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DEĞİŞİKLİK TARİHİ : 18.6.1978 
ADI, MERKEZİ, İŞARETİ :

M ADDE 1 —  Tüm Teknik Elemanlar Derneği 

adı ile dernek kurulmuştur. Dermeğin kısa adı «TÜ- 

TED. dir.

M ADDE 2 —  Derneğin genel merkezi «Anka
ra» dı;r. Dernek İllerde ve ilçelerde şube ya da 
temsilci:İlkler açar.

DERNEĞİN A M A C I :

M ADDE 3 —  Demeğin Amacı : Teknik ele
manlar arasında birliği sağlamak, insan hakları 
evrensel bildirisi ve Anayasa hükümlerinden kay
naklanarak teknik elemanların temel hak ve özgür
lüklerini yurt çıkarları doğrultusunda savunmak, 
bunları geliştirmek ve sorunları ile ilgili çalışma
lar yapmaktır.

DERNEĞİN YAPACAĞI ÇALIŞMALAR :

M ADDE 4 —  Dernek amacını gerçekleştirmek 
için şu işleri yapar :

a) Teknik hizmetlerde çalışanların meslek 
sorunlarının çözülmesi, meslekî gelişme
lerinin, temel hak ve özgürlüklerinin sağ
lanması ve savunulması için araştırma ve 
Her türlü toplantı ve yayın çalışması yap
mak.

b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat 
ve konular üzerinde İnceleme yapmak, il
gili kuruluşlara önerilerde bulunmak, her 
türlü toplantı ve yayın çalışması yapmak.

c) Teknik elemanlar arasında iyi İlişkiler ku
rulmasını, sürdürülmesini dayanışmayı
sağlamak için toplantılar, eğlenceler dü 
zenlemek.

d} Teknik eleman yetiştiren kurumlarla iliş
kiler kurarak mesleğe yeni katılacak tek
nik eleman adaylarının dernekle bağları
nı sağlamak.

e) Üyelerin çalıştıkları yerlerdeki çalışma 
koşullan, özlük hakları, sosyal hakları 
konularında incelemeler yapmak, bu ko
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nularda geliştirilecek görüş ve taleplerin 
kabulüne ve uygulanmasına çalışmak.

f) Dernek amacına ilişkin konularda diğer de
mokratik kuruluşlarla ortak çalışmalar 
yapmak.

g) Kitaplık açmak, üyelerine indirimli kitap 
sağlamak.

ÜYE OLABİLME NİTELİĞİ,
ÜYELİK İÇİN BAŞVURU :

MADDE 5 —  Mal ve hizmet üretiminde tek
nik görev alanlarla, teknik eleman niteliğine sa
hip olan her kişi derneğe üye olabilir.

MADDE 6 —  18 yaşını bitirmiş ve medenî 
hakları kullanma ehliyetine sahip olanlardan üye 
olmak isteyenler, örneğine uygun giriş bildirimini 
doldurarak, çalıştığı yerin bağlı olduğu şubeye, 
çalıştığı yerin bağlı bulunduğu ilçe veya il hudut
ları dahilinde şube yoksa en yakın şubeye baş
vurur ve üyeliğe kabullerini isterler. Ancak mad
de 5'de belirtilen 'niteliklere sahip olunduğunu ka
nıtlamak için diploma veya sertifika veya bunlar 
yerine geçecek bir belgenin veya işyerinden alın
mış yapılan işin niteliğini belirleyen bir belgenin 
ibrazı şarttır. Şube Yönetim Kurulları üyelik için 
başvuranların dileklerini, ibraz ettikleri belgeleri 
tüzük hükümleri çerçevesinde inceleyerek en geç 
bir ay içinde karara bağlar. Üyeliğe kabul edilen
lere durum bildirilir, şube tarafından düzenlenecek 
kimlik kartları ilgiliye verilir. Üyelik için başvura
nın ibraz ettiği belge {fotokopi veya sureti) üye 
giriş bildirgesinin eki olarak saklı tutulur.

ŞUBELER ARASI ÜYE NAKLİ VE
ÜYELİKTEN AYRILMA :

MADDE 7 —
a) Şubeden şubeye üye naklinin esasları bir 

yönetmelikle düzenlenir.
b) Feshedilen şubelerin üyeleri en yakın şu

beye nakledilir.

c) Üyelikten ayrılmak isteyenler, ödenti 
borçlarını ödemek ve üye kartlarını iade 
etmek koşuluyla, ayrılmak istediğini ya
zılı olarak bağlı bulundukları şubeye bil
dirdikleri tarihten itibaren üyelikten ay
rılmış sayılırlar.
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ÜYELİĞİN DÜŞM ESİ :

MADDE 8 —  Demek üyeliği aşağıdaki hal

lerde kendiliğinden düşer :
a) Ölüm,

b) Üyelikten ayrılmak istemini yazılı olarak 
bildirmek,

c) Adlî yargı mercilerince, ertelenmeksizin 
kesin hükme bağlanmış medenî hakları 
kullanmayı önleyici bir suçtan dolayt 
mahkûm olmak.

ÖDENTİ ÖDEMEME NEDENİ İLE
ÜYELİKTEN DÜ ŞM E :

M ADDE 9 —  Aylık ödentiisin 3 ay üst üste 

ödemeyenlerin adlı şube veya Merkez yayın or
ganlarında, yoksa şube veya Merkez haber bül
tenlerinde ilân edilir. Yayın tarihinden itibaren 45 
tfün İçerisinde borçlarım ödemiyenlerin üyeliği 
düşer.

Ödenti ödememe nedeni ile üyelikleri düşen
lerin yeniden üyeliğe alınmaları Şube Genel Ku
rul Kararı ve eski ödenti borçlarını ödemeleri ko
şuluna bağlıdır. Ancak bu kişiler üyeliğe yeniden 
alınmalarının tartışıldığı Genel Kurula katılamaz
lar.

Faaliyetten alıkonulan şubelerde faaliyetten 
alıkonma süresince bu madde uygulanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKARILM A :

M ADDE 10 —  Derneğin amacına, tüzüğüne 

aykırı davranışlarda bulunanlar, Şube Yönetim Ku
rulunun önerisi ve Merkez Yürütme Kurulunun 
oluru ile Merkez Onur Kuruluna verilebilirler ve 
Merkez Onur Kurulunun Kararı ile cezalandırılır
lar. Anı^ak Merkez Yürütme Kurulu Şube önerisini 
Onur Kuruluna iletmek zorundadır.

Merkez Yürütme Kurulu Şube Yönetim ve De
netim Kurulu üyelerini Onur Kuruluna sevk yetki
sini, ilgililerin aynı konuda daha önceden en az 
bir kez yazılı uyarılması ve sevk kararının Genel 
Yönetim Kurulunun katılanların 2/3 çoğunluğunca 
onaylanması koşullarını yerine getirmeden kulla
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namaz. Merkez Onur Kurulunun verdiği kararlar 
kesinleşir. Verilen karar ancak Merkez Genel 
Kurulu Kararı ile kaldırılabilir.

Disiplin cezası gerektiren haller, verilecek 
cezalar ve uyulacak usuller bir yönetmehkla dü

zenlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI :

M ADDE 11 —  Derneğin organları şunlardır :
a) Genel Kurul,
b) Genel Yönetim Kurulu,
c) Merkez Yürütme Kurulu,
d) Genel Başkan,
e) Merkez Denetleme Kurulu
f) Merkez Onur Kurulu,
g) Şubeler ve Organları,
h) Yerel Temsilcilikler,
ı) Danışma Kurulu.

GENEL KURUL :

MADDE 12 —  Genel Kurul, Derneğin en yet
kili organıdır. Seçilm iş ve doğal delegelerden ku
rulur.

a) Doğal Delegeler :
Merkez Yürütme Kurulu, Genel Yönetim 
Kurulu, Genel Denetleme Kurulu, Merkez 
Onur Kurulu asil üyeleri ile Şube Yöne
tim Kurullarının başkan, sekreter ve say
manları doğal delegelerdir.

b) Seçilmiş Delegeler : Her Şubenin Genel 
Kurulunca Merkez Genel Kuruluna katıl
mak üzere lilk 100 üye için 5 ve 100 üye

den sonraki her 50 üye için 1 delege he
sabıyla seçilmiş delegelerdir. Artıklar ta
ma tamamlanır. Ayrıca yeteri kadar yedek 
delege seçilir. Ancak seçilmiş delegelerin 
Merkez Genel Kuruluna katılabilmeleri 
için Şubenin, Merkez Genel Kurulundan
4 ay öncesine kadar olan dönemdeki Ge
nel Merkez ödenti paylarının tümünü öde
miş olması ve bu payları 3 ay üst üste 
ödemezlik etmemiş olması asildir. Ancak 
bu koşullar yerine getirilmemiş ise, seçil
miş delegeler Merkez Genel Kuruluna 
Şube, Merkez Genel Kurulundan 4 ay ön-
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ceslne ikadar olan dönemdeki Genel Mer
kez ödenti paylarını hangi oranda ödemiş 
İse o oranda katılabilirler. Katılacak dele
gelerin sırasında, seçilme sırası göz önü
ne alınır. Genel Merkeze gönderilecek 

ödenti paylarının hesabında, o dönem için 
deki her ayin sonu itibariyle kayıtlı üye 
s a y ıs ı. esas alınır. ArV^ak Merkez Genel 
Kuruluna gönderilecek delegelerin seçildi
ği Şube Genel Kurulundan önce, ödenti 
ödememe nedeni ile üyelikleri düşenlerin 
sayısı bu hesaplamada gözönünde tutu
lur.

ÇAĞRI USULÜ :

MADDE 13 —  Merkez Yürütme Kurulu :
Demek Genel Kuruluna katılacak delegelerin lis
tesini' düzenler. Genel Kurula katılacak delegeler, 
en az 10 gün önceden toplantının yeri, saati, gü
nü ve gündemi iki gazetede ilân edilmek süratiy
le toplantıya çağrıhr ve durum Valiliğe yazı ile 
bildirilir. Toplantı geri bırakıldığı takdirde, delege
ler ikinci toplantı tarihinden en az 5 gün önceden, 
geri bırakılma nedenleriyle, toplantının günü saati, 
yeri ve gündemi iki gazetede ilân edilerek yeni
den çağrılır ve durum Valiliğe yazı ile bildirilir.

MADDE 14 —  Genel Kurulun Görev ve Yet

kileri şunlardır :

a) Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme, 
Denetim ve Onur Kurullarını seçer,

b) Tüzüğü değiştirebilir,
|o) Raporları görüşür ve Merkez Organlarım 

aklar,
d) Bütçeyi görüşür ve karara bağlar,
e) Derneğin uluslararası faaliyette bulunma

sı, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara 
üye olarak katılmasını görüşür ve karara 
bağlar,

f) Demeğin bir federasyona katılmasını ya da 
f-derasyondan ayrılmasını karara bağlar,

g) Derneğin feshini karara bağlar,
h) Dernekler yasasında yazılı Genel Hüküm

ler ile tüzüğünde yazılı diğer görevleri 
yerine getirir.
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Dernek, Genel Kurulu kararları üyelere yayırı 
yolu ile duyurulur.

MADDE 15 —  Genel Kurul olağan olarak 2 
yılda bir toplanır.

MADDE 16 —  Genel Kurul, Genel Başkan 
yıa da Mierkez Yürütme Kurulunun arasından görev
lendirdiği bir üye tarafından açılır. Genel Yönetim, 
Merkez Yürütme, Denetleme ve Onur Kurulu üye
leri dişindeki üyeleri arasından açık oyla bir Baş
kan, iki Başkanvekill ve iki yazmandan oluşan Ge
nel Kurul Başkanlık Divanının sieçilmesi ile Genel 
Kurul çalışmalarına başlar.

MADDE 17 —  Genel Kurulda Fesih ve Tüzük 
değişikliği haricindeki kararlar salt çoğunlukla alı
nır. Kendi kendini fesh edebilmesi için Tüzüğe gö
re Genel Kurula katılması gereken üyelerin en az 
2/3 ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve hazır 
bulunan üyelerin 2/3 ünün feshe karar vermesi 
şarttır. Delegelerin 1/10 unun yazılı olarak günde
me konulmasını istediği konuların gündeme alın
ması zorunludur.

MADDE 18 —  Genel Kurulda Başkanlık Diva
nı ve Komisyon seçimleri dışındaki seçimler giz
li oyla yapılır.

M ADDE 19 —  Genel Kurul, Merkez Yürütme 
Kurulu kararı ite veya dernek üyelerin 1/5 inin ya
zılı istekleri ile, en geç bir ay İçinde Merkez Yü
rütme Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağ
rılır.

Merkez Olağanüstü Genel Kurulu Şubelerin 
(olağan veya olağanüstü) Genel Kurullarınca en 
son seçilm iş olan delegeler ve doğal delegelerle 
toplanır.

GENEL YÖNETİM KURULU :

MADDE 20 —  Genel Yönetim Kurulu : Genel 
Kurul tarafından seçilen 12 üye ile 9 kişilik «Mer
kez Yürütme Kurulu »üyelerinden oluşur. Derneğin 
Genel Kuruldan sonraki en yetkili organıdır.

Merkez Yürütme Kurulu için, asil üyeleri sa
yısınca, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyeleri 
İçin 7 yedek üye seçilir.

Asil ve yedek üyeler ayn ayrı belirtilerek se-
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çllirler. Yedek üye sıralamasında aldıkları oylar 
esastır. >

Şube Yönetim .Kurulu üyeleri de Genel Yöne
tim Kurulu üyeliğine seçilebilirler.

Genel Yönetim Kurulu dört ayda bir Genel 
Başkanın çağrısı ile olağan olarak toplanır. Genel 
Yönetim Kurulu Merkez Yürütme Kurulunun ka
rarıyla veya Merkez Yürütme Kurulu dışındaki Ge
nel Yönetim Kurulu üyelerinin 2/3 ünün yapacak
ları yazılı başvuru üzerine en geç 15 gün içinde 
olağanüstü toplanır. Genel Başkan Genel Yönetim 
Kurulunun da Başkamdir.

M ADDE 21 —  Genel Yönetim Kurulunun gö
rev ve yetkileri şunlardır :

a) Merkez Yürütme Kurulu ile birlikte çalış
maları gözden geçirir. Kanun, tüzük hüküm 
leri ve Genel Kurulun direktifleri içinde 
kararlar alır.

b) Dönem için hazırlanan bütçe tasarısını 
ve kadro çizelgesini onaylar ve Genei 
Kurulun onayına sunar.

c) Tüzüğü geliştirir ve Genel Kurulun onayı
na sunar.

d) Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanmış 
yönetmeliklere son şeklini vererek onay
lar.

e) Zorlayıcı nedenlerle Genel Kurul toplana
madığında demeğin feshi ve tüzük deği
şikliği dışındaki tüm kararları alabilir.

f) Şube Yönetim Kurulu; yedeklerinin de gö
reve çağrılmış olmasına rağmen salt ço
ğunluğu sağlıyamıyorsa, Şube, Genel Y ö 
netim Kurulu Kararı ile feshedilebilir.

g) Tüzüğün diğer maddelerinin kendisine 
yüklediği görevler] yerine getirir.

GENEL BAŞKAN :
Seçimi :

M ADDE 22 —  Genel Başkan, Merkez Yürüt
me Kurulunun ilk toplantısında, katılan üyelerin 
salt çoğunluğu İle seçilir.

GÖREV VE YETKİLERİ :
M ADDE 23 —
a) Genel Başkan, her türlü kurumlara ve ki-

»• »
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şilere karşı Demeğin birinci derepede 
temsilcisidir. Genel Yönetim Kurulu ve 
Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına 
başkanlık eder.

b) Tüzük, çalışma programı, Genel Kurul, 
Genel Yönetim Kurulu ve Merkez Yürüt
me Kurulunun kararlarını yürütmekle gö
revli ve yetkilidir.

c) İvedi hallerde, Tüzük ve yönetmeliklere 
aykırı olmamak şartıyla harcamalara ka
rar verıebilir. Bu harcamaları 15 gün içer
sinde Merkez Yürütme Kuruluna duyurur. 
Bu harcamalar yılda 10 bin TL.'nı geçemez.

d) Dermek ücretli personelini atar.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU :
M ADDE 24 —  Merkez Yürütme Kurulu 9 asil 

ve 9 yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir. 
Eşit oy halinde, divan başkanlığınca kuraya baş
vurulur.

MADDE 25 —  Merkez Yürütme Kurulu asil 
üyeliklerinden boşalan yerlere sırasıyla yedek üye
ler çağrılır.

M ADDE 26 —  Merkez Yürütme Kurulunun 
Başkanı, Dernek Genel Başkamdir. Başkanın katıl
madığı toplantıları sekreter yönetir.

MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ :
M ADDE 27 —
a) Genel Başkam seçer,
b) Tüzük hükümlerini ve Genel Kurul kararla

rını uygular,
c) Şube ve Yerel Temsilcilikler açar. Yetki 

verilen şube müteşebbis heyeti, yetkiyi 
aldıktan sonraki çalışmaları itibariyle ye
tersiz görülür veya Dernek Tüzüğüne, Ge
nel Kurul Kararlarına, Çalışma Programına 
aykırı davranışları olduğu saptanırsa yine 
Merkez Yürütme Kurulu kararıyla yetki 
belgesi iptâl edilir. Yerel temsilcilik yet
kisi, yukarıda belirtilen nedenler veya ora
da şube oluşumuna geçildiğinde Merkez 
Yürütme Kurulunca iptâl edilir.

d) Bütçeyi hazırlayarak Genel Yönetim Kuru
luna sunar, bütçede aktarmalar yapar.

e) Her türlü satınalma, satma ve masraf iş
lemlerini yapar,
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f) Merkez Yürütme Kurulu bu görevlerini 
Genel Başkan ve Sekreter aracılığıyla yü
rütebilir.

MERKEZ YÜRÜTME
KURULUNUN TOPLANMASI :

MADDE 28 —

a) Merkez Yürütme Kurulu en az 15 günde 
bir olmak üzere ve önceden kararlaştırı
lan tarihlerde çağrısız olarak toplanır. 
Gündemi Sekreter hş^ırlar. Merkez Y ü 
rütme Kurulu üyelerinin 2 sinin isteği ile 
gündeme madde eklenir,

b) Genel Başkan gerekli gördüğü durumlarda 
Merkez Yürütme Kurulunu toplantıya ça
ğırabilir.

c) Kararlar salt çoğunlukla alınır.

MADDE 29 —  özürsüz olarak üst üste 3 top
lantıya, yılda toplam olarak 7 toplantıya katılma

yan Merkez Yürütme Kurulu üyeleri üyelikten çe
kilmiş sayılır.

M ADDE 30 —  Merkez Yürütme Kurulu üyele

ri katıldıkları toplantılar için oturum hakkı ve gö
rev gezrleri için yolluk alabilir.

SEKRETER ÜYE :

MADDE 31 —  Merkez Yürütme Kurulu tara

fından seçilir. Genel Başkanın bulunmadığı durum
larda Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına baş
kanlık eder. Genel Başkanın vereceği yetkileri kul
lanır.

GENEL SAYM AN  :

M ADDE 32 —  Derneğin para İşlerinde birinci 
derecede sorumlu bulunan Genel Saymanın görev 
ve yetkileri şunlardır :

a) Zorunlu defterlerin tutulmasını sağlamak,
b) Dernek adına yapılacak tüm sarfları, 

Dernek Tüzüğü ve Genel Kurul kararları, 
na, sarfa karar veren organın yetki ve s ı
nırlarına, Bütçe ve kadro cetvellerine uy
gunluğu bakımından yapmak.
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MERKEZ DENETLEME KURULU :

M ADDE 33 —  Genel Kurul tarafından seçi
len Merkez Denetim Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden 
oluşur. Merkez Denetleme Kurulu en az altı ayda 
bir kendi arasından seçeceği bir başkanın çağrısı 
üzerine Derneğin hesaplarını denetler. Raporlarım 

Genel Kurula sunar.
Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme 

Kurulu kararı ile Dernek Şubelerini de denetleye
bilir. Bu g bi durumlarda kurul üyelerine yolluk 
ödenebilir.

MERKEZ ONUR KURULU :

M ADDE 34 —  Genel Kurul tarafından seçi
len 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Onur Kurulu top
lantıları başkanın çağrısı üzerine yapılır. Merkez 
Onur Kurulu, Merkez Yürütm.s Kurulunun sevk et
tiği üyeler hakkında karar alır ve bu kararım Mer 
kez Yürütme Kuruluna ve ilgililere bildirir.

Merkez Onur Kurulu, kesin çıkarma, kınama 
ve uyarma cezaları verebilir.

Merkez Onur Kurulunun kararına Genel Kurul
da itiraz edilebilir. Genel Kurul kararı kesindir.

Genel Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Ku
rulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Onur 
Kurulu üyelerine ancak Genel Kurulca ceza veri 
lir.

ŞUBELER KURULUŞ VE ORGANLARI :
M ADDE 35 —  Şubelerin kurulmasına Merkez 

Yürütme Kurulu karar verir. Şubelerin organları 
şunlardır :

a) Şube Genel Kurulu,
b) Şube Yönetim Kurulu,
c) Şube Denetleme Kurulu,
d) İşyeri Temsilcilikleri ve İşyeri Komiteleri,
e) Bölge Temsilcilikleri ve Lokaller.

ŞUBE GENEL KURULU :
Genel Kurul tarihinden en az 10 gün önce 

üyeliği kesinleşen şube üyelerinden oluşur. 2 
yılda bir toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağla
namazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Dernek Genel Kurulunun çalışma esasları 
şubelere de uygulanır.
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Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu 
nun çalışmalarım inceler ve Şube organlarını ak
lar. Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve 
Dernek Genel Kurul delegeleri ile yeter sayıda ye 
deklerini seçer.

İki yıllık süre içerisinde olağan genel kuru
lunu yapmayan Şubelerin Genel Kurulları Merkez 
Yürütme Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir 
Bu durumda' toplantı Merkez Yürütme Kurulunca 
düzenlenir.

Şube yönetim kurulu, yedekleri de göreve çağ
rılmış olmasına rağmen salt çoğunluğu sağlıyamı- 
yorsa Merkez Yürütme Kurulu Şube Genel Kurulu
nu olağanüstü toplantıya çağırabilir ve toplantıyı 
düzenler.

ŞUBE YÖNETİM KURULU :
Şube Genel Kurulunca seçilen 7 asil 7 yedek 

üyeden oluşur. İlık toplantısında bir başkan bit 
sekreter ve bir sayman seçer. En az 15 günde bir 
toplanır. Şubeyi özel ve tüzel kişilere, kanun ku
ruluşlarına karşı Şube Başkanı temsil eder. Şube, 
Genel Merkez onayıyla bülten yayınlayabilir. Şu 
be Yönetim Kurulu kararıyla lokaller açabilir. Şube 
her türlü çalışmasından ve girişiminden Genel 
Merkez’e karşı sorumludur.

ŞUBE DENETLEME KURULU :
Şube Genel Kurulurpa seçilen 3 asil 1 yedek 

üyeden oluşur. 6 ayda bir şubenin hesaplarını de
netler. Raporlarının 1 nci nüshasını denetlemeden 
sonra en geç 15 gün içerisinde Genel Merkeze su 
nar.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ VE
İŞYERİ KOMİTELERİ :
İşyeri temsilciliklerini ve İşyeri Komitelerini 

Şube Yönetim Kurulu oluşturur. Şube Yönetim Ku
rulu İşyeri Temsilcilerini ve Komitelerini görev
den alma yetkisine sahiptir.

İşyeri Komitesi işyerinde birden fazla işyeri 
temsiİGİsi varsa o işyeri temsilcilerinden oluşur.

İşyeri temsilcilerinin seçimle göreve atanması 
esastır. Ancak işyeri temsilcisinin seçimle atana
bilmesi için o işyerindeki üyelerin en az 1/3 ünün 
seçimin yapılacağı toplantıya katılması gereklidir. 
Katılım sağlanamazsa temsilci doğrudan ŞuDe Yö
netim Kurulunca atanır. Ancak üç ay içinde yeni
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den seçime gidilir.
İşyeri temsilciliğinin oluşturulması sırasında 

temsilci doğrudan atama ile göreve getirebilir. A n 
cak üç ay içinde o işyerinde seçime gidilir.

İşyeri temsilciliklerinin ve Komitelerinin oluş
turulmasında uygulanacak esaslar, seçm usulleri, 
çalışına esasları ve görevleri yönetmelikle düzen
lenir.

BÖLÇE TEMSİLCİLİKLERİ VE LOKALLER :

Şube Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez 
Yürütme Kurulunun onayı ile Şube Bölgesinde ve 
Şubeye bağlı olarak Bölge Temsilcilikleri ve/veya 
Bölge Lokalleri açılabilir.

MALİ HÜKÜMLER :

MADDE 36 —  Derneğin Gelirleri :
a) Üyelerden alınan ödentiler,
b) Yapacağı faaliyetlerden doğan gelirler,
c) Bağışlardır.

MADDE 37 —  Aylık ödenti 25 (yirmibeş) TL.
dır.

Şubeler, her ay soım itibariyle kayıtlı toplam 
üye sayılarına göre, aylık ödenti tutarının %  24 
ün-ü Genel Merkeze «Genel Merkez Ödenti Payı» 
olarak gönderirler. Genel Merkez bunun 1/6 ını 
Sosyal Dayanışma fonuna yatırır. Genel Merkez 
gereğinde Şubelere yardımda bulunabilir.

Şubeler aylık Genel Merkez ödenti paylarını
o ayı izleyen 2 ay içinde Genel Merkeze gönder 
mek zorundadırlar.

MADDE 38 —  Demeğin Merkez Bütçesi M er

kez Yürütme Kurulu tarafından hazırlanır. Merkez 
Yürütme Kurulunca hazırlanan ve Genel Yönetim 
Kurulunca onaylanan merkez bütçesi Genel Kurul
ca aynen veya değiştirilerek onaylanır, Merkez 
Yürütme Kurulu Bütçede aktarmalar yapabilir.

Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan şube büt
çesini aynen kabul etmeye veya değiştirmeye Şu 
be Genel Kurulu yetkilidir. Şube Yönetim Kurulu 
bütçe uygulamasından Şube Genel Kuruluna kar
şı sorumludur. Ancak Merkez Yürütme Kurulu ka
rarı ile şubeler, bütçe uygulaması ve parasal ka-
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yıtlar açıs.ndan Genel Denetim Kurulu tarafından 
denetlenebilirler.

Derneğin malî işlerini sayman üyeler yürütür. 
Bankalardan para, biri sayman üye o'mak üzere en 
az iki kişi tarafından çekilir.

MADDE 39 —  SOSYAL DAYAN IŞM A  FONU :

Üyeler arasında sosyal dayanışmayı sağlamak, 
üyelere sosyal yardımlar yapmak amacıyla mer
kezi bir Sosyal Dayanışma Fonu oluşturulur. Fo
nun kaynağı, bağışlar dışında, kayıtlı üye sayısı 
esasına göre Genel Merkeze gönderilecek Genel 
Merkez Ödenti Paylarından ayrılacak 1/6’larla sağ
lanır. Fonun nasıl işletileceği, hangi koşullarda 
üyelere yardımda bulunabileceği ödeme ve geri 
ödeme esasları, fon hesaplarının nasıl tutulacağı 
bir yönetmelikle düzenlenir. Genel Denetleme Ku
rulu 6 ayda bir fon hesaplarını denetler.

MADDE 40 —  Bürolar :

Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile bürolar 
oluşturulabilir. Büro çalışma esasları yönetmelikle 
düzenlenir.

MADDE 41 —  Merkez Yürütme Kurulunca ha

zırlanan yönetmelikler Genel Yönetim Kurulunca 
kesinleştirilir. Ancak Disiplin Yönetmeliği Genel 
Kurul Kararı ile kesinleşir.

Disiplin Yönetmeliği dışındaki yönetmelikler
de değişiklik yapmaya Genel Yönetim Kurulu yet
kilidir.

ORTAK HÜKÜMLER :

MADDE 42 —  Tüzükte aksi yazılı olmadıkça, 
dernek organlarının kararlarında salt çoğunluk ara
nır. Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı taraf 
çoğunluk sağlar.

Tüzük değişikliği Genel Kurula katılan delege 
sayısının 2/5 çoğunluğu ile yapılabilir.

MADDE 43 —  Danışma Kurulu :

Genel Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Yönetim 
Kurulları Başkanları, Başkan katılamadığı takdirde 
Şube Yönetim Kurulu adına yetki verilen bir ku

«■
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rul üyesi ve yerel temsilcilerden oluşur. Genel 
Başkanın çağrısıyla her 8 ayda bir toplanır. Gün
demi Merkez Yürütme Kurulunca saptanır. Alacağı 
kararlar danışma niteliğindedir.

MADDE 44 —  Genel Yönetim, Merkez Yürüt 

me Kurullarına seçilmiş olan Şube Yönetim ve 
Denetleme Kurulu üyeleri bu hki görevini birlikte 
yürütebilirler.

4

M ADDE 45 —  Demeğin tutacağı kayıtlar şun
lardır :

Üye kayıt defteri, gelen— giden evrak defteri 
gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve b i
lanço defteri ve ayrıca Merkez Yürütme Kurulunca 
gerekli görülen diğer defterler.

M ADDE 46 —  Derneğm feshi Madde 17 hük

mü uyarınca yapılır. Dernek feshedildiği takdirde 
Derneğin malları, Dernek amacına uygun olan baş 
ka bir derneğe, böyle bir Dernek bulunmadığı tak
dirde herhangi bir meslek örgütüne devredilebilir.

Bu konuda karar vermeye Dernek Genel Kuru
lu yetkilidir.

MADDE 47 —  Derneğin Kurucu Üyeleri aşa
ğıdadır :

1 —  Fevzi ŞOLT : Mak. Müh. T.C. Acıbadem
Cad. 50/2 Kadıköy— İSTANBUL

2 —  Evren KARAYEL : İnş. Müh. T.C. Atma
ca Sok. 12/3 Kızıltoprak— İSTANBUL

3 —  Halil EKER : Elek. Müh. T.C. 50. Sok.
5/3 Bahçelievler— AN K ARA

4 —  Niyazi TAŞKAN  : Elek. Müh. T.C. Şair
Nedim Sok. 21/7 AN K ARA

5 —  Aybars UNGAN : Elekt. Müh. T.C. 3.
Cad. 139/2 Bahçelievler— AN K A R A

6 —  Tezer ERASLAN  : İnş. Müh. T.C. K. Be
bek Deresi 3/1 İSTANBUL

7 —  Metin AYD O Ğ AN  : Mimar T.C. Plevne
Sok. 3/1 Alsancak— İZM İR

8 —  Lâtif KARAD AĞ  : Elekt. Müh. T.C. Ak-
yüz Sok. 31/11 K. Esat— AN KARA
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9 —  Yalçın SARAÇ O Ğ LU  : Elekt. Müh. TC. 
NaziılH Sok. 9/6 Y. Ayrancı— AN K A R A

10 —  Yavuz ÖNEN : Mimar T.C. Alaçam Sok.
26/2 Çankaya— AN K A R A

11 —  Atalay A R SAN  : Mak. Müh. T.C. Kordon
Boyu 35/2 İZM İR

12 —  Akın TUNCER : Mimar T.C. Serçe Sok.
1-3/4 Karşıyaka— İZM İR

13 —  Mete AKALIN  : İnş. Müh. T.C. Karanfil 

Sok. 31/12 Yeişlköy— İSTANBUL

14 —  Arif DELİKANLI : Harita Müh. T.C. Bil
lur Sok. 37/16 Kavaklıdere— AN K AA

15 —  Hüseyin ERKAN : Harita Müh. T.C. Sü 
mer Sok. 12/11 AN KARA

. 16 —  Melih ALTINOKLAR : Mak. Müh. T.C. 
Damladol Sok. 4 Yenimahalle— AN K A R A

17 —  Yılmaz O NAY  : İnş. Müh. T.C. Kennedy
Cad. 54/16 AN K ARA

18 —  Osman T. AYBERS : Mimar T.C. Olgun
lar Sok. 34/4 Bakanlıklar— AN K ARA

19 —  Recep G. B İRKAN : Mimar T.C. Meneviş
Sok. 68/8 A. Ayrancı— AN K ARA

GEÇİCİ MADDE 1 —  Merkez Yürütme Kuru

la vc Genel Yönetim Kuruluna ilişkin bu maddeler 
kabul edildiği anda yürürlüğe girsr. Diğer maddeler 
ilân tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

GEÇİCİ MADDE 2 —  Tüzükde 4. Olağan Genel

Kurulda yapılan değişikliklerin yasal organlarca 
incelenmesi sonucunda gerekli görülebilecek de
ğişiklikleri yapmaya Merkez Yürütme Kurulu yet

kilidir.

GEÇİCİ M ADDE 3 —  Yönetmelikler 4. Olağan

Genel Kurulu izleyen 4. ayın sonundaki ilk Genel 
Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanarak 

yürürlüğe konur.
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