
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 38. ODA GENEL KURULU ÜZERİNE 

Oda Genel Kurulu, l-2 Nisan 2000 tarihinde Ankara'da 
toplandı. 

Her Genel Kurulumuzda olduğu gibi, "Birlikte üretilen, 
Birlikte karar alman, birlikte yönetilen bir Oda" için, "Daha 
demokratik, daha işlevsel, daha katılımcı, daha etkin bir 
Oda" için, "Bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir 
Türkiye" için, Oda delegeleri Oda Genel Kuruluna büyük 
bir coşku ve yoğunlukla katıldılar. 

Bu arada, Oda tüzüğü ile TMMOB tüzüğü arasında bir 
boşluktan yararlanan ve belki başka niyetleri de olan bir 
doğal delegenin, Şube Yöneticilerinin doğal delege olma 
hakkını, Odanın hiçbir kurulunda tartışılıp karara 
bağlanmadan, hakim kararı ile engellemesi, Odanın 
demokratik işleyişine bir kara leke olarak yazılmış oldu. 
Ancak, 37. Dönem Oda Yönetim Kurulunun Onur Konuğu 
olarak Genel Kurula çağrıladığı ve aslında bu Odanın en 
önemli sorumluluklarını üstlenen Şube Yöneticileri Odaya 
ve Genel Kurula sahip çıkacaklardı ve çıktılar. Delegelerin 
oybirliği ile aldığı karar sonucu Oda Genel Kurul kürsüsünü 
kullandılar, Şubeleri adına görüşlerini bildirdiler. 

Genel Kurulda, yaşama ve geleceğe dair, Dünya'ya, 
Türkiye'ye ve Oda'ya dair Şube Genel Kurullarından da 
beslenen görüşlerini belirten Oda delegeleri, Oda tüzüğü 
ve yönetmeliklerinde, daha işlevsel bir Oda için gerekli 
düzenlemeleri yaptılar. Kararların büyük bir çoğunluğu 
oybirliği ile alındı. Yapılan tartışmalar canlı ve düzeyli idi. 

Genel Kurulda, Oda Yönetim Kurulu ile diğer Oda 
kurullarında görev alacak örgütün isimleri, bu Odanın 
gönüllü fedaileri, "Demokrat Mühendisler" adı altında 
birleştiler. Yakın Oda tarihinde görülmemiş bir oranda ve 
uzlaşmada "Demokrat Mühendisler" listesi Oda 
delegelerinden onay aldı. 

37. Dönemde de Yönetimde bulunan anlayışın devamı 
olarak, Oda Yönetim Kurulumuz, büyük bir uzlaşı ve 
güvenle kendilerini göreve getiren Oda delegelerine teşekkür 
etmektedir. Genel Kurulda Oda organlarına bireysel 
adaylıklarını koyan üyeleri, örgütün sadece renkleri olarak 
değerlendiren Oda Yönetim Kurulumuz, çalışmalarının 

arkasında örgütün tamamının desteği ve güveni olduğunu 
ve bunun sonucu büyük bir sorumluluğun kendisini 
beklediğini bilmektedir. Oda Yönetim Kurulumuz, bu 
sorumluluğun yerine getirilmesinde ve 38. Dönemde 
Odanın kurumsallaştırılması yönünde büyük ilerlemelerin 
yaratılmasında inançlı ve kararlıdır. Oda Yönetim 
Kurulumuz, Oda Genel Kurulunda onaya sunulan Çalışma 
Programının gereklerini, Oda Çalışma ilkeleri ışığında, bir 
ekip anlayışı içerisinde yerine getireceğinin heyecanı 
içerisindedir. 

Oda Yönetim Kurulumuz, gene örgütün büyük destek 
ve güvenini almış olan TMMOB Yönetim Kurulu, Oda 
Denetleme ve Onur Kurulu üyelerimizin dönem içerisinde 
görevlerini başarılı bir şekilde yerine getireceklerini 
bilmektedir. Her dönem olduğu gibi bu dönemde de, 
TMMOB delegelerimiz, TMMOB Genel Kurulunda, Oda 
politikalarını mutlaka yansıtacaklardır. 

Oda delegelerinin oybirliği ile kamuoyuna sunduğu "38. 
Dönem Genel Kurul Sonuç Bildirgesi" nde de belirtildiği 
üzere, herkes tarafından bilinmelidir ki: 

MMO, Mesleki demokratik kitle örgütüdür. 
MMO, Antiemperyalisttir, yurtseverdir, emekten ve 

halktan yanadır. 
MMO, Üyenin sorunlarının toplumun sorunlarından 

ayrılmayacağını bilmektedir. 
MMO, MAI'ye MIGA'ya, İMF'ye, tahkime, 

özelleştirmelere, nükleer çetelere karşıdır. 
MMO, Bağımsız, demokratik ve sanayileşen bir Türkiye 

özlemi içerisindedir. 
MMO, Aydınlık bir Türkiye'den yanadır. 
Evet, bir kez daha altını çiziyoruz. 
Bu ülkenin çetesi, rantçısı, kafatasçısı, şeriat özlemcisi 

ve karanlıktan yana olanları varsa, biliniz ki; tüm bunlara 
karşı, bu ülkenin Makina Mühendisleri Odası da var. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
38. Dönem Yönetim Kurulu 
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3 8 . DÖNEM ODA ORGANLARİ 

Oda Yönetim Kurulu Asıl 

Başkan Mchmel Soğancı 
Busl.au Vekili Salim Melih Şahin 
Sekreter Ali Fkber Çakar 
Sayman Yunus Yener 
U\e Ahmel F.nis 

Ove Haydar Şahin 

Oda Denetleme Kurulu Asıl 

Ni/amettin Durakoğhı 
Zeki h.skileı 

Yıldırım (,,'akar 
Remzi Frisier 
Metin Yücel 

hrdoğan Kiriş 
Yahya Bulat 
Sımavi Bakır 

Hyüp Akaryıldız 
Mıırla/a Figen 

Süleyman Denin çelik 

Oda Onur Kurulu Asd 

Mustafa Asar 
Ozan Paı lar 
Besim İplik 

Alı Peri 
Ö/can Şemsler 

TMMOB Yönetim Kurulu Adayları 

Ka>a Güvenç 

Emin Korama/, 

hlifÖztürk 

Odu Yönetim Kurulu Yedek 

Mustafa Ya/ıcı 
liilav Cördük 
(iüler Ayyıldız 
Deniz ()/türk 

Cenk A. Lişesivdin 
\.Ö/can Bayrakçı 
Alparslan Parlak 

Oda Denetleme Kurulu Yedek 

Nihat Kurtuluş 
'\dnan Mensiz 

Selahaltın Alsancak 
Melek Kafadar 

Seçkin Şişmanoğlu 
Nadir Bingöl 
Hasan Fsen 

Dıırali Kocahağ 
Belııç bılürk. 
Mural Baser 
Mehmet Şen 

Oda Onur Kurulu Yedek 

Battal Kılıç 
I. LtemO/.tüık 
I. Halil Fralp 
Hasan Durak 
Hasan Sınar 

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Adayı 

İsmet Apak 

TMMOB Denetleme Kurulu Adajı 

Hasan Akalın 
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TMMOB DELEGELERİ 

1. MEHMET SOĞANCI 
2. EMİN KORAMAZ 
3. ALİ EKBER ÇAKAR 
4. OĞUZ TÜRKYILMAZ 
5. NEŞET KOCABIYIKOĞLU 
6. M.ŞAKİR ÖZTÜRK 
7. CENGİZ TEKİN 
8. ELİF ÖZTÜRK 
9. YAŞAR ÇEVİK 
10. HALİL ALTIN 
11. YILDIRIM ÇAKAR 
12. HASAN TAHSİN TOKER 
13. NERGİS BİLGİN 
14. HÜSEYİN ÖZGÜL 
15. ALİ BÜLBÜL 
16. NURTEN GÜLTEKİN 
17. ALİKARAHAN 
18. AHMET DERELİ 
19. A.ÖZCAN BAYRAKÇI 
20. YUSUF TEK 
21. ENDER B ABUS 
22. ZİYA DEĞER 
23. MEHMET ÇELEBİ 
24. SELÇUK GÖNDERMEZ 
25. SAMİ DEMİRKIRAN 
26. MUSTAFA KARAMAN 
27. MUSTAFA KAĞNACI 
28. ÖMER ATALAY 
29. YÜKSEL ERDİ 
30. MUZAFFER OVALIER 
31. İBRAHİM MART 
32. ÖZCAN ŞENİŞLER ' 
33. REMZİ ERİŞLER 
34. UĞURHAN KARCILI 
35. SERVET TETİK 
36. FATİH YAŞA 
37. GÜRSEL ERDEMİR 
38. İ.SEMİH OKTAY 
39. ŞEHMUS AĞIRMAN 
40. HAKAN SUBAŞI 
41. DİNÇERMETE 
42. ATA ERDAL ASLAN 
43. ALİ İHSAN KARAMANLI 
44. ZEKİ ADER 
45. R.ERHAN KUTLU 
46. YÜKSEL SÜLÜK 
47. FATİH ÖZTOSUN 
48. AHMET İHSAN KUTLAR 
49. YUSUF ÖZTUNÇ 
50. SERDAR ERKAN 

51. ÜZEYİR ULUDAĞ 
52. MÜNİR AYDIN 
53. OSMAN SERTER 
54. İLTER ÇELİK 
55. BEHİCE ÇAĞLAR 
56. ÜMİT ÜLGEN 
57. HASAN AKALIN 
58. YAVUZ BAYÜLKEN 
59. A.METÎN DURUK 
60. MUSTAFA ERHAN 
61. KEMAL ÖZELÇİ 
62. EYÜP AKARYILDIZ 
63. NEJAT ULUKARTLAR 
64. MUSTAFA ASAR 
65. HASAN CEBİROĞLU 
66. SAİT EYİGÖZ 
67. MEFTUN GÜRDALLAR 
68. H.CAHİT CENGİZ 
69. HALİL ERALP 
70. BATTAL KILIÇ 
71. FİKRET PALABIYIK 
72. İBRAHİM BELENLİOĞLU 
73. FARUK SEVİM 
74. BİRET ULUDAĞ 
75. ERDEM BEYGİRET 
76. RIDVAN MERFÖZ 
77. UĞUR AYKEN 
78. HASAN SINAR 
79. NEZİH YAŞAR 
80. ARMAĞAN OZTUKSAVUL 
81. SAİMGÜR 
82. DOĞAN ALBAYRAK 
83. OĞUZ İNCEOĞLU 
84. KİRAMİ KILINÇ 
85. OZAN PARLAR 
86. MEHMET ÖZSAKARYA 
87. ATILAY ARSAN 
88. NİZAMETTİN DURAKOGLU 
89. KAZIM UMDULAR 
90. AHMET TURAN DÖRTDEMİR 
91. HASAN ESEN 
92. NADİR BİNGÖL 
93. M.SALİH GÜNEŞTEKİN 
94. İSMET RIZA CEBİ 
95. EMİN GÖK 
96. YUNUS PITIRLI 
97. M.BÜLENT TUNÇEL 
98. SERHAT GİRGİN 
99. TUFAN TELATAR 
100. MURATALPARDA 
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3 8 . GENEL KURUL TUTANAĞI 

TMMOB MAKINA MÜHENDİSLERİ ODASI 
38. DÖNEM GENEL KURUL TUTANAĞI 

1. TMMOB MMO 38. Olağan Genel kurulu çoğunluklu 
olarak ilan edilen adreste saafclO.OO'da Oda Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından açıldı. 
2. TMMOB gözlemcisi İsmet Öztunah'nm salonda olduğu 
anlaşıldı. 
3. Divan seçimi yapıldı. 
Divan Başkanlığına: A. Metin DURUK 
Divan Yardımcılıklarına: Yusuf TEK, Sıtkı OKAY 
Yazmanlıklara: Nilgün Karaküçük, 

Gurbet Örçen, Nuri Öcal, 
Nazım Yılmaz 

Oybirliği ile seçildiler. 
4. Saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. 
5. Oda Başkanı Mehmet Soğancı açış konuşmasını yaptı. 
6. Gündem Genel Kurul'a sunuldu. Ek ve değişiklik 
önerisi olmadığı görüldü. Gündem oybirliği ile kabul 
edildi. 
7. Konuk konuşmalarında Yıldırım Kaya ( ÖDP Genel 
Başkan Yrd.), Mehmet Kart ( HADEP Sekreteri), Yavuz 
Önen ( TMMOB Başkanı) 'e söz verildi. 
Ayrıca Genel Kurula delege olarak katılamayan ve Oda 
Yönetim Kurulu tarafından onur konuğu olarak Genel 
Kurul'a çağrılanan Şube Yönetim Kurulları adına birer 
temsilcinin bu gündemde konuşması önergesinin kabul 
edilmesiyle Serkan Erkan (İçel Şb.), Serhat Girgin 
(Kocaeli Şb.), Doğan Albayrak (İzmir Şb.), İ. Semih 
Oktay (Diyarbakır Şb.), Mustafa İlbaş (Kayseri Şb.), 
Mustafa Karaman (Antalya Şb.), Cemal Meran (Denizli 
Şb.), Tufan Telatar (Zonguldak Şb.), Erhan Kutlu 
(Eskişehir Şb.), Ömer Atalay (Bursa Şb.), Ahmet Dereli 
(Edirne Şb.) Şubeleri adına birer konuşma yaptılar. 
CHP Genel Başkanı Altan Öymen, DİSK Genel-İş 
Sendikası Genel Sekreteri Cemal Arslan, Dev Maden 
Sen Başkanı Çetin Uygur, Gıda Mühendisleri Odası 
Başkanı Recep Helvacı, Şehir Plancıları Odası Başkanı 
Senih Kitapçı, tarafından gönderilen kutlama mesaj lan 
okundu. ÖDP Genel Başkan Yrd. Yıldırım Kaya, 
HADEP Genel sekreteri Mehmet Kart, TMMOB Başkanı 
Yavuz Önen, TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan 
Karababa, Kadir Dağhan, Elektrik Mühendisleri Odası 
Başkanı Ali Yiğit, Makina Mühendisleri Odasının Şube 
Yöneticileri Genel Kurula konuk olarak katıldılar. 

8. Akın Birdal'm ziyaret edilmesi önergesi oy çokluğuyla 
kabul edildi. Ziyaret için bir komisyon kurulmasına ve 
komisyonun; Saim Gür, Kenan Taş, Yıldırım Yıldız, 
Oğuz Yaman, Ayşe Kocabaş ve Rıdvan Adsan'dan 
oluşması oybirliğiyle kabul edildi. 
9. Komisyonların seçimi maddesine geçildi. Verilen 
önergeler Genel Kurul'a sunuldu. 
Komisyonların aşağıdaki sayıda ve belirtilen kişilerden 
oluşmasına oybirliğiyle karar verildi. 

Bütçe Uygulama 
Esas. Kom. 
Remzi Erişler 
Turgay Şirvan 
Aziz Karakurt 
Suat Önder 
K. Levent Güler 
Metin Yücel 
Serhan Ertürk 
Sinan Tutal 
Murtaza Ergen 

Tüzük ve 
Yönetme. Kom. 
Melih Yalçın 
Serdar Sönmez 
Kurtuluş Sarıkaya 
Birhan Şahin 
A. Erdal Aslan 
İbrahim Özçakır 
Haydar Şahin 
Bülent Tunçel 
Eyüp Akaryıldız 
Mustafa Top 

Sonuç Bildirgesi 
Komisyonu 
Özcan Avcı 
Erdoğan Kiriş 
Ümit Ülgen 
Simavi Bakır 
Özcan Şenişler 
DinçerMete 
Nadir Bingöl 

10. Divan, birinci oturumu 13.30'da kapattı. 
11. İkinci oturum 14:00'te açıldı. Çalışma ve Denetleme 
Raporlarının okunmasına geçildi. Çalışma Raporunu Ali 
Ekber Çakar, Mali Rapor Melih Şahin tarafından datashow 
eşliğinde özetlenerek sunuldu. Denetleme Raporu Yunus 
Yener tarafından okundu. 
12. Çalışma ve Denetleme raporlarıyla ilgili 27 kişi söz 
aldı. Yapılan oylama sonucu konuşmaların 5 dakika ile 
sınırlı olması oy çokluğuyla kabul edildi. Etem Erol'un 
itirazı üzerine Tüzük maddesi gereğince konuşmasına sınır 
konmadı. 
Sırayla Fürüzan Akkök, Oğuz Yaman, Alpaslan Savaş, 
Abdülaziz Özel, Atılay Arsan, Behice Çağlar, Armağan 
Öztuksavul, Münir Cerid, İsmet Apak, Ozan Parlar, Turgay 
Şirvan, Seçkin Şişmanoğlu, Atılay Yeşil, Barış Özerdem, 
Etem Erol, Ercüment Çervatoğlu, Turgut Aslanoğlu, Ömer 
Güleken, Nezih Yaşar, Yusuf Tek, Remzi Erişler, Hayati 
Şimşek, Atila Çmar, Nihat Kurtuluş, Deniz Öztürk ve Kaya 
Güvenç görüş ve önerilerini bildirdiler. İsmet Apak 
konuşmasıyla ilgili metni Divan'a sundu. Bu maddede 
görüş bildirmek isteyen Ankara Şube Başkanı Recep 
Akkoyunlu'ya delege olmadığı için söz verilmedi. 
13. Yönetim Kurulu adına Mehmet Soğancı eleştirilere 
yamt verdi. Ankara Şube'de yaşanan seçim sürecini anlatan 
bir doküman ile Denetleme Kurulu üyesi Etem Erol'un 
eleştirileri ile ilgili dilekçesini ve Oda Yönetim Kurulu'nun 
dilekçeye yanıtını Divan'a sundu. 
14. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması maddesine 
geçildi. Yönetim Kurulu 2 red oyuna karşılık delegelerce 
aklandı. Yönetim kurulu adına Mehmet Soğancı Genel 
Kurul'a teşekkür etti. 
15. Denetleme Kurulu oybirliğiyle aklandı. 
16. Divan seçim yapılacak kuralları bildirerek kurallara 
aday olanların Divan'a yazılı başvurmalarını istedi. 
17. TMMOB Delegeliklerinin basılı da kabul edilmesi 
önerisi Genel kurul bilgisine sunuldu. 1 leh, 1 aleyhte söz 
alındı. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi. 
18. Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu'nun raporu 
okundu. Tümü üzerinde söz alan olmadı. Maddelere 
geçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 

4 
ır>*r»o b ü l t e n i s a y ı : 3 2 



TÜZÜKLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER 
18.1. Tüzüğün 01. maddesinin eski ve önerilen hali okundu. 
Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.2. Tüzüğün 03.02 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.3. Tüzüğün 03.03. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Tartışmalardan sonra değişiklik oy çokluğuyla 
kabul edildi. 
18.4. Tüzüğün 03.04 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.5. Tüzüğün 03.05 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Tartışmalardan sonra yapılan oylama sonucu 
Tüzük değişikliği için gerekli olan 2/3 çoğunluk 
sağlanamadığından 03.05. madde eski şekliyle kaldı. 
18.6. Tüzüğün 03.06. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.7. Tüzüğün 03.08. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.8. Tüzüğün 03.09 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.9. Tüzüğün 03.10. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.10. Tüzüğün 03.11. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.11. Tüzüğün 03.12 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.12. Tüzüğün 03.14 maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklikle ilgili söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.13. Tüzüğün yeni önerilen 03.17 maddesi okundu. 
Madde oybirliğiyle kabul edildi. 
18.14. Tüzüğün 29.25. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.15. Tüzüğün 79. maddesinin eski ve önerilen hali 
okundu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.16. Tüzüğün tamamı Genel Kurala sunuldu. Tüzüğün 
yeni şekli oybirliğiyle kabul edildi. 

MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV YETKİ 
YÖNETMELİĞİ 
18.17. Yönetmeliğin 25. maddesine yapılan ekle ilgili 
değişiklik Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle 
kabul edildi. 
18.18. Yönetmeliğin 46.01. maddesiyle ilgili değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Tartışmalardan sonra değişiklik 
oy çokluğuyla kabul edildi. 
18.19. Yönetmeliğin 46.02. maddesiyle ilgili değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul 
edildi. 
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38. GENEL KURUL TUTANAĞI 

18.20. Yönetmeliğin 48. maddesiyle ilgili değişiklik Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.21. MMO Örgüt Kuruluş Görev Yetki Yönetmeliği'nin 
tamamı Genel Kurul'a sunuldu. Tamamı oybirliğiyle kabul 
edildi. 

SMM YÖNETMELİĞİ 
18.22. Yönetmeliğin 05.01.07. maddesiyle ilgili değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Söz alan olmadı. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 

SMM ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ 
18.23. Yönetmeliğin Ol.Amaç maddesindeki değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul 
edildi. 
18.24. Yönetmeliğin 02.Kapsam maddesindeki değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul 
edildi. 
18.25. Yönetmeliğin 4. maddesindeki değişiklik Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.26. Yönetmeliğin 06.03.03. maddesinin çıkarılması 
Genel Kurul'a sunuldu. Madde oybirliğiyle kabul edildi. 
18.27. SMM Asgari Ücret Yönetmeliğinin tamamı Genel 
Kurul'a sunuldu. Tamamı oybirliğiyle kabul edildi. 

PERSONEL YÖNETMELİĞİ 
18.28. Yönetmeliğinin 23.11. maddesinde yapılan 
değişiklik Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle 
kabul edildi. 
18.29. Yönetmeliğinin 23.12. maddesinde yapılan 
değişiklik Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle 
kabul edildi. 
18.30. Yönetmeliğin 23.13. maddesinde yapılan değişiklik 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul 
edildi. Değişiklikle ilgili gerekli teknik düzenlemelerin 
yapılması için Oda Yönetim Kurulu'na görev verilmesi 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.31. Personel yönetmeliğinin tamamı Genel Kurul'a 
sunuldu. Tamamı oybirliğiyle kabul edildi. 

MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ 
18.32. Yönetmeliğin 06.01.02. maddesine yapılan eklerle 
ilgili değişiklik Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik 
oybirliğiyle kabul edildi. 
18.33. Yönetmeliğin 12. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.34. Yönetmeliğin 13. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.35. Yönetmeliğin 16.01,16.02., 16.03., 16.08., 16.09., 
16.10. maddelerle ilgili yapılan değişiklikler Genel Kurul'a 
sunuldu. Değişiklikler oybirliğiyle kabul edildi. 
18.36. Yönetmeliğin 18. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oybirliğiyle kabul edildi. 
18.37. Yönetmeliğin 20. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Komisyon tartışmalarda istenen 
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değişikliği uygun gördü. Yapılan değişiklik oybirliğiyle 
kabul edildi. 
18.38. Yönetmeliğin 26. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Tartışmalardan sonra değişiklik 
komisyondan geldiği şekliyle oybirliğiyle kabul edildi. 
18.39. Yönetmeliğin 26.02. maddesindeki değişiklikler 
Genel Kurul'a sunuldu. Tartışmalardan sonra değişiklik 
oy çokluğuyla kabul edildi. 
18.40. Yönetmeliğin 26.03. maddesindeki değişiklikler 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul 
edildi. 
18.41. Yönetmeliğin 26.04. maddesindeki değişiklikler 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul 
edildi. 
18.42. Yönetmeliğin 27.02. maddesindeki değişiklikler 
Genel Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul 
edildi. 
18.43. Yönetmeliğin 33. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.44. Yönetmeliğin 34. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.45. Yönetmeliğin 66. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.46. Yönetmeliğin 69. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.47. Yönetmeliğin 71. maddesindeki değişiklikler Genel 
Kurul'a sunuldu. Değişiklik oy birliğiyle kabul edildi. 
18.48. Mali İşler Yönetmeliğinin tamamı Genel Kurul 
onayına sunuldu. Tamamı oy birliğiyle kabul edildi. 
YAPIT HAZIRLAMA BASIM VE 
DAĞITIM YÖNETMELİĞİ 
18.49. Yönetmeliğin tamamı okunarak Genel Kurul'a 
sunuldu. Tamamı oybirliğiyle kabul edildi. 

UZMANLIK VE SERTİFİKALANDIRMA 
YÖNETMELİĞİ 
18.50. Komisyonun Uzmanlık Yönetmeliği yerine önerdiği 
Uzmanlık ve Sertifikalandırma Yönetmeliği tartışmalardan 
sonra geri çekildi. Komisyon tarafından "makina 
mühendisliği genelinde ve öncelikle mekanik tesisat 
mühendisliği özelinde"Uzmanlık ve Sertifikalandırma 
Yönetmeliğinin" en geç Temmuz 2000 tarihine kadar ilgili 
tüm kesimlerin görüş ve önerileri alınarak hazırlanıp 
uygulamaya geçilmesi konusunda 38. Donem Oda 
Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi" önerisi Genel 
kurul onayına sunuldu. Yapılan tartışmalardan sonra 
madde oy çokluğuyla kabul edildi. 

DİĞER KONULAR 
18.51. Abdullah Değer imzasıyla Divan' a verilen Erzurum 
İl Temsilciliğinin Şube statüsüne çıkarılması hakkında 
verilen önergeyle ilgili Tüzük ve Yönetmelikler komisyonu 
konunun örgüt gündeminde yeterince tartışılmadığı 
gerekçesiyle olumsuz görüş bildirmesi ile gündeme 
alınmadı. 

18.52. Necmi Çiftçi, Ömer Güleken ile başlayan ve 24 kişi 
tarafından imzalanan Kırşehir'in Kayseri Şube etkinlik 
alanından alınarak Ankara Şube'ye bağlanmasıyla ilgili 
önergeye Tüzük komisyonunun olumsuz görüş bildirmesi 
ile gündeme alınmadı. 
19. Bütçe Uygulama Esasları Komisyon raporunun 
tamamının okunmasına gerek olmadığı oybirliğiyle kabul 
edildi.. Maddelere geçilmesi kabul edildi. 
19.1. Komisyon önerilerinin 1,2,3,4,5,6 ve 7. maddeleri 
oy birliğiyle kabul edildi. 
19.2. Bütçe Uygulama Esaslan Komisyon önerilerinin 
Merkeze yapılacak nakit aktarımlarını içeren 8. maddesi 
görüşmeye açıldı. 
19.3.Bütçe Uygulama Esaslan Komisyon önerilerinin 8.1. 
maddesi görüşmeye açıldı. Tartışmalardan sonra madde oy 
çokluğuyla kabul edildi. 
19.4. Bütçe Uygulama Esaslan Komisyon önerilerinin 8.2. 
maddesi görüşmeye açıldı. Tartışmalardan sonra oy 
çokluğuyla kabul edildi. 
19.5. Bütçe Uygulama Esaslan Komisyon önerilerinin 8.3, 
8.4,8.5 ve 2000 yılı önerileri oy çokluğu ile kabul edildi. 
19.6. Bütçe Uygulama Esaslan Komisyon önerilerinin 9. 
maddesi oy birliğiyle kabul edildi. 
19.7. Bütçe Uygulama Esasları Komisyonu tarafından 
öngörülen 2000-2001 Yılı Tahmini Gider Bütçesi ve 2000-
2001 Yılı Tahmini Gelir Bütçesinin aşağıdaki şekilde 
olduğu belirtildi. 

2000 Yılı Tah. Gelir Bütçesi :4.225.000.067.000 TL 
2000 Yılı Tah. Gider Bütçesi :4.225.000.066.000 TL 
2001 Yılı Tah. Gelir Bütçesi :6.300.000.068.000 TL 
2001 Yılı Tah. Gider Bütçesi :6.300.000.012.000 TL 
19.8. Bütçe Uygulama Esaslan yapılan ek ve değişikliklerle 
oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul edildi. 

20. Sonuç Bildirgesi Taslağı okunarak görüşmeye açıldı. 
Komisyon önerilere katıldı. Taslak üzerine başka söz alan 
olmadı. Taslak yapılan değişiklikler birlikte oybirliğiyle 
kabul edildi. 
21.Gündemin seçime katılacak adayların seçimi maddesine 
geçildi. Divan kurullara aday olanlann isimlerini okudu. 
Ayrıca 37. dönem TMMOB Delegelikleri için Asıl 
Adaylan Mehmet Soğancı ile başlayan Murat Alparda ile 
sona eren 100 kişilik, Yedekleri Melih Şahin'le başlayıp 
Serdar Günay'la sona eren 100 kişilik ve Asılları Fazıl 
Ateş'le başlayıp Şemsettin Akkaya ile sona eren 12 kişilik 
listeler Divan tarafından Genel Kural'un bilgisine sunuldu. 
22. Divan Başkanı seçimlerin 2.4.2000 Pazar günü aynı 
adreste saat:9.00-17.00 arasında yapılacağını bildirdi. 
23. Başka bir konuda söz almak isteyen olmadığı görüldü. 
TMMOB MMO 38. Olağan Genel Kurulu Başkan 
tarafından kapatıldı. 
24. Ek 1. Kabul edilen Tüzük ve Yönetmelik değişiklik ve 
ilaveleri 
Ek 2. Sonuç Bildirgesi 
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38. GENZI KURUL SONUÇ BILDIRGESI 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
38. DÖNEM GENEL KURUL 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

TMMOB'A BAĞLI 50.000 üyesi, 18 Şubesi, 
100'den fazla İl, İlçe temsilciliği ile örgütlü bulunan 
Makina Mühendisleri Odası'nın 38. Dönem Genel 
Kurulu Sonuç Bildirgesini kamuoyuna duyuruyoruz. 

İkinci Dünya Savaşı sonrası başlayan soğuk savaş 
sürecinde ortaya çıkan iki kutuplu dünya 1990 
başlarında Sovyetler Birliğinin dağılması ile birlikte 
ABD'nin güdümünde yeniden biçimlenmiştir. Yeni 
Dünya Düzeni olarak adlandırılan bu süreç yeni bin 
yılda da gündemdeki yerini korumaktadır. 

Globalleşme olarak da adlandırılan bu süreç; 
uluslararası sermaye ve işbirlikçilerinin tüm dünyada 
dikensiz bir gül bahçesi yaratma isteğinin açık bir 
göstergesidir. 

Bu uluslararası sermaye organizasyonu, gelişmekte 
olan ülkelerde çok taraflı yatırım anlaşmaları (MAI, 
MIGA) ile yaptığı yatırımları güvence altma almak için 
ülkelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak yasaları 
dayatmakta ve yatırım riskini ise o ülke halkına 
yüklemektedir. Uluslararası sermaye sömürünün 
anayasası olan uluslararası tahkim yasalarını da ülkemiz 
yönetimine tüm karşı çıkışlarımıza rağmen kabul 
ettirmiştir. Böylece ülkemiz uluslar arası sermayenin 
daha fazla denetim ve yönetimi altma girmiştir. 

Bunun sonucu olarak ülkemiz de dahil olmak üzere 
yatırım yapılan ülkelerdeki ulusal sermayeler yok 
edilmekte yada kendileri ile işbirliğine zorlanmaktadır. 
Bu süreçte sermaye küreselleşirken emek ulusal sınırlar 
içerisinde hapsedilerek mücadele gücünden yoksun 
bırakılmaktadır. 

Bu sürecin iç ve dış borç batağına düşürülen 
ülkemize yansıması sonucu IMF ve Dünya Bankasının 
ekonomi reçeteleri bire bir uygulanmaya başlanmış, 
ulusal bağımsızlığımızı zedeleyen tahkim yasaları geriye 
dönük olarak da geçerli olmak üzere kabul edilmiş, 
özelleştirmelere hız verilmiş, eğitimde uzun süreden 
beri, sağlık alanında ise bir süreden beri terk edilmiş 
olan sosyal devlet anlayışının alanlarından biri olan 
sosyal güvenlik sisteminde saldırılara başlanmıştır. Yine 
bu süreçte kalkınma ve sanayileşme politikaları 
bırakılarak rant ekonomisine yönelinmiş, en son olarak 
tarım sektörü de uluslar arası sermayenin at koşturacağı 
bir noktaya götürülmeye başlanmıştır. 

Avrupa Birliği Lizbon kararlan ile birliğe bağlı 
ülkelerin küçük ve orta boy işletmeleri koruma altma 
aldıklarken bizim gibi ülkelerde ise bu tür işletmeler 
bu korumadan yoksun bırakılarak yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bu sürecin sonucu olarak bu gün ülkemizin bütün 
yer altı ve yer üstü kaynaklan, sanayisi, küçük ve orta 
boy işletmeleri, tanm sektörü ile tüm çalışanları yani 
kısaca bütün ülkemiz çok yönlü emperyalist saldmya 
maruz kalmaktadır. 

Bu sürece karşı çıkan bütün kurum, kuruluş ve kişiler 
ise baskı ve zorla sindirilmeye çalışılmakta, tüm haklı 
talepleri göz ardı edilmekte veya ret edilmektedir. 20. 
Yüzyılın başında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 
Emperyalizme karşı mücadele sonrasındaki Cumhuriyet 
devrimleri ile kazanılan değerlerden ödünler verilmiş, 
ulusal bağımsızlığımız göz ardı edilmiş, ülkemiz uluslar 
arası sermayeye peşkeş çekilmiş ve çağdışı-gerici 
çevrelerin gelişmesine ve iktidarına ortam yaratılmıştır. 

Kuruluşundan bu güne dek Ülkemiz ve toplumumun 
için kalkınmadan, sanayileşmeden ve 
demokratikleşmeden yana politikalar üreten, her zaman 
ülke ve toplum yararını gözeten Makina Mühendisleri 
Odası olarak aşağıdaki taleplerimizi bir kez daha 
vurguluyoruz. 

• Ülkemiz siyaset-bürokrasi-mafya üçgeni karanlık 
ilişkilerinden arındırılarak hukuk temelinde çağdaş 
demokratik insan haklarına saygılı bir konuma 
yükseltilmelidir. Başlangışta Devlet desteğiyle 
geliştirilen, Hizbullah vahşeti olarak ortaya çıkan 
ırkçı, gerici ve yobaz örgütlenmeler çökertilmelidir. 

• Demokratikleşmenin önünde duran 1982 Anayasası 
değiştirilerek toplumun tüm kesimlerine karar ve 
uygulama süreçlerinde söz hakkı verilmesi 
amaçlanarak, köklü demokratik açılımları yaratma 
yolundaki arayışlar her alanda sürdürülmelidir. 
Ülkemizde demokrasinin tüm kurul ve kurallannın, 
insan haklarının yerleşmesini, yerli yerine oturmasını 
sağlama yönünde siyasal iktidarlar yıllardan beri hiç 
bir somut adım atmamıştır. Bu olumsuzluk giderilerek 
Ülkemizde bilimsel ve teknolojik gelişmeler 
yaratılmalı ve bunlar toplumsal kazanımlara 
dönüştürülmelidir. 

• Güneydoğuda yaşanan şiddet, kirli savaş ve zorla göç 
ettirme politikalan sonucu otaya çıkan bütün olumsuz 
koşullar hızla ortadan kaldırılmalıdır. Zorla göç 
ettirilen yöre halkının koşulsuz ve özgürce geri 
dönüşleri sağlanmalı ve kalıcı barış ortamı 
yaratılmalıdır. Ayrıca yörenin ekonomik ve sosyal 
yönden gelişimini sağlayacak önlemler hızla 
alınmalıdır. 

• Ülkemizde toplumsal uzlaşmanın sağlanması için ön 
koşulsuz ve ayrımsız genel af çıkarılmalıdır. 

• Kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşmeli sendika 
hakkı yasallaştırılmalı, örgütlenmelerinin önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. Bununla birlikte tüm 
çalışanlann sendikal haklannm önündeki gerek yasal 
gereke yasa dışı engeller ortadan kaldırılmalı ve 
sendika seçme özgürlüğü tanınmalıdır. Ayrıca çalışma 
yaşamının düzenlenmesine yönelik olarak imzalanan 
Uluslararası sözleşmelere ve ILO'ya uyulmalıdır. 

• Son günlerde sermaye yaklaşan toplu sözleşme 
görüşmelerinde işçileri fazla ücret artışı vermemek 
için enflasyonu düşürme adı altında yeni kampanyalar 
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düzenlemektedir. Sermayenin küresel saldırısına karşı 
küresel direniş hattı oluşturulmalıdır. 

• Savaşa değil, sağlığa, eğitime, yatırıma ve araştırma 
ve geliştirmeye kaynak aktarılmalıdır. Rant ekonomisi 
terk edilerek üretim ekonomisine geçilmelidir. 

• Ülkemize dayatılan dışa bağımlı enerji politikalarına 
karşı, ülkenin doğal kaynaklarından yararlanılarak 
enerji sorunu çözülmeli, % 20'lere varan enerji 
kayıplarım azaltacak gerekli yatırımlar yapılmalıdır. 
Dünyanın Nükleer enerjiyi terk ettiği bir dönemde 
Nükleer Santraller tek çözüm olarak dayatılmamalıdır. 

• Ülkemizde 8 yıllık temel eğitime geçilmesi yetersizdir. 
Temel eğitim süresi 11 yıl olarak yeniden 
düzenlenmeli ve eğitimde fırsat eşitliği gözetilerek 
parasız olması sağlanmalıdır. 

• YÖK kaldırılarak, üniversitelerin özerk demokratik 
bilimsel bir yapıya dönüştürülmesi sağlanmalıdır. 
Üniversitelerimiz ülkemiz sanayinin ve toplumunun 
gereksinimlerini karşılayacak nitelikli insan gücü 
yetiştiren birere kuruma dönüştürülmelidir. 

• Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi politikaları terk 
edilerek, bu hizmetin tüm ülkede ücretsiz hale 
getirilmesi sağlanmalıdır. 

• Kıyı ve orman yağmacılığı durdurulmalı, bu alanlar 
tüm toplumun yararlanabileceği alanlar haline 
getirilmelidir. Tarım alanları korunmalı, çevre ile ilgili 
çağdaş nitelikte yeni koruma yasaları çıkarılmalıdır. 
Ülkemizin sanayi ve nükleer atık çöplüğü haline 
getirilmesini önleyecek yasalar çıkarılmalıdır. 
Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülke ve toplum 
sorunlarından ayrılmayacağı bilinciyle, Makina 
Mühendisleri Odası olarak meslek alanımızdan 
hareketle aşağıdaki saptamaları bir kez daha 
yapıyoruz. 

• Tüm birimlerimizde demokratik kitle örgütleriyle 
ilişkileri geliştirilerek, EMEK ve DEMOKRASİ 
Platformları gibi demokratik örgütlenmelere katkılar 
sürdürülecektir. 

• Marmara depremleri sonrası ortaya çıkan ve bir kez 
daha kanıtlanan gerçekler doğrultusunda mesleki 
denetimlerin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına 
çalışan TMMOB'a bağlı meslek odaları tarafından 
yapılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin 
gündemde olması sağlanacak, kamusal denetimlerin 
özelleştirilmesine karşı çıkılacaktır. Bunun yanı sıra 
Meslek Etiği konusunda çalışmalar hızla yapılacak; 
kendi çıkarlarını kamu çıkarlarının ve toplumsal 
sorumluluğunun önünde tutan anlayışlara karşı katı 
kuralların konulmasına çalışılacaktır. 

• Devletin, örgütümüzün mesleki düzenleme yetkisine 
müdahalesi engellenmelidir. 

• Güvenli, verimli bir iş ortamının oluşturulması için, 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine ilişkin tüm yasal 
mevzuat çağdaş bilgi ve teknolojilere göre 
düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. 

• Yöneticileri kendi lehine yönlendirmek değil, 

toplumun lehine yönlendirmek; doğru bilgileri, doğru 
değerleri öne çıkartabilmek; kesinlikle insana saygılı 
olmayı en üst değer olarak benimsemek, yetkin 
insanlar olmak, bunu insanlık ve çalışanlar yaranna 
gerçekleştirmek, mesleğini icra ederken hiçbir baskı 
altında kalmadan "Meslek Etiği" kurallarına kesinlikle 
uymak, üyelerimizin temel toplumsal sorumluluğudur. 

• Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde 
yaşamaktadır. Bu bağlamda; kentin kaderini 
etkileyecek ulaşım, çevre, altyapı vb. büyük projeler 
halkın, kentlinin tartışmasına açılmalıdır. Böylesi 
projelerde Meslek kuruluşlarının, uzman kişilerin ve 
üniversitelerin görüşleri mutlaka alınmalıdır. 

• Meslek Odalarının kuruluş yasalarının verdiği görev 
çerçevesinde kamu yararına, kamu adına sürdürdüğü 
üretim ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla yürüttükleri "mesleki denetim 
hizmetlerinin " önündeki yerel ve merkezi siyasi 
iktidarlarca konulan tüm engeller ve sınırlamalar 
kaldırılmalıdır. 

• Ekim 1999 sonu itibariyle kanunlaşan Türkiye 
Akreditasyon Kurumu Yasasına; belgeleme sisteminin 
tanınırlığmda evrensel ön koşul olan izlenebilirlik, 
katılımcılık ve yansızlık ilkeleri yansıtılmalıdır. 

• Güney Doğu Anadolu Bölgesi kalkınmasında; tanm, 
hayvancılık, sağlık, sanayileşme ve kültürel alanlarda 
gelişmeler kaydedilmesi için GAP uygulamaları 
hızlandırılmalıdır. Kamu girişimciliğine destek 
verilmelidir. 

• "Ulusal bilim, teknoloji ve sanayileşme politikalarının 
belirlenmesi ve gerçekleştirilmesi yalnızca 
mühendislerin varlık nedenlerinin perçinleşmesi için 
değil, halkımızın refah düzeyinin yükselebilmesi için 
de en önemli hedef olduğu" amacıyla düzenlenen ve 
TMMOB adına yaptığımız Sanayi Kongresi 99'da: 
Küreselleşmenin, ulusal plan ve stratejilere, ulusal 
politikalara olan ihtiyacı ortadan kaldırmadığı, aksine 
ulus devletlere yeni bir misyon, yeni bir rol 
belirlediğini, AR-GE ve jenerik teknolojilere dayalı 
yatırımlara destek verilmesinin devlet politikası haline 
getirilmelidir. 

Amacımız Çağdaş, Demokratik ve Sanayileşen bir 
Türkiye hedefine ulaşma yolunda birlikte üretmek ve 
birlikte paylaşmak anlayışıyla daha etkin ve daha güçlü 
bir Makine Mühendisleri Odası oluşturmaktır. 46 yıldan 
buyana Makina Mühendisleri Odası' nda görev yapan, 
MMO' yu bu güne kadar omuzlarında taşıyan tüm 
meslektaşlarımızı buradan bir kez daha saygıyla 
anıyoruz. 

Ek: Bugün Kocaeli'nde gerçekleştirilen EMEĞE 
SAYGI mitinginde aralarında TMMOB yöneticilerin de 
bulunduğu pek çok kişinin saldırıya uğradığı ve 
gözaltına alındığı haberi gelmişti. Bu durumu şiddetle 
kınıyor, göz altına alınan bütün arkadaşlarımızın ve 
dostlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. 
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MMO ODA TÜZÜĞÜ 

01. KURULUŞ 
Yurt içinde ve dışında, Makina, Endüstri-Sanayi, 

İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
öğretimi yapan kuruluşların fakülte ve bölümlerinden 
mezun olarak diploma veya ruhsatname almış, böylece 
Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını 
uygulamaya yasal yetkili olup, mesleksel çalışmalarda 
bulunan tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde 
toplayan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 sayılı Yasa'yla 
6235 sayılı Türk Mühendis ve mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Yasası'na göre kurulmuş, kamu tüzel 
kişiliğine sahip TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI bu Tüzük hükümlerine bağlıdır. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası (Oda) Anayasanın 135. 
Maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir 
meslek kuruluşudur. 

03. AMAÇ 
Kamu hizmetlerine yararlı bir kuruluş olan 

Oda'nın amaçları şunlardır: 
03.02. Ülkemiz imar ve sanayi politikasına 

yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve 
bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin 
ve sanayinin yararına sunmak, Ülkenin çevre 
sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görUş ve 
önerilerde bulunmak. Gerektiğinde meslek alanları ile 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak 
çalışmalar yürütmek. 

03.03. İş ve İşçi Güvenliği, Ergonomi, Çevrenin 
Korunması ve Enerjinin Üretimi ve Yönetimi, Ölçüm 
ve Test Cihazlarının Kalibrasyonu v.b. sanayiye yönelik 
araştırma, geliştirme konulannda teknik ve bilimsel her 
türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm test 
ve kontrolları yaparak belge vermek, Odanın 
üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını 
toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve 
testlere yönelik uygulama merkezleri ve 
laboratuvarlar kurmak. 

03.04. Meslek alanları ile ilgili her türlü 
standartları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri vb. 
gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca 
hazırlananları incelemek, geliştirmek, gerekli 
değişiklikleri yapmak ve uygulanmasını denetlemek. 

03.06. Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini 
sağlamak amacıyla, kalite anlayışının geliştirilmesi 
doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu 
amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, denetlemek, 

belgelendirmek, tüketicilerin korunmasına yönelik 
çalışmalarda bulunmak. 

03.08. Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan 
kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini 
karşılayabilecek nitelik ve nicelikte , Makina, 
Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu 
konularda önerilerde bulunmak, makina mühendisliği 
eğitiminin ve Makina Mühendisliği öğrenciliğinin 
sorunlarını incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulana 
modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, 
geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için 
girişimlerde bulunmak, öğrencileri mesleğe 
hazırlayacak staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu 
konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle 
ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere meslek odaları 
etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar 
(öğrenci üyeliği komisyonu v.b.) oluşturmak 

03.09. Meslek alanları ile ilgili konularda 
sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik 
personelin yetiştirilmesi için gerekirse ilgili 
kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek 
ve belgelendirmek. 

03.10. Üyelerinin mesleksel ve bilimsel 
çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı 
öğrenimlere dayanan "uzmanlık sicil dosyaları" 
tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel 
kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek. 

03.11. Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve 
yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek 
ve üye onurunun korunarak uygulanmasını 
sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi 
korumak amacıyla uyulması zorunlu kuralları 
koymak ve denetlemek. 

03.12. Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini 
sağlayıcı çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri almak, 
uzmanlık alanlarına ve kişisel özelliklerine göre 
istihdam süreçlerine katkıda bulunmak, Makina, 
Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendislerinin asgari ücretlerini belirleyerek 
yayınlamak. 

03.14. Meslek alanları ile ilgili teknik kitap, gazete, 
dergi vb yayınlan çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları 
izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun 
hizmetine sunmak, yaym konusunda gerektiğinde yerli 
yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar 
yürütmek. 

03.17. Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve 
uluslararası yeni gelişmeleri, tartışmaları 
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izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunlarm 
dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, 
ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, 
ulusal ve uluslararası ölçekte kongre, kurultay, 
sempozyum, fuar, sergi v.b. düzenlemek, üyelerin 
sosyal-kültUrel gelişimine katkıda bulunmak için 
kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek. 

29.25. Oda Danışma Kurulu'nun gündemini 
hazırlamak ve düzenli olarak toplanmasını sağlamak, 

79. Yıllık üye ödentisi, her takvim yılı içinde, peşin 
olarak veya Oda Yönetim Kurulu'nca saptanarak 
duyurulan belirli aylarda olmak üzere, en çok dört (4) 
eşit taksitte ödenir. Emekli veya maluliyet aylığı alıp 
çalışmayanlardan, askerlik görevini yapanlardan 
askerlik süresince, yurt dışına çıkanlardan yurt dışında 
kaldıkları sürece ve çalışmayıp lisans üstü öğrenim 
yapanlardan öğrenimleri süresince üye ödentisi alınmaz. 
Geçmiş yıllara ait üye ödenti borçlan, borcun öljdendiği 
tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden almır. Üye 
ödentisi ile para cezalarını ödemeyenlere yazılı bildirim 
yapılır. Yazılı bildirim tarihinden başlayarak otuz (30) 
gün içinde ödemeyenlere, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili 
hükümleri uygulanır. 

MMO ÖRGÜT KURULUŞ GÖREV VE 
YETKİ YÖNETMELİĞİ 

25. Şube Yönetim Kurulu 
Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki 

(2) yıl için seçilen 7 (yedi) asıl, yedi (7) yedek üyeden 
oluşur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul seçim sonuçlarının 
kesinleşmesinden sonra en geç (7) yedi gün içinde, eski 
sekreterin çağrısı ile toplantısını yapar ve aralarında gizli 
oyla yürütme organı olan başkan, başkan vekili, sekreter 
ve saymanı seçerek göreve başlar. Şube Yönetim Kurulu 
üyelerinden herhangi biri, Şube Yönetim Kurulu önerisi, 
Oda Yönetim Kurulu kararı ile tam gün çalıştırılabilir. 
Gereğinde tam gün çalıştırılacak Yönetim Kurulu üye 
sayısı, Oda Genel Kurul karan ile artınlabilir veya Şube 
Yönetim Kurulu önerisi, Oda Yönetim Kurulu karan 
ile Şube Müdürü yerine yalnızca Şube sekreteri tamgün 
çalıştınlabilir. Bu durumda müdür kadrosu boş tutulur. 
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri istediklerinde 
Yönetim toplantılarına katılabilirler ve gündem 
maddeleri hakkında görüş bildirebilirler" 

46. Geçici Görev Yolluğu 
46.01. Harcırah Yasası hükümleri uyarınca, en 

yüksek ek göstergeli 1. derecedeki Devlet memurlanna 

verilen gündelikler tutannda ve bu gündeliğin beş (5) 
katı tutanna dek ancak fatura karşılığında otel ücreti 
ödenir. 

46.02. Gerçek yol giderlerini karşılamak üzere, bilet 
karşılığında uçak, otobüs, yataklı tren, gemi ücreti veya 
zorunluluk halinde Şube Yönetim Kurulu kararı ile 
gidilen yerin uzaklığına, benzin fiyatına bağlı olarak 
yol bedeli (YB) ödenir. YB = yol (km) * 1 litre nor
mal benzin fiyatı * 0.12 formülüyle hesaplanır. Onur 
Kurulu, Denetleme Kurulu üyeleri ve Oda, Şube 
başkanları dışında göreve gidecek olanların uçakla 
seyahat edebilmeleri, ancak Oda Yönetim Kurulu'nun 
karanna bağlıdır. 

48. Harcama Yapma Yetkisi 
Şube bütçesinden harcama yapma yetkisi, Oda Mali 

İşler Yönetmeliği hükümleri uyannca Şube Yönetim 
Kurullannındır. Oda, Şube ve Mlçe Temsilciliği başkan, 
başkan vekili, sekreteri ve saymanını tek başına veya 
birlikte yapabilecekleri en çok harcama miktan (TL) 
olarak Oda Yönetim Kurulu'nca saptanır. Bu yetki 
satınalmalar için geçerli değildir. 

MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE 
MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ 

ÜCRETLERİ YÖNETMELİĞİ 

05.01.07. Bölge Katsayısı 
Yöre koşul ve özelliklerine TMMOB (yoksa ODA) 

tarafından saptanıp bu yönetmelik içinde listelenen ve 
0.6 ile 1.0 arasında değişen katsayıdır. 

Listede ismi bulunmayan ilçelerde bağlı olduğu ilin 
bölge katsayısı uygulanır. 

Yeni belediye ilan edilen beldelerde veya Mesleki 
Denetimin ilk kez başlatıldığı yerlerde en fazla 2 yıl 
için Şube Yönetim Kurullannm önerisi ile 0.6 nın daha 
altında bir bölge katsayısı tespite ODA Yönetim Kurulu 
yetkilidir. 

Büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçe 
belediyelerinde farklı katsayı uygulaması yapılmayıp, 
tüm ilçeler aynı almır. Bölge katsayısı tüm tesisat 
mühendisliği hizmetlerinde uygulanır. 

MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK 
MÜHENDİSLİK BÜROLARI TESCİL VE 

MESLEKİ DENETİM YÖNETMELİĞİ 

01. Amaç 
Bu yönetmeliğin amacı, 3458 sayılı Mühendislik ve 
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Mimarlık Hakkında Kanun, 66 ve 85 sayılı KHK ve 
7303 sayılı yasa ile değişik 6235 sayılı TMMOB 
Kanunu ve TMMOB Yönetim Kurulunun 25 Nisan 
1989 tarih ve 102 sayılı kararı ile yürürlüğe giren 
TMMOB Serbest Müşavirlik, Mühendislik ve Mimarlık 
Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliği uyarınca 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Serbest 
MUhendislik ve Müşavirlik Hizmetleri ve Asgari 
Ücretleri Yönetmeliğinde belirtilen makina 
mühendisliği hizmeti üreten kişi ve kuruluşların mesleki 
etkinliklerinin TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından denetlenmesiyle, makina mühendisliği 
hizmetlerinin mesleki bilimsel teknik esaslar, ülke ve 
meslektaş' yararları yönünden gelişmesini, üretilen 
hizmetlerin TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
standartları ve yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli diğer 
standartlara, yönetmeliklere ve esaslara uygunluğunu 
sağlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
tarafından belirlenen serbest müşavirlik ve mühendislik 
hizmetleri asgari ücretlerinin uygulanmasıyla, 
meslektaşlar arasında haksız rekabeti önlemek, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve 
kuruluşlarının mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik 
açısından değerlendirilmelerine esas olan kayıtların 
tutulmasını sağlamaktır. 

02. Kapsam 
Bu yönetmelik, TMMOB Makina Mühendisleri 

Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri 
ve Asgari Ücretleri Yönetmeliğinde belirtilen makina 
mühendisliği hizmetleri üreten kişi veya kuruluşlara 
büro tescil belgesi verilmesi, tescil belgesi verilen 
serbest müşavirlik ve mühendislik -bürolarının hak ve 
sorumlulukları ile büroların mesleki etkinliklerinin 
denetim kurallarını, serbest müşavirlik ve mühendislik 
hizmetlerinin yapılmasında uyulacak kuralları ve cezai 
yaptırımları ve uygulamalarını kapsar. 

. 04. Belgelendirme 
ODA'ya kayıt ve tescilini yapan SMM Bürolarına 

SMMH yapmaya yetkili olduğunu belirten Büro Tescil 
Belgesi verilir. Ayrıca Büro Tescil Belgesi alma, 
vizeleme ya da yenileme koşullarını yerine getiren 
SMM Bürolarındaki SMM'lere teknik uygulama 
sorumluluğu (fenni mesuliyet) üstleneceği her proje 
için bağlı olduğu Şube tarafından "Fenni Mesuliyet 
Büro Tescil Belgesi" verilir. 

06.03.03. Maddesi çıkarıldı. 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
PERSONEL YÖNETMELİĞİ 

23. MUHASEBE VE MALİ İŞLER ŞEF 
VE YARDIMCILARI 

23.11. Muhasebe ve Mali İşler Şef yardımcısının 
görevi yukarıda tanımlanan Muhasebe ve Mali İşler 
Şefinin görevlerinin yerine getirilmesine yardımcı 
olmak. 

23.12. Muhasebe ve Mali İşler Şefi en az Lisans 
düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek Öğretim 
Bölümlerinden mezun olmalıdır. 

23.13. Muhasebe ve Mali İşler Şef Yardımcıları 
en az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili Yüksek 
Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır. 

24. BÜRO ŞEFİ 
24.07.Büro Şefi en az Ön Lisans düzeyinde eğitim 

veren ilgili Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun 
olmalıdır. 

25. MUHASEBE GÖREVLİLERİ 
25.10. En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır. 

26.BASIN YAYIN /HALKLA 
İLİŞKİLER GÖREVLİLERİ: 
26.07. En az Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili 

Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır. 

27. YAYIN BÜRO GÖREVLİLERİ 
27.06. En az Lise Mezunu Olmalıdır. 

28.BÜRO GÖREVLİLERİ 
28.11. En az Lise Mezunu olmalıdır. 

29. ARA TEKNİK ELEMANLAR 
29.02. En az Meslek Lisesi Mezunu olmalıdır. 

35. ŞUBE BASIN YAYIN VE 
HALKLA İLİŞKİLER GÖREVLİLERİ 
35.07. En az Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili 

Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır. 

36.ŞUBE (YAYIN) BÜRO GÖREVLİLERİ: 
36.06. En az Lise Mezunu olmalıdır. 
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*38. ŞUBE MUHASEBE VE 
MALİ İŞLER SORUMLUSU 

En az Ön Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili 
Yüksek Öğretim Bölümlerinden mezun olmalıdır. 

*39. ŞUBE MUHASEBE GÖREVLİLERİ 
En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır. 

40. ŞUBE BÜRO GÖREVLİLERİ 
En az Lise Mezunu olmalıdır. 

41. ŞUBE ARA TEKNİK ELEMANLARI 
41.02. En az Meslek Lisesi Mezunu olmalıdır. 

44. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ MUHASEBE 
GÖREVLİSİ 

En az Ticaret Lisesi Mezunu olmalıdır. 

45. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 
BÜRO GÖREVLİLERİ 

En az Lise Mezunu olmalıdır. 

46. İL/İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ARA 
TEKNİK ELEMANLARI 
46.02. En az meslek Lisesi Mezunu olmalıdır. 

49. MESLEKİ DENETİM BÜROSU BÜRO 
GÖREVLİLERİ 

En az Lise Mezunu olmalıdır. 

*59. YÜRÜRLÜK 
Bu Yönetmelik hükümleri, 01-02 Nisan 2000 

tarihinde yapılan 38.0da Genel Kurulu kararı ile 
yürürlüğe girer. 

MMO MALİ İŞLER YÖNETMELİĞİ 

06. BÜTÇE SİSTEMİ 
Bütçe gelir ve gider bütçesi olmak üzere iki ana gruptan 
oluşur. Gelir ve giderler bölüm ve maddeler halinde 
düzenlenir. 
06. 01. Gelir Bütçesi, 
Gelir Bütçesi, şu bölüm ve Maddelerden oluşur: 
06.01.01. Üye Kayıt ve Ödenti Gelirleri 
1. Üye Kayıt Gelirleri 
2. Üye Kimlik Gelirleri 

3. Uye Cari Yıl Ödenti Gelirleri 
4. Üye Geçmiş Yıl Ödenti Gelirleri 
5.Geçici üye kayıt ve ödenti Gelirleri 
06.01.02. Belge ve Hizmet Karşılığı Gelirler 
1 .Araç ve Tesisat Projeleri Denetim Gelirleri 
1.1. LPG Gaz sızdırmazlık raporu gelirleri 
1.2. AİTM Proje Onay Gelirleri 
1.3. Mekanik Tesisat Projeleri Denetim Gelirleri 
2. Kalite ve Yeterlilik Belgesi Gelirleri 
3. Trafik Bilirkişilik Gelirleri 
4. Periyodik Kontrol Gelirleri 
5. Ekspertizlik ve diğer Bilirkişilik Gelirleri 
6. Kurs, Seminer, Sempozyum vs. Gelirleri 
7. Belge Gelirleri 
7.1. SMM Belge gelirleri 
7.2. Üyelik Belgesi 
7.3. AİTM Belge Gelirleri 
7.4. Diğer Belge Gelirleri 
8. Diğer Hizmet Karşılığı Gelirleri 
06.01.03. Yayın Satış Gelirleri 
06.01.04. Yayın İlan ve Reklam Gelirleri 
06.01.05. Kira Gelirleri 
06.01.06. Banka ve Faiz Gelirleri 
06.01.07. Geleneksel Gece Gelirleri 
06.01.08. Sair Gelirler 
06.01.09 Kur Farkı Gelirleri 
06.02. Gider Bütçesi 
Gider Bütçesi şu bölüm ve maddelerden oluşur. 
06.02.01. Personel Giderleri 
1. Personel Ücretleri 
2. Personel İkramiyeleri -
3. Personel Sosyal Yard. Giderleri 
4. Personel Fazla Çalışma 
5. Kıdem Tazminatları 
6. İhbar Tazminatları 
7. SSK Primi İşveren Payı 
8. Tasarruf Teşvik Primi İşveren Payı 
9. Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı 
06.02.02. Yönetim Giderleri 
1. Yönetici Ücret ve Giderleri 
2. Yönetim Kurulu Oturum Ücretleri 
3. Yönetim Kurulu Yolluk Giderleri 
4. Yönetim Kurulu Temsil ve Ağırlama Giderleri 
5. Genel Kurul Giderleri 
06.02.03. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 
1. Kira Giderleri 
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2. Posta ve Kargo Giderleri 
3. Haberleşme Giderleri 
4. Elektrik Tüketim Giderleri 
5. Su Tüketim Giderleri 
6. Yakıt Tüketim Giderleri 
7. Bakım ve Onarım Giderleri 
8. Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri 
9. Kırtasiye Giderleri 
10. Dokümantasyon Giderleri 
11. Dışandan Sağlanan Hizm. Sair Giderler 
06.02.04. Çeşitli Giderler 
1. Araç Tes. Proje Denetim Giderleri 
2. Kalite ve Yeterlilik Belge Giderleri 
3. Trafik Bilirkişilik Giderleri 
4. Periyodik Kontrol Giderleri 
5. Ekspertizlik, Bilirkişilik Giderleri 
6. Kurs Seminer Sempozyum vs. Giderleri 
7. Diğer Hizmet Karşılığı Giderler 
8. Personel ve Diğer Yolluk Giderleri 
9. Eğitim ve Burs Giderleri 
10. Yayın Giderleri 
11. Lokal Giderleri 
12. Geleneksel Gece Giderleri 
13. Gecikme Cezalan ve Faiz Giderleri 
14. Mahkeme, Noter ve icra Giderleri 
15. Sair Giderler 
06.02.05. Vergi Resim Harç ve Sigorta Giderleri 
06.02.06. Amortisman ve Tükenme Giderleri 
06.02.07. Temsilcilik Giderleri 

Zaman içerisinde ortaya çıkacak gelişmelerin 
getireceği gereksinim durumunda gelir ve gider 
bütçelerine Merkez Yönetim Kurulu tarafından yeni 
bölüm ve maddeler eklenebilir. 

12. DEFTERLER 
Odanın, Merkez ve Şube örgütünde tutulacak 

defterler şunlardır; 
12.0 l.Defter-i Kebir 
12.02. Yevmiye Defteri 
12.03 .Kasa Defteri 
12.04. Yardımcı (Muavin) Defter 
12.05. Amortisman ve Demirbaş Defteri 
Bu defterler veya yerine bilgisayar çıktılı defterler 

kullanılacaktır. 
İl Temsilciliklerinde kasa defteri tutulması zorunlu 

olup, diğer defterlerden hangisinin tutulması gerektiğini, 
gereksinim halinde Oda Yönetim Kurulu'nca karar 
verilir. 

m m o b ü l t e n i s a y ı : 3 2 

13. DEFTERLERİN TASDİKİ 
13. madde de belirtilen defterlerden kasa ve 

Demirbaş Defteri dışındakiler kullanılacağı takvim 
yılından önceki Aralık ayı içerisinde Vergi Usul Kanunu 
hükümleri uyarınca yerel bir notere onaylattırılır. Yıl 
içerisinde onaylı defterin dolması halinde yeni defter 
hiç bir kayıt yapılmadan evvelki defterin dolduğu tarihi 
takiben (10) gün içerisinde notere onaylattırılarak 
kullanılır. 

16. BASILI KAĞITLARIN KULLANILIŞI 
Basılı Kağıtlar aşağıda belirlenen esaslar içerisinde 

düzenlenir ve kullanılır. 
16.01 Tahsilat Fişi 
Kasaca yapılan her türlü nakit tahsilat için kullanılır. 
16.02 Fatura 
Odanın yapacağı satış işlemlerinde cari hesaplar 

için kullanılır. 
16.03 Tediye Fişi 
Nakden yapılacak ödemelerde kullanılır. 
16.04 Mahsup Fişi 
Kasayı ilgilendirmeyen işlemlerin 

muhasebeleştirilmesinde kullanılır. 
16.05 Kasa Kontrol Föyü 
Kasadan günlük olarak yapılan ödeme ve tahsilat 

kaydı için kullanılır. Büyük defter ile uygunluk 
sağlandıktan sonra Veznedar ve Mali İşler Şefi 
tarafından imza edilerek büyük defterlerde kasa 
hesabına yapılacak kayıtlarda esas alınır. 

16.06 Tediye Döküm Cetveli 
Şubelerde günlük tediyelerin ayrıntılı şekilde 

dökümünün yapılması ve muhasebe kayıtlarına 
ulaştırılması aktarılması için kullanılır. İlgili muhasebe 
görevlisi tarafından imzalamr ve dosyalanır. 

16.07 Tahsilat Döküm Cetveli 
Oda Merkezinde ve Şubelerinde bir günlük tahsilatın 

ayrıntılı şekilde dökümünün yapılması ve muhasebe 
kayıtlarına aktarılması için kullanılır. Muhasebe 
görevlisi tarafından düzenlenerek imzalanır ve 
dosyalanır. 

Yukarıdaki basılı evraklar bilgisayar ile muhasebe 
tutulan birimlerde bilgisayar çıktılı evraklar olarak 
kullanılacaktır. 

16.08.Ayhk Mizan Cetveli 
Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek 

üzere düzenlenir. Şubelerce düzenlenenler Sayman 
Üyenin imzası ile izleyen ayın 10'una kadar Oda 
Merkezine gönderilir. 

16.09. Yıllık Kesin Mizan Cetveli 
Muhasebe kayıtlarının kesin sonucunu göstermek 
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üzere Ocak ayı içerisinde düzenlenir. Şubeler yıl 
sonunda düzenledikleri yıllık kesin mizan cetvelini Ocak 
ayının 15'ine kadar Merkeze gönderir. 16.01, 16.02, 
16.03 ve 16.04 de belirtilen tahsilat fatura tediye ve 
mahsup fişleri ilgili muhasebe görevlisi tarafından 
düzenlenerek, merkezde Oda sekreter ve sayman 
üyeleri, şubelerde Şube sekreter ve sayman üyeleri 
tarafından imza edilir. Merkez ve Şubelerde Oda 
Yönetim Kurulu kararlan uyarınca tahsilat ve tediye 
fişleri Oda müdürü ve Şube müdürü tarafından da 
imzalanabilir. Yetkililerin imzasını taşımayan tediye 
fişine dayanarak hiçbir ödeme yapılmaz. Tediye ve 
mahsup fişlerini imzalayanlar fişlerin dayandığı evrakın 
eklenip eklenmediğine, bu evrakın doğruluğuna ve varsa 
bu konudaki ilgili kurul kararlarının ekli olup 
olmadığına bakıp, inceleme yapmak zorundadırlar. 
Eksik evrakla tediye ve mahsup yapılamaz. Yapıldığı 
takdirde, bundan doğacak Oda zararını imzaya yetkili 
olanlar tazmin eder. 

16.10. Çek/Senet Tahsil Bordrosu 
Kasaya nakit girişleri dışında alman tüm çek ve 

senetlerin tahsilinde kullanılır. 
16.11. Çek/Senet Tevdi Bordrosu 
Kasadan yapılan nakit çıkışları dışında tüm çek ve 

senetle ödemelerde kullanılır. 

18. HARCAMA EVRAKI 
Yapılacak tediyelerde genel olarak aşağıda belirtilen 

evrakın bulunması gereklidir. 
18.01. Personele yapılacak ödemelerde bordrolar, 
18.02 Yolluklarda harcırah bildirgesi ve gerekli 

durumlarda taşıt bileti 
18.03. Oturum ücretlerinde, toplantı tutanağı ve bordro 
18.04. Komisyon telif ücretleri, bilirkişilik 

hizmetlerinde gider makbuzu 
18.05. Satın Almalarda fatura, makbuz veya bordro 

örneği 
18.06. Vergi prim vb. ödemelerde bildirge tahakkuk fişi 

ve makbuz 
18.07. Geçici Hizmetlerde fatura, gider makbuzu, gider 

belgesi 
18.08. Taşıma işlerinde fatura, gider makbuzu, gider 

belgesi 
18.09. Taşıt ücretlerinde, parekende satış fişi, bilet 

veya gider makbuzu 
18.10. Evraka bağlanması olası bulunmayan harç, 

damga ve posta pulu yapıştırma gibi giderlerde 
harcamayı yapanın yazılı ve imzalı bildirimi 

18.11. Diğer Ödemelerde, ödemenin cinsine göre fatura, 

makbuz, gider belgesi, ibraname bildirim geçerli 
kimlik ve adresi belli kişilerin yazılan, ibraname 
vb. diğer belgeler 

18.12. Gereken hallerde yetkili kurullar karan 

20. BANKA İŞLEMLERİ 
Oda Merkez, Şube, İl ve İlçe Temsilcilikleri kasa 

fazlası ve nakit mevcudu, ulusal bankalarda Oda adına 
açılmış hesaplarda saklanır. Hangi banka ve Oda adına 
açılması bu hesabın vadeli veya vadesiz mevduat 
şeklinde olması konusundaki kararlar Oda Yönetim 
Kurulu'nca alınır. 

Oda adına bankalardan, para çekmeye yetkili kişiler 
her Genel Kurul toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu 
toplantısında Oda Yönetim Kurulu'nca kararlaştınlarak 
belirlenir ve ilgili bankalara imza sirküleri belli edilerek 
bildirilir. Bankalardan para çekmeye yetkisi tek başına 
bir kişiye verilemez. En az iki kişinin birlikte imza 
yetkisine sahip olması gerekir. Oda Yönetim Kurulu bir 
defada veya belli bir dönemde kimlerin ne miktarda ve 
hangi bankalardaki hesaplardan para çekebileceğini 
vereceği yetkide belirleyebilir. Şube ve Temsilcilik 
yetkililerine, kendi bölgeleri dışındaki Odahesaplannda 
para çekme yetkisi verilemez. 

Şube etkinlik alanında bulunan İl ve İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurullarının Başkan, Sekreter ve Sayman 
üyelerine, Şube Yönetim Kurulu karan ile en az iki imza 
ile temsilcilik hesabının bulunduğu bankadan para 
çekme yetkisi verilebilir. 

26. SATIN ALMA ORGANLARI VE 
YETKİLİ LİMİTLERİ 
Oda adına tüm satın almalarda Oda Merkez Yönetim 

Kurulu yetkilidir. Ancak; 
Şubelerini bir önceki yıl gerçekleşen kesin gelir 

bütçelerinin 1 yıl içerisinde, toplamda (cari yıl 
içerisinde bu yöntemle gerçekleştirilen tüm 
satmalmaların genel tutarı) en fazla %5 i oranına 
kadar cari yılda yapılacak satmalmalarda Şube Yönetim 
Kurulu'na devredilir. 

26.01. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin 
bir yıl içerisinde, toplamda (cari yıl içerisinde bu 
yöntemle gerçekleştirilen tüm satmalmaların genel 
tutarı) %1 i oranına denk gelen cari yılda yapılacak 
satın almalarda: 

Merkezde: Oda Müdürünün önerisi ve Oda Sekreteri 
veya Oda Saymanının onayı ile, 

Şubelerde: Şube Müdürünün önerisi, Şube 
Sekreteri veya Saymanın onayı ile, 
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26.02. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin 
bir yıl içerisinde toplamda (cari yıl içerisinde bu 
yöntemle gerçekleştirilen tüm satmalmaların genel 
tutarı) %1 - %5 i oranına denk gelen cari yılda 
yapılacak satın almalarda; 

Merkezde; Merkez Satınalma Komisyonunun 
önerisi ve Oda Başkanının onayı ile, 

Şubelerde: Şube Satınalma Komisyonunun 
önerisi ve Şube Başkanının onayı ile, 

26.03. Bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin 
bir yıl içerisinde, toplamda (cari yıl içerisinde bu 
yöntemle gerçekleştirilen tüm satmalmaların genel 
tutarı) %5 i oranını geçen cari yılda yapılacak satın 
alımlarda; 

Merkezde; Merkez Satınalma Komisyonunun 
önerisi ve Oda Yönetin' Kurulunun kararı ile. 

Şubelerde, Şube Satınalma Komisyonunun 
önerisi, Şube Yönetim Kurulunun kararı ile Oda 
Yönetim Kurulunun onayı ile satınalma işlemleri 
yapılır. 

26.04. Oda Yönetim Kurulu, Bütçe tasarısında 
belirtilen ve Genel Kurul'da onaylanan oran ve 
esaslarda Merkez Aktarımlarının gerçekleştirilmemesi 
halinde 26.01., 26.02. ve 26.03. maddelerinde belirtilen 
harcama yetkilerini kısıtlayabilir veya kaldırabilir. 

27. SATINALMA KOMİSYONLARI 
Oda Merkezi ve Şubelerinde birer tane satınalma 

komisyonu kurulmuştur. 
27.01. Merkez Satınalma Komisyonu Oda Sekreter 

Üyesinin Başkanlığında, Sayman Üye ve Oda 
Müdüründen, 

27.02. Şube Satınalma Komisyonu Sekreter 
Üyesinin Başkanlığında, Şube Sayman Üyesi, Şube 
Yönetim Kurulu Üyesi veya Şube Müdüründen (veya 
Şube Teknik Görevlisinden) oluşur. 

Satınalma işlemlerinin rutin işleri merkezde ilgili 
birim personelince yürütülür. Satınalma Komisyonları, 
Oda uzmanlık komisyonları kurulu ve çalışma 
yönetmeliği hükümlerine göre toplanır ve karar verirler. 

33. MUAYENE KABUL VE TESLİM 
Satın alman ihtiyaç maddeleri ile yaptırılan iş ve 

hizmetlerden (baskı tamir vb. işler) şartnamelerine ve 
satınalma organlarının kararlarına uygunluğu, Yönetim 
Kurulu'nca oluşturulacak muayene kurulu tarafından 
kontrol ve muayene edilerek sonuç müteahhit firma, 
şirket veya şahıslarla birlikte bir tutanakla belirlenir. 

Uygun olanlar kabul edilerek, anbara girecekler ilgili 
personel tarafından, hizmetler ilgililerince teslim 
alınarak satın alma işlemleri tamamlanır. 

Kabul edilmeyen gereksinim maddeleri, iş veya 
hizmetlerin yemden yerine getirilmesi müteahhit firma, 
şahıs veya şirketten istenebileceği gibi, satınalma 
işleminden vazgeçilerek, başkalarından buradaki 
esaslar dahilinde yeniden satın alınması yapılabilir, bu 
konuda karar yetkisi satınalma organına aittir. Red 
kararma karşı, müteahhit Oda'ya veya cezai mercilere 
itiraz ettiği taktirde, ihtilaf halloluncaya kadar itiraz 
konusu mallar veya anbar kayıtlarına geçirilmez ve 
kullanılmazlar. Emanet suretiyle saklanırlar ihtilaf 
konusu hizmet ise, yine ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, 
bu hizmetten faydalanılmaz, ihtilaflı hali ile korunur. 

34. ÖDEME 
Ödemeler, fatura veya benzeri belgeler karşılığı ve 

şartnamesine uygun olarak kabul veya teslim tarihinden 
itibaren satınalma şartname ve sözleşmesine uygun 
olarak tahakkuka bağlanır. 

66. PERSONEL DEVİR VE 
TESLİM İŞLEMLERİ 
Personel arasındaki devir ve teslim işlemleri, ilgili 

birim yetkilisince 3 kişilik bir heyet tarafından ilgili 
personel huzurunda "Devir ve Teslim tutanağı" ile 
yapılır. 

Devir ve teslimler takvim yılı sonuna rastladığı 
takdirde, aynca devir teslim tutanağı düzenlemeyip, 
Sayım Cetveli üzerinden devir, teslim yapılır. Devir 
ve teslimde fazla çıkan eşya için Giriş Fişi düzenlenir. 
Eksik çıkanlar için tanzim edilen tutanak, teslim edilen 
ilgili personel hakkında, gerekli işlemler yapılmak 
üzere, ilgili birim yetkilisine verilir. Devir ve teslim 
etmeden görevini terk eden ilgili personele devir 
teslimde bulunması için bildirim yapılır. Bu tebligata 
bildirilen süre içinde heyete iştirak etmediği takdirde 
devir teslim işlemleri gıyabında yapılır. Sonuç bir yazı 
ile kendisine bildirilerek gerekli işlemler yapılır. 

69. Kanuni tutulması zorunlu defterler hariç, diğer 
defter ve kayıtlar ait olduğu takvim yılını takiben on 
yıl süreyle saklanır. Süresi dolanlar yakılarak imha 
edilir veya kağıt üreten Devlet Teşekküllerine 
devredilir. 

71. YÜRÜRLÜK TARİHİ 
Bu yönetmelik 38. Genel Kurul'un bittiği tarihten 

itibaren yürürlüğe girer. 
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
YAPIT HAZIRLAMA, BASIM VE DAĞITIM 

YÖNETMELİĞİ 

01. KAPSAM 
Bu Yönetmelik, ülkemizde eksikliği duyulan 

Türkçe teknik l i teratürü zenginleştirerek Oda 
üyelerinin gerek kendi dallarındaki, gerekse genel 
konulardaki bilgilerini arttıracak özgün, derleme, 
çeviri yapıt larının veya etkinlik ki taplar ının 
hazır lanması , bası lması ve dağı t ı lmasındaki 
esasları kapsar. 

02. TANIMLAR 
Bu Y ö n e t m e l i k ' t e yer a lan t a n ı m l a r ı n 

karşılıkları aşağıda açıklandığı gibidir: 
02.01. Özgün Yapıt: Yazarın kendi bilgi, görüş 

ve düşünceler ini içeren veya yazar ın çeşitli 
kaynaklardan yararlanarak elde ettiği bilgilerle 
hazırlanmış yapıt ve yazılardır. 

02.02. Çeviri Yapıt: Yabancı dil ile yazılmış bir 
yapıtın Türkçe'ye çevrilmiş, kaynağı ve yazarı 
belirtilmiş yapıt ve yazılardır. 

02.03. Derleme Yapıt: Türkçe veya yabancı 
di ldeki y a p ı t l a r d a n b ö l ü m l e r a l ı n a r a k 
düzenlenmiş ve bu kısımlar aras ına yazarın 
görüşleri yerleştirilmiş yapıt ve yazılardır. 

02.04. Etkinlik Kitabı: Oda tarafından Kongre, 
Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönetmeliği 
ya da h e r h a n g i b i r e tk in l ik k a p s a m ı n d a 
hazırlanmış ve etkinlikle ilgili bildiri, panel vb. 
çalışmaların yer aldığı kitaptır. 

02.05. Oda: Makina Mühendisleri Odası 

03. Oda tarafından yayımlanacak yapıtlar, Oda 
Yönetim Kurulunun Oda kitap yayın politikaları 
çerçevesinde saptadığı konularda, şu yollarla 
sağlanır. 

03.01. Oda üyeleri ile üye olmayan kişiler 
tarafından hazırlanan özgün, derleme ya da çeviri 
yapı t lar ın Oda ta ra f ından yayımlanmasının 
uygun görülmesiyle, 

03.02. O d a ' n m gereks in im d u y d u ğ u 
konularda, Oda tarafından yapılan duyuruya 
gelen özgün, derleme veya çeviri yapıtlarının 
yayımlanmasının uygun görülmesiyle, 

03.03. O d a ' n m gerekli gördüğü k i taplar ı 
derleme ya da çeviri yapıt olarak hazırlattırarak, 
yayımlanmasının uygun görülmesiyle, 

03.04. Oda'nın Kongre, Kurultay, Sempozyum 
Yönetmeliği çerçeves inde gerçekleş t i rdiğ i 
e tk in l ik le r inde s u n u l a n b i ld i r i le r in, pane l 
çözümlerinin, tart ı şmalar ın yayımlanmasının 
uygun görülmesi ile, 

03.05. Şube Yönetim Kurul lar ı veya Oda 
Komisyonlarının önerisinin uygun görülmesi ile, 

04. Yapıtını 03.01. madde gereği Oda yayını 
olarak yayımlatmak isteyenler, Oda'ya dilekçe ile 
başvurmak zorundadır. Dilekçe ekinde söz konusu 
yapıtın iki nüsha kopyası ve yazarın kısa özgeçmişi 
bulunmalıdır. Çeviri yapıtlarda, çevrilen yapıtın 
aslı; derleme yapıt larda, derlenen yapıtların 
listesi, yayımlanması istenen yapıtla birlikte 
Oda'ya verilir. Oda gerek duyduğunda yazardan 
bu listede yer alan kitapları isteyebilir. 

05. Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü 
durumlarda uzmanlar ından oluşan komisyon 
kurarak yayımı talep edilen yapıtları incelemek 
üzere komisyon kurabilir veya yapıtları ücret 
karşılığında ilgili uzmanlara incelettirebilir. Bu 
inceleme karş ı l ı ğ ında Telif Ücret le r i 
Şartnamesi'nde belirtilen ücret ödenir. 

06. 03. maddede belirtilen yolla elde edilen 
yapıtları yayımlama kararı Oda Yönetim Kurulu 
ta ra f ından verilir. Yayımlanmayan yapı t lar 
yazarlarına iade edilir. 

07. TELİF HAKLARI 
Oda tarafından yayımlanacak her türlü özgün, 

çeviri ve derleme yapıt telif hakkı kapsamına girer. 
Bas ı lmasına k a r a r ver i len y a p ı t l a r ı n telif 
ücretlerinin ödenebilmesi için, yazarın, derleyenin 
veya çevirenin O d a Özgün Yapıt Yayım 
Sözleşmesi 'ni veya Der leme Yapıt Yayım 
Sözleşmesi 'ni veya Oda Çeviri Yapıt Yayım 
Sözleşmesi'ni imzalayarak, telif haklarını Oda'ya 
devretmesi gerekir. Oda, telif haklarını satın almış 
olduğu yapıt ı , O d a Yönetim K u r u l u ' n u n 
onayladığı Çalışma Dönemi içinde basar. Oda 
Komisyonları tarafından hazırlanmış yapıtlar ile 
e tk inl ik k i t a p l a r ı n ı n telif h a k l a r ı sadece 
Oda'nındır. 

08. YAPIT BASIM ESASLARI: 
08.01. Yapıt kapağında, Oda logosu ve Oda adı, 

Yapıt adı, Basım yılı ve ayı, Oda yayın numarası, 
varsa yazar adı ve ilk baskıdan sonrakiler için 
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TÜZÜK VE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ 

baskı numarası bulunur. Gerektiği durumlarda, 
Komisyonlar tarafından hazırlanmış veya édite 
edilmiş yapıtın hazırlayanları veya editörleri ile 
düzelticilerinin adı iç sayfalara konulur. 

08.02. Yapıt içeriğinde sırasıyla, Oda Yönetim 
Kurulu tarafından yazılan Sunuş, varsa yazarı 
tarafından yazılan Önsöz, İçindekiler ve Ana 
metin yer alır. 

08.03. Her yapıta aşağıdaki esaslar dahilinde 
Oda Yayın Numarası verilir. 

Özgün, Derleme ve Çeviri Yapıtlar için: MMO/ 
Basım yılının son iki rakamı/Sıra No 

Etkinlik Kitapları: E/Basım yılının son iki 
rakamı/Sıra No 

Kurs, Seminer Notu vb. Kitapçıklar için : K/ 
Basım yılının son iki rakamı/Sıra No 

Yeni baskısı yapılacaklar için : Eski Yayın 
Numarası/Baskı numarası 

08.04. Yapıtların basımı için yapılacak 
harcamalar, Oda Mali İşler Yönetmeliğine göre 
yapılır. 

08.05. Yayımlanacak yapıtlar için alınabilecek 
reklamlar, Oda Yönetim Kurulu tarafından 
kararlaştırılacak reklam şartnamesine uygun 
olacaktır. 

08.06. Oda Yönetim Kurulu yayımına karar 
aldığı yapıtların basım görevini, talep etmesi 
doğrultusunda şubelere de verebilir. 

08.07. Etkinlik Kitapları, etkinliği yapan birim 
tarafından Oda Yönetim Kurulu kararı ile 
yukarıda belirtilen esaslar dahilinde basılır. 
Etkinlik kitabı gelir ve gider bütçesi Etkinlik 
bütçesi içerisinde değerlendirilir. 

08.08. Basımı yapılan tüm yapıtların orijinal 
basımları Oda arşivinde saklanır. 

09. YAPIT DAĞITIM ESASLARI: 
09.01. Basılan her kitaptan bedelsiz olarak; 
Bir adet Oda ve Şube Yönetim Kurulu 

üyelerine, müdür ve teknik görevlilerine, Bir adet 
ilgili Komisyon, ilgili Etkinlik Düzenleme ve 
Yürütme Kurulu üyelerine, 

Sözleşme hükümlerinde belirlenen miktarda 
yazar, çeviren veya derleyene, 

Bir adet Oda, Şube, İl/ilçe temsilciliği ve 
Mesleki Denetim Bürosu Kitaplıklarına, 

Bir adet TMMOB Kütüphanesi'ne verilir. 
09.02. Etkinlik kitaplarının etkinliğe 

katılanlara verilme koşulları Oda Yönetim 
Kurulu 'nca belirlenir. 

09.03. Basımı yapılan kitapların satış fiyatları 
Üye - Öğrenci üyeler ile Üye olmayanlar için ayrı 
ayrı olmak üzere Oda Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir. Oda Yönetim Kurulu gerekli 
gördüğünde stok durumlarına göre kitapların 
satış fiyatlarını arttırabilir veya azaltabilir. 

09.04. Oda kitap stok durumu ve envanteri 
Oda merkezi tarafından tutulur. Her birim her 
ayın son günü hangi kitabın kaç adedinin 
satıldığını listeleyerek, Şube kitap stok durumu 
ile birlikte Oda merkezine iletir. 

09.05. Her Şube basımı yapılan kitapları, 
üyelerin taleplerini karşılayabilmek üzere Şube 
stoklarında bulundurmak durumundadır. 

09.06. Oda Yönetim Kurulu kararı ile kitap 
basma görevi verilen birim, stoklarında kitap 
bulunduğu sürece, kitap satış bedelinin yarı 
bedelini alma koşulu ile, diğer birimlerin kitap 
taleplerini karşılar. Basımı Oda merkezince 
yapılan ve Şube stoklarında bulunan kitaplar, 
diğer Şubelerin talebi ile Oda merkezinin bilgisi 
dahilinde talep eden Şubeye yollanır. 

10. DİĞER HUSUSLAR: 
10.01.Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü 

durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği 
halinde bu esaslar dışındaki protokollerle kitap 
basmaya yetkilidir. 

10.02. Telif hakları ve Telif Ücretleri 
Şartnamesi bu Yönetmelik ekindedir. 

10.03. Özgün Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği 
bu Yönetmelik ekindedir. 

10.04. Derleme Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği 
bu Yönetmelik ekindedir. 

10.05. Çeviri Yapıt Yayım Sözleşmesi örneği 
bu Yönetmelik ekindedir. 

11. YÜRÜRLÜK: 
Bu Yönetmelik 01-02 Nisan 2000 tarihinde 

yapılan 38. Oda Genel Kurulunda kabul 
edilmiştir. 

12. YÜRÜTME: 
Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim 

Kurulu yürütür. 
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3 8 . DONEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

GİRİŞ 

Bir dönemin çalışmalarını tanımlayabilmek ve 
programı hayata geçirebilmek için öncelikle dünyada ve 
ülkemizdeki durumun tanımlanması gerekmektedir. Ancak 
bu tanımlar ve tesbitler ışığında programın doğru bir 
tarzda hayat bulması söz konusu olabilir. 

NASIL BİR DÜNYA, NASIL BİR TÜRKİYE, 
MMO'NUN YERİ 

"Küreselleşme", "Entegrasyon", "Globalleşme" ve 
"Yeni Dünya Düzeni" kelimelerinin bazen tek tek bazen 
de yanyana kullanıldığı günümüzde; emperyalizm ve 
uluslararası sermaye bütün dünyayı tek bir sömürü alanı 
olarak görmektedir. Yeni Dünya Düzeni teorisini 
savunanlar propaganda olarak herşeyin küresel ilişkilerin 
bir parçası haline geldiği, dolayısıyla farklı ideolojilerin, 
farklı sınıf çıkarlarının bulunmadığı tezini savunmaktadır. 
İnsanlara; barış, demokrasi, katılım, hoşgörü, üretim, 
birikim ve tüketim dolu, çevreye duyarlı, küreselleşmiş 
yeni bir dünya düzenine girildiği müjdelenmiştir. Bugün 
Dünyanın Endüstri Toplumundan Bilgi Toplumuna, İş 
Gücü Ağırlıklı Teknolojiden Yüksek Teknolojiye, Ulusal 
Ekonomiden Dünya Ekonomisine, Merkezi Yönetimden 
Yerel Yönetime, Kurumsal Yardımdan Kendi Kendine 
Yardıma, Kısıtlı Seçeneklerden Çok Çeşitli Seçeneklere 
doğru hızlı bir değişim içinde olduğu söylenmektedir. 

Ancak, bu süreçte görülmüştür ki aksine; güçlü 
kutuplaşmalar, ırkçılık ve milliyetçilik temelinde dünyanın 
hemen her tarafında süre giden savaşlar, katliamlar, 
işsizlik, açlık, toplumsal yozlaşma ve daha yoğun bir 
sömürü getirmiştir. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması,Dünya 
Ticaret Örgütü.Dünya Bankası,Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Toplantıları.Avrupa Birliği,NAFTA vb. gibi 
oluşumlarla küreselleşme ve açık deyişiyle dünyasal 
sömürü söylemleri pratikte örgütlenmeye başlamıştır. 

Ülkemizin de dünyada gelişen bu süreçten etkilenmesi 
kaçınılmazdır. Ülkenin ekonomik durumuna 
baktığımızda; dünyada gelir dağılımı en bozuk, OECD 
Ülkeleri arasında en fakir, en pahalı, en çok işsizi olan, 
nüfusun çok büyük bk bölümünün sosyal güvenlikten 
yoksun olduğu, dünyanın sayılı borçlu ülkeleri arasında 
yer aldığı, yatırımların hemen hemen durduğu, iç ve dış 
borçların her geçen gün artarak devam ettiği, enflasyonun 
üçlü rakamlarla telaffuz edildiği bir ülke. Siyasallaşma 
açısından baktığımızda ise; insanların özgürce 
örgütlenmelerine izin verilmediği, sendikaların, partilerin 
kapatıldığı, düşüncelerin yazılamadığı, söylenemediği bir 
ülke. Kısaca ülkemiz ekonomik ve sosyal yapısıyla, 
halkın gelecekten umutlarının giderek karamsarlığa 
dönüştüğü bir noktada. 

Vergi kaçakçılığının ayyuka çıktığı, köşe dönücülüğün 
ve bireysel kurtuluşun çözüm olarak sunulduğu, ücretlerin, 
eğitim ve sağlık hizmetlerinin kısıtlanarak askeri 
harcamaların yükseltildiği, anti-demokratik ve baskıcı 
yasal uygulamalarla halkın gelecek umutlarının 

karamsarlığa dönüştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Ekonomik 
ve siyasi bunalımların sorumlusu olarak emekçiler ve 
geniş halk yığınları gösterilmekte. Baskı yasaları, anti
demokratik uygulamalar, grev yasaklamaları, ücretlerin 
dondurulması, kitlesel işten atmalar, sürgünler, sivil 
toplum örgütlerini etkisizleştirme ve işlevsizleştirme 
uygulamaları artarak devam etmekte. Artan bu toplumsal 
baskıların yanısıra; insanları politiksizleştirme, 
kültürsüzleştirme, örgütsüzleştirme ve yalnızlığa itmek 
için planlı ve sistemli bir ideolojik saldırı politikası 
izlenmekte. 

Özünde bu ideolojik saldırı insanların kollektif 
düşünme, kendi sorunlarının yanısıra, toplum sorunlarına 
sahip çıkma, sorunları çözmek için birleşme, örgütlenme, 
birlikte mücadele etme, kendi gücüne ve öteki insanlara 
güvenme duygularını, inançlarını, umutlarını ortadan 
kaldırmayı amaçlamakta. 

Bugün ülkemiz Gümrük Birliği anlaşmaları imzalayan 
ülkeler arasında en yüksek enflasyon ve işsizlik oranına 
sahiptir. Teknoloji üretmeyen ve üretime yeterli destek 
verilmeyen bir ülkede Gümrük Birliğinin üretimi ve 
kaliteyi artıracağı, ucuzluk sağlayacağı, işsizliğin 
azalacağı vb. söylemleri hayalden de öte geniş halk 
yığınlarını kandırmaktır. Siyasal iktidarın uluslararası 
tahkim yasası, sosyal güvenlik yasası, deprem vergi 
yasası, uluslar arası kuruluşlara verilen niyet 
mektuplan,küresel sömürünün ülkemize yansımalarının 
birer örneğidir. 

Bu politikaların sonucunda; işsizliğin artacağı, 
taşaronlaştırmanın, sendikasızlaştırmanın daha da 
artacağı, demokratik hak ve özgürlüklerin daha da 
kısıtlanacağı, özelleştirmenin daha da hızlanacağı açıktır. 
Sosyal güvenlikten eğitime, sağlıktan ulaşıma kadar tüm 
kamu hizmetleri sermayenin insiyatifine bırakılmaktadır. 

Bütçelerinde yatırımlara %8'ler gibi gülünç paylar 
ayıran siyasi iktidarların kalkınma ve sanayileşmeden 
vazgeçtikleri ve bunun en önemli unsurları olan biz 
mühendisleri mimarları gözden çıkardıkları gün gibi 
aşikardır. Bilim-teknoloji ve sanayileşmeye gereken 
önemin verilmemesi, araştırma-geliştirme yatırımlarına 
gereken kaynağın aktarılmaması, çalışma yaşamımıza 
ilişkin sorunlarımızı gün geçtikçe ağırlaştırmaktadır. 

Diğer yandan ülke halkının her türlü hak arama çabası 
şiddetle bastırılmaktadır. Parasız-nitelikli ve eşit eğitim 
isteyen öğrenci gençlik ile grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal hak arayan kamu emekçileri şiddet kullanılarak 
susturulmaktadır. Öte yandan ülke açık bir şekilde 
rantiyecilerin, uyuşturucu kaçakçılarının, barış 
düşmanlarının, gericilerin, katillerin, çetelerin hakimiyeti 
altındadır. Susurluk'ta meydana gelen tesadüfi kaza 
demokrasi güçlerinin, bu ülkenin ilericilerinin, 
aydınlarının, devrimcilerinin ve yurtseverlerinin yıllardan 
beri anlatmaya çalıştığı gerçekleri apaçık gözönüne 
sermiştir. 

Bağımsız yargının olmayışı, demokratik yönetim ve 
iradenin işleyemediği bir ortamda çeteler "derin devlet" 
olanaklarını kullanarak kendi hukukunu yaratmaktadır. 
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Yanlış eğitim politikaları sonucu mühendislik eğitiminin 
kalitesi gün geçtikçe düşürülmektedir. Kamu kaynakları 
ve yetişmiş akademik personel özel üniversitelere ve vakıf 
üniversitelerine kaydırılarak devlet üniversiteleri 
işlevsizleştirilmekte ve niteliksizleştirilmektedir. Eğitimin 
kalitesinin düşmesi mesleki hizmetlerin kalitesini de 
düşürmekte, büyük projelerde yabancı mühendisler 
çalıştırılarak kendi mühendislerimiz ve mühendislik 
kuruluşları dışlanmaktadır. Siyasi iktidarlar verdikleri 
yanlış kararları düzeltmek yerine adeta "mühendislerle 
savaşmayı" tercih etmektedirler. Bütün bunları 
yapabilmek için de devlet aygıtının yeni baştan 
düzenlenmesi, tüm toplumsal katılım mekanizmaların 
ezilmesi, sivil toplum örgütlerinin etkisizleştirilmesi, 
demokratik kitle örgütlerinin yok edilmesi, bilimsel-
entellektüel faaliyetlerin cezalandırılması ve baskının, 
zorun, güç kullanmanın hakim olması yolu denenmektedir. 

İşte böylesi bir süreçte, Odamız benzeri mesleki 
demokratik kitle örgütlerine, onların örgütlü üyesine v; 
yöneticilerine önemli görevler düşüyor. Makiııa 
Mühendisleri Odası'nın böylesi bir süreçte rolü nedir, ne 
yapmaktadır, ne yapmalıdır? 

Odamız ; mesleki demokratik kitle örgütü olup 
toplumsal yaşamda tüm bu olumsuz sürece ve sistemden 
kaynaklı oluşan yapılara karşı sürdürülen demokrasi, 
özgürlük ve barış mücadelesinde yerini almıştır, almaya 
devam edecektir. Tüzüğü gereğince; ülke ve toplum 
yararları doğrultusunda, yurt sanayinin ulusal çıkarlara 
uygun yönde gerçekleştirilmesini, yurdun doğal 
kaynaklarının verimli bir şekilde işletilmesini, üretimin 
ve kalitenin arttırılmasını ve mesleğinin gelişmesini 
sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları 
yapmak ve önerilerde bulunmak zorundadır. Bu yönüyle 
sıkça merkezi yönetimlerle çatışmak zorunda kalmıştır. 

Yurtseverlik ve demokratlık temel ilkesi, demokratik 
merkeziyetçi çalışma anlayışıyla sadece örgütlü üyesinden 
aldığı güçle ve örgütümüzün kendi iç dinamikleri ve 
hukukuyla oluşturulan tüzük, yönetmelik, gelenek ve 
ilkelere sahip çıkarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 
çalışma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler 
sonucu oluşturulan platformlarda; meslek-meslektaş 
sorunlarının tartışıldığı, ülkenin temel sorunlarına ilişkin 
görüşlerin oluşturulması, katılımcılığın sağlanması 
temelindeki çalışmalarını yürütmektedir. 

Kitle örgütleri dinamik yapılardır. Yapıları gereği; 
kamu çıkarlarının korunma ı, emekten, halktan, çevreden, 
üretimden, tüketicinin korunmasından yana üyelerine ve 
halka karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi, mesleki 
gelişimini sağlayabilmesi ancak örgütsel bağımsızlığın 
korunmasıyla ve sürdürebilmesiyle mümkündür. Topluma 
dayatılan politikaları sorgulamak ve alternatiflerini 
oluşturmak için ilişkiye girdiği kurum ve kuruluşlarla bu 
ilişkileri emekten ve halktan yana tavır alarak ve örgütsel 
bağımsızlığını koruyarak sürdürmektedir. 
MMO örgütsel bağımsızlığını her koşulda koruyan bir 
örgütlenmedir. 

38. DONEM ÇALIŞMA PROGRAMI 

ÇALIŞMA İLKELERİ 

1. Oda Tanım ve İşlevlerine İlişkin İlkeler 
• Oda çalışmaları halktan, emekten, demokratikleşmeden 

yana, yurtsever ve anti-emperyalist anlayışla yürütülür. 
• Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının 

ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel ilke 
kabul edilir. 

• "Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın 
yararına olmak anlamındadır. Mesleğimizle ilgili 
alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve 
merkezi iktidarlarla vatışmak Odamız' in vazgeçilmez 
görevidir. 

- "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını 
gözetmek" demokratikleşme, insan haklan, sosyal 
adalet alanlarında da politikalar üretmeyi, çözümler 
önermeyi gerektirir. 

• Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve sivil toplum 
oluşumları ile sürekli ilişkiler içerisinde olunur. 
Kamuoyu oluşturmaya yönelik çabalar içerisinde Oda 
da kaçınılmaz olarak yer alır. 
2. Ülke Sorunlarına Bakışa İlişkin İlkeler 

• Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanayinin 
gelişmesi için çalışılır. 

• Bilim ve teknolojinin gelişmesinin ve toplumun 
ilerlemesi doğrultusunda kullanımının ön koşulu olarak 
özgür düşünce ortamı yani demokrasi savunulur. 

• Her örgüt biriminin gerek bölgesel gerekse ülke 
düzeyinde, uzmanlık ve ilgi alanlarına giren konu 
başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye 
ulaştırılmasında merkezi koordinasyon ile diğer örgüt 
birimlerinin katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekli 
kılınmalıdır. 

• Ülkenin düşünen, üreten, çözümler öneren bütün 
kurumlarıyla kurumsal ilişki içerisinde olunur. 

• Ulusal sanayinin geliştirilmesi kapsamında, Gümrük 
Birliği sürecini sorgulamak, karşılaşılan sorunlara 
ilişkin görüşler oluşturup çözüm önerileri geliştirmek, 
Oda'mızın sürekli çalışma alanlarından biri olarak kabul 
edilir. 

• Mesleğimiz ve Oda'mız ile ilgili yasaların isteklerimiz 
doğrultusunda şekillenmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulur. 

• Ülkemizin demokratikleşme çabalarının içerisinde 
Oda'mızın yer alması kaçınılmazdır. Oda'mız 
demokrasi mücadelesi içerisinde yerel ve ülke geneli 
ölçeklerinde aktif rol alır. 

• Ülke gündemine müdahale edilir. Ekonomik, 
demokratik, siyasal ve toplumsal haklar için mücadele 
edilir. İnsan hakları ihlallerine karşı duyarlı davranılır. 
Bu alanlarda diğer demokratik kitle örgütleri ile işbirliği 
yapılır. 
3. Mesleki Teknik Etkinliklerin Yürütülmesine 
İlişkin İlkeler 

• Oda'nın temel görevlerinin başında meslek alanının 
düzenlenmesi, mesleğin uygulanmasına yönelik 
iyileştirmelerin yapılmasının geldiği bilinir. 
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• Meslek alanına ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin 
izlenmesi, üyenin bu gelişmelerden yararlanmasının 
sağlanması temel hedeflerdendir. 

• Mühendislik mesleğine sahip olanların ortak 
gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini 
kolaylaştırmak, mesleğin genel çıkarlara uygun 
gelişmesini sağlamak, meslektaşların birbirleriyle ve 
halkla olan ilişkilerinde dürüstlük ve güveni hakim 
kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak 
esastır. 

• Mühendislik eğitiminin iyileştirilmesine yönelik 
girişimlerde bulunulur. 
4. Üye İlişkilerine Yönelik İlkeler 

• Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün 
harekete geçirilmesi gerektiği kabul edilir. 

• Üyelerle sürekli ve sağlıklı ilişkinin kurulması esas 
alınır. 

• Zorunlu üyeliğin savunulmasıyla birlikte, gönüllülük 
esasına dayalı ilişkilerde üyenin Oda'ya katkısının daha 
nitelikli olduğu açıktır. Oda'nm üyelerce "üye olunması 
gerekli" bir kurum olarak görülmesinin sağlanması 
esastır. 

» Oda'mız kamuda çalışan mühendislerin grevli-toplu 
sözleşmeli-sendikal haklarını kazanma mücadelesine 
aktif destek verir. 

• Oda'mız özel sektörde çalışan mühendislerin özlük 
haklarına, ekonomik ve sosyal gereksinimlerine yönelik 
çalışmalar yapar. 
5. Karar Alma Süreçlerinin İşletilmesine 
İlişkin İlkeler 

• Oda'nın her biriminde kararların alınmasında 
demokratik merkeziyetçilik ilkesi temel alınır ve 
uygulanması sağlanır. 

• Oda örgütünün en küçük biriminin işyeri temsilciliği 
olduğu kabul edilir. 

• Oda Merkezi'nde, yani en üst yönetim organımızda, 
alınacak kararların oluşmasında katılım ve tüm 
görüşlerin dikkate alınmasına özen gösterilir. 

• işyeri Temsilcilikleri, İl-İlçe Temsilcilikleri, Şube 
Danışma Kurulları, Şube Yönetimleri, Merkez Danışma 
Kurulu ve Oda Yönetim Kurulu zinciri karar alma süreci 
olarak kabul edilir. 

• Tanımlanan bu süreçten geçerek demokratik işleyişe 
uygun alınan merkezi kararların örgüt tarafından 
uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamalann, karar 
alma süreci içerisinde yer alan tüm mekanizmaların 
denetleme ve sorgulamasına açık olduğu da bilinir. 
6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına 
İlişkin ilkeler 

• Oda'nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz 
önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" 
hedefini zedeleyecek veya Oda'yı çalışma 
programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye 
zorlayacak hiç bir ilişkiye girilemez. 

• Siyasi partilerle ilişkilerin Oda'mn bağımsızlık ilkesinin 
zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen 
gösterilir. 

• Oda organlarında yer alan herkes, bu organların 
herhangi bir siyasi çalışmada basamak olarak 
kullanılmayacağım bilir. 
7- Oda Bütçesinin Oluşumuna ve Uygulanmasına 
İlişkin İlkeler 

• Oda bütçesinin uygulanmasında "Merkezi Bütçe" 
kavramı esas alınır. Ayrıca birimlerin eşit gelişmesini 
sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma 
esastır. 

• Gelirleri öncelikle üye ödentileri ve üyelere bağımlı 
olan bir örgüt yaratılması amaçlanır. Üye ödentilerinin 
toplanmasının, Oda Merkezi'ne aktarımların ve birlik 
payının düzenli ödenmesinin örgütlülüğün en temel 
gereği olduğu bilinir. 

• Ticari amaçlarla kurulmuş herhangi bir kurumun yapacağı 
veya yapmakta olduğu faaliyetler Oda için örnek alınmaz. 
Yayımlanacak kitaplar, periyodikler, düzenlenecek 
uzmanlık eğitimleri, mühendislik mesleğinin 
geliştirilmesine ve uygulama alanlarına yönelik kurs ve 
seminerler esas gelir alanları olarak görülür. 
8. Oda Merkezi İşleyişine İlişkin ilkeler 

• Oda tüzük ve yönetmeliklerinin uygulanması esastır. 
• Oda Merkezi'nin en önemli görevi, Oda örgütünü tüzük 

ve yönetmeliklerin verdiği görev ve yetkilerle ve Genel 
Kurul kararlan doğrultusunda yönetmektir. Oda 
Merkezi'nin işlevlerinin başında örgütün etkin 
eşgüdümünü sağlamak, merkezi etkinlikleri (yayın, 
kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
örgütün dış ilişkilerini ulusal ve uluslararası düzeyde 
yürütmek gelir. 

• Demokratik işleyişe uygun alınmış kararların 
uygulanmasının sağlanması, uygulanamıyor ise 
nedenlerinin araştırılıp, demokratik karar oluşturma 
süreçlerinin yeniden çalıştırılması görev kabul edilir. 

• Oda' nın üst düzeyde oluşan kurumsal ilişkilerinin 
yürütülmesi, bu ilişkilerin örgüt bağımsızlığını 
zedelemeden sürdürülmesi Oda Genel Merkezi'nin 
görevi kabul edilir. 

• Oda Genel Merkezi sürekli komisyonlar yerine prob
lem alanlarına yönelik süreli uzmanlık komisyonları 
oluşturmaya yönelir. Ancak yayın, uzmanlık eğitimi vb. 
süreklilik gerektiren komisyonların devamı da sağlanır. 

• Oda Merkezi örgüt içi sürekli eğitimin 
gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu bağlamda, birim 
yöneticileri, teknik görevliler, büro çalışanları, 
muhasebe görevlileri sürekli periyodik eğitimlerden 
geçirilerek, örgüt içi işleyişte uyum sağlanır. 

• Eğitimde merkezi koordinasyon, merkez ile şube ve 
temsilcilikler arası yatay ve dikey ilişkiler etkin şekilde 
sağlanır." 

NEDEN BİR ARADAYIZ ve NELER YAPACAĞIZ 

Bizler; düne kadar olduğu gibi yarın da, geçen 
dönem olduğu gibi bu dönemde de; 

' 36. Çalışma Döneminde; Odamız Danışma Kurullarında 
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hazırlanan ve genel kabul gören çalışma ilkeleri ve 
anlayışını bu dönemde de hayata geçirme kararlılığı ve 
inancı içerisindeyiz. 

• Sivil toplum alanlarının güçlendirilmesini 
demokratikleşme mücadelesinin bir parçası olarak 
görüyoruz. Bunun için de meslek alanlarımızla ilgili 
konularda denetleyici ve sorgulayıcı olunması 
gerektiğini, kamu yararına muhalefet odağı 
oluşturulması gerektiğini ve bu amaçla oluşan 
platformlarda yer alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

• Ürettiğimiz projelerle kamuoyunun, ülkemizin ve 
üyelerimizin gündemine müdahale etmeyi, aynı 
refleksle çalışan diğer sivil toplum kuruluşları, 
demokratik kitle örgütleri ve uluslararası yapılarla ortak 
davranış kültürü yaratmayı arzuluyoruz. 

• Üyelerimizin ekonomik, sosyal ve demokratik 
taleplerinin örgütlü yapıların mücadelesinden geçtiği 
bilinci ile örgütlenmeyi geliştirici, özendirici işlevine 
devam etmek istiyoruz. 

• Mesleki çalışmaları arttırmayı ve meslek içi eğitimi 
geliştirmeyi istiyoruz. 

• Ülke kaynaklarının kullanımında kamu hukukunun 
korunmasından yanayız. 

• Tüm çalışanların grevli-toplu sözleşmeli sendikal 
haklara kavuşmasını istiyoruz. 

• Herkesin parasız, çağdaş ve eşit eğitim hakkını 
savunuyoruz. 

• Ülke kaynaklarının talanı demek olan özelleştirmeye 
karşı duruşun örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

• Çetelere ve mafyaya karşı temiz toplum, çete düzeni 
yerine hukukun ve bağımsız yargının hakim olduğu bir 
toplum talebini savunuyoruz. 

Bizler; düne kadar olduğu gibi yarın da, geçen dönem 
olduğu gibi bu dönemde de; 

• Öncelikle ülkemizdeki insan hakları ihlalleri, düşünce 
ve ifade özgürlüğü, ekonomik, sosyal, siyasal 
birliğimizin korunması, yurdumuzun çetelerden, 
kaçakçılardan, savaş tacirlerinden, işkencecilerden 
kurtarılması mücadelesinde benzer örgüt ve oluşumlarla 
omuz omuza destek vermeye devam edeceğiz. 

• Şubelerimizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin 
tüm şubelerimize aktarılması için gerekli örgütlenme 
çalışmalarını hızlandıracağız. 

• Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, 
çözüm üretmeye çalışan bir çalışma tarzını hayata 
geçireceğiz. 

• Oda çalışmalarında dar grupçu bir hizmet anlayışı 
yerine tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı destekleyen, 
kurullarına karşı saygı duyan, keyfi uygulamalara prim 
vermeyen bir hizmet anlayışım hayata geçireceğiz. 

• Oda Komisyonlarını; hedeflenen çalışmalara göre 
ihtiyaç duyulan süreli ve kendi konularında uzman olan 
kişilerden oluşan uzmanlık, örgütlenme ve üretme 
komisyonları yapacağız. 

• Ulusal enformasyon altyapısı ana planının 
oluşturulması, teknoloji geliştirme bölgeleri yasasının 
çıkarılması, uluslararası tekellerin ürünümüz ve 

mühendisimizi akredite etme isteğinin ve bu hizmeti 
çok pahalıya almak zorunda bırakılmamızın önüne 
geçilmesi için laboratuvar, sistem, ürün, hizmet ve 
personel belgelendirmesi konusunda ilgili kurum ve 
kuruluşların katılımıyla özerk, tanınır bir ulusal 
akreditasyon konseyi oluşturulması yönündeki 
çalışmalara katkı koyacağız. 

• Uzmanlık alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, 
örgütlenme, kanunlar, yönetmelikler, standartlar 
konusunda, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mevcut 
yapıları değerlendirerek, meslek alanlarımızla ilgili tüm 
tarafların katıldığı platformlar oluşturarak, politikaları 
yönlendirmeye, ortak çalışma kurullarını özendirmeye 
çalışacağız. 

• Örgütlenmemizin geliştirilebilmesi için Oda'da 
yaratılan Merkezi Bilgi Bankası anlayışımızı 
geliştireceğiz, sürdüreceğiz. 

• Oda önderliğinde oluşturulan Kaynak Teknolojisi, 
Tesisat Mühendisliği ve Yapı Teknolojisi Tesisat 
Danışma Kurulları çalışmalarına ivme kazandıracağız. 

• Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına 
çalışan meslek odalarınca yapılması yönünde gereken 
yasal düzenlemeler için sürdürülen çalışmalara devam 
edeceğiz. 

• Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı 
ve iş güvenliği tüzüğünün teknolojik koşullara uygun 
olarak, tarafsız kurumların denetimini arttırıcı yönde 
yeniden düzenlenmesi için verilen çabaları 
hızlandıracağız. 

• Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını 
geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak 
etkinliklere yansıtarak en verimli şekilde 
değerlendireceğiz. 

• Özelleştirme karşıtı platform sekreteryasmdaki aktif 
görevimize devam edeceğiz. 

• Diğer demokratik kuruluşlar ve yerel yönetimlerle var 
olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultusundaki 
çalışmalara devam edeceğiz. 

• Oda'da en önemli organ olarak gördüğümüz Danışma 
Kurulu'nu her ne pahasına olursa olsun çalıştırmaya 
devam edeceğiz. 

• TMMOB'yi 24. oda olarak gören tüm anlayışların 
karşısında duracağız ve TMMOB 'nin gerçekleştireceği 
projelere aktif destek vereceğiz. 

• Oda Çalışma İlkelerine sahip çıkacağız, geliştireceğiz. 

SONSÖZ 

Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. 
Çalışma dönemi süresince olabilecek gelişmelere bağlı 
olarak, programa yeni hedefler eklenebilecek veya bazı 
hedefler diğerlerine göre öne çıkabilecektir. Ayrıca bu 
programın yalnızca önümüzdeki iki yıllık dönemin 
Çalışma Programı olarak kalmaması, her dönem 
zenginleştirilip-geliştirilerek, ileriye taşınabilmesi 
dileğimizdir. 

Sonsöz, her zaman ÖRGÜT tarafından söylenecektir. 
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