TMMOB
İÇMİMARLAR ODASI
21. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

: 02.05.2012
: 09.30
:1
KARARLAR

1) 21 / 22 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan TMMOB İçmimarlar Odası 21. Olağan Genel Kurul
ve Seçimleri sonucunda Yönetim Kurulu’na seçilen üyelerin yapmış oldukları oylama
sonucunda oluşan görev dağılımının
Levent TÜMER
Nilgün ÇARKACI
Abdullah ALKAN
Ata Can KALE
Murat ÖZDAMAR
Umut ŞUMNU
Ali AKBUDAK

:
:
:
:
:
:
:

Başkan
2. Başkan
Genel Sekreter
Sayman
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi, şeklinde oluşmasına oy birliği ile

2) TMMOB İçmimarlar Odası’nı kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler,
gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye,
vergi daireleri ve diğer tüm resmi daireler nezrinde temsil ve ilzama, üçüncü şahıslara bu
konularda yetki, vekâlet vermesine, vekâletname tanzim ve imzaya dilerse azletmeye Genel
Sekreter Abdullah ALKAN’ a Münferiden yetki verilmesine oy birliği ile
3) TMMOB İçmimarlar Odası adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para
çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri
vermeye; Oda adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye,
devralmaya ve devretmeye Genel Başkan Levent TÜMER ve Genel Sayman Ata Can KALE’ ye
müştereken yetki verilmesine oy birliği ile
4) 21. Olağan Genel Kurumuz tarafından kabul edilen Ana Yönetmeliğimizin 7. Maddesi A
bendinde yapılan değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanması için TMMOB’ ne gönderilmesine
oybirliği ile
5 ) Kocaeli Temsilciliğimizin 30.04.2012 tarih ve 2012 / 11 sayılı yazısı ile talep etmiş olduğu
İstanbul 35. Yapı Fuarına, Kocaeli ilinde üyeleri götürmek üzere talep etmiş olduğu ulaşım
bedeli olan 450,00 TL’ nin ödenmesine oybirliği ile
6) Yönetim Kurulu Toplantılarının 15 günde bir Çarşamba günleri sabah 09.00’ da yapılmasına
oybirliği ile

7) Emekli olduğunu beyan eden 152 sicil numaralı üyemiz Ferudun HELVACIOĞLU’ nun Oda
aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
8 ) Bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısının 05 Mayıs 2012 Cumartesi günü saat 09.30’ da
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

: 05.05.2012
: 09.00
:2
KARARLAR

9 ) Genel Kurul sonuç bildirisinin web sayfamızda yayınlanmasına, üyelerimize e -posta ile
iletilmesine, TMMOB ve bağlı odalara ve basına duyurulmasına oy birliği ile
10 ) 21.Dönem çalışma komisyonları ve belirlenen ilk üyelerinin aşağıdaki gibi oluşarak,
yapılacak çalışmaların aylık rapor ile yönetime sunulmasına oy birliği ile
1.
2.
3.
4.
5.

Eğitim Komisyonu ; Rabia KÖSE DOĞAN, Burak KAPTAN, Nur AYALP
Öğrenci ilişkileri Komisyonu; Abdullah ALKAN, Çağla CİVELEK
Kurum ve kuruluşlar iletim Komisyonu; Tamer SARP, Ferhat ERÖZ, Çağla CİVELEK
Bilirkişi Komisyonu; Tansu TECER, Mine ŞENOL, Ferhat ERÖZ
Halkla ilişkiler ve organizasyon Komisyonu; Ata Can KALE, Tansu TECER, Korkut
HAŞEMOĞLU
6. SMM Yönetmeliği Komisyonu; Tamer SARP, Murat ÖZDAMAR
7. Yarışmalar Komisyonu; Umut ŞUMNU, Ali ERGİN, Ata Can KALE, Selin SEPİCİ, Buket
ERGUN KOCAİLİ
8. İçmimarlık hizmetleri şartnamesi ve en az bedel tarifesi Komisyonu; Durul ONARAN,
Levent TÜMER, Ali AKBUDAK, Murat ÖZDAMAR, Nilgün ÇARKACI
9. Uluslararası ilişkiler ve üyelik Komisyonu; Ö.Osman DEMİRBAŞ, Sezin TANRIÖVER,
Melahat KÜÇÜKARSLAN, Burak KAPTAN, Nilgün ÇARKACI
10. Yayın Komisyonu; Umut ŞUMNU, Mesut ÇELİK, Meltem GÜREL
Komisyonların şube ve temsilciliklere bildirilmesine, üyelerimize e-posta ile
duyurulmasına oy birliği ile
11) Ankara İKK temsilcisi Olarak Ferhat ERÖZ yedek üye olarak Çağla CİVELEK’İN
görevlendirilmesine oy birliği ile
12) TMMOB Yönetimine sunulan görüşümüz neticesinde TMMOB Mimarlar odası
Mimarlık Hizmetleri Şartnamesinde itiraz ettiğimiz hususların güncel şartnamede kaldırılması
neticesinde hukuki takibe gerek olmadığına oy birliği ile
13) MEB sertifikalı İçmimarlık Kursları listesinin talep edilerek, bu kurslara verilen
sertifikaların, ara eleman yetiştirme amaçlı olduğunun tanıtımlarında özellikle vurgulanması
gerektiğini bildiren yazıların gönderilmesine oy birliği ile

14) Şube ve temsilcilik yönetimlerinde 21.Dönem etkinlik takvimlerinin 21 Mayıs’a kadar
tarafımıza iletilmesi hususunda yazı gönderilmesine oy birliği ile
15) Sn. Tamer SARP’IN da davet edileceği sonraki toplantının 16 Mayıs 2012 tarihinde saat
09.30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

16.05.2012
09.00
3
KARARLAR

16 ) Odamız üyelerine bilgisayar destekli sunum programları kursları için uygulanacak özel
indirimler ve odamızın düzenleyeceği özel eğitim gruplarına ilişkin, Bilge adam bilgisayar,
Eğitim Hizmetleri SAN. TİC. A.Ş. ile işbirliği protokolü imzalamak üzere İzmir Şube Yönetim
Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile
17) Odamız hukuk danışmanı Sn:Avk. Derya ATMACA ÖZTÜRK ile KDV dahil 1.531,25 TL
hizmet bedeli ile sözleşmesinin bir yıl süreyle yenilenmesine oy birliği ile
18) Sonraki toplantının 23 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

23.05.2012
09.00
4
KARARLAR

19 ) İzmir ‘de gerçekleşecek 4. Sektörel buluşma katılımı için Sn. Nilgün ÇARKACI, Sn. Rabia
KÖSE DOĞAN’’ın yol harcırah bedeli olarak 250,00 (İKİ YÜZ ELLİ ) TL ödenmesine oy birliği ile
20 ) Talim terbiye kurulunun 1987 tarih 174 sayılı oluru ile kabul edilen içmimarlık ve
dekorasyon kursları ders programının ad ve içerik değişikliği için düzenlenen programların
Çankaya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ‘ne sunulmasına oy birliği ile
21) Sonraki toplantının 6 Haziran 2012 tarihinde saat 09.30’da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

06.06.2012
09.00
5
KARARLAR

22 ) Yetkisiz olarak içmimar unvanı kullandığı yönünde Kocaeli temsilciğimiz tarafından
ulaşan şikâyete istinaden, Süha ONARAN’a uyarı yazısı gönderilmesi için Av.Derya
ATMACA’ya yetki verilmesine oy birliği ile
23 ) 2012 yılı odamız personeli ikramiyeleri için sayman Ata Can KALE’ye yetki verilmesine oy
birliği ile
24 ) Antalya şube ofisimiz kirasının 735 (yedi yüz otuz beş )TL olmasına oy birliği ile
25 ) Genel merkez ofisimizde 4 aydır görev alan EYLEM AÇIKGÖZ’ün deneme süresi sonrası
maaşının 900,00 (dokuz yüz )TL olmasına oy birliği ile
26)Sonraki toplantının 20 Haziran günü saat 09.00’da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

20.06.2012
09.00
6
KARARLAR

27 ) Şantiye şefi sicil durum belgesi alan üyelerimizin bakanlık görüşü neticesi bu görevi
üstlenememelerinden dolayı yatırdıkları belge ücretlerinin iadesine veya aidat ücretlerine
mahsup edilmesine oybirliği ile
28 ) Kişisel kartvizitinde odamız logosunu kullanan ,’’içmimarlar odası yönetim kurulu üyesi ‘’
sıfatına yer veren,İstanbul şube yönetim kurulu yedek üyesi Harun ŞAHİN’ e ihtar yazısı
gönderilmesine oy birliği ile
29) Odamız yayını ‘’içmimar’’ da yayınlanmak üzere proje,makale ve etkinlik haberlerinin
tarafımıza ulaştırılması hususunda üniversitelere ve üyelerimize çağrı yazısı gönderilmesine
oy birliği ile

30) Temsilcilik açılması için gerekli koşulun oda toplam üye sayısının en az %3 ‘ünün olmasına
ve bu sayının etkinlik alanında ikamet etmesi gerekliliğine oy birliği ile

31) 1131 sicil numaralı üyemiz Filiz ULTAV KARAVAŞ’ ın başvurusu üzerine Ayşen TUNÇ
CROSS’ a ait evde yapılacak tespit için 293 sicil numaralı üyenin Ahmet ERTÜRK’ ün
görevlendirilmesine oy birliği ile
32)Sonraki toplantının 18 Temmuz Çarşamba saat 09:30’da yapılmasına oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

18.07.2012
09.00
7
KARARLAR

33 ) 2012 /436 sayılı gelen evrak numarası ile kayıtlı bilirkişi raporuna istinaden 25.06.2012
tarihinde odamız hesabına yatan 310 TL’nin TMMOB 2012 yılı bilirkişilik, eksperlik, hakemlik
ve teknik müşavirlik yönetmeliği madde 12 dikkate alınarak %10 odamız hissesi alıkonarak
279 TL’nin 293 sicil numaralı üyemiz Ahmet ERTÜRK’ e ödenmesine oy birliği ile
34 ) Selanik Cad. No: 17 / 11 de bulunan TMMOB ’a ait dairenin Odamız merkez ofisi olarak
tahsisi için TMMOB yönetimine yazılı olarak başvuruda bulunulmasına oy birliği ile
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

04.08.2012
09.30
8
KARARLAR

35 ) İçmimar dergisi, web sayfamız gibi odamız yayın ve iletişim organlarında yer alacak
firma, organizasyon vb tanıtımların meslek ve sektör alanında olmasına, bu kapsam dışında
duyuru, tanıtım ve haberlerin yer almamasına oy birliği ile
36 ) TMMOB 42.dönem çalışma gruplarında; Yapı denetim çalışma grubu; Ferhat ERÖZ,
Abdullah ALKAN. Bilirkişilik çalışma grubu; Tansu TECER. Kadın çalışma grubu; A.Çağla
CİVELEK. Kentsel dönüşüm uygulamaları çalışma grubu; Selin Sepici MUTDOĞAN. Mesleki
denetim uygulamaları çalışma grubu; Ali AKBUDAK’ ın görevlendirilmesine oy birliği ile
37 )Geçmiş dönemlere ait üye aidat borçlarının tahsil edilmesi için üyelerimize borç
hatırlatma yazılarının iadeli taahhütlü posta ile gönderilmesine, yasal süre sonunda
alacakların tahsili için icra takibi hususunda Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine
oy birliği ile
38 )Sonraki toplantının 11.08.2012 tarihinde saat 10.00’ da yapılmasına oy birliği ile

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

15.08.2012
09.30
9
KARARLAR

39 ) Yurt dışında bulunduğunu beyan eden ve evraklarını 2010 yılında İzmir şubeye teslim
eden 1033 sicil numaralı üyemiz Özge Özenç KÖSTEKÇİ’nin 2010-2011 yılları üye
aidatlarından muaf tutulmasına, şubeye üye sicil dosyalarının genel merkezde tutulduğunun
ve üye evraklarının vaktinde merkeze ulaşmasının önemi hususunda uyarı yazısı
gönderilmesine oy birliği ile
40 ) Yurt dışında bulunduğunu beyan eden 184 sicil numaralı üyemiz Serra ATAMAN’ın ana
yönetmenliğimiz hükmünce beyan tarihi dikkate alınarak 2012-2013 yılları aidatlarından
muaf tutulmasına,2010 - 2011 yıllarına ait borcunun talep edilmesine oy birliği ile
41 ) YEM tarafından düzenlenen 25.yapı fuarı katılımcı firmaları arasında düzenlenecek ‘’altın
mıknatıs’’ en iyi stand tasarımı yarışmasında odamızı temsilen Gözen GÜNER AKTAŞ (532) ve
Nur AYALP (1365)’in jüri üyesi olarak olarak görevlendirilmesine oy birliği ile
42 ) Sonraki toplantının 23.08.2012 tarihinde saat 10.00’da yapılmasına oybirliği ile karar
verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

08.09.2012
09.30
10
KARARLAR

23.08 2012 Tarihinde çoğunluk sağlanamadığından 08.09.2012 saat 10:00’da yağılan
toplantıda ;
43 ) Mesleği icra etmediğinden bahisle istifa talebinde bulunan gerekli evrakı tamamlanan
1197 sicil numaralı üyemiz Ayşegül BİNGÜL’ ün üye kaydının silinmesine oy birliği ile
44 ) Mimarlar odası yazısı ile yetkisiz unvan kullanımı tespit edilen Ayşegül ŞERBETÇİ’ye uyarı
yazısı göndermek üzere Av.Derya ATMACA’ya yetki verilmesine oy birliği ile
45 ) Kullandığı kartvizit ile ilgili uyarıda bulunulan ve henüz cevap alınmayan Harun ŞAHİN’ e
yazılı uyarı gönderilmesine oy birliği ile
46 ) IDA 2013 İstanbul kongresi hazırlıkları gündemi ile İstanbul şubemizde 20 Eylül 2012’de
yapılacak toplantıya Başkanımız Sn. Levent TÜMER’ in katılmasına, Sn. Melahat
KÜÇÜKARSLAN, Sn. Sezin TANRIÖVER, Sn. Osman DEMİRBAŞ’IN davet edilmesine oy birliği ile

47 ) Sonraki toplantının 06.10.2012 tarihinde saat 10.00’ gerçekleşmesine oy birliği ile

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

06.10.2012
09.30
11
KARARLAR

48 ) Ankara şube genel kurulu kurucu kurulunda yer almak üzere, Feyyaz ATAÇ(360), Ata Can
KALE (1566), Süleyman ÇIRAK (2008),Tuğsan APAYDIN (1264), Umut M. GÜRLER(2370)’e
yetki verilmesine oy birliği ile
49 ) Yurt dışında yaşadığını beyan eden üyemiz Mehmedalp TURAL (880)’ın 2015 yılına kadar
üye aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
50 )Sonraki toplantının 20 Ekim 2012 saat:10’da gerçekleştirilmesine oy birliği ile
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

20.10.2012
09.30
12
KARARLAR

51 ) Odamız kasa durumunu ve borçlarını şube ve temsilcilik yönetimlerine bildiren yazı ile
gelir planlama ve faaliyet planlarının tarafımıza bildirilmesine oy birliği ile
52 ) Bursa temsilciliğimizden gelen yazı ile kapatılması talep edilen telefon ve ADSL hattının
kapatılmasına oy birliği ile
53 ) Ankara şube ilk genel kurulunun çoğunlu olarak 8-9 Aralık 2012,çoğunluksuz olarak 1516 Aralık 2012 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi
54) Sonraki toplantının 9 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

09.11.2012
09.30
13
KARARLAR

55 ) Emekli olduğunu beyan Eden 795 sicil numaralı üyemiz Evin BAYER’ in üye aidatlarından
muaf tutulmasına oybirliği ile
56 ) İçmimarlık bölümlerine bir içmimar öğretim / araştırma görevlisi, oda temsilcisi ile her
sınıftan iki öğrenci temsilcisi tarafımıza bildirilmek üzere yazı gönderilmesine oybirliği ile
57 ) Yem ile gerçekleştireceğimiz 50 içmimarlık ofisi ve projeleri kitabı için şube ve
temsilciliklerimize konunun üyelerimize duyurulması ve katılımcıların tarafımıza bildirilmesi
hususunda yazı gönderilmesine oy birliği ile
58 ) Sonraki toplantının 20 Kasım 2012 tarihinde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

20.11.2012
09.30
14
KARARLAR

59 ) Geçmişe dönük aidat borcu bulunan üyelerimiz hakkında TMMOB Yönetmeliği
99.maddesi ve ana yönetmeliğimiz 66/7 maddelerine binaen gerekli hukuki işlemleri
başlatmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oybirliği ile
60 ) Ankara şubemiz 1.Genel Kurul toplantısı için Büyükhanlı Park otel ile sözleşme yapmak
üzere sayman Ata Can Kale’ye yetki verilmesine oybirliği ile
61 ) Emekli olduğunu beyan eden gerekli evrakları tarafımıza ulaştıran 78 sicil numaralı
üyemiz Ercan OKUTAN’ın üye aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
62 ) 2651 sicil numaralı üyemiz Tuna TÜRKYAR’ ın Kayseri il temsilcisi olarak atanmasına oy
birliği ile
63 ) Sonraki toplantının 28 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

28.11.2012
09.30
15
KARARLAR

64 ) 53 sayılı kararda değişiklik yapılarak Ankara şube ilk genel kurulunun çoğunluklu olarak
15-16 Aralık tarihinde, çoğunluk aranmadan 22 Aralık 2012 tarihinde Park otelde Genel Kurul
toplantısının 23 Aralık 2012 2012 tarihinde yine aynı adreste seçimlerin gerçekleşmesine
oybirliği ile
65 ) Ankara şube Genel Kurulunda gözlemci olarak Abdullah ALKAN’ ın görevlendirilmesine
oy birliği ile
66 ) Sonraki toplantının 14 Aralık 2012 tarihinde saat 9:30’da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

14.12.2012
09.30
16
KARARLAR

67 ) 462 no’lu üyemiz Derya NAKİBOĞLU’ nun 2008 yılında teslim ettiği evraklar ile belgeli
sağlık problemleri sebebi ile mesleğini icra edemediğinden 2008 - 2012 üye aidatlarından
muaf tutulmasına oy birliği ile.
68 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 1150 sicil numaralı
üyemiz Canhat DANIŞOĞLU’ nun üye kadının silinmesine oybirliği ile
69 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 600 sicil numaralı üyemiz
Nalan KAYA ’nın üye kaydının silinmesine oy birliği ile
70 ) Yurt dışında olduğunu beyan eden 1580 sicil numaralı üyemiz Abdülkadir BOYLU’ nun
2012 - 2013 yılları üye aidat borçlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
71) Emekli olduğunu beyan eden 210 sicil numaralı üyemiz Ali Ateş ÖZGİRGİN’ in üye
aidatlarından muaf tutulmasına oybirliği ile
72 ) Sonraki toplantının 25.12.2012 saat 09.30’da gerçekleşmesine oybirliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

25.12.2012
09.30
17
KARARLAR

73 ) Yurt dışında bulunduğunu beyan eden 1289 sicil numaralı üyemiz Tuğba YEŞİL’ in 20122013 yılına ait üye aidat borçlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
74 ) Emekli olduğunu beyan eden 1378 sicil numaralı üyemiz Zekiye GÜRÜN’ ün üye
aidatlarından muaf tutulmasına oybirliği ile
75 ) Ankara şube yönetim kuruluna katılması sebebi ile 1238 sicil numaralı üyemiz Özgür
ERDOĞAN’ ın denetleme kurulundan istifasının kabulüne oybirliği ile
76 ) Denetlemelerin; Antalya şube 5 Ocak 2013,Trabzon şube 12 Ocak 2013,İstanbul şube 14
Ocak 2013, İzmir şube 19 Ocak 2013,Temsilcilikler 25 Ocak 2013,Genel merkez 26 Ocak 2013
tarihlerinde gerçekleşmesine oy birliği ile
77 ) Ankara şubemizin çalışma ofisi olarak Turan güneş Bulvarı 701 sok.18 / 3 Yıldız Çankaya
Ankara adresinde bulunan merkez ofisimizde hizmet vermesine oy birliği ile
78 ) 2013 yılı IFI aidatlarını ödemek üzere sayman Ata Can KALE’ ye yetki verilmesine oy
birliği ile
79 ) Sonraki toplantının 05 Ocak 2013 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

05.01.2013
09.30
18
KARARLAR

80 ) Yurt dışında çalışmaya başladığını beyan eden 2447 sicil numaralı üyemiz Barış BAŞER’ in
denetleme kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne oy birliği ile
81 ) Kamu kurumunda çalıştığından bahisle istifa talebinde bulunan 680 sicil numaralı üyemiz
Özlem ÇÖREKÇİ ‘nin üye kaydının silinmesine oy birliği ile
82 ) Emekli olan 80 sicil numaralı üyemiz Neslihan TEZEREN ‘in üye aidatlarından muaf
tutulmasına oy birliği ile
83 ) Emekli olan 1083 sicil numaralı üyemiz Ayşe Nilgün (UZUN) ÜNSAL ’ın üye aidatlarından
muaf tutulmasına oy birliği ile

84 ) Sonraki toplantının 19 Ocak 2013 saat 9:30 da gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

19.01.2013
09.30
19
KARARLAR

85 ) 293 Sicil numaralı üyemiz Ahmet ERTÜRK ‘ün emekli olduğunu beyan etmesi sebebi ile
2013 tarihinden itibaren üye aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
86 ) 1508 Sicil numaralı üyemiz Haluk Tozkoparan ‘ın kamuda görev alması sebebi ile istifa
talebinin kabulüne üye kaydının silinmesine oy birliği ile
87 ) Büyükşehir Belediyesi kent konseyi toplantı ve etkinliklerinde odamızı temsil etmek
üzere Ata Can KALE ve Korkut HAŞEMOĞLU’ nun görevlendirilmesine oy birliği ile
88 ) Ankara şube adına bankalarda hesap açmak, para çekmek, para yatırmak üzere şube
sayman üyesi 1238 sicil numaralı Özgür ERDOĞAN’ a yetki verilmesine oy birliği ile
89 ) 2013 yılı odamız personeli maaş artışının % 8,00 oranında gerçekleşmesine oy birliği ile
90 ) Serbest içmimarlık hizmetlerini uygulama, tescil ve mesleki denetim yönetmeliği madde
6 II. Bendi uyarınca, TMMOB gemi mühendisleri odası serbest mühendislik, müşavirlik
hizmetleri, büro tescil ve mesleki denetim yönetmeliği madde 4.(i) bendinde‘’en az bir
mühendis veya mimari ücretli veya sözleşmeli olarak bulunduran’’ ibaresinde ‘’içmimar’’ ında
yer alması yönünde görüş bildirilmesine oy birliği ile
91 ) Sonraki toplantının 26 Ocak 2013 tarihinde saat 09.30 da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

26.01.2013
09.30
20
KARARLAR

92 ) Genel Merkez Denetlemesinde Yönetim Kurulumuz katılım sağladı
93 ) Sonraki toplantının 8 Şubat 2013 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

08.02.2013
09.30
21
KARARLAR

94 ) 683 sicil numaralı üyemiz Sn: Yrd Doc. Dr Rabia KÖSE DOĞAN’IN Konya il temsilcisi olarak
atanmasına oy birliği ile
95 ) Sonraki toplantının 14 Şubat 2013 saat: 13.30’ da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

05.01.2013
13.30
22
KARARLAR

96) 13.12.2013 Tarihli Ankara şube yönetim kurulu toplantısında alınan 27 ve 28 numaralı
kararlar neticesinde 19.01.2013 tarihli M.Y.K toplantısında alınan 88 numaralı kararda
değişiklik yapılarak; Ankara şube adına bankalarda hesap açmak,para çekmek,para yatırmak
üzere şube sayman üyesi 1224 sicil numara Çağlayan COŞKUN’A yetki verilmesine oy birliği
ile
97) Ülkemiz sınırları içinde mesleklerini icra etmediklerini beyan eden,gerekli evrakları
tarafımıza ulaştıran,borçları bulunmayan, Samih Burak SAVCIN (1700),Noyan ULUSOY,
(1158),Ercan SAPMAZ (624) Melike ERTAN (1526),Sabiha Yelda SARIÇETİN (361) ve Aysu
HELVACIOĞLU SİNMAN (333) adlı üyelerimizin istifa taleplerinin kabulüne,üye kayıtlarının
silinmesine oy birliği ile
98 ) Üye sayımızı artırmak ve kamuoyunda gündem yaratmak adına www.hedefonbin.com
adresinin odamız adına alınmasına oy birliği ile
99 ) Sn. Ata Can KALE’ nin Sayman görevinden istifasının kabulüne, Sn. Murat ÖZDAMAR’ ın
sayman olarak görevlendirilmesine TMMOB İçmimarlar odası adına bankalarda hesap
açmaya, kapatmaya para çekmeye, para yatırmaya, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya,
çek ve senetleri tahsile, ödeme emirleri vermeye, oda adına telefon, ADSL, GSM, hatları
açtırmaya kapattırmaya, nakletmeye, devir almaya devretmeye münferiden
yetkilendirilmesine oy birliği ile
100) IFI WING Uluslar arası öğrenci yarışması posterlerinin 500 adet basılarak üniversitelere
gönderilmesine oy birliği ile
101) Yapılan denetlemeler sonrası kurumsal işlevlerini yerine getiremeyen
temsilciliklerimizin kapatılarak il temsilcileri atanması hususunda şube yönetim kurullarından
görüş istenmesine oy birliği ile

102) 1194 Sicil numaralı üyemiz Taylan SÜYEV’ in emekli olması sebebi ile 2013 yılı itibariyle
üye aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
103) Sonraki toplantının 21 Şubat 2013 saat:13.30’da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

14.03.2013
09.30
23
KARARLAR

21 Şubat 2013 Tarihinde çoğunluk sağlanamadığından 14 Mart 2013’ te yapılan toplantıda;
104 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan, gerekli evrakları
tarafımıza ulaştıran 1073 sicil numaralı üyemiz Gülin GÜLDERBAKİ DAVUTOĞLU ‘nun üye
kaydının silinmesine oy birliği ile
105 ) Mesleği icra edemediğinden istifa talebinde bulunan, gerekli evrakı tamamlayan 763
sicil numaralı üyemiz Barış YANIK’ ın üye kaydının silinmesine oy birliği ile
106 ) Sonraki toplantının 21 Mart 2013 tarihinde gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

21.03.2013
09.30
24
KARARLAR

107 ) 26 Mayıs 2013 Pazar tarihinde yapılacak sektörel buluşma için RU-AN firması ile
sözleşme imzalamak için sayman Murat ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine oy birliği ile
108 ) Bursa, Kocaeli, Mardin temsilciliklerinin şubelerimizden alınan görüşler doğrultusunda
kapatılmasına, temsilcilik başkanların il temsilcileri olarak atanmasına oy birliği ile
109) BAOB’ DE bulunan temsilcilik çalışma ofisimizin kira kontratının iptal edilmesi, Telefon,
Faks, ADSL, Su, Elektrik aboneliklerinin kapatılması için Nurgül ARSLAN’ a yetki verilmesine oy
birliği ile
110 ) Şube etkinlik alanlarının temsilciliklerin kapatılması sonrası düzenlenerek şubelere
bildirilmesine oy birliği ile

111 ) Sonraki toplantının 3 Nisan 2013 tarihinde saat 09.30’da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

03.04.2013
09.30
25
KARARLAR

112 ) Yetkisiz ünvan kullanımı hususunda Burçin Dinler’ e uyarı yazısı göndermek,verilen
sürede gereği yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA
ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
113 ) Yetkisiz unvan kullanımı hususunda Erden EKİN’ e uyarı yazısı göndermek, verilen
sürede gereği yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA
ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
114 ) İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri ve sınavı ile ilgili yapılacak başvuru ve davalar için
hukuki bilgilendirme konusunda Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
115 ) Sonraki toplantının 11Nisan 2013 tarihinde saat: 9:30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

11.04.2013
09.30
26
KARARLAR

116 ) Bursa il temsilcisi Sn. Nurgül ARSLAN’ ın istifasının kabulüne, 474 sicil numaralı üyemiz
Sn. Ercüment ÖZÇELİK’ in bursa il temsilcisi olarak atanmasına oy birliği ile
117 ) 108 Numaralı karar ile temsilciliklerimizin kapatılması neticesinde şube etkinlik
alanlarının aşağıdaki şekilde düzenlenmesine oy birliği ile


İstanbul Şube: Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bolu, Çanakkale,
Sakarya, Bilecik, Balıkesir



İzmir Şube: Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Afyon, Kütahya



Antalya Şube: Burdur, Isparta,Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye



Trabzon Şube: Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun,
Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Rize Gümüşhane, Bayburt, Artvin



Ankara Şube: Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir,
Aksaray, Konya, Karaman, Niğde



Genel Merkez: Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş,
Bitlis, Van, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman,
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin

118 ) Sonraki toplantının 18.04.2013 saat: 9:30’ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

18.04.2013
09.30
27
KARARLAR

119 ) Sektörel buluşma organizasyonlarında kullanılan stantların atıl durumuna düşmesi
sebebi ile İzmir Şube demirbaş kayıtlarından silinmesine oy birliği ile
120 ) Odamız Hukuk Müşaviri Sn. Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK ile KDV hariç 1.350,00 (
Binüçyüzelli ) TL karşılığı yıllık hizmet sözleşmesinin yenilenmesi için Sayman Üye Murat
ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine,
121 ) Sonraki toplantının 18 Mayıs 2013 saat: 9:30’ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

18.05.2013
09.30
28
KARARLAR

122 ) Emekli olduğunu beyan eden 347 sicil numaralı üyemiz Demet SELİN ve 390 sicil
numaralı üyemiz Emine GÜRSEL’ in üye aidatlarından 2013 yılı itibari ile muaf tutulmasına oy
birliği ile
123 ) Antalya Şubemiz hizmet ofisi kira bedelinin 790,00 TL (yediyüzdoksantl ) olmasının
uygun olduğuna oy birliği ile
124) Sonraki toplantının 08.06.2013 saat: 9:30’ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

05.06.2013
09.30
29
KARARLAR

125 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 519 sicil numaralı
üyemiz Ahmet Gökhan BAYTAN ‘ın üye kaydının silinmesine oy birliği ile
126 ) Kamu personeli olarak çalışan 868 sicil numaralı üyemiz Gülden YENİGÜN’ ün üye
kaydının silinmesine oy birliği ile
127) Emekli olduğunu beyan eden 440 sicil numaralı üyemiz Handan COŞKAN’ ın üye
aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
128 ) İzmir şubemiz tarafından hakkında yetkisiz içmimarlık yaptığı hakkında şikâyet bulunan
Burçin DİNLER için suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oy birliği ile
129 ) Odamız yönetim kuruluna telefonda yöneltilen sözlü hakaret ve tehditleri neticesinde
432 sicil numaralı Ramazan YÜCEL hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya
ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
130 ) Yetkisiz içmimarlık yaptığı şikayeti tarafımıza ulaşan Erden EKİN hakkında suç
duyurusunda bulunmak üzere Av: Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
131 ) İcra takibi başlayan Sevim ÖZBEY ACIMAN (430)kimlik bilgileri karışması sonucu 28.icra
müdürlüğü 2013 / 5820 numara ile takip edilen Sevim ÖZBAY(13078****) hakkındaki
dosyanın kapatılması için Av: Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
132 ) Sonraki toplantının 12 Haziran 2013 saat 09:30 ‘ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

05.06.2013
09.30
29
KARARLAR

125 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 519 sicil numaralı
üyemiz Ahmet Gökhan BAYTAN ‘ın üye kaydının silinmesine oy birliği ile
126 ) Kamu personeli olarak çalışan 868 sicil numaralı üyemiz Gülden YENİGÜN’ ün üye
kaydının silinmesine oy birliği ile

127) Emekli olduğunu beyan eden 440 sicil numaralı üyemiz Handan COŞKAN’ ın üye
aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile
128 ) İzmir şubemiz tarafından hakkında yetkisiz içmimarlık yaptığı hakkında şikâyet bulunan
Burçin DİNLER için suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oy birliği ile
129 ) Odamız yönetim kuruluna telefonda yöneltilen sözlü hakaret ve tehditleri neticesinde
432 sicil numaralı Ramazan YÜCEL hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya
ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
130 ) Yetkisiz içmimarlık yaptığı şikayeti tarafımıza ulaşan Erden EKİN hakkında suç
duyurusunda bulunmak üzere Av: Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
131 ) İcra takibi başlayan Sevim ÖZBEY ACIMAN (430)kimlik bilgileri karışması sonucu 28.icra
müdürlüğü 2013 / 5820 numara ile takip edilen Sevim ÖZBAY(13078****) hakkındaki
dosyanın kapatılması için Av: Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
132 ) Sonraki toplantının 12 Haziran 2013 saat 09:30 ‘ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

12.06.2013
09.30
30
KARARLAR

133 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 416 sicil numaralı
üyemiz Sevgi ERENBERK ‘ in üye kaydının silinmesine oy birliği ile
134 ) Elit tanıtım davası sonucu karar düzeltme başvurusunda bulunmaya gerek olmadığına
oy birliği ile
135 ) Erken Cumhuriyet döneminde mobilya adlı kitabımızın üniversite bölüm başkanlıkları
ve kütüphanelerine TMMOB ve bağlı odalara gönderilmesine, kalan kopyaların 15,00 TL bağış
karşılığında verilmek üzere şubelerimize gönderilmesine oy birliği ile

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

10.07.2013
09.30
31
KARARLAR

137 ) Selanik cad.17/11 Kızılay adresinde bulunan yeni çalışma ofisimizin tadilat işleri ile ilgili
olarak gelen teklifler arasından Kıvılcım Elek. İnş.Taah.Dek.Tic. Ltd.Şti. ile sözleşme yapmak
için sayman üyemiz sn:murat ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine oy birliği ile
138 ) Üyemiz Mehmet (2751) ŞENTÜRK’ ün iş güvenliği uzmanı olabilmek için Ankara 3.idare
mahkemesinde 2013/907E sayısı ile açtığı davaya odamız adına müdahil olabilmesi için
Avukat Derya Atmaca ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile
139 ) Denetleme kurulunun 28.06.2013 tarihli yazısı ile belirtilen tarihlerde gerçekleşecek
şubelerimiz ve genel merkez denetlemeleri için yol masraflarının karşılanmasına oy birliği ile
140 ) Yurt dışında yaşayan üyemiz Murat Oğuz PİZAN’ ın (545)üye kaydının silinmesine oy
birliği ile
141 ) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Canan GÜNGÖR
UÇAROĞLU(419) üye kaydının silinmesine oy birliği ile
142 ) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Alper İRFAN BAY ‘ın (308)
üye kaydının silinmesine oybirliği ile
143 ) Yurt dışında çalıştığını beyan eden Zeynep BAŞOĞLU (705) ‘nun üye kaydının
silinmesine oy birliği ile
144 ) Sonraki toplantının 24 Temmuz 2013 saat 09:30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

10.072013
09.30
32
KARARLAR

145 ) Emekli olduğunu beyan eden M. Rıza TEKİL (32)’in üye aidatlarından muaf tutulmasına
oy birliği ile
146 ) Web sayfası tasarımımız için YMS yapım ile sözleşme imzalamak üzere sayman üyemiz
Sn. Murat ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine oy birliği ile

147 ) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Kadir SEFİL ‘in (1918) üye
kaydının silinmesine oy birliği ile
148 ) Genel merkez ve Ankara şube hizmet ofisimiz Selanik cad. no:17 / 11 adresine taşınmak
üzere TMMOB ile yapılacak tüm sözleşme, protokol devir işlemleri için Başkan Levent
TÜMER’e yetki verilmesine, Telefon, ADSL, Elektrik, Su, Doğalgaz abonelikleri için Erkan ARI’
ya noterden vekâletname düzenlenmesine, adres değişikliğinin SGK, Savcılık, Maliye
Makamlarına bildirilmesine oybirliği ile
149 ) Sonraki toplantının 14 Ağustos çarşamba saat 9.30’da gerçekleşmesine oy birliği ile
karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

14.08.2013
09.30
33
KARARLAR

150 ) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Elif EKİNCİ’nin (339) üye
kaydının silinmesine oy birliği ile
151 ) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Veli Serhat KAPLAN’ın
(475) üye kaydının silinmesine oy birliği ile
152 ) Sonraki toplantının 04 Eylül 2013 saat 09:30 da yapılmasına oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

04.09.2013
09.30
34
KARARLAR

153) Hakkında Ankara 28.icra müdürlüğü 2013/11969 E sayısı ile icra takibi yapılan 916 sicil
numaralı üyemiz Neşet Murat ERGÜN 2010-2011-2012 yılları aidatı icra takibi öncesi ödemiş
olduğundan, icra takibinden feragat edilmesi için Av. Derya Atmaca ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oy birliği ile
154) Sonraki toplantının 18 Eylül 2013 saat 09.30’da gerçekleşmesine oybirliği ile karar
verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

18.09.2013
09.30
35
KARARLAR

155) 2014 yılı bilirkişi sertifika yenileme ücretinin 50,00 TL olmasına oy birliği ile
156) Av. Salih Tayfun AKSOY talebi üzerine 293 sicil numaralı üyemiz Ahmet ERTÜRK’ ÜN
bilirkişi olarak görevlendirilmesine oy birliği ile
157) Yem Ankara Fuarında altın mıknatıs en iyi stant yarışmasında 2908 sicil numaralı üyemiz
Meryem YALÇIN’ın görevlendirilmesine oy birliği ile
158) 31 Ağustos 2013 Tarih ve 415 sayı ile hakkında şikayet ve soruşturma talebinde
bulunulan üyemiz Adil ÖNGEL’in savunmasının istenmesine oy birliği ile
159) Yurt dışında yaşadığını beyan eden 929 sicil numaralı üyemiz Öznur ALİ YAZICIĞLU’nun
üye kaydının silinmesine oy birliği ile
160) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 1024 Sicil numaralı üyemiz
Erden ÖZTÜRK’ ün üye kaydının silinmesine oy birliği ile
161 ) Yurt dışına çıkacağını beyan ederek istifa talebinde bulunan 965 sicil numaralı üyemiz
Evrim Aksu’nun üye kaydının silinmesine oy birliği ile
162 )Sonraki toplantının 25.06.2013 tarihinde 09:30’ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

25.09.2013
09.30
36
KARARLAR

163) Hukuk danışmanımızın uyarısı üzerine 158 sayılı kararda değişiklik yapılarak TMMOB
disiplin yönetmeliği gereği, Murat ÖZDAMAR’ ın soruşturmacı olarak görevlendirilmesine,
üyemiz Adil ÖNGEL’in yazılı savunmasının istenmesine oy birliği ile
164) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan üyemiz Koray EKE (784)
nin üye kaydının silinmesine oy birliği ile
165) Yetkisiz olarak içmimar ünvanı kullanan Dilek TÖRE hakkında suç duyurusunda
bulunulmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’e yetki verilmesine oy birliği ile

166) Sonraki toplantının 09 Ekim Çarşamba saat 09.30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

09.10.2013
09.30
37
KARARLAR

167) Genel Merkez ve Şubelerimizde görevli personelimize bayram sebebi ile 150 TL ikramiye
verilmesine oy birliği ile
168) Yurt dışında çalıştığını beyan eden üyemiz 480 sicil numaralı Hakkı Sadun ÜSTÜN’ ün
üye kaydının silinmesine oy birliği ile
169) Mesleği icra etmediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 2387sicil numaralı üyemiz
Meltem ÇAVDAR’ ın üye kaydının silinmesine oy birliği ile
170) Sonraki toplantının 30 Ekim 2013 saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

30.10.2013
09.30
38
KARARLAR

171) Bodrum Temsilcimiz ve Üyelerimizin şikâyeti ile yetkisiz unvan kullanımı için Meltem
GÖKHAN hakkında suç duyurusunda bulunulmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oy birliği ile,
172) Sonraki toplantının 09 Kasım 2013 saat 09.30 da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

09.11.2013
09.30
39
KARARLAR

173) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 423 sicil numaralı Aslı GÜVEN’İN
üye kaydının silinmesine oy birliği ile ____________________________________________________
174) 2013/149 Sayılı gelen evrak numarası ile kayıtlı bilirkişi raporuna istinaden 25.09.2013 tarihinde
odamız hesabına yatan 340,00 TL’nin TMMOB 2013 yılı bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik
müşavirlik yönetmeliği madde 12 dikkate alınarak % 10 odamız hissesi sonrası 306,00 TL’nin 293 sicil
numaralı üyemiz Ahmet ERTÜRK’ e ödenmesine oy birliği ile ________________________________

175) Yurt dışında eğitim gördüğünü beyan eden 2262 sicil numaralı üyemiz Duydu ÇINAR’ ın 2013
yılı aidatından muaf tutulmasına oy birliği ile ______________________________________________
176) Sonraki toplantının 16 Kasım 2013 saat 09.30 da gerçekleşmesine oybirliği ile karar verildi.

TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

16.11.2013
09.30
40
KARARLAR

177) İçmimar dergi,2014 ve 2015 ajanda ve dosya yayınları için Ajans Paralel ile yenilenecek
sözleşmeye imza atmak üzere sayman üye Murat ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine oy birliği ile ______
178) Uluslar arası içmimarlar, iç mekân tasarımcıları federasyonu (IFI) 2014 aidatının ödenmesi için
sayman üye Murat ÖZDAMAR ‘ a yetki verilmesine oy birliği ile _______________________________
179) 527 Gelen evrak numarası ile kayıtlı dilekçe ile istifa talebinde bulunan yönetim kurulu üyemiz Ali
AKBUDAK’ ın istifasının kabulüne,1.sırada bulunan yedek üye Çağla CİVELEK ‘in (2251)sonraki
toplantıya asil üye olarak davet edilmesine oy birliği ile______________________________________
180) Yetkisiz unvan kullanımı şikâyeti sebebi ile Selami YILMAZ’ a uyarı yazısı gönderilmesi, üye
olmaması durumunda suç duyurusunda bulunulması için Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oy birliği ile ______________________________________________________________
181)Yetkisiz unvan kullanımı şikâyeti sebebi ile Ceyda ÖZDEMİR SAĞLAM‘a uyarı yazısı
gönderilmesi üye olmaması durumunda suç duyurusunda bulunulması için Av. Derya ATMACA
ÖZTÜRK ‘ e yetki verilmesine oy birliği ile ________________________________________________
182) Sonraki toplantının 27 Kasım 2013 saat 09:30 da gerçekleşmesine oybirliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

27.11.2013
09.30
41
KARARLAR

183) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 658 sicil numaralı üyemiz Emre
AKDENİZ’ in üye kaydının silinmesine oy birliği ile _________________________________________
184) Yurt dışında yaşadığını beyan ederek istifa talebinde bulunan 1847 sicil numaralı Ester
CANDEMİR’ in üye kaydının silinmesine oy birliği ile________________________________________
185) 68 Sıra no ile kayıtlı çay makine atıl durumuna düşmesi sebebi ile demirbaş kaydının silinmesine
oy birliği ile________________________________________________________________________
186) 513 Gelen evrak numarası ile kayıtlı 565 sicil numaralı üyemiz Şebnem BELLE’ nin talebi ile 157
sicil numaralı üyemiz Gül tekin ALGAN’ ın hakem olarak görevlendirilmesine oy birliği ile ___________
187) Kuran grup tarafından Adil Öngel Mim. ve Dek Ltd. Şti. hakkında 31.08.2013 tarihli yazı ile
tarafımıza ulaşan şikâyet ve soruşturma talebi ile soruşturmacı atanan, Sn: Murat ÖZDAMAR’ ın 539
gelen evrak numarası ile kayıtlı raporuna istinaden yargı süreci devam eden anlaşmazlık ile ilgili
dosyanın onur kuruluna sevkine gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

189) ’’İçmimar ‘’ 2014,2015 ajandaları’’ dosya yayınları konusunda Paralel uluslar arası medya reklam
filmcilik yayıncılık tanıtım ve turizm hizmetleri san. Ve tic. ltd. şti. ile sözleşme yapmak üzere sayman
Murat ÖZDAMAR’ a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
190 )Sonraki toplantının 11 Aralık 2013 saat 9.30’ da yapılmasına oy birliği ile karar verildi
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

11.12.2013
09.30
42
KARARLAR

191) Kamuda çalıştığını beyan ederek istifa talebinde bulunan 396 sicil no’lu üyemiz Seçkin SOYÖZ
tur’un üye kaydının silinmesine oy birliği _________________________________________________
192) Mesleğini icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 2266 sicil no’lu Güler KARABEKİR,
1216 sicil no’lu Murat KARABEKİR,1372 sicil no’ lu F.İrem ULUSOY’ un üye kayıtlarının silinmesine oy
birliği ____________________________________________________________________________
193) Yurt dışında yaşadığından bahisle istifa talebinde bulunan 1004 sicil no’lu üyemiz Abdullah
HONDUROĞLU’ nun üye kaydının silinmesine oy birliği ____________________________________
194) 30 Kasım 2013 20:42:37 176.33.108.154 IP adresinden gönderilen hakaret içerikli e-posta ile ilgili
Enis KAMİLOĞLU hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ yetki
verilmesine oybirliği _________________________________________________________________
195) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Neşe Funda ELGÜN’ ün üye
kaydının silinmesine oy birliği ile _______________________________________________________
196) Sonraki toplantının 25 Aralık 2013 Çarşamba saat: 9:30’da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

25.12.2013
09.30
43
KARARLAR

197) Emekli olduğunu beyan eden 1019 sicil no’lu üyemiz Hayriye Ümit ÇOLAK’ ın üye aidatlarından
muaf tutulmasına oybirliği ile__________________________________________________________
198) Yurt dışında çalıştığını beyan eden 1685 sicil no’lu üyemiz Y. Cansu AKSOY ile 1652 sicil nolu
üyemiz Leyla Devrim MALÇOK’ un 2013 yılı üye aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile________
199) Yurt dışında bulunduğunu beyan eden 774 sicil no’ lu üyemiz Tahsin Emre EKE’ nin 2013 yılı
aidatlarından muaf tutulmasına oy biriliği ile ______________________________________________
200) Yurt dışında bulunduğunu beyan eden Fatmagül Banu Begüm USLUER(685),Nihal
MOLGÜZEL(1675),Bilal GÜZEL(1676),İsim ve sicil numaralı üyelerimizin 2013 ve 2014 yılları üye
aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile_______________________________________________
201) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Bekir ÖRGÜRÜN (1498),A. Selen
SELÇUK (648),isim ve sicil numaralı üyelerimizin üye kayıtlarının silinmesine oy birliği ile___________
202) Kamuda çalıştığını beyan eden … Sicil nolu üyemiz Gaye İlknur ÇELİK’ in üye kaydının
silinmesine oy biriliği_________________________________________________________________
203) Emekli olduğunu beyan eden 598 sicil no’lu üyemiz Yaşar YİGENO’ nun 2013 ve 2014 üye
aidatlarından muaf tutulmasına oy birliği ile ______________________________________________

204 ) Yetkisiz unvan kullanımı nedeniyle odamıza şikâyet edilen Mehmet YÜCEL hakkında suç
duyurusunda bulunmak üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile________
205 ) Sonraki toplantının 04 Ocak 2014 saat 9.30 ‘da gerçekleşmesine oy birliği ile karar verildi.
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAATİ
TOPLANTI NO

:
:
:

04.01.2014
09.30
44
KARARLAR

206 ) Hakkında Ankara 28.icra müdürlüğü 2013 / 11159 E. sayısı ile icra takibi yapılan 358 sicil
numaralı üyemiz Deniz ÜNER’ in 2010 – 2011 - 2012 yılları aidatı icra takibi öncesi Yönetim
Kurulumuz 03.02.2010 tarih ve 13 / 75 sayılı kararı ile yurt dışında bulunması sebebi ile aidattan muaf
tutulması nedeniyle, icra takibinden feragat edilmesi için Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki
verilmesine oybirliği ile______________________________________________________________
207) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 325 sicil numaralı üyemiz Beran
GAYDALI’ nın üye kaydının silinmesine oy birliği ile ________________________________________
208) Kamuda çalıştığından bahisle istifa talebinde bulunan üyelerimiz Fatma Meryem TUNCER’ in
(1519) ile Ümmühan KARAKAYA (1516)’ın üye kayıtlarının silinmesine oy birliği
ile_______________________________________________________________________________
209) Mesleği icra edemediğinden bahisle istifa talebinde bulunan 898 sicil no’lu üyemiz Esra TANIER’
in üye kaydının silinmesine oy birliği ile __________________________________________________
210) Yurt dışında yaşadığını beyan eden Mir Erol ERYEM(1796)’in 2014 yılı üye aidatlarından muaf
tutulmasına oy birliği ile______________________________________________________________
211) Şube genel kurullarımızda gözlemci olarak; Ankara Şube : Abdullah ALKAN (1350), Antalya
Şube: Yakup Burak AKAY ( 1751 ), İstanbul Şube: M. Mesut ÇELİK ( 318 ), İzmir Şube :Ahmet
ERTÜRK ( 293 ), Trabzon Şube : Mustafa Buğra SARICAOĞLU ( 1777 ), adlı üyelerimizin
görevlendirilmesine oy birliği ile, ______________________________________________________
212) Mesleği icra etmediğinden bahisle istifa talebinde bulunan Mustafa KILIÇÇÖTE ( 1321 ), ve
Bahar Balım GÜREL ER ( 1229 )’ in üye kayıtlarının silinmesine oy birliği ile, ____________________
213 ) T.C. Kimlik numarası hatası sebebi ile hakkında icra takibi başlatılan Zehra BAYRAMHAN’ a ait
2013 / 9816 nolu dosyadan feragat edilmesi, Zehra BAYOL UZUNGİL hakkında icra takibi başlatmak
üzere Av. Derya ATMACA ÖZTÜRK’ e yetki verilmesine oy birliği ile ___________________________
214 ) Sonraki toplantının 22 Ocak 2014 Çarşamba saat: 09.30’ da gerçekleşmesine oy birliği ile karar
verilmiştir. ________________________________________________________________________

