TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ
AMAÇ:
1-TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Temsilcilikleri, 6235 (7303) sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanunu 2. maddesi uyarınca ülke, meslek ve meslektaş çıkarlarının
korunmasına ilişkin çalışmaların ülke düzeyinde yaygın bir biçimde sürdürülmesi, bu
konularda üyelerle ve yerel kuruluşlarla Oda birimleri arasındaki iletişim etkinliğinin
arttırılması amacı ile kurulur.
KURULUŞ:
2- Temsilcilikler,
a)Bölge Temsilcilikleri
b) İl Temsilcilikleri
c) Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri
d) İşyeri Temsilcilikleri
şeklinde olmak üzere dört biçimde kurulabilir.
3-a) Bölge temsilcilikleri, en az iki ili kapsayacak şekilde Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve
Oda Genel Kurulunun kararı ile açılır .
b) İl temsilcilikleri, Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri, İşyeri Temsilcilikleri, ilin bağlı olduğu
Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Oda Yönetim Kurulu kararı
ile atanır.
4- a) Bölge temsilciliği 3 asil 3 yedek veya 5 asil 5 yedek üyeden oluşur.
b) İl temsilciliği 1 temsilci ve 1 temsilci yardımcısından oluşur. Üye sayısının 50’yi geçtiği
illerde 1 temsilci ve 2 temsilci yardımcısından oluşur. Atanması KMO Ana Yönetmeliği
Madde 44 uyarınca yapılır.
c) Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri, bulunduğu bölgeye göre 1-3 asil, 1-3 yedek üyeden
oluşur.
d) İşyeri Temsilciliği, 1 temsilci ve 1 temsilci yardımcısından oluşur.
SEÇİMLER:
5 – İl Temsilciliği ve Bölge Temsilciliği seçimleri için yapılacak toplantılar, ülke, meslek ve üye
sorunlarının tartışıldığı Şube veya Oda Merkezine iletilecek ortak görüş ve sorunların
belirlendiği serbest bir toplantı niteliği taşır.
6- İl temsilciliği seçimini ilgili Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun, bölge
temsilciliği seçimini Oda Yönetim Kurulunun görevlendireceği üyeler açar, yönetir ve
sonuçlandırılır.
7- İl ve Bölge Temsilciliği seçimi için il veya bölgedeki üyelere 15 gün önceden duyuru
yapılır. Seçim tarihi ve yeri, İl Temsilciliği için ilgili Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim
Kurulunca, Bölge Temsilciliği için Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve
duyurulur.
8- Bölge temsilciliği seçimleri, 2 (iki) yılda bir Aralık ayı içerisinde gizli oy ile yapılır. Bu
seçimlerde bölge delegeleri de seçilir
9- Oy pusulalarına 3 asil 3 yedek veya 5 asil 5 yedek aday ismi yazılır. Oyların eşitliği
halinde oda sicil numarası küçük olan seçilmiş sayılır.
Oda merkezi tarafından hazırlanan üye listelerine göre belirlenecek üye sayısı üzerinden % 2
(yüzde iki) oranında delege seçimi de yönetim kurulu seçimleri ile birlikte ayrı oy pusulaları
ile yapılır.
10- Seçim sonuçlarının belirlenmesi, toplantı görevlisi ya da onun görevlendireceği üyelerce
yapılır ve sonuçlar tutanağa geçirilir.
11- Seçim sonuçlarını içeren seçim tutanağının bir örneği oda gözlemcisi tarafından oda
yönetim kuruluna teslim edilir.
12- Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu, ilk toplantısında görev bölümü yaparak bir başkan, bir
başkan yardımcısı, bir yazman ve bir sayman seçer. Seçim sonuçlarının görevli üye raporu

ile birlikte Oda Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra,sonuçlar ilgili illerin mülki
amirlerine, belediye başkanlarına, diğer Odalara ve TMMOB’ye bildirilir.
13-Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu, iki yıllık dönem sonunda çalışmalarını ve mali
durumunu kapsayan raporunu seçim toplantısında okumak üzere 15 gün önceden oda
merkezine gönderir.
14-Seçim toplantısının yürütülmesi ve seçimlerle ilgili olarak bu Yönetmelikte açıklanmayan
hususlar için TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği geçerlidir.
GÖREV SÜRESİ VE GÖREVDEN ALMA:
15- Temsilcilerin görev süreleri 2 yıldır. Eski temsilciler ve yardımcıları yeniden seçilebilir.
16- İl temsilcileri Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulunun teklifi ile Oda Yönetim
Kurulu Kararı uyarınca görevden alınabilir. Bu durumda yeni temsilci seçilinceye ya da
atanıncaya kadar yedek temsilci görevi devralır.
17- a)Bölge Temsilciliği etkinlik bölgesi içindeki üyelerin en az (1/3) ünün yazılı başvurusu
üzerine bir ay süre içinde ve oda yönetim kurulunun çağrısı ile seçimler yenilenir.
b) Bölge temsilciliği yönetim kurulunun bu yönetmenlik hükümlerine aykırı davranmaları
halinde Oda Yönetim Kurulu kararı ve çağrısı ile bir ay süre içinde yeni seçim yapılır.
Bu durumda yeni seçim toplantısı yapılana dek yedek bölge temsilcileri görevi devralır.
18- Görev süresi dolmadan ayrılan veya görevden alınan bir üyenin yerine oy sırasına göre
yedek üye çağırılır, görev bölümü yeniden yapılır.
BÖLGE TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ:
19- Bölge temsilciliğinin görevleri şunlardır:
a) Temsilcilik bölgesinde gerek özel gerekse kamu kesiminde çalışan üyelerin mesleki
sorunlarını ve çözüm yollarını belirleyici çalışmalar sürdürmesini sağlamak. Bu konuda oda
merkezi ile üyeler arasındaki iletişimi arttırmak, odanın çalıma alanlarını ve geliştirdiği görüşler
doğrultusunda gerekli girişmelerde bulunmak.
b) Temsilcilik bölgesindeki genel olarak sanayinin ve kimya sanayinin tüm dalları ile ilgili bilgi
ve görüşleri oda merkezine iletmek, ilgili kuruluşlarda görevli üyelerimizle yakın bağlar kurarak
sorunları belirlemek, ülke ve meslek çıkarlarını gözeten etkinlik ve girişimlerde bulunmak.
c) Üyelerimiz kamu ve özel kesim işvereni ile olan sorunlarını oda yönetimine haber vermek,
ilişkilerini düzene sokmak, günün koşullarının altında ücretle çalıştırılan, iş güvenliği ve iş
sağlığına aykırı şartlarda çalışan üyelerimizin sorunlarına çözümler aramak.
d) Odaya karşı görevleri ile ilgili konularda üyeleri bilgilendirmek ve uyarmak. Oda kimlik
belgesi, kimlik yıllık onayları, üye ödentileri, oda yayınları, üye adresleri ve odanın genel
çalışmaları konularında üyelere yardımcı olmak, aydınlatıcı söyleşiler ve mesleki toplantılar
düzenlemek.
e) Odanın mali durumuna katkısı bulunacak, kalite belgesi, yeterlik belgesi, gümrük kontrol,
reklâm, katalog çalışması gibi somut konularda girişimlerde bulunmak ve oda merkezine
iletmek.
f) Oda merkezince verilen diğer görevleri zamanında ve yeterince yapmak.
g) Oda merkezinden yetki aldığı konularda odayı temsil etmek.
h) Oda yönetim kurulu kararı ile TMMOB il koordinasyon kurullarında görev almak ve diğer
örgütlerle ülke ve meslek sorunları doğrultusunda ortak çalışmalar yapmak.
i) Yıllık çalışma programı hazırlamak.
j) Yazılı oda yönetim kurulu görüşünü de ekleyerek çalışma raporunu seçim toplantısına
sunmak.
k) Hazırlanan projelerin yürürlüğe girebilmesi için Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak.
20- İl Temsilcilikleri, Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri, İşyeri Temsilcilikleri 19.
maddede belirlenen görevleri, Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulundan aldıkları
yetkiler ölçüsünde ve etkinlik alanları içerisinde yürütürler.
YETKİ VE SORUMLULUK:
21- Bölge Temsilcilikleri, bütün çalışmalarında Oda Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.
22- İl temsilcilikleri, Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri, İşyeri
Temsilcilikleri, bağlı
bulundukları Şube veya Bölge Temsilciliği Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Bölge temsilciliği, iki yılda bir bölgelerindeki üye sayısının %2’si oranında seçilecek
delegelerle oda genel kurulunda temsil edilirler. 0,5 ten fazla oranla tam sayıya tamamlanır.
Temsilciler %2’si oranında seçilecek delege sayısına dahildirler. Delege seçimi temsilcilik
seçimi ile birlikte yapılır. Delegeler yolluk alırlar. Oda genel kuruluna katılmayacaklarını istifa
dilekçesi ile bildiren asil delegelerin yerine sırasıyla yedeklerin katılabilmesi için değişiklik
belgelerin ilçe seçim kuruluna gönderilmesinden önce Odaya bildirilmesi zorunludur.
MALİ HÜKÜMLER:
23- İl temsilcilikleri bütçe yapmazlar. Zorunlu harcamalar için gider makbuzu kullanırlar.
Gelirlerini Şube veya Bölge Temsilciliği tahsilât makbuzu ile alırlar kırtasiye, yolluk, kiraya
katılım ve gerektiğinde demirbaşlar, bağlı olduğu Şubece veya Bölge Temsilciliğince
karşılanır. Her yıl temsilcilik seçimi yapılsa da yapılmasa da kasım ayı sonunda gelir
makbuzları, gider makbuzları ve nakit paralar ( Şube veya Bölge Temsilciliği hesaplarının mali
yıl sonunda kapatılabilmesi için) Şubeye veya Bölge Temsilciliğine teslim edilir.
24- Her yıl Şube veya Bölge Temsilciliği bütçelerinde İl Temsilcileri, Büyükşehirlerde İlçe
Temsilcilikleri, İşyeri
Temsilcilikleri için ayrılacak fon belirlenir. İl Temsilcilikleri,
Büyükşehirlerde İlçe Temsilcilikleri, İşyeri Temsilcilikleri bu fonu Yönetim Kurulu kararı
olmaksızın aşamazlar. İl Temsilcilikleri her ay gelirlerini ve harcamalarını Şubeye veya Bölge
Temsilciliği’ne bildirmek zorundadır.
25- Bölge Temsilciliklerinin bütçeleri Oda Genel Kuruluna sunulan bütçe teklifinde belirlenir.
Oda Yönetim Kurulunun kararı olmaksızın bu bütçe aşılamaz.
Şubeler için olduğu gibi, İl Temsilciliklerinin ve Bölge Temsilciliklerinin bütün gelir ve
giderleri, Kimya Mühendisleri Odasının bütün gelir-giderleri gibi Oda bütçesinde toplanır.
Bütün gelirler Oda Merkezine aittir.
26- Bölge Temsilcilikleri, gelir ve giderlerini her bütçe yılı başında Oda Merkezince onaylanan
kasa defterine işlerler. Her ay sonunda, o aya ait gelir ve giderlerini gösteren hesap özetlerini
Oda Merkezine gönderirler. Bölge Temsilciliği hesapları yılda en az bir kez Oda denetçileri
veya Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından denetlenir. Bölge Temsilciliği seçimlerinde, Oda
gözlemcisi tarafından gelir ve giderler saptanarak, Bölge Temsilciliği Yönetim Kurulu
üyelerinin de imzalayacakları bir tutanakla belirlenir ve yeni Yönetim Kuruluna hesaplar
devredilir. Tutanağın bir örneği, seçim tutanağına eklenerek Oda Merkezine iletilmek üzere
alınır.
27- Bölge Temsilcileri, Karar Defteri ve Demirbaş Defteri tutmak zorundadırlar. Oda Yönetim
Kurulu kararı ile demirbaş alabilir veya imha edebilirler. Yeni seçilen Bölge Temsilciliği
Yönetim Kurulu demirbaş defterine göre bir zabıt tutarak demirbaşları teslim alır.
GENEL HÜKÜMLER
28- Bu yönetmelikte açıklanamayan hususlar için Oda Ana Yönetmeliği, TMMOB Genel Kurul
Yönetmeliği, Oda Yönetmelikleri ve Oda Yönetim Kurulu kararlarına göre hareket edilir.
29- Bu yönetmelik, 08.04.2006 tarihinden itibaren 40.Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
30- Bu yönetmelik Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

