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6235 sayılı TMMOB Yasası Değişiklik Taslağı
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Türkiye sınırları içinde meslek ve 
sanatlarını icraya kanunen yetkili olup 
da mesleki faaliyette bulunan yüksek 
mühendis, yüksek mimar, mühendis ve 
mimarları teşkilatı içinde toplayan tüzel 
kişiliğe sahip Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği kurulmuştur. Kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruşlu olan Birliğin ve 
Odaların merkezi Ankara‘dadır.

İL ODACILIĞI GELİYOR
Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını icraya kanunen yetkili olup da mesleki faaliyette bulunan mühendis, mimar ve şehir 
plancılarını teşkilatı içinde toplayan ayrı ayrı kamu kurumu niteliğine ve kamu tüzel kişiliğine sahip Odalardan müteşekkil Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği kurulmuştur. Birliğin ve Odaların genel merkezi Ankara, Odalara bağlı İl Odalarının merkezi bulunduğu vilayet 
merkezidir.
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3 Lüzum görülen yerlerde Birlik Umumi 

Heyeti kararıyla (Türk Mühendis ve 
Mimarları Odaları) açılabilir.

25 ÜYEYE İL ODASI
Ülke genelinde bir meslek gurubunda faaliyet gösteren meslek mensubu sayısı beş yüzü bulduğunda en geç altı ay içinde Birlik İdare 
Heyeti Kararıyla Oda kurulması zorunludur. Oda kurulmadan odalara bağlı il odaları kurulamaz. Kayıtlı üye sayısı en az 25 meslek 
mensubu olan illerde her meslek grubu için bir il Odası kurulabilir. Kayıtlı üye sayısı ikiyüzelliyi geçen illerde il odası kurulması zorunludur.
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1 Şube ve Oda Umumi Heyetleri üye 

tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve 
kararlarını çoğunlukla alır.

YÖNETİM KURULLARINDA ÇOK BAŞLILIK
6235 sayılı Yasanın 21 nci maddesinin Ek fıkrasının birinci cümlesindeki "çoğunlukla" ibaresi "nispi temsil sistemiyle" şeklinde 
değiştirilmiştir.
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6235 sayılı Yasanın 32 inci maddesine 
yandaki fıkralar eklenmiştir.

ODALAR TİCARİLEŞTİRİLİYOR
Odalar ve il odaları bedelini vesikalandırmak suretiyle ihale mevzuatına tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel yönetimlere, 
üniversitelere, gerçek ve tüzel kişilere ve uluslararası kuruluşlara mesleki faaliyetleri araştırma ve geliştirmeye yönelik proje 
hazırlayabilirler, ortak proje geliştirebilirler ve sadece bu amaç için odaya bağlı iktisadi teşebbüs kurabilirler. Odalar meslek alanlarında 
özel uzmanlık gerektiren sahalarda gelişen teknolojiye ülkenin özel koşullarına veya uluslararası uygulamalara uyum sağlamak üzere, 
ilgili Bakanlıkların uygun görüşünü almak ve protokol yapmak, koordinasyon sağlamak koşuluyla mesleki yeterlik faaliyetinde bulunabilir, 
belge düzenleyebilir ve eğitim verebilirler. Meslek mensupları ilgili Bakanlıklarca veya il odalarınca katılım zorunluluğu getirilen mesleki 
konulardaki seminer, konferans ve benzeri faaliyetlere katılmak yıllık puan kotasını doldurmak zorundadır.
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3 6235 sayılı Yasanın 33 üncü maddesin 

birinci fıkrası yandaki şekilde değiştirilmiş, 
ikinci fıkradan sonra gelmek üzere 
yandaki fıkra eklenmiştir.

ÜYE SİCİLLERİ HERKESE AÇILIYOR
Meslek odasına üye olmayan meslek mensupları kendi nam ve hesabına ve başka kişi ve kuruluşlar adına faaliyet gösteremezler 
veya çalışamazlar. Odalar üyelerini, faaliyet alanlarına göre tescilleyerek kayıt altına almak zorundadır. Odalar üyelerine dair her türlü 
kayıtlarını, üyelerinin mesleki faaliyetlerine ve cezalarına dair bilgileri elektronik ortamda tutmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının 
paylaşımına açmak zorundadır. Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli 
olarak çalışanların aidat ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nitelikteki meslek mensupları dahil aidatını ödemeyenler seçimlere 
katılamaz, temsilci ve delege olamaz, yönetimde görev alamaz ve verilen hizmetlerden faydalanamaz. Aidatı dışında borcu bulunanlar 
hakkında bu hüküm uygulanmaz.
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Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Tabipleri Birliği
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