir Odanõn gerekçeli isteği ve 
sekreteryanõn çağrõsõ  ile olağanüstü toplanõr.



Toplantõlar çoğunlukla yapõlõr.   Kurula katõlan her üyenin bir oy hakkõ  vardõr.  
Kararlar çoğunlukla alõnõr.

Toplantõlarõ  Koordinasyon  Kurulu Sekreteri yönetir.
Koordinasyon Kurulu, çalõşmalarõ  için gerekli  gördüğü organlarõ oluşturabilir.
Koordinasyon Kurulu, kurul  olarak çalõşma  ve eylemlerinden ötürü, 
TMMOB'ne karşõ  sorumludur.

BÜTÇE
Madde.7- Koordinasyon Kurullarõ, çalõşma programõ ile birlikte, o dönem için 
TMMOB' ce karşõlanmasõ gerekli görülen harcamalarõnõ  Birlik Yönetim 
Kurulu'na bildirirler. Birlik Yönetim Kurulu, o dönem için gerekli görülen ve 
kabul  ettiği  harcamalarõ, ilgili fasõlda gösterir.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 8- Bu yönetmelikte yer almayan konularda, TMMOB Yönetim Kurulu 
kararlarõ  uygulanõr.

YÜRÜRLÜK
Madde 9- Bu yönetmelik TMMOB Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte 
yürürlüğe girer ve TMMOB Yönetim Kurulu'nca yürütülür.

Bilgilerinizi rica eder, yeni dönem çalõşmalarõna katõlacak seçilmiş yönetim 
kurullarõ Üyelerimize başarõ dileklerimizi iletirim.

Saygõlarõmla
YÜCEL ÖZEL
TMMOB Gendi Sekreter Yard.

Dağõtõm:   

1) Oda  Başkanlõklarõ,
2) Şube  Başkanlõklarõ,
3) Bölge Temsilcilikleri,
4) İl Temsilcilikleri   (Odalarõ   tarafõndan!

Ek. 3
TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1986-1987 BÜTÇE 
YÖNETMELİĞİ

Madde:  l
Birliğin bütçe dönemi olan l Nisan 1986 - 31 Mart 1988 arasõnda geçecek olan 
iki yõl, gelirler 148.093.742.-TL.ve giderler 148.093.742.-TL  olarak 
bağlanmõştõr. Dönemin 1.bölümünü oluşturan 1.4.1986- 31.3.1987 arasõ için 
gelirler ve giderler 79.253.040 TL. ve 2.bölümünü oluşturan 1.4.1987 - 
31.3.1988 arasõ için gelirler ve giderler 68.840.702.-U olarak ön görülmüştür.

Madde:  2 



Bu dönem için, TMMOB Yasasõnõn 12/a maddesi gereğince, Odalarõn 
ödeyecekleri Birlik payõ, aşağõdaki şekilde

a) Üye başõna ayda 10-TL,
b) Gerçekleşen gelir bütçesinden, %4 oranõnda,
c) a ve b toplamõnõn bütçenin %1 sini geçmemesi koşulu ile; hesaplanõr.

a ile b'nin toplamõ dönemin bar iki bölümü için, tahmini bütçeler üzerinden, 12 
ayda eşit taksitlerle pasla olarak Odalardan tahsil edilir. Bütçe dönemi 
sonunda bütçe gerçekleşmelerine göre kesin borç alacak hesabõ çõkarõlõr. 
Oda ödentilerinde fazlalõk varsa bir sonraki döneme alacak kaydedilir, borç 
bakiyesi on gün içinde tahsil edilir.

Birlik Hissesi paylarõnõn yeni bütçe yalõna göre düzenlenmesi ve 1.Nisandan 
itibaren yürürlüğe konulmasõna Birlik Yönetim Kurulu Yetkilidir.

Madde:  3
Odalarca ödenecek Birlik Hissesi ve Ortak Bina Fonu katõlõm paylarõnõn her 
ayõn ilk haftasõ sonuna kadar ödenmesi esastõr. Bir ayõ geçen geç 
Ödemelerde % 10 ve takip eden her ay için % 4 gecikme zammõ tahakkuk 
ettirilir.

Bütçe gerçekleşmelerine göre kesin borç-alacak hesabõ çõkartõlmasõ sõrasõnda 
Birlik Hissesinden kaynaklanan gecikme zamlarõnda gerekli düzeltme yapõlõr 
ve kesinleştirilir. Bina Fonundan kaynaklanan gecikme zamlarõ için aynõ işlem, 
Bina Fonu hesabõnõn kesinleştirilmesi sõrasõnda yapõlõr.

Madde:  4
Her yeni Bütçe döneminin başlangõcõnda l Nisandan itibaren o dönem 
bütçesinin kabul edileceği Genel Kurula kadar geçen her ay için bir önceki 
Genel Kurulda kabul edilen bütçenin 1/24'ü oranõnda harcama yapmaya 
mevcut Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde:  5
TMMOB Yasasõnõn 2. maddesine göre Birlik Yönetim Kurulunun kararõ ile 
Odalardan istenecek olağanüstü yardõmlar, Odalarca öncelikle ödenir.

a) Birlik Yönetim Kurulu, bütün ihtisas alanlarõnõ ilgilendiren faaliyet 
konularõnda ve Birliğin hükmi şahsiyetini ilgilendiren veya icra uygulamasõyla 
karşõlaşmasõ hallerinde, 3/4 çoğunlukla olağanüstü yardõm kararõ alabilir.

b) Herhangi bir Odanõn kendi faaliyeti için Birlikten mali yardõm (geri ödenme 
süresi  bildirilerek) istemesi halinde ve Birliğin karşõlayamamasõ  durumunda 
Odalardan istenecek olağanüstü yardõmlar da 3/4  çoğunlukla kara bağlanõr,  
ve olağanüstü yardõmda bulunan diğer odalara etmesi içinde iade edilir.

c) Olağanüstü yardõmlar,Odalara,bütçeleri oranõna göre yansõtõlõr.

Madde:  6



Birlik kasasõnda en fazla nakit olarak 500.000.-l bulundurulabilir. Aşan 
miktarlar o günün sonunda bankaya yatõrõlõr.

Madde:  7
Birlik başkanõ, II. Başkanõ,Genel Sekreter ile Sayman Üye, Birlik Yönetim 
Kurulunun kararõ olmaksõzõn 100.000.-TL ye  kadar olan harcamalarõ 
yapabilirler.  Bu miktarõn üzerindeki bütün harcamalar için (Bina Fonu 
harcamalarõ hariç)  Yönetim Kurulu kararõ  gereklidir.

Madde:  8
Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerinin ve 
sözleşmeli personelin seyahatlerinde, harcõrahlarõ, en yüksek devlet memuru 
harcõrahõna denk olarak ödenir. Otel ve diğer zorunlu giderler ayrõca ödenir.
Seyahatler için, uçak bileti gideri Yönetim Kurulu Kararõna bağlõ olmak üzere 
her türlü araç kullanõlabilir.

Madde:  9
Bütün Odalarõn, üyelerinden, kayõt ve kimlik ücreti ile üye ödentisi olarak, eşit 
ücret tahsil etmeleri esastõr. Bu amaçla Birlik Yönetim Kurulunca Oda Genel 
Kurullarõndan önce hazõrlanan öneriler, Oda Yönetim Kurullarõ aracõlõğõyla 
Oda Genel Kurullarõna iletilir.

Madde:  10
Odalarca üye adresleri hiçbir şekilde dõşarõya verilemez. Üye adreslerine bazõ 
kuruluşlarca postalanacak matbuat içi», posta masraflarõ, çeşitli giderleri ve 
adres başõna en az 10.-l Ücret alõnarak ilgili Oda tarafõndan işlemler yürütülür.

Ücret alõnmamasõ konusunda Yönetim Kurullarõ yetkilidir. 

Madde:  11
Bütçe ödeneği bulunmayan fevkalade giderler veya ayrõlan miktar yeterli 
olmayan giderler için, fasõl aktarõmõ yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde:  12
Yönetim Kurulu oturum hakkõ her toplantõ için 1986 yõlõnda 1.000.-Ti. 1987 
yõlõnda 1.500.-Ti. olup, her toplantõ öncesi ödenir. Denetleme Kurulu üyelerine 
her gün için 2.500.-U. (1986) ve 3.000.-Ti. (1987) harcõrah ve Komisyon 
üyelerine Yönetim Kurulu için öngörülen oturum haklarõ ödenir. Bu 
yönetmeliği uygulamaya Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir. 

Madde:  13
Bu yönetmelik l Nisan 1986 tarihinde yürürlüğe girer. 

Ek. 4
TMMOB Örgütlülüğü Komisyon Raporu
Maden Mühendisleri Odasõ genel kurulu Jeofizik Mühendislerinin ayrõ bir Oda 
kurmasõnõ TMMOB genel kuruluna önermeyi kararlaştõrmõş bulunmaktadõr. Bu 
öneriyi TMMOB'nin oluşmuş örgütlenmesi ve önümüzdeki dönemler 
çerçevesinde inceleyen komisyon aşağõdaki noktalara dikkat çekmeyi gerekli 
görmüştür.



I. TMMOB yasasõnõn 2 a, 13, 14 ve 17., TMMOB tüzüğünün 2, 3a, 17L, 48,49 
ve 51. Maddeleri konumuzla doğrudan ilgilidir. Uzmanlõk kollarõnla 
belirlenmesi ve odalar açõlmasõ TMMOB"nin başlõca amaçlarõndan olmakla 
birlikte yasa ve tüzüğün bütün bu kanunun kurallarõnõn ve kriterlerinin tüm 
uzmanlõklarõn eşitliğinin öngörüldüğü TMMOB'ne bõrakõldõğõnõ söylemektedir.

Komisyon bugüne kadarki oluşmalarõn õşõğõnda yeterli netlikte kriter ve 
kurallarõn oluşmadõğõ görüşünde birleşmiştir.
II. Mevcut 18 Oda'nõn üye sayõlarõ ile önümüzdeki yõl için öngörülen bütçe 
rakamlarõ ve barõndõrdõklarõ uzmanlõklara ilişkin ekte verilen liste göz önüne 
alõnmalõdõr. Mevcut durumun değerlendirilmesinde bu sayõ sal verilenin 
ötesinde Oda ve uzmanlõk faaliyetlerinin çeşitliliği, niteliği sayõsõ gibi noktalar 
bir uzmanlõk kolunun ayrõ Oda kurmasõnda dikkate alõnacak parametreler 
olmalõdõr. Herhangi bir faaliyet alanõnda o uzmanlõğa duyulan talep, o 
uzmanlõğõn görev ve ödevlerinin tanõmlanma gereksinimi de gözetilmelidir.

III. Oda kurulmasõ ile ilgili kriterlerin anlattõğõ toplan sonuç mevcut odalarda 
kaybolmuş ise e odalarõn kapatõlmasõ ve üyelerinin ilgili Odaya aktarõlmasõ 
kararõnõn verilmesi gerektiği konusunda komisyonun dört üyesi birleşmiştir. 
Birlik Yönetim Kurulunun İç Mimarlar Odasõ ile Meteoroloji Mühendisleri 
Odasõnõn Birlik Denetleme Kurulunca denetlenmesine karar verdiği-raporlarõ 
ektedir kaydedilmiştir.

IV. Her uzmanlõk kolunun bir Oda kurmasõ için gerekli yardõmlarõ TMMOB'nin 
sağlamakla görevli olduğu görüşü komisyonda ayrõca kaydedilmiştir.

V. Komisyonun iki üyesi mevcut Oda sayõsõnõn azaltõlarak yakõn uzmanlõklarõn 
bir Oda çatõsõ altõnda toplanmalarõnõn TMMOB örgütlülüğü ve mesleğin 
bütününün gelişimi açõsõndan olumluluk görmekte ve bunun dayanağõ olarak 
mevcut işleyişteki aksaklõk ve eksiklikleri göstermektedirler.

SONUÇ: Raporun III. Maddesinde belirtilen görüşler çerçevesinde 
komisyonun dört üyesi Gemi Makinalarõ işletme Mühendisleri Odasõ, İç 
Mimarlar Odasõ ve Meteoroloji Mühendisleri Odasõ üyelerinin en yakõn ihtisas 
Odalarõ üyeliklerine aktarõlmasõnõ (Sõrasõyla Gemi Mühendisleri Odasõ, 
Mimarlar Odasõ ve Elektrik Mühendisleri Odasõ) önermektedir.

Komisyonun tüm üyeleri jeofizik Mühendislerinin gerek sayõ, gerek şimdiye 
kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler ve uzmanlõk alanõ olarak bir Oda 
kurmalarõnda mevcut Odalar göz önüne alõndõğõnda bir uzmanlõk kolu üyeleri 
açõsõndan bir eksiklik olmadõğõ görüşündedirler. Bu nedenlerle komisyon 
Maden Mühendisleri Odasõ genel kurul» kararõnõ hatõrlatarak jeofizik 
Mühendislerinin ayrõ bir ihtisas Odasõ kurmalarõnõ oybirliği ile benimsemiş 
bulunmaktadõr.
TMMOB Yönetim Kuruluna gereği için sunulur.

Mustafa GÜLENÇ 
Erdal BİNGÖL 
Süleyman ÖZKAPLAN 
Osman DEMİRAĞ 
Bülent TANIK



Ek.4-a

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
Chamber of tbe Mining Engineers of Turkey
Selanik Cad. 19/3 Kõzõlay-Ankara Tel.:251 10 80

Ankara: 27 Mart 1986 
Sayõ: (DN-900) 96

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği
Genel Sekreterlik

ANKARA
22-23 şubat 1986 tarihlerinde toplanan 30.Olağan Genel Kurulumuz, Odamõz 
bünyesinde bulunan Jeofizik Mühendislerinin ayrõ Oda kurma istemlerini oy 
birliği ile kabul etmiş bulunmaktadõr.

İlgili kararõn görüşülmek üzere TMMOB Genel Kurul Gündemine alõnmasõ için 
gereğini bilgilerinize sunarõz.
Saygõlarõmõzla,

Nadir KARAPINAR 
Genel Sekreter

Ek: 4-b

JEOFİZİKÇİLER DERNEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

. Türkiye de Jeofizik bilim dalõ mensuplarõ ilk mesleki örgütlerini 1955 yõlõnda 
kurmuşlardõr. 1957 yõlõnda Türk Jeofizik Derneği adõnõ alan bu örgüt ilk 
bilimsel yayõnõnõ 1959 yõlõnda gerçekleştirmiştir.
1960 yõlõndan itibaren Türkiye Jeofizikçiler Derneği olarak yürütülen aktiviteler, 
o günden buyana ülkemizde yaşanan olağanüstü dönemlerin bazõlarõnõn 
getirdiği etkiler nedeniyle bir kaç yõlõ aşmayan kesintiler dõşõnda demokratik 
örgütselliğini dinamik ve üretken olarak sürdürmüştür.

Bu üretkenlik ve dinamizm kapsamõnda 1. ve 2. Teknik Eleman Kurultaylarõna 
etkin katõlõm, 8 Ulusal Bilimsel ve Teknik Kurultay ve 1980 yõlõnda 24 ülkenin 
562.delege ile katõldõğõ "42. Avrupa Jeofizikçiler Kongresi" ülkemizde dernek 
organize ve koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesi sayõlabilir.

. Derneğin periyodik yayõnõ "JEOFİZİK" aralõksõz yayõnlanmaktadõr.

. Jeofizik mühendisliği eğitimi halen İ.T.Ü., İ.Ü.M.F., A.U.F.F., K.U., ve 9 Eylül 
üniversitelerinde sürdürülmektedir.

. Bugün Dernek, sayõlarõ 1500'e varan jeofizik mühendislerinin örgütü 
durumundadõr.



. 26 Ocak 1986 Pazar günü yapõlan Derneğin 23. Olağan Genel Kurulunda, 
Jeofizik Mühendisleri Odasõnõn kurulmasõnõn gerçekleştirilmesi için oybirliği ile 
karar alõnmõş ve Yönetim Kurulu bu çalõşmalarõ yürütmekle görevlendirilmiştir. 

Yürürlükte olan Dernek tüzüğüne göre, Odanõn kurulmasõ durumunda 
Derneğin tüm mal varlõğõnõn Oda'ya aktarõlmasõ söz Konusudur.

. Halen Derneğin,"Bayõndõr sokak 7/14 Kõzõlay" adresinde 3 oda l salondan 
ibaret lokali, Dernek faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli olan parasal 
miktarõn dõşõnda bankalarda 17 Milyon TL sõ bulunmaktadõr.

Ek. 4-c

İÇ MİMARLAR ve METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODALARI HAKKINDA 
TMMOB DENETLEME KURULU RAPORU

Denetleme Kurulumuz kendinden TMMOB yönetimince istenen bir görevi 
yerine getirmek Üzere;

l- İç Mimarlar Odasõ yöneticilerinden,
Turgut Kaçar, Başkan
Nur Köylüoğlu, Sayman Üye ile İç Mimarlar Odasõnõn yapõsõ, 
örgütlenmesi, Üye sayõsõ, gelişimi, geçmiş dönem etkinlikleri konularõnda 
görüşmüş ve;

- Bugün için Türkiye'de toplam 1500 civarõnda olan içmimarõn
ancak 240'inin Odaya üye olduğu,

- Bütçe gelirlerinin tamamõnõn Üye aidatlarõna dayanan bu Odamõzõn 84-86 
döneminde Üyelerin % 30'undan aidat toplamõş olduğu,

- Geçmiş 8 yõl içinde bu Odamõzõn örgütlenme ve Üye kazanma çalõşmalarõ 
dõşõnda, yayõn, eser, kongre, konferans, sergi vb. etkinlikleri 
gerçekleştirememiş olduğu,
- Yeni dönem en az 15 günde bir yönetim toplantõsõ yapõlmasõna karşõn geçen 
dönemde,Yönetim Kurulu toplantõlarõnõn 2 ayda bir yapõlabildiği,

İfadelerden anlaşõlmõş ancak geçen dönem karar defteri daha önceki 
yöneticilerden henüz alõnmamõş olduğundan görülememiştir.

Oda yöneticileri, İç Mimarlõk disiplininin ayrõ bir meslek disiplini olmasõ nedeni 
ile en yakõn Oda ile birleşmeleri halinde bu yapõ içinde eriyebileceklerini buna 
karşõlõk daha güçlü bir Oda ile birleşmeleri halinde üyelerinin daha büyük bir 
bölümünün örgütlenerek disipline olabileceğini de belirtmişlerdir.

Kurulumuz bu Odamõzõn yeni dönemdeki örgütlenme biçimi konusunda (ayrõ 
Oda olarak kalmak ya da başka bir Oda ile birleşmek) en sağlõklõ kararõn bu 
Odanõn kendi kararõ olacağõna inanmaktadõr.

Sonuç olarak;
İç Mimarlar Odasõnõn kararõnõn da alõnmasõ ile birlikte, yukarõdaki tespitler 



çerçevesinde TMMOB örgütlenmesinin güçlendirilmesi ve içmimarlarõn daha 
sağlõklõ bir örgütlenme içinde toplanabilmeleri açõlarõndan İç Mimarlar 
Odasõnõn kendi disiplinine en yakõn Oda ile birleşmelerinin daha olumlu 
olacağõ kanõsõndayõz.

2- Meteoroloji Mühendisleri Odasõ ile ilgili olarak; TMMOB Genel Sekreter 
Yardõmcõsõ Yücel Özel tarafõndan Oda Başkanõ Ahmet Kõlõç ile yapõlan 
görüşme sonucu Oda.yöneticileri Denetleme Kurulu ile görüşmeye davet 
edilmiş ancak 28.4.1986 günü saat 21.30'a kadar yöneticilerin gelmemiş 
olmasõ nedeni ile söz konusu görüşme yapõlamamõş ve bu Oda ile ilgili 
değerlendirme tamamlanamamõştõr.

28.4.1986

Turhan TUNA
Bekir ÖZGİRGİN

Ek. 4-d

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

PK.   372   KIZILAY/ANKARA

2/5/1986

TÜRK MÜHENDİS VE MÎMAR ODALARI BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
ANKARA

28 Nisan 1986 günü TMMOB Genel Sekreter yardõmcõsõ sayõn Yücel ÖZEL 
tarafõndan Odamõz Başkanõ Ahmet KILIÇ'a,aynõ gün TMMOB Denetçilerince 
Odamõzõn denetleneceği ve saat 18.00 da ilgililerin Oda da bulunmalarõ 
bildirilmiştir.

Anõlan gün ve saatte Yönetim Kurulu üyelerinden Sekreter Erdoğan 
BÖLÜK,II.Başkan İnci ERGİN ve Sayman üye Utku SÜMER Oda'da 
bulunmuşlar ve saat 20.00 a kadar Denetçilerin gelmesini 
beklemişlerdir.Ancak Denetçilerinde TMMOB Toplantõ salonunda beklemeleri 
ve bir yanlõş anlama sonucu bir araya gelme gerçekleşememiştir.
Bilindiği üzere Meteoroloji Mühendisleri Odasõ 14 Nisan 1990 de kurulmuş ve 
faaliyetini 16 seneyi aşan bir süredir sürdürmektedir. Bu süre içinde 
"HİDROMETEOROLOJİ" isminde 2 aylõk bir dergiyi 4 yõla yakõn süreyle 
çõkarmõş ancak artan maliyetler sonucu bu yayõn sürdürememiştir. Daha 
sonra Bülten şeklindeki az hacimli yayõnlarla bu konudaki faaliyetini 
sürdürmüştür.

Odamõz 1981 yõlõnda İ.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği 
Bölümü ile birlikte Türkiye I.Ulusal Meteoroloji Kongresini düzenlemiş ve bu 
kongrenin yürütülmesi görevini üstlenmiş ve başarõyla sonuçlandõrmõştõr.

Meteoroloji Mühendisliği,diğer Mühendislik branşlarõndan çok farklõdõr.Bu 



nedenle üyelerimizin hemen hemen tamamõ Kamu Sektörün de 
çalõşmaktadõr.Kanun gereği kamu kesiminde çalõşanlarõn Odaya 
kaydolmasõnõn zorunlu olmamasõ,Odamõz üyelerinin artmamasõnda önemli bir 
etken olmuştur.Yinede son 2 ay içinde 30 yeni üyemiz Odamõza kayõt 
olmuştur.1986 yõlõ sonuna kadar bu sayõnõn 500 e çõkmasõ beklenmektedir.

TÜRK  MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
PK.    372   KIZILAY/ANKARA

Odamõz bu günkü Yönetim Kurulu ile eskidende olduğu gibi tam bir işlerlik ve 
üyeleri ile sürekli ilişki içinde bulunmaktadõr. Var olan maddi bazõ zorluklarda 
üyelerimizle kurulan yakõn diyalog sonucu Temmuz ayõ ortalarõnda 
çözümlenmiş olacaktõr.

1986 yõlõ için planlanan faaliyetler arasõnda bir bilimsel seminer,bir konferans 
bulunmakta ayrõca 3 aylõk bir derginin çõkarõlmasõ için araştõrmalar 
sürdürülmektedir.

Bir yanlõş anlama sonucu TMMOB Denetçileri ile YK'muzunda şiddetle arzu 
ettiği buluşmanõn gerçekleşmemesi bizleri de üzmüştür.

Ayrõca Denetçilerle görüşülerek durum kendilerine izah edilecektir.
Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet KILIÇ 
Başkan
Ek. 4-e
Oda 1985 

ÜYE
1986 TAHMİNİ 
BÜTÇE

Bağlõ Uzmanlõklar

Elektrik 12397  82.835.010 Elektronik Bilgisayar
Fizik   934     899.598 Bilgisayar,Nükleer,Matematik
Gemi   697  20.750.000
Gemi Mak.   721   5.250.000
Harita  2527  27.004.275
İç Mimar   257     290.000
İnşaat 29216 137.425.393 Çevre,
Jeoloji  3146  11.160.010
Kimya 10130  34.821.541 Gõda,Tekstil,Seramik
Maden  3509  40.000.000 Jeofizik
Makine 26813 317.680.031 Tekstil,Endüstri,Uçak,Üretim(İşlet)
Metalurji  1231 63.610.17
Meteoroloji   174    514.126
Mimarlar 12260 162.500.013
Orman  5073  30.000.000 (Ağaç işleri Endüstri),Orman,Endüs.
Petrol   466  10.133.380
Şehir Planlama   553   4.000.000
Ziraat  8367  30.000.001

Ek. 5
PROTOKOL



Taraflar: Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği  (TMMOB)
Kõbrõs Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği  (KTMMOB)

Amaç:TMMOB ve KTMMOB arasõnda,kuruluşlarõn görev alanlarõna ilişkin,bu 
güne kadar sürdürülen ilişkileri daha verimli ve güçlü kõlmak.

Amaç maddesinde belirtildiği gibi,TMMOB ve KTMMOB arasõnda mevcut 
ilişkilerin ve işbirliğinin geliştirilmesi,daha ileri götürülmesi için;

1.Kuruluşlar arasõnda bu günden itibaren karşõlõklõ yayõn mübadelesi 
yapõlacak,yayõn mübadelesinin düzenli olmasõ iki taraf Birlik merkezince 
sağlanacaktõr.

2.Her iki kuruluşun düzenlediği etkinliklere bir diğerinin katõlõmõnõ sağlamak 
esastõr.

3.Dönem başlarõnda kuruluşlar çalõşma programõnõ hazõrlarken,ortaklaşa 
düzenlenebilecek etkinliklerin yeterli düzeyde oluşturulmasõna itina 
gösterilecektir.

4. Kuruluşlara mevcut bilgi birikimlerinin  ortak kullanõma açõlmasõ için gerekli 
ortamlar yaratõlacak,bilgi akõmõ düzenli ve seri bir hale getirilecektir.

5. Her iki kuruluşun da diğer ülkeler mühendis ve mimar örgütleri ile olan 
ilişkilerinde dayanõşma ve işbirliği güçlendirilerek geliştirilecektir.

6. Birlikler arasõnda  sürdürülün iyi ilişkilerin Birliklere bağlõ meslek Odalarõ 
arasõnda da aynõ yönde  sürdürülmesi  konusunda gerekli Girişimlerde 
bulunarak ve koordinasyonu sağlamakla Birlikler yükümlü, bulunmaktadõr.

İşbu protokol 21 Mayõs 1984 tarihinde TMMOB ve KTMMOB Başkanlarõnca 
görüş birliğine varõlarak Ankara'da  imzalanmõş  ve yürürlüğe konmuştur.

TMMOB                                         KTMMOB
Yönetim Kurulu Adõna                          Yönetim Kurulu Adõna
Başkan                                        Başkan
Teoman ALPTÜRK                                Bektaş HASAN

TMMOB
GENEL KURULU YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

Ek. 6

 

Eski şekli

Madde 3- Başkanlõk Divanõ: Bir Başkan, iki Başkan Yardõmcõsõ ile dört 
Yazmandan kurulur.

Yeni Şekli



Madde 3- Başkanlõk Divanõ Bir Başkan, iki Başkan Yardõmcõsõ ile dört 
Yazmandan ya da bir Başkan, bir Başkan Yardõmcõsõ ve iki Yazmandan 
oluşur.

Eski şekli
Madde 5- (a-i maddeleri aynen)
Yeni şekli
Madde 5- (EK)
j) Yargõ gözetiminde yapõlacak organ seçimlerine katõlacak aday listesini 
görevli İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesini ve seçim günü görevli kurullara 
gerekli yardõmõ sağlamak.

Eski şekli
Madde 8- Oturum süresince Başkanlõk Divanõ, biri başkan veya Başkan 
Yardõmcõsõ olmak üzere an az dört (4) üyesiyle başkanlõk divanõnda yer almak 
zorundadõr.

Yeni Şekli
Madde 8- Oturum süresince Başkanlõk Divanõ,biri başkan ve yardõmcõsõ olmak 
üzere 7 üyeli divanda en az dört(4) 4 üyeli divanda en az iki(2) üyesiyle 
başkanlõk divanõnda yer almak zorundadõr.

Madde 11- İptal
Madde 16- İptal
Madde 17- (a) ve (b) İptal
Madde 19- Son paragraf
Madde 41- İptal
Madde 42- İptal
Madde 43- İptal
Madde 44- İptal
Madde 45- İptal

Ek 7-a
TOPLANTI TUTANAĞI

Tmmob Yönetim Kurulunun 204 sayõlõ kararõ ile kurulan Birlik hissesi ve 
Tahmini bütçe komisyonu,15.4.1986 günü saat 19.00 da,komisyon üyesi 
Harun DEMİRTAŞ ve Yücel ÖZEL�in katõlõmõ ile toplandõ.İMO temsilcisi Oktay 
ÖĞÜNÇ katõlamadõ.
1) Daha önceden,ön çalõşma olarak hazõrlanmõş olan;
a) Eski yönetem olan üye başõna ....TL ve .... milyona kadar %6 geri kalandan 
%3 olmak üzere bütçe payõ
b) Yeni önerilen,üye başõna ...TL ve bütçelerin %4 ü oranõnõn,%7 yi 
geçmeyecek toplamdaki bir pay
şeklindeki önerilerden başka bir önerinin var olmadõğõ görüldü.
2) Geliri giderine denk olan harcamalar üzerinden Birlik hissesi tahakkuk 
ettirilmemesi ve yine tahsil edilmemiş üye ödentileri üzerinden üye payõ 
alõnmamasõ şeklindeki itirazlar tartõşõldõ.
Birlik Yönetim Kuruluna sunulacak tahmini bütçe taslağõnõn sonuç rakamõnõn 
1986 yõlõ için 50.800.000.- TL olduğu dikkate alõnarak yine,odalarõn 1984 ve 
1985 yõlõ gerçekleşmiş bütçeleri üzerinden tahakkuk etmiş Birlik hissesi 



tutarlarõnõn,oda bütçeleri içerisindeki paylarõnõn %4.6 ile %16.5 arasõnda 
değiştiği ve dengesizlik olduğu görüşü dikkate alõnarak;
Komisyon üyeleri olarak görüşlerimizi aşağõda belirtiyoruz.

Harun DEMİRTAŞ: Görüşlerimi daha sonra bildireceğim.

Yücel ÖZEL : 1.madde (b) de belirtilen öneriyi,üye başõna 10.-TL olarak ve 
toplam tahmini bütçe taslağõnõn 49 milyon tutarõnõn uygun olduğu 
kanaatindeyim.

Ek. 7-b

BİRLİK HİSSESİ TESPİTİ KOMİSYONU
TOPLANTI TUTANAĞI

Katõlanlar:
Meteoroloji M.O            Utku SÜMER      Sayman Üye
Elektrik M.O               Ömer SAKALSIZ   Sayman Üye
Ziraat M.O                 Aşõr ÖNDER      Sayman Üye
Maden M.O                  Ümit ÜNCÜ       Sayman Üye

Fizik M.O                 Şenol CEBECİ      Sayman Üye
Jeoloji M.O               Hayrettin K.OĞLU  Sayman Üye
Harita ve KMO.            Bülent ONAT       Sayman Üye
Kimya M.O                 Nuray BİLGEN      Sayman Üye
İnşaat M.O                Oktay ÖĞÜNÇ       Sayman Üye

2.5.1986 günü saat 19.00�de toplanan komisyon,aşağõdaki tespitleri 
yapmõştõr.
1) Katõlan odalara yeni bir öneri iletilmemiştir.
2) Eski hesaplama yöntemi;Birlik tarafõndan önerilen yeni yöntem ve dolaylõ 
öğrenilmiş olan sadece üye sayõlarõ üzerinden,hesaplama yöntemi üzerinden 
tartõşõlmõştõr.
3) Üye başõna 10.-TL ve bütçeler üzerinden %4 Paylarõnõ toplanmasõ ile elde 
edilecek rakamõn % 7 ile sõnõrlandõrõlmasõ şeklinde özetlenen yeni önerinin OY 
BİRLİĞİ ile kabulüne;
Gelebilecek kesin rakamlar içeren başka öneriler olmasõ halinde TMMOB 
Genel Kurul Bütçe Komisyonuna iletilmesinin uygun olacağõna,
Karar verilmiştir.

TMMOB adõna,
Celal ÇOBAN                              Yücel ÖZEL
Genel Sekreter Yardõmcõsõ                Genel Sekreter Yardõmcõsõ

Ek. 7-c

TMMOB. BİRLİK HİSSESİ HESAPLAMA YÖNTEMİ KONUSUNDA ODA 
GÖRÜŞÜMÜZ

TMMOB Yönetim Kurulunun 204 sayõlõ kararõ ile Birlik Hissesi ve tahmini 



bütçe konularõnõn görüşülmesi için komisyon üyesi olarak seçilmiştim.

Komisyonun 15.04.1986 günü yapõlan toplantõsõnda, birlik hissesinin 
hesaplanmasõ hususunda görüşlerimi daha sonra yazõlõ olarak bildireceğimi 
belirtmiştim.

Oda Yönetim Kurulu Üyemiz Murat ÖNDER ile birlikte yapõlan çalõşmalar 
neticesinde;  birlik hissesinin belirlenmesinde daha önceki hesaplama 
yöntemlerini de gözden geçirdik.  Bu komisyon çalõşmamõz Oda Yönetim 
Kurulumuzca da görüşülerek benimsenmiş ve kabul edilmiştir.

TMMOB, yetkililerinden edindiğim konu ile ilgili dokümanlar çerçevesinde 
Odalarõn birliğe ödeyeceği yõllõk hisselerin hesaplanmasõnda üye sayõlarõ esas 
alõnmõştõr.

Bu hesaplama aşağõdaki kriterlere  göre yapõlmõştõr.

1- Üye  sayõsõ x 30.-TL.  - Birlik Hissesi.

2- Önerilen bütçelere göre üye sayõlarõ fazla olan odalarõ korumak için birlik 
hisseleri oda bütçelerinin % 12'sinden fazla olmamasõ sağlandõ.

3- Bütçesi üye sayõlarõna göre fazla olan odalarõn katkõlarõnõn da fazla olmasõ 
için bütçelerinin % 3'ünden az birlik hissesi ödememeleri amaçlandõ.

Odalarõn bütçeleri,sadece küçük odalarõ korumak ve büyük odalarõn katkõlarõnõ
büyük tutmak için baz alõnmõştõr.

Yani odalarõn ödeyecekleri yõllõk birlik hissesi kendi oda bütçelerinin iki   limit 
sõnõrõ arasõnda tutulmuştur.

4- TMMOB. Bütçesi 50 milyon TL. kabul edildi. Üye sayõsõna göre yapõlan
hesaplama neticesi  18 Oda'dan sadece 5 oda bu belirlenen limit değerlerin
dõşõna çõktõğõndan,söz konusu odalarõn birliğe katkõlarõnõ bulmak için 
bütçelerinin yüzdeleri bu iki limit değer arasõna getirilmiştir.  Diğer odalarõn 
yõllõk birlik hissesi herhangi bir müdahale yapõlmaksõzõn belirlenen 2 limit  
değer arasõnda yer almõştõr.

5- 1985 yõlõ  itibariyle TMMOB,  üye toplam sayõsõ 122551 kabul edilmiş ve 
hesaplamalar bu sayõya göre yapõlmõştõr.  Bu üye sayõsõna göre  odalarõn 
toplam ödeyecekleri birlik hissesi 43.331.827.�TL. olarak bulunmuştur.

6- 1986 yõlõ itibariyle üye sayõsõnõn 140.000 olmasõ nedeniyle, orantõ ile
yapõlan hesaplamada birliğe aktarõlacak yõllõk hissenin 49.501-479-TL.
olduğu belirlenmiştir.

Yapõlan çalõşmalar neticesinde yukarõda sunulan görüşlerimizin diğer odalarõn 
da uygun göreceği düşüncesiyle sağlõklõ yapõldõğõ kanaatindeyiz.
Saygõlarõmõzla,

Mak.Müh.Odasõ Yönetim Kurulu adõna Oda Saymanõ 



Harun DEMİRTAŞ

Ek.  8-a
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Konu: TMMOB Sarayõ 

ODASI BAŞKANLIĞINA
Yazõmõza ekLİ olgunlaştõrõlmak Üzere hazõrlanan TMMOB MERKEZİ ORTAK 
BİNA-KÜLTÜR EĞİTİM SİTESİ " TMMOB SARAYI " PROGRAMI 'nõn yaşama 
geçirilmeği için yalnõzca TMMOB yürütme ve Yönetim Kurulu çabasõnõn 
yetmeyeceği açõktõr. Bu programa tüm oda yönetimlerinin içtenlikle 
benimsemesi ve tüm olanaklarõnõ bu yolda seferber etmesi gerekmektedir.

Bu amaçla; TMMOB yönetimi konuyu dana olgunlaştõrmak Üzere bir dizi 
tartõşma programõnõ gündeme getirmektedir. Öncelikle 30 Nisan 1985 salõ 
günü 18. 30 'da yapõlacak yönetim kurulu toplantõsõnda oda başkanlarõnõn da 
bulunmasõ gerekmektedir. Bu toplantõdan sonra 18 Mayõs 1985 cumartesi 
günü " Danõşma Kurulu " toplantõsõ yapõlacak,konu kesin karara 
bağlanacaktõr.

Bu nedenle 30 Nisan 1985 'de yapõlacak toplantõya oda organlarõnõzla 
olabildiğince yapacağõnõz görüşmelerden sonra hazõrlõklõ gelmeniz konuyu 
daha gerçekçi bir temele oturtabilmemizin gereği olacaktõr.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. Saygõlarõmla,
Bülent TANIK
TMMOB Genel Sekreteri y.

Ek. 8-b
TMMOB MERKEZİ ORTAK BİNA-KÜLTÜR EĞİTİM SİTESİ PROGRAM 
TASLAĞI

l- AMAÇ
Merkezi  Ortak Bina-Kültür Eğitim Sitesi (MOBKES);

- Dönem dönem gündeme gelen ve hep bir umut olarak yaşayan,BİRLİĞİN 
tüzel
kişiliğine yakõşõr bir yapõnõn 30 yõlda uygulamaya konmasõ projesidir.

- TMMOB örgütlülüğünde üye ve bağlõ birimler açõsõndan bütünleşme ve yeni
çalõşma alanlarõna yönelme gereksinmesini kendi alanõnda olabildiğince
karşõlamaya  yönelik bir  etkinliktir. TMMOB'de bütünleşme ise ODA 
Yönetimlerinin  ve uzmanlõklarõn günlük işletmeciliğe  yönelik  çabalardan 
arõndõrõlmasõnõ sağlayacak, böylece ODA  etkinliklerinden istenen alanlardaki
üretkenliğin arttõrõlabilmesine olanak verecektir.

- BİRLİK ve ODALAR'õn etkinliklerine, ortak mekandan kaynaklanan iyileştirici 
ve onur katõcõ özellikler sağlayacak ve üyelerle ODA ve BİRLİK ilişkilerini nicel 
ve nitel olarak geliştirecektir.



- Şimdilerde var olan mekan kullanõmõndaki olumsuzluklarõ gidermesinin 
yanõnda,   çeşitli çalõşma ve eylemler için tek tek yapõlan harcamalar ve 
personel kullanõmõnda tutumluluğu  sağlarken düzenli mekan olanaklarõnõn 
kolaylaştõracağõ etkinlikleri, zengin ve kurumlaşmõş bir konuma ulaştõracaktõr.

- Eski yöneticileri ve bu konuya ilgi ve heyecan duyan üyeleri yapõm sürecine
yönelik örgütlenmelerin içine katacak,dolayõsõyla yapõm sürecinde de
BİRLİK ve ODALAR'õn yürütmekle yükümlü bulunduklarõ çalõşma 
programlarõnõn
olabildiğince aksamadan uygulanmasõ da sağlanmõş olacaktõr.

Böylece,BİRLİK ve ODALAR'da yoğun olarak gereksinimi duyulan yeni 
işlevlere  yönelme olanaklarõ bulunabilecektir.

II-   KAPSAM
Ortak bina, TMMOB ve merkezleri Ankara'da bulunan Odalarõ 
kapsayacak,Birlik ve Odalarõn  faaliyetlerini ve üye ilişkilerini geliştirici alan ve 
fonksiyonlarõ  içerecektir, öngörülen bölümler şunlardõr;

Başkan,Genel Sekreter, Yönetim  Kurulu ve Komisyon odalarõ
Muhasebe, kayõt, yazõşma, bilgi işlem merkezleri 
Yayõn ve Halkla İlişkiler Bölümü 
İdari  Müdürlük 
Kütüphane
Lokal, Lokanta, Spor Odasõ, Misafirhane 
Seminer Salonlarõ 
Kongre ve Sergi  Salonu

III-   ORTAK BİNA PROJESİNİN FİNANSMAN DURUMUNUN İRDELENMESİ

Merkezi ortak bina, Makina Mühendisleri Odasõ'nõn Selanik Caddesi 
üzerindeki  binasõnõn  yõkõmõyla elde edilecek arsa üzerine inşa  edilecektir. 
Arsa, Makina Mühendisleri odasõnõn katõlõm payõ olarak arsa değeri ve inşaat 
süresince   yoksun kalacaklarõ gelir, Makina Mühendisleri Odasõ'nõn da 
görüşleri alõnarak değerlendirilmesi yapõlacaktõr.

Yõkõm işlemi,yüklenici tarafõndan yapõlacak ve binadan elde edilecek 
malzemeye karşõlõk, bina temelinin  kazõlmasõ ve temel atõlmasõnõn 
sağlanmasõna çalõşõlacaktõr. Bazõ odalarõmõzda var olan nakit katkõ yanõ sõra, 
yine bazõ odalarõmõzõn  kirada olan  yada lokal olarak kullanõlan katlarõnõn ilk 
aşamada   satõşõ ile yarõ yarõya proje tutarõ karşõlanabilecektir.

Projenin bu aşamasõnda,çeşitli yan olanaklarõn değerlendirilmesi 
çalõşmalarõnõn  yapõlabileceği gibi bir düşünce  yanõnda, kendi temel 
güçlerimize dayanmak gibi  daha gerçekçi yaklaşõmlarla, 2. aşama  olarak 
diğer  odalarõmõzõn en uygun   olanlarõndan  başlamak üzere satõşlarõ  ile  
gerekli  kaynak sağlanabilecektir.

Proje tutarõ, 60.000.- TL/m2 değeri üzerinden yapõlmõştõr. Halen yaklaşõk 2000 
m    olan dağõnõk yerleşim alanlarõ, toplam 4644  m'ye genişleyerek aynõ 



alanda   toplanabilecektir.

Pissu borularõ, elektrik donanõmlarõ, armatürler, karo  ve fayanslar  vb.  
malzemeler, çeşitli firmalardan reklam karşõlõğõ sağlanabilecektir. 
Odalarõmõzõn, bu amaçla yapacaklarõ özel çalõşmalar, üye bağõş 
kampanyalarõ, bütçe bina fonu payõ dõşõnda, genel bir yaklaşõmla proje  
tutarõnõn yaklaşõk olarak sağlanabildiği görülmektedir.

Yukarõda belirtilen hususlar tablo şeklinde yaklaşõk rakamlarla aşağõda
belirtilmiştir.

Proje Gerçekleşmesi maddi olanaklarõnõn irdelenmesi   :

ODALAR OTURDUĞU 
YER

GAYRİ 
MENKUL

GAYRİ MENKUL VE 
TOP.DEĞER

NAKİTLER

Elektrik Kira Var.1.K 40.000.000.- 10.000.000.-
Fizik Kira - - -
Gemi - - - -
Gemi Mak. - - - -
Harita Kira Var 1.K 20.000.000.-
İç Mimar Kira - - -
İnşaat - Var 2.K 50.000.000.- 20.000.000.-
Jeoloji Kira - -
Kimya Kira Var 1.K 20.000.000.-
Maden - Var 2.K 25.000.000.- 5.000.000.-
Makine Kira Var X
Metalurji Kira Var
Meteoroloji Kira -
Orman - Var 2.K 25.000.000.-
Mimarlar - Var
Petrol - Var 2.K 20.000.000.-
ŞPMMO Kira - - -
Ziraat Kira - -

ODALARA  AYRILACAK ALANLAR

ODALAR YÖNETSEL 
KUL.ALANI

ORTAK KUL.PAYI 
M2

TOPLAM 
M2

(A) ELEKTRİK 123 270 393
(C) FİZİK  61 21.6 82.6
(C) GEMİ  61 21.6 82.6
(C) GEMİ MAK.  61 16.2 77.2
(B) HARİTA  74 64.8 138.8
(C) İÇ MİMAR  61 10.8 71.8
(A) İNŞAAT 123 648.0 771.0
(B) JEOLOJİ  74 64.8 138.8
(B) KİMYA  74 270.0 344.0
(B) MADEN  74 64.8 138.8
(A) MAKİNE 123 594.0 717.0
(B) METALURJİ  74 32.4 106.4
(C) METEOROLOJİ  61 10.8 71.8
(A) MİMARLAR 123 324.0 447.0
(B) ORMAN  74 108.0 182.0



(C) PETROL  61 10.8 71.8
(C) ŞPMMO  61 16.2 77.2
(B) ZİRAAT  74 270.0 344.0
(C) Açõlacağõ varsayõlan oda  61 10.8 71.8
(C) Açõlacağõ varsayõlan oda  61 10.8 71.8

Yapõ sonuna kadar odalarca yükümlenmesi önerilen toplam katõlõm payõ

TL. 
MİLYON

ELEKTRİK 27.680
FİZİK  5.284
GEMİ  5.284
GEMİ 
MAK.İŞL.

 4.878

HARİTA  9.312
İÇ MİMAR  4.472
İNŞAAT 56.100
JEOLOJİ  9.312
KİMYA 24.740
MADEN  9.312
MAKİNE    -
METALURJİ  6.876
MİMARLAR 31.740
ORMAN 12.560
PETROL  4.472
ŞPMMO  4.878
ZİRAAT 27.560
TMMOB 29.708
TOPLAM 278.640

MERKEZİ ORTAK BİNA KULLANIMI-TAHMİNİ YERLEŞİM:

İnşaat alanõ brüt m2 programõ, ayrõntõya girmeksizin aşağõdaki gibi 
belirlenmiştir.

1- Odalar   1560 m2

- Başkan, Genel Sekreter, Y.Kurulu,Komisyon ve sekreter odalarõ 2 kat 55 
oda

2- Birlik, Bürolar, Eğitim Kültür Tesisleri  2344 m

- Birlik, Muhasebe, kayõt yazõşma, bilgi işlem, yayõn ve halkla ilişkiler,  İdare, 
Kütüphane, Lokal, Lokanta, balo, sergi salonu, seminer odalarõ, Spor  odasõ, 
misafirhane, kongre salonu 3,5 kat

3- Arşiv, Depo 1. bodrum kat 740 m2 / 4644 m

Oturma Alanõ :  780 m2
Bodrum Kat  :  740 m2
Kat Müsaadesi:    5



Halen kullanõlmakta olan alanlar ise, aşağõdaki tabloda belirtilmiştir.

ODALAR MEVCUT KULLANIM ODA 
SAYISI

M2

ELEKTRİK 2.5 67.50
FİZİK 1.0 10.00
GEMİ - -
GEMİ 
MAK.İŞL

- -

HARİTA 1.0 11.00
İÇ MİMAR 0.5  4.50
İNŞAAT 7.0 200.00
JEOLOJİ 2.0  21.00
KİMYA 2.5  67.50
MADEN 5.0 120.00
MAKİNE 7.0 308.00
METALURJİ 2.0  18.00
METEOROL
OJİ

1.0  10.00

MİMARLAR 5.0 150.00
ORMAN 5.0 120.00
PETROL 4.0  80.00
ŞPMMO 1  11.00
ZİRAAT 2  50.00
TMMOB 3 100.00

Odalarõn kullanõm alanlarõ ve katõlõm paylarõnõn hesaplanmasõnda göz önünde 
tutulacak seçenekler; 

A)   Kullanõm alanlarõnõn paylaşõmõ;
1-   A  Grubu Odalarõn  Yönetim Mekanlarõ> 492 m
(Elektrik,  İnşaat, Makina, Mimar)

                                     NET
Başkan                    20
Genel Sekreter              20
Y. Kurulu                    24
Sekreter                       9
Komisyon   .....              15
Toplam               (Net)  88
                          (Brüt) 123

2- B Grubu  Odalarõn  Yönetim Mekanlarõ 518 m
(Harita, Jeoloji, Kimya, Maden,
Metalürji, Orman, Ziraat)

Başkan ve Y. Kurulu         24
Genel  Sekreter              20
Sekreter                       9
Toplam                       (Net)  53
                            (Brüt)  74

3- C Grubu  Odalarõn  Yönetim Mekanlarõ 549 m
(Fizik, iç Mimar, Meteoroloji, Petrol, ŞPMMO, ayrõca  iki  Semi,  iki  ihtiyati



birim)

Başkan ve Sekreter 20
Y.Kurulu             24
Toplam                 (Net) 44
                      (Brüt) 61

4- Birlik  Yönetim Olağanlarõ           269 m2

Başkan             30
Genel  Sekreter       30
Genel  Sekreter  Yardõmcõsõ 20
"                "           20                   
"              "       20
"                " 20
Sekreter             12
Y.Kurulu             40
Komisyon             20
Toplam                (Net) 192
                      (Brüt) 269

Yönetim Salonlarõ  Genel  Toplam Brüt :   1.828 m2

B-  Ortak  Kullanõm alanlarõnõn paylaşõmõ ve Ortak Kullanõm alan toplamõ

Brüt   :   2.816 m 
Odalarõn üye sayõlarõ üzerinden yaklaşõk ortak kullanõm alanlarõnõn paylaşõmõ

ODALAR ÜYE 
SAYISI

ORA
NI

ORTAK ALAN M2 
PAY

(A) ELEKTRİK 12.500 50 270.0
(C) FİZİK  1.000  4  21.6
(C) GEMİ  1.000  4  21.6
(C) GEMİ MAK.İŞL.    750  3  16.2
(B) HARİTA  3.000 12  64.8
(C) İÇ MİMAR    500  2  10.8
(A) İNŞAAT 30.500 120 648.0
(B) JEOLOJİ  3.000 12  64.8
(B) KİMYA 12.500 50 270.0
(B) MADEN  3.000 12  64.8
(A) MAKİNA 27.500 110 594.0
(B) METALURJİ  1.500  6  32.4
(C) 
METEOROLOJİ

   500  2  10.8

(A) MİMARLAR 15.000 60 324.0
(B) ORMAN  5.000 20 108.0
(C) PETROL    500  2  10.8
(C) ŞPMMO    750  3  16.2
(B) ZİRAAT 12.500 50 270.0
TOPLAM 2.818.8



V- ORTAK BİNA PROJESİ İÇİN FAALİYET ORGANLARI ÖNERİ MODELİ

1) Birlik Genel Sekreterliği bünyesinde l adet genel Koordinatör,

2) TMMOB içi ilişkileri düzenleyecek; projenin amaç, yaklaşõm ve önemini, 
birimlere ve üyelere aktaracak mevcut kaynaklarõn seferber edilmesi yollarõnõ 
açacak İÇ İŞLER (ilişkiler) KOMİSYONU

3) TMMOB dõşõ ilişkileri yürütecek; çeşitli kurum ve kişileri seferber ederek 
yardõm/bağõş ve katkõ organizasyonunu sağlayacak DIŞ İŞLER (İlişkiler) 
KOMİSYONU

4) Ortak Bina Programõnõn teknik aşamalarõnõ izleyecek; talepler ve kaynaklar
açõsõndan değerlendirmeler  yaparak avan proje/proje elde edilmesini, keşif-
yapõm ve kabul işlemlerini organize edecek TEKNİK KOMİTE

5) Ortak binanõn mülkiyet/kullanõm haklarõ ile ilgili hukuki sorunlarõn araştõrõlõp 
çözüleceği,  HUKUKİ İŞLER  KOMİSYONU. 

yukarõda belirtilen organlar,  tablo şeklinde aşağõda belirtilmiştir.

  
                          TMMOB GENEL KURULU
                         ODALAR GENEL KURULLARI
                    ORTAK BİNA PROJESİ GENEL KURULU
                 TMMOB YÖNETİM KURULU VE ODA BAŞKANLARI
                           GENEL SEKRETERLİK
                            (Koordinatör)
İç İlişkiler Komitesi                                 Dõş İlişkiler
Teknik Komite                                         Komitesi
Hukuki İşler Komitesi 

VI-  TMMOB  ODALAR ARASI ORTAK BİNA YAPIMI PROTOKOLÜ 
TASLAĞI ANA İLKELERİ

1- TMMOB ve bağlõ odalarõn onur ve tüzel kişiliklerine yaraşõr bir yapõya
ulaşmalarõnõn önemli bir aracõ olan merkezi bina yapõmõ çalõşmasõna,  tüm
odalar her çeşit varlõklarõ ile katõlma yükümlülüğündedirler. Bunun için
Odalar;

a) En üst karar organõnca, bütün odalarõn çalõşma koşullarõ göz önüne 
alõnarak hazõrlanacak bir programa göre,  taşõnmaz mallarõn gerçek değerleri 
üzerinden merkezi, bina yapõmõna aktarõlacağõnõ,

b) Çalõşma programlarõnõ aksatmamak üzere, yeni taşõnmaz ve büyük projeler 
için  yapõlacak yatõrõmlarõ durdurarak parasal olanaklarõnõ bu projeye 
aktaracaklarõnõ,

c) Taşõnmaz ve para biçiminde katkõlarõ olmayan odalarõnõ üyelerine,yönelik 
bağõş kampanyasõ  yolu ile ve belirlenecek bir bütçe payõ ile, projede yer alan 



kullanõm alanlarõ bedellerini ödeyeceklerini,

d) Para ve malzeme yardõmõ sağlama konusunda, oluşturulan komisyonlar 
çerçevesinde odalarõn etkinlik ve ilişkilerini aktaracaklarõnõ.
Kabul ederler.

2- Merkezi ortak bina yapõm tutarõnõn. Birlik ve Odalara kullanõlan alanlarõ
üzerinden yansõtõlacağõnõ kabul ederler.  Bu uygulama,  TMMOB Yönetim 
kurulu 'nun sorumluluğu altõnda yürütülecek bir ayrõ muhasebe ile;

a) Odalarca, fazla yapõlan katkõlarõn geri ödenmesi yada geleceğe yönelik 
ödemelerine sayõlmasõ

b) Katkõsõ olamayan odalarca, projenin kesinleşmesinden başlayarak her oda 
için belirlenecek miktarlarõn Merkezi bina fonuna ödenmesi,şeklinde 
yürütülecek ve tüm bina fonu mali işlemleri,yerleşimi takip eden 2 yõl içinde 
sonuçlandõrõlacaktõr.  TMMOB,  bu süre sonunda ortaya çõkabilecek odalarõn 
maddi kayõplarõnõ.  Birlik payõ üzerinden hesaplayarak Karşõlayacaktõr.

3- Ortak Merkezi binada  kullanõm alanlarõ,  odalarõn belirtecekleri  
gereksinimlere göre düzenlenecek; ancak projenin kesinleştirilebilmesi için 
son karar Ortak Bina Projesi Genel Kurulu tarafõndan verilecektir. Odalar, 
alõnacak
karara uymayõ yükümlenirler.

4- Mülkiyet ve süresiz kullanõm hakkõ veya ortak mülkiyet biçimi, HUKUKİ
İŞLER  KOMİSYONU önerisi üzerinden Ortak Bina  Projesi Genel  Korulunun
kabul ettiği şekliyle olacağõnõ tüm odalar ve Birlik- kabul ederler. 

Çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõnõn  ön koşulu olarak görülen mülkiyet /kullanõm
hakkõ ilişkisinin belirlenmesi,

5- Merkezi  Ortak Bina Projesinin kesin olarak yürürlüğe, girmesinden sonra,
projenin herhangi bir aşamasõnda  ortaya çõkacak maddi-gereksinimler 
biçiminde yada merkezi binanõn bitişiğinde, olup giriş-çõkõş işlerini ve 
genişleme olanağõnõ arttõrõcõ bir olanağõn elde edilmesi durumunda yapõlmõş 
olan katkõlarõn da ötesinde,her oda, değerlendirilmemiş olan taşõnõr ve
taşõnmazõnõ seferber etmeyi kabul eder.

6- Merkezi Ortak Bina Projesinin, gerçekleştirilmesi süresinde,bu 
proje,gerekçe gösterilerek "Birlik. Hissesi" ödemeleri geciktirilemez,

VII- SONUÇ
TMMOB ve bağlõ  odalarõnõn, ülke  yararõna çalõşmalarõnõn 3O. yõlõnda;ortaya 
çõkan temel gerekler ve bu doğrultudaki temel gereksinmelerden en önemlisi 
MERKEZİ VE İŞLEVSEL bir "mekan" olmuştur. Başta  üyelerimiz, meslek- 
örgütleri ve BİRLİKLERİN temsiliyetini duyumsamak, sesini daha da etkili bir 
şekilde duymak ve etkinliklerinden  yararlanmak istemektedir.

Yönetici olarak bizlerin görevi, üyelerden aldõğõmõz gücü ve desteği arttõrarak 
ve biçimlendirerek yine üyelerimize ve ülkemize sunmamõzdõr. Bu işlevi en iyi 



biçimde yapabilmenin koşullarõnõ da bir yandan 
araştõrmak,bulmak,gerçekleştirmek ve yeni kuşak üyelerimize aktarmak 
görevlerimizdendir. "Oda" bağlamõnda kalan her  türlü kaygõyõ aşarak, bir 
güven ortamõnõ beraberinde geliştirerek hak ettiğimiz konumu, tüzel kişilik 
temsiliyetimizi ve çalõşma ortamõnõ elbirliği  ile  yaratmak zorundayõz.  Geçmiş  
yõllarda aynõ düşünce ve niyetleri taşõyan ve bizlere proje taslaklarõ bõrakan 
meslektaşlarõmõzõ saygõ ile anarak, teknik ve. aynõ zamanda kendi uzmanlõk-
alanlarõmõz içinde olan böyle bir projeyi gerçekleştirme doğrultusunda bir 
gerçek "BİRLİK" yaratalõm.

Ek. 8-c

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MADEN MÜHENDİSLERİ 
ODASI

TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
(Genel Sekreterlik)
ANKARA

Ankara õ 29 Nisan 1985 Sayõ

TMMOB Sarayõ hakkõnda Odamõza yazdõğõnõz 25.4.1985 tarihli yazõyõ dikkatle 
inceledim. Konuyu olgunlaştõrmak üzere 30 Nisan 1985 günü yapõlacak 
toplantõya Oda Başkanlarõnõn davet edildiğini de yazõnõzdan öğrendim.

6 Mayõs�ta başlayacak teknik kongremizin hazõrlõklarõndan olarak, 30 Nisan 
günü toplantõ saatinde, önceden belirlenen randevularõm olduğu için 
gelemeyeceğimi üzülerek belirtirim.

18 Mayõs Cumartesi günkü Danõşma Kurulu toplantõsõna katõlmayõ 
programõmõza aldõk. Yazõnõz hakkõnda görüşlerimi aşağõda özetlemek isterim.
Odalarõn ve Birliğin Yapõsõnõn Durumu õ Genelde bu dönemde Odalarõmõzõn 
üye tabanlarõ ile bağlarõnõn 1965 sonrasõ en zayõf olduğu dönemler 
yaşanmaktadõr. Birlik Yönetim Kurulunun da sõk sõk çoğunluğu sağlayamayõp 
toplantõ yapamadõğõnõ biliyoruz.

Birliğe Borcu Olan Bazõ Odalarõn Tutumu Bildiğimiz kadarõyla Birliğe, 
Odalardan gönderilen "Birlik Hissesini" ödemeyen, ödememekte direnen bazõ 
Odalar vardõr. Bu nedenle Birliğimiz Mali sõkõntõ içindedir. Çalõşanlarõn 
ücretlerinin ödenmediğini, vergi borçlarõnõn haciz sorunlarõ doğurduğunu, kõşõn 
parasõzlõktan çok güç koşullarda yakõt temin edildiği bilgilerimiz içindedir.

Yine bildiğimiz kadarõyla, gerçekte uzun zamandõr var olan ortak hizmet 
üretim merkezi, bu yõl Makina Mühendisleri Odasõnõn birikmiş borçlarõnõ 
ödememesinde õsrarlõ oluşundan (deyim yanlõşsa yada kaba ise affõnõzõ 
dilerim) kaynaklanmõştõr.

Birliğin Faaliyetlerinin Hangi Aşamalarda Olduğu, Birliğimiz hem ülkemizde 
yaşanan koşullarõn olumsuz etkilerinden, hemde çoğu aynõ etkilerden yarõ 
çalõşõr yarõ çalõşamaz durumda olan Odalarõn üstelik Birliğe karşõ tutumundan 
kaynaklanan yarõ atõl durumunu halen sürdürmektedir.



Normal bir aktivite olmasõ gereken "yayõm" işleri bile uzun zamandõr 
çözülememiştir.

Sunulan "TMMOB Sarayõ" programõnõn gerçekleştirilmesi içinde olduğumuz 
yapõnõn harcõ değildir. Kanõmca bunu şimdilik bir Ütopya diye nitelemek 
durumunda kalõyorum, uzak bir hedeftir. Nitekim bu görüşümü önceki 
toplantõda da belirtmiştim.

Sunulan Programõn "Maddi Olanaklarõnõn İrdelenmesi" Bölümü:
 
Tablo yanõltõcõdõr. Bu tabloya Odalarõn bütçelerinin, birliğe olan borçlarõnõn üye 
sayõlarõnõn da en azõndan konmasõ gerekli idi. Kaldõ ki öyle bile olsa 
"ürkütücü" niteliği değişmeyecekti.

Bir program önerisi olarak getirilen ikinci kademe satõşlarda Odamõzõn hizmet 
dairesinin satõşõ öngörülmüş, (Benzer şekilde üç odanõn da).

Protokol taslağõnda da Odalarõn menkul ve gayri menkullerinin seferber 
edilmesi öngörülmüş, taşõnmaz mallarõn tümü merkezi bina faaliyetlerine 
aktarõlacağa hükmü getirilmiştir.

Yukarõda kõsaca birer cümle ile ortaya koymaya çalõştõğõm olumsuzluklarõ 
dikkate almadan-getirilen önerilerin doğurabileceği sonuçlarõ yine bir iki cümle 
ile belirtmek isterim.

1.) Birlik ile Odalar arasõndaki bağ giderek zayõflayacak, Odalar Birlik Genel 
Görüşlerini dikkate almamaya daha fazla özen gösterir olacaklardõr

2.) Üye tabanõ ile ilişkilerin canlõ tutulmasõnda çok fonksiyoner olan hizmet 
binalarõ olan Odalarla, Böyle mekanlara sahip olmayan Odalar arasõnda 
sürtüşme çõkacak, Odalar arasõ şövenist duygular gelişecektir.

3.) Gerçekte son derece tutarlõ olan Birlik Hizmet Birliği faaliyetleri onu 
gerçekleştirmekten uzak bulunan bugünkü koşullarda ortaya atõlõrsa, en 
büyük darbeyi de bu ideal yiyecek, artõk kimse bu işin ciddiyetini 
benimseyecektir.
Bu noktada bir iki öneri getirmek istiyorum. Birlik, Odalardan ayrõ,bir olay 
değildir. Her Odanõn faaliyeti aynõ zamanda Birlik faaliyetidir. Birlik üst 
kuruluşudur. Odalar arasõ faaliyetleri ve ortak çalõşma koşullarõnõ oluşturur ve 
hepsine yol göstericidir. Bu nedenle de

1.) Birlik, gerek odalarõn gerek kendi konumunu, gücünü, potansiyelini iyi 
değerlendirmek durumundadõr. Bu potansiyel olgunlaşmadõkça kinetiğe 
dönüşemeyen bir yapõda ise bu darboğaz çözülmeden kinetiğe dayanan 
zorlama projelerden kaçõnmalõdõr. Çünkü bu Birliğin birliğini zedeler 
kanõsõndayõm.

2.) Birlik Hizmetlerinin Birliği- Zamansal,Mekansal- son derece doğru, tutarlõ 



bir olgudur. Ama hangi koşullarda? TMMOB�nin en güçlü,toplum içinde en 
etkili olduğu, saygõnlõğõnõn en üst düzeyde olduğu dönemlerde 
gerçekleşemeyen bu programõn, koşullarõn genellikle olumsuz olduğu bu 
dönemde hiç gerçekleşme şansõ yoktur.

3.) Bu dönemde, bu aşamada adõ geçen proje için yapõlacak şey kanõmca 
Makina Mühendisleri Odasõ'nõn adõ geçen binasõna taşõnmak, halen elde olan 
bina ile birlikte hizmete sunmaktõr.

4.) Büyük program için, yani Yeni Ortak Bina yapõmõ için, Oda genel 
Kurullarõnda tartõşma açmak ve orada gelişecek fikirleri de dikkate almak 
zorunlu görülmektedir.

Yukarõda kõsaca ortaya koyduğum Oda Yönetim Kurulu görüşleri şimdilik 
bunlardan ibarettir. Bu konuda diyalogumuzu sürdürmeye her zaman açõk 
olduğumuzu arz ederim.
Saygõlarõmla
Seçkin İNCEFE
TMMOB Maden Mühendisleri Odasõ Başkanõ

T. C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI                                         Ek.9-b

Ankara

TÜRK MÜHENDİS VB MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Japonya'nõn Ankara Büyükelçiliğinden alõnan ve bir örneği birlikte sunulan 
Nota'da, Japonya Uluslar arasõ işbirliği Ajansõ'nõn (JICA) Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliğinin başvurusunu kabul ettiği ve teknik işbirliği programõ 
çerçevesinde Bay Shinji TAGAVA'yõ Türkiye'ye göndermeyi kararlaştõrdõğõ 
bildirilmektedir.

Söz konusu Nota'da ayrõca Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin konu 
hakkõnda ilave bilgi almak için Büyükelçilikle temas etmesi rica edilmektedir.
Bilgilerini ve gereğini saygõlarõmla rica ederim.
BAKAN ADINA

Ek. 10-a

TMMOB BİNA FONU 
1.4.1985-31.3.1986 DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GİDERLERİ VE TAHAKKUK 
CETVELİ

GELİR 
TAHAKKUKU

GERÇEKLEŞE
N

GİDERLER

TMMOB 4.381.938.93 6.240.000.- KİRA
Fizik M.O   269.298.-
Elektrik M.O   475.759.80 7.788.118.38 İŞLETME GİDERLERİ
Kimya M.O 1.483.383.15
Jeoloji M.O   583.596.- 2.688.857.-Yakõt
Harita Kad. M.O    67.324.50   115.815.-Su



Meteoroloji M.O   269.298.-   975.701.38 Elektrik
Metalurji M.O   403.947.- 1.195.214.-Tamir Bak.
ŞPMMO   269.298.- 2.812.531.-Personel
Mimarlar O. 1.324.182.-
Makine M.O 2.963.952.-
Ziraat M.O   812.896.-
Dost Kitabevi   768.245.-

14.028.118.38 14.028.118.38

AÇIKLAMALAR:
İşletme giderlerinden Dost Kitabevi nin payõ düşüldükten sonra geri kalan 
7.788.118.38 � 768.245 = 7.019.873.- TL binada yer alan tüm odalara eşit 
birim maliyet olarak hesaplanmõştõr.

7.019.873 TL/Yõl/ +55 birim = 127.634.-TL/Yõl/Birim
127.634 TL/Yõl/birim+12 = 10.636.-TL/Ay/Birim

Buna göre işletme gelirlerine;

Makine M.O 10.636.-TL/Ay/Birim x 11 Birim x 12 ay = 1.403.952.-TL
Ziraat M.O 10.636.TL/Ay/Birim x 3 Birim x 12 ay =     382.896.-TL
Mimarlar O. 10.636.TL/Ay/Birim x 9.3 Birim 4 ay =     395.650.20 Nisan-Tem
Mimarlar O. 10.636.-TL/Ay/Birim x 10.5 Birim x 1 ay = 109.550.80 Ağustos
Mimarlar O. 10.636.-TL/Ay/Birim x 11 Birim x 7 ay =   818.972.- Eylül-Mart

Aylarõ için katkõda bulunacaklardõr. 

Fona bağlõ odalar buna ek olarak kira gider-gelir farkõ olan
6.240.0OO - (1.56O.OOO Makine +430.000 Ziraat) = 4.250.000.-TL yi
kendi aralarõnda eşit birim esasõna göre paylaşacaklardõr.

4.250.000 TL/yõl/ + 30 Birim = 141.666.60 yõl/Birim 
141.666.60 TL/yõl/Birim + 12    =    11.805.50 Tl/ay/Birim

Buna göre fona Bağlõ Odalarõn Birim başõna ödeyecekleri miktar; 

10.636.-TL/ay/birim + 11.805.50 TL/ay/birim = 22.441.50 TL/ay/Birim

Elektrik M.O 22.441.50x5.3x4 ay = 475.759.80 (85 Nisan Temmuz arasõ)
Fizik M.O 22.441.50x12 ay = 269.298.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ)
Harita K.M.O 22.441.50x1x3 ay =  67.324.50 (85 Nisan-Haziran arasõ)
Jeoloji M.O 22.441.50x2x12 ay = 538.596.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ)
Kimya M.O 22.441.50x5.8x5 ay = 650.803.50 (85 Nisan-Ağustos arasõ)

22.441.50x4.8x2 ay = 215.438.40 (85 Eylül-Ekim arasõ)
22.441.50x5.5x5 ay = 617.141.25 (85 Kasõm-86 Mart arasõ)

Metalurji M.O 22.441.50x1.5x12 ay = 403.947.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ) 
Meteoroloji M.O 22.441.50x1x12 ay = 269.298.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ)
ŞPMMO 22.441.50x1x12 ay = 269.298.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ)
Mimarlar O 10.636x9.3x4 ay = 395.659.20 (85 Nisan-Temmuz arasõ)

10.636x10.3x1 ay = 109.550.80 (85 Ağustos ayõ) 
10.636x11x7 ay = 818.972.-  (85 Eylül-86 Mart arasõ)



Makine M.O 10.636x11x12 ay = 1.403.952.-(85 Nisan-86 Mart arasõ)
126.000x6 ay = 756.000.-  (85 Nisan-Eylül arasõ kira)
134.000x6 ay = 804.000.-  (85 Ekim-86 Mart arasõ)

Ziraat M.O 10.636x3x12 ay = 382.896.-  (85 Nisan-86 Mart arasõ)
35.000x10 ay = 350.000.-  (85 Nisan-86 Ocak arasõ kira
45.000x2 ay = 80.000.-   (86 Şubat-Mart arasõ kira)

Dost Kitabevi 2.688.857 + 7x2 = 768.245.-  (85 Nisan-86 Mart yakõt ücr.
TMMOB = 4.381.938.93(85 Nisan-86 Mart arasõ)

14.381.938.93(85 Nisan-86 Mart arasõ)

Odalar Geçen dönem
Borcu
84-85

Cari Yõl
Tahakkuk
85-86

Toplam
Borç

Ödenen Brç Al

Elekt 2.163.613.20   475.759. 2.639.37.20 2.598.245.20 41.127.- -
Fizik    91.284.40   269.298. 360.582.40 91.284.40 269.298.- -
Harita   190.000.-  67.324.50 257.324.50 255.196.- 2.128.50.- -
İç Mim    60.000.-      - 60.000.-    - 60.000.- -
Jeoloji   604.568.05   538.596 1.143.164.- 1.082.661.05 60.503.- -
Kimya   123.036.70 1.483.383.15 1.606.419.- 1.412.651.- 193.768.85 -
Makine 2.208.428.47 2.963.952.- 5.172.380.- 4.020.000.- 1.152.380.47 -
Metal    84.398.40   403.947.- 488.345.40 229.598.40 258.747.- -
Meteo    17.500.-   269.298.- 286.798.- 40.000.- 246.798.- -
Mimar      - 1.324.182.- 1.324.182.- 22.000.- 1.302.182.- -
ŞPMMO    20.000.-   269.298.- 298.298.- 126.458.- 162.840.- -
Ziraat    24.000.-   812.896.- 836.896.- 806.980.- 29.916.- -
Dost K.      -   768.245.- 768.245.- 892.850.-

5.586.829.22 9.646.178.65 15.233.007. 11.577.924.0 3.779.688.82

Ek. 10-b

6235/7303 sayõlõ Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği yasasõ ve bu yasayõ 
tadil eden 66-85 sayõlõ kanun hükmünde kararnamelerde TMMOB'nin 
görevleri şöyle tanõmlanmaktadõr.

Madde  2  a)  Bütün mühendis ve mimarlara ihtisas kollarõna ayõrmak
ve her kol için bir oda kurulmasõna karar vermek... 

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

Aynõ kanunun 19.maddesi oda görevlerini tanõmlarken TMMOB yasasõnda 
belirlenen amaçlardan yalnõz odalarõ ilgilendiren ve Birlik Genel Kurulunca 
kendilerine görev olarak verilen işlerden sorunlu ve yetkili olduklarõna 
belirlemiştir.



Bu yasal çerçeve içinde Odalar ve Oda Birimlerinin bir başlarõna ihtisas alanõ 
tanõmõ ve sõnõrlamasõ yapmalarõ mümkün değildir. Meslek mensuplarõnõn 
birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kalmak ve 
meslek disiplinini sağlamak konularõnda yetkili makam TMMOB tüzel 
kişiliğinin kendisidir. Esasen hõzla ayrõşan iş kollara ve ihtisas alanlara,bu 
alanlarõn yetki ve sõnarlarõnõn çizilmesinde TMMOB gibi yetkili tek merkezin 
karar üretimini zorunlu kalmaktadõr.

Bu nedenle meslek alanlarõna ilişkin yetki,görev sorumluluk sõnõrlarõnõn 
belirlenmesinde Oda merkezlerinin ve birimlerinin doğrulan TMMOB dõşõ   
kurumlarla ve resmi  makamlarla yazõşma yapmalarõ,Birliği ve diğer ilgili 
ihtisas odalarõnõ yükümlülük içine sokucu açõklamalarda bulunmalarõ veya 
karar almalarõ doğru bulunmamaktadõr. Bu tarihten sonra TMMOB dõşõna 
yapõlacak yazõşmalardan yukarõda tanõmlanan kapsam içine girebilecekler 
için,TMMOB evrak no'su almak ve veya Birlik antetli sunuş yazõlarla yapõlmak 
zorunluluğu getirilmiştir.

Ek. lO-c
ÜYE KAYDI VE ÜYELİK İLE İLGİLİ RAPOR

29.1.1366 tarihli TMMOB Yönetim Kurulu toplantõsõ,164 sayõlõ karar uyarõnca.

Mühendis ve mimarlarõn mezuniyetlerinden sonra ilgili ihtisas odalarõna  
kayõtlarõ sõrasõnda, aşağõda belirtilen esaslara uyularak işlem yapõlmasõ uygun 
bulunmuştur.

l ) Mühendis ve mimarlarõn, mezun olduklarõ tarihten itibaren iş bulabilecekleri 
veya hemen iş bulup çalõşmaya başlamayõ isteyeceklerini öngörmek teorik ve 
pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle, mühendis ve mimarlarõ, 
mesleklerini  icra ederek bir üretim karşõlõğõ Ücretli duruma gelmedikçe ödenti 
ödemek zorunda  bõrakõlmasõ düşünülemez. Mezuniyet tarihinin kesin ve 
herkese uygulanan bir üye kayõt tarihi olarak kabulü yanlõş olur.

2 ) Mühendis ve mimarlarõn, Üyelik için başvurularõ sõrasõnda, kendilerinin 
isteği halinde ve yararlarõ anlatõlarak, mezuniyet tarihi esas alõnarak ve 
geçmiş aylar ödentileri tahsil edilerek kaydedilmeleri mümkündür.

3 ) Mühendis ve mimarlar, toplumun diğer kesimleri gibi,kendilerini veya  
eylemlerini ilgilendiren yasal düzenlemeleri bilmek zorundadõrlar. En azõndan 
yasalar tarafõndan böyle kabul edilirler. Bu nedenle, ilgili  meslek odasõna  
kaydolmadõkça mesleklerini icra edemeyeceklerini bilmiyor olsalar bile, yasal 
zorunluluk onlarõ, ilk işe başlama tarifinde  kayõtlõ olmak noktasõna  
götürecektir. Bu bağlamda,başvuru tarihinden geçerli olacak bir üyelik 
başlangõcõ da yasal ve doğru olmayacaktõr.

Mezuniyetinden hemen sonra işe giren bir mühendisin üç yõl sonra ilgili oda  



tarafõndan tespit edilerek kaydõnõn yapõlmasõ halinde, kayõt tarihinin ilk işe  
giriş tarihi olarak yapõlmayõp geçmiş, yõllar ödentileri tahsil   edilmezse; haksõz 
rekabet ve kanuna aykõrõ davranõşlara taviz  verilmiş  olacaktõr.

4)Üye  kaydõ sõrasõnda, kayõt tarihi, üyenin mezuniyet sonrasõ vereceği bir 
tarih olabileceği gibi, ilk işe giriş tarihinden sonrasõ da olamaz. Asõl olanõ   işe 
giriş tarihidir. İşyerlerinin, ilgili meslek odasõna kayõtlõ olduğunu  gösterir belge 
istemeleri gerekmektedir ve bu nedenle de işe başlamadan önce kayõt 
işleminin zaten tamamlanmõş olmasõ beklenir. Odalarca, bu yönde işyerlerini 
uyarõcõ çalõşmalar yapõlmalõdõr.

(x) Teknik personel sõnõfõnda olanlarõn,serbest olarak çalõştõklarõ süreleri  
belgelemeleri halinde, bu sürenin belli bir oranda emekliliğe esas olan süreye  
eklendiği hususu.

Ek. 10-e 

TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERLİĞİ

3O NİSAN 1986

TMMOB
BAŞKANLIĞINA ANKARA 

Koordinasyon Kurulumuzun 3.4.1986 tarihinde yaptõğõ toplantõsõnda alõnan 
karar doğrultusunda hazõrlanan, ve T.M.M.O.B.' danõşma kurulu toplantõsõnda 
sözlü olarak açõklanan birimlerin ortak görüşü yazõmõz ekindedir.

Bilgilerinize sunulur.
Saygõlarõmla,

Fasih KUTLUAY Sekreter

Ek. 10-e

TMMOB'ye bağlõ Odalarõn İzmir birimlerinin TMMOB Danõşma Kuruluna
sunduğu ortak görüşüdür.

Genel Kurul Toplantõsõna örgütsel birlik temelinde birliğin pekiştirilmesi ve  
güçlendirilmesi,mimar ve mühendislerin örgütlendiği Odalarõn güçlü bir 
TMMOB yaratõlmasõ hedefinde güç birliğinin sağlanmasõ doğrultusunda 
hazõrlanmasõnõ istiyoruz.

Günümüzde içinde yaşadõğõmõz koşullar güçlü bir TMMOB yaratõlmasõnõn 
gerekliliğini açõk biçimde ortaya koymaktadõr. Mimar ve mühendislerin 
haklarõnõn korunmasõ,ülke ve toplum çõkarlarõnõn savunulmasõnda demokratik 
meslek örgütü olarak sahip olduğumuz konumlarõmõz önümüzdeki dönem 
daha etkin çabayõ gerektirmektedir. Ve Oda Merkezleri ile üst örgütümüz 



TMMOB'nin daha koordineli ve güç birliği içinde çalõşmasõ kaçõnõlmaz 
görevleri olacaktõr.

Bugün meslek örgütümüz TMMOB'den an alt birime dek örgütsel bütünlük 
anlayõşõ içinde görevlerimizi yaparken tanõmlayacağõmõz ortak 
sorumluluklarõmõz  çerçevesinde üslendiğimiz tarihsel görevlerle karşõ karşõya 
bulunmaktayõz.

Burada üst örgümüz TMMOB'nin işlevinin tanõmõ üzerinde görüş birliğine 
varõlmasõ gerektiği inancõndayõz.

TMMOB,üst düzeyde temsil görevini yerine getirmeli,birimler arasõ 
koordinatörlük görevini yapmalõ,meslek-alanlarõnõn her yöndeki gelişmelerini 
izlemeli genel perspektif oluşturmalõ,deney ve bilgi birikimlerini ilgili birimlere 
ve kamuoyuna aktarõmõnõ sağlamalõdõr. Bu işleri yerine getirecek 
yapõlaşmanõn (kadrolaşma,işleyiş mekanizmasõ vb.)  gereği yerine  
getirilmeli,yapõnõn demokratik niteliğinin güçlendirilmesine yönelik 
mekanizmalar yeniden düzenlenmelidir  (Yönetmelikler).

Odalar ve TMMOB'nin ayrõ tüzel kişilikleri olduğu göz önüne alõnmalõ. 
Yapõlarda biri diğerinin yapõsõnõ,işleyişini zedeleyecek,bozacak biçimde karşõ 
karşõya getirmeyecek bir anlayõşõn hakim olmasõ gerekmektedir. Bu temel 
anlayõş yönetmeliklerin düzenlenmesinde ve işleyiş mekanizmasõnõn 
oluşturulmasõnda esas alõnmalõdõr.

Yönetmelikler yeniden ele alõnmalõ.

- Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin tek yönlü para akõşõnõ sağlamaya 
yönelik ve sonucunda örgüt birimlerini, birbirinden para kaçõrmaya çalõşan 
birimler durumuna düşüren, giderek örgüt bütünlüğünü yõkmaya yol açan 
mekanizmalar kaldõrõlmalõ ve pratik olarak uygulama olanağõ da bulunmayan 
böylesi mekanizmalar güncel gereksinimlere cevap veren biçimlere 
dönüştürülmelidir.

- İl Koordinasyon Kurullarõ Yönetmeliği konusunda yaşanan pratik ve
belirtilen anlayõş temelinde önceki somut önerilerimiz dikkate
alõnmalõ.

- Bilirkişilik, eksperlik ve hakemlik yönetmeliği yine aynõ anlayõş çerçevesinde 
anõlan çalõşmalarõn alt birimlerde yürütülecek biçimde düzenlenmelidir,.

� Serbest mühendislik faaliyetlerini düzenleyecek ve varolan yapõdaki 
birimler arasõ farklõlõklarõ ortadan kaldõracak bir yönetmelik oluşturulmalõdõr.
Oda sayõsõnõn azaltõlarak güç belirli odaklarda yoğunlaştõrõlmalõ ve
TMMOB örgütlülüğü güçlendirilmelidir.

TMMOB Yönetim Kurulunun beraberinde örgütsel yapõnõn daha işler bir
duruma getirilmesi, kararlarõn tepeden tabana uygulanõr biçimde alõnmasõnda 
ve uygulama çabukluğunun sağlanmasõnda Yönetim Kurulu içinden üye 
sayõsõ çoğunluğu esas alõnarak Yürütme Kurulu oluşturulmalõdõr.



Bir diğer konu da bütçe oluşumudur. Bütçe oluşumunda;

. Üye sayõsõ ele alõnmalõ,

. Odalarõn gerçekleşen bütçelerinde saptanacak yeni katsayõnõn gerçekçi  
olmasõ için gerçekleşen bütçe,dergi yayõn, yemekli gece organizasyonu vb. 
geliri-gideri karşõlayan fasõllarõn net gelirleri göz önüne alõnmalõdõr.

Yine TMMOB'nin örgüt içi borçlarõ ticari anlayõş içinde tümünün mutlaka tahsili 
gerekir biçimde algõlanmamalõdõr.

Gerçekçi yaklaşõm ile bazõ borçlarõn (gereksinim duyan alt birimlerin borçlarõ)  
alt birimlere katkõ biçimde sõfõrlanmalõdõr.

Belirlenecek bu anlayõş doğrultusunda yapõlacak ortak çalõşma sonucunda 
güçlü bir TMMOB yaratõlabilir. Böylece Genel Kurul Toplantõsõ tarihsel görevi 
yerine getirecektir.

Bugün TMMOB önünde biriken sorunlar ertelenmez biçimde yõğõlmõştõr. Dün 
birlikte yaptõğõmõz çalõşmalarõ, bugün daha da artan olanaklarõmõz ve 
araçlarõmõzõ birlikte saptayacağõmõz ortak hedefler doğrultusunda 
kullanmalõyõz .

Görevden kaçamayacak sorumluluklarõmõz ve görevlerimiz vardõr. Bugünden 
başlamak üzere Genel Kurul Toplantõsõna dek uzanan süre içinde Bölge ve 
Odalar düzeyinde oluşturulacak ortak çalõşma grubu yada platformda konulan 
tek tek ele alõp  çözmek "Güçlü bir TMMOB" yolunda atõlmõş bir adõm olacağõ 
inancõndayõz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 
TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

Ek. 10-f
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

Makina Mühendisleri Odasõ 
İstanbul Şubesi Başkanlõğõ 
İstanbul

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ADINA

31.12.1985 tarihi itibariyle Birliğimize bağlõ Odalarõn ve Odanõzõn Birlik Hissesi 
ve Bina Fonu borçlarõ ile Birliğin alacak ve borç yekünlerini bildirir,

TMMOB Yasasõnõn 4. maddesi ile Ek Madde 2'nln bir arada 
değerlendirilmesine dikkatinizi çeker,

Genel Kurullara karşõ birer yönetici olarak hep birlikte sorumlu olduğumuzu 



hatõrlatõp TMMOB Kanununun 12. maddesi ile Tüzüğünün 46. maddelerinin 
uygulanmasõ yönünden son defa uyarõ görevimizi yerine getirdiğimiz 
konusunda bilgilerinizi rica ederim.

Saygõlarõmla,

Teoman ALPTÜRK 
TMMOB Başkanõ

Ek: l adet liste
Dağõtõm   :   Oda  Başkanlõklarõna
Bilgi için:   Şube  Başkanlõklarõn*

Önemli  Notlar:

1. Konu ile ilgili olarak,gerek görülmesi halinde,katõlõm serbest olmak üzere,   
15 ocak 1986 günü saat 18.00'den itibaren sadece Oda başkanlarõ ile 
toplanõlmasõ  veya görüşmeler yapõlmasõ uygun bulunmuştur.

2. Halen,TMMOB'nin elektrik bağlantõsõ kesik olup,Yönetim Kurulu odasõ 
mefruşatõ Vergi  Dairesince haciz halinde yeddiemine teslim edilmiş 
durumdadõr.

3. Birlik personeli ve bina fonu personelinin ocak ayõ ücretleri ödenememiştir.

Ek. 10-f
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ODA BAŞKANLIKLARI,ŞUBE BAŞKANLIKLARI,TEMSİLCİLİKLER

TMMOB 28.Genel Kurulu (31.3.1984) kararõyla kabul edilen, 
27,28,29,30.Maddeleri 5.1.1982 tarihinden bari yürürlükte bulunan ve 
Odalarõn en geç  1.1.1985  tarihine kadar bütün muhasebe işlemlerinin 
uyarlanmasõ için süre öngörülen "TMMOB ve Odalar Bütçe Yönetmeliği"  
uyarõnca;

a) Şubeler ve Temsilcilikler Genel Kurul toplantõlarõnõn 1986 Ocak ayõ  
içerisinde tamamlanacağõ dikkate alõnarak; bir program çerçevesinde, 
Yönetmeliğin 28.maddesi gereği olarak, varsa, şube ve temsilciliklerinizin yeni 
oluşan yönetimleri ile gerekli bağlantõyõ kurarak banka hesaplarõnõn Oda  
merkezi adõna çevrilmesi için bankalarõna talimat verilmesinin istenmesi,

b)  Bu işlenin tamamlanmasõndan sonra, Yönetim Kurulunuz tarafõndan, 
işlerliğin aksamadan sağlanmasõ için, şube veya temsilciliklerin yeni çalõşma 
dönemi  tahmini bütçelerinin 1/12'i kadar bir miktarõn (iki yõllõk bir dönem için 
2.yõlõn başõnda yenilenmek üzere) isimleri belirlenmiş en az iki yetkili  
tarafõndan çekileceğini belirtir bir talimatõn ilgili banka şubelerine   
gönderilmesi,(a) ve (b) maddeleri ile ilgili yazõşma örneklerinden birer 
adedinin Birliğe de iletilmesinin sağlanmasõ,

c) Birlik hissesi ödemeleri için, yönetmeliğin 29.maddesi uyarõnca, eğer bu 



güne  kadar gerekli işlem yapõlmamõş ise, en az iki banka hesabõna talimat 
verilerek sonucun TMMOB'ne iletilmesi,

d) Odanõz banka hesaplarõnõn sadece birisine talimat verilerek Birlik hissesi  
aktarõmõ yapõlõyor ve aktarõmlar Birlik hissesi miktarõnõ karşõlamõyor ise,   
miktarlar yarõya indirilerek ikinci  bir banka hesabõna talimat verilmesi,
Konularõnda gereken çalõşmalarõn yapõlmasõnõ, sonuçlarõ hakkõnda en geç 3 
şubat   1986 tarihine kadar TMM0B Yönetim Kuruluna bilgi verilmesini; aksi 
halde  sorumluluğun Oda Yönetim Kurullarõ ve alt birim yöneticilerine ait 
olacağõnõ   saygõlarõmla bildiririm.

Teoman ALPTÜRK                               Yücel ÖZEL
Başkan                                     Genel Sekreter Yardõmcõsõ

Ekler:
1. Şube/Temsilcilikler tarafõndan kullanõlacak talimat örneği.
2. Odalarca kullanõlacak talimat örneği.

Ek. 10-f
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS
UNION PES CHAMBRES D'INGENIEURS ET D'ARCHITECTES TURCS

Oda Başkanlõklarõna,
Şube Başkanlõklarõna,
Bölge Temsilciliklerine,
İl Temsilciliklerine,

İlgi:  15.1,1986 gün ve 13 sayõlõ yazõmõz.

İlgi yazõmõz, TMMOB 28.Genel Kurulu tarafõndan kabul edilen "TMMOB ve 
ODALAR Mali işler Yönetmeliğinin uygulanmasõ ile ilgilidir. Bu yazõmõzõn 
içeriğini açõklama gereği doğmuştur.

1. Şubeleri olan Odalarõmõzdan, Yönetmeliğin 28.ve 29.maddesinin 
uygulanmasõ   istenmiş; ayrõca tüm Odalardan Birlik Hissesi ödemelerinde 
aksama var ise giderilmesi için çaba harcanmasõ yolu belirtilmiştir.

2. Yazõda belirtilen 3.2.1986 tarihine kadar, hiçbir Odadan olumlu,olumsuz ya 
da açõklamalõ bir cevap gelmemiştir.

3. TMMOB Yönetim Kurulu'nün,Odalarca seçilen Üyelerden oluştuğu 
hatõrlandõğõnda,  Odalarõna emanet edilmiş ve sorumluluklarõna bõrakõlmõş bir 
yapõsõ olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulunun en çok gündemini dolduran 
konularõn başõnda  ise mali durum ve mali durumun düzeltilmesi, borçlarõn 
ödenebilmesi konularõ yer almõş ve almaktadõr. Geçmişte, konu ile ilgili 
tartõşmalarõn sonuçlarõ Birlik Genel Kurulu'na götürülmüş ve bilinen 
Yönetmelikte çözüm aranmõştõr. Aranacak yeni çözümlerde ise yine yol ve 
yöntem böyle olacaktõr.



4. Bilindiği gibi,Oda bütçeleri merkezidir. Şubeler gelir ve giderleri bu bütçe  
içerisinde yer alõr. Oda bütçesinden,Oda (merkez) Yönetim Kurulu 
sorumludur.   Çalõşma programlarõ uyarõnca, Oda bütçesi içerisinde fasõllar 
arasõ aktarõmlar yapõlmasõ ihtiyaç duyulan birimlere ek kaynaklar sağlanmasõ 
mümkündür. Ancak bu işlerliğin Oda  merkezi etrafõnda ve Oda yönetiminin 
tüzük uyarõnca demokratik mekanizmalarõ işletmesi ile sağlanabileceği açõktõr. 
Yani Oda merkezleri,   kurmuş olduklarõ birimlerin çalõşmalarõndan ve bu 
çalõşmalar için gerek duyulacak maddi kaynaklarõn temininden sorumlu olup 
herhangi bir birimin sabit  giderleri yanõ sõra program içi veya dõşõ çalõşmalarõ 
için (Oda Danõşma Kurulu kararlarõ ile) gereken maddi kaynağõ merkezi bir 
plan ile kasasõndan veya var olan birimlerinden aktararak sağlamak 
zorundadõr. Bu yapõya ulaşmamõş Odalarõn merkezi bütçe faaliyetini 
yürütmeleri mümkün değildir. Böyle bir Odadan, Birliğe karşõ görevini yerine 
getirmesi ve bir şubesini mail yönden denetleyememesi sonucu diğer bir 
şubesinin sorununu çözmesi beklenemez.

5. Günümüzde, söz konusu yapõya ulaşõlamadõğõ için, genel olarak savunulan 
görüşlere ve bu kurumda varoluş nedenlerimize ters düşen yaklaşõmlar ve 
uygulamalar çok yaygõn haldedir. TMMOB, kurumsal temsiliyet görevini 
yeterince yerine getirememektedir. Zaman zaman ve giderek artan bir hõzla, 
şahõs ve kurumlar karşõsõnda zor ve acõ durumlarla karşõ karşõya gelmektedir. 
Örgütün alt birimleri bol kaynaklõ ve daha muhtar iken üst birim, ilgisizlik ve 
bağõmlõlõk içerisinde yokluk çekmektedir. Ortada yer alan Odalar ise, bir 
politika ve bunun sonucu bir işlerlik geliştiremediğinden, "halinden memnun" 
görünümde kararsõzlõk içerisindedir. Anlamsõz ve tutarsõz olun "şu şube 
vermiyor ki sizin şubeye verelim" düzeyinden "şubelerimiz vermiyor ki Birliğe 
verelim" boyutuna kadar gerekçeler sõralanabilmektedir. Şubeler bilgisayarlar, 
videolar, vadeli hesaplar vs. vs. sahibi iken; üst kuruluşlarõnõn toplantõ 
masalarõ ve başkan makamlara icra tehdidi altõnda kalabilmektedir.

6. Görülmektedir ki, zenginlik veya yoksulluk paylaşõlmamakta, yetkiler ve 
sorumluluklar iyi değerlendirilip maddi kaynaklar gereği ve yeteri kadar 
yönlendirilemediğinden, tüm örgüt gelişememektedir. TMMOB programõnõn en 
önemli iki konusundan birisi Japon Hükümetinin teknik yardõmõ olarak gelecek 
bilgisayar ile ilgili mekan düzenlemesi ve personel istihdamõ diğeri 
TEKNOKRAT Dergisinin personel istihdamõ ve baskõ işlemleri olup; yukarõdaki 
nedenlerle çalõşmalar yeteri kadar hõzlõ yürütülememektedir.

Yukarõda açõklanan TMMOB Yönetim Kurulunun paylaştõğõ görüşler uyarõnca, 
Tüzük ve Yönetmeliklere dayanarak; ve söz konusu teşhis uyarõnca, 
işlemeyen mekanizmanõn ortasõnda erkini kullanmayõp Yönetmelik ve Tüzük 
maddelerini uygulamayan "Odalarõn" bulunmasõ nedeniyle;

a) 8.1.1986 tarih ve 10 sayõlõ yazõ ile, TU OB Yasasõnõn 4. ve 12.maddeleri 
hatõrlatõlõp,dikkat çekilmiştir.

b) 15.1.1986 tarih ve 13 sayõlõ yazõ ile, şube ve oda genel kurul tarihleri 
dikkate alõnarak; Mali İşler Yönetmeliğinin 28. ve 29.maddeleri uyarõnca işlem 
yapõlmasõ istenmiştir.

c) 21.1.1986 tarih ve 18 sayõlõ yazõ ile, Bankalar Genel Müdürlüklerinden, 



28.madde kapsamõ iletilerek bilgilenmeleri ve şubelerine duyurmalarõ 
istenmiştir.

d) 21.1.1986 tarih ve 19 sayõlõ yazõ ile, şube/temsilcilik banka hesaplarõnõn 
bulunduğu banka şubelerinden, yine, 28. madde uyarõnca işlem yapõlmasõ 
istenmiştir.

Kõsaca, Odalarõn, yönetmelik uyarõnca yapacaklarõ, yapmalarõ gereken 
çalõşmalara yön vermek ve yardõmcõ olunmak istenilmiştir.

Ancak, gelinen noktada (Elektrik M.0. hariç) diğer bazõ Oda ve bağlõ tüm 
şubelerden tepki ve aksi uygulamalar alõnmõş ve gözlenmiştir. Banka Genel 
Müdürlükleri yazõ ve telefonla ilgili şube listesini istemiş; banka şubeleri 
ödeme yapmak istememişse de Oda şubesi adõna açõlan hesaplardan ve Oda 
merkezi tarafõndan talimatsõz verilen yetkilerle para çekilebilmiştir. Odalarca, 
yönetmeliğe uygun işlem yapmak gibi bir çalõşmaya girişilmediğinden; 
karõşõklõklar olmuş, sonuçta, Odalar ve özellikle TMMOB bankalar karşõsõnda  
zor durumlarda  kalmõşlardõr. Bu durum, yaşanõlmasõ kaçõnõlmaz olan olumsuz 
pratiklerden sadece biridir ve sorumluluğu herhalde TMMOB'ne ait olmasa  
gerekir.

7. Yukarõca sõralanan çalõşmalardan sonra, Birlik Yönetim Kurulu, 11.2,1986  
günü 169 sayõlõ bir karar almõş ve bu kararõnõ 12.2. tarihinde Odalara teklif
KARAR no:l69

"TMMOB ve Odalar Mali İşler Yönetmeliğinin 28. ve 29 .maddelerinin 
uygulanmasõ   konusunda 17.2.1986 günü akşamõna kadar şubeleri olan ve 
Birlik Hissesi borcu olan Odalardan yazõlõ raporlar istenilmesine, 
göndermeyen ve yönetmeliğe aykõrõ   davranõşõ tespit edilen Oda yöneticileri 
hakkõnda işlem yapõlmasõna karar
verildi ."

Bu karar sonucu da hiçbir Odadan süresi içinde cevap alõnamamõştõr,

TMMOB Yönetim Kurulunun 18. 2. 1986 tarihli oturumunda ise;  Kanun, 
Tüzük ve Yönetmelikleri uygulamayan, Birlik borcu olan Odalar hakkõnda 
yaptõrõm sağlamak üzere her türlü  hukuki ve yasal işlemler için Genel 
Sekreterliğe görev   verilmiştir.

8. Gelinen noktadaki sonuçlar aşağõdaki gibidir:
a)TMMOB Mimarlar Odasõ, 19.2.1986 gün ve 105 sayõlõ yazõlarõ ile, "22-
23.2.1986 günleri yapõlacak Merkez Danõşma Kurulunda konu görüşülerek 
uygulama gerçekleştirilecektir." denerek; Yönetmeliğin 28. maddesinin 
uygulanacağõnõ belirtmiş  bulunmaktadõr.

b) TMMOB Kimya Mühendisleri Odasõ,6.2.1986 gün ve 25 sayõlõ yazõlarõ ile  
"..yeni oluşan şube yönetim kurullarõ ile 15.2.1986 günü yapõlacak Merkez 
Danõşma  Kurulunda uygulamanõn tartõşõlarak  değerlendirilmesi" sonucunda   
bilgi  verileceği  belirtilmiştir. Merkez Danõşma  Kurulunda  28. maddenin 
uygulanmasõna  derhal başlanmasõ kararõ alõnmõştõr.



c) TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasõ, istenilenlerle ilgili yazõlõ hiçbir yanõt  
vermemiş,TMMOB�nin bankalara yazdõğõ yazõlara aykõrõ düşen ve şubelerine  
sõnõrsõz (eskisi gibi) yetki veren (İst. Şb. hariç) yazõlar göndermiş;   
Şubelerince toplam 5.5 milyon TL. çekilmesine rağmen Birliğe ödeme 
yapmamõş;  çalõşma raporunda 31.12.1985 tarihi itibariyle kasa yekûnu TL. 
1.346.940.12 ve  banka yekûnu TL. 20.868.439.55 olmak Üzere toplam 22.2  
milyon lira  görünmesine  rağmen Birlik Hissesi borçlarõnõ ödememeyi 
sürdürmüştür. Oda başkanõ ve
Genel Sekreteri ile yapõlan görüşmeler de sonuçsuz  kalmõştõr. Birlik Hissesi  
borcu için icra davasõ açõlmõştõr.

d) TMMOB Makina Mühendisleri Odasõ, Temmuz 1985'de açõlan Bina Fonu 
borçlarõ  icra  davasõ tutarõnõ,icra hakimliğine gitmeden ödemiştir. Şubeler 
banka   hesaplarõnõn zaten Oda adõna tescilli olduğu belirtilmiş, ancak, 
merkezi bütçe uygulamasõ konusunda talimat vererek işlem yapõlmamõştõr. En 
çok Birlik Hissesi  borcu olan  (12. 448. 805. TL) Oda aleyhine dava açõlmõştõr.

e) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasõ, bizzat oda başkanõnõn banka şubeleri 
ile  temasõ sonucu, 28. madde uygulanarak Şubelerden yapõlan tahsilat ile 
toplam 4.7   milyon olan Birlik Hissesi ve Bina fonu borçlarõ ödenmiştir. Oda 
Danõşma Kurulu'nun merkezi bütçe uygulamasõna önem vereceği şeklindeki 
eğilimi borçlarõnõn ödenmesi yanõ sõra Birlik Genel Kurulu'na katõlabiliyor 
olmasõ TMMOB Yönetim Kurulunda memnunluk yaratmõştõr.

9. TMMOB Genel Sekreterliği tarafõndan, mali işlerliğin sağlanmasõ amaçlõ, 
Yönetmeliğin 28. ve 29.  maddelerinin uygulanmasõna yönelik çalõşmalar 
Üzerinde yoğunlaştõrõlan eleştiriler, temel olarak (1) şube gelirlerine  el 
koymak şeklinde ve (2) zamanlamanõn yanlõş olduğu yani 2-3 yõldan beri 
neden uygulanmadõğõ şeklinde toparlanabilmiştir.

1) Merkezi bütçe bağlamõnda, programa dayalõ harcamalar yapõlmasõnõn 
gerekmekte olduğu konusu daha önceki maddelerde yeteri kadar uzun 
anlatõlmõştõr.  Gelirlere, ne oda tarafõndan ne de TMMOB tarafõndan el 
konulmasõ gibi bir girişim veya niyet yoktur.

2} Zamanlama, yapõlmak istenene, varõlmak istenen amaca göre seçilmelidir. 
Yönetimsel faaliyetlerin el değiştirmekte olduğu, yeni yönetimlerin oluşacağõ 
dönemler olarak bakõldõğõnda;

a) Yeni seçilen şube ve temsilcilikler için, bankalara verilmek üzere imza 
sirküleri hazõrlanmasõ öncesinde, istenilen ya da yönetmeliğe uygun şeklin 
duyurusunun yapõlmõş olmasõ açõsõndan zamanlama uygundur.

b) İki yõllõk çalõşma dönemi  boyunca,  yapõlanlarõn ve yapõlmayanlarõn hatta 
yapõlmasõ zorunlu iken yapõlmamõş olan çalõşmalarõn genel kurul platformuna 
getirilebilmeleri açõsõndan, yine, zamanlama uygundur.

c) Odalarõn, Birlik Hissesi ödemelerindeki aksamalarõn nedenleri açõsõndan,   
merkezi bütçe uygulamasõndaki yetersizlikler ve virman işlemi konusunda 
ciddi davranõlmamõş olmasõ gibi tespitlerin, ortak görüş olarak belirmesi ile; iki 
yõllõk dönemin sonuna gelmiş yönetimlerce yeniden ve daha tecrübeli olarak 



alõnacak kararlarõn yeni yönetimlere devredilmesi istemli zamanlama yine 
uygundur. Aksi halde, yeni yönetimler, en az bir yõl gibi bir süre sonunda 
genel yapõ ve İşlerliğe dair öngörü sahibi olabileceklerini haklõ olarak öne 
sürebileceklerdir.

d) Çalõşma dönemi sonunda, Birlik Hissesi nedeniyle TMMOB Genel 
Kuruluna  katõlamamak gibi bir durumun büyük oranda sorumlularõ, bu dönem 
yöneticileri olacağõndan; TMMOB tarafõndan uyarõlmalarõ ve gereğinin 
istenmesi
açõsõndan da zamanlama yerinde ve doğrudur.

Tüm bu görüşlere rağmen, yönetimsel sorumluluk, yasal mevzuatõ bilmekten 
ve uygulamaktan geçmektedir.

Bu yazõ,ileride konu ile ilgili toplantõ ve çözüm yollarõ aranmasõ çalõşmalarõna 
yardõmcõ olunmasõ ve böyle bir pratiğin tüm birimlere aktarõlmasõ amacõyla 
yazõlmõştõr.

Ek. 10-f

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ 
Birliği Başkanlõğõna
ANKARA

a)TMMOB Genel Sekreter Yardõmcõlõğõnõn  24.2.1986 tarihli yazõsõ, 

b)TMMQB  Başkanlõğõnõn  17.3.1986 tarihli yazõsõ

Bilindiği gibi TMMOB yasasõ gereği kamu kurumu niteliğindeki örgütümüzün   
bütünselliğini pekiştirmek; Demokratik baskõ grubu olarak gücünü geliştirmek 
öteden beri İnşaat Mühendisleri odasõnõn politikasõ olmuştur. TMMOB'nin 
çağdaş  bir yapõ ve yönetimine kavuşmasõnda  yine İMO önde gelen ödevler 
başarmõştõr. Bu   bağlamda meslek kuruluşlarõmõzõn çetin sorunlarla 
karşõlaştõğõ son yõllarda türlü  sõnõrlõlõklara karşõn üst örgütümüze 1983 yõlõnda 
aidat fazlalõğõ   oluşturacak şekilde 1980 den bugüne 11 milyon dolayõnda 
ödeme yapabildiğimiz   bilinmektedir. TMMOB'nce Odamõza üyelik 
ödentilerinde gösterdiği bu çaba   nedeniyle sözlü ve yazõlõ takdir belirtilmiştir.

1986 başõnda Odamõzõn Genel Kuruluna diğer illerden gelecek delegelerin 
zorunlu  giderleri göz önüne alõnarak ödemelerimizde geçici bir duraklama 
olmuştur. Bu  noktada  Odamõz üyelerine karşõ en zorunlu ödevi olan Genel 
Kurulunu toplayabilme ile üst örgütüne karşõ olan üyelik ödentisini geciktirme 
arasõnda olan tutumu takõnmõştõr.

Bununla beraber aynõ tarihlerde TMMOB yönetim Kurulunun 18.2.1986/176 
kararõ,  üyelik ödentilerinin tahsilindeki  yönetmelik  hükümlerinden bahisle bu 
işleri  yerine getirmeyen oda yöneticileri ve odalar hakkõnda yasal işlem için 
Genel  Sekreterliğe yetki vermişti. İMO Temsilcisi dahil iki karşõ ve iki de 
çekimser   oyun kullanõldõğõ bu karar, yalnõzca 5 olumlu oyla alõnmõştõr .



Odanõn temel faaliyetlerini en az düzeyde de olsa götürebilmek için ödeme  
güçlüğü çektikleri bir dönemde haciz ve benzeri yollarla taşõnõr-taşõnmaz mal  
varlõğõ veya banka hesaplarõna el konmasõ; yasal dayanaklar içermekle birlikte 
hak-ödev ikilemi, temsil gücü gibi konularda da demokratik olmayan 
yaklaşõmõyla   günümüz koşullarõnõn gerisinde kalmaktadõr.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Bu nedenlerle Birlik hisselerinin hesap şeklini daha eşitlikçi, gerçekçi  ve  
demokratik yol ve yöntemlere bağlamanõn kaçõnõlmazlõğõ ortadadõr. Hal 
böyleyken Genel Sekreter Yardõmcõlõğõnõn ilgi (a) yazõsõnda,"Aranacak yeni 
çözümlerde ise yine yol ve yöntem böyle olacaktõr"kararõ verilebilmektedir. 
Yukarõda değinilen ve 5 olumlu oya sahip Yönetim Kurulu kararõ ile Genel 
Sekreter Yardõmcõsõnõn yeni çözümler aranmasõ için bir tartõşma ortamõnõ dahi 
tanõmayan kararlarõ  TMMOB Genel Kurulu iradesinde yeni ve gerçekçi 
arayõşlara gerek duymamaktadõr. Nitekim bu tutum ilgi (b) yazõ ile borcu süren 
odalarõn TMMOB Genel Kuruluna alõnmayacağõ yasa hükmüne değinerek 
geliştirilmiştir. Bu durumda Odalarla yapõlacak bir genel kurulun 100 bini aşkõn 
mühendis ve mimar kitlesini" İradesini ne ölçüde yansõtacağõ unutulmamalõdõr.

Kaldõ ki, Genel Sekreter Yardõmcõsõnõn yazõsõnda, programõnõn en önemli iki 
konusundan  birisi....   bilgisayar ile ilgili  mekan .düzenlenmesi ve personel 
istihdamõ,  diğeri Teknokrat dergisinin personel istihdafõ ve baskõ  işlemleri  
olup..."  denilmek suretiyle TMMOB'nce en önde görülen iki konuya kaynak 
aktarmak gereği belirtilmiştir.

Yazõda, Mali İşler yönetmeliğinin 28 ve 29 ncu maddelerinin işletilmesi için
"15.1.1986 tarih ve  13 sayõlõ yazõ; Şube ve Oda Genel Kurullarõ dikkate 
alõnarak... Odalarõn yönetmelik uyarõnca yapacaklarõ, yapmalarõ gereken 
çalõşmalara yön vermek ve yardõmcõ olmak..." amacõyla Şube/Temsilcilik 
banka  hesaplarõnõn bulunduğu bankalara  yazõ yazõldõğõ açõklanmaktadõr. 
Ancak bu yazõ ve işlemler  sonucunda"... karõşõklõklar olmuş, sonuçta odalar 
ve özellikle TMMOB  bankalar karşõsõnda zor durumlarda kalmõşlardõr" 
denilmek suretiyle özellikle genel kurullara  denk düşürülen bu girişimlerin 
karõşõklõklar  yaratarak son tahlilde TMMOB'yi zor durumda bõraktõğõ kabul 
edilmektedir.

l- TMMOB hepimizin kamu kurumu niteliğindeki tek mesleki çatõsõdõr. Bu 
örgütün bütünselliğinin korunup geliştirilmesi ve toplumsal yaşamdaki 
etkinliğinin güçlendirilmesi inşaat  mühendislerinin temel tespitidir. Odalarõn 
Birlik hisselerini düzenli vermesinin ve çatõşmalara katõlmasõnõn bunun 
vazgeçilmez  koşulu olduğu bilinmektedir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

2- İMO'nun yukarõdaki ilkesi gereğince ve olanaklarõ ölçüsünde borçlarõnõ 
düzenli ödediği TMMOB'nin takdir yazõlarõ ile sabittir.



3- Görüşümüz, uzun vadede çalõşandan  çalõşmayana kaynak transferi 
biçiminde özetlenebilecek olan organlar arasõ kaynak aktarõmõnda ve tüm 
üyeleri baz alan,   buna karşõn eşit temsil öneren bugünkü sistemin büyük 
birimler aleyhine olan  işlerliğini gerekirse yasal değişikliği gündeme sokarak 
düzeltmektir.  Örgütlenme biçimi,çalõşma düzeni ve günümüz gereklerine 
gerçekçi oturan yeni   bir düzenlemeye kulak tõkanmasõndan değil, TMMOB 
genel kurulunu başlangõç
alõp bu konuda gerçekten demokratik merkezi çözümler arayan tartõşma 
ortamõnõn  canlõlõğõnõ tüm TMMOB alt birimlerine değin yaymakla 
geliştirilecektir.

4- TMMOB'nin odalarõn tüzel kişiliklerini ve yönetim kurulu başkanlõklarõnõ   
muhatap almak yerine bunun yanõ sõra tüm şube ve Temsilciliklere de konuyu  
Genel Sekreter Yardõmcõlõğõnca yaymasõ ile gerçekten bir takõm "karõşõklõklar   
olmuş" ve başarõlõ çalõşmalarõ ile  "...   bilgisayarlar, videolar, vadeli   hesaplar 
v.s. sahibi...' durumundaki bazõ alt birimlerimiz de Genel merkezimize  
tedirginlik ifade etmişlerdir. Bu arada İzmir Şubemizin banka hesabõna ]7 Mart 
1986 tarihinde TMMOB'nce  el konulmasõ ile yeni bir aşamaya varõlmõştõr. Bu  
nedenle  alt birimlerce açõklama gönderip görüşlerinin alõnmasõ ve 29.3.1986 
tarihinde programlanan yönetim kurullarõ ortak toplantõsõna dayalõ bir görüş 
oluşturun TMMOB'ye iletilmesine gerek duyulmuştur.

5- Önerimiz "üst kuruluşlarõn toplantõ masalarõ ve başkan makamlarõnõn icra 
tehdidi altõnda" bõrakõlmasõnõn ve borçlu konumda görünen 12 odanõn yer 
almadõğõ   bir TMMOB Genel Kuruluna gitmenin örgütümüzü 
güçlendiremeyeceği ve bu işlemlerin Genel Kurul sonrasõna ertelenmesidir.

Kaldõ ki tüm odalarca gerekli borç ödemeleri yapõlsa dahi bu ancak 
TMMOB'nin sabit borçlarõ ile transfer harcamalarõnõ karşõlayabilecek, TMMOB 
programõnõn en önemli iki konusuna yine yeterli kaynak  aktarõlamayacaktõr. 
Esasen özellikle   TMMOB resmi organõ olan "Birlik" yerine gerekli  görülen ve 
4 forma trikrome  baskõ ile kuşe kağõdõna basõlarak ilgili personelin aylardõr 
süren çalõşmasõ   sonucu  ilk  sayõsõnõn Mart 1986'da basõlacağõ belirtilen 
"Teknokrat"   dergisi de biçim ve içerik yönünden TMMOB Genel Kurul 
iradesine dayandõrõlmasõ  düşünülmelidir.

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Sonuç olarak kõsa ve uzun erimli çalõşmalara girilip tõkanõklõklarõn aşõlmasõ  
konusundaki girişimlerin vakit kaybetmeden başlatõlmasõ ve TMMOB'nin ilk 
genel kurulunda en geniş katõlõmla bu konuda verimli kararlarõn alõnabilmesi 
gerekmektedir.

Bilgilerinize  sunarõz.
Saygõlarõmõzla 
BAŞKAN
Güney ÖZCEBE

Ek. 10-g

17.2.1986



TC. Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü 
Tevziat vs. Banka Hizmetleri Müdürlüğü 
3.Kat No:310 Tandoğan/ANKARA

21.1.1986 gün ve 18 sayõlõ yazõmõzõn Müdürlüğünüze ulaşmadõğõ, bu yazõya 
ek gönderdiğimiz yazõnõn ise ulaştõğõ telefon görüşmesi ile sabit olmuştur. İlgi 
yazõ ve açõklayõcõ diğer yazõlar ekte sunulmuştur. Birliğimizin örgütsel yapõsõ 
şöyledir:

a) 6225 sayõlõ yasa ile TMMOB,Tüzel Kişiliğe sahip bir kuruluş olup t   ihtisas
Odalarõ açmak yetkisine sahiptir.

b) Günümüze kadar 18 ihtisas Odasõ açõlmõş olup, bu Odalar,bazõ alanlarda 
Birlik  tarafõndan verilen yetki ile Birlik adõna Tüzel Kişiliği kullanarak 
faaliyetlerini sürdüre gelmişlerdir. Bu alanlardan birisi de Oda merkezi bütçe 
uygulamasõ olup, bankalar nezdinde hesap açabilmeleri ve 
kullanabilmeleridir.
Odalar,her ay bütçelerinin belirli bir oranõnda, üst kuruluşlarõ olan TMMOB
ise Birlik Hissesi adõ altõnda bir ödeme yapmakla yükümlüdürler.

c) Odalar, kendilerine bağlõ faaliyet göstermek ve Merkezi bütçe içerisinde yer
alarak,sadece gider bütçesi yaparak üyelerle ilgili kamu yararõna çalõşmalar 
yapmak üzere Şubeler ve Temsilcilikler açabilirler. Şube ve Temsilciliklerin 
Tüzel Kişilikleri olmayõp yetki alarak dahi (özel konumlar hariç) bu tüzel kişiliği 
kullanamazlar.

Ancak, geçen süreler içerisinde, bazõ Şube ve Temsilciliklerin (sõrf noter 
tasdikli imza sirküleri alabildiklerinden) banka hesaplarõ açtõklarõ, bu hesaplar 
çerçevesinde Oda Merkezi bütçe uygulamasõnõn dõşõna çõkan taraflarõ 
benimsedikleri tespit edilmiştir.

TMMOB ve ODALAR Mali İşler Yönetmeliğinin 28.maddesi yakarõda 
açõklanan yapõmõza  uygun bir islerliği düzenlemektedir.

Bu nedenlerle, önceki yazõmõzla bildirilen banka hesaplarõnõn Oda imza 
sirküleri ve Oda talimatõ olmadõkça Şube ve Temsilcilik gibi alt birimlerce 
kullanõlmamasõna ve bu hesaplarõn Oda adõna tescilli işleminin bir mahkeme 
kararõnõ gerektirmeden yapõlmasõna müsaadelerinizi dileriz.

Saygõlarõmõzla,
Yücel ÖZEL
TMMOB Genel Sekr.Yrd.

Ek. 10-g

T.C. Ziraat Bankasõ 
İZMİR

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin Genel Müdürlüğümüze hitaben 
gönderilen 17.2.1986 tarih ve 73 sayõlõ yazõsõ ile Oda Başkanlõklarõ ve 
temsilciliklerine gönderdikleri 15.1.1986-13  sayõlõ yazõnõn fotokopileri yazõmõz 



ekinde gönderilmiştir.

Tetkikinden anlaşõlacağõ gibi,TMMOB Makina ve İnşaat Müh. Odasõ 
tarafõndan açõlan hesaplarõn, ilgi yazõlarõnda belirtilen açõklamalar 
doğrultusunda işlemlere tabi tutulmasõ istenilmektedir.

Oda Şube Başkanlarõ ve temsilcilikleri ile temas kurularak açõlan hesaplarõn 
isimlerinin "Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarõ Birliği" olarak değiştirilmesi ve 
hesaptan yapõlacak ödemelerle ilgili olarak Odalar Birliği Başkanlõğõ tarafõndan
yetkili kõlõnacaklarõn imza sirkülerinin ibrazõnõ müteakip, ödemelerin yapõlmasõ 
gerektiğine bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygõlarõmõzla
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ZİRAAT BANKASI
Genel Müdürlüğü

Ek. 10-g
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

ANKARA

Makine mühendisleri odasõnõn nezdimizde mevcut 1787 sayõlõ hesabõ mezkür 
yazõnõzõn ve Genel Müdürlüğü�müzün 20.2.1986/208 sayõlõ yazõlarõna 
istinaden �Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği� olarak değiştirilmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygõlarõmõzla
T.C. Ziraat Bankasõ
İzmir Şubesi

Ek. 10-h
Danõştay Kararlarõ

İÇ HATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI

İnşaat Mühendisleri Odasõna dava ehliyetiniz bulunmadõğõ yolunda verilen 
Danõştay Dava Daireleri Kurulunun E.1968/586 K.1969/1342 K. 1970/1065 
sayõlõ kararõ ile,davalõ Danõştay Sekizinci Dairenin E. 1969/1342, K. 970/1065 
sayõlõ kararõ...

Odalar bu hak ve yetkilerini kullanõrken davaya dönüşecek anlaşmazlõklara da 
düşebileceklerine göre, yasal hakkõn kullanõlmasõnõn davadaki görünümü olan 
dava ehliyetinden tüzel kişiliği bulunmayan odalarõ yoksun saymak yasanõn 
gerçekleştirmek istediği işlevin sürekliliği ve bütünlüğü ile bağdaştõrõlamaz.

Sonuç:
Sayõlan nedenlerle,Türk Mühendis ve Mimar Odalarõnõn davacõ ve davalõ 
olarak dava ehliyetleri bulunduğuna ve Danõştay Dava Daireleri 



Kurulunun,Esas 1968/586, Karar 1968/631 sayõlõ,kararlarõnõn Danõştay 12. 
Dairenin Esas: 1971/1631 Karar: 1974/5 sayõlõ kararõ doğrultusunda 
birleştirilmesine 1/6/1978 günündeki toplantõda üçte iki oy çokluğu 29/6/1976 
günündeki ikinci toplantõda salt çoğunluk sağlanmadõğõndan 8/3/1979 
tarihindeki üçüncü toplantõda mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

AYRIŞIK OY
Anayasanõn 112 nci maddesinin 3.Fõkrasõ Kamu tüzel kişiliği,ancak kanunla 
veya kanunun açõkça verdiği yetkiye dayanõlarak kurulur. Dernekte 122 nci 
maddesinde kamu kurumu niteliğinde ki meslek kuruluşlarõnõn kanunla 
meydana getirileceği ve organlarõnõn kendileri tarafõndan ve kendi üyeleri 
arasõndan seçileceği belirtilmektedir.

5235 sayõlõ Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Kanununun 7303 sayõlõ 
kanunla değişik 1 nci maddesi TMMOB�nin hükmi şahsiyeti olduğunu hükme 
bağlamõş olup,Kanunda,Birlik Umumi Heyeti kararõ ile lüzum görülen yerlerde 
açõlabilecek olan odalara tüzel kişilik tanõyan herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadõr.

Tüzel kişiliği bulunmayan odalarõn,yukarõda yazõlõ hükümler muvacehesinde 
dava ehliyeti de bulunmadõğõndan,içtihadõn Danõştay Dava Daireleri kurulunun 
4/10/1968 gün ve E. 1968/586,K. 1968/631 sayõlõ kararõ ile,sekizinci dairenin 
19/4/1971 tarih ve E. 1971/167 K. 1971/961 sayõlõ kararõ doğrultusunda 
birleştirilmesi gerekeceği düşüncesiyle çokluk kararõna karşõyõz.
   

Ek. 10-i

TMMOB
İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ
Birliği Başkanlõğõna
Ankara

Odamõzõn 18-19 Şubat 1984 tarihlerinde yapõlan 1984 ve 1985 yõllarõ Bütçe 
uygulama Esaslarõ Bölümünün XI maddesi uygulama Esaslarõnõn 
2.Maddesine göre Odamõz Bütçesine konan Gayri Menkul Alõmlarõna ait iz 
ödenek kararõna dayanõlarak yönetim kurulumuz Bursa,Tahtakale,Vezirci cad. 
Kent iş hanõ teras katõnõn (644 Ada parsel) 1/2 Hissesi Mimarlar Odasõ Bursa 
Temsilciliğinin 1/2 Hissesinin de' İnşaat Mühendisleri Odasõ Kontrol Bürosuna 
ait olmak üzere    satõn alõnmasõnõ kararlaştõrmõş bulunmaktadõr.

2644 sayõlõ Tapu Kanununun 2. maddesinin �Hükmi şahõslarõn tapu işleri de   
Merkez veya şubelerinin bulunduklarõ yerin en büyük mülkiye amirinden   
nizamnamelerine göre gayri menkul tasarrufuna izinli olduklarõna ve tescil  
işini yapacak mümessilin selahiyetlerine dair alõnacak belgenin verilmesi 
mecburidir.� Ticaret şirketleri bu belgeyi Ticaret Sicil Memurundan alõrlar 



şeklindeki hükmi gereği satõn aldõğõmõz gayri menkul için TMMOB 
Kanununun, Tüzüğü, ve İMO Genel Kurulunun yukarõda adõ geçen kararõ 
uyarõnca yönetim Kurulumuzun yetkili olduğunu tevsik edici belgenin Valilik 
makamõna sunulmak üzere Odamõza verilmesi hususunu gereği için arz 
ederiz.

SAYGILARIMIZLA 
BAŞKAN

Güney ÖZCEBE

Ek. 10-i

İcra Memurluğuna
İzmir

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği vekili  Av. İsmail Sami Çakmak'a 
3.038.755  lira ödemeye borçlu bulunan TMMOB ya bağlõ İnşaat Mühendisleri 
Odasõnõn işbu borcundan dolayõ borçlunun İzmir Alsancak İş Bankasõ şubesi 
27440 vadeli hesabõndaki,bu hesap alacağõ karşõlamadõğõ takdirde aynõ 
şubedeki 551 nolu hesaptaki nakitlerinden alacağõ karşõlayacak miktarda 
haciz konulmasõna karar verilmiştir. 
Karar gereğinin ifasõ ile neticesinden bilgi verilmesi rica olunur.

Ek. 10-i

TABLO:

TMMOB ve ODALAR MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ

29. maddesi uyarõnca Birlik Hissesi ödeme talimatõ veren odalar, miktarlarõ ve 
ödeme durumu:

Talimat Miktar 1986 Nisan 1986 Mayõs
Elektrik + 281.572.- 142.850.- -
Fizik +   9.167.- - -
Gemi +  67.860.- - 67.860.-
Gemi Mak.İşl. -  29.230.- - -
Harita ve Kad. +  92.650.- 185.300.- -
İç Mimarlar -    - - -
İnşaat + 502.143.- - -
Jeoloji +  56.130.-  58.180.- -



Kimya + 150.203.- - 92.500.-
Maden + 130.045.- 130.046.- -
Makine - 940.765.- - -
Metalurji +  34.557.- - -
Meteoroloji +   3.440.-   3.440.- -
Mimarlar 480.050.- - -
Orman + 112.865.- 112.865.- -
Petrol +  40.163.-  15.000.- -
ŞPMMO +  22.765.-   6.050.- -
Ziraat + 151.020.- - -


