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1 Dakikahk saygr duru5u

Grindem okundu.

Gtindem igin oneri soruldu. Alaeddin Aras adaylarrn belirlenmesinin one alrnmasr istendi.

Dilek ve onerilerin sona attlmastntn stire agrsrndan dofiru olmayacafir soylendi.

Genel Kurul grindeminde defi5;ikllk yapma yetkisini divan bagkanrna verdi. oybirliIi ile grindem

kabul edildi' Divan BaSkanr Biilent Atamer, Bagkan Yardrmcrsr Feridun 6ztrirk, \/a;rman lsrl Ozer

ve Yazman Canan Dombaycr 'dern olugturuldu.

Mehmet Besleme konugmasrnr yaptr.

Qahgma Raporunun sunum ktsmtnr agrklayacagrnr sciyledi. Marquez'i andr. iktidar ve cizellegmeden

bahsetti' Yatafan iSgilerini ziyaret igin bir grubun gonderilmesini cinerdi. Kadrn cinayetlerinin son

yrllardaki arttStndan, i5 cinayr:tlerinden, rtigvet ve yolsuzluk, tilkedeki igsizlifiin arttrfirndan

bahsetti. Haziran direni5inde hayatlartntyitirenleri andr. Haziran direnigi, toplumun refah drizeyini

arttrrmak igin tarihte yaprlan en onemli direnig oldugunu belirtti,

AKP'nin neoliberal politika uygulamalanndan bahsettikten sonra TMMOB,nin mevcut

iktidarr rahatstz etti8inden bahsetti. Bakanlar Kurulunun, Odalarr denetim altrna almak igin

yaptrklarrndan, Odamtztn her ttjrrltj denetime agrk oldu$undan ve itirazlarrnrn iktidarrn yonetmesi

oldufiundan bahsetti.

son bir soz olarak veda konugmiasrnr sona brraktrfirndan bahsetti.

K'onuk konuSmactlartn konugmasrndan once TMMoB Bagkant Mehmet SoGANCl,nrn

gondermi5 oldufiu mesaj Divan tarafrndan okundu.

Tiraat Mrihendisleri Odast'ndan Murat Bey Trirkiye gtindemine ycinelil< yorumlarrla

bulunarak Murathan Mungan'diln Gcirrinmeyeni Gormenin Azabr isimli giiri okudu.

Konuk konugmalar gtindem maddesi kapatrldr.

GLindemin 5. Maddesi komisyonlarrn kurulmasr iEin cinergeler istendi.

Sonug Bildirgesi, ycinetm,elikler ve mali igler komisyonlarrnrn olugturulmasr



1) Y<inetmelik Defigikliklreri Komisyonu: Cennet Qelik, Timur Ozhan, Kenanr Krzrloz, Bahar

Ondril Yamaner, Dilek $anlrer, Esin Deniz Ayan, Bahar Mestan

2l Mali igler ve Biitge Komisyonu: isa Unlrikurt, Emin Demir, yusuf Mert tsonmez, Serpil

Aydtn, Celal Gtjzelytirek, Zehra Vural, Beril Akaydrn, onur Demirkrran, Selim Urgiin, Ahmet

Ersoy, Gciksel Tosun, Yusuf Batuhan Karaca, Aydrn Qelik, Ahmet Eiagrbrlyrik, $enay
Vatansever, Ercan zincir, Ferda onen, Nurten Akbulut, Barrg Aksakal

3) Sonug Bildirgesi Komisyonu: Burhan Avgar, Saadet Qaflrn, onur Gokulu, Mehmet

Besleme, Mesut $ahin, Erkin Etike, Mesut gahin, Omer Duysal, Zeki De[irmenci, Kenan

Qalr5rr, gadan Demir

Komisyonlar kurulduktan sonra tig komisyonda oybirlifiiyle kabul edildi.

Gtindemin 6.Maddesiner gegildi. oybirlisi ile galrgma raporunun cizetinin okunmasr kabul

edildi. 43.Dcinem Qalr5nra Raporunu Halil Kavak, Mali Raporu Nurten Akbulut okudu.

Etitge Uygulama Esaslart Yonetmelik Taslagrnrn 9 a maddesinin c alt haglrgrna yonelik

onerge 9 numara ile divana kabul edildi. Mali igler ve Britge Komisyonuna gcinderildi.

Denetleme Kurulu Raporu Ramazan Trimen tarafrndan okundu,

Ycinetmelik Komisyonuna 10, 11 numaralarr cinergeler havale edildi.

- tZ numarah yazr dilek ve temenniler krsmrna aittir.

- Biltge Komisyonuna 13 nunnarah onerge havale edildi.

Tarrk Karayel konugma igin soz aldr.

- t4 numarah yazr dilek veronerirerde okunmasr uzere srraya alrndr.

- 15 numaralr onerge y6nr:tmelik Komisyonuna havale edildi.

- 16 numaralr onerge Btitg:e Komisyonuna havale edildi.

- Lv numaralr onerge yonetmelik Komisyonuna gonderildi.

- 18 numaralr cinerge yont-'tmerik Komisyonuna gonderildi,

- 19 numarah gorrigme konusundaki yazr kayda gegirildi.

Hayati Krlrg gorrigme bolijmijnde konugma yaptr.

- 20 numaralt yazrda divana iletildi. ibrahim Beylunioglu Yonetim Kurulu Qalgma Raporu

konusunda soz iste$i kayda alrndr.

Edip Bey (Gtiney B6lge guberden) gortigme borrrmrinde konugma yaptr,

ibrahim Beylunioflu goriignre bolrimrinde scjz aldr,

- 21. numaralr onerge Biitge Komisyonuna gonderildi.

- 22 numaralt yazr dilek ve cineriler bolrimrinde okunmak rizere kayrt altrna alrndr.



Offe arasrverildi.

Aradan sonra Bahar 0ndi.il Yamaner, Feridun Ozttirk ve Ayfer F-$ilmez gorti5me

llcilti mrinde soz aldrlar.

- 23 numaralr yazr Yonetrnelik Komisyonuna gonderildi.

F-rcan Zincir konugma yaptr. LPG Sorumlu Mildrirltik Efiitimlerinin kimyagerlere 5 gUn,

mtihendislere 3 gtin verilmesinin do$ru olmadrgrnr soyledi

istanbul $ube'nin Avrupa ve Anadolu yakasr olmak rizere 2 $ubesinin olmasr onerisini

getirdi"

Merkez Vonetim Kurulundan Ya5ar oztrirk, Halil Kavak ve Hasan Kog srrayla soz aldrlar.

- 24 numarayl yazt gerrefii istenen 21' numaralr onerge ycinetmelik komisyonuna

gonderilmeyecek. Onerge stitge ile ilgili oldufundan mali igler ve biitge komisyonuna

gcinderildi. Yonetmelik l,romisyonu istedifiitaktirde Britge komisyonunda gdrti5 bildirebilir.
( Geriye dtiniik aidat ahnmasrnr kaldlrmak isteyen iinerge kabul edildi)

3 numaralt yazr gere$i son s;oz tiyenin faslrnda Mustafa Gtjner Trizrjn soz aldr.

Ycjnetim Kurulunun Mali ve idari agrdan oylanmasr oylamaya sunuldu. ytinetim Kurulu

oybirli$i ile aklandr.

Merkez Yonetim Kurulu Ba:lkanr Mehmet Besleme konugma yaptr. Ulusal Kinrya Mrihendislifi
Kongresi hakkrnda bilgi verdi.

Ycinetim Kurulu adrna Mehrnet Besleme soz aldr.

- 25 numaralt yazr dilek ver oneriler bolrimrinde okunmak r.izere kayrt altrna alrnmrgtrr.

(Ca I rga n la r Qa I rgtayr d tizern len mesi yon ri nd e onerge)

Grindem in B. maddesi Komisyon Raporrarrn rn defierlendirilmesi.

Sonug bildirgesi komisyonunrdan Saadet eaglrn 26 numaralr Sonug Bildirgesi sunrnu$tur.

Halim Karabekir Sonug Bildirgesinde iki noktada dtizeltme yapmak istedi. ihracat 50 milyar

dolar, ithalatl 17,5 milyar do,lar. ig kazalarrnr minimize etmek amacrmrzdrr demeyelim, en aza

indirrnek diyelim dedi.

Dilell ve 0neriler krsmrna komi5yenl.rrn iplerinin bitmesi beklenirken gegildi.

Btilenrt Atamer EFCE, oda rritelifiindeki orgtitlerdir. Kimya Mrihendislerinin Federasyonudur.

Bu orgtit hakkrnda bilgi verildi. oda da daha gok kimya sanayine yonleniyor ancak kimya

mtihendislifii ile ilgili de gah;;malar yaprlmalrdrr.



- Ercan Tincir 25 numaralronergeyi okudu ve oylama yaprldr. Onerge kabul eclildi.

(Yeni Yonetime iletilmesi kabul edildi.)(Qalrganlar Qahgtayr di.jzenlenmesi hakkrnda 6nerge)

Yonetmelik Defiigiklik Komisyonu birdirgesini Dilek ganlrer okudu.

Yonetmelik komisyonu lkararlarr ile ilgili gorrig:

- LL numarall tinerge igirr yiinetrnelik kuruluna yetkisizlik kararr vermiglerdin. (red)

(3 d6nem iist iiste tekrar segilmeyi engellemek igin tinerge)

- n5 numaralt iinerge igin Ydnetmelik Komisyonu tarafrndan red karal verilnigtir.
(oda bagkanlr$r yapmrg olanlann dofal delege sayrlmasr igin veriten rinerge)

- L7 numaralr iinerge igin yiinetmelik kurulu ilk krsmr 4/G ile,2.Krsrm igin ise 6/6 ile
oygoklugu ile kabul edilmigtir. (kabul)

(ofrenci iiyelerin elektronik ortamda kayrt /cin kaylt altnmast zaman agrslndan kolaylk
sallayacak, kmobis tizerinden aidat sorgulama ve 3D iizerinden iirjeme sistemi
yaprlamasl igin iinerge)

- 10 no.lu tinerge ile ilgili Selin Top konugma yaptr. dnerge aleyhinde Esln Deniz Ayan

konugtu. Genel Kurula sioruldu. 10 no.lu iinerge oybirliiiyle reddedilmigtir.

(E9 bagkan segilmesi hal<krnda rinerge)

- 18 numarall <inerge

(6nerge 1)Oybirtifi ite kabul edilmigtir.(Kabut )

($ube ve oda genel kurullarlndan 7 giin rince adaylann iizgegmigleriyle web sayfasrndan

duyurulmasl hakkrnda tinerge)

onerge 2 : Ytinetim Kuruluna Yayrn konusunda ciddi gallgma yaprlrnasn giirevi verildi.
(ibrahim Beylunioflu ].i3 no.lu onergenin 2.krsmrnrn aleyhte konugmugtur. yeni dergi

grkarmak yerine var olan yayrnr zenginlegtirmek gerekti[ini soyledi.)

6nerge 3:g/5 'te oybirliliyle onay verilmigtir. (kabul)

( Danrgma kurulu igin bir defa denenerek e-toplantr yaprlmasr)

dnerge 4:4/5 onay verilmigtir. (kabul)

(Danlgma Kurullarlnl web sitemizden canll yaytnlanmast iiyelerin izlemesi)

- zil no.lu tinerge igin 5/5'te onay verirmigtir. (oybirlifii ile kabul]

- 2ll no.lu iinerge ile ilgili ,Ali Ulugahin konugtu. Oybirlifri ile y6netmeliiin deligtirilmemesi

ne karar verildi.

(Uyelerin adres ve tizlUk bilgilerinin ilgiinctir taraflara kullandrrrlmamast hakkrnda

iinerge)



- Divan Genel Kurula 10-1i.-15-17-LB-23 numararr onergeler igin;

- 11 no.lu onerge igin komisyon biz karar veremeyiz, gelecek donem yonetim kuruluna

55orev verelim denilmig;tir, Lehte irfan inan, Aleyhte Selin Top konugtu. Onerge genel

kurula soruldu. (Ret)

- 27 no.lu yazr 6nerilen krsrmda kayda alrnmrgtrr.

- $onu9 bildirgesindeki rJe$igiklikleri Saadet Qailrn son haliyle sunmugtur. Genel Kurul

taraftndan kabul edilmigtir.

Adaylarrn belirlenmesi krsmrna gegildi.

Asll ve yedek adaylar aglklanmr5trr.

Ali Ulu5ahin'in listesincleki Feridun Oztrirk adaylrgrnrn olmadrfrrnr belirtmig, yerine Ege

Bolge gubeden Erkan ERSOZ olarak defigtirilmigtir.

trifer de[i5iklikler ile birlikte gargaf listeler ilge segim kuruluna gonderilecegi belirtilmigtir.

Grjndemin bu maddesi llapatrlmrgtrr.

- lVlali iSler ve britge kontisyonu toplantr tutana$r 28 numara ile kaydedilmigtir. Tutanair

Nurten Akbulut okudu. fahmini bittge oybirlifiiyile kabul edildi. (1.kalem)

- 28 numarah belgede 2.kalem oybirlifiiyle kabul edildi.

(Oda hissesi aktanm pa'ylan hk.)

- 28 numaralr belgede 3.kalem oybirlifiyle kabul erdildi.

(fltitge Uygulama Esaslarr Y6netmeliiinin L,z,g,4 (a,b,c,e,f ,g1,6,7,g,9(a,bl,La,Lz

la,b,,d,e,f,gl,L3,L4 (a,b,c,d,fl,LS,L6,Lg,Lg,ZO,ZL,Z2 komisyona geldifii gekliyle kabul

edildi)

- 28 numaralt 4.kalem (1t5 ve 2L. Onergeler ile ilgili) konulal ile ilgili lehte Beril Akaydrn,

aileyhte Halim Karabekir konugtu. 28 numaralr belgede ve L6-2I no.lu onergelerde

belirtilen 4/d maddesinin kalmast onaylanmrg ve genel kurul kaldrllmasrna karar verildi,

(4.kalem ile ilgili) (Geriyer Dtini.ik aidat ahnmasr hk.)

- 28 numaralt belgede 5i.kalemde belirtilen defigiklik genel kurulda oybiirlifiiyle kabul

edilmigtir. (Akaryakrt ve LPG belgesi yerine "LPG otogaz istasyonu ver LpG Dolum

istasyonu Sorumlu Mfidrlirliik" belgesi ve "Kimyasallarrn yiinetimi Uygunlul Raporu,,]

- 28 numaralt belge 9 vel l-3.cinergelerde belirtilen 44.Donem Britge Uygulama Esaslarr

Ydnetmelifii 9.maddesi c bendinin grkarrlmas;r genel kurula sunulmugtur. Belirtilen

maddenin kaldrrtlmast grenel kurulun onayrna sunulmu5tur. Haluk Uysal Iel^rte konugmug



l<aldlrrlmasrnr belirtmigtir. Genel Kurul g.maddenin c bendinin kaldrrrlmamasr kalmasr

yonri nde karar vermigti r.

- 28 numaralt belge 7'kalemde belirtilen yonetmeli[in ].l.maddesindeki tqplantr 01urum

tjcreti ile ilgili 20 TL Ucret aynen kalmasr yontincle genel kurul oylamrgtrr.

- 28 numaralt belgedeki 8.kalemle ilgili personel i.icret artrgr ile ilgili onerilen maddenin

defiiStirilmesi oy goklu$uyla kabul edilmi5tir. 12.maddenin c bendi 8.kalemde oldufiu gibi

defi5tirilip defiigtirilmey'ece$i onaya sunulmug ve 8.kalemde belirtilen kalrn olarak yazrlmrg

hali ile oygoklufiu ile kabul edilmigtir.

- 28 numaralt 9'kalem ve l6.onergenin l.onergesi ile ilgili 2o0o TL'nin 1ocr0 TL indirilme

de8i5ikli$i gorriStilmtigt[ir. Lehte konugulmug, ardrndan Ali Ulugahin aleyhte konugup

arynen kalmastnt onernriStir. 2000 TL olan degigiklik yaprlmamasr kabul erdilmi5 6nerge

reddedilmigtir.

- 28 numaralt belgede 10.kalem ve L6.onergenin 2 onergesinde belirti1en j.T.nladde

oygoklufiuyla kaldrrrlm r5trr.

- Etitge Yonetmelifi degi5tirilmig haliyle kabul edilmigtir.

- Dtilek ve cjnerilen krsmrn;a gegilmigtir.

- Ali Ulugahin Yonetim Kurulu adaylarr adrna konugma yaptt.

- 29 numaralt onerge dilel< ve onerilerde okunmak lizere tutanafa gegirilmigtir.

- ibrahim Akyurek diger yr5netim Kurulu aday listesi adrna konugma yaptr.

- Aday isimleri 30, 31, 32,93,34,95,36,37,38 no.lu dosyalar olarak divana kabul edilip

n umaralandrrrlm rgtrr.

- Yonetmelik de$igiklikleri komisyonunun raporu 39 olarak numaralandrrrlmrgtrr.

- Yata[an iSgilerinin ziyaretiyle ilgili KMO Genel Kurul delegelerini temsilen gonderilecek

grup saat l"L'de 40,belgede belirtilen kigilerle birlikte yaprlacaktrr.

- 4 numarall belge okunrJu. (Erzurum, Kars, Ardahan illerinin Trabzon il temsilcililfine

baflanmasr oy goklufiuyla kabul edildi.)

- LZ numaralt belge okunrlu. Ali Ulugahin konu ile ilgiligtiriig bildirip desteklermigtin.

(Kadrn erkek egitlisi ile ilgili galrgma yiiriitiir iinergesi)

- Ltl numarall dilek okundu, Divan konu ile ilgili cevap verdi. Ve Genel Kurul bu dururnu

tartt$tt.

(Agrhgta istiklal Margr okunmasr hk. 6nerge)



- 22 numarah dilek okundu.

(TMMOB Genel kurulunu bir hafta sonraya ertelenmesi)

- 27 numaralt dilek okundu ve genel kurul kararr olarak kabul edildi. (oylamayla)

(Higbir kurum ve kurulug malive idari denetim yapamaz)

- 29 numarah dilek okundu" yiinetim Kuruluna iletilecektir.

(Her ilde TMMoB'ye baill odalarln aynr binada gahgma yapacafr mekanlar sallanmasr

y6niinde iineri)

- Yazrh dilek ve onerilen lcittikten sonra sozltjlere gegildi.

- Hayati Ktlrg ve Kenan Krztloz soz aldr. Soz almak isteyen bagka kimse olmadrgrndan Genel

Kurul kapatrlmrgtrr.

Brilent ATAMER

Divan Bagkant

tgrl OZfn

Yazman

Feridun OZTUnf

Divan Bagkan Yard.

Canan DOMBAYCI

Yazman


