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24. Genel Kurul’da oluşturulan, yönetmelik değişiklikleri, karar taslakları ve sonuç bil-
dirgesi, bütçe ve mali işler komisyonları oluşturuldu.

Komisyonlar çalışmalarını sürdürürken, Genel Kurul’da Oda örgütlenmesine, mesleki 
sorunlara,  toplumsal konulara ve önümüzdeki dönemdeki hedeflerimize ilişkin görüş ve 
öneriler dile getirildi. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bazı öneriler 
Genel Kurul kararı haline getirildi ve önümüzdeki dönem yönetim kuruluna çalışma prog-
ramına alarak yerine getirilecek  kararlar belirlendi.

24. Dönem Genel Kurul’un ikinci gününde, tek liste ile girilen seçimlerde; Genel Merkez 
Yönetim, Denetim ve Onur Kurulları ile TMMOB Yönetim, TMMOB Yüksek Denetleme, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulları adayları ve TMMOB Genel Kurulu delegeleri seçimi ger-
çekleştirildi.

2.1 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 24. DÖNEM 
GENEL KURULU KARARLARI

Karar No: 1
Mevcut yasal düzenlemeler veya yargı kararları ile ortaya çıkan yeni gelişmeler ve uygula-
malara karşı, oda mevzuatımızda oluşan sorun ve aykırılıkların giderilmesi ile oda mevzu-
atlarımız güncellenmesi amacıyla;

•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik Ve Müşavirlik 
Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği,

•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliği,
•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayınlar ve Yayın Abone Yönetmeliği, 
•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Altın Çekiç Jeoloji Bilim Ödülü ve Jeoloji 

Araştırma Ödülleri Yönetmeliği,
•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Jeoloji Eğitimi Burs Yönetmeliği,
•	 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Öğrenci Üye ve Örgütlülüğü Yönetmeliği 
ile ihtiyaç duyulması halinde belirtilen konular kapsamında Ana Yönetmelik hariç ol-

mak üzere diğer yönetmeliklerde Şubelerin ve temsilciliklerin görüşleri esas alınarak de-
ğişiklik yapılması, yayınlanıp uygulanmaya koyması konularında Yönetim Kurulu’na yetki 
verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 2
“Şubelerin etkinlik alanındaki illerle birlikte bir ay içinde elde etmiş oldukları her türlü 
gelirler toplamının kasa miktarları da dikkate alınarak genel kurullarda belirlenecek orana 
karşılık gelecek miktarı, takip eden ayın ilk 15 günü içinde Oda tarafından Şube banka he-
saplarına aktarılır. Şubeler, bağlı illerin bir önceki ay gelirlerini dikkate alarak aynı orandaki 
miktarı temsilcilik hesaplarına aktarır. Şube ve temsilcilikler ayrılan bu miktarlardan perso-
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nel dahil her türlü giderlerini Genel Kurulda onaylanan bütçelerine göre bu yönetmelik ve 
bütçe uygulama esaslarına uygun olarak karşılar. Şube ve temsilciliklerin personele ilişkin 
maaş, sosyal haklar, sosyal güvenlik pirimi ve gelir vergisi vb. her türlü zorunlu ödemele-
ri ile diğer vergi ödemeleri Oda tarafından yapılır, bu miktarlar her ay şubelere aktarıla-
cak miktardan mahsup edilir. Merkeze bağlı temsilciliklerle ilgili olarak da aynı yöntem 
ve kurallar uygulanır” kapsamında Odamız Mali İşler Yönetmeliği’nin “Gelirlerin Gerçek-
leştirilmesi ve Harcamalar” başlıklı  “Madde 12. Maddesi başta olmak üzere yönetmelikte 
değişiklikler yapılmasında, örgüt birimlerinin bütçe tasarılarında bu kapsamda değişiklik 
yapılmasına ve Bütçe uygulama esaslarının belirlenmesinde Seçilecek Yönetim Kurulu`na 
yetki verilmesine, oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No: 3
Mali işleyiş açısından;
a-) Oda kadrolarının aşağıdaki gibi belirlenmesine, ancak, Oda merkezi ile bütün örgüt bi-

rimlerinin aylık gelirlerinden ayrılan harcama bütçe durumuna göre personel azaltılma-
sı veya gereksinim halinde yeni kadro değişikliği ve istihdam konusunda Oda Yönetim 
Kuruluna yetki verilmesine. 
•	 Oda Sekreteri: 1
•	 Oda Sekreter Yardımcısı: 5
•	 Oda Muhasebe ve Mali İşler Sekreteri: 1
•	 Oda Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri: 1
•	 Oda Hukuk Danışmanı: 1
•	 Şube Sekreteri: 2
•	 Şube Geçici/Sözleşmeli Danışmanı: 1
•	 İdari büro/hizmetli/teknik görevlileri: 25

b-) 2014-2015 yılları için üye kayıt ve ödentilerinin aşağıda verildiği biçimde;
2014 yılı için
•	 Üye Aidatı: 9,0 TL
•	 Üye Kayıt: 20,0 TL
•	 2015 yılı için
•	 Üye Aidatı: 12,0 TL
•	 Üye Kayıt: 20,0 TL
olarak belirlenmesine, borçsuz üye için Kimlik Yenileme ücretinin ve Öğrenci Kaydının 

ücretsiz olmasına, öğrenci üyelerden aidat alınmamasına, borçlu üyelerin kimlik yenileme 
taleplerinin borçlarını ödemeleri veya taksitlendirmeleri suretiyle karşılanmasına, 
c-)Merkez’in şubelere yapması gereken nakit aktarımların bu kapsamda mali işler yönet-

meliğinde yapılan usul ve esaslar çerçevesinde, 2014 ve 2015 yılı için bir önceki aylık 
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gelirlerinin %75’i oranında olmasına,
d-)Yabancı üye kayıt ve aidat miktarının TMMOB Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu Ka-

rarı doğrultusunda uygulanmasına, 
e-)2014-2015 yıllarını kapsayan çalışma dönemi için, SMMH Asgari ücretlerinin, Kurs üc-

retlerinin, diğer hizmet bedellerinin belirlenmesine,
f-)Oda/şube Sekreteri, hukuk danışmanı ve personel ücretlerinin belirlenmesinde ve sendi-

kalı personel için toplu sözleşme yapılmasına ve uygulanmasına,
g-)Çalışma Döneminde Oda Yönetim Kurulu’nun menkul ve gayrimenkul alım-satımı yap-

ması, hizmet mekanı kiralanması veya mevcut kiralık hizmet mekanlarından vazgeçil-
mesine,

ğ-)JMO Asgari Ücret Tarifesi’nin hazırlanması, bu kapsamda yer alan üyeye verilen belge 
ücretlerinin ve Büro tescil ve yenileme ücretlerinin, şube görüşleri de dikkate alınarak 
belirlenmesine,

h-)Genel Kurul’da kabul edilen Personel Kadro cetveline göre uygun istihdam veya ten-
sikatın gerçekleştirmesi, Odanın mali kaynaklarında her türlü nedenle ortaya çıkacak 
azalmayla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde gider azaltıcı dengeleyici önlemlerin 
alınmasına,

ı-)2014 ve 2015 Yılı Gelir-Gider Bütçesi için artırma veya eksiltme yapılmasına,
i-)Genel Merkez kasasında günlük en fazla 8.000 TL., şubelerde 5.000 TL tutulmasına, fazla 

olan miktarın kendi banka hesaplarına yatırılmasına,
j-)2014-2015 Cari Yılı içinde tüm Oda birimlerinde banka hesabı açılması ve tek bankada 

(İŞBANK) VADESİZ HESAP ve POS hesapları kullanılmasına devam edilmesine, Oda 
Yönetim Kurulundan yetki alınmaksızın banka hesabı açılmamasına, Örgüt birimleri-
nin elektronik ortamdan ve banka hesaplarından elde ettikleri her türlü gelirin, şubelere 
belirlenen miktarda aktarılmak üzere Genel Merkez hesaplarında toplanmasına,

k-)Yayın ve aidat ödemeleri dışında elden tahsilât uygulaması yapılmamasına, tüm birimle-
rimizin oda gelirlerine ait tahsilâtlarının Odanın banka, POS makineleri veya elektronik 
ortam banka hesaplarına yatırılmasına,

l-)Aylık Mizan Cetveli’nin hazırlanması ve harcamaların Mali İşler Yönetmeliğine uygun 
biçimde yapılmasına, İlgili ay içinde herhangi bir gelir-gider olmasa dahi mizanların 
AYLIK düzenlenmesine,

m-)Kira ödemelerinin bankadan yapılmasına,
n-)Her türlü hizmet bürosu kiralama veya kira artışları için Genel Merkezden yetki alınma-

sına, elektrik, su, telefon, doğal gaz aboneliklerinin mutlaka Oda adına yaptırılmasına,
o-)Vergi Dairelerinde yapılacak her türlü işlemlerde Oda Genel Merkezi`nin 8450036092 

Nolu vergi numarasının kullanılmasına,
ö-)Örgüt birimlerinde çalıştırılacak personel için mutlaka Genel Merkez`den kadro tale-

binde bulunularak onay alınmasına, geçici veya belirli süreli hizmet alımı şeklinde dahi 
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olsa Genel Merkezden izin alınmaksızın hiçbir şekilde eleman çalıştırılmamasına,
p-)Şube Saymanlarının yönetmelikte belirlenen ve Şubenin bulunduğu il merkezinin mali 

işleyişinden sorumlu olması, şube etki alanındaki İl Temsilciliklerinin düzenli ve zama-
nında mizan gönderilmesini sağlamak, gerekli mali kontrolleri yerinde ve evrak üzerin-
de yapmak gibi görevlerinin yanı sıra belirlenen oran ve miktardaki harcama miktarının 
şube il merkezi ve bağlı il temsilciliklerine aktarımı ile de yükümlü olmasına,

r-)Oda etkinliklerinin (sempozyum, çalıştay, panel, kurs vb.) hazırlık aşamalarında, etkin-
liğin gelir-gider bütçelerinin önceden hazırlanarak ve gelir-gider dengesinin kurularak, 
Oda ve çalışma programı ilkelerine aykırı olmayacak şekilde katkı ve destek sağlanarak 
Odaya ek mali yükler getirmeyecek şekilde planlanmasına, bütçesi 10.000 TL yi aşan 
etkinlikler için Genel Merkez’den yetki alınmasına ve örgüt birimlerinin etkinlilerinin 
Genel Merkezle koordineli olarak gerçekleştirilmesine,
yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi için Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oy-

çokluğu ile karar verildi.

Karar No: 4
Odanın mesleki, sosyal, toplumsal faaliyetlerinin İl Temsilciliklerimiz üzerinden yürütü-
lecek şekilde İl temsilciliklerinin; idari, mali, örgütsel yapısının güçlendirilmesine, eğitim 
faaliyetlerinin ise şube merkezleri baz alınacak şekilde bir işleyiş ve çalışma yönteminin 
belirlenmesine, önümüzdeki dönem çalışma programının bu çerçeve baz alınarak oluştu-
rulmasına, oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No: 5
Oda Yönetim Kurulunun hazırlayacağı bir çalışma programı çerçevesinde; Ulusal mevzu-
atı oluşturan Kanun, Yönetmelik, Tüzük, Genelge vb. her düzeydeki düzenlemenin jeoloji 
mühendisliği hizmetleri açısından taramasının yapılarak “Ulusal Mevzuatta Jeoloji Mühen-
disliği” başlıklı bir CD veya kitapçık hazırlanmalıdır. Bu çalışmanın oda birimleri ile birlik-
te 2015 yılının ilk ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedefleyecek şekilde planlanmasına, 
oyçokluğu ile karar verildi.

Karar No: 6
Serbest mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların mesleki 
etkinliklerinin TMMOB`ne bağlı meslek odaları tarafından denetlenmesiyle ilgili uygula-
maların Odalar açısından ortak ilke ve esaslar çerçevesinde yapılması için çalışma yürütül-
mesine, Odalar arasında ortak mesleki denetim uygulama süreç, kapsam ve sistematiğinin 
belirlenmesine yönelik olarak TMMOB Genel Kurulu’na veya TMMOB Yönetim Kuruluna 
Genel Kurul kararı ile çağrı yapılmasına ve bu ortak uygulamanın ortaklaşılmış bir kapsam-
da yürütülmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliğiyle karar 
verildi.
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Karar No: 7
Her dört yılda bir Uluslararası Jeologlar Birliği (IUGS) tarafından kararlaştırılarak düzenle-
nen Dünya Jeoloji Kongresinin 2024 yılında ülkemizde yapılması için yürütülen çalışmala-
ra odamızın katılımı ve her platforma etkin ve efektif katılımının sağlanması için; kurulan 
komisyon, platform ve çalışma komisyonlarında yer almasına, gerekli olabilecek her türlü 
girişimlerde bulunmasına, bu konuda ihtiyaç duyulan idari ve mali kararların alınarak ye-
rine getirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 8
Odamızın “idari ve mali denetim” sürecinde karşılaşabileceği mali, idari ve hukuki sorun-
ların çözümü için diğer meslek odası uygulamalarını gözönüne alarak, bir araştırma yapıl-
masına, bu araştırma sonucuna göre; Odamız ilke ve esaslarına uygun bir “kurumsal mo-
delin” belirlenmesine; bu sürecin en geniş katılımla tartışılarak sonuçlandırılması ve gerekli 
girişimlerde bulunulması konusunda Oda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, oyçokluğu 
ile karar verildi.

Karar No: 9
JMO örgütlülüğünün geliştirilmesi, Odamızın sağlıklı bir örgütsel işleyişe kavuşması ama-
cıyla önümüzdeki çalışma döneminden itibaren aşağıdaki noktalara dayalı bir örgütsel işle-
yişin sağlanması gerekli görülmektedir.En geniş tabana yayılan bir JMO için;

•	 Üye beklentilerini toplumsal sorumluluk çerçevesinde hayata geçirebilen,
•	 Toplumsal ve mesleki alanı birbiriyle bütünleştirerek Kamusal sorumluluklarını ça-

lışmalarının temel ekseni haline getiren,
•	 Mesleki denetim, meslek içi eğitim vb süreçleri ülke nesnel gerçekliği üzerinden de-

ğerlendiren,
•	 Mesleki uygulama standartlarının geliştirilmesi konusunda tüm paydaşlarla işbirliği 

halinde olan,
bir Oda için çalışma yapmak zorunluluk haline gelmiştir. Bu çalışma döneminde “JMO SO-
RUNLAR VE ÇÖZÜMLER” başlıklı bir etkinliğin Yönetim Kurulunca gerçekleştirilmesine, 
oybirliğiyle karar verildi.

Karar No: 10 
2014 yılı Dünya ve Ülke koşullarında “Jeolojide Öngörü” çalışmasının yenilenmesi; 2004 yı-
lındaki gibi sadece akademisyen meslektaşlarımız düzeyinde değil çalışan, yatırımcı, öğrenci 
vb mesleki tüm paydaşların katılımı ile “Jeolojide Öngörü” çalışmasının yenilenmesi Odamız 
açısından çok önemli bir proje olarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Oda Yönetim Ku-
rulu, paydaşların görüşlerini almak suretiyle 2015 Yılının ikinci yarısında “Jeolojide Öngörü” 
çalışmasını gerçekleştirecek şekilde bir program hazırlamasına, oybirliği ile karar verildi.



25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

17

Karar No: 11
Genel Kurul yeni Dönem seçilecek Yönetim Kurulunu “standart mevzuatı, mesleki stan-
dartların oluşturulması, var olanların güncellenerek geliştirilmesi ve uygulanması ile dene-
timi” gibi konuları programına alarak çalışmalar yapmak üzere görevlendirmesine, oybir-
liği ile karar verildi.

Karar No: 12
ÇED mevzuatı gereği verilen jeoloji mühendisliği hizmetlerinde JMO`nun bu uzman-
lık-hizmet alanına ilişkin “hizmet alanı ve üye denetimi”nin olmadığı, ayrıca üyeler ara-
sında haksız bir rekabetin oluştuğu, bu nedenlerle, çevre jeolojisi hizmet alanımıza ilişkin 
gerekli önlemlerin alınması, mesleki ürün-üye denetimi, meslek-içi eğitim, mesleki mev-
zuat, toplumsal (kamusal) denetim vb konularında çalışma yapmak için Genel Kurul yeni 
Çalışma Döneminde Yönetim Kurulunu görevlendirmesine, oyçokluğu ile karar verildi. 

Karar No: 13
Meslek alanlarımızda odamıza tescilli büroların sorumlu jeoloji mühendisi olan üyeleri-
mizce üretilen hizmetlerin niteliğinin arttırılarak, bu hizmetlerin kamu yararı doğrultusun-
da verilmesini sağlamak, ehil olanın uygulama ve rapor hazırlamasına zemin oluşturmak 
amacıyla; eşit koşullarda her üyenin katılımına açık meslek içi eğitimlerin yapılmasına, bu 
amaçla Meslek İçi Eğitim Merkezinin (MİEM) kurulmasına ve işletilmesine ilişkin yönet-
meliğin, hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, menfi oy çokluğuy-
la red edilmesine karar verildi.

2.2 TMMOB JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 24. OLAĞAN 
GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ (19-20 Nisan 2014)

Toplumsal, siyasal  mesleki, bilimsel, alanda dünya ve ülkemiz ölçeğinde yaşanılan sorun-
ların  değerlendirildiği, örgütsel işleyişe ilişkin düzenlemelerin tartışıldığı TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası 24.Olağan Genel Kurulu 19-20  Nisan 2014 tarihinde Ankara`da ger-
çekleştirilmiştir.

Siyasi iktidarın emperyalist merkezlerle geliştirdiği bağımlılık ilişkisi, bugün AKP ik-
tidarı eliyle sürdürülmektedir. Uygulanan politikalar ülkemizin doğal, tarihi ve  kültürel 
varlıklarının yok edilmesine, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının talan ve işgaline, ülke değer-
lerinin, ormanların, kıyıların ve sulak alanların üzerine ipotek konulmasına, kısaca yaşana-
bilecek bir ülkenin yok edilişine uzanan bir sürecin hızlanmasına yol açmıştır. 

Küreselleşme politikalarıyla Türkiye`de, kapitalizmin kurumlarının tercih ve direktif-
lerine uyarak, Öz kaynaklarımız yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmekte, Ülkemiz 
soygun, vurgun ve yağmanın merkezi haline getirilmektedir.

İşçi ve emekçilerin büyük bedeller ödeyerek elde ettiği tüm haklar budanmakta,  gelir 
dağılımındaki eşitsizlikler ve bölgeler arasındaki dengesizlikler giderek derinleşmektedir. 


