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. TÜM DEMOKRATİK KURULUŞLAR Bü YIL DA 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI İÇİR 
DİSK'İN DÜZENLEYECEĞİ TÖRENE KATILACAK.
30 demokratik kitle kuruluşundan biri olan TMMOB, DİSK'in İstanbul- 
da düzenleyeceği 1 Mayıs kutlama törenine katılacaktır. Tören için - 
İstanbul'a gitmek isteyen üyelerimizin Oda Yönetim Kurulu ile iliş
kiye geçmeleri duyurulur.

. MİMARLAR ÛBa SINA KAYITLI ŞEHİR PLANCILARI SORUNU ÇÖZÜMLENİYOR. 
TMMOB Yönetim Kurulu; Mimarlar Odası ve ŞPMMO arasında imzalanacak 
bir protokol ile, Mimarlar Odasına kayıtlı şehir plancılarının, Mi
marlar Odasına karşı yükümlülükleri saklı kalmak koşulu ile Odamıza 
aktarılmasını kararlaştırdı.
, YENİ DONEM ÇALIŞMA PROGRAMININ YE HAZIRLANAN B A Ü  YÖNETMELİK - 
TASLAKLARININ TARTIŞILDIĞI BİR DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 25 MART 
1978 GÜNÜ Ya PILBI.' (Lkz. sayfa 1 )

. ŞPMMO YÖNETİM KURULU -'BELEDİYELER PLa HLAMA HİZMETLERİ VAKFI’' 
ADINDA BİR Va KIE OLUŞTURMA KARARI ALDI. (likz. sayfa 2 )

ODa  YöNETİi-i KURULU KURULACAK Va KIE İÇİN ODA ÜYELERİNE BİLGİ VERMEK 
VE GÖRÜŞLERİNİ. ALMa K ÜZERE 22 NİSAN 1978 SAa T 13.30 Da BİR DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI DÜZENLEDİ.
. 1973 YILI İÇİN HîiZÎMLİNMAKTA OLAN IAN ÖDEMELER 10̂ RARNAMESİNDE 
ŞEHİR VE BÖLGE PLANCILa RININ H-Jt ETTİKLERİ YERİ ALABİLMESİ DOĞRUL
TUSUNDAKİ GİRİŞİMLER SÜRDÜRÜLÜYOR. (Bkz. sayfa 11 )

. MİMARLIK HABERLER G^Z^TESİ ÜYELERİMİZİN DE Y,xZI MALZEMESİ YÖNÜN
DEN KATKISINI İSTİYOR.
üyelerimize ücretsiz olarak gönderilen Mimarlar Odasının yayın or
ganlarından ‘'Mimarlık Haberler Gazetesi ‘İnin çıkarıcıları, üyeleri
mizin (özellikle Ankara dışındakilerin) planlama ve kent sorunları 
na ilişkin konularda A. ber ve yorum niteliğinde gönderecekleri ya
zıları basmayı arzuladıklarını belirttiler. İlgilenen üyelerimizin 
y zılarını gazetenin yayın kuruluna ya da ŞPMMO Yönetim Kurulüna 
iletmeleri duyurulur.

sahibi ve sorumlu yönetmen: selman ergüden /  konur sokak, 4, yenişehir - a n k a r a /  17 52 5 8 - 1 7  28 97
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ETİM KURULU ODTÜ ŞEHİR VE BüLGE PLANLAMA BOLÜMÜ UĞRENCİ- 
EİART 1978 'DE ORTAK SORUNLARIN TARTIŞILDIĞI BİR TOPLANTI

YAPTI.
Planlama Öğrencilerine İlişkin Çalışmalar kapsamında ŞPMMO Yönetim 
Kurulu ODTÜ Şenir ve Bölge Planlama bölümü öğrencileri ile diyalog 
kurulması amacıyla 9 Mart 1978 günü Üniversite ' de ortak sorunların 
tartışıldığı bir açık toplantı yaptı. Toplantıda genel olarak,
(a) Eğitim planlaması çalışmaları,
(b) Meslek odaları ile .eğitim kurumlan arasında organik bağların

kurulması,
(c) -Öğrenci çalışmalarının derlenerek yayınlanmasının göz önünde 
tutulması gerektiği ortaya konuldu. Bu yaklaşımın öğrencileri teşyi, 
ediciliği yanışıra, kaynak yaratma, bazı akademik ugrapları açığa > 
çıkarma ve planlama eğitini sürecine dinamizm sağlama yönünden yarar 
lı olacağı belirtildi.
. ÜYELERİMİZİN AKADaKİK Ça İİŞaALâ RI 
LANACÂK.

SPMMO HABER BÜLTENİNDE YAYIN--

Üyelerimizin yüksek lisans 
tez çalışmalarının özetleri 
Bu tür çalışmalın bulunan! 
finin kısa özetlerini yayın

. SAYIN KUR/LU V-, Ça II¿Ma b ;

ve doktoru dereceleri için hazırladıklar 
ŞlMMO Haber Bülteninde basılabilecektir 

a r m  bu durumu değerlendirerek yapıtla- 
kuruluna iletmeleri duyurulur.

ıÇİMI ERLİ RLENDİ . (Bkz. sayfa 12 )

ÜRPIlDI. (Lkz. ŝ yfa 13 ). SAĞLIK KüRüLTaYI



Haber Bülteni ile üyelere yazılı olarak aktarılan .a.) I978--79 oaiı.ma 
programı', (b) Serbest -Şehircilik Bürolarının Tescili ve İş Dağıtım 
Düzeni Yönetmeliği, (c)’İmar ve Yol İstikamet Planlarının Tanzim Tarz- 
l a n  ile Teknik Şartlarına ve Bu İşleri Tapacak Uzmanlarda Aranacak 
Ehliyete Dair Yönetmelik1 değişikliği■önerisinin üyelerce tartış-.İmanı 
için yapılacağı bildirilen danışma kurulu toplantısı 35 üyenin katilı, 
ile 2a.a.1978 tarihinde gerçekleşti.

Çalışma programının fer tıpı İma sı ve İş Dağıtım Düzeni •önetmeliğinin 
aynen kabulünden sonra Yönetim Kurulunun önerisi olan Dinar ve Yol 
İstikamet Planlarının Tanzim Tarzları... Dair Yönetmelik' ele g Iu i l ' 
Yönetim Kurulunun görüşünü açıklayan Oda Başkanı Solman 'Ereliden, 
Yönetmeliğin içinde bulunduğumuz koşullarda plancı Darın mesleki hık'.:. •- 
m m  elde etmek için bir ön adım olduğumu ve yönetim kurulu. ç,ri: şmsLe 
rıyit yaklaşık 2 yıl içinde ytsallaştırılabiloeck nitelikti -olduğuna, 
belirtti. Daha sonra söz alan üyelerden bir bolümü yöntimeliğın yedi 
1 erinin tartışılmasına geçilmesini, diğer bir bolü: ü ısu vgretAjlığit. 
genelde Tartışılmasının aahS. doğru olacağı görürünü dile g .e t  İncile :

Genelde yapılan eleştiriler ( a )  daha Ötım u  ; n t ı m  i i u l .uc saptanar 
ve genel kurulca benimsenen ilkelerin sağlanmaması, ş l '  mevt: imar- 
planlarının yönetmelik kapsamına alınmayışı, ( c )  imar p u a n c ı l ı k  ranttı; 
şehircilere aktaran bir nitelikte olduğu ve but.an g ü ç l ü  t i r  geSt 'kçü i i . - 
nin bulunmadığı konularında yoğunlaştı, ¿t.ırlcmn t.Lfiağı beuimioyeu 
üyeler ise yönetmeliğin ilkeler dogruliun:r da cücüğünü ancak semai 
sonuçlar alabilmek için çok geniş kapsamlı tutulanıma s inen. zorunlu ol
duğunu belirttiler. Ayrıca, konuyu uzun v a d e l i  b i r  çalışma o la r a k  e l e  . 
almanın varolan tekelci çıkar düzeninin süreği tne s ita. s a ğ l ı y a  c a ğ ı  oysa 
önerilen yönetmelik ile bu yap-mın bir un önce -demişti : : 'ilebileceği tü 
gelecek yıllarda uygulamaya konulabilecek daha kapsamlı  b:.r yö n e tm e l i '1, 
için çalışmaların sürdürülmesine engel o l u ş t u r :  a l ı ğ ı  la. l i r  ki. İd i  „

Üyelerin değişik iki görüşü savunmaya dev at e tireleri ya görüş  ti a l i .  g 
ne varmanın, zamanın da kısıtlı oluşu nedeniyle, §prcşklûşrı,raa.@moo...- ç 
toplantıda konuyu irdeliyocek bir komi&yon kurulmasına 'katar retaku.. ... 
Komisyon somut yönetmelik önerisinin bir ay içinde yazılı ol-, rak irye - 
lere aktarılmasını paylamak üzere ilk t-opl..ntıs: m  2ü i kır t .1978 Salt 
günü yaptı. Komisyon şu üyelerden oluşuyor; İtaat Turak, A i i Ilgarı, 
Zek-ii A Kay (Yürütücü) , Mebil Ergun, Orol .Ataman, lüktü A ta can, Gmor 
Kırıl, Mime t Kaliu.y, Gznur üzer ve Aydın Kozak.

M i l  m  KüRULU TOPLai^Ti SI YAPILDI



VII.Genel Kurulumuzda kurulması için çalışmaların Başlatılması kara
rı alman belediyelere planlama konularında teknik hizmet götürecek 
'vakıf* çalışmaları somutlaşmış ve kuruluş Ön hazırlıkları tamam
lanmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucu vakıf kuruluş senedi(ekte sunulan) tartışı 
lacak ve kuruluş için gerekli yasal işlemlere geçilecektir.
Vakfın kurulmasındaki amaçlar daha önceki toplantılarda belirlenmişi 
Bunlars
a) Yerel yönetimlerin planlama sorunlarına bilimsel, toplum yararını 
savunucu, gerçekçi yaklaşımlarda bulunmak, bu işleri Oda üyelerimi
zin yapmasını sağlamak; buişleri sloganlar seviyesinde soyut düzey
lerden somut düzeylere indirebilmek, bu işleri kar amacı gütmeden, 
profesyonel biçimlerde ele almak için gerekli örgütü oluşturmak,
b) Oda görüşlerimizin bu somut kanallar yoluyla yerel yönetimlere 
yansımasını, bu organik işbirliğinin devrimci, ilerici gelişmelerde 
önemli rol oynamasını sağlamak,
c) Kısıtlı olanakları ve etkenliği olan odamızın, bu vakfın düşünül
düğü düzeyde gelişmesi ile daha geniş olanaklara ve etkenliğe kavuş
masını sağlamak,
d) Artan Oda üyelerimizin istihdam sorunlarının çözümlenmesinde 
yardımcı olmak,
başlıkları altında toplanabilir.

Vakfın kuruluşunda ve yönetiminde sadece Oda üyeleri vo Oda tüzel 
kişiliği ile sınırlı ka Tınmayı p gerçek kurucu üyelerin de yer alma
sının önemli katkısı olacaktır.
Bunlar:
a) Planlama ve ilişkin konularında saygınlık- kazanmış, Oda. üyemiz 
olmayan kişilerin de katılımı ile prestijinin arttırılması,
b) Bu kurucu kişilerin uzmanlık dallarında vakfın çalışmalarına so
rumluluk içinde katkıda bulunmalarının sağlanması,
c) Örgütsel işbirliği biçimlerinin çapraşık sorunlarından sıyrılarak 
disipiinlerarası işbirliğinin bir ölçüde sağlanması,
d) Bu kişilerin etken oldukları çevrelerde vakfın çalışma olanakla
rını arttırmaları,. ■
gibi guruplandırılabilir.

BELEDİYELER PLANLAMA HİZMETLERİ VAKFI



Gerçek kurucu kişilerin vakıf yönetiminde bulunmaları özellikle 
vakfın kuruluş ve gelişme dönemlerinde çalışmaların sürekliliği, 
gerçekten bu girişimin gerekliliğine ve yararına inanmış kimselerin 
çalışmaları yönlendirmesine olanak vermesi açılarından son derece 
önemlidir.
bu kişilerin sürekliliği ve uzun dönemli çalışmalarda yer almaları 
yanısıra; Oda üyelerinin daha kısa dönemler için yönetimde yer alma 
ları vakfın dinamizmini, yeni gelişmeler karşısında vakıf yönetimi
nin Oda politikası paralelinde kalmasını sağlayacaktır.

Konunun değerlendirilmesi için yapılan temaslarda ek listede isim
leri bulunan kişiler, bu girişimin çok yararlı olduğunu ve vakfın 
kuruluşunda, gelişiminde katkıda bulunacaklarını belirterek Oda
mızın girişimi ile bütünleşmişler ve kurucu üye olarak görev alabi
leceklerini belirtmişlerdir.
Lu kişilerin,
Uzmanlık dallarında gerekli birikim, bilgi ve deneyimlerinin ve 
saygınlıklarının bulunması ve dünya görüşleri ve davranışlarının 
Oda politikasına ters düşmemesi gözetilmiştir.

Bu kurucu kişilere ilaveten üyelerimiz arasından girişime inanan, 
sürekli çalışmayı göze alan belli sayıda arkadaşımızın da kurucu 
üye olmasında yarar bulunmakta dır.
Bu şekilde yönetim kurulunun kurucu üyeler için ayrılan üyelikle
rinde de gerekli dinamizm ve süreklilik sağlanmış olacaktır.
Vakfın kuruluş senedi noterlikte kesinlik kazandıktan sonra Asliye 
Hukuk Mahkemesi kararıyla bağlanacak ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde 
tescili ile vakıf kuruluşu yasal olarak tamamlanmış olacaktır. 
Vakfın resmen kurulmasından heaıen sonra bütün belediyelere konu 
etraflıca açıklanarak bildirilecek ve gerekli parasal y irdim ve 
teknik hizmet talepleri toparlanmaya•çalışılacaktır.
Bu arada belediye örgütleşmeleri ile y k m  ilişki kurulacak ve 
parasal katılımların - bu örgütler yoluyla sağl nm ..sın. , belediyeler 
ile gerekli işbirliğinin kurulmasına işlerlik ve ivedilik.kazandı
rılmasına -çalışılacEKtır.

Bu vakfın kurulması için Yönetim Kurulumuz çok yoğun emek ve z,.man 
ayırmıştır. Bu deneyimlerimizden anladığımız; vakfın bundan sonra 
gelişiminin de yoğun çabaya, kumu, oyu oluşturulmasın.:, belediyele



rin ekonomik desteğinin sağlanmasına bağlı olduğudur.
Vakıf yönetiminde g b m v  alacak üyelerimizin, atanacak vakıf genel 
sekreteri üyemizin, diğer kurucu üyelerimizin çok aktif ve yoğun 
çalışmaları yanışına diğer üyelerimize de..vakfın gelişmesi için önem 
li görevler düşmektedir. • •
bunlar; ' .
a ) belediyelere planlama çalışmaları için giden üyelerimizin gittik
leri belediyelerde yöneticilere konuyu açıklamaları ve parasal des
teğin sağlanması için karar aldırtmaları,
b) Vakfın tam profesyonel kadrolaşmada, çalışma düzeni kuruluncaya 
kadar tüm üyelerimizin vakfın yükümleneceği işlerin başarılı ve se
viyeli olarak tamamlanması, sonuçlandınİm«sı için gönüllü çalışma
larının gerekliliğidir.

22 nisan 1978 duraartesi ganü saat 19.do da yapılacak damşma toplan
tısında vakıf kuruluşu tartışılacak ve kurucu üye olarak görev almak 
isteyen 6 üyemiz belirlenecektir.

Konu üzerinde tüm üyelerimizin gereken önemle durmaları, düşünce 
geliştirmeleri ve danışma kuruluna katılarak, katkıda bulunmaları 
g erekme kt e d i r .

EK LİSÎEs VAKIF KURUCU ÜTÜLER

Esat ÎÜRAK •
Lehe-t LİNKİ!
Tului SÖKMEZ 
Üzcan ALTABa M 
Cevat $ EBE 31 
Tarık OKY-aY 
Ra c i LiiüEmLı 
Keliîı ÖLÇEK 
üztürk La Şa RIR
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Vakfın adı ve kurucuları

Madde I .;ıBELEDİYELER PLANLAMA HİZMETLERİ VAKFI "adı ile-tüzel 
kişiliğe sahip bir vakıf kurulmuştur.

Vakfın kurucuları,TMMOB Şehir. Planlama Mimar ve Mü
hendis Odası ile aşağıda adları yazılı gerçek kişi
lerdir.

Kurucuları:
1. TMMOB Şehir planlara Mimar ve Mühendisleri Odası
2,
3.

EK2 BELEDİYELER PLANLAMA HİZMETLERİ VAKFI

Bundan böyle Belediyeler planlama hizmetleri vakfı(vakıf), 
TMMOB. Şehir Planlama mimar ve mühendisleri edası,
(oda)ve diğer gerçek kişiler (kurucu) adıyla anılacaktır.

Merkez ve Şubeler :
Madde2. Vakfın merkezi Ankara®dadır.Vakıf amaçlarını gerçek 

leştirmek üzere şubeler açabilir.

Süre :
Madde 3. Vakfın süresi sonsuzdur.

Vakfın Amacı:
Madde 4. Vakfın amaçları şunlardır.

a) Belediyelerin planlama ve imar sorunlarını çözüm
lemede, imar planı yaptırtmada,değişiklik önerile
rinin ve 4 yıllık İmar-programlarının hazırlanma
sında belediyelere katkıda ve yardımda bulunmak; 
gerekli hallerde belediyeler adına planlama ve imar 
konularındaki işlerin devlet kuruluşlarındaki ta
kibini yapmak;

b) Planlama ve imar konularında ülkemizdeki ve dünya
daki deneyimleri yerel yönetimlere ve ilgili kamu 
kuruluşlarına aktarmak,bu konudaki sorunların na
sıl çözümlenebileceğinin teorik ve pratik araştır
malarını yapmak bunların sonuçlarını yerel yönetim
lere, ilgili kişilere,burumlara ve kamu oyuna duyurunk



Vakfın 
Madde 5

Haki aşrı
Madde 6

c) şehir plancılığı uğraş dalının dengeli ve düzen
li kentleşmede 'özellikle yerel yönetimler için
önem ve gerekliliğini belirtici çalışmalar yap
mak-;

Yapacağı İşler:
. Vakıf Amaçlarını gerçekleştirmek için
a) Teorik ve pratik araştırma veçalışmalar yaptırır, 

gerektiğinde bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak 
üzere bilim adamlarından veya uzmanlardan oluşa
cak komisyonlar kurar,toplantılar,seminerler, 
kongreler,konferanslar düzenler ve bu nitelikteki 
çalışmalara katılır;yerli ve yabancı kuruluşlarla 
çalışma alanına giren konularda işbirliği yapar,

b) Belediyelerin planlama ve imar sorunlarına iliş
kin bütün konularda,gelecek talep üzerine yardım
cı olmağa çalışır,Bu işleri yapacak elemanlar gö
revlendirir . Gereğinde görevlendirilen elemanları 
mahallinde çalıştırır.Merkezde, .yapılan işlerin 
arşivini hazırlar.

c) Çalışma alanına giren konularda yayın yapar ve 
yapılacak yayınları destekler.

d) Kitaplıklar ve arşiv kurar,bu tesislerden Beledi
yelerin ve kamunun yararlanmasını sağlar,

ve Çalışma Esaslar ı ;
. Vakıf Tüzel kişiliği, kanunlar ve bu senet hükümle
rine göre Medeni Hukuk ve kamu hukuku alanında bütün 
hıklar a a . f aydalanma ve bunları kullanma yetkisine 
sahip olup kuruluş amaçlarına uygun hakları kazanır, 
borçlar yükümlenebilir,yargı organları karşısında 
davacı ve davalı olabilir.
Amaçlarını gerçekleştirmeğe yararlı taşınır ve ta
şınmaz malları ve hakları hibe,satın alma,kiralama 
ve diğer tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve hu 
senetteki esaslar çerçevesinde sınırsız olarak kaza
nabilir.
Kamu yararına olmak üzere bilimsel,kültürel veya 
sosyal amaçlar ile kurulmuş veya kurulacak fonları 
kabul ederek yönetebilir.
Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar . 
yapabilir,işletmeler ve ortaklıklar kurabilir.Kur
duğu veya katıldığı girişimleri kendi başına veya 
ortaklaşa idare edebilir.
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Vakıf,kuruluş amacına u^gun diğer vakıf ve kuruluş
larla da işbirliği yapabilir.

Vakfın Varlığı;
Madde 7. Vakfın temel varlığını kurucu üyelerin ve odanın vak

fa tahsis ederek ortaya koyduğu,Ziraat Bankası Kızıl
ay Şubesinde bulunan, TL. nakit para oluş
turur.

Gelirler;
.Madde 8. Vakfın başlıca gelir kaynakları şunlardır.

a) Vakfın bizzat yapacağı hizmetlerden sağlanacak 
gelirler.
(Vakıf yerel yönetimlere yapacağı teknik hizmet
ler karşısında ,kâr amacı gütmeden,ücret tahsil 
edecektir.Hizmet karşılığı alınacak ücretlerin 
hizmet çeşidine göre miktarları Vakıf 1önetim 

- Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelik.esaslarına 
göre saptanacaktır.)

b) Vakfın yapacağı basın yayın işlerinden elde ede
ceği gelirler,

c) Vakfa yapılacak her türlü yardırıl ve bağışlar.

Yönetim:
Madde 9. Vakfın organları şunlardır.

1) Yönetim kurulu
2) Genel sekreter
3) Denetleme kurulu

Yönetim Kurulu:
Madde 10. Yönetim kurulu yedi kişiden oluşur.Bunlar;

a) TMMOB Şehir Planlama Mimar ve Mühendisleri odası 
yönetim kurulunun saptayacağı,oda.üyelerinden
3 üye,

b) '.-Gerçek kişi kurucularını kendi aralarından veya 
dışarda kent planlaması alanında faaliyet gös
teren kişilerden seçecekleri 3- üye (kurucu üye
lerin ölümü veya kurucu üyelikten ayrılmaları 
halinde geri kalan kurucu üyeler aralarından ek
silen adet kadar üyeyi seçerler.)

c) Vakıf Genel Sekreteri, (göreve: devam ettiği sürece 
tabii üyedir.)
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Oda'nm birer yıllık görevlendireceği üyeler ve Va
kıf genel sekreterinin dışında seçimle gelen üye
lerin süresi dört yıldır,Ancak yenileri seçilince
ye. kadar görevlerine devam ederler.Üyeliğin boşal
ması halinde yerine geçecek yedekleri de kurucu ü- 
yeler seçer,yedekler veya yeni seçilenler,yerini 
aldıkları üyenin müddetini doldururlar.
Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.
Yönetim kurulu dört yılda bir kendi üyeleri arasın
daki kurucu üyeler arasından bir başkan ve bir say
man üye seçer.
Yönetim kurulunun üst üste üç olağan toplantısına 
özürsüz olarak katılmayan üye,istifa etmiş sayılır 
ve bu durumda yerine yedeğinin davet edilmesine ka
rar verilir.

Toplantı ve karar nisabı:
Madde II.Yönetim kurulu,üye tam sayısının çoğunluğu ile,iki 

toplantı arasındaki süre iki ayı geçmemek üzere 
yılda en az altı kere toplanır ve oy çokluğu ile 
karar alır„Eşitlik durumunda,başkanın bulunduğu ta
raf çoğunlukta sayılır.
Kararlar karar defterine geçirilerek başkan ve ü- 
yeler tarafından imzalanır.Aykırı oy kullananların 
gerekçeli görüşlerini belirtmeleri zorunludur.

Yönetim Kurulunun görevleri:
Madde 12.Vakfın karar ve yürütme organı olan yönetim kurulu

nun başlıca görevleri şunlardır.
a) Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli her 

türlü kararları almak ve çalışmalarda bulunmak,
b) Vakfın takvim yılı itibariyle bütçesini,iş prog

ramını ve personel kadrolarını tesbit etmek,yıl 
sonlarında kesin hesabını onaylayarak denetleme 
organına ve teftiş makamına sunmak,

c) Vakfın her türlü varlıklarını en iyi şekilde ko
rumak, değerlendirmek ve verimiendirmek,

d) Vakıf genel sekreteri ile bir denetici ve yedeği
ni seçmek,

e) Bu tesis senedinde sözü edilen yönetmelikleri 
hazırlamak ,

f) lüzumlu göreceği diğer kararları almak.
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Temsil ve Yükümlülük:
Madde 13. Resmi merciler önünde ve toplantılarda Vakfı baş

kan veya tevkil edeceği yönetim kurulu üyesi tem
sil eder.
Vakfı yükümlülük altına sokacak işlemleri yerine 
getirmeğe yetkili olanlar ile yetki sınırları yö
netim kurulu kararı ile saptanır.

Genel sekreter ve Vakıf personeli;
Madde 14. Vakıf genel sekreteri Oda üyeleri arasından yöne

tim kurulunca atanır.İşten çıkarılmada da aynı u- 
suller uygulanır.Gereken durumlarda geçici per
sonel de görevlendirilebilir.
Vakfın çalıştıracağı personelin görev,yetki ve öz
lük hakları yönetim kurulunca hazırlanacak bir yö
netmelikle düzenlenir.

Denetleme Kurulu:
Madde 15. Vakfın çalışmaları ile hesaplarını yürürlükteki

mevzuata göre denetlemek üzere iki kişilik denet
leme kurulu teşkil olunur.Bunlardan birini Oda yö
netim kurulu,Oda üyeleri arasından diğerini Vakıf 
yönetim kurulu,kurucu üyeler arasından her yıl se
çer .Denetçiler zorunlu gördükleri hallerde Rapor
larını teftiş makamına da sunabilirler.Denetçiler 
birlikte çalışırlar.Düzenleyecekleri raporlarını 
Oda,Vakıf ve kuruculara verirler.

Görevlerin Fahriliği;
Madde 16.' Vakıf yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelikleri 

fahridir.
Merkez dışında görevlendirilmeleri halinde yol ve 
zorunlu masrafları vakıf tarafından karşılanır.

Mali Hükümler:
Madde 17. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.

Bütçe,yıllık gelir ve giderleri ayrıntıları ile gös 
terecek şekilde hazırlanır.Giderler sabit ve değiş
ken olmak üzere düzenlenir.Vakfın parası milli ban
kalarda saklanır veya devlet tahvili veya bir banka 
garantisi altında çıkarılmış menkul kıymetlere yatı 
rılır.
Mali işler için yönetim kurulunca bir yönetmelik ha 
zırlanarak gereken ayrıntılara yer verilir.
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Teftiş:
Madde 18. Vakıf 13.7.1967 gün ve 903 sayılı kanun hükümleri

çerçevesinde,Vakıflar Genel Müdürlüğü teftişine ta
bidir.

Yönetmeliklerin ve Yönetim Düzeninde Yapılacak Değişiklikler:
Madde 19. Gelecekte ortaya çıkacak yeni koşul ve durumlara 

göre,Yönetim Kurulu 8,14,17 Maddelerde sözü geçen 
yönetmelikleri ve Vakfın yönetim yöntemlerini yeni
den düzenleyebilir.

Fesih:
Madde 20, Vakıf herhangi bir nedenle feshedildiği takdirde

taşınır ve taşınmaz bütün malları ile hak ve borç
larının eş amaçlı bir kuruluşa devrine,yetkili mah
keme tarafından karar verilir.Bu karar kanunun ön 
gördüğü fesih heyetince en geç üç ay içinde alınır.

Değinilmeyen Kanular:
Madde 21. Bu senette hüküm bulunmayan hallerde 903 sayılı

kanun ve ekleriyle,bunlara dayanılarak çıkarılmış 
veya çıkarılacak tüzük hükümleri uygulanır.

Kuruluş devresi hükümleri:
Vakfın kuruluş ve tescil işlemlerini yürütmeğe va işlemlerle
ilgili belgeleri imzaya, .......................  yetkilidir..
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1978 YILI İÇİM İL.ZIRL.ıNiLJkTi. OL,MJ Yj,f ÖDEMELER IUEuBlUMESINDE 
ŞEHİR YE BÖLGE PMC.IL-RININ HkE ETTİKLERİ YERİ ALABİLMESİ DOĞ
RULTUSUNDAKİ GİRİŞİMLER SÜRDÜRÜLÜYOR*

şPMMO, yan ödemelerle ilgili her yıl Bakanlar Kurulunca hazırlanan 
kararnamede, şehir ve bölge plancılarının hak ettikleri yeri alması 
için Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkan
lığı ve ilgili diğer bakanlıklara 6.2.1978 tarihli bir dilekçe ile 
başvurmuştu. Dilekçede, mesleğin teknik nitelikleri vurgulanarak, 
şehir ve bölge plancılarının çalıştığı kamu kuruluşlarının sayısı
nın artış gösterdiği(dolayısiyle burumlarara sı bir nitelik kazan
dığı) belirtilmiş ve ayrıca ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nün 
eğitim programını içeren bir yazı dilekçeye eklenerek, ''Şehir Plan
cıları, lüksek Şehir Plancıları ve Yüksek Bölge Plancılarının, 6Ş7 
sayılı Yasaya 1327 sayılı Yasayla eklenen değişik Ek Maddeye göre 
yılda bir defa olmak üzere hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
yürürlüğe konulan yan ödemelerle ilgili kararnamenin (l) 'Sayılı 
(Kurumlararası) cetvelin B-Teknik Hizmetler Bölümü 5 sıra No 1lu 
meslekler arasında yer alarak işgüçlüğü ve aynı bölümün Not:5-A ve 
B fıkralarında belirtilen temininde güçlük zammından yararlanması” 
isteminde bulunulmuştu.

Maliye Bakanı özel Danışmanı tarafımdan gönderilen İŞ.2.1978 günlü 
mektupta konunun İncelenmekte olduğu belirtilmiştir. Daha sonra, 
Başbakan Bülent Ecevit tarafından gönderilen 7.3.1978 günlü mektup 
ile dilekçemizin Maliye Bakanlığına gönderildiği, konu ile ilgile
nilmek te olduğu bildirilmiştir.

ŞPMMO Yönetim Kurulu, konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı yet
kilileri ile görüşmelerini sürdürerek dilekçedeki istemleri doğrul
tusunda karar a l m ı l m a s m a  çalışmaktadır.

-11-



YAYIN KüîvjIâJ VH Ça LIçÎİA BİÇİMİ Â,lİit' İDİ
.Yönetim Kurulunda yapılan Öneri ve tartışmalar sonucu la?, ya.1 o o -  

yunan y ayın kurulunda yer alacak üyelerin lir bolümü ve çalışma 
biçimi saptandı,

Yayın Kurulunun A macı;

1. Odamız üyesi olan veya ol m. .yar: kişi yarkurul (komisyon/ veya 
kuruluşlarca yapılan her türlü mesleki ve bilimsel çalışmanın daha 
geniş bir kitleye tanıtılabilmesi için Oda yavan olanakların.' a 
kullanılması konusunda karar vermek,

2. Yayınlanması için Kurula iletilen çalışmaların basılma'31:1de 
diğer yayıncı kuruluşlarla işbirliği önerileri geliştirip Yönetin. 
Kurulu onayına sunmak,

3. Basılacak çalışraal-.rın mesleki ve bilimsel nitelim ıcrj nin ince
lenmesi için çalışmaların konunun nsayalarınsa okunup cluşsirils- 
rini almak üzere gerekli işlemleri çarpmak,

4. Basılacak çalışmanın yayınlanma biçimi ve s o: yiypa korrasıındaki 
kararı vermek,

p. ŞPiMO Haber Bülteni'nin gereken biçimse ¥0 aüreklj, olarak y a y m  
lanmusını sağlamak.

Oluşturulması ;

Görev almak istiyenierin arasından Oda Yönetim Kurulunun uygun 
göreceği sayıda kişiden oluşur, üyelerden en as birisinin Oda. sona 
tim Kurulunda asil üye olması gerekir. Kuru1 kendi icriucUm bir 
başkan seçer.

Çalışma Biçimi;

Kurul,i iletilen çalışmalar Kurul üyelerince druaurg goremirse er 
konuda diğer uzmanların görüşü alınır. Kurul Oda sekrotorisis u ç  
Kurul başkanının isteği üzerine gerektiğinde toplanır. Haber Bükte 
ninin çıkarılmasiyin görevli ve yönetim•kurulunca seçilen üyeler, 
bu uğraşlarını yayın kurulunun çalı şualarına bağlı, ka ] m aksı sın 
Oda sekreteriyle birlikte yürütürler.

Yayın Kurulunun yazılı onayından geçen çalı ama lar.m m.sılabi İması 
için Oda sekreterinin yazılı onayı gereklidir.
Sekreter yayın kurulu kararını onayladiktan sınıra çal.ı.şmnn?n iste
nilen biçimde basılmasını sağlamak üzere yayın k a m 1... üyeleriyle
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veya bir bölümüyle işbirliği içinde basılma işlemini denetler.

Yayın Kurulunun sekretarya işlemleri Oda. sekreteri aracılığıyla 
sağlanır.

1978 yalı boyunca yayın kurulunda görev alacağını belirten üyeler 
şunlardır; Hac i Erdemli

Şükrü Dağlı . .
Âli Hıza Gülerman (Bülten Sorumlusu)
Levent Utıen 
Gökhan Menteş
Engin Sungur ■ ;
Rıfat Türkkan

Yayın kurulunda görev almak isteyen üyelerimizin Oda'mız sekreter
liğine başvuruları. beklenmelidedir.

SAĞLIK KURULTAYI YAPILDI

Ankara Tabipler Odasınca düzenlenen Sağlık Kurultayı 14-21 Mart 
tarihleri arasında yapıldı. Ruh Sağlığı,. İlaç Sorunu, Ülke gerçek
lerine göre sağlık personeli yetiştirme politikası, Siyasal parti
lerin sağlık politikaları.... gibi konula rın tartışıldığı Kurultay’ 
da konumuzla yakından ilgili olan ’'Kentleşmenin Getirdiği Sağlık. 
Sorunları'' konulu bir açık oturum da yer alıyordu. İrem Acaroğlu, 
ünler -Şenyapılı, i-luzaf f er Akyol, Hikmet Al tuğ, Gökhan Menteş ve 
Ali Dinçer * in konuşmacı olarak yer aldığı açık oturumda Türkiye’de 
esas olarak bir kentleşme sorunundan çok, sosyo-ekonomik sistem 
sorunu ile karşılaşıldığı vurgulandı. Yapılan konuşmaların metin
leri Tabipler Odası, tarafından bir kitap biçiminde yayınlanacaktır.
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