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En son söyleyeceğimizi başta tarifleyelim. Aidat, üye 
ile Odasının birbirlerine karşı sorumluluklarının (biraz 
da karikatürize edersek) gönüllü bir şekilde nakde 
dönüşmüş halidir.

Meslek Odaları, üyelerinin mesleki ve toplumsal çı-
karlarını korumak, güçlendirmek ve bu çerçevede 
güçlü bir taraf olma görevini üstlenmiş ve faaliyet ala-
nına giren işlerle ilgili olarak tüm üyelerinin çalışma 
alanını düzenlemeye çalışan mesleki demokratik kitle 
örgütleridir.

Meslek örgütü olarak TMMOB ve bağlı Odaları bu çer-
çevede EMO özerk olabildiği ölçüde çalışmalarını üye-
lerinin ve halkın çıkarlarından yana yürütme gücünü 
koruyup geliştirebilir. Bu özerkliğin temeli ise üyesi-
ne, onun aidatlarını ödeyerek örgütüne sahip çıkma 
organik ilişkisine dayandığı ölçüde sağlam olacaktır.

1954 yılındaki kuruluşu aşamasında “TMMOB’ye her 
yıl bütçeden pay ayrılması teklif edildiğinde dönemin 
TMMOB yönetiminin takındığı tutum çok öğreticidir. 
TMMOB’nin ilk başkanı Naim ŞUKAL Yönetim Kuru-
lu’nun değerlendirmesini şöyle aktarmaktadır: “Biz 
hükümetin kuyruk sokumunda, onun ianesiyle faa-
liyet gösteren bir örgüt olmayı, kendi haysiyetimize 
yediremiyoruz. Biz özerk olmalıyız, kendi üyemize da-
yanmalıyız, üyemizin isteğini savunan bir örgüt olmak 
için de üyeden güç almalıyız, o yüzden aidat toplama 
yönünde bir kanun düzenlemesi yapın bu bize yeter”

Bu çok uzun görünen girizgâhta aslında bu yazıyla an-
latmak istediklerimizin önemli bir kısmı var. Anlaşı-
lacağı üzere özünde üyenin ta kendisidir Meslek 
Odası. Bu yüzden de üyelerinin gönüllü desteğini al-
maları ve işlevlerini yerine getirme gücünü üyelerine 
dayandırmaları yaşamsal bir öneme sahiptir.

Peki, bu anlatılanların pratik karşılığında neler var? 
Başlıca:

- Üyelerinin mesleki ve toplumsal çıkarlarını korumak 
ve güçlendirmek,

- Üyelerinin mesleki ve sosyal gelişimine katkıda bu-
lunmak,

- Üyelerinin toplumsal olaylara karşı farkındalığını ya-
ratma ve davranış değişikliğine sevk etmek,

- Üyelerinin almış olduğu mesleki bilgilerini toplum 
yararına kullanılmasını sağlamak şeklinde sayabiliriz.

Meslek Odaları yukarıda sıraladıklarımızı gerçekleşti-
rirken bağlı bulunduğu anayasal (1982 Anayasası’nın 
135. Maddesi) ve kendi yönetmelik/tüzük vb. hukuki 

normlar içinde mesleki ve kamusal faydayı öncüller 
ve üyeleri ile karşılıklı olarak hesap sorma/verme di-
yalektik bütünlüğü içerisinde hareket eder.

Şubemizin Danışma Kurulu’nun en küçük sicil numa-
ralı (1256) kadın üyesi Solmaz Demirer 1961 yılındaki 
mezuniyetinin hemen arkasından Odaya kaydoluşu-
nu şöyle anlatıyor :”… işe girmem için Odaya kaydol-
mam, kaydolmam için de 7,5 Lira harç ödemem la-
zım… Bir mantom vardı… pazara gittim, mantomu 20 
Liraya sattım ve 7,5 lira vererek Oda’ya üye oldum.” 
Değerli üyemiz Solmaz Demirer daha hâlâ Oda ça-
lışmalarını çok yakından izliyor, katkı koyuyor, hesap 
soruyor. Şubemiz yönetimlerinin oluşmasına, onların 
çalışmalarına değişik şekillerde katılıyor. Dâhil olmak 
için uğruna mantosunu sattığı Odasına sahip çıkıyor, 
onun daha da yücelmesi ve güçlenmesine katkı koy-
maya çabalıyor. Bunun yanı sıra da Şubemiz Yöne-
ticileri Odanın kullanılan kaynağının her kuruşunda 
Solmaz Demirerlerin manto parasının yattığı bilinciyle 
titiz davranıyor ve her zaman hesap verebilir olmayı 
önemsiyorlar.

Hesap sorma/verme diyalektik ilişkisi sadece yöneti-
min hesap vermeye açık olmasıyla işlemiyor. Üyenin 
Odasına sahip çıkma isteği, bilinci ve aktif olarak katkı 
koyma çabasını da gerektiriyor. Yöneticilerin üyele-
rinin istek ve beklentilerine cevap veren bir işleyişi 
gerçekleştirerek ve bu süreçlere üyeleri de katarak 
onların Odalarıyla aralarında bir aidiyet köprüsü 
kurma çabaları son derece önemli. Ancak üyelerin 
de Odalarına katılmaları, sahip çıkmaları, hedeflenen 
düzeydeki çalışmaların gerçekleşmesine katkı koyma 
istekliliği içine girmeleri de bir o kadar önemlidir.

Bu aidiyet köprüsünün en önemli göstergelerinden 
birisi olarak üye aidatları anlam ifade etmektedir. Üye 
aidatını verdiği Odanın kendisi, mesleği ve toplum 
için neler yaptığını, yapacağını sorgular. Aidatların 
düzenli bir şekilde toplandığı Odalarda yönetimler 
üyelerinin desteğini alma ve sürdürme zorunluluğu 
hissederler, bu bilinçle hareket ederler.

Sözün özü şudur dostlar; Odanız sizden aldığı güçle 
hareket edebilir. Düzenli olarak aidatlarınızı ödeme-
niz Odanızın hareket edebilme kabiliyetini arttırıp ona 
güç verecektir. Günümüzde çok fazla insanın yaşadığı 
yalnızlığı önemli ölçüde dindirecek ve size “aidiyet”i 
yeniden hissettirecektir.

İkna olan üyelerimiz için yazımızın devamında aidat 
ödemesi ile ilgili olarak Odamızın yaptığı çalışmayı 
göreceksiniz.

Aidat Dediğin Nedir Ki?
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