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29. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU 

 

20.02.2016 Tarihinde saat 10:30’da gerekli çoğunluğun oluşması üzerine Yönetim Kurulu Başkanı 

Mahmet Kul tarafından açılış yapıldı. 

Divan Kuruluna sözlü öneri ve oybirliği ile Divan Başkanı Haldun Sucuka, Başkan Yardımcısı Hüseyin 

Çalışgan, katip üyeliklere Selin Kırbıyık Pamir ve Nafi İpek seçildiler. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka, Gündemin 3. Maddesine göre katılımcıları saygı duruşuna davet etti. 

İstiklal Marşı okundu. TMMOB Gözlemcisi tanıtılarak gündeme devam edildi. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka gündem hakkında öneri olup olmadığını sormuştur. 

Mete Topgüder EK-1 de verilen yazılı önerge ile 29. Dönem Olağan Genel Kurulu’nun, Terörü kınayan 

bir basın duyurusu yapılması için önerge verdi. 

Önergeyle ilgili olarak; Necdet Pamir ve Hüseyin Gürcan’dan oluşan bir komisyon kuruldu ve Genel 

Kurul Sonuna kadar basın duyurusu metninin kaleme alınması oybirliği ile kabul edildi. 

Mete Topgüder, 28. Dönemde kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bütçe arasında bütçe artışı olduğu 

takdirde Genel Kurul tarafından onaylanıp onaylanmaması gerektiğini sormuştur. 

TMMOB Yetkilisi gündemde yer alan 9. madde içerisinde bu konunun görüşülebileceğini belirtti. 

Divan Başkan Yardımcısı Hüseyin Çalışgan ve Mehmet Çelik tarafından, çalışma raporunun özetinin 

okunması için yazılı önerge verdi. Önerge oybirliği ile kabul edildi. 

28. Dönem Oda Genel Sekreteri Ezgi Özkılıç, 28. Dönem Faaliyet Raporunu sundu. Özetin okunması 

sonrasında Divan Başkanı Haldun Sucuka faaliyet raporu hakkında görüş almak üzere üyelere söz 

hakkı verdi. 

İbrahim Yamankaya önceki Genel Kurulda alınan karar gereği yapılan aidat düzenlemesi ile emekli ve 

çalışmayan üyelerden aidat alınmaması yönündeki karar nedeni ile teşekkürlerini iletti. 

Mustafa Münir Atagün konuyla ilgili söz aldı. Üyelerin Oda Faaliyetlerine katılım azlığını ve 

yönetimlerin üyeleri toplamakla görevli olduğunu vurguladı. Danışma Kurullarında üyelere daha fazla 

söz verilmesi gerektiğini belirtti. Kongre Faaliyetlerinin TPJD yanı sıra JMO ile de yapılabileceğini 

belirtti. Ayrıca SPE Turkey’den çok PMO’nun ön planda olmasını istediğini vurguladı. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka bilimsel gazetenin tekrar yayınlamasını desteklediğini belirtti.  

Gündemin bir diğer maddesi olan Denetleme Kurulu raporu Denetleme Kurulu Başkanı Erol Kanmaz 

tarafından okundu. Yönetim Kurulu’nun faaliyetleri ve bilançosu genel kurulun ibrasına sunuldu ve 

Oybirliği ile kabul edildi.  

Denetleme Kurulu’nun  hazırladığı rapor genel kurulun ibrasına sunuldu ve Oybirliği ile kabul edildi.  



Bir sonraki madde olan Odaya ait gayrimenkullerin durumunun görüşülmesi hakkında Mehmet Kul 

söz aldı ve Necatibey Caddesi’ndeki daire hakkında yaşanan olumsuzlukları (Kiracıdan kaynaklı 

sıkıntılar, dairedeki zararlar, kiracıyla devam eden hukuki süreç, bölgenin genel sorunları.) 

detaylandırdı. Danışma Kurulu’nda bu gayrimenkulün satışının gündeme geldiğini belirtti. Ekspertiz 

raporu neticesinde bu gayrimenkulün rayicinin 400.000 TL – 500.000 TL arasında olabileceği 

vurgulandı. Mevcut durumda gelirden çok gidere sebep olduğu belirtildi. Daha önce kira bedelinin 

aylık 3.500 TL iken bölgede faaliyet gösteren emlakçılardan alınan bilgilere göre güncel kira bedelinin 

aylık 2.000 TL civarında olacağı belirtildi. 

Gündem maddesiyle ilgili olarak Mete Topgüder’e söz verildi. Kendisi satışın gerçekleşebileceğini 

ancak yeni bir gayrimenkul yatırımıyla, doğacak vergi borcundan, emlakçı giderinden ve kira 

bedelinden dolayı mevcut durumdan farklı bir durumda olunamayabileceğini belirtti.  

Mehmet Çelik söz alarak; gayrimenkul ile ilgili yaşanılan olumsuzlukları bir kere daha vurguladı. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka, Necatibey Caddesi No:38/27 Sıhhiye – Ankara adresindeki 

gayrimenkulün satışı için; 29. Dönem Yönetim Kurulu’na, yetki verilmesini Genel Kurulu’nun onayına 

sundu ve satış yetkisinin 29. Dönem Yönetim Kurulu’na verilmesi oybirliği ile kabul edildi. 

Faaliyet Raporunda yer alan 2016 ve 2017 Bütçelerinin görüşme esnasında Haldun Sucuka 

katılımcılara söz hakkı verdi ve Latif Vrana kongre masrafı adı altındaki kalemin detaylarını talep etti. 

Mehmet Kul, bu kalemin planlanan birden fazla kongreyi içerdiğini belirtti. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka satılmasına oybirliği ile karar verilen gayrimenkulün bedelinin bütçeye 

konmasını önerdi. Mali müşavir bunun bütçeye ilave bir madde ile eklenebileceğini belirtti. Mehmet 

Kul, Aidat gelirleri kalemindeki 180.000 TL’lik tutarın 2016 ve 2017 yıllarına ait aidatları içermekle 

birlikte, ödenmeyen aidatların da bir kısmının da bu tutara dâhil olduğunu belirtti. 

Divan Başkanı Haldun Sucuka, Mehmet Kul’un sunduğu önerge üzerine; Yıllık 90 TL olmasını ve 

geçmiş dönem bütçesinin kalemleri arasında aktarma yapılmasını ve Mete Topgüder’in sözlü önergesi 

üzerine yıllar arası bütçe artışını onaylanması konusunu Genel Kurulunun onayına sundu ve tüm 

önergeler oybirliği ile kabul edildi.  

Delege listelerinin tayini ile ilgili Necdet Pamir, Kaya Karan, Nurhan Tekayak tarafından EK-3’te verilen 

listeler önerilmiştir. 

Mete Topgüder’in yazılı önergesi üzerine kurulan komisyon Terörü kınayan bir basın duyurusu 

kaleme almış ve Divan Başkanlığına teslim etti. Divan Başkanı Haldun Sucuka tarafından basın 

duyurusu Genel Kurula okunmuştur ve EK-4’te yer alan duyuru oybirliği ile kabul edilmiştir.  

 

 

Divan Başkanı  Başkan Yardımcısı Katip Üye  Katip Üye 

Haldun Sucuka  Hüseyin Çalışgan Selin Kırıbıyık Pamir Nafi İpek 

 


