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T. M. M. O. B. nin XVIII. Genel Kurul Toplantõsõ 16 Nisan 1973 Pazartesi günü
saat 10.00 da Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Devlet Su işleri Konferans 
salonunda başlayacak ve 17 Nisan 1973 Salõ günü saat 10.00 dan itibaren 
devam edecektir.

Toplantõ Gündemi ve Çalõşma raporlarõ eklidir. Katõlmanõzõ bekleriz.
Saygõlarõmõzla.
XVIII. Dönem YÖNETİM KURULU
   
1970-1971-1972 ve bugüne kadar
aramõzdan ayrõlan tüm ihtisas odalarõ
üyelerimizi saygõ ile
anarõz
16.4.1973
T. M. M. O. B. YÖNETİM KURULU
   
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XVIII. Genel Kurul 
Gündemi

16.4.1973 Pazartesi Saat: 10.00

I � Açõlõş ve Başkanlõk Kurulu Seçimi :
a) Açõlõş
b) Genel Kurul Başkanõ Seçimi
c) 2 Başkan Vekili ve 4 Katip seçimi
d) Saygõ duruşu
e) Yönetim Kurulu Başkanõ konuşmasõ
f) Davetliler konuşmasõ
g) Anõt kabre çelenk yazõ için temsilciler seçimi

II � Çalõşma Raporu ve diğer raporlarõn okunmasõ :
a) Çalõşma raporu
b) Mali rapor
c) Denetçiler raporu

III � Lüzumlu Komisyonlarõn seçimi :
a) Mevzuat Komisyonu (7 üye)
b) Bütçe Komisyonu (5 üye)
c) Birlik ve Odalar önerilerinin görüşülüp karara bağlanmasõ



IV � Çalõşma Raporu ve diğer raporlarõn görüşülmesi :
a) Raporlarõn görüşülmesi
b) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrazõ
c) Birlik Yönetim Kurulu ve Odalar tekliflerinin görüşülmesi ve karara 
bağlanmasõ

1 � Birlik Teklifleri :
� Odalar Birliği Yönetmeliği maddesini değiştiren öneri.
� Şimdiye 'kadar Odalar Birliğine borçlu 'kalmõş Odalar borçlarõnõn tasfiye 
şekli önerisi
� Yönetim Kurullarõnõn ve denetçilerin iki senede bir seçilmesini öngören 
öneri

2 � Odalar Teklifleri :
� (Petrol Mühendisleri Odasõ)
Yönetmelikteki yönetim kurulunun 5 kişiden 7 kişiye çõkarõlmasõ teklifi
� (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasõ)
� Yönetmeliğin 19. maddesi değiştirilmesi
� (Orman Mühendisleri Odasõ) talimatnamesine eklenecek maddeler önerisi
� Mimarlar Odasõ tüzük değişikliği önerisi

Salõ
Saat: 10.00

V � 1973 yõlõ bütçesi üzerinde görüşmeler:
a) Bütçe hakkõnda denetçiler raporu
b) Bütçe komisyonu raporu,
c) Bütçe hakkõnda görüşmeler
d) Bütçenin onaylanmasõ ve kabulü

VI � Komisyon raporlarõnõn incelenmesi :

VII � Adaylarõn ilanõ ve tasnif heyeti seçimi :
"Adaylar listelere delege kartlarõ ile birlikte alõnacaktõr"

VIII � Seçimler:
a) Yönetim Kurulu
b) Murakõplar
c) Yüksek Haysiyet Divanõ

IX � Dilekler:
Odalarõn Genel Kurula intikalini istedikleri temenniler Başkanlõk Divanõna 
sunulacaktõr.

X � Kapanõş :

Sayõn Misafirler ve Sayõn Mühendis ve Mimar Meslektaşlarõmõz,

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ XVII. Dönem Yönetim Kurulu olarak 
çalõşmalarõmõzõ bilgilerinize sunmak ve gerekli açõklamalarda bulunmak üzere 
huzurlarõnõzdayõz.



XVI. Genel Kurula:

1 � Ziraat Mühendisten.
2 � Mimarlar,
3 � Harita Mühendisleri,
4 � Gemi Makina ve İşletme Mühendisleri,
5 � Petrol Mühendisleri,
6 � Metalürji -Mühendisleri,
7 � Fizik Mühendisleri,
8 � Meteoroloji Mühendisleri,
odalarõ delegeleri katõlmõş ve yönetim kurulu birlik aidatõnõ muntazam 
ödemekte bulunan bu Odalar temsilcilerinden kurulmuştur.

Diğer Odalarõmõz ise birlik aidatõnõ ödememiş olduklarõndan 6235 (7303) sayõlõ 
kuruluş kanunumuzun 4. maddesinin sen fõkrasõ (Birlik hissesini ödemeyen 
odalar umumi heyete katõlamazlar) hükmü gereğince Genel Kurula 
katõlmamõşlardõr.

Yönetim Kurulumuz görev bölümü :

1 � Başkan Muhittin Güreli      (Mimarlar Odasõ)
2 � Başkan Vekili Kemal Lokman  (Petrol Mühendisleri Odasõ)
3 � Sayman Üye Yaşar Erbaz      (Fizik Mühendisleri Odasõ)
4 � Üye Ruhi Aytekin            (Ziraat Mühendisleri Odasõ)
5 � Üye Suay Umut               (Gemi Makinalarõ işletme Mühendisleri Odasõ)
6 � Üye Yaşar Kudu              (Meteoroloji Mühendisleri Odasõ)
7 � Üye Nejat Türkan            (Metalürji Mühendisleri Odasõ)
8 � Üye Asri Unsur              (Harita Mühendisleri Odasõ)
şeklinde yaparak göreve başlamõştõr.

1970 senesi içinde T. M. M. O. B. nin karşõlaştõğõ en hayati sorun bilindiği 
üzere (Personel Kanunu) dur.

Maliye Bakanlõğõnda 3 - 5 Maliyecinin çok kõsa zamanda (Kuruluşlarõn görüşü 
alõnmadan) hazõrlayõp süratle Bakanlar Kuruluna ve Oradan Parlamentoya 
sevk edilen bu kanun elbette ki bu kadar çeşitli meslek adamõ ve çalõşan 
kişileri tatmin etmekten uzak kalacağõ açõk idi.

657 ve onu değiştiren 1327 sayõlõ kanun, kamu teknik personelinin niteliklerini 
göreve atanmalarõnõ, vazife ve yetkilerini, haklarõ, yükümleri ve 
sorumluluklarõnõ, ücret ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinin tüm karşõlõğõnõ 
verememektedir.

657 ve onu değiştiren 1327 sayõlõ Devlet memurlarõ kanunu, karõşõk ve son 
derece düzensiz ve çok çeşitli bir durumda bulunan Devlet Personelin 
Statüsünde gerekli reformu yaparak tüm Devlet memurlarõnõ bir tabana 
oturtarak istikrar sağlayõcõ ve sosyal, ekonomik açõlardan güven verici 
yenilikler getireceği iddiasõ ile ele alõnmõş ve bu iddia ile de yürürlüğe 
konmuştur.



Bilindiği üzere bu kanun Türkiye'de teknik eleman yetiştiren çeşitli 
kuruluşlardan ve yurt dõşõndan diploma almõş tüm teknik personelin 
ihtiyaçlarõnõ karşõlamaktan uzak kaklõğõ kanunun uygulanmasõ sõrasõnda tüm 
çõplaklõğõ ile ortaya çõkmõştõr.

Devlet memurlarõ içinde yer alan teknik personelin sahip olduğu mesleği, 
uygulamanõn meydana getirdiği özel olanaklar bu kanunda dikkatlerden 
kaçmõş ve meslek gereklerini uygulama imkanõnõn yetersizliği ortaya çõkmõştõr.

Bu nedenledir ki Silahlõ Kuvvetler Personeli için çõkarõlan ayrõ bir kanunla 657 
sayõlõ kanunun dõşõna alõnmõştõr.

657 sayõlõ kanunda idarelerin takdir yetkisi son derece kõsõtlanmõş olmakla 
mesleklerin çalõşma özelliklerine göre gerekli esnekliği verme olanağõ 
sağlanamamõştõr.

Bilahare çõkarõlan yan ödemeler kararnamesi de bu amacõ sağlamaktan ve 
hele artan hayat pahalõlõğõ karşõsõnda tatminkar olmaktan çok uzak kalmõştõr.

Bu görüşe bir kaç ölçü vermek gerekirse :

1 � Tecrübeli teknik elemanõ Devlet hizmetine çekmek olanağõ kaldõrõlmõş ve
tersine Devlet Hizmetindeki tecrübeli teknik elemanõn özel sektöre ve bundan 
da ileri memleket dõşõna kaymasõ adeta zorlanmõş ve teşvik edilmiştir.

Bunun en açõk misallerini Kara Yollarõ, Devlet Su İşleri, Bakanlõklarõn çeşitli 
teknik hizmetler Genel Müdürlüklerindeki tecrübe kazanmõş teknik personelin 
devamlõ ayrõlmakta olmasõyla görmekte ve yatõrõmlardaki aksamalarla da 
yaşamaktayõz.

2 � Bilindiği üzere bir teknik elemanõn Devlet proje bürosunda çalõşmasõ ile
özel sektörde bir proje bürosunda çalõşmasõ arasõnda, veyahut Devlete 
kontrol mühendisi olarak çalõşmasõ ile bir müteahhit şantiyesinde şef olarak 
çalõşmasõ arasõnda teknik tecrübe kazanma açõsõndan mühim bir fark 
olmadõğõ kabul edilebilir.
Özel sektörde 857 sayõlõ kanun ve onu tadil eden 1327 sayõlõ kanunla meslek 
hizmetinde geçen seneler gerekil şekilde değer karşõlõğõ verilemediğinden 
tecrübeli teknik elemanõn kamu hizmetine alõnmasõ çok kõsõtlõ duruma 
getirilmiş ve bütün uygulamalar tatminkar olmaktan uzak kalmõştõr.

3 � Teknik hizmetlerin özellikleri olan :Şantiye, açõk arazi,vardiya çalõşmasõ,
ağõr koşullu çalõşma, tehlikeleri olan hizmetlerdeki çalõşmalar, normalin 
üzerinde ağõr şartlar taşõyan çalõşmalar olmakla bu üstün çabalarõn değeri 
karşõlanamadõğõndan bu hizmetleri yürütecek teknik eleman bulmakta büyük 
sõkõntõlar doğmakta ve sonuç olarak da yatõrõmlarõn gerçekleşmesi ve 
uygulamalar aksamaktadõr.

4 � Teknik personelin hizmete çekici ve devamlõlõğõnõ sağlayõcõ koşullar 
getirilmemiştir.

5 � Bir teknik elemanõn yurda maliyeti yedi yüz - sekiz yüz bin lirayõ 



bulmaktadõr. Bu yatõrõmõ en verimli olacak şekilde yerine yerleşmesini 
sağlamak için gerekli mevzuatõ getirmek görevimizdir. Aksi takdirde yüksek 
yatõrõm taşõyan bu elemanlarõn yurt dõşõna göçünü durduramayacağõz. Yani 
yurt ekonomisi   açõsõndan yersiz bir (beyin ihracõ) oluşumu ile karşõ karşõya 
bulunmaktayõz. Bu az gelişmişliğin getirdiği bir (israf tablosu) arz etmektedir.

6 � D. P. T. araştõrmalarõ ve kalkõnma planlarõna göre Türküye 
Cumhuriyetinin
kalkõnmasõ : Ağõr endüstriden başlayarak milli sanayiimizin kurulmasõnõn 
sağlanmasõ,tarõm ve tarõm endüstrimizin geliştirilmesi ve Hizmetlerin de en 
olumlu şekilde yerine getirilmesi hedeflerine (kõsa mesafeden varmasõna 
bağlõdõr, imalat ve İnşaat sektörlerindeki yatõrõmlar yõllõk ortalama 26 milyar 
TL. tutarõndadõr.

Bu yatõrõmlarõ uygulayacak kamu teknik personeli toplam yaklaşõk olarak 
32.000 civarõnda olup tüm 800.000 civarõndaki kamu personeline oranla % 4 
tutmaktadõr. Ürettim ekonomimizin ana unsuru olan bu elemanlarõn 
ihtisaslarõna göre verim düşüklüğüne meydan vermeyecek şekilde yerlerine 
yerleştirilmeleri kesin ve ana koşuldur.

Ekonomik gelişmenin, özgür olmanõn yani, müstakil Devlet olmanõn ana şartõ 
olduğu noktasõndan hareket ederek kalkõnma plânlarõnda ön görülen ana 
hedeflere ulaşõlabilmesi yukarõda işaret edildiği gibi mevcut teknik personel 
kadrosunun en verimli kullanõlma müeyyidelerinin en isabetli şekilde 
konabilmesine ve uygulanabilmesine bağlõdõr.

7 � Yirminci asõr bilim dallarõnda her yeni buluşlarõn arttõğõ,teknolojinin 
korkunç bir hõzla ilerlediği bir yüz yõldõr her yeni buluşun uygulamağa 
geçirilmesi yeni bir mühendislik Hizmetini de beraber getirmektedir.

Gelişmiş memleketlere oranla teknik personel mevcudu yarõnõn altõnda olan 
yurdumuzda halen bir çok ihtiyaç alanõ karşõlanmaktan çok uzaktõr. Bu 
sebeple mevcut teknik gücün ne kadar verimli kullanõlmasõ gerçeği ve bu gücü
memleket dõşõna kaçõrmama gerekliliği gayet açõk olarak ortaya çõkmaktadõr.

8 � Kamu Teknik Personellinin ihtiyaçlarõ bu grubu hedef olacak özel bir 
kanunla karşõlanmalõdõr.

Anayasamõzõn 117 inci maddesinin amir hükmüne göre hazõrlanan "Silahlõ 
Kuvvetler Kanunu" halen yürürlükte olup iktisadi Devlet Teşekkülleri, 
Üniversiteler Kanunlarõ ise hazõrlanmõş Büyük Millet Meclisine sevk edilmek 
üzere olmakla : "Kamu Teknik Personeli Kanunu" da süratle hazõrlanmalõ ve 
kanunlaştõrõlmalõdõr.

Bu konuda Odalarõmõzõn yaptõklarõ araştõrmalardan faydalanmak ve T. M. M. 
O. B. görüşünü almak elbette ki yerinde olacaktõr.
Bu tasarõ kamu teknik personelinin haklarõ, yükümlülükleri, aylõk ve ödenekleri 
ile sosyal haklarõ ve diğer özlük işlerini düzenleyen bir kanun olmalõdõr.

Ayrõca meslekte gelişme imkânlarõ yaratõlmalõ, teknik hizmetlerin kifayetli bir 
ölçüde görülmesi için gerekli ihtisas gruplarõ ayrõlarak hizmete çekici ve 



bağlayõcõ koşullarõ taşõmalõdõr.

Şantiyelerde ve yoksunluk bölgelerinde çalõşma, vardiya gibi özellikler taşõyan 
koşullar altõnda çalõşma, tehlikeli iş, zorluklu hizmet vesaire gibi çalõşma 
koşullarõ değerlendirilmelidir.

Teknik tecrübe değerlendirilmelidir.

Kamu Teknik Personelinin üstün ölçüde kendi ihtisas alanlarõnda çalõşmalarõ 
sağlanmalõdõr.

Kamu Teknik Personelinin yönetici sorumluluğu taşõyan kadrolara geçmeden 
de 1, 2, 3, 4 derecelere ulaşabilmesi esnekliği getirilmelidir.

Teknik yöneticilik ve yürütücülük sorumluluklarõ ile teknik sorumluluklarõn 
ortaya çõkaracağõ sorunlar çözümlenmelidir.

Kamu Sektöründe veya Özel Sektörde veya yurt dõşõnda kazanõlmõş olan 
tecrübelerden faydalanõlmasõ olanaklarõ getirilmelidir.

Kamu Teknik Personelinden, şantiye, fabrika, atölye, arazi ve benzer 
mahallerde haftalõk 48 saat çalõşma zorunluluğunda olanlara fazla çalõşma 
ücreti ödenmelidir.

Kadro yokluğu yüzünden terfi edemeyen teknik personelin muntazam ücret 
yükselmeleri sağlanmalõdõr.

Eğitim teşvik edilmeli ve sõnõf değiştirmelerinde bir önceki -sõnõfta geçen 
hizmetler değerlendirilmelidir.

Askerlikte geçen tüm hizmet süresi intibaklarda tam olarak dikkate alõnmalõdõr. 
(Ek: 1,2,3,4)

Yukarõda özet olarak belirlemeğe çalõştõğõmõz (Kamu Teknik Personel 
Kanunu)
ana esaslarõndan sonra tonunun geçmiş devrelerine göz attõğõmõzda 1970 
senesi içindeki görünüş şöyledir:

T. M. M. O. B. ye bağlõ 17 meslek odasõ kõrk bini aşkõn mühendis ve mimarõ 
ilgilendiren bu konuda musibet ilim yapmõş meslek sahibi bu kişilerin birlik 
olmalarõnõm ve tek sesle ve ne kadar ahenk içinde yurt çõkarlarõna uyar yapõcõ 
yönde seslerini duyurmalarõ gerektiği gerçeği bir defa daha bütün açõklõğõ ile 
kendini göstermiş oldu.

Bu realitenin idraki içinde olan yönetim kurulumuz aldõğõ bir kararla birlik 
yönetimi dõşõnda duran odalarõ :

Yeni çõkarõlmak istenen Personel Kanunu konusunda görüşmek ve ortak 
görüşleri belirleyerek 'mümkünse ortak davranõşlara geçmek, mümkün 
olamazsa aynõ paralelde ve aynõ tonda seslerle konuşmayõ sağlayacak ortak 
politikayõ tespit etmek üzere toplantõya davet etti. Bu çağrõmõz üzülerek 



söylemek zorunluluğundayõz ki; beklenen olumlu cevap bulmadõ. Bu daveti 
ikinci defa tekrar ettiğimizde yine bir akis getirmedi.

Bu durum karşõsõnda Yönetim Kurulumuz tutumunu birlik bünyesi içinde kalan 
odalarla tespit etmek ve bu davranõşlar içinde de dõşarõda kalan grubun 
davranõşlarõna ters düşmemeğe gayret etti.
Yönetim Kurulumuzun tutumu sonuca etkin olacak yerlerle temas sağlamak 
ve kurulan diyaloglarla sonuç almağa çalõşmak şeklinde oldu. Bu yönde 
Teknik Bakanlar zamanõn Başbakanõ, Maliye Bakanõ, Parti Başkan ve Başkan 
vekilleri, Teknik Parlamenterler ve teknik olmayan sözü geçebilecek 
parlamenterler üzerinde tesir edebilme yönümde oldu. Tüm teknik elemanlar 
olarak iki ayrõ grup halinde görünmemiz topluluğumuz için elbette ki bir "Zaaf" 
işareti idi.

Devlet idaresinde Teknik Personele karşõ olan ve Teknik Personeli Yönetici 
makamlardan ne kadar teknik zaruret gerekçesi olursa olsun uzaklaştõrmak 
ve bu gruptaki kişileri rakip kabul eden bir kõsõm yönetici sõnõflar tamamen 
duygusal nedenlerle Teknik Personelin yukarõda saymağa çalõştõğõmõz özellik 
taşõyan haklarõnõ inkar ederek "Teknik Personel" olabilmeyi çekici olmaktan 
çõkarõp diğer kamu hizmetleri ile aynõ hizaya getirme çabasõna düştüler.

Bunun sonucu olarak teknik elamanlarõm mühim ölçüde kamu sektöründen 
ayrõlacaklarõnõ hatta yurt dõşõna akacaklarõnõ ve bu durumun yatõrõm 
projelerine ve sonuç olarak da yurt kalkõnmasõna yapacağõ olumsuz etkiyi de 
tahmin edebildikleri halde bu tutumu benimsediler.

Nihayet Maliye Bakanlõğõnda 4-5 'kişinin bir odaya kapanõp bir aydan az bir 
kõsa sürede hiç bir kuruluş görüşü alõnmadan ortaya çõkarõlan bu kanun 
meclislerden geçirildi ve yürürlüğe girdi.

Bu arada Birlik Yönetim Kurulumuzun olumlu yönde değiştirmeğe muvaffak 
olabildiği : Başlangõç olarak teklif edilen 11. derecenin birinci kademesini, 
dokuzuncu derecenin 3. kademesine aldõrtabilmek oldu.

Burada tekrar belirtmeden geçmek istemiyoruz ki : Tüm Teknik Personel bir 
bütün olarak ortaya çõkabilseydi bu sonucu çok daha olumlu şeklide almak 
mümkün olur idi.

Kõymetli arkadaşlarõmõz; bundan .sonra T. M. M. O. B. ayakta durabilmek ve 
mali açõdan hayatiyetini koruyabilmek için çok sõkõntõlõ ve acõ günler geçirdiği 
devreye girdi.

Yönetim Kurulumuz büzden evvelki Yönetim Kurulu tarafõndan bastõrõlmõş 
(Teknik Rehber) isimi altõndaki bir kitap baskõsõndan doğma bir matbaa borcu 
ile yine bizden evvelki devre yönetim kurulu çalõşma raporu baskõ borcu 
olarak yine aynõ matbaaya yapõlmõş toplam 40 bin liraya yakõn bir borcu da 
devir almõş oldu. Bunlardan başka Muamelat şefi durumundaki 1500 lira 
aylõklõ bir bayan personel ile muhasebe uzmanõ bir diğer personele, Hukuk 
Müşavirliği görevi yapmakta olan bir hukukçu hanõm ve odacõya olan birikmiş 
aylõk borçlarõ olmak üzere T. M. M. O. B. nin o devredeki mali imkanlarõnõn 
üstüne çõkan bir borcu da Yönetim Kurulumuz devir almõş oldu.



Bu şartlarla T. M. M. O. B. yi işleyen bir kamu kuruluşu olarak devam ettirmek 
hakikaten bir marifet haline geldi. Bütün yõlmak istem iyen tutumumuza 
rağmen bir kaç defa Birliğin anahtarlarõ ile mührünü kanunumuzun yürütücüsü 
Bayõndõrlõk Bakanlõğõna veya Mahkemeye müracaat edip bir yedi emine testim 
etme durumlarõna geldik.

Bu koşullar karşõsõnda ilk çõkar yol olarak mevcut personelde kõsõtlama yapma 
yönüne döndük :

1 � Masrafõ asgariye düşürecek tedbirler almak,
2 � Genel Sekreterlik hizmetini Yönetim Kurulu arkadaşlarõ arasõnda birer, 
ikişer aylõk devrelerle sõra ile yapmak,
3 � Yönetim Kurtlu huzur haklerim mali durum düzelene kadar almamak,
4 � Hukuk müşavirliği hizmetini şimdilik kaldõrmak,
5 � Muamelat şefliği hizmetini de şimdilik kaldõrmak.
Bu uygulamadan sonra T. M. M. O. B. bir Yönetim Kurulu ve bir odacõdan 
ibaret kaldõ.

Yönetim Kurulumuz arasõndan da evvela Gemi Makina İşletme Mühendisleri 
Odasõ temsilcisi arkadaşõmõz toplantõlara devam etmemeğe başladõ.

İkinci olarak 1971 senesi başlarõnda da Ziraat Mühendisleri Odasõ T. M. M. O. 
B. ye muntazaman aylõk ödemelerde bulunmalarõna rağmen bu ödemeleri 
kesmeleri üzerine adõ gecen eda temsilcisi Sayõn Ruhi Aytekin arkadaşõmõz 
da çok kõymetli iş birliğinden bizi mahram etti ve Yönetim Kurulundan ayrõldõ.

1971 senesi Ağustos ayõnda da Meteoroloji Mühendisleri Odasõ temsilcisi 
kõymetli arkadaşõmõz Sayõn Yaşar Kudu da devam edemeyeceğini bize 
bildirdi.

Yani bu şekilde T. M. M. O. B. Yönetim Kurulu elemanlarõ arasõndan da güç 
bakõmdan mühim kayõplara uğradõk.

Bütün bu zor şartlara bir de Mithatpaşa Caddesinde işgal etmekte olduğumuz 
dairenin sahibi tarafõndan 1300 lira aylõk kiranõn 2000 liraya yükseltilmesi aksi 
takdirde daireyi derhal tahliye etmemiz isteği ile karşõlaştõk. Esasen kirayõ 
muntazam bir ödemeye bağlõyamadõğõmõzdan hukuki acõdan açõk vermiş 
olduk ve nihayet icra marifetiyle dairenin tahliyesi tebligatõ ile karşõlaştõk ve 
parasõz Birliğin eşyalarõnõ teslim edecek yerde bulunamadõğõndan yeni ucuz 
bir yer bulana kadar Şubat 1971 ayõ içinde Birlik malzemesini bir evin iki gözlü 
garajõna depo etmek zorunda kaldõk.

Bu arada 1971 senesi Şubat ayõ içinde Yönetimi devralan Mimarlar Odasõ 
Yönetim Kurulu da T. M. M. O. B. ye ödemekte olduğu aylõk aidatõ 
ödememeğe başladõ.

Tabii bütün bu tutumlar Birliğin nefes almasõna son vermek çabalarõ manasõnõ 
taşõyor idi. Buna karşõ olarak T. M. M. O B. nin yönetim sorumluluğunu 
omuzlarõnda taşõyan son 4-5 kişi şartlar ne olursa olsun bu Birliğin hayatiyetini 
devam ettirmeğe ve elbet bir gön bu topluluğun, Birliğin ne kadar gerekli, 



Birliğin her birimize ne kadar güç kazandõracağõ, T. M. M. O. B. nin bu yurda 
ne kadar yararlõ olduğuna inanacaklarõ noktaya geleceklerine yani bu 
topluluğun aklõ selime dönüş noktasõnda buluşacağõmõza inancõmõz tamdõ.

Kõymetli arkadaşlarõm, karşõnõzda hesap vermeğe çalõşan bu 4-5 kişilik grubu 
hangi noktadan tenkit ederseniz ediniz, bu grubun varlõğõmõzõ sürdürebilmek 
için gösterdiği azimli ve karşõlõksõz direnişi sonucu sizlere getirdiği en büyük 
hizmet şu anda burada topluca olabilmemizin sağlanmasõ başarõsõdõr.

Bizler bu görünüş ile iftihar ediyoruz. Bu toplantõ bizim kişiler olarak 
hayatõmõzõn en büyük manevi mükafatõ olarak kalacaktõr.

BAĞ - KUR KANUNU VE BU KURULUŞ İLE OLAN İLİŞKİLERİN TANZİMİ:

Bu devre serbest çalõşan meslektaşlarõmõzõ da bünyesinde toplayan Bağ-Kur 
kuruluş kanunu çõkarõldõktan sonra bu kuruluş ile T. M. M. O. B. arasõndaki 
ilişkilerin taraflõmõzdan tanzim edilmiş ve üye Bağ-Kur ilişkilerinin daha rahat 
ve keseden işleyebilmesi düşüncesiyle T. M. M. O. B. adõna Odalara yetki 
tanõnarak üyelerin doldurduklarõ formüllerin tasdiki odalara bõrakõlmõştõr.

Bundan başka Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi,Tübitak 
gibi Kuruluşlarla olan normal ilişkilerimiz devam ettirilmiştir.

DIŞ MÜNASEBETLERİMİZ :

1 � Genel Merkezi Paris'te bulanan ve üyesi bulunduğumuz FEAIMI (Ulusal 
Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu) teşkilatõnõn çalõşmalarõna maddi 
olanaklarõn yokluğu sebebiyle katõlõnamamõştõr. Bu kuruluş Avrupa 
ölçüsünde bir teknik bilgi alõş verişini sağlayan bir kuruluş olmakla Avrupa 
memleketleri içinde halen bu kuruluş çalõşmalarõ dõşõnda kalan bir Türkiye, 
birde İzlanda vardõr.

2 � Yurt dõşõnda yapõlmakta olup Birliğimize yansõtõlan bilcümle Uluslararasõ
bilimsel, teknik, endüstriyel ve teknolojik kongre, konferans, sempozyum, 
kollokyum,seminer ve stajlar hakkõndaki bilgiler Odalarõmõz kanalõ ile 
arkadaşlarõmõza iletilmeğe çalõşõlmõştõr.

3 � Eisenhower bursu için adaylar gösterildiği halde sonucundan bugüne 
kadar
haber alõnamamõştõr.

ODALAR İLE OLAN İLİŞKİLERİMİZ :

Yönetim Kurulumuz göreve başladõğõ günden beni Birliğe aidatõnõ muntazam 
ödemekte olan odalar ile Birlik dõşõnda kalmak isteyen ve Birliğe olan 
aidatlarõnõ ödememekte õsrar eden odalarõmõz ile ilişkiler açõsõndan hiç bir 
ayrõcalõk göstermemiş ve tüm odalarõn çalõşmalarõnõ kolaylaştõrõcõ ve yardõmcõ 
olucu yönde davranõşlarõnõ ayarlamõştõr. Yani mali ilişkilerimiz ile muamele ve 
iş ilişkilerimizi birbirine karõştõrmama gayreti içinde olduk.

Bu tutumumuza rağmen bazõ oda yöneticileri bir kõsõm işlemlerde yazõlarõmõzõ 



cevapsõz bõraktõlar.

Bu arada Odalar Birliğine aidatlarõnõ ödeyerek bu güne kadar dayanmamõzõ 
sağlayan Odalarõmõza ve bizimle kanunumuzun hükümleri çerçevesi içinde 
gerekli ve verimli işbirliği yapan odalarõmõza huzurunuzda teşekkürü görev 
bilmekteyiz. Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşõ tarafõndan 
yapõlan : 6235 (7303) sayõlõ Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 
kanununun tadili hakkõndaki teklif:

Ekte sunulan bu kanun teklifi 3 Nisan 1972 tarihli T. B. M. M. Bayõndõrlõk 
Komisyonu Baştanõ imzasõyla 5.4.1972 de aldõğõmõz bir yazõda :

Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin ve 4 arkadaşõ imzasõyla (Ek : 6235 (7303)
sayõlõ T. M. M. O. B. kanununu tadil eden bir kanun tasarõsõnõn komisyonda 
yapõlacak görüşmeleri õsrarõnda okunmak üzere 5 Nisan 1972 tarihine kadar 
görüşümüz isteniyor idi. 5 Nisan 1973 günü Posta ile öğleden sonra aldõğõmõz 
yazõ üzerine aynõ gün 16.30 daki toplantõya ancak yetişebildik ve mevcut 
kanunun korunmasõ yönündeki görüşümüzü ancak sözlü alarak iletebildik.
Bu tasarõ bilindiği üzere :

Kamu sektörü ve özel sektörde çalõşan Mühendis ve Mimarlarõ ikiye ayõrõyor 
ve özel sektörde çalõşanlardan (isteyenlerin) ilgili ihtisas odasõna kayõt 
olmalarõna olanak tanõyor ve odalarõ (Siyaset yapamazlar) kaydõ ile her türlü 
politik davranõşlarõn dõşõna iten hükümler getiriyor ve kõsacasõ bir kõsõm 
Odalarõmõzõn kapanmasõnõ, hatta yok olmasõnõ, yaşayabilme şansõna sahip 
olanlarõ da ancak ayakta durabilecek bir Dernek hüviyetine indiriyor idi.

Bu durumda oda Başkanlarõ seviyesinde yaptõğõmõz toplantõlar kararlarõna 
uyarak düzenlediğimiz ortak basõn bildirisini bir basõn toplantõsõ ile kamuya 
duyurduk ve bildirileri gerekli yerlere ulaştõrdõk.

Bu devreden sonra son durumda 15 Şubat 1973 de hepimiz bu kanun 
teklifinin Büyük Millet Meclislinden geçmiş ve Senatoya sevk edilmiş olduğunu 
gazetelerden öğrenmiş olduk. Bu tutum tüm Teknik Personel topluluğumuza 
yöneltilmiş bölücü, yok edici bir darbe niteliğinde idi.

Bundan sonra Şubat ve Mart 1973 senesi içindeki çalõşmalarõ Senato içinde 
yoğunlaştõrmaya gayret ettik ve Birlik Yönetim Kurulu olarak :
Senato Başkanõ, Senato Bayõndõrlõk Komisyonu Başkanõ ve üyeleri ile Senato 
Parti grup Başkanlarõ ve tanõdõğõmõz veya tanõmadõğõmõz Senatörlerle 
diyaloglar kurarak davamõzõ ve savunmamõzõ kendilerine iletmeğe ve taraf 
kazanma çabasõ içine girildi.

Bu arada Şubat 1973 ilcinde devam etmekte olan Odalar Genel Kurullarõnda 
durumu her arkadaşõmõza duyurulmağa ve toplu bir gayretin içine girilmesi 
gerekliliği herkese anlatõldõ.

Bu raporun ele alõndõğõ sõralarda mezkur kanun Senato Bayõndõrlõk 
Komisyonundan: 

(Kamu ve Özel Sektör ayõrõmõ) kaldõrõlarak ve (siyasetle uğraşamazlar) kaydõ 



da silinerek çõkmõş ve Senato Genel Kuruluna sevk edilmiş durumda 
beklemektedir. Her yönden çalõşmalarõn arkasõnõ kesmemek zorundayõz. 
Kanun Senato Genel Kurulundan geçse dahi Millet Meclisine iade edilecek ve 
bir karma komisyonda tekrar görüşülecektir.

YABANCI TEKNİK ELEMANLAR SORUNU :

6235 (7303) sayõlõ kanunumuzda yabancõ Mühendis ve Mimarlarõn Türkiye'de 
çalõşabilmeleri Bayõndõrlõk Bakanlõğõ tarafõndan T. M. M. O. B. görüşü 
alõndõktan sonra verilecek müsaadeye bağlanmõştõr.

Bu işlemi T. M. M. O. B. yönetim Kurulu olarak :
Bayõndõrlõk Bakanlõğõnca formu ekli olarak gönderilen yabancõ teknik eleman 
hakkõndaki bilgi ve isteği ilgili ihtisas odasõna yansõtõlmakta ve adõ geçen 
odanõn görüşünü 15 gün zarfõnda aldõktan sonra o görüşü temel olarak T. M. 
M. O. B. görüşünü Bayõndõrlõk Bakanlõğõna göndermekte idi.

D. P. T. inin hazõrlamõş olduğu :

"Yatõrõmlarõn ihracatõn, Turizm ve Döviz Kazandõrõcõ hizmetlerin teşviki için 
Kanun tasarõsõ" adõ altõnda Nisan 1972 de hazõrlamõş olduğu tasarõnõn 5/f 
maddesi aynen şöyle idi:

f) Yabancõ Teknik Personel:

Genel teşvik tablosunun bir ve ikinci derecelerindeki yerli teşebbüsler, 
istihdam ettikleri yerli personel sayõsõnõn % 5 i oranõndan fazla olmamak üzere 
yabancõ uyruklu teknik personeli, bu kamõnda adõ geçen mercilerden ayrõ bir 
izne tabi olmaksõzõn istihdam edebilirler ve bunlarla ilgili harcamalar gelir ve 
kurumlar vergisi matrahõndan bir kat fazlasõ ile indirilir. Son derece masum 
görünen bu maddenin  gerçek mahiyetinin ne olduğunu sunduğumuz basõn 
bildirisine özet olarak açõkladõk.

Fõkra kõsaca: Yabancõ teknik elemanõn Türkiye'de kullanõlmasõnõ teşvik (Yerli 
teknik elemanlarõn istihdam yerlerinin kapatõlmasõ ve memleket dõşõna itilmesi 
ve bu kanalla mühim ölçüde vergi kaçõrma imkanlarõnõn da arttõrõlmasõ 
manasõnõ taşõyor idi.

Yine Oda Başkanlarõnõ davet ederek yaptõğõmõz görüşmeler sonucu 
hazõrlanan ortak basõn bildirisi ile hu tasarõnõn karşõsõna çõkõldõ ve konu yapõlan
basõn toplantõsõ ile kamuya duyuruldu. Ve gerek D. P. T. gerekse Sanayi 
Bakanlõğõ nezdindeki teşebbüslerimiz ile madde değiştirildi.

Bu tutumlardan anlaşõlõyor ki Türkiye'ye dõşarõdan gelen yatõrõm kredileri 
konusunda Türkiye Cumhuriyeti adõna müzakere masasõ başõna oturan kişiler 
yabancõ teknik hizmetin ve projelendirme çalõşmalarõnõn da kredi yanõnda -
kabul edilme zorunluluğu olan ayrõlmaz bir unsur olarak görmekte ve bu 
anlaşmalarõn bu yönlerine karşõ olan yerli teknik eleman topluluğu engeli bu 
madde ile bertaraf edilmek, aşõlmak istenmektedir.
Çünkü şurasõ açõk bir realitedir ki : Türkiye'ye acõtan her çeşit dõş kredilerin 
yõllõk faiz oranlarõ düşük gösterilmekte, öte yandan projelendirme safihasõnda 



kredi açan ülkenin teknolojisi esaslarõna uyar bir projelendirme yapõlmakta ve 
uygulamada yüksek ücretli yabancõ teknik eleman 'istihdam ile kredi açan ülke
veya kuruluş elemanlarõna ve ihracat malzemesine Türkiye Pazar olarak 
açõlmaktadõr. Ve Türkiye Cumhuriyeti kendisine açõlan kredinin (görünmez asõl 
yüksek faizini bu sistem ile ödemektedir.

Bu sonuç Türkiye'ye takõlan (az gelişmiş ülke veya gelişmekte olan ülke) 
deyiminin doğal bir sonucudur.

Kõymetli Delege arkadaşlarõmõz,

Türkiye'nin bir çok ana sorunlarõ artõk tartõşma devrelerini kapamõş ve 
billurlaşmõş, elle tutulur, gözle görülür devreye girerek planlõ olarak süratle 
uygulama dönemini idrak etmiştir.

Bunlarõn başõnda elbette ki Ulusal Sanayimizin yine kendimiz tarafõndan 
kurulmasõ sorunu gelmektedir. Kelimeyi tam anlamõyla kullanmamõz gerekirse 
bir (fabrikalaşmõş) değil (Sanayileşmiş ülke) olmak amacõndayõz. Bu da 
elbette ki kalkõnma planlarõna göre bir endüstriyel tesisin uygulanmasõna karar 
verilmesi ile bu tesisin gerekli kapasite ile işletmeye açõlõşõ arasõndaki Kim 
araştõrma ve çalõşmalar mühendislik hizmetleri olarak tanõnõlmak gereklidir. Bu 
hizmetler daha çak yerli yatõrõm malõ üretilmesi ve kullanõlmasõ ile beraber 
kendi mühendislik gücümüzle realize edilmesini gerektirmektedir.

Milli endüstrimizin ihtiyacõ olan teknolojileri kendimiz üretmek zorundayõz. 

Her yõl artan teknik eleman gücümüzün kullanma olanaklarõnõ planlõ olarak 
geliştirme ve hazõrlama projemizin olmasõ gereklidir.

Sanayiin finansmanõ mevzuunda, yurttaşlarõn tasarruf göçlerini arttõrma ve bu 
tasarruflarõ endüstri yatõrõmlarõna yöneltici çekiciliği ve mevzuatõ getirmek 
lazõmdõr.

Endüstrileşmenin temel ihtiyacõ olan teknik eleman gücü mevcut elemanlarõn 
israf edilmeden ihtisas yerlerinde kullanõlmalarõ ve memleket dõşõna kayma 
zorunluluklarõnõ bertaraf edici müeyyidelerin getirilmesi zorunludur.

T. M. M. O. B. Genel Kurulunun ertelenme nedenleri:

1 � 14 Nisan 1970 de seçilen Yönetim Kurutumuz 1970 senesi normal 
devresi anormal mali şartlarla tamamlandõktan sonra 12 Mart 1972 
Muhtõrasõnõ takiben 26
Mart 1971 de konulan Sõkõyönetim düzeni karşõsõnda esasen yok olan mali 
yeteneksizliklerine bir de Sõkõyönetim yasağõ eklenince 1971 senesi içinde iki 
defa Sõkõyönetim Komutanlõğõna yaptõğõ yazõlõ toplantõ izni isteklerine olumsuz 
cevap almõş ve toplantõ izni verilmemiştir.

2 � 1972 senesi Nisan ayõ başõnda Birliğin daveti üzerine Oda başkanlarõ 
seviyesindeki toplantõda tutulan protokolde Genel Kurul için gerekli maddi 
olanak sağlanõyor görünmüş ise de 20 Nisan 1972 ye kadar ödemeyi yapmayõ 
kabul eden Odalardan bir kõsmõ bu ödemeyi Haziran ayõ ortalarõna kadar 



ertelemişlerdir.

Bunun dõşõnda Genel Kurulun yapõlabilmesi için hukuki olanak hiç 
sağlanamamõş bu yönde yapõlmasõ gerekli hukuki araştõrma Odalara ve 
Hukuk müşavirlerine bõrakõldõğõ halde bir çözüm getirilmemiştir.

1972 Temmuz ayõ ortasõnda yapmayõ araştõrdõğõmõz Genel Kurula başta 
inşaat Mühendisleri Odasõnõn delege arkadaşlarõm şantiyelerde olmasõndan 
ötürü katõlamayacaklarõ, Makine Mühendisleri Odasõ delegelerinin ise 
seçilmemiş olmalarõndan ötürü katõlamayacaklarõnõ yazõlõ olarak beyan 
etmeleri ve hukuki çözümünde getirilmemiş olmasõndan dolayõ Genel Kurul 
hazõrlama çalõşmalarõ 1972 senesi son baharõna ertelendi.

Aralõk 1972 başõnda yapõlan Genel Kurul hazõrlõğõnõn Odalara duyurulmasõ ile 
Sanayi Kongresi hazõrlõklarõ içinde olan Makina Mühendisleri Odamõz bu 
Genel Kurula yine katõlamayacağõm ancak Şubatta ki Oda Genel Kurulunda 
yeniden seçilecek delegeleriyle normal sürede yani Nisan 1973 Genel 
Kuruluna katõlabileceklerini beyan ettiler.

İnşaat Mühendisleri Odamõz da kendi Şube ve Merkez Genel Kurul 
çalõşmalarõ içinde olduklarõnõ, binaenaleyh Ocak başõnda yapõlacak bir genel 
kurula katõlamayacaklarõnõ yazõlõ olarak bildirdiler. Bu görüşlere Kimya, Petrol, 
Metalürji, Fizik Mühendisleri Odalarõmõz görüşü ve ayrõca Aralõk 1972 de 
yapõlan Denetleme raporlarõnda da Genel Kurulun Nisan 1973 de normal 
süresinde yapõlmasõ tavsiyesi üzerine XVIII. Genel Kurulumuz ikinci bir doğuş 
olarak 16-17 Nisan 1973 tarihine ertelemek zorunda kalõnmõştõr.

Kõymetli delegeler:

Halen karşõnõzda büyük hizmetler yapmõş bir yönetim kurulu olarak değil, 
fakat bağõmsõzlõk, ilgisizlik, hatta çökmesi beklenen yurt için bu kadar hayati 
görevleri olan bu kuruluşu hiç olmazsa ayakta duran, yasayan, varlõğõnõ 
sürdüren bir topluluğun temsilcisi kuruluş olarak sizlere teslim ediyoruz.

Sizler onu gerekli gücüne kavuşturunuz.

Bugün burada 17 ihtisas odamõzõn çok kõymetli sayõn delegeleriyle yapmakta 
olduğumuz bu Genel Kurulun T. M. M. O. B. için bir nevi yeniden doğuş 
olarak da kabul edebileceğimiz kanõsõndayõz. Binaenaleyh bu yeniden 
doğuşta çok sõkõntõlõ bir devreyi büyük bir tahammül ile karşõlayabilmiş kişiler 
olarak bugün buradayõz.
Takdir Yüksek Genel Kurulundur.
Saygõlarõmõzla.
XVI. Dönem YÖNETİM KURULU

NOT : Yönetim Kurulumuzun 26.3.1973 günlü toplantõsõnda tüm odalarõn 
XVIII. Genel Kurula daveti karar altõna alõnmõştõr.
12.4.1973

MURAKABE RAPORU l



1.5.1970 den 28.4.1971 e kadar olan devrenin denetimi:

1.� Birinci bölümün,1 inci madde a, b, c fõkralarõ ile 2 inci maddeye konan 5 
den ve eklerden hiç bir sarfiyat yapõlmamõş ve hasar yok.
2.� 80.725 liraya karşõlõk 30.600 TL. sarf edilmiş, 50.125 TL. tasarruf 
sağlandõğõ görülmüş ve bu tasarrufun :

I � Genel Sekreter maaşõnõn 3 aylõğõnõn 300 TL. üzerinden 
ödenmesi,diğerlerinin ödenmemesi;
II � Avukat daktilo memurunun istihdam edilmemesi:
III � Muhasebe memurunun maaşõnõn 300 TL. üzerinden ödenmesidir.

3 � Sarfiyatta adli masraflarõ, Genel Kurul giderleri ve kitap mevzuu da 
tahsisatõn üzerinde fazla harcamalarda bulunulduğu görülmüş ve bütçede bir 
aktarma yapmadõğõ tespit edilmiştir. Bu aşõrõ masraflarõn (işine son verilmiş 
istifa etmek zorunluluğunda bõrakõlmõş bulunan Genel Sekreter Muammer 
Çetinçelik tarafõndan re'sen yapõldõğõ ve buna ait kararlarõn 23.6.1971 
tarihinde alõndõğõ görülmüştür.)
4 � 100.689.64 TL. lik giderlerin 71.224.41 TL. sõnõn alacaklar hesabõnda 
bulunduğu;

5 � 25.2.1971 tarihî itibariyle kasa hesabõnõn sõfõr banka hesabõnõn 19825 TL.
olduğu görülmüştür.

6 � 1.3.1970 ilâ 28.2.1971  devresi için Odalar borcu olarak tahakkuk ettirilen
420.528 TL. dan 29.150 TL. sõnõn alõndõğõ, bu durumda Birliğin normal 
çalõşmasõna imkan görülemediği, yine parasõzlõk nedeniyle hissesini 
ödemeyen odalar nezdinde teşebbüste bulunmadõğõ görüldü.

7 � Muhasebe kayõtlarõnõn usulüne uygun olarak yürütüldüğü ve defterlerin
muntazam tutulduğu tespit edilmiştir.

1.3.1971 ile 21.6.1971 tarihleri arasõndaki durum:

1 � 29.3.1971 tarihli sayõlõ kararla Birliğin malî gücünün bulunmamasõ 
nedeniyle
Genel Kurul toplantõsõ Mayõs 1971 içine atõlmõş ve esasen örfi idare yasaklarõ 
nedeniyle ve yine son olarak 18.6.1971 tarih ve 011/549 sayõlõ yazõlarõyla 
olumsuz cevap alõnmasõ nedeniyle kongrenin yapõlõş tarihinin kesinlikle tespit 
edilemeyeceği ve bu nedenle 1.3,1971 tarihinden itibaren 1970 'bütçesi 
kõyaslanarak 'Birlik faaliyetlerinin devamõ zorunlu görüldü.    

2 � Bu devre içinde yapõlan 10906.41 TL. nõn azami tasarrufa riayet edilerek 
ilk
üç ay masraflarõnõn limitinde olduğu, geçen seneye nazaran artõş gösteren 
müteferrik giderlerin Birliğin taşõnma ücreti olarak ödenen 1400 TL. dan ileri 
geldiği tespit edilmiştir.

3 � Üç aylõk devre zarfõnda 18.841 TL. lõk oda hisselerinden tahsilat yapõldõğõ
görüldü.



Birikmiş olan iki senelik Birlik borcunun odalara külfet yüklemesi göz önünde 
tutularak 1970 yõlõ Hisselerinin Birliğin borcu olan 71.224.41 TL. nõn 
ödeyebilmesi için hisseleri nispetinde 1971 hisselerinin ise tam olarak 
alõnmasõnda Yönetim Kurulunun bir faaliyet göstermesi tavsiyeye şayan 
bulunulmuştur.

T. M. M. O. B. MURAKIPLARI
Mete TÜRKSOY Zekai BURAK

MURAKABE RAPORU II

T. M. M. O. Birliği Genel Kurul toplantõsõna karar verilmesi ve aldõğõmõz davet 
üzerine 9.12J1972 Cumartesi günü Birlik binasõnda yapõlan toplantõ ve teklif 
sonunda aşağõdaki konular ve hususlar tespit edilmiştir.

1 � 26.6.1971 tarihinde tespit edilen hususlar üzerinde gerekli uygulamalar 
yapõlmõştõr.

2 � Başta Sõkõyönetim Komutanlõğõndan müsaade istihsal edilememiş olmasõ 
bilahare Odalarla yapõlan toplantõlar sonunda Genel Kurul verilerinin 
tespitindeki görüş farklarõ nedeni ile Genel Kurul toplanamamõştõr. Ocak 
ayõnda yapõlmasõ düşünülen Genel Kurul toplantõsõnõn ise Odalarõn Şubat 
ayõnda Genel Kurullarõnõ toplayacağõ ve Nisan ayõnda T. M. M. O. Birliğinin 
ikinci bir Genel Kurul toplantõsõ yapma mecburiyeti karşõsõnda kalacağõ ve üst 
üste yapacağõ toplantõlarõn mali yönden yük tahmil edeceği mülahazasõ ile 
uygun görülmemiş ve toplantõnõn Nisanda yapõlmasõ tavsiyeye şayan 
görülmüştür.

3 � Geçen süre içerisinde Birliğe mali güç kazandõran Odalarõn vecibelerini 
yerine getirmediği ve Birliğin faaliyetini yürütecek malî kaynaklardan yoksun   
olduğu
tespit edilmiştir.

4 � Yapõlan masraflar kira, personel ücreti, kõrtasiye, elektrik ve su sarfiyatõ
gibi zaruri masraflar olup ödenmesinde bir mahzur mütalaa edilmemişti.

5 � Birlik hayatiyetini idame ettirebilmek için yerinde bir tedbirler Şen yuva
Matbaasõnõn açtõğõ icrai talepten kurtulmak için 30 bin TL. lõk varlõğõnõ Birlik 
Başkanõna yedi emin olarak tahsis etmekle isabetli bir karar almõştõr. 30 bin 
TL. nõn sarfõ ise zaruri masraflara tahsis edilmiştir.

6 � Yapõlan icraat Birlik Başkanõnõn şahsi gayretine valestedir. Odalarla 
yaptõğõ temaslarda Odalar mali güce katkõda bulunacaklarõnõ vaat ettikleri 
halde taahhütlerini yerine getirmemişlerdir. Şubat ayõnda yapõlacak Oda 
Genel Kurul toplantõlarõn da Birlik borçlarõnõn ödenmesi konusunda karar 
istihsal edilmesi için Odalarõn bir kere daha ikaz edilmesi yerinde olacaktõr.

7 � Yine alõnacak tedbirlerle Odalarõn hukuku yeniden bir mahzur teşkil 
etmeyecek şekilde Genel  Kurula katõlmalarõnõ teminen terakim eden 
borçlarõnõn   Odalara yük teşkil etmeyecek şekilde ödeyebilmeleri imkanlarõnõn 
araştõrõlmasõ ve Odalara görüş bildirilmesi alõnacak neticenin müspet olmasõnõ 



temenni yönünden faydalõ mütalaa edilmektedir.

8 � Bu müşkül şartlarda ve imkânsõzlõklar içinde çalõşan Yönetim Kurulu ve
personelin gösterdikleri gayret ve fedakârlõk takdire şayan görülmüştür.

9 � Nisan ayõ içinde yapõlacak Genel Kurul toplantõsõ için   hazõrlanacak rapor
için Martõn son haftasõ içinde karar toplanmak üzere karar verilmiştir. 
9.12.1972

BİRLİK MURAKIPLARI
Mete TÜRKSOY                            Zekai BURAK

E. İ. E. Hidrografi Şube Şefi         T. M. Ofisi Araş. Pl. ve Koord. Müdürü

T. M. M. O. BİRLİĞİ 1970 MALİ YILI MURAKABE RAPORU 
� III �

T. M. M. O. Biriliği yönetmeliğinin 44. maddesi hükümlerine göre Birliğin 
hesaplan davet üzerine 26.6.1971 günü kontrol edilerek sonuçlarõ Yönetim 
Kuruluna arz edilmiş ancak devre sonunda muhtelif nedenlerle kongreye 
gidilememesi nedeniyle nihai raporumuz sunulamamõştõ. Bu tarihle 11.4:1973 
tarihleri arasõnda görevimizin bitmiş olmasõna rağmen yeni murakõp 
seçilememiş olmasõ sonucu Birliğin yapmõş olduğu zaruri masraflar 9.12.1972 
tarihinde ve 11.4.1973 tarihlerinde yine tarafõmõzdan kontrol edilmiş 
görüşlerimiz aşağõda açõklanmõştõr.

I � Normal devre içindeki sarfiyat:

1 � Sarfiyatta adli masraflar, Genel Kurul giderleri ve kitap mevzuunda bütçe
deki tahsisatõn üzerinde fazla harcamalarõn olduğu görülmüş ve bütçede bir 
aktarma yapõlmadõğõ tespit edilmiştir.

2 � 25.2.1971 tarihi itibariyle kasa hesabõnõn sõfõr banka hesabõnõn 198.25,� 
TL. olduğu tespit edilmiştir.

3 � 1.3.1970 ile 28.2.1971 devresi için Odalar borcu olarak tahakkuk ettirilen
420.528� TL. den 29.150,� TL. nin alõndõğõ tespit edilmiştir.

4 � Muhasebe kayõtlarõnõn usulüne uygun olarak yürütüldüğü ve defterlerin
muntazam olarak tutulduğu görülmüştür.

5 � Usulüne uygun karar defteri bulunamamõş, ayrõca bazõ kararlar da ekseri
yeti temin edecek imzalara da rastlanamamõştõr.

6 � Tasdikli bir demirbaş defterleri olmakla beraber gerekli 1962 den sonra
kayda rastlanmamõştõr.

II � 26.6.1971 den 11.4.1973 e kadar olan durum:       

1 � Yönetim Kurulunca bu devre içerisinde bir sarf bütçesi tanzim edilmemiş
tir.



2 � Yapõlan masraflar, kira, personel ücreti, kõrtasiye, elektrik ve su sarfiyatõ 
gibi zaruri masraflar olmuştur.

3 � Bu sarflarõn yapõlmasõna ait herhangi bir Yönetim Kurulu kararõ 
bulunmamaktadõr.

4 � Hazõrlanan bilanço uzun bir devreyi kapsadõğõndan ve bir bütçe planõ 
bulunmamasõ nedeniyle sarfõn usulüne uygun olarak yapõlõp yapõlmadõğõ 
hususunda bir karara varõlmamõştõr.

5 � Gelir ve gider hesaplarõnõn detaylõ olarak belirtilmesi lüzumu ilgililere 
duyurulmuştur.

6 � Bütün bu şartlara rağmen Yönetim Kurulunun Birliğin idamesi konusunda
göstermiş olduğu gayret takdire şayan mütalaa edilmektedir.

Bu nedenle ibrazõnõ tasviplerinize sunarõz. Takdir Yüksek Kurulunuzundur. 
11.4.1973

Zekai BURAK    Mete TÜRKSOY

T. M. M. O. B. 1973 MALİ YILI

KADRO  CETVELİ
Genel Sekreter         2.000
Muamelât Müdürü         1.750
Kayõt ve Daktilo Memuru   1.250
Odacõ                       750
Hukuk Müşaviri(anlaşmalõ) 1.000
Muhasebeci(anlaşmalõ)     750
Toplam               7.500 TL.

T. M. M. O. B.
1973 MALİ YILI
BÜTÇE  TASARISI

Gelir tahmini (30.000 üye x 75 krş. tan)                            270.000� TL.

Gider Tasarõsõ:

Kira                                 24.000.-
Elektrik-Su                           2.400.-
Kõrtasiye                             1.200.-
P.T.T                                 3.600.-
Personel Ücreti                      90.000.-
Sigorta Primi                        11.250.-
Yolluklar                             6.000.-
Hakkõ Huzur Giderleri                48.000.-
Feani Hissesi                         3.600.-



Genel Kurul Giderleri                18.000.-
Adli Masraflar                        1.200.-
Çeşitli Masraflar                     6.548.73
Mevcut Borçlar                       54.201.27
                 
                                    270.000.-                       270.000.-

T.M.M.O.B. nin 28.2.1973 tarihi itibarõyla

BİLANÇOSU

Aktif Lira.Kr. Pasif Lira Kr.
Kasa Hesabõ
Bankalar Hesabõ
Muhtelif Borçlular 
Hesabõ
Sabit Kõymetler 
Hesabõ
Odalar Hesabõ
Transit Hesap

    6.081.66
      196.05
    1.033.16
   22.377.25
1.297.172.24
      900.45

Muhtelif alacaklõlar hesabõ
Müdevver Gider
Kitap Geliri

   54.201.27
1.258.034.84
   15.524.70

Toplam 1.327.760.80 Toplam 1.327.760.80

T.M.M.O.B nin 28.2.1973 tarihi itibarõyla
MİZAN CETVELİ
Hesap İsmi Zimmet Lira 

Kr.
Matlup Lira Kr.            Baki

Zimmet
Yeler
Matlup

Kasa Hesabõ
Bankalar Hesabõ
Giderler
Muhtelif alacaklõlar
Muhtelif borçlular
Sabit Kõymetler
Cari Yõl geliri
Odalar Hesabõ
Müdevver Gelir
Transit Hesap
Kitap Geliri

  71.460.-
  61.407.49
  55.127.07
  15.307.69

   1.033.16
  22.377.25
      -
1.369.308.24
      -
      900.45
      -

  65.378.34
  61.211.44
   5.000.-
  69.508.96

      -
      -
     254.60
  72.136.-
1.307.907.31
      -
  15.524.70

  6.081.66
    196.05
 50.127.07
     -

  1.033.16
 22.377.25
     -
1.297.172.24
     -
      900.45
     -

     -
     -
     -
54.201.27

     -
     -
    254.60
1.307.907.31
     -
    15.524.70

Toplam 1.596.921.35 1.596.921.35 1.377.887.88 1.377.887.88

ODALAR HESABI
28.2.1973

Oda. İsmi Borç Lira Kr. Alacak Lira Kr. Borç Lira Kr. Alacak Lira Kr.
Elektrik    M. O
Gemi        M. O
Gemi Mak. İşl.
Harita Ve Kad.M
İnşaat      M. O 
Kimya       M. O
Maden       M. O
Makine      M. O
Mimarlar       O
Orman       M. O
Ziraat      M. O
Meteoroloji M. O
Metalürji   M. O

210.339.90
  4.162.-
  4.559.-
 20.244.-
237.447.41
 71.771.29
 83.012.-
212.735.79
202.242.52
116.382.33
258.689.-
    960.-
  4.080.-

  9.641.-
     -
  3.500.-
  4.750.-
 31.000.-
  5.000.-
  2.800.-
 10.000.-
 23.798.-
  8.500.-
 28.500.-
    360.-
 1.000.-

200.698.90
  4.162.-
  1.059.-
 15.494.-
206.447.41
 66.771.29
 80.212.-
202.735.79
178.444.52
107.882.33
230.189.-
    600.-
 3.080.-




