
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği
V. DEVRE ÇALIŞMA RAPORU

BU YIL ARAMIZDAN EBEDİYEN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZ
ARI R. İbrahim
ARIKAN Hakkõ
ARINIK Cemal
AYDEMİR Mehmet
BİLGİN Galip 
CANIŞ Seyfullah
CİMİLLİ Sadi
DAMAR Seyfullah
GÜLTEPE Güngör
GÜRAN Galip
GÜRESİN Fehmi
İSTEPANYAN Istepan
KADIBEŞEGİL Seyfi
KALAY N. Recep
KESMEN Nejat
KORAY Sadun
ÖCAL Enver
ÖZER Şerif
ÖZTOPRAK Mustafa
PUMAN Salih
SARMAN H. Ziya
SARP A. Tarõk
SAV N. Ali
TEPEDENLI İzzettin
TİMURŞAHOĞLU Azmi
TOKLU Kâzõm
TÖZEREN Nazõm
TUNCALİ Nafi 
TUNCAY Asaf
TÜREGÜN Refik
UZKENT Hüseyin 
ÜSTAY Behçet 
VEZİROĞLU M. Kadri
YALÇIN Saffet 
ZEYTİNOĞLU Kemal 
ZİNCİRKIRAN Fuat
ZOROĞLU Nurettin
Hatõralarõnõ hürmetle anarõz.

T.M.M.O.B. VI. Umumi Heyeti
13 - 17 Nisan 1959 Pazartesi 

TMMOB 
V. Çalõşma Devresi :

Yüksek Haysiyet Divanõ Birlik Azalarõ
GÜRAN Ali Talip



İPLİKÇİ Emin
BERKER Ratõp
ÖZIŞIK Talât

Birlik Murakabe Heyeti
DEVRES Nezih
ÖZEN Ömer
ŞUKAL Naim
ALP Asõm
ARMAY Tahsin
ERSOY Mustafa

Mevzuat Komisyonu
Başkan:
ZAFER Murad 
ARAN Muhittin
DEVRES Nezih
BARUTÇU İsmet

Rap. ÖZTUNALI İsmet
NEYAPTI Yakup

Üyeler :
BARUT Cihat
KAZANCIOĞLU Lütfi
KARAYAZICI Fuat
KAYA Ali
ORHUN Mehmet
ÖZMERAL Hamza
SÖNMEZ Necmi
CEBECİ Ahmet
NEMUTLU Necati
SÜRERSAN İsmail
ERDEMIR Mehmet
ONARMAN Fasih
TURGAY Zeki

Amme Hizmetleri İle İlgili İşler Komisyonu
TOKÖZ Muhittin
AKÇORA Tuğrul
ATASAY Kemâl
ÇANAKÇIOĞLU Mehmet
ERGEN Kenan
KABATAŞ Şaban
KAYAĞAN Servet
KÜÇÜK Sadõk
KÜLÜNK Mümtaz
KÜLÜR Muzaffer
OKANAY Niyazi
OĞUZER Mithat
ÖZMERAL Hamza



SAVCI Halil
SERMET Celâl
TURGUT Esad
URUK Nevzad

Personel Kanununun ve Yevmiyeli Personel Talimatnamesini İnceleme 
Komisyonu
Başkan :
GÖKÇORA Kemal
BAŞGÖZE Cemil

Raportör :
ÖZTUNALI İsmet

Üyeler :
ARMAY Tahsin
AKTAN Mehmet
ER Şükrü
KOCAARSLAN Adnan
OKAR Rüştü
ÖZBEK Rõza
SAY Beşir
TAŞKENT Ziya

İmar ve İskân Vekâleti Kuruluş Kanununu İnceleme Komisyonu
Başkan :
CİNDORUK Vasfi

Raportör :
ÖZTUNALI İsmet

Üyeler :
ALPER Vahap
ATILGAN Celâl
BARUT Cihat
ÇAĞLAR Kerim Ömer
LOKMAN Kemal
MUTLUDOĞAN Galip
OKANAY Niyazi
ONUR Turhan
ÖNAL Maruf
SONGU Celalettin

İskan Kanununu İnceleme Komisyonu
Başkan:
BAYKAL İzzet

Rap. ÜNTÜRK Galip

Üyeler:
ARPAT Atillâ



DEVLETKUŞU İsmail
ERSÖZ Zeki 
EVREN Ercan
ŞATIR Mahmut
TURAK Esad
TOKAY Seyfettin

Mesleki Tekâmül Komisyonu
Başkan :
YAZICIOĞLU Turgut

Raportör :
ÖLÇEN Nejat
PEKER Hüsamettin

Üyeler :
AYTEKİN Ahmet
BURAK Cihat
BAYKAL İzzet
GÜRELİ Talât
KUTAYDIN Fazõl
ÖZKAZANÇ Sõtkõ
SİON Jak
TERZİBAŞIOĞLU Ali
TOKER Rahmi
PEHLİVAN İhsan
YILDIZ Nazmi

Rasyonel Çalõşmalarõn Etüdü Komisyonu
Başkan :
ONUR Turhan
Raportör :
TURGUT Mehmet

Üyeler :
BAŞARAN Enver
BAYER Zekâi
BİLGİÇ Ada
BİRKAN Sermet
CEBECİ Ahmet
DALOKAY Vedat
KARAMAN Ömer
KÖKSAL Feyyaz
OKAR Rüştü
OĞUZ A. Uğur
ÖZKAZANÇ Sõtkõ
TURKMAN Güven
URUK Nevzat
VANLI Şevki

Sanayi Seminerleri Komitesi



Başkan :
İMRE Celâl

Raportör :
ARPAT Atillâ

Üyeler :
KÖKSAL Feyyaz
KUTLUTAN İbrahim
SILAN Cenan Sahir

Teknik Terimler Komitesi
Başkan: 
KADASTER Esat İsfendiyar

Raportör :
ILIKÇA Nazõm

Üyeler :
ALÖÇ Abbas
BARUTÇU İsmet
BABÜROĞLU Selâhattin
BİRÖN Cemal
BİLGİNER Sadettin
BURAK Cihat
DAMAR Ragõp
ERER Mehmet
EVİNAY Kerim
KARATAŞ Şaba
SAVCI Halil
SÖNMEZ Necmi
TOLUN Reşat
UZUNER A. Rõza 
ÜNER Cemal

Eskişehir Çimento Fab. İstihsalatõnõ İnceleme Komitesi

ALGANER Bülent
ÇAVLI Adnan
ERDİNÇ Şaban
GÖRKEM Bedii
Neşriyat Komitesi
BİNGÖL Serbülent
BİNİCİ Muzaffer

Birlik idare Heyeti
Reis :
UYGUN Orhan

Reisvekili :
BİNGÖL Serbülent



Umumî Kâtip :
ÖZAL Rüştü
ARAN Muhittin
BİNİCİ Muzaffer
GÖKÇEN Tarõk
GÖZEN Celâl
İLALAN Vedat
SÖNMEZ Necmi
ŞALVUZ Necdet
ZAFER Murad
AKALIN Cahit
AYSAN Cemal Zühtü (istifa)
BİGAT Sadullah
GÜLÇÜR Macit
IŞIK Orhan
İZGİ Osman
İPLİKÇİ Emin
KAVAKLIOĞLU Salih (İstifa)
ONARMAN Fasih
OKÇU Erdoğan
ÖZSAN Vedat
PARLAR Zeyyat
SAY Beşir
SARAÇOĞLU Saim
SONGU Celâlettin
TANYOLAÇ Necmi
ÖNER Cemal
YALAZ Nebih (İstifa)
YAVUZ Orhan
YALABIK Tahsin

Birlik Ana Konularõ

Muhterem Meslektaşlarõm,
Bütün işlerimize takdimen bir kaç konuyu huzurunuza getirmekteki 

maksadõmõzõn izahõ için; kuruluşundan bugüne kadar Birliğimizi gözden 
geçirmek ve böylece bilhassa Umumi Heyetimizin fonksiyonlarõnõ bir kere 
daha tebellür ettirmek üzere maruzatta bulunmamõza müsaadelerinizi rica 
ediyoruz.

Kuruluşundan Bugüne Birliğimiz
Kõymetli teşebbüsler ve şükrana lâyõk gayretlerle bütün meslek camiamõzõ bir 
arada ve bir kanuni teşekkül içinde toplayabilmiş olan Birliğimizin müspet bir 
delili ve güzel bir tezahürü en müşahhas şekle umumi heyetimizdir; ve şüphe 
olunamaz ki, Birliğimiz, kuruluşundan bu yana mensuplarõndan başlayarak 
resmî ve hususi teşekküllerde, daire ve müesseselerde ve umumi efkârda 
hatta yurtdõşõnda bir varlõk olarak yerleşmekte ve tabiî olarak gelişmekte 
bulunmuş ve faaliyet göstermiştir. Bunu her veçhile görmek ve ifade eylemek 
mümkündür. Fakat bu noktada, kuruluş maksat ve sebeplerini bir kere daha 
gözden geçirmemiz doğru olur; teşkilimizin mucip sebepleri meyanõnda 



(TÜRKİYE'DE TEKNİĞİN DEVAMLI OLARAK İNKİŞAFININ SAĞLANMASI 
VE BU SURETLE MEMLEKETİN İMAR VE BAYINDIRLIK İŞLERİNDE 
TEKNİKTEN AZAMİ BİR ŞEKİLDE FAYDALANMA İMKÂNLARININ ELDE 
EDİLMESİ GAYESİYLE MÜHENDİSLERİN VE MİMARLARIN 
TEŞKİLÂTLANDIRILMAS1) derpiş edilmiş ve bilhassa (İLERİ 
MEMLEKETLERLE BU GİBİ TEŞEKÜLLERİN TEKNİK İŞLERE VEÇHE 
VERDİĞİ VE MEMLEKETİN TEKNİK ŞÛRASINI TEŞKİL ETTİĞİ) hakikati da 
kuruluş sebepleri arasõnda haiz olduğu ehemmiyetle yerini almõştõr. Yukarõda 
maruz ve esasen malûm kuruluş sebepleri karşõsõnda ve aradan geçen 
zamana rağmen Birliğimizin arzu edildiği kadarõnõ yapamamõş bulunduğunu 
kabule ve itirafa kendimizi mecbur addederek bunun sebep ve amillerini de 
burada kõsaca incelemek istiyoruz.

Kuruluşu takip eden ilk günlerde duyulan heyecan ile Birlik Kanun ve 
Talimatõna dayanõlarak ele alõnan meselelerde hemen müspet neticelere 
gidilmiş ve Birliğimiz varlõğõnõn hissedilmiş olmasõ, mesul makamlarõn iyi 
niyetten daha ileri gösterdikleri ilgi, işbirliği arzusu, teşkilâtõmõzõn geniş ölçüde 
işler bir mekanizma olarak kurulmuş olduğu kanaatini hasõl etmiştir. Böylece 
de yapõlan isler huzur verici ve ümit artõrõcõ olmuştur. Odalarõmõzõn 
muhtariyetinin kabul edildiği 2. Umumi Heyetten sonrasõna bakõldõğõ zaman, 
kongrelere hazõrlanmõş mesleki davalarõn getiremediği ve binaenaleyh Umumi 
Heyetlerimizin bir karar otoritesi olamadõğõ; Birlikte yapõlan Komisyon 
mesailerime mukabil meselelerimizin camiamõza yaylamadõğõ, gerektiği gibi 
incelenip düşüncelerin toplanamadõğõ velhasõl meselelerimizin vaze 
edemediği ve netice Birliğimizin, günlük hadiselerin ancak peşinde kalabildiği 
görülmüştür.
Diğer taraftan meselelerimizde, Birlik görüşünün temini için komisyon 
mesailerinin yapõlmasõna, bu faaliyet neticelerinin yayõlmasõna olan ihtiyaca 
mukabil, Birlik ancak hayatiyetini idame ettirebildiği dar gelirlerle neşir 
organõnõ dahi yaratamamõştõr.

Nihayet çalõşmalar pek mahdut sayõdaki meslektaşlarõmõzõn fikri 
faaliyetlerinden, sevk ve idaresinden ötelere genişletilememiştir. Hâl böyle 
olunca; camiamõzõn müşterek konulan haline getirilemeyen meselelerimizin 
tatbikata intikal ettirilmemesi tabii bir netice olmuştur. İyi bir şekilde işlenerek 
camiamõza mal edilebilmiş ve mensuplarõmõzca benimsenmiş olan fikirler, 
sayam kabul bulunacaklarõ cihetle, icra mekanizmasõ içindeki 
meslektaşlarõmõz tarafõndan da tatbike konulmak istenecekti. 
Müşahedelerimiz bunu göstermemektedir.

Bugünkü Birliğimiz
Yukarõdaki hâlin, aynõ münhani üzerinde seyrine devam ettiğini 

söylemek bu bahsin kõsaca ifadesi olurdu; fakat, burada bazõ 
mülahazalarõmõzõ da ilâve etmek istiyoruz. Şöyle ki, üzerinde çeşitli 
münakaşalarõn yapõldõğõ iktisadi, sõnai, ziraî ve imar faaliyetlerine ait 
memleketin hemen her mevzuunda, vazife ve mesuliyetlerin ilk plânlarõnda 
meslek mensuplarõmõz bulunmaktadõr. Şayet, neticelerde muvaffakiyetsizlikler 
varsa bunun, camiamõz görüş ve anlayõşõna ulaşabilmek için konulan meslek 
muhitine yaymakta ve dolayõsiyle Birliğimizden faydalanmak hususunda 
Birliğimiz mensuplarõ olarak evvelâ bizlerin ihmal ve lakaydisinin bulunduğunu 
kabule kendimizi mecbur saymalõyõz.

Teknik konularõn tam bir objektiflik içinde ilim ve fen anlayõşõyla ve 
başkaca tesirlerden azade olarak ancak Birlik bünyesinde ele alõnõp tetkik 



edilebileceği aşikârdõr. Memleketin teknik meseleleri, azalarõndan şeref 
duyulan meslektaşlarõmõzõn Birliğimiz içinde, üyelerimiz olarak, fîkir 
mübadelesinde bulunmalarõ, çeşitli faaliyetlerin Birliğimiz içinde tenkit ve 
murakabe edilmesine imkân verilmesi suretiyle son derece faydalõ neticeler 
istihsal edilecek ve bu tarzõ hareket kolaylõğõn ve samimiyetin güzel bir ifadesi 
olacaktõr. Bunu beklemek Birliğimiz için hak, bunu yapmak mensuplarõmõz için 
vazifedir, kanaatindeyiz.

Birliğimizin yarõnlarõ
 Buraya kadarki maruzatõmõz yarõnlara ait olan mülahazalarõmõzõn tabii 
mesnedidir ve buna göre neticelerin ifadesi de kolaydõr. Birliğimiz evvelâ 
kendi mensuplarõnõn alâkalarõnõ görmeli veya Birliğimiz bunu temin 
eyleyebilmelidir. Kanaatimizce mesuliyet kademesindeki mensuplarõmõz bu 
hizmetin vazifelileri olduğu gibi, imkânlarõn zorlanacağõ hudutlar içinde her 
üyemiz dahi kendini bu hizmetin mükellefi saymalõdõr. Muvaffakiyetlerde 
şahsiyetlerin elbette büyük tesirleri vardõr. İktisap edilmiş mevkilerde veya 
ulaşõlmõş seviyelerde Birliğimizin rolü bulunduğu söylenemez; fakat bu mevki 
ve seviyelerin meslek murakabesi ve teyit edilmiş olmasõ o muvaffakiyetleri ve 
seviyeleri taçlandõrõr, daha makbul ve daha muteber kõlar. Mensuplarõmõzõn bu 
ciheti temin eylemeleri halindedir ki, çok taraflõ faydalar doğacaktõr. Çünkü, 
Birliğimizin bütün meslektaşlarõmõzõ bir araya getirmesi bu faydalõ maksadõn 
tahassulü içindir. Aksine olarak alaka gösterilmemesi veya bu alâkanõn 
sağlanamamasõ halinde Birliğimize verilecek emekler nispetinde fayda 
beklememek doğru olur.
Birliğimizin, ancak bütün mensuplarõmõzõn azami imkânlarõ ile manevî 
müzaheret ve devamlõ alâkasõnõ kazanabilecek fikirlerin tartõşõldõğõ mütesanid 
bir teşekkül olarak müspet ve yapõcõ karakterini kuvvetlendirebileceğine 
inanõyoruz.
Bu müşahede ve bu kanaat bizi yurdumuzdaki bütün mühendis ve mimarlarõ 
temsil eden yüksek heyetinizin mesailerini bu ya da daha çok 
değerlendirebilmek zaruretine götürmektedir. Filhakika kõymetli 
topluluğunuzun, mesai raporu müzakereleri, bütçe ve seçimler gibi konular 
üzerinde çok fazla tutulmayarak camiamõz mevzu meselelerinin tetkik edilip 
aydõnlatõlacağõ mesleki karar otoritesi, en yüksek meslek kademesi olduğu 
aşikârdõr. Esasen kanunumuzun 4. ve talimatnamemizin 17. maddeleri Birlik 
Umumi Heyetlerini BİRLİĞİN MAKSADI TEŞEKKÜLÜNE AİT KARARLAR 
ALMAK, MESLEĞİN İNKİŞAFI İÇİN GEBEKLİ FAALİYET SAHALAR VE 
ESASLARI TAYİN ETMEKLE vazifelendirilmiş bulunmaktadõr.

Muhterem arkadaşlarõmõzõn bu anlayõşõmõzõ tasvip edeceklerinden 
şüphemiz olmamakla beraber bu sene için yalnõz hedefe teveccüh eylemekle 
iktifa edilmesini uygun görüyor, zira bir intikal ve intibak devresi olmaksõzõn 
hazõrlõklõ bulunulmayan hareket tarzõndan müspet ve faydalõ neticeler 
çõkarabilmenin güçlüğünü kabul ediyoruz. Kafi derecede tafsîlatõyla arzõna 
ihtiyaç olan Birlik faaliyetlerinin Heyetiniz huzurunda okunmasõndan vareste 
kalõnabilmesini mümkün kõlmak üzere ayrõca takdimi uygun görülmüştür. 
(İdare Heyeti faaliyet raporu şüphesiz ayrõca müzakere olunacaktõr.) 
Müzakereler sõrasõnda da konularõmõz hakkõndaki görüşleriniz ve yapõlmõş 
olan faaliyetleri arz edeceğiz.

Netice
Aşağõda sunulan meslek mevzularõnõn müzakeresinden evvel; İdare 



Heyetimiz hareket şeklinin mucip sebeplerini arz etmiş bulunuyor. Hakikatin 
elde bulunan ve üzerlerinde fîkir teatisi icap eden bîr çok konularõmõz 
bulunmakta olduğu halde Heyetinize sunduğumuz bunlar arasõnda ancak 
üçüdür. Faaliyetlerimize müessir olacağõ gibi tutulacak istikamet bakõmõndan 
ehemmiyetli saydõğõmõz bu konular dar zaman çerçevesinde ve mecbur 
bulunulduğu veçhile sõnõrlõ olarak tetkik edilecek ve üzerinde teati olunacak 
fikirler de şekillendirilip Birliğimiz malõ haline geleceklerdir.

1. 6235 sayõlõ kanun tadili teklifleri hakkõnda prensip kararlarõnõn tespiti
Beşinci Umumî Heyetimizce 6235 sayõlõ kanunun tadili, üzerinde bir 

mesai yapõlarak bu toplantõya getirilmesine dair ittihaz olunan karar gereğince 
Odalararasõ bir Komisyon teşkil edilmiş ve bu Komisyon İdare Heyetimize 
tevdi kõlõndõğõ şekilde, 6235 sayõlõ kanun ve mühendislik ve mimarlõkla alâkalõ 
diğer bütün mevzuatõn esaslõ bir tetkike tabi tutulmasõ, bu mesai esasõnda 
alõnacak prensip kararlarõnõn odalara ve Birlik İdare Heyetine duyurulmasõ 
suretiyle muvazi faaliyetlerin temin ve tevhidi, ayrõca 3458 sayõlõ kanunun 
tetkiki ve mühendislik ve mimarlõk branşlarõnõn hak ve salahîyetlerinin tespiti 
ile görevlendirilmiştir.

Bu çok geniş konudan 6235 sayõlõ kanun üzerindeki mezkûr 
Komisyonun devam eden mesaisini ve Komisyonca varõlmõş olan kararlan 
havi rapor tab edilerek bütün Birlik azasõna takdim edilmiş bulunmaktadõr. 
Bundan başka besinci umumî heyet kararõ ile, azadan alõnan binde beşlerin 
kaldõrõlarak, kademeli aidat sisteminin ihdas edilmesi konusu, Birliğin âmme 
müessesesi hüviyetiyle uygun görülerek inşaat ve tesisat ihalelerinden Birliğe 
muayyen bir miktar alõnmasõnõ derpiş edecek şekilde T.B.M.M.'ye intikal 
ettirilmiş ve netice alõnamamõştõr.
Bu teklif, kanunumuzun bazõ maddelerinin değiştirilmesini istihdaf eden ve bir 
mebus meslektaşõmõz tarafõndan yapõlmõş olan kanun teklifi île tevhiden 
T.B.M.M.'de müzakere edilmeye başlanmõştõr. Bütün bu mesainin en iyi şekle 
ifrağõna yardõm edebilmek üzere Umumî Hey'etimiz karar ve temayüllerinin 
tespit olunmasõ zarureti aşikârdõr. Bu sebeple de kanunumuzda:
AZALIK VASFI ODA MERKEZLERİNİN MAHALLİ İDARİ ORGANLAR 
BİRDEN FAZLA ODAYI İLGİLENDİREN MEVZULARDA VE ODALAR ARASI 
MÜNASEBETLERDE BİRLİĞİN DURUMU ODA VE BİRLİK UMUMİ 
HEY'ETLERİNİN SURETİ TEŞEKKÜLÜ BİRLİK VE ODA GELİRLERİ 
konularõnõ ayrõ ayrõ müzakereye arz ediyoruz.

2. Vazife hak ve salâhiyetler üzerinde Birliğimiz görüşünün tespiti
 Mensuplarõmõzõn vazife, hak ve salahiyetleri, diploma ve unvanlarõ ile alâkalõ 
olarak 3458 sayõlõ Mühendislik ve Mimarlõk hakkõnda ve 6269 sayõlõ 
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkõnda olmak üzere iki kanun mevcut ve 
mer'i bulunmaktadõr.
 Bunlardan birincisi hiç bir ihtisas farkõ bahis mevzuu olmaksõzõn bütün 
mühendis ve mimarlarõn Türkiye'de icrai sanat veya meslek edebilmeleri için 
haiz olmalarõ lâzõm gelen diploma ve ruhsatnamelere taallûk etmektedir. 
Diğeri Kimyagerlik ve Kimya mühendisliği hakkõndaki kanun ise gerekli 
talimatname hazõrlanamamõş olmasõndan dolayõ mühim bir tatbikatõ mevcut 
değildir. Halbuki, yurdumuzda yeniden açõlmakta olan Üniversite ve okullarõ 
da nazarõ itibara alarak diploma ve ruhsatname işlerini ihtiyaçlarla daha 
ahenkli hale getirebilmek, vazife ve hak ve salahiyetleri tayin ve tasrih 



edebilmek lâzõm gelmektedir. Zira, bu suretle mühendis ve mimarlarõn kendi 
sahalarõ içinde olduğu gibi muhtelif ihtisas kollarõ arasõnda da münasebet ve 
faaliyetleri tanzim edilmiş olacaktõr. Bilhassa Ziraat ve Orman Mühendisleri 
Odalarõmõz duyduklarõ zaruretler muvacehesinde branşlarõna ait hak ve 
salahiyet esaslarõnõ kanunlaştõrmak üzere tespit etmiş bulunuyorlar.

Kanaatimizce, 6235 sayõlõ Birlik Kanununa muvazi, bütün ihtisas 
kollarõna somu bir kanunun tedvini Yüksek Denizcilik Okulu Gemi Makinalarõ 
İşletme Bölümü mezunlarõnõn ki gibi bundan sonra da tahaddüs edebilecek 
mevzularõn hallini temin eyleyecektir. Binaenaleyh Birliğimiz mensuplarõ için 
müşterek ve Odalarõmõza göre hususi hükümleri bulunan, unvanlarõ tayin ve 
vikaye edecek vazife ve salâhiyetleri diploma ve ruhsatname islerini esaslara 
bağlayacak bir kanunun ön çalõşmalarõnõ teşkil etmek ve komi üzerinde fikirleri 
tespit eylemek üzere müzakere açõlmasõnõ lüzumlu telâkki ettik; arz ediyoruz.

3. Kontrol sisteminin mensuplarõmõz yönünden tetkik ve müzakeresi
Bir taraftan 6235 sayõlõ kanunumuzun Birliğe vermiş bulunduğu 

vazifeler diğer taraftan 6785 sayõlõ imar kanununun mensuplarõmõza tanõmõş 
bulunduğu haklar muvacehesinde matluba uygun olmayan inşaat ve tesisat 
ile buna tüt malzemeler ve müessif yõkõlma hâdiselerinin mesleki yönden 
incelenmesi suretiyle gereğini tavsiye edebilmek üzere, MALZEMEDE, 
PROJEDE, TATBİKATTA yapõlacak kontrolün şekil ve mahiyeti üzerinde 
görüş teatisini lüzumlu görerek konuyu arz ediyoruz. Dõştan bakõldõğõ zaman 
müspet ve müşahhas neticeleri kendini göstermemekte olan Birliğimiz 
faaliyetlerinin, mahiyetleri itibariyle derli toplu bir şekilde ifade edilebilmesi 
dahi kolay olmamaktadõr. Kaldõ ki kuruluşundan itibaren bir çok mevzu ve 
meseleler üzerinde değerli ve ağõr mesailerin sarf edilmiş olmasõna karşõlõk 
ulaşõlabilen neticelerin ve temin olunan faydalarõn kâfi veya memnuniyet verici 
olduklarõnõ kabul etmek de mümkün değildir.

Diğer taraftan; Birlik faaliyeti denildiği zaman Odalarõmõz dahil olduğu 
halde büyük bir yekûn teşkil etmekte olan bütün çalõşmalarõ ve bilhassa 
komisyonlarõmõzõn kõymetli mesailerini ihata ve ifade edebilmenin doğru 
olacağõ
kanaatindeyiz. Fakat, burada arzu eden mensuplarõmõzõn Komisyonlar ve 
İdare Heyetince üzerinde çalõşõlan mevzular ve bunlarõn safhalarõ veya 
neticeleri hakkõnda bir fikir edinmiş olmalarõnõ temin etmek üzere yapõlanlarõ 
azami derecede kõsaltarak malûmat arzõyla yetinmek istiyoruz.

V. Devre Faaliyet Programõ; mükellef bulunulduğu şekilde; geçen devre 
Umumi Heyet kararlan başta olmak üzere şimdiye kadar bahsi edilmiş bütün 
mevzularõn bit kere gözden geçirilmesi suretiyle tespit olunmuş, geçen 
senelerden intikal eden, hattâ dosyalar arasõndan çõkarõlan konulardan 
ehemmiyetlerini muhafaza edenler ve devre boyunca zuhur eden hâdiseler 
üzerinde durularak mümkün olabilen gayretle netice istihsaline çalõşõlmõştõr. 
İşte takdim kõlõnan raporumuzda, bu bakõmdan çeşitli ve bir kõsmõ 
neticelendirilememiş konular bulunmaktadõr. Kanaatimizce konularõn tespiti ve 
ele alõnmasõ ilerikî çalõşmalarõ temin etmek bakõmõndan faydalõ olmuştur. 
Mümkün olduğu kadar kõsaltõlarak, evvelden beri yapõla geldiği şekilde tasnif 
olunan mevzular üzerindeki mesai, makyajsõz olarak, takdim edilmektedir. 
Tetkikine imkân bulabilen arkadaşlarõmõzõn Birlik mesaisi hakkõnda müspet bir 
fikir edinmiş olacaklarõnõ ve vazifeli kõldõklarõ arkadaşlarõ için iyi 
düşüneceklerini ümit ediyoruz. İdare Heyeti olarak burada, komisyonlarõmõzda 
gayret ve fedakârlõk örnekleri vererek çalõşabilmiş olan arkadaşlarõmõza 



Birliğimizin şükran borçlarõnõ ifadeyi zevk veren vazifelerimizin birisi olarak 
kayõt ve mesai devremiz içersindeki faaliyetleri hülâsa olarak arz eyleriz.

AMME HİZMETLERİYLE İLGİLİ İŞLER :
Teknik Koordinasyon imar Hareketlerinin Planlanmasõ

1 � Geçen devrelerden İdare Heyetimize intikal etmiş bulunduğu cihetle 
çalõşma programõmõza alõnmõş olan ve kõsaca
A) Devlet İcra Mekanizmasõnda teknik koordinasyonu temin edecek bir 
teşkilatõn
B) Mali kalkõnma ve imar hareketlerinin planlanmasõnõn etütleri şeklinde ifade 
edilen iki konunun yekdiğerine tedahül edebileceği nazarõ dikkate alõnarak 
beraberce (AMME HİZMETLERİYLE İLGİLİ İŞLER KOMİSYONU) adõ ile 
odalarõn bir heyetçe tetkiki uygun görülmüştür. Böyle bir çalõşmanõn verimli ve 
faydalõ neticelere ulaştõrõlabilmesi için evvelemirde memleketimizin hâlihazõr 
durumunun ihtiyaçlarõnõn, ileri memleketlerle mukayeselerinin yapõlabilmesi ve 
bilhassa gelecek yular göz önünde bulundurularak memleketimiz imkânlarõnõn 
tespit edilebilmesi gerektiğinden odalar vasõtasiyle bu mesai için doküman 
teminine tevessül edilmiş, ancak istenen bilginin tedarikine imkân 
olamayacağõ anlaşõldõğõndan çalõşmalarda görülememiştir.

Komisyonun teşkilinden sonra yeniden ihdas edilmiş olan 
KOORDİNASYON VEKÂLETİ dolayõsiyle öteden beri Birliğimizce üzerinde 
ehemmiyetle durulmuş olan Koordinasyon mefhumunun tarifi yapõlmak 
suretiyle böyle bit kurulusun ne şekilde olmasõ lâzõm geldiği ve Koordinasyon 
Vekâletinden beklenilmesi icap eden hizmetlerin mahiyet ve şümulü tetkik 
olunarak hazõrlanan Birlik noktai nazarõ Vekâlete sunulmuştur. (Koordinasyon 
Vekâleti Hk. rapor Bak. Sahife 57)

İmar ve İskan Vekâleti Kuruluş Kanunu

2. � Birliğimizden istenilmiş olan İmar Vekâleti kuruluş ve vazifelerine 
dair kanun layihasõ üzerindeki görüşün tespiti için geçen devrenin sonlarõnda 
teşkil edilmiş olan odalar arasõ komisyonun; Layihanõn Meclise sevk edilmesi 
dolayõsiyle konuyu müstacelen ve yeniden ele alarak yaptõğõ aralõksõz 
çalõşmalarla Birlik görüşü ihzar ve alâkalõ İmar Vekâletine Nafõa Encümeni 
üyelerine ve bilahare layihanõn aldõğõ şekle göre yapõlmõş olan mütemmim
çalõşmalar sonucu Meclisteki meslektaş mebuslara takdim kõlõnmõştõr. 
Layihanõn esasõna in'ikas ettirilebilen Birlik görüşlerinin mevcudiyetini ve bu 
meyanda Vekâletin iskân işlerini de vazifeleri araşma almõş bulunduğunu 
memnuniyetle kaydedebiliriz.

İskan Kanunu

3. � T.B.M.M. Muvakkat Encümeni Başkanlõğõnca bir çok ilmi 
müesseseler meyanõnda Birliğimize de mütalâa edilmek üzere gönderilmiş 
olan ve filhakika Orman, Ziraat, İnşaat, Harita ve Mimarlar Odalarõnõ alâkadar 
ettiği görülen İskan Kanunu Layihasõ - Raporun ihzarõna başlandõğõ günlerde - 
ilgili odalarõmõz temsilcilerinden kurulan Komisyonca şehir plâncõsõ Aydõn 
Cermen'in iştirâki ile incelenmeye başlamõştõr. 

Yapõlan Bazõ Teşebbüsler



4. � Birliğimiz muhtelif amme hizmetlerinde faydalõ olabileceği konular 
üzerinde muhtelif teşebbüs ve temaslarda bulunmuştur; bu cümleden olarak :
Tahsis ve Tevzi işler konusunda :
a) Millî Korunma Kanunu hükümlerine müsteniden kaynaklarõn en müessir ve 
adilane bir şekilde istimali maksadõ ile ihdas olunan Tahsis ve Tevzi 
Teşkilâtõnõn kuruluş maksadõnõn husulünde Birliğimizin müspet ve yapõcõ 
yardõmlarõ olabileceği; Tahsis ve Tevzi Komitesince ve istişare heyetinde 
Birliğimiz temsilcilerinin lüzumlu ve faydalõ olacağõna dair kanaatimiz 
Başvekâlete,

Ecnebi Müteahhitler konusunda :
b) Ecnebi mühendis ve mimarlara ve müteahhitlere verilecek iş hususunda; 
6235 saydõ kanunun; Türk Parasõnõn Kõymetini Koruma Kanunu ve yakõn ilgisi 
gözününde tutulmak suretiyle Birliğimizce yapõlacak yardõmõn faydasõ izah 
olunarak; memleketimizde icrayõ sanatta bulunacak ecnebi mühendis ve 
mimarlar hakkõnda gerekli bilgiyi vermek ve istişarede bulunmak üzere 
işbirliğine amade bulunduğumuz Maliye Vekâletine,

Fiyat Murakabe konusunda :
c) Birliğimizin, Fiyat Murakabe Komisyonuna ithal mallarõ ekspertizlerinde 
ehemmiyetli suretle faydalõ olabileceği; keza memleketimizdeki fabrika ve 
imalathanelerin kapasite ve ham madde ihtiyaçlarõnõn tespiti gibi hususlarda
Birliğimizin vazife ifasõna amade bulunduğu keza Maliye Vekâletine,

Yabancõ Sermaye konusunda :
d) Yabancõ Sermayeyi Teşvik Komitesinde Birliğimizin istişari mahiyette olmak 
üzere hizmete hazõr bulunduğu Ticaret Vekâletine,

Koordinasyon konusunda :
c) İç ve dõş kaynak ve imkânlarõn müessir ve faydalõ bir şekilde iştimal ile 
yatõrõm finansmanlarõnõn tanzimi için ihdas edilmiş bulunan Teknik ve Yatõrõm 
Komitelerinde yer verilmiş olan Odalar Birliği anlamõ içersinde Türk Mühendis 
ve Mimar Odalarõ Birliğinin de mütalâasõnõn evleviyetle gerektiği hakkõndaki 
noktai nazarõmõz Koordinasyon Vekâletine arz edilmiştir.

Fakat bu teşebbüslerden müspet bir netice istihsali maalesef mümkün 
olamamõştõr.

MESLEĞİN İNKİŞAFI ÎLE ILGÎLÎ İŞLER :
õ. � Araştõrma Teşkilâtõ

Mesleki öğretim müesseseleri, ihtiyaç ve mesleki formasyon 
mevzuunda Araştõrma Teşkilâtõnõn kurulmasõ üzerinde Birliğimizce gerekli 
görülecek çalõşmalara devamõ zaruri saydõğõmõz için konu Umumi Heyetimiz 
müzakerelerine sunulmuştur. (Bak. Sah. 46)

2. � Stajlar
Tedrisat devresi içinde ve dõşõnda mesleki staj usulü ihdas ve zaman 

zaman mesleki tekamül kurslarõ teşkil etmek ve nihayet meslektaşlarõn 
mesleki inkişaflarõnõn tetkik ve tetebbu imkanlarõnõ araştõrmak.

Konu, Mesleki Tekamül Komisyonu tarafõndan ele alõnmõş muhtelif 
teknik tedrisat müesseselerine ait staj ve usulleri ve yönetmelikleri ile 
umumiyetle staj usullerine dair mütalâalar temin edilmiş olup yapõlan 



çalõşmalar sonucu Umumi Heyetimiz müzakerelerine sunulmuştur. (Bak. Sah. 
46)

3. - Rasyonel Çalõşma
A) Mühendis ve mimarlarõn rasyonel çalõşmasõnõn sağlanmasõ ve mevcuttan 
en fazla randõman temini hususlarõnõn etüdü;
B) Etüt, proje, kontrol ve müşavirlik bürolarõnõn gelişmesi için gerekli tetkiklerin 
yapõlmasõ; Yapõlmõş olan Komisyon çalõşmalarõ Umumi Heyet müzakerelerine 
sunulmuştur. (Bak. Sah. 46)

4. - İmalâtõn Matlup Evsafa Getirilmesi
Tekniğin icaplarõna göre imalatõn matlûp evsafa getirilmesini 

sağlayacak sistemlerin etüdü; Bazõ Odalarõmõzõn, konunun memleketimiz için 
aşikar olan ehemmiyeti ile mütenasip hale getirilmesine gayret ettikleri 
görülen imalata kalite belgesi vermesi gibi çalõşmalarõ yanõnda bilhassa 
standardizasyon işinin önemi göz önünde tutularak Türk Standartlarõ 
Enstitüsü ve bu hususta nasõl mesai birliği yapõlabileceği düşünülmüş, mezkur 
Enstitünün Umumi Heyetindeki Birliğimiz temsilcileri ve Enstitüde faaliyetleri 
bulunan bir kõsõm arkadaşlarõmõzõn iştirakiyle toplantõlar yapõlmõş, bu hususta 
temin edilen raporun müzakeresi uygun görülmüştür. Neticelerin istihsal 
edilmemiş, olmasõna mukabil mezkûr enstitünün bugünkü müstakil hüviyetiyle 
yapmakta olduğu mesaiye Birliğimizin mevcut eleman yardõmõna ilâveten 
diğer suretlerle de yardõmcõ olmasõ ve Enstitünün mevzularõnda her suretle 
Birlikçe müzahir olunmasõ uygun mütalâa edilmiştir.

Birliğimizin, imalatõn kalitesi üzerindeki odalarõmõz mesailerini iyi bir 
neticeye ulaştõrmak ve koordinasyonu temin eylemek vazifelerini ifa etmesi 
asgari vazifesi olacaktõr. Sanayi seminerlerinin tertip maksatlarõnõn birisi de 
budur.

5. - Neşriyat
Birliğin ve Odalarõn mesleki faaliyetlerini yaymak ve gayelerinin 

tahakkukuna hadim neşriyatta bulunmak; Odalarõmõzõn mesleki faaliyetleri 
yaymağa ehemmiyetli derecede müessir olan ve ait olduklarõ ihtisas 
kollarõnda faydalõ çalõşmalarõ ve memnuniyet bahşeden mecmualarõ burada 
zikretmeyi yerinde buluyoruz. Bunlardan muntazam bir halde neşredilmekte 
olan MÜHENDİSLİK HABERLERİ, MÜHENDİS VE MAKİNA, ELEKTRİK 
MÜHENDİSLİĞİ Mecmualarõ ile muntazam bir şekilde devamõ için çalõşmakta 
olduğu anlaşõlan GEMİ MECMUASI diğer kardeşleri yanõnda büyük bir 
boşluğu dolduracaktõr. Ayrõca camiamõzla yakinen alâkalõ olarak ORMAN ve 
AV, ZİRAAT DERGİLERİ ile şahsi teşebbüslerle çõkarõlmakta olan YAPI - 
TEKNİK ve ARKİTEKT mecmualarõ neşirlerine devam etmektedir.

Birliğimizin lüzumlu hallerde basõna verilen bültenler haricinde yegâne 
neşir organõ Mühendislik - Mimarlõk Gazetesinin; devamõ, şekli, muhteviyatõ, 
mali durumu zaman zaman tetkik olunarak netice itibariyle Odalarõmõz ve 
meslektaşlarõmõz arasõnda irtibatõn arttõrõlmasõ, haberleşmenin, mesleğimizle 
alâkalõ faaliyetlerin ve mevzularõn duyurulup yayõlabilmesi maksatlarõyla 
matlûp seviyede neşriyatõn yapõlabilmesi konusu Umumi Heyetimiz 
müzakerelerine sunulmuş bulunduğundan burada fazla tafsilâttan sarfõnazar 
edilmiştir. (Bak. Sah. 46)

6. - Milletlerarasõ Mesleki Teşekküllerle Temas



Faydalõ olabilecek mesleki teşekküllerle temas imkânlarõnõn 
sağlanmasõ, ilmi ve teknik neşriyattan istifade mülahazalarõyla Merkezi 
Paris'te bulunan F.E.A.N.İ. adlõ beynelmilel mühendislik federasyonunda 
temsil edilmemiz için gerekli teşebbüslere devam edilmiştir. F.E.A.N.I.�ye 4 
temsilci ve üye olabilmek konusunda muameleler ikmâl edilmiş; ancak giriş 
aidatõ için ödenmesi gerekli döviz müsaadesine intizar edilmekte 
bulunulmuştur.

7. - Teknik Teresine
Odalarõn bu konudaki çalõşmalarõnõn teşviki, mevcut mesailerin 

koordine edilmesi kararlaştõrõlmõş, bu faaliyetlere başlangõç olarak I.C.A. ile 
bazõ temaslara girişilmiş ise de çok muhtaç olduğumuz şekilde iğin ele 
alõnmasõ henüz mümkün olamamõştõr. Makina Mühendisleri Odamõzõn aktif 
mesaisi ile teşkil olunan tercüme fonu Birliğimiz için dahi ümit verici iyi bir 
başlangõç sayõlabilir. Kanaatimizce ihtisaslara göre yapõlman gerekli tercüme 
işlerinde Odalarõmõzõn faaliyetlerine ihtiyaç vardõr.

MESLEKTAS HAK VE MENFAATLERİ İLE İLGİLİ İŞLER :

1. - Devlet Personel Kanunu
Bu devre zarfõnda bazõ değişiklerle B.M.M.'ye yeniden sevk edilmiş 

bulunan mezkûr kantin layihasõ Odalar arasõ bir komisyon marifetiyle tetkik ve 
aşağõdaki Birliğimiz görüsünün esasõm ihtiva eden Önsözle alâkalõ Vekâlet, 
Umumi Müdürlükler ve B.M.M. Encümenleri ve meslektaş milletvekillerine 
gönderilmiştir.

ÖNSÖZ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Kanunu Lâyihasõnõ bilhassa 

camiamõz bakõmõndan alâka ile karşõlamaktayõz. Eski metin üzerindeki 
çalõşmalarõmõz 1956 senesinde Maliye Vekâletine takdim kõlõnmõş ve 
milletvekillerine de bir muhtõra ile noktai nazarõmõz arz edilmişti. Bu devrede 
kanunun Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olmasõnõ büyük bir 
memnuniyetle karşõlar ve yeni lâyiha hakkõndaki bâzõ temennilerin yüksek 
Meclise aksettirilmesine tavassutunuzu rica ederiz. Yeni Kanunun daha 
şümullü olarak emeklilik, harcõrah, memurini muhakemat ve mecburî hizmet 
gibi Devletle memur arasõndaki karşõlõklõ akdin bütün hükümlerini ihtiva etmesi 
ve hukukî esaslarõ daha kuvvetli bir hizmet statüsü olmasõ esas fikrini 
muhafaza etmekle beraber, lâyihayõ; yalnõz malî statüyü õslah etmiş bulunsa 
dahi şükrana, biran evvel kanuniyet kesbetmesinî de temenniye şayan 
görmekteyiz.

Devlet Hizmetlerinin; hizmet, mes'uliyet, müessiriyet ve külfet esasõnõ 
kabul eden bir istihkakla karşõlanmasõ prensibine dayanan malî rejimin 
yaratacağõ iş randõmanõ; Hazineye yeni kanunla tahmil edilecek mali külfetten 
fazlasõnõ temin edecektir. Bundan başka iş randõmanõnõ artõran âmirdeki, 
memurun lehine olan şahsî takdiri temin eden yeni lâyihanõn; memurun 
aleyhine olabilecek şahsi takdirler için idarî ve kazai merciler nezdinde itiraz 
imkânõnõ tanõmasõ memnuniyetle karşõlanacak bir husustur. Bir taraftan 
yurdumuzda teknik hizmetlerin lâyõkõ veçhile ifasõnõ, diğer taraftan mes'uliyet 
mevkileri de dahil olmak üzere pek çoğu barem dõşõ ve yevmiyeli olarak 
hizmet gören mensuplarõmõzõn doğrudan doğruya ve yakinen alakalandõran 
maddeler üzerindeki temenniyatõmõzõ, tetkik ve mukayeselerde kolaylõk temin 



eylemek için ayrõ ayrõ tespit ve kõsaca mucip sebeplerini karşõlarõnda 
göstermiş bulunmaktayõz. Tamamiyle objektif olmağa gayret edilerek 
hazõrlanan bu temennilerimizin yurdumuz kalkõnma ve imarõnda mühendislik 
ve mimarlõğõn öneminin takdir buyurularak nazarõ dikkate alõnmasõ hususunda 
esîrgenmeyeceğine inandõğõmõz şahsî gayret, delalet ve her türlü 
müzaheretleriniz için hürmetlerimizle teşekkürlerimizi arz ederiz.

Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalõştõrõlacak Yevmiyeli Personel 
Talimatnamesi
2. � Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalõştõrõlacak Yevmiyeli 
Personel Talimatnamesi;
Muayyen ve Muvakkat Müddetli Hizmetlerde Çalõştõrõlacak yevmiyeli Personel 
için kabul ve 30 Nisan I958 tarihinde Resmî Gazete1 de neşredilen 
Talimatname, mühendislik ve mimarlõk hizmetlerinin değerlendirilmesinde 
mevcut boşluklarõ doldurmak gayesini taşõmasõ sebebiyle memnuniyetle 
mütalaa edilmiş; ancak, teknik çalõşmanõn değerlendirilmesi bakõmõndan 
mülahaza edilen ban hususlarla daha mütekamil hale getirilmem 
maksadõndan hare ket olunarak esaslarõ İnşaat Müh. Odasõ tarafõndan 
hasõrlanmõş olan bir teklif yapõlmõştõr. Mevcut talimatnamenin tadili yolunda 
vardan neticelere göre Teknik Personelin hizmetinin; istikrarlõ bir çalõşma 
safhasõna intikalinin, teknik baremi ihtiva eden bit kanunla halledebileceği 
mütalâa edilmiş ve bu istikamette faaliyet sarfõ uygun bulunmuştur. 
Talimatnamenin tadiline ati tekliflerin, Başvekâlette toplanan Komisyonda bir 
temsilcimiz vasõtasiyle müdafaa edilmesi temennim ile hazõrlanan 
talimatname tasarõsõ alakalõ Vekâlet ve Umum Müdürlüklere takdim edilmiştir.
Talimatnamenin tadili hakkõndaki bazõ mütalâalar aşağõda zikredilmiştir :

Talimatnamenin 1. maddesinde muayyen ve muvakkat müddetli işlerde 
yevmiyeli personel çalõştõrabileceği belirtilmiş, daimi mahiyet arz eden ve 
kadro mevzuu olan işlerde yevmiyeli personel çalõştõrõlmayacağõ kabul 
edilmiştir. Devlet sektöründe yevmiyeli teknik eleman istihdamõnõ icap ettiren 
esas sebep memleketimizde süratli bir kalkõnma hamlesinin başlamõş olmasõ 
ve teknik elemana duyulan büyük ihtiyaç olup bu elemanõn hususi sektöre 
kaymasõnõn Devlet Sektöründe husule getirdiği boşluklarõn dolmasõdõr. 
Muayyen ve muvakkat müddetli iğlerin pek mahdut olmasõ muvacehesinde, 
daimi mahiyet arz eden işlerde de kalifiye eleman kullanõlmasõnõ temin edecek 
bir hükme yer vermek maksadõ ile maddenin 2. fõkrasõ tadil edilmiştir. Teknik 
elemanõn terfilerinde idari kademelerde yer almalarõnõn lâzõm geldiği yolundaki
anlayõşa yer veren Talimatnamenin 3. maddesinde, esastan tadile gidilmiştir. 
Kanaatimizce, bir teknik eleman masasõnda çalõşmak suretiyle idari 
kademelerde yer almadan terfi etmek hakkõna sahip olabilmelidir.

Ayrõca kadrolarõn iş hacmine göre tevsi ve tadilinin Maliye Vekaletinin 
mütalâasõ ve Başvekâletin müsaadesiyle mümkün bulunmasõ tatbikatta 
muamelat güçlüğüne sebep olmaktadõr. Bu sebeple alâkalõ Vekile salahiyet 
verilmesi uygun mütalâa edilmiştir. Mesuliyet mevkilerinde yer alan teknik 
elemanlara tazminat verilmesi esasõ vazedilmiştir. Tazminat miktarlarõnõn 
asgari olarak belirtilmesi mesuliyet derecelerine göre tatbikatõ mümkün 
kõlacak bir kayõt olarak mütalâa edilmiştir. Muhtelif daireler arasõnda eleman 
kaymasõna sebep olan 10 ve daha yukarõ derecelere eleman tayini imkânõnõ 
kaldõran tadillerle yevmiyeli personelin terfiini temin edecek hükümlere yer 
verilmiştir.

Talimatnamenin 7. maddesi ile vaz edilen ve mevzuatõmõzda ilk defa 



yer alan bir hüküm, evvelâ hukuk prensiplerde kabili tecviz; saniyen 
talimatnamenin teknik eleman sõkõntõsõnõ giderecek diğer hükümleri ile kabili 
telif görülmemiştir. Talimatname neşredilinceye kadar, memurin kanunu ve 
3656 sayõlõ kanunlarda mevcut hükümler tatbik edilmekte idi. Mezkûr 
talimatname ile mevzuatõmõzda mevcut bugünkü sistem, yalnõz yevmiyeli 
personel hakkõnda kaldõrõlmakta ve bu gibi kimseler için oldukça ağõr 
hükümler vaz edilmektedir. Bu hükümleri Birliğimiz hukuk prensipleriyle adalet 
ve nõsfet kaideleri ile uygun mütalâa edememiştir. Bu sebeple 7. maddede 
vaz olunan hükmün, hiç olmazsa memurin kanunu ile 3656 ve 3659 sayõlõ 
kanunlarda mevcut aynõ mealdeki hükümlere ve yevmiyeli personelin, daha 
müsait hükümlere tabi diğer personel muvacehesinde mağduriyetinin 
önlenebilmesi için 9. madde tedvin edilmiştir. Hastalõk halinde verilecek iznin l 
ay olmasõ çok az bulunmuş ve talimatnamenin neşrinden evvel, Nafõa 
Vekâleti Personel Talimatnamesinin alâkalõ hükmünce 2 aylõk iznin tanõnmasõ 
sebepleriyle mezkûr müddetin 2 aya çõkarõlmasõ muvafõk mütalâa edilmiştir.

Talimatnamenin 15. maddesinde yevmiyeli teknik personelin hariçte 
mesleği ile ilgili bir iş yapamayacağõ kaydõ vardõr. Memleketimizde zaman 
zaman teknik eleman azlõğõndan ve sõkõntõdan bahsedilmekte buna mukabil 
teknik elemanlarõn mesaî saatleri haricindeki zamanlarõnda istifade 
edilememektedir. Kõymetlendirilmeyen bu zamanõ memleket teknik hayalõna 
kazandõrmak için teknik elemanlara kendi kontrol, murakabe ve tasdikinden 
geçen konular haricinde dõşardan iş alabilmeleri imkânõ tanõnmak istenmiş, bu 
maksatla 16. madde tedvin ile mani hale karşõ müeyyide de ilâve edilmiştir. 
Doktora veya ihtisas yapmak suretiyle mesleğin tatbikat sahasõnda, bu 
çalõşmalarõn gerektirdiği müddet kadar ayrõlanlarõn, mesleğe dönüşlerinde 
veya dik başlangõçta, mezkûr çalõşmalar için geçirdikleri müddeti bir nispet 
dahilinde telafi etmek ve bu tarz çalõşmalarõ teşvik eylemek bakõmõndan 17. 
madde hazõrlanmõştõr.

3. - Mecburi Hizmet Kanunu
Evvelki devrelerde tespit olunan Birlik noktai nazarõnda herhangi bir 

değişiklik yapõlmasõna mahal görülmemiş, B.M.M.�deki müzakerelerin seyri 
takip edilmek suretiyle hasõl olan vaziyette bu görüş alâkalõlara takdim 
kõlõnmõştõr. Mezkûr kanun halen B.M.M. dedir.
                      
4. � Asker Meslektaşlarõmõzla İlgili Temaslar

A) Askeri teşkilâtta vazife gören meslektaşlarõmõza verilen tazminatõn 
arttõrõlmasõ konusunda yapõlmõş olan kanun teklifi; Bu mevzuda temin 
olunan Oda mütalaalarõ �nazarõ itibara alõnmasõ ricasiyle - teklif 
takipleri Mebuslara tevdi edilmiştir.

B) 4273 sayõlõ Ordu Terfi Kanununun Askeri Mühendislere dair Kõdem 
konusunda takibi; Birlikçe hazõrlanan kanun tasarõsõ ve esbabõ 
mucibesi Odalara gönderilmiş; Oda mütalâalarõ da nazarõ itibara 
alõnmak suretiyle Birlik görüsü alâkalõ odalar arasõ bir komisyon 
marifetiyle incelenecektir.

C) Asker meslektaşlarõmõzõn Ordu Dahili Hizmet Kanunun 41. 
maddesindeki hükümler ve M.M.V.�den almõş olduklarõ beyan edilen 
emirler gereğince Birliğimiz ve ihtisas odalarõnda 6235 sayõlõ kanunun 
kendilerine
tahmil etmiş bulunduğu mükellefiyetlerinde faal vazife 



alamayacaklarõnõn bildirilmesi üzerine;
Ammenin ve memleketin menfaati, mesleğin inkişafõ, meslek 

mensuplarõnõn hak ve salâhiyetleri bakõmõndan lüzumlu teşebbüs ve 
faaliyetlerin vazife olarak verildiği Birliğimizin bu vazifeleri ekseri muhtelif 
ihtisasa mensup azalardan komisyonlar teşkili suretiyle yerine getirmekte 
bulunduğu esbabõ mucibesiyle; Birliğin istişari hüviyeti içinde mütalâalar 
hazõrlayan Komisyonlarõmõza ve ihtisas Odalarõmõzõn faal vazifelerine asker 
meslektaşlarõmõzõn da iştiraklerinin temini lüzumu M.M.V. arzedilmiş; ayrõca 
bu hususta Vekile bir ziyarette bulunulmasõ kararlaştõrõlmõştõr.

5. - Banka ve Yardõm Sandõğõ
Serbest ve yevmiyeli olarak hizmet ifa eden meslek dağlarõmõzõn 

mevcudiyeti dolayõsiyle bilhassa ehemmiyet arz eden Sigorta ve Yardõm 
Sandõğõ gibi iki konudan başka mensuplarõmõzõn, adedi, malî imkânlarõ ve 
müspet iş güçleri nazara alõnmak suretiyle bir Banka Tesisi de öteden beri 
üzerinde durulan mevzularõmõzdandõr. Bidayette yapõlmõş olan çalõşmalarõn 
istikametinde bazõ hatalõ mütalâalarõn yeri olduğu kanaatindeyiz. Bununla 
beraber geçen devre içersinde yapõlmõş olan Grup Sigorta anlaşmasõnõn 
mensuplarõmõz lehine tanõmõş olduğu ehemmiyetli avantajlara bir kere daha 
işaret etmek ve mensuplarõmõzõn anlaşmayõ tetkiklerine arz etmek vazifemiz 
olmuştur. Yardõm Sandõğõ ve Banka konularõnda, gecikmiş olan çalõşmalarõn 
Umumi Heyetimize kadar kõsmen inkişaf edeceğini ve daha fazla malûmat arz 
edebileceğini ümit ediyoruz.

6. - Serbest Çalõşan Meslektaşlarõmõzõn Salahiyet Hudutlarõ
Memur Meslektaşlarõmõzõn Mesaî Harici Çalõşma imkânlarõ

A) Serbest sahada çalõşan meslektaşlarõmõzõn salahiyet hudutlarõna vaki 
müdahalelerin önlenmesinin temini;
B) Memur, mühendis ve mimarlarõn mesai haricinde serbest sahada da 
çalõşabilmelerinin temini;

Konular, Mevzuat Komisyonu çalõşmalarõ içinde mütalâa olunmaktadõr.
İnş. Müh. odasõnca hazõrlanan ve bütün Birliğimiz için tatbiki mümkün görülen 
bu mevzudaki iki talimatname maksadõ temin edecek mahiyette olup U. 
Hey'ete sunulacaktõr.

7. - Ehlivukuf ve Ehlihibre işleri
Kaza mercilerinin artan taleplerini iyi bir şekilde karşõlayabilmek üzere 

Vilâyetlere ve ihtisas kollarõna göre tefrik ve tasnif edilmek suretiyle listeler 
tanzimi temin olunmuş; vaki müracaatlar dikkat ve hassasiyetle 
neticelendirilmiş; Adliye Vekili nezdinde ehlivukuftuk müessesesi üzerinde 
temas ve teşebbüslerde bulunulmuştur. Artan taleplerin mevcudiyetini 
ifadeden memnuniyet duyduğumuzu ifade fakat bilhassa mühendislik 
hizmetlerine ait asgari ücret talimatnameleri karşõsõnda hasõl olan durumun 
dikkat ve itina ile ve uzunca çalõşmalarla bertaraf edilmesi lüzumlu 
bulunduğunu kaydetmek doğru olur.
Keyfiyetin itinalõ ve anlayõşlõ bir mesai ile iyi bir sekle götürüleceği 
muhakkaktõr. İnş. Müh. Odasõnca hazõrlanan ve bütün Birliğimiz için tatbiki 
mümkün görülen bu mevzudaki iki talimatname maksadõ temin edecek 
mahiyette olup U. Hey'ete sunulacaktõr.



8. - Ecnebi Müh. ve Müteahhitlere ait Meseleler
Ecnebi mühendis, mimar ve müteahhitlere ait meselelerin incelenmesi;

İnşaat Mühendisleri Odasõnda bu konu üzerinde şümullü bir şekilde 
çalõşmakta olan Komisyonun tetkikatõna intizar edilmektedir. 

9. - İş Akitleri - Hakemlik
Meslektaşlarõn resmî daire ve müesseselerle veya fertlerle 

mukaveleleri, iş akitleri ihtilaflarõ ve odalarõn bu ihtilaflarda hakemliği; Geçen 
devrelerde çalõşan odalar arasõ bir komisyonca, bu mevzuda 6235 sayõlõ 
kanuna bazõ ilâveler yapõlmasõ düşünüldüğünden; konu Mevzuat 
Komisyonuna intikal ettirilmiştir.
Kanaatimizce yapõlacak çalõşmalar, ihtilaflarõnda Odalarõmõzõn veya Birliğin 
Hakemliğini sağlayabilecek, hatta Nafõa Hizmetlerinden mütevellit ihtilaflarõn 
Birlikçe halli mümkün olabilecektir. Bu arada iş mukavelelerinde mevcut 
mevzuata ve odalarõn talimatnamelerine uyarlõğõnõn akitten evvel vize 
edilebilmesi akla gelmektedir. Konunun Mevzuat Komisyonunda tetkiki ile bir 
esasa bağlanacağõ ümit edilebilir.

10. - Bazõ Teşebbüslerimiz
Mensuplarõmõzõn ifa ile mükellef bulunduklarõ hizmetin ehemmiyet ve 

vus'atõ gözz önünde bulundurularak, HESAP MAKİNALARI ve OTOMOBİL 
gibi malzeme ve vasõtaya olan ihtiyaçlarõnõn Devlet Malzeme Ofis Umum 
Müdürlüğünce bu mevzularda yapõlacak tahsislerde nazarõ itibara alõnmasõ 
için teşebbüslerde bulunulmuş; fakat bu teşebbüslerden müspet bir netice 
istihsali mümkün olamamõştõr.

11. � Piyasadan tedarik imkânlarõ bulunamayan TERSİM ve KIRTASİYE 
MALZEMESİ'nin meslektaşlarõmõza muntazaman tahsisi için Ticaret Vekâleti 
nezdinde gerekli teşebbüs yapõlmõş; fakat yine müspet bir netice
temin edilememiştir. 

12. � Ankara Belediyesi nezdîndeki teşebbüslerimiz neticesinde; taahhüt 
işleriyle iştigal etmeyen meslektaşlarõmõza avukat ve doktorlara olduğu gibi 
maktu levha resmi tatbik edilmesi hususu temin edilmiştir.

13. � Meslek mensuplarõnõn mesleki temas ve tetkiklerde bulunmalarõm 
sağlamak;
Mensuplarõmõzõn mesleki temas ve tetkiklerde bulunma hususundaki 
teşebbüslerine tavassut ve toplu seyahatler için imkânlar teminine tevessül 
edilmektedir. Bununla beraber gerektiği şekilde yapmõş olan teşebbüs ve 
temaslara rağmen istenilen neticenin sağlanabildiğini söylemek maalesef 
mümkün değildir.

DİĞER ÎŞLER :
6235 ve 3458 Sayõlõ Kanunlar
Mühendislik ve Mimarlõkla İlgili Mevzuat

1. � 6235 VE 3458 SAYILI KANUNLAR VE MÜHENDİSLİK MİMARLIKLA 
ALÂKALI DİĞER BÜTÜN
MEVZUATIN ESASLI BİR TETKİKE TABİ TUTULMASI;

Çok yüklü bir mesaiye girmiş bulunan Mevzuat Komisyonu bidayette 



şimdiye kadar bahsi geçen kanun ve mevzuatõn üzerinde yapõlmõş olan 
çalõşmalarõ ileri sürülen teklif ve temennileri şümullü bir şekilde ele alarak 
12/3/1958 tarihinden itibaren 24 toplantõda incelemeye tabi kõlmõştõr. 
(Komisyon raporu ayrõca takdim kõlõnmõştõr.)

Bu arada, T.B.M.M.�ye bir meslektaşõmõz tarafõndan sevk edilmiş olan 
tadil teklifini de bu umumi çalõşmalar zaviyesinden tetkik etmiş ve mesai 
sonucunu tafsilatlõ bir raporla İdare Heyetimize tevdi eylemiştir. Birliğimizce en 
önemli şekilde üzerinde durulmasõ icap eden konunun kararlarõna ihtiyaç 
olduğuna kani bulunduğumuz hususlar ana konular meyanõnda Umumi 
Heyete sunulmuş olduğu cihetle burada tafsilattan sarfõnazar edilmiştir. (Bak. 
Sah. 11)

2. � 6235 SAYILI KANUNUN 12, 30 VE 32. MADDELERİNİN TADİLİ;
Bindebeşlerin ilgasõ için gerekli tadilat ile amme hizmeti gören Birliğe 

esaslõ bir gelir temini maksadiyle ihalelerden binde iki resim alõnmasõna dair 
hazõrlanan kanun tasarõsõ mucip sebepleri ile Nafõa Vekâletine arz ve 
T.B.M.M.�ye intikal ettirilmiştir. Teklifin mucip sebepleri aşağõdadõr :

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği hakkõnda 6235 sayõlõ kanunun 
12. maddesinde tadat edilen gelirlere mukabil Birliğin masraflarõm 
karşõlamakta maruz kaldõğõ malî müzayaka ve 32. maddesindeki aidat 
sisteminin dört seneye yakõn bir zamandan beri tatbiki sonunda görülen bazõ 
mahzur ve aksaklõklar muvacehesinde bugünkü şartlara ve tatbikata daha 
uygun bir şekilde tadil edilmesi zaruri görülmektedir. Odalar Birliğinin tavzif 
edildiği amme hizmetlerini ifa edebilmesi ve temsil ettiği camianõn 
menfaatlerini koruyabilmesi için lüzumlu gelirin temini sadedinde yeni 
kaynaklarõn bulunmasõ zaruri görülmüş ve bu maksatla t alâka ve kast edilen 
hizmete taallûk etmesi dolayõsõ ile inşaat ve tesisat ihale bedellerinden %02 
nispetinde bir hisse alõnmasõ uygun mütalâa edilmiştir. Türkiye'de meslekî 
faaliyette bulunan mühendis ve mimarlarõ cem etmiş bulunan ve ammeye 
yarar bir teşekkül olarak Birlik tarafõndan teşekkül ettirilen ihtisas Odalarõnõn 
gayelerini tahakkuk ve faaliyetlerini idame ettirebilmeleri için 6235 sayõlõ 
Kanunun 32. maddesine malî hükümler vazedilmişti. Odalarõn Gelirlerine 
müteallik 32. maddenin (c) bendinde bu maksatla üyelerinin senelik 
kazançlarõnõn %0 S i Oda geliri olarak kabul edilmiştir. Odalara kayõtlõ üyelerin 
kazançlarõnõn gerek hesap edilmesi hususundaki müşkülât ve gerekse ne gibi 
faaliyetlerin meslekî olduğu ve ne gibi faaliyetlerin meslekle ilgili bulunmadõğõ 
hususlarõnõn tahkik müşkülâtõ, kazançlarõn mahrem tutulmasõ hususundaki 
psikolojik sebepler, vaktinde %05 beyannamelerini göndermeyen ve bu 
sebeple Haysiyet Divanõna şevkine zaruret hasõl olan büyük mikyasta üyelerin 
Odalarõna karsõ gösterdikleri ruhi infial ile Birliğin istikbalini tehlikeye maruz 
bõrakmasõ ve üye beyannamesini vermedikçe tahakkuk yapõlamayacağõndan 
varidat noksanlõğõna ve bütçe açõğõna ve malî güçlüklere sebebiyet vermesi 
gibi muhtelif zarurî ve pratik sebeplerden dolayõ bu bende göre Odalara gelir 
olarak tanõnan %05 hissesinin tahakkuk ve tahsilinde büyük müşkülât 
doğduğu müşahede edilmiştir.

Bunun yerine maktu bir sistem vazedilerek daha kolay tahakkuk ve 
tahsil imkânõ veren bir gelir sisteminin konulmasõ yukarda yazõlõ mahzurlarõn 
telâfisi için zaruri görülmüştür. Ancak, varidatta verimlilik ve üyelerin malî 
imkânlarõna uygun ve adil bir sistemin vazedilmesi bugünkü hukuk 
prensiplerine ve adalet esaslarõna uygun görüldüğünden mükerrer vergi 
mahiyetini taşõyan nispî bir gelir yerine muhtelif kademeli maktu bir aidat 



sisteminin kabul ve 32. maddeye (b) bendinin tadili seklinde vazedilmesi 
tatbikat mahzurlarõnõ bertaraf eder mahiyettedir. %05 gelir aidatõnõn yerine 
ikame edilecek bu sistemin daha pratik neticeler vermesi için de ayrõca 
tahsilatta kolaylõk sağlayacak hükümlerin kanuna ilâvesi ve bu arada bir 
maddenin tadili de derpiş edilmiş bulunulmaktadõr. Dört senelik tatbikatta elde 
edilen neticeler, aidatõn her ay yatõrõlmasõnõn üyeyi malî bir külfete sokmadõğõ 
buna mukabil ihmal dolayõsõ ile biriken aidatõn ise üyeyi malî külfetten başka 
psikolojik tesirlere duçar bõraktõğõnõ göstermektedir. Bilhassa hizmet erbabõ 
üyelerin bu türlü zorluklara daha fazla maruz kaldõğõ göz önünde tutularak, 
hem aidatõn vaktinde tahsilinin ve hem de üyeyi malî bir sõkõntõya düşürmeden 
tediye imkânlarõnõ temin edecek bir hükmün ek madde halinde 32. maddeye 
ilâvesi uygun görülmektedir.

Her türlü ihtara rağmen aidatõnõ ödemeyen azalar hakkõnda 30. madde 
hükümlerine göre yapõlan icra takibatõ, icra ve iflas kanununun 68. 
maddesinde zikredilen ve vesikaya istinad etmediğinden, ekseriya müspet 
neticeler vermemekte ve borçlu üye tarafõndan yapõlan haksõz bir itiraz dahi 
takibatõ durdurabilmekte idi, Ticaret ve Sanayi Odalarõ ve Borsalarõ Birliği 
Kanununda olduğu gibi, Oda İdare Heyetlerince takibat hususunda verilen 
kararlarõn ilâm hükmünde addedilmesi, tatbikattaki aksaklõklarõ giderici 
mahiyette telâkki edilmiş ve 30. madde bu şekilde tadil edilmiştir. Bu 
sebeplerle gayelerinin tahakkuku için daha pratik ve adil gelir kaynaklarõna 
lüzum gösteren Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği hakkõndaki kanunun, 
aşağõda gösterildiği üzere, 12 net maddesine (f) fõkrasõ ile bir madde 
eklenmesi, 30. maddesi ile; 32. maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi, 32. 
maddenin (c) bendinin kaldõrõlmasõ ve bu maddeye ek bir madde ve muvakkat 
bir maddenin ilâvesinde pratik faydalar müşahede edilmiştir.

Birlikçe Yapõlacak Hizmetler Talimatnamesi
3. � Birlikçe resmî ve hususî teşekküllere yapõlacak hizmetlere ait 
talimatname gereğinin ifasõ;

Birlik V. Umumi Heyetinden geçen mezkûr talimatnamenin yürürlüğünü 
temin hususunda Nafõa Vekâleti tasvibi istihsal edilmiş bulunmaktadõr. Bu 
suretle Birliğin istisnai hizmetlerinin ve bu hizmetlerin karşõlõğõ olan ücretlerin 
yönetmelik hükümlerine göre ifa ve talep olunmasõ mümkün olacaktõr.

4. - Nafõa Vekâleti Teşkilât Kanunu
Mezkûr kanun bu devre içinde Meclise yeniden getirilmemiştir; Nafõa 

Vekâletine yapõlan müracaatla konu üzerinde çalõşmalara başlandõğõ takdirde 
Birliğimizce yardõmcõ hizmetlere amade olunduğu belirtilmiştir.

5. - Birlik Arsasõ ve Binasõ 
Birliğe arsa ve bina temini mevzuu iyi bir şekilde incelenerek hâl 

seklinin aranmasõ, tavsiye edilecek çarelerin tezekkürü, temin edilebilmesi 
halinde arsa yeri ve binanõn ihtiva etmesi gerekli hususlarõ tayin etmek üzere 
mesailerinden istifade edilecek olan Aziz Torun, Daniş Koper, Emin İplikçi, 
Osman Bibioğlu, Hayrõ Kayadelen, Talat Özõşõk, Reha İren, Feyyaz 
Köksal'dan müteşekkil komite çalõşmalarõna ve temaslarõna devam etmekte 
olup, halen uygun görülen arsalar üzerinde durulmaktadõr. Mezkûr 
Komisyonun çok müspet neticeler elde edeceğine ve kõsa zamanda arsanõn 
temin olunacağõna ümitli nazarla bakmak doğru olur.



6. - Teknik Terimler
Odalar arasõ teşkil olurum Teknik Terimler Komitesi, Teknik Terimler 

Enstitüsü statüsünü, teknik terimler bürosu ve merkezi teknik terimler komitesi 
kurulmasõ hakkõnda tasardan hazõrlamõş olup, Komite mesaisine devam 
etmektedir. Müzakere konularõ arasõnda mütalâa edildiğinden burada izahat 
vermiyoruz.
(Bak. Sah. 46)

7. - Orman Suçlarõnõn Affõ
T.B.M.M.'ce müzakere olunmasõ dolayisiyle Orman Mühendisleri 

Odasõnca hazõrlanõp Birliğe tevdi edilmiş, ban orman suçlarõnõn affõna dair 
kanun teklifi üzerindeki incelemelerin ikmaline imkân olmadan lâyiha 
kanunlaşmõş ve dolayõsiyle Oda ve Birlik görüyü ilgililere arz olunamamõştõr.

8. - Birlik - Oda Münasebetleri Hakkõnda izahname
Geçen devre ihzar olunan (Birlik ve Oda münasebetleri hakkõndaki 

izahname) yapõlan müşterek toplantõ müzakerelerindeki esaslar da göz 
önünde tutulmak suretiyle mali hükümleri yeniden ele alõnarak hazõrlanmõş ve 
tatbikatõ müteakip uysun şekli iktisap etmesi ve bundan sonra talimatname 
haline ifrağõ teemmül ve tasavvur olunarak odalara tasan halinde 
gönderilmiştir. Bazõ odalarõmõzõn bu tasarõyõ hassasiyetle karşõlamõş ve 
mahzurlu telâkki etmiş olmalarõnõ nazarõ dikkate alarak üzerinde gerekli 
çalõşmalarõ yapabilmek hattâ icap ederse talimatname ihzarõnõ tasavvur edilen 
Birliğimiz kanunun tadiline kadar talik etmekte mahzur görülmemiştir.

9. - Odalarõn İhtisas ve İştigal Sahalarõnõn Tespiti
Memleketimizin şart ve realiteleri ve Mevzuat Komisyonunda geniş, 

sõnõrlan üe ihtisas sahalannõn bahis konusu olabileceği mülahazalariyle İdare 
Heyetince mevzuun ele alõnmasõ zamanõ erken bulunmuştur. Bununla 
beraber Elektrik Mühendisleri Odamõz � cereyan eden hâdiseleri de göz 
önünde bulundurmak suretiyle � konuyu Umumi Heyetimize getirmek üzere 
Birliğe tevdi etmiş bulunmak-tadõr.

10. - Odalarõn Müşterek Mevzularõ
Geçen Umumi Heyette tahsilatta müştereklik sağlanmasõ hakkõnda 

alõnmõş olan karar Oda Umumi Kâtipleri ve muhasip üyelerinin teşkil ettiği 
heyet tarafõndan tetkik edilmiştir. Bugün şart ve imkânlar karşõsõnda 
müşterekliğin tahakkuk ve tahsilatõn yapõlmasõ şeklinde, muhasebe 
usullerinde ve diğer defter, cetvel ve fiş v.s. gibi matbu evrakõn yeknesaklõğõ 
mânasõnda kabul ederek o yolda çalõşmalar yapmõş ve Bütçe ve Umumi 
Muhasebe Talimatnamesi hazõrlanarak Odalarõmõz mütalâasõna arz 
olunmuştur. Bu cümleden olarak Odalarõmõzdaki Murakabe Heyetlerinin 
vazifelerini kolaylaştõrma ve şümullerini tespit edebilmek üzere bir murakabe 
izahnamesi yapõlarak Odalarõmõzõn istifadesine sunulmuştur.

11. � Fen Memurluğu Hakkõndaki Kanun
Camiamõzõ iş yönünden bütünlemekte olan bir kõsõm teknik elemanlarõn 

unvanlarõna ve bazõ haklarõna dair olan BMM'ye tevdi edilen Fen Memurlarõ 
hakkõndaki kanun teklifi mevzuu; memnuniyetle karşõlanmõş gerek teklifin 
şümulüne giren teknik elemanlar ve gerekse camiamõz mensuplarõ hak ve 
salahiyetleri bakõmõndan Birliğimizce incelenerek tespit edilen görüş teklif 



sahibine ve ilgililere sunulmuş olmakla beraber, bilâhare sahibinin teklifleri 
aldõğõ öğrenilmiştir.

12. - Yardõmcõ Teknik Elemanlarõn Vazife ve Selametleri Hudutlarõ
Bu husustaki çalõşmalar, Birlik Ana Konularõnõn 3.sü olarak Umumî 

Heyete sunulmuş olan kontrol sistemi meyanõnda görüşüldüğü sõrada arz 
edilecektir. (Bak. Sah. 11 )

13. - Yüksek Denizcilik Okulu Mk. Şb. Mezunlarõ Hk.
Mevzu üzerinde alõnmõş olan Birlik V. Umumi Heyet kararõ şöyledir : 

Yüksek Denizcilik Okulu Makina Şubesi mezunlarõnõn Birlik bünyesinde Oda 
kurmalarõ hususunun tamamen 6235 sayõlõ kanunla ilgili görüldüğüne, nitekim 
6235 sayõlõ kanununun 16. maddesinde Ziraat ve Orman Mühendislerinin de 
Oda kurmalarõ için ayrõ bir madde konulmuş olmasõna göre, Gemi Makinalarõ 
İşletme Mühendisi unvanõ ve Oda kurulmasõ da kanunun yürütücüsü olan 
Vekâletlerin ve kanunun yapõcõsõ olan B.M.M.'nin vazifeleri meyanõnda 
bulunduğundan, konu ile ilgili merciler mütalaalarõ ve kararlarõ temininin yeni 
İdare Heyetine vazife olarak verilmesine. Konunun ehemmiyetine ve şimdiye 
kadar bîr hâl şeklinin tespit edilememiş olmasõna binaen İdare Heyeti neticeye 
bağlayabilmek, tebellür etmiş fikir ve kanaatlerle Umumi Heyetinize konuyu 
arz edebilmek üzere faaliyette bulunmuştur; bu suretle bir taraftan iddia 
olunan mağduriyetin nazarõ dikkate alõnmasõ diğer taraftan mevzuun eksiksiz 
bir şekilde tetkik edilmesi istenmiştir. Burada üzülerek kaydetmek istediğimiz 
bir husus mevcuttur; İdare Heyetimizin tamamõ ile objektif olarak tetkik ve 
intaç etmek istediği, ancak şimdiye kadar yapõlmõş olan muamele esaslarõ ve 
silsilesi dahilinde eksiksiz hale gelmek ve ihtimalleri derpiş etmek üzere 
hareket etmiş olduğu halde Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisi unvanõna 
sahip arkadaşlarõmõzõn Birliğimizle herhangi temasta bulunmak arzularõna 
şahit olunmamõş. Buna mukabil kanun yollarõ ile meselenin intacõna tevessül 
edildiği görülmüştür. İdare Heyetimiz ise mevzuu prensipler ile hak ve 
salahiyetler ve şimdiye kadarki îstinat edilmiş olan yetkili makamlarõn 
mütalâalarõ bakõmõndan salim istikameti temine çalõşmõştõr.

Ancak, neticeye bağlamak arzusuna ve o yolda mesai sarf edilmesine 
karşõlõk mevzuun hali hazõrda bulunduğu durum şöyledir:

Birlik V. Umumi Heyeti kararõna karşõ Şûrayõ Devlette açõlmõş olan iptal 
dâvasõ takip ve istenen cevaplar takdim edilmiştir.
 Maarif ve Nafõa Vekâletlerine müracaatla V. Umumi Heyetten sonra 17 
Haziran 1958 Tarihli Resmi Gazetede neşredilen Yüksek Denizcilik Okulu ve 
Denizcilik Meslek Okul ve Kurslarõ hakkõnda Nizamname mucacehesinde 
yapõlacak olan muameleler hakkõnda mütalaalarõ rica edilmiştir.
 Devlet Şûrasõ kararõnõn mesnedi olan Senato mütalaasõnda sarih 
bulunmayan alakalõ fakülte noktai nazarõ bakõmõndan keyfiyetin 
Üniversitelerarasõ Kurula tetkikine teşebbüs edilmiştir.
 Netice olarak Nafõa Vekâletinden alõnan sarih bir mütalaaya mukabil 
başkaca bir malûmat ve mütalaa istihsali kabil olamamõştõr.
 Konu, 3458 sayõlõ kanun ve vazife ve salahiyetlerle ilgili ana konular 
meyanõnda mütalaa edilmiştir. (Bak. Sah. 11)

14. - Sanayi Seminerleri
Ekim 1958 başõnda İstanbul'da açõlacak Millî Sanayi Sergisi'ni 

memnuniyetle mütalâa eyleyen Birliğimiz bu güzel vesileden faydalanarak 



Sanayi Seminerleri tertibini kararlaştõrmõştõr. Tertibi tasarlanan seminerlerin 
maksadõ; devletin, sanayicinin ve bunlara yardõmcõ olan organlarõn 
faaliyetlerini tamamiyle objektif ve yapõcõ olarak ilmi ve teknik bir tetkike tabi 
kõlmak suretiyle sanayimize ait problemlerden bazdan üzerinde kanaat ve 
mütalâalarõ belirtmeye çalõşmaktan ibaret olacaktõ. Gerek sanayinin ulaştõğõ 
seviyenin bir ifadesi olan sergilerin ve gerekse sanayiye müteallik meselelerin 
tetkik ve tahlili mahiyetinde telâkki eylediğimiz seminer veya kongrelerin 
muayyen periyotlarla tertip ve tanzimini diğer tabirle bunlarõn 
gelenekleşmelerini temenniye soyan bulduğumuz cihetle bu ilk seminerin 
müspet neticeli olabilmesi için lüzumlu çalõşmalar yapõlmõş, bütün hazõrlõklar 
ikmal edilmiş; ancak, Milli Sanayi Sergisinin önce bir müddet tehiri, bilâhare 
Sergi mahallinde seminerlerimiz için münasip bir mahallin tahsisine imkân 
bulunamadõğõnõn bildirilmesi sebebi ile; seminerlerimizi aşağõda takdim kõlõnan 
ön programõna rağmen maalesef tahakkuk ettirmek mümkün olamamõştõr. 
Gerek çalõşmalarõn ve gerekse seçilmiş olan mevzularla seminer yapacak 
muhterem zevatõn şahsiyetleri bakõmõndan memleketimiz ölçüsünde Birliğimiz 
lehine çok müspet tesirler yaratõlmõş hemen her daire ve şahõstan kõymetli 
alâka ve yardõm görülmüştür. Bu meyanda programda ismi geçen zevat 
ayrõca İ.T.Ü., İ.T.Ü. Haberleşme Merkezi, Türkiye Ticaret ve Sanayi Odalarõ 
ve Ticaret Borsalarõ Birliği, İ.Ü. İşletme İktisadõ Enstitüsü, Sanayi Kalkõnma 
Bankasõ, İstanbul, Ankara, İzmir Sanayi Odalarõna, Santral Mensucat 
Fabrikasõna seminer tertip heyetini teşkil eden Celâl İmre, C. Sahir Sõlan, 
Atilla Arpat, İbrahim Kutlutan'a teşekkürü bir borç bilir mezkûr komitede 
Sanayi Vekâleti temsilcisi olan meslektaşõmõz Enver Ocal'õ rahmetle yad 
ederiz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİRİNCİ SANAYİ 
SEMİNERİ ÖN PROGRAMI

Seminer mahalli: Spor ve Sergi Sarayõ � İstanbul
Muhtemel tarihi: 2-7 Ekim 1958

SANAYİ VEKİLİNİN SEMİNERİ AÇIŞ KONUŞMASI

DEVLET İKTİSADÎ TEŞEKKÜLLERİNDE SINAİ TEŞEBBÜSLER
Hayrettin Güleryüz - Sanayi Dairesi Reisi)

TÜRKİYE SANAYİİNDE GÖZETİLECEK İKTİSADİ CİHETLER
Dr. Cihat İren - T. Tic. ve Sa. O. ve Tic. Bor. B. Um. Kâtibi)

HUSUSÎ SEKTÖRDE SINAÎ TEŞEBBÜSLER
Osman Kibar - İzmir Sanayi Odasõ Reisi

AVRUPA MÜŞTEREK PAZAR ANLAŞMASI KARŞISINDA TÜRKİYE�NİN 
SANAYİ DURUMU
Prof. Dr. Muhlis Ete -Başvekâlet Yüksek Murakabe Heyeti Reisi

SANAYİDE ORGANİZASYON, SEVK VE İDARE
Prof. Hayri Tokay 



SANAYİDE İŞLETMECİ EĞİTİMİ
İşletme İktisadõ Enstitüsü - İstanbul Üniversitesi

SANAYİ İŞLETME İKTİSADİ EĞİTİMİ
İşletme İktisadõ Enstitüsü - İstanbul Üniversitesi

TÜRKİYE'DE STANDARDİZASYON GELİŞMELERİ
Faruk Sunter - T. Standartlar Enstitüsü Başkanõ

SANAYİİMİZİN İNKİŞAFI VE STANDARDİZASYON PROBLEMLERİ
Dr. Necmi Tanyolaç

SANAYİDE KOORDİNASYON
Şahap Kocatopçu - İstanbul Sanayi Odasõ

SANAYİDE İŞÇİ İLE MÜNASEBETLER VE BUNUN PRODÜKTİVİTE 
ÜZERİNDEKİ TESİRLERİ
Fuat Bezmen - Santral Mensucat Fabrikasõ, İst.

SANAYİDE FİNANSMAN
Osman Nuri Torun - Sanayi Kalkõnma Bankasõ

SANAYİCİNİN FİNANSMANDAN BEKLEDİĞİ
Refik Bezmen - Santral Mensucat Fabrikasõ, İst.

MEMLEKET EKONOMİSİNDE SEVK VE İDARENİN EHEMMİYETİ
Dr. Nejat F. Eczacõbaşõ

BAZI SANAYİ PROBLEMLERİMİZ
Ecz Nezih İ. Ulagay

SANAYİDE ARAŞTIRMA
Prof. Lütfullah Ulukan - İ.T.Ü.

SANAYİDE HAMMADDE TEMİNİ VE İLGİLİ PROBLEMLER
Prof. Dr. Muzaffer Sağõşman . İ. T. Ü.

SANAYİDE MALİYET VE KONTROL
Yük. Müh. Fikret Korkmaz - Öğretim görevlisi, İ.T.Ü.

GEMİ SANAYİİ IŞIK KAYNAKLARI
Dç. M. Eskinazi - İ. T. Ü.

SANAYİ TESİSLERİNDE AYDINLATMA
Doç. M. İnan . İ. T. Ü.

SANAYİ TESİSLERİNDE İŞLETME EMNİYETİ BAKIMINDAN ALINACAK 
TEDBİRLER
As Mete Sanver -İ.T.Ü.

Kapanõş



15. - Radyo Konuşmalarõ
Halkõn teknik konulara ve kalkõnma dâvalarõna ilgisini çekmek için 

ihtisas odalarõmõzca ve Birliğimizce radyo konuşmalarõ tertip ve bunlara radyo 
programlarõnda yer verilmesi hususu alâkalõ makama arz edilmis ve kõsmen 
temin edilmiş; Birlik Başkam tarafõndan da bir konuşma yapõlmõştõr.

16. - Birlik Sembolü
Hazõrlanan şartnamesine göre; müsabakaya vaz'õ ve -muhtemelen yurt 

dõşõnda� imali için gerekli masraflarõn yapõlabileceği bir imkânõn husulünde 
ele alõnmasõ uygun görülmüştür.

17. - Burs verilmek suretiyle Fransa'ya gönderilecek mühendisler
Fransa Sefareti ile vaki temaslardan 15 kadar Maden, Elektrik ve 

Makina Mühendisinin burs verilmek suretiyle Fransa'ya gönderileceğinin 
öğrenilmesi üzerine durum alâkalõ odalara ve Gazetemiz vasõtasiyle 
meslektaşlarõmõza duyurulmuştur, İnşaat Mühendisleri Odasõ İstanbul Şubesi 
tarafõndan sağlanmõş olan bu teşebbüsün müspet bir safha arz etmesine ve 
bu temasõn inkişafa müsait bulunmasõna rağmen meslektaşlarõmõz gerekli 
ilgiyi göstermişlerdir.

18. - Teknik işlerde diploma unvanõ ile vazife gördürülmesi
Bu hususta Oda mütalâalarõna müracaat edilmiş olup; temininden 

sonra lüzumu halinde bir komisyon marifetiyle konu etüt edilecektir.

Bazõ teşebbüslerimiz

19. � Nafõa Vekâleti tarafõndan teşkil olunan komisyon marifetiyle harita 
alõmõna ait Teknik Şartname'nin yeniden tetkikine lüzum görülmesi üzerine 
Komisyona Birliğimizden de bir temsilci iştirak etmiştir.

20. � Elektrik Santral ve Tesislerine ait Projelerin Tanzimine dair yönetmelik; 
esaslarõnõn yeniden gözden geçirilmesi ve bugünkü şartlara göre tanzimi 
hususlarõnõn tetkiki için Enerji Dairesi Reisliğinde yapõlan isticarõ mahiyette,
ki toplantõya Birliğimizce de iştirak olunmuştur.

21. � Mensuplarõmõzõn yabancõ cemiyetlere ödeyecekleri aidat gibi bazõ 
mevzularda hüviyet varakasõnõn istenmiş olmasõnõ vesile ittihaz ederek azalõk 
vasfõnõn devamõ mecburiyetini, yani hüviyet cüzdanlarõnõn senesi içinde
vize edilmiş olmalarõ lüzumunun da nazarõ itibara alõnmasõ Maliye Vekâletine 
ayrõca bazõ Belediyelere ve ilgili makama arz edilmiştir.

22. � Bazõ teknik kadrolarda mühendislik diplomasõna sahip olmayan 
elemanlarõn çalõştõrõlmak istenmesi üzerine Nafõa Vekâleti nezdinde yapõlan 
teşebbüsümüz müspet karşõlanarak gerekli makama bu gibi unvanlarõn 
verilmemesi hususunda lüzumlu tebligatõn yapõlmasõ temin edilmiştir.

23. � Bilûmum inşaat sanayinde çalõşmakta olan kalfa ve ustalarõn 
kabiliyetlerine göre derecelendirilmesi konusunda Türkiye Yapõ-iş inşaat işçi 
sendikalarõ federasyonu temsilcisi, mimarlar ve inşaat mühendisleri odalarõ
mümessilleriyle bir toplantõ tertip edilerek müşterek mesai esaslarõ tashil 



edilmiştir. Bununla beraber Birlikçe yapõlmõş bir faaliyet mevcut değildir. 
Ancak maksadõn matlup şekilde bütün şümulü ile Orta Doğu Teknik 
Üniversitesinde
Milletlerarasõ anlaşmalar yolu ile sağlanmak üzere bulunduğu memnuniyetle 
öğrenilmiştir.

24. � Türk Standartlarõ Enstitüsü tarafõndan hazõrlanan standart proje 
tasarõlarõ alâkalõ odalarõmõza gönderilmiş; Enstitüye mezkûr standart projelerin 
tatbikatõ hakkõndaki noktai nazarõmõz bildirilmiştir.

25. � Ankara Opera kavşağõnda inşa edilecek üst geçidin etüt ve projelerinin 
müsabaka yolu ile yapõlmasõ lâzõm geldiği hakkõndaki ilgili odalar mütalâasõ 
Belediye İmar Müdürlüğüne intikal ettirilmiş fakat işin müstacel bulunmasõ 
dolayõsiyle müsabaka yolu ile hallinin mümkün olamayacağõ badema bu gibi 
işlerde müsabaka şeklinin nazarõ itibara alõnacağõ Birliğimize bildirilmiştir.

26. - Prodüktivite meseleleri
Türkiye Ekonomi Kurumu İktisadi Araştõrma Enstitüsü; Türkiye 

Ekonomisinin çeşitli sahalarõnda prodüktivite meseleleri konusunda tertip 
ettiği Prodüktivite Seminerlerinin hazõrlõk çalõşmalarõna ve fiilen seminerlere 
Birliğimizce iştirak olunmuş ve Doç. Reşat Aktan (Türkiye Zîraatinde 
Prodüktivite meseleleri), Muhittin Kulin (Türkiye İnşaat İşlerinde Prodüktivite 
meseleleri), İsmail Sakarya (Türkiye Enerji Sanayinde Prodüktivite 
Meseleleri), Fuat Karayazõ (Türkiye Maden Sanayinde Prodüktivite 
meseleleri) seminerleri yapmõşlar; hazõrlõk çalõşmalarõna Birlik adõna Doç. 
Reşat Aktan katõlmõştõr.

VEKÂLETLERARASI PRODÜKTİVİTE KOMİTESİ PRODÜKTİVİTE 
MERKEZÎ İLE İŞBİRLİĞİ MEVZUU; Neşriyatõnõ takip ve organõmõzda yer 
vermek suretiyle üyelerimize yaymaya çalõştõğõmõz mezkûr Merkezle daha 
yakõn işbirliği yapõlmasõnõn lüzumuna kani bulunmakta, fakat geçen mesai 
devresi içinde Birliğimizle alâkalõ bulunan kõymetli çalõşmalardan gerektiği gibi 
faydalanõlmasõnõn mümkün olmadõğõnõ üzülerek kaydediyoruz. Yetiştirilecek 
talebenin miktarõ ve formasyonu

27. � Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kurulmasõ düşünülen bölümlerden 
Birliğinde ilgili görülenlerde ne miktar talebe yetiştirilmesi hakkõnda tatbikatçõ 
olarak tarafõmõzdan istenilmiş olan noktai nazar, ihtisas odalarõmõz
mütalâalarõ da temin suretiyle tespit edilerek mezkûr üniversiteye arz 
edilmiştir; Birliğimiz görüşüne göre; hali hazõrda öğretim kapasitesi, 
memleketimiz bünyesine yetersiz ve kalkõnma hareketlerini aksatacak 
seviyededir. Çok ciddi araştõrmalar yapõlmaksõzõn muvakkat tedbirlerle 
öğretim mevzularõnõn çözülmesine teşebbüs edilmemeli bilakis iş hayatõnõn 
ihtiyaçlarõnõ, yetiştirilmiş olan elemanlardan tatbikatta ne şekilde 
faydalanõldõğõnõ, müstakbel gelişmeleri, miktar ve vasõflar bakõmõndan 
yetiştirilmesi gerekli teknik elemanõ esaslõ bir tetkike mevzu olmalõdõr. Tahsil 
devresi içinde ve dõşõnda staj ve kurslar ve mesleki tekamülün devamlõlõğõnõ 
sağlayabilmek de ayni süratle ele alõnmaya muhtaç bulunmaktadõr. Konuyu 
bir istikametten ve bir zaviyeden tetkik eylemenin tevlit edeceği mahzurlarõn 
büyük ve telafilerinin çok güç olacağõ şüphesizdir. Keyfiyet umumi hatlarõ ile 
ifade edilmiş; Oda mütalâalarõ da aynen gönderilmiş ve bilhassa Araştõrõna 



Teşkilâtõ lüzumu üzerinde durulmuştur.

28. - Ankara Kapalõ Spor Salonunun İnhidamõ
Ankara Kapalõ Spor Salonunun yõkõlmõş olmasõ hâdisesi, ilk gününden 

itibaren takip edilmiş ve Vilâyetçe yaptõrõlan teknik inceleme heyetine Nafõa 
Vekâleti delaletiyle Birliğimizden üç temsilci iştirak ettirilmiştir. İdare
Heyeti mevzuun müzakeresinde bu gibi hâdiselerin önlenebilmesinî temin 
edecek tedbirleri teshile ve bu şekilde faydalõ neticeler istihsaline çalõşmak 
üzere yõkõlma hâdisesini meslek yönünden tetkik etmeyi lüzumlu telâkki etmiş 
fakat yapõlacak çalõşmalarda bahsedilen inceleme raporunun esas alõnmasõnõ 
mümkün ve faydalõ bulmuştur. Şu kadar ki, rapor Birliğimize karşõ kapalõ 
kalmõş olduğundan henüz Birlikçe istenilen sonuca varõlamamõştõr. Tevali 
eden müessif hâdiseler karşõsõnda hizmet ifasõna mecburiyet duymakta olan 
İdare Heyetimiz odalara müracaatla konunun tetkikine medar olacak 
mütalâalarõ istemiş bulunmaktadõr.
Birlik Ana Konulan kõsmõnda mütalâa, edilebileceği için burada tafsilât 
verilmemiştir. (Bak. Sah. 11)

29. - Eskişehir Çukurhisar Çimento Fabrikasõ istihsaladõ
Eskişehir Çukurhisar Çimento Fabrikasõnõn Türk normlarõna uymayan 

istihsalde bulunduğuna dair meslektaşlarõmõzõn müracaatlarõnõ, gazete 
haberlerini ve gazetedeki beyanlarõ dikkate alan İdare Heyeti konuyu bir 
taraftan millî servetlerimiz diğer taraftan bu çimentolarõ kullanmakta olanlar 
arasõnda bulunan meslektaşlarõmõz bakõmõndan tetkik etmeyi vazife saymõş, 
fabrikaya hizmet arz etmiş ilgili makamlarca yapõlmõş olan muameleler 
hakkõnda
bilgi istihsaline çalõşmõş ve odalar arasõ bir heyet delaletiyle konuyu bütün 
yönlerinden tetkik ederek neticeyi fabrikaya ve meslektaşlarõn õttõlaõna arz 
etmiştir. Ancak raporun yapõldõğõ tarihte görülen lüzum ile mezkûr fabrika 
istihsali üzerinde yeniden çalõşmalara başlanõlmõştõr. Temin edilebilecek 
neticenin Umumi Heyetimize arz olunabileceğîni ümit ediyoruz. Birlik Ana 
konularõ meyanõnda Umumi Heyetimize arz edilmiştir. (Bak. Sah. 11)

30. - Yerli ve Yabancõ teşekküllerle mesleki temaslar
Brüksel sergisinden meslektaşlarõmõzõn istifadeleri;
Foundation Bouwcentrum tarafõndan deruhte edilen özel 

Enternasyonal İnşaat Kursundan meslektaşlarõmõzõn istifadelerinin temini;
Moskova'da toplanan Beynelmilel Mimarlar Birliği V. Kongresine 

iştirakimizin temini;
Pakistan Mühendisleri Enstitüsünün senelik toplantõsõna iştirakimizin 

temini;
Alman Mühendisleri Birliğinin muhtelif mütehassõslarõ tarafõndan 

verilecek toz tekniği hakkõndaki konferanslardan meslektaşlarõmõzõn 
istifadeleri; Almanya'nõn Ruhr kömür havzasõ merkezi Essen'de açõlan maden 
sanayi sergisinden istifade;
 Beynelmilel mesleki yöneltme cemiyeti tarafõndan Brüksel'de 
tertiplenen mesleki yöneltme dünya kongresine iştirak;

 Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehircilik Enstitüsü tarafõndan 
tertiplenen B. İskan ve Şehircilik Haftasõna Birliğimiz ve ihtisas Odalarõ 
mümessillerinin iştiraki;

 The Shell Company Of Turkey Limited'in Kültür filmlerinden 



meslektaşlarõmõzõn istifadeleri; hususunda gerekli teşebbüslerde bulunulmuş; 
ve kaplarõna tevessül edilmiştir.

31. - Türkiye'de kadõnlarõn iktisadi faaliyetlerdeki duruma dair
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kadõn Haklarõ 

Komisyonunun, Hariciye Vekâleti delaletiyle Türkiye'de kadõnlarõn iktisadi 
faaliyetlerdeki durumuna dair talebi, Birliğimiz yönünden mevcut istatistiki 
malûmatõn gönderilmesi suretiyle cevaplandõrõlmõştõr.

31. - Resmi makamlara yapõlan ziyaretler
İdare Heyeti iyi münasebetler tesis ve idamesi için temaslar teminine 

çalõşmõş bu meyanda devre başõnda yapõlmasõnõ uygun gördüğü mevzularõnõn 
konuşulabileceği bir toplantõdan önce makamlarõnda vekilleri ziyaret etmek 
kararõnõ almõştõr. Bu cümleden olarak, sõrasiyle Devlet Vekilleri ile diğer bazõ 
vekillerimiz ziyaret edilebilmiş ve bilâhare hasõl olan imkânlar ile Bayõndõrlõk 
Vekili sayõn Tevfik İleri ve B.M.M. Reisi Sayõn Refik Koraltan ziyaret 
edilmişlerdir.

33. - Odalarla yapõlan müşterek toplantõlar
Odalarõmõzla yakõnlõğõn muhafazasõnõ ve çalõşmalarõn imkân 

derecesinde koordinasyonun ve kolaylõğõnõ sağlayabilmek üzere temaslar 
yapõlmak istenmiştir.
Bu maksatla faaliyet devresinin başõnda Odalarõmõzõn iş programlarõ temin 
edilmiş, ele alõnan konularõn Birlikçe gözden geçirilmesi, bu suretle mümkün 
kõlõnmõştõr. Aynõ maksatla Birlik İdare Heyeti ile Oda Başkan ve Umumî 
Kâtiplerinin mesai devresi başõnda toplanarak noktai nazar teatileri yapõlmõş 
ayrõca Birlik Umumi Kâtipleri ve muhasip üyeleri muhasebe işlerinde 
yeknesaklõğõ temin etmek üzere müşterek çalõşmada bulunmuş oda muhasip 
üyeleri ve muhasebecileri bu çalõşmalarõn teferruatõnõ ikmal eylemişlerdir. 
Odalarõmõzla olan münasebetlere Odalar kongrelerinden evvel yapõlmõş olan 
bir toplantõ ile kongrelerden sonra yeni seçilen idare heyetleri ile yapõlan 
müşterek toplantõlarla devam edilmiştir.

Son müşterek toplantõ Birlik Umumi Heyetine hazõrlanma günlerine 
tesadüf ettirilerek kongre hakkõnda konuşmalar yapõlmõş ve B.M.M.�ye sevk 
edilmiş olan Birlik Kanunu tadili teklifine dair yapõlmasõ lâzõm gelen 
muamelenin teshiline çalõşõlmõştõr.

34. - Birliğin mâli durumu üzerinde
Oda İdare Heyetlerinin devamlõ gayretlerine ve õsrarlõ çalõşmalarõna 

rağmen bir taraftan gelir beyanõnõn yapõlamamasõ diğer taraftan tahsilat 
esaslarõnõn tam ve mütekâmil bulunmamasõ bazõ odalarõmõzda borçlarõn 
teraküm
etmiş olmasõ gibi sebepler muvacehesinde fiili olarak elde edilen gelir tahmin 
ve tahakkukun dûnunda kalmakta bu bakõmdan birlik işlerinin malî cephesi 
düzenlenememektedir. Mevcut ve mer'i mevzuat nazara alõnarak bütçe 
esaslarõ dahilinde tahsili ile mükellef bulunduğu gelirler için İdare Heyeti 
yaptõğõ muhtelif müzakereler sonunda aşağõdaki karan almak mevki ve 
mecburiyetinde kalarak Odalara durumu bildirmiştir. Karar muhtevasõnõn 
tatbikine lüzum kalmayacağõnõ ümit ediyor; aksi halin yaratacağõ üzüntünün 
derin olacağõna işaret yerinde olacaktõr. Birlik mali durumunun, faaliyetlerine 
tesir edecek mahiyette olduğunu ve Birliğin istikbali hakkõnda düşündürücü 



bulunduğunu işaret eden Kasõm 1958 tarihli Murakabe Heyeti Raporu 
üzerindeki müzakerelerde Kanunumuzun 12. ve Talimatnamemizin 44. 
maddelerindeki Birlik gelirlerinin tahsilinin, İdare Heyetinin vazifesinden bulun, 
düğü ve binaenaleyh Talimatnamenin muaddel 100. maddesinin Odalarõmõz 
hakkõnda da tatbikine yani İcra ve iflâs Kanunu hükümlerine göre hareket 
edilmesine mecburiyet olduğuna,
Ancak, Oda Umumi Hey'etlerinin toplanmak üzere olduğu nazara alõnarak 
borçlarõnõ ödemeyen Odalarõmõza keyfiyetin bir kere daha duyurulmasõ 
suretiyle Oda İdare Heyetleri ve Odalarõmõzõn Birlik İdare Heyetindeki 
temsilcileri olan arkadaşlarõmõz vasõtasiyle Oda Umumi Heyetlerine 
aksettirilerek mevcut mer'i kanunumuza göre Birliğimizin hayatiyetiyle yakinen 
alâkalõ en iyi kararlar almasõnda delil ve müzahir olmalarõnõn rica edilmesine 
karar verildiğini kayda mecburuz.

35. - Avusturya Mühendislik ve Mimarlõk kanunu
Mevzuat Komisyonunun mesaisinde istifade olunmak üzere temin 

edilen Avusturya Mühendislik ve Mimarlõk Kanunun tercümesi yaptõrõlmõş 
ayrõca Mühendislik - Mimarlõk Gazetesinde neşir ve yabancõ mevzuat 
arasõnda meslektaşlarõmõzõn istifadesine arz edilmiştir.

36. - Birlik Kütüphanesi
Yalnõz teknik terimler için müracaat olunan makamlardan kitap 

konusunda görülen şükrana değer alâka, Birliğimize gönderilen muhtelif 
Umum Müdürlük, daire ve üniversite neşriyatõ bir kütüphane tesisi için lüzumlu 
dokümanõn temininde ümit arttõrõcõ mesnetler olmuştur. Önümüzdeki devre 
içinde küçük çapta da olsa kurulmasõ mutasavver Birlik Kütüphanesi için 
bütçeye sabit kõymetler giderleri faslõna bir fon konmuş bulunmaktadõr.

37. � Proje müsabakalarõ jürilerinin sureti teşkili ve müşavirlik müessesesi
Proje müsabakalarõ jürilerinin sureti teşkili ve müşavirlik müessesesinin 

ihdasõna dair olan V. Umumi Heyet 12. sayõlõ kararõnõn derhal ele alõnmasõ 
lüzumlu olan müşavirliğe müteallik kõsõm alâkalõ mercilere duyurulmuş 
odalarõmõza yazõlmõş olup, müsabaka mevzunun hangi odayõ birinci derecede 
alakalandõrdõğõ hususunun tayinine dair olan kõsõm ise III. Umumi Hey'etin 17. 
sayõlõ karar esaslarõnõ muhafaza etmek üzere mütalâa edilmiş bulunmaktadõr.

38. - Mühendislik Hizmetlerine ait müsabaka talimatnamesi 
İnşaat Mühendisleri Odasõ tarafõndan hazõrlanan Mühendislik Hizmetlerine ait 
müsabaka de Umumi Heyete takdim edilecektir. Bu çalõnmalarõn bütün 
camiamõz için teşmili arzuya şayandõr.

Mali Rapor
Murakabe Heyeti Raporu
VI. Devre Bütçe Teklifi

MALİ RAPOR
Odalarõmõzla yapõlan müşterek toplantõ, temaslar ve yazõşmalar 

Odalarõmõzca gayretli çalõşmalarda dahi tahsilatõn matlûp seviyeye 
çõkarõlamadõğõnõ göstermekte, halbuki bir kõsmõ geçen sene alacaklarõna 
istinat ettirilen Birlik Murakabe Heyeti Raporlarõnda da görüldüğü gibi Birliğin 



iş yapma gücünü ve hattâ yaşayabilme imkânlarõnõ ehemmiyetli derecede 
tesiri altõnda tutmaktadõr. Dar Personel kadrosunun idamesini ve zaruri olan 
masraflarõn yapõlmasõnõ bile şüpheli kõlan Birlik gelirlerinin azalardan alõnan % 
05�lerin kaldõrõlmasõ ve buna mukabil Birliğin âmme karakterine uygun bir 
şekilde kanun teminatõ altõna alõnacak bir gelirin ikame olunabilmesini teminen 
geçen umumi heyetlerce müttehaz kararlar ve temenniler gereğince hareket 
eden İdare Heyeti maalesef istenilen neticeye ulaşamamõştõr. Filhakika, %
05�lerin kaldõrõlmasõnõn sağlanmasõna mukabil ihalelerden alõnmasõ düşünülen 
%0l, 2 gibi bir kesrin kanun yolu ile temininin mümkün olamayacağõ kanaati 
raporun ihzarõ sõralarõnda hasõl olmuş bulunuyordu. Binaenaleyh asgari olarak 
meslek ve meslektaş mevzularõ içinde faaliyetimize devam edebilmenin salim 
yolunu üyelerimizin fedakârlõklarõnda aramak ve bulmak zarurî görülmektedir.

A. Gelir ve Giderler

1. GELİRLER :
a) Tahakkuk : 1958 yõlõ bütçesinde gelirlerimiz 365.000 lira olarak tahmin 
edilmiş bulunmaktaydõ. 1/1/1958 ilâ 31/12/1958 arasõ gelir tahakkuklarõ 
239.076.94 lirayõ bulmuş ve bu suretle % 65.4 nispetinde bir gelir 
sağlanabilmiştir. Bu nispet, 1956 yõlõnda, 334.027.30 lira tahmin ve 
169.337.33 liralõk tahakkuka göre % 50.6 ve 1957 yõlõnda 470.000 lira tahmin 
ve 227.274.80 liralõk tahakkuka göre % 48.2�yi bulmaktaydõ. Müşahede 
edileceği üzere 1958 yõlõ gelir tahakkuklarõ son iki yõlõn gelir tahakkuklarõndan 
fazladõr.

b) Tahsilat : 1958 yõlõndaki 239.076,94 liralõk tahakkuka mukabil 162.298,81 
lira tahsilat sağlanabilmiştir. 1957 yõlõndan devreden para ile 1958 yõlõ tahsilat 
ve tediyat muvazene cetveli aşağõda gösterildiği gibidir.

Tahsilat
1957�den devir 19.550.19
Tahsilat 162.298.81
Emanete tahsil
Edilip muameleye
sokulan para 
a.Vergi 2.162.82
b.Emanet 1.524.06

Yekun 185.535.88

Tediyat

Sarfiyat 166.158.63
Peşin kira 6.400
Avans 404.15
1959 yõlõna
nakten devir 12.573.10

Yekun 185.535.88

Oda gelirlerinin % 20�si olarak tahakkuk eden miktar 196.568.44 lira olup bu 



tahakkuktan 112.947.24 lirasõ odalardan tahsil edilmiştir. Odalarõn 1958 yõlõna 
kadar olan % 20 birlik hissesi borçlarõ 50.705,90 liradan yapõlan tahsilat 
30.643.36 lira da yukarõdaki rakama ilâve edilirse 1958 yõlõ içinde Odalardan 
cem'an yekûn 143.590.60 liralõk tahsilat yapõldõğõ anlaşõlacaktõr.

1957 yõlõnda Oda Gelirleri % 20 Birlik Hissesi tahakkuku 149.087.67 
lira tahsilat ise 111.436.49 liradõr. 1958 yõlõndan 1959 yõlõna devreden % 20 
Birlik hissesi borçlarõnõn yekûnu 103.683.83 lirayõ bulmaktadõr. Odalarõmõzõn, 
tahakkuk eden gelirlerinin % 20�lerini vaktinde ödememelerinden doğan bu 
borcun 1959 yõlõndan itibaren tahsil edileceğini ümit etmekteyiz.

2. - GİDERLER : 1956 yõlõndaki 180.363.79 ve 1957 yõlõndaki 193.431.32 
liralõk gidere mukabil 1958 yõlõ içinde 168.958.04 liralõk bir masraf tahakkuk 
etmiş ve ayrõca devreden borçlarõmõzdan 18.748.20 liralõk bir ödemede 
yapõlmõştõr. Giderlerimizin, 88.124.52 liralõk borçlar hariç 365.000 liralõk gider 
bütçesine göre yüzde nispeti 60.9�dur.

İhtiyaçlar mevcut iken bir tasarruf yapõlmasõndan bahsetmek güçtür. Şu 
kadar var ki, bir ay sonraki durumu muayyen olmayan bir bütçede yapõlmasõ 
icap eden hizmetlerin Umumi Heyetlerimizce tevdi edilen vazifelerin ifasõyla 
beraber mevcut imkân ve çareler zorlanarak böyle bir tasarrufun yapõlabilmiş 
olduğuna işaret etmek lâzõmdõr. 

Umumi masraflara göre, masraflarõn nispeti şöyledir :
Personel Giderleri % 58,3
İdare giderleri % 15,1
Neşriyat Giderleri % 21,1
Kongre Giderleri% 5,3
Demirbaş Giderleri % 0,2

3. GAZETE HESABI : Gazetenin bilânçosu bu yõl çok cüzi bir zararla 
kapanmõş bulunmaktadõr. Gazete gelirlerinin 13.732.62 lirasõnõ abone, 
19.673.12 lirasõnõ ilân ve 1.029 lirasõnõ karõşõk gelirler teşkil etmiştir. 35.718.46 
liralõk masrafõn ise 16.987 lirasõ memur ücretlerine, 1.642 lirasõ telif haklarõna, 
13.200 lirasõ baskõya, 1.317.80 lirasõ kâğõda, 746.68 lirasõ klişeye ve 1.824.98 
lirasõ ise diğer müteferrik masraflara aittir. Bir sene içindeki zarar 1.283.72 
liradõr.

B. Bilanço
1. AKTİF HESAP : 31/12/1958 tarihinde nakit mevcudumuz 12.573.10 lira 
olarak kasa ve bankadaki hesaplarõmõzda bulunmaktadõr. Odalarõn % 20 birlik 
hissesi borçlan ise geçen senelerden devreden borçla birlikte 103,683,83
lirayõ bulmaktadõr.

İş, müteferrik masraf ve pul avansõ olarak 320 lira; Resmî İlânlar 
şirketinin geç tediye yapmasõ dolayõsiyle 17.574.86 lira ilân bedeli 490.57 lira 
elektrik saati depozitolarõ, yanlõş tarh edilmiş tabelâ resmi vesair Birliğin 
alacağõnõ teşkil etmekte, 6.400lira ise ev sahibine 1959 yõlõna mahsuben 
peşin ödenen kirayõ teşkil etmektedir. 1959 yõlõna devrettiğimiz mefruşat ve 
demirbaşlarõn değeri ise 24.665.30 liradõr.
2. PASİF HESAP : 2.162.82 lira ödenecek personel vergileri 74.461.53 lira 
1958 senesine kadar ve 1958 senesi içinde tahakkuk eden hakkõ huzurlar; 
1.449.39 lira henüz mahiyeti belli olmayan paralar; 17.575.02 lira ise 15.000 
lirasõ T.Y.M. Birliğine kira ve bakiyesi diğer mesleki teşekküllere ait olmak 
üzere borçlarõmõzõ teşkil etmektedir.



1958 yõlõ gelirlerimiz ile 1958 yõlõ giderlerimiz arasõndaki fark 70.118.90 
lira 1959 yõlõna devrettiğimiz gelirler bakiyesidir. Bu meblâğõn müfredatõ 
aşağõda gösterilmiştir.
12.573.10 Lira Nakit
24.665.30 Demirbaş
32.880.50 Alacaklarõmõzdan borçlarõmõz çõktõktan sonra kalan bakiye
        alacağõmõz.
-----------
70.118.90 

1957 yõlõnda gider bakiyesi devredilmesine mukabil bu yõl gelir bakiyesi 
devredilmesini memnunlukla arz ediyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1958 Yõlõ Gelirleri, Tahmin, Tahakkuk ve Tahsilat Mukayese Cetveli
(1.1.1958 � 31.12.1958 arasõ)

Fasõl ve madde ismi Tahmin Tahakkuk Tahsilat Tahmin-
tahk.farkõ
I.Oda gelirleri
%20�si 239.596.68 196.568.44 112.947.24 -43.028.24

1.Elektrik 23.700 23.685.15 -14.85
2.Gemi 5.000 3.908.07 -1.091.93
3.Harita 2.478.40 2.716.59 1.738.09 +238.19
4.İnşaat 94.600 58.793.92 53.750.15 -35.806.08
5.Kimya 15.000 19.974.56 7.977.79 +13.974.56
6.Maden 16.557.28 16.378.11 15.507.15 -179.17
7.Makina 38.890 18.488.39 10.802.99 -20.491.61
8.Mimarlar 25.000 41.607.91 18.622.20 +16.607.91
9.Orman 10.000 5.673.89 3.289.97 -4.326.11
10.Ziraat 8.281 6.341.85 1.258.90 -1.939.15

II.Oda Fevkalade
Yardõmlarõ 1. 1.

III.Neşriyat Gelirleri 53.000 34.434.74 16.859.88 -18.565.26

IV.Yardõm ve Bağõşlar 1. 1.000 1.000 +999.

V. Müteferrik Gelirler 21.070.11 7.073.76 629.53 -13.996.35

1.İstişari hizmet kar. 20.000 -20.000
2.İştirak karlarõ 1. 1.
3.Gayrimenkul fonu1. 1.
4.Faiz ve sair gel. 1.068.11 7.073.76 629.53 +6.005.65

VI. Devreden alacaklar 51.331.21 51.331.21 30.862.16
1.Odalarõn Birlik
hissesi borçlarõ 50.705.99 50.705.99 30.643.36
2.Sair alacaklar 625.22 625.22 218.80



Yekun 365.000 290.408.15 162.298.81 -74.591.85

TMMOB
1958 Yõlõ Giderleri, Tahsisat Tahakkuk ve Sarfiyat Mukayese Cetveli
(1.1.1958 � 31.12.1958)

Fasõl ve Madde İsmi Tahsisat Tahakkuk Sarfiyat Tahs.-
Tahk.Farkõ 

I.Personel Giderleri 137.200 98.610.52 82.214.96 +38.589.48
1.Hakkõ huzurlar 31.500 14.745.56 150 +16.754.44
2.Murakõp ücretleri 1.800 1.800
3.Umumi katip ücreti 36.000 36.000 36.000
4.Memur ücretleri 52.200 36.829.81 36.829.81 +15.370.19
5.U.Katip vekalet ücr. 1.500 +1.500
6.İkramiye 1.500 +1.500
7.Tahsisat 3.850 3.325 3.325 +525
8.Sigorta Tazminatõ1.350 +1.350
9.Harcõrahlar 7.500 5.910.15 5.910.15 +1.589.85

II.Tetkik ve İstişare
Giderleri 18.000 +18.000

III.İdare Giderleri 38.100 25.610.52 19.610.52 +12.489.48
1.Kõrtasiye ve matbu 6.000 3.455.86 3.455.86 +2.544.14
2.Tercümeler 1.500 253.50 253.50 +1.246.50
3.İlan,kitap ve abone 2.500 544.30 544.30 +1.955.70
4.PTT 3.500 3.257.20 3.257.20 +242.80
5.Vergi,resim,harç 100 143.28 143.28 -43.28
6.Temsil 4.000 1.637.70 1.637.70 +2.362.30
7.Tenvir,teshin ve su 500 880.43 880.43 -380.43
8.Kira 14.400 10.530 4.530 +3.870
9.Adli giderler 500 179.73 179.73 +320.27
10.Müteferrik 5.100 4.738.52 4.738.52 +361.48

IV. Neşriyat Giderleri 53.001 35.718.46 35.288.46 +17.282.54

V. S.Kõymetler Giderleri5.002 1.277.95 1.277.95 +3.724.05
1.Birlik kütüphanesi1 +1
2.Demirbaş ve mefruşat 5.000 1.277.95 1.277.95 +3.273.05
3.Birlik gayrimenkul fonu1 +1

VI. Sosyal Giderler 2.001 +2.001

VII. U.Heyet Giderleri 8.000 9.018.54 9.018.54 -1.018.54

VIII. Gayri Melhuz 15.571.48 +15.571.48
Giderler

IX. Devreden Borçlar 88.124.52 87.824.52 18.748.20 +300



1.Mesleki teşeküller7.050 7.050 5.147
2.Hakkõ huzur alacaklarõ 68.794.81 68.794.81 10.428.84 +300
3.Muhtelif şahõslar 9.802.16 9.802.16 694.81
4. Ödenecek vergiler 2.477.55 2.477.55 2.477.55

Yekun 365.000 258.060.51 166.158.63 106.939.49

TĞRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1958 YILI BİLANÇO 
CETVELİ
1.1.1958 � 31.12 1958

AKTİF

Hesap Adõ
I.Kasa 504.01
II.Bankalar 12.069.09
III. ODALARIN BİRLİK
HİSSESİ BORÇLARI
1. Elektrik 23.706,28
2. Gemi 3.970,25
3. Harita 978,50
4. İnşaat 5.043,77
5. Kimya 10.996,77
6. Maden 870,96
7. Makina 7.685,40
8. Mimarlar 42.965,03
9. Orman 2.383,92
10. Ziraat 5.082,95 103.683.83
 

IV. Muhtelif Borçlular
1. Avanslar 320
2. Resmi İlanlar 17.574.86
  şirketi
3.Peşin kira 6.400
4.Karõşõk 490.57 24.785.43

V. Sabit Kõymetler
1.Mefruşat ve demirbaş 24.665.30

Yekun 165.707.66

PASİF

Hesap Adõ

I. MUHTELİF ALACAKLILAR
1. Ödenecek vergiler 2.162,82
2. Hakkõ huzurlar 74.461,53
3. Emanet paralar 1.449,İ9



4. Karõşõk 17.515,02 95.588.76

II. 1959 YILINA DEVREDEN 70.118.90
GELİR BAKİYESİ

Yekun 165.707.66

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1958 YILI GELİR VE 
GİDER CETVELİ
(1.1.1958 � 31.12.1958 arasõ)

GİDERLER

HESAP ADI

PERSONEL GİDERLERİ
1. Hakkõ Huzurlar 14.745,56
2. Umumi Kâtip ücreti 36.000
3. Murakõp ücretleri 1.800
4. Memur Ücretleri 36.829,81
5. Tahsisat    3.325
6. 1958 yõlõ
Kongre Harcõrahlarõ 5.910,15 98.610,52

II.İdare giderleri
1. Kõrtasiye ve matbu ev. 3.455.86
2. Tercümeler 253.50
3. İlan,kitap ve abone 544.30
4. PTT 3.257.20
5. Vergi ve resimler 143.28
6. Temsil 1.637.70
7. Tenvir,teshin ve su 880.43
8. Kira 10.530
9. Karõşõk 4.738.52
10. Adi giderler 179.73 25.610.52

III. Neşriyat Giderleri 35.718.46

IV. 1958 yõlõ Kongre Giderleri 9.018.54

V. 1959 yõlõna devreden
gelir bakiyesi 70.118.90

Yekun 239.076.94

GELİRLER

BİRLİK HİSSELERİ
1. Elektrik 23.685,15



2. Gemi    3.908,07
3. Harita   2.716,59
4. İnşaat 58.793,92
5. Kimya    18.974,56
6. Maden   16.378,11
7. Makine 18.488.39
8. Mimarlar 41.607.91
9. orman 5.673.89
10. Ziraat 6.341.86 196.568.44

II. Neşriyat 34.434.74

III. Yardõm ve Bağõşlar 1.000

IV. Faiz ve Sair Gelirler 7.073.76

Yekun 239.076.94

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1/1/1959 ilâ 28/11/1959 arasõ 
Bilanço cetveli

Aktif
Hesap Adõ

I. Kasa 12.87
II. Bankalar 22.733.63
III.S.Kõymetler 24.740.37
IV. Odalar 84.203.49
V. M. Borçlular 16.085.83

Umumi Yekun 147.776.19

Pasif
Hesap Adõ

I. M.Alacaklõlar 96.317.92
II. 1959 Mart Ayõna
Devreden gelir bakiyesi 51.458.27

Umumi yekun 147.776.19

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1/1/1959 İLA 28/2/1959
Gelir ve Gider cetveli

Giderler

Hesap Adõ



I. Personel Giderleri 15.574.98
II. İdare Giderleri 6.289.83
III. Neşriyat Giderleri 5.517.10
IV. 1959 Mart ayõna
Devreden gelir bakiyesi 51.458.27

Umumi Yekun 78.840.18

Gelirler

Hesap Adõ
I. % 20 Birlik 7.043.13
Hisseleri

II. Neşriyat gelirleri 4.356.26

III. 1958 yõlõndan devreden 
Gelir bakiyesi 67.440.79

Umumi Yekun 78.840.18

Murakabe Heyeti Raporu
T.M.M. ODALARI BİRLİĞİ UMÛMÎ HEYETİNE

Heyetimiz Birliğin 1/1/1958 tarihinden 28/2/1959 tarihine kadar olan 
hesaplarõnõ ve bunlara ait bilumum muamelelerini müteaddit defalar ve 
muhtelif tarihlerde tetkik ederek raporlarõm Birlik İdare Heyetine takdim etmiş 
ve son defa yaptõğõ toplantõlarda talimatnamenin 43 maddesinin (a) fõkrasõ 
gereğince hesaplarõ bir kere daha tetkik ve kontrol etmiş ve ayrõca idare 
Hey'etince hazõrlanan yeni yõl bütçesi ve personel kadrosu da 43 maddenin 
(b) fõkrasõ gereğince mütalâa ve tetkik edilmiş olup aşağõda arz edilmiştir.

1 � Hesaplarõn tetkikinden sarfiyatõn maksada uygun bulunduğu hazõrlanmõş 
mizan, Bilânço ve bunlara müteallik muavin dökümlerin kayõtlara mutabõk ve 
uygun bulunduğu görülmüştür.
2 � Gelir bütçesinden yapõlmõş tahsilat geçmiş senelere nazaran yüzde 
itibariyle fazladõr. Ancak, bütçe ile tespit edilen meblâğõn büyük miktarda 
tahsil edilememesi Birliğimiz malî durumu bakõmõndan ehemmiyetle üzerinde 
durulmağa değer bir mevzudur. Odalarõn tahsil ettikleri paralarõn % 20'lerini 
Birliğe zamanõnda yatõrmalarõ hususunda daha hassas olmalarõna lüzum 
vardõr.
3 � Birliğin kuruluşu esnasõnda mesleki teşekküllerden alõnmõş olan 
meblâğõn mühim bir kõsmõnõn ödendiği görülmüştür. Geriye kalan cüzi miktarõn 
da hemen tediye edilerek bu hesabõn tasfiye edilmesi isabetli olacaktõr.
4 � 1859 yõlõna ait Bütçe teklifi hakkõndaki düşüncemiz İdare Hey'etince 
hazõrlanmõş olan gelir gider fasõllarõ ve personel kadrosu uygun bulunmuştur. 
İşbu rapor Umumî Hey'ete arz edilmek üzere tarafõmõzdan tanzim edilmiştir.
Murakõp
Naim Şukal
Ömer Özen



Nezih Devres

VI. Devre Bütçe Teklifi Mucip Sebepleri
I - Gelirler Cetveli

Geçen yõl tadil edilen talimatname gereğince umumi heyet toplantõ 
tarihinin Nisan ayõna nakledilmesi üzerine malî devremizin de değiştirilmesine 
zaruret hasõl olmuştur. Bu bakõmdan malî devremizin başlangõcõnõ l Mart 
olarak tespit etmiş bulunuyoruz. Mali devrenin başlangõcõ ile umumi heyet 
toplantõsõ arasõnda husule gelen bir ilâ bir buçuk aylõk müddet için ayrõca 
umumi heyetlere sarf cetveli arz etmek ve bütçe talimatnamesine hükümler 
vazetmek suretiyle mahzurun izalesi temin edilecektir. Bu hususu tasvibinize 
sunarken bütçedeki rakamlarõn tespitine esas olan mucip sebepleri de 
aşağõda arz ediyoruz:

1 � ODA GELİRLERİ YÜZDE YİRMİSİ: Her ne kadar Oda muhammen 
gelirlerine nazaran tahakkuk ve tahsilat çok dûn kalmakta ise de gelirlerimizin 
birincisini teşkil eden bu faslõn, Odalarõmõzõn 1859 yõlõ gelir bütçelerine 
koyduklarõ tahmini % 20 Birlik Hisselerinden teşekkülü zarurî görülmekte, 
buna mukabil tahsili mümkün
olmayacak miktar, arsa ve bina fonu gibi bir kaleme alõnarak bütçe esaslarõnõn 
büyük hatalardan ari kalmasõ temin edilebilmektedir.

2 � ODA FEVKALÂDE YARDIMLARI : Odalar tarafõndan yapõlabilecek 
fevkalâde yardõmlarõ ihtiva eden bu fasõl için ancak l liralõk bir tahsisat konmuş 
bulunmaktadõr.

3 � NEŞRİYAT GELİRLERİ : 1958 yõlõ gelir bütçemizde tahakkuk eden 
34.434.74 liralõk neşriyat geliri ve geçen yõl sonlarõna doğru vaki gelir artõsõ 
göz önünde tutularak bu yõl bütçesine 55.000 lira konulmuş bulunmaktadõr. 
Diğer taraftan geçen yõl Umumi Heyetçe alõnan karara sadõk kalõnarak, bu yõl 
bütçesine konulan rakamla aynõ zamanda neşriyat masraflarõndan bu miktarla 
karşõlanabileceği hususu da derpiş edilmiştir.

4 � YARDIM VE BAĞIŞLAR : Bu fasõlda da, tahminlerimizi realiteye mutabõk 
tutarak asgari bir rakam koymuş bulunuyoruz.

5 � SAİR MÜTEFERRİK GELİRLER : İki maddeden ibaret bu fasõl iştirak 
kârlarõ maddesine malî bir iştirakimiz olmadõğõ cihetle bu yõl da l lira koymuş 
bulunmaktayõz. Faiz ve sair gelirler maddesine konulan miktar
ise, hem geçen yõl elde edilen faizlerin yekûnunun ve hem de bütçemizi 
yuvarlak bir rakama bağlama hususunun göz önünde tutulmasõ ile teşekkül 
bulmuştur.

6 � DEVREDEN GELİR BAKİYESİ : 1959 yõlõ Ocak ve Şubat ayõ bilançosu 
neticesi, gelir ve giderlerimiz arasõndaki fark, demirbaşlar hariç, 1959 yõlõ 
bütçemize aynen intikal ettirilmiştir. Bu meblağõn 22.746.50 lirasõ Şubat 
sonunda kasa ve bankadaki nakit 3.971.40 lirasõ ise borç ve alacaklarõmõz 
arasõndaki alacak bakiyesi farkõdõr.

II - Giderler Cetveli



1 � HAKKI HUZUR : Tatbikat göz önüne alõnarak esasen ödenemeyen huzur 
haklarõ için geçen seneye nazaran bir değişiklik yapõlmamõştõr.

2 � VAZİFELİ ÂZA ÜCRETLERİ : 1958 yõlõ bütçesinde mevcut tahsisat 
aynen ipka edilmiştir.

3 � MEMUR VE HİZMETLİLER ÜCRETİ : Geçen yõl bütçemizde aylõk kadro 
ücretleri tutan 4.350 lirayõ bulmaktaydõ. Yõl içerisinde bu meblağõn filen 
2.899.99 lirasõ kullanõlmõştõr. Geçen yõlki tatbikata istinaden bu yõl aylõk kadro 
ücretleri tutarõnõ % 40 zamla birlikte 4.550 lira olarak tespit etmiş bulunuyoruz.
Bu miktarõ tespit ederken şimdilik lüzumuna kani bulunmadõğõmõz 625 liralõk 
muamelât memuru ve 350 liralõk daktilo kadrolarõnõ kaldõrmõş bulunuyor ve 
yapõlan kadro tasarrufu ile teklif olunan zammõ 1958 yõlõ bütçe
sine nazaran, 2.600 lira gibi bir farkla karşõlamakta bulunduğumuzu açõklamak 
istiyoruz.

3659 sayõlõ Barem kanununa tâbi iktisadî devlet teşekküllerinde tatbik 
edilmekte olan barem harici hizmetlilerin kadro derece ve tutarlarõ esas 
tutulan yeni kadrolarla az fakat kaliteli memur istihdamõ düşünülmektedir. 
Mühendislik, mimarlõk gazetesi memurlarõnõn kadrolarõ da, geçen yõl fiili 
kadrolarõn takriben % 40 nispetinde yapõlan zamla teşekkül bulmaktadõr.

4 � İKRAMİYE : Geçen yõl adedi bir olan ikramiyeyi bu yõl esas alõnan iktisadî 
devlet teşekkülleri gibi iki olarak teklif etmekteyiz. Bu suretle çalõşmanõn teşvik 
edileceğini ümit ediyoruz.

5 � TAZMİNAT : Bu maddeden memurlar için, talimatname gereğince, ölüm, 
doğum, isten çõkarma tazminatõ ile fazla mesai ve sigorta primlerinin 
ödenmesi mümkün olacaktõr.

6 � HARCIRAHLAR : Vazifelilerin tevdi edilen hizmet dolayõsiyle yapacaklarõ 
seyyahat masraflarõ bu maddeden karşõlanacaktõr.

7 � İDARE GİDERLERİ : 1958 yõlõ bütçesinde İdare giderleri faslõnõn yekûnu 
38.100 lira iken bu yõl bu rakamõ 33.000 lira olarak tespit etmiş bulunuyoruz. 
Geçen yõl tatbikatõnõn ve fiili masraflarõnõn verdiği tecrübeye istinaden bu yõlda 
hizmetlerimizin aksamayacağõndan emin bulunmaktayõz.

8 � UMUMİ HEYET MASRAFLARI : Geçen sene yapõlan 9.000 liraya yakõn 
fiili masraf ile bu yõl yapõlmasõ melhuz fevkalâde kongreyi nazara alarak 
tahsisatõ 15.000 lira olarak tespit etmiş bulunuyoruz.

9 � SABİT KIYMETLER GİDERLERİ : Tahmini gelirlerimiz ile tahsili mümkün 
görülen miktar arasõndaki gelir fazlalõğõnõ birlik binasõ fonuna ayõrmõş 
bulunuyoruz. Gõdalarõmõzdan istenilen gelir tahsil edilebildiği takdirde bu fon 
hesabõna sarfiyatta bulunmak mümkün olacaktõr. Demirbaşlar için talep 
ettiğimiz meblâğõn Birliğe yaptõrõlmasõ zaruri olan kütüphanenin raflarõ içindir. 
Geçen seneki karara sadõk kalõnarak Neşriyata yardõm olmak üzere l lira 
konulmuştur. 

10 � NEŞRİYAT MASRAFLARI : 55.000 liralõk tahsisat geçen yõlõn fiili 
masraflarõna, memur ücretlerinde yapõlmasõ düşünülen zam miktarlarõnõn 



ilâvesi ile bulunmuştur.

11 � TETKİK VE İSTİŞARE GİDERLERİ : Bu yõl Birliğimizin arz edeceği 
amme hizmetleri masraflarõnõn karşõlanacağõ bu fasõl için konulan tahsisat 
geçen yõla nazaran 8.000 lira noksandõr. Geçen yõl bu fasõldan hiç bir masraf 
yapõlmamõş olmasõ sebebiyle 10.000 liranõn bu yõl yapõlacak masraflarõ 
karşõlayacağõ ümidindeyiz.

12 � TEKNİK TERİMLER KOMİSYONU MASRAFLARI : Geçen yõl Umumi 
Heyetimizce tefriki uygun görülen miktar bu yõlda aynen konulmuştur.

13 � ODALARA YARDIM : Birlik kanalõ ile Odalara yapõlacak yardõmõ 
mümkün kõlmak gayesiyle bu fasõla l liralõk bir tahsisat koymuş bulunuyoruz. 
Gelirler cetvelimizde, yardõm ve bağõşlar maddesinde gelir temin edilebildiği 
takdirde bu maddeden sarfiyatta bulunmak salahiyetini bütçe talimatnamesi 
ile talep etmiş bulunmaktayõz.
Kõsaca mucip sebeplerini arz ettiğimiz 1959 yõlõ bütçemizin ihtiyaçlarõmõza kâfi 
geleceği ve hizmetlerimizin inkişâfõnõ temin edeceği ümidinde bulunduğumuzu 
muhterem Heyetinize arz etmek isteriz.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 1959 yõlõ Bütçe Talimatnamesi
MADDE l � Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarõ Birliğinin, l/Mart/1959 
gününden muteber olmak üzere 28/Şubat/1960 gününe kadar 1959 yõlõ gelir 
ve gideri, cetvellerinde gösterildiği üzere (420.000) lira olarak tahmin 
edilmiştir.

MADDE 2 � Bütçe gereğince gelir, tahsilat makbuzu veya banka dekontu 
mukabilinde yapõlacak ve gider evrakõ müsbiteye istinat edecektir. 
Muhasebece sarf ancak İdare Heyeti veya yetkili kõlacağõ şahõs veyahut 
şahõslar mucibi gereğince yapõlacaktõr.

MADDE 3 � l/Mart/1959 tarihinden 13/Nisan/1959 tarihine kadar 1959 yõlõ 
bütçesinden, normal veya zaruret arşeden masraflar dahilinde yapõlmõş olan 
sarfiyat sarf cetveli gereğince tasvip olunmuştur. 1960 senesinde bu zamana 
tekabül eden sarfiyat sarf cetvelleri ile Umumi Heyetin tasvibine sunulacaktõr.

MADDE 4 � Yardõm ve bağõşlar faslõnda bir gelir temin edilebildiği takdirde 
Odalar Yardõm faslõndan odalara yardõm yapõlabilir.

MADDE 5 � 1959 yõlõ bütçesi giderler cetvelinin bir faslõnõn maddelerindeki 
tahsisat kâfi gelmediği takdirde, başka maddeden o maddeye münakale 
yapmağa İdare Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 6 � İşbu talimatnamenin tatbikine İdare Heyeti salahiyetlidir.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1959 Yõlõ Bütçesi Gelirler 
Cetveli

Tahmin

Fasõl Madde Fasõllar ve Maddeler Tahmin



I ODA GELİRLERİ % 20�si
1 Elektrik 26.000
2 Gemi 5.000
3 Harita 3.000
4 İnşaat 105.800
5 Kimya 38.742
8 Maden 25.662
7 Makine 58.873
8 Mimarlar 48.495
9 Orman 18.092
10 Ziraat 7.926 337.590.

II ODA FEVKALÂDE YARDIMLARI 1
III NEŞRİYAT GELİRLERİ 55.000
IV YARDIM VE BAĞIŞLAR
V SAİR MÜTEFERRİK GELİRLER

1 İştirak karlarõ 1
2 Faiz ve sair gelirler 689. 690.10

VI DEVREDEN GELİR BAKİYESİ
(28.11.1959 Bilânçosundan) 26.717.90

 
YEKUN 420.000

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1959 Yõlõ Bütçesi Giderler 
Cetveli

Fasõl No Mad. No. Fasõllar ve Maddeler
Tahsisat

I PERSONEL GİDERLERİ
  1 Hakkõ Huzur

a) İdare Heyeti 40(10X25)=10.000
b) Y.Haysiyet Divanõ 6(5X50)=1.500
c) Komisyonlar (10X25+25)=20.000
31.500

2 Vazifeli Âza Ücretleri
a) Umumi Kâtip 12X3.000=36.000
b) V. Kâtip vekâlet ücreti 1X1.500=1.500
c) Murakõplar 3(12X50)=1.800
39.300

3 Memur ve Hizmetliler ücreti 12X4.550=54.600
4 İkramiye 2X4.550=9.100
5 Tazminat 3.500
6 Harcõrahlar 4.000

142.000

II İDARE GİDERLERİ
1 Kõrtasiye ve büro 3.000
2 Matbu Evrak 5.000



3 İlân ve abone 750
4 P.T.T. 4.500
5 Vergi ve resimler 250
6 Temsil 4.000
7 Tenvir, teshin ve su 2.500
8 Kira 7.200
9 Adli masraflar 500
10 Müteferrik 5.300 33.000

III UMUMİ HEYET MASRAFLARI 
15.000

IV SABİT KIYMETLER GİDERLERİ
1 Birlik binasõ fonu 153.998
2 Demirbaş ve mefruşat 7.500
3 Kitap 2.500
4 Gazeteye yardõm 163.999

V NEŞRİYAT GİDERLERİ
1 Memur ücretleri 23.400
2 İkramiye 3.900
3 Telif hakkõ 2.000
4 Baskõ 17.000
5 Kâğõt 5.000
6 Klişe 1.000
7 Karõşõk 2.700
55.000

VI TETKİK VE İSTİŞARE GİDERLERİ
10.000

VII TEKNİK TERİMLER KOMİSYONU GİDERLERİ
1.000

VIII ODALARA YARDIM
1

YEKUN
420.000

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ 1959 Yõlõ Bütçesi Memur 
ve Hizmetliler Kadro Cetveli

Sayõ Adet Kadro Unvanõ Kadro Ücreti

1  1 Muamelât Şefi 1.250
2  1 Hukuk Müşaviri 700
3  1 Muhasebeci 700
4  1 Evrak, Arşiv ve

Kütüphane Memuru600



5  1 Daktilo 600
6  1 Tevzi Memuru 400
7 1 Odacõ 300
YEKUN 4.550

MÜHENDİSLİK � MİMARLIK GAZETESİ 1959 Yõlõ Memur ve Hizmetliler 
Kadro Cetveli

Sayõ Adet Kadro Unvanõ Kadro Ücreti
1  1 Teknik Sekreter 950
2  1 Abone ve

İlân Memuru 600
3  1 Memur 400

Yekun 1.950

Birlik ve Odalar tarafõndan müzakeresi teklif olunan konular

BİRLİĞİN TEKLİFLERİ
1 Rasyonel çalõşmalarõn etüdü

Memleketimiz imar ve kalkõnmasõnda mevcut mühendis ve 
mimarlardan azami derecede fayda sağlanabilmesi konusunun incelenmeye 
şayan olduğu noktasõndan hareket edilerek bilhassa bazõ haklarõn tanõnmasõ 
ve bazõ şartlarõn
ikamesi suretiyle etüt, proje, kontrol ve müşavirlik bürolarõnõn geliştirilebilmesi 
konularõnõ tetkik eden Komisyon raporu (Bak Sah. 49) üzerinde müzakere 
açõlmasõ faide bulunarak huzurunuza getirilmiştir.

2 Mesleki Tekamül
Mühendis ve mimarlarõn daha iyi yetiştirilmeleri ve tahsil devresinden 

sonra da tetkik ve tetebbu ve araştõrma imkânlarõnõn araştõrõlmasõ konulan 
Odalar arasõ bir Komisyonumuzda incelenerek huzurunuza getirilmiş ve 
müzakereye arz olunmustur. (Bak. Sah: 51)

3 Araştõrma Teşkilâtõ
Türkiye'de iş hayatõ ihtiyaçlarõnõn ne olduğu, yetiştirilmekte olan 

elemanõn iş hayatõnda nasõl kullanõldõğõ, müstakbel gelişmeleri temin için 
hangi tip ve evsafta ne kadar eleman yetiştirilmesi gerektiği, halihazõr öğretim 
kapasite ve sisteminin memleketimiz bünyesine yeterliği probleminin esaslõ bir 
tetkike tabi kõlõnmasõnõ zaruri telâkki eden Birliğimiz bu konularda tespit ettiği 
görüşü VI. Maarif Şûrasõna sunmuştu. Alâkaya ve tasvibe mazhar olan 
mezkûr raporumuzda netice olarak :
«... mesleki ve teknik tedrisatõmõzõn õslahõ memleket kalkõnmasõnõn en önemli 
meselesidir. Bu õslahat ve günün ihtiyaçlarõna göre daimi gelişme ancak bir 
Araştõrma Teşkilâtõnõn acil olarak kurulup, onun tavsiyelerine uyulmasõyla 
mümkün...» görülmektedir.

Böyle bir teşkilâtõn lüzum ve faidelerini izahtan vareste olacağõ 



şüphesizdir. Yeni üniversitelerimizin plânlanõp tesis olunduğu bu sõralarda 
mezkûr VI. Maarif Şûrasõnõn noktai nazarõna uygun olarak Maarif Vekâletinde 
bir Teknik Müsteşarlõğõn ihdas edilmiş bulunmasõnõ memnuniyetle telâkki 
etmekteyiz.
Maarif Vekâletince Araştõrma Teşkilâtõnõn da ele alõnacağõnõ ve kõsa zamanda 
faydalõ hale getirileceğini kuvvetle ümit etmekteyiz. Bu hususta Birliğimizin 
bütün imkanlarõyla hizmete amade bulunduğu, hattâ tasvip olunan raporda 
mütalâa olunduğu şekilde mali kaynaklan mezkûr vekâlet delaletiyle temin 
olunduğu takdirde, kuruluşun bünyemiz içinde derpiş edilmesinin de mümkün 
olabileceği ifade edilmiştir. Bu husustaki çalõşmalarõmõza rehber olmak üzere 
konu müzakere ve karar ittihazõ için Umumi Heyetimize arz edilmistir.

4 Teknik Terimler
Geçen Umumî Heyette statüsü kabul ve çalõşma konularõ belirtilmiş 

olan Teknik Terimler Komitesi mesai raporu (Bak. Sah. 56) takdim kõlõnmõştõr.
Önümüzdeki sene çalõşmalarõnõ temin ve icabõnda bu çalõşmalarõ yeniden 
istikametlendirebilmek üzere müzakere açõlmasõ uygun görülmüştür.

5 Neşriyat
l Şubat 1956�da Birliğimiz neşir organõnõn (BÜLTEN) adõyla ilk sayõsõ 

neşredilirken gösterilen çõkõş sebepleri şöyle hulâsa olunabilir. Dâvalarõnõ 
Odalar Birliği anlayõşõnda birleştiren azanõn
a) Kendi mevzularõndan haber almalarõnõn,
b) Muhtaç olduğu fikir mübadelelerinin, temini ve bu suretle konularõmõzõn, 
azanõn ve fikir adamlarõnõn õttõlaõna ve tetkikine arzõ.

Bülten bu çerçeve içinde on beş gürdük olarak l Şubat 1957 tarihine 
kadar 22 sayõ çõkarõlmõştõr. 3 Haziran 1957'den itibaren Bültenin, Mühendislik 
- Mimarlõk adõyla şekli ve az çok mahiyeti değiştirilerek, haftalõk bir Gazete 
halinde neşrine başlanmõştõr. Mühendislik � Mimarlõk Gazetesi ilk sayõsõnda, 
Bültenin değiştirilmesi olmak takdim edilmekte, memleketimizde Teknik 
Dergilerin mevcudiyetine mukabil Teknik bir Gazetenin neşredilmediği, böyle 
bir gazetenin, teknik elemanlarõn ve teknik Millî Müesseselerin memlekete 
olan hizmetlerinin gerçek manasiyle cemiyete mal edilmesine yarayacağõ ve 
binaenaleyh büyük bir boşluğu dolduracağõ ön sözde ifade edilmektedir. 
Böylece bülten veya gazete olarak Birliğimiz organõnõn neşir sebeplerini 
nakletmiş oluyoruz. Diğer taraftan, geçen Umumî Heyetimiz, Gazeteye Birlik 
bütçesinden malî yardõm yapõlmamasõnõ, ancak böyle bir şartla neşredilmesini 
karara bağlamõş bulunduğu cihetle İdare Heyetimiz durumu bu yönüyle de ele 
alarak, Mühendislik � Mimarlõk Gazetesinin bu günkü şekliyle fakat bir 
dereceye kadar Bülten muhteviyatiyle neşrine devam olunmasõna, 
münderecatõnõn bir Komite tarafõndan müstekar kõlõnmasõnõ ve alõnacak 
tedbirlerle malî durumun õslahõna çalõşõlmasõna karar vermiştir.

Gazetemizin Nafõa Vekâleti, yapõ işleri Reisliği, Karayollarõ Umum 
Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Umum Müdürlüklerinden gördüğü müzahareti 
teşekkürle kaydederiz. Gazetenin 81�e inmiş olan abone sayõsõ 
meslektaşlarõmõzõn alakalarõyla ve yaygõn bir şekilde 640�a kadar yükselmiş ve 
muntazam bir artõş kaydetmekte bulunmuştur. Ancak, azami bir tasarrufla 
gelir ve giderlerinin denkleştirilebilmiş olduğunu ifade etmek mümkün 
olabilmekte ise de, Gazetenin muhteviyat ve tirajõ bakõmlarõndan matlup 
seviyeye ulaştõrõlabilmesi henüz kabil olamamõştõr.

Netice:



Asgari haftalõk olarak Birliğimizin ihtiyacõ olduğuna inandõğõmõz 
Gazetemizin; camiamõzla mütenasip bir halde ve icabõnda Birlik bütçesinden 
yardõm yapõlmasõ suretiyle neşrine devam edilmesi için müzakere ve karar 
ittihazõ uygun görülerek Umumî Hey'ete arz edilmiştir.

ODALARIN TEKLİFLERİ

1 İhtisas Odalarõ - Öğretim müesseseleri
İhtisas Odalarõmõzõn ilgili Fakültelerle irtibatlandõrõlmasõ hususundaki 

Kimya Mühendisleri Odasõnca.

2 İştigal sahalarõnõn tayini
İhtisas Odalarõmõza göre iştigal sahalarõnõn tayini ve tespiti konusunun 

müzakeresi Elektrik Mühendisleri Odamõzca.

3 Asgari ücret
Umumi olarak Mühendislerin asgari ücret sisteminin görüşülüp hal şeklinin 
aranmasõ mevzuu Kimya Mühendisleri Odasõnca teklif edilmiştir. Arz olunur.

Ek:1
MEVZUAT KOMİSYONU RAPORU
(Ayrõca takdim kõlõnmõştõr.)

Ek:2
RASYONEL ÇALIŞMALARIN ETÜDÜ KOMİSYONU RAPORU
MÜHENDİS VE MİMARLARIN VAZİFE VE SALAHİYETLERİNİN TEVZİİ 
HAKKINDA KANUN TASLAĞI

Madde l � Türkiye'de meslek icra edecek olan teknik elemanlarõn,

a) Türk vatandaşõ olmasõ veya özel anlaşmalarla ilgili makamlardan müsaade 
almõş bulunmasõ.
b) Cezaî ehliyeti bulunulmasõ,
c) T.M.M.O.B. âzasõ olmasõ mecburidir.

Madde 2 � Meslek icrasõ aşağõdaki şekillerde olur :
a) Resmî sektör ve müşavirlik bürolarõnda mesuliyet makamlarõnda çalõşmak.
b) Resmi sektör ve müşavirlik bürolarõnda mühendis ve mimar olarak 
çalõşmak.
c) Serbest mühendis ve mimar olarak çalõşmak.

Madde 3 � Madde 2, a�da mevzu bahis makamlarda çalõşmak için müşavir 
mühendis veya mimar sicilini almak icap eder.

Madde 4 � Müşavir mühendis veya mimar sicilini almak için aşağõdaki a, b,c 
ve d fõkralarõndan en az birini ve e ,f, g fõkralarõnõn her üçünü yerine getirmiş 
olmak lâzõmdõr.

a) Asgari beş sene müddetle ve fasõlasõz olarak ayni mevzuda mesleki 
faaliyette bulunmuş olmak ve ayni süre içinde T.M.M.O.B'nin üyesi bulunmak.
(Askerlik înkita sayõlmaz, fakat askerlik müddeti beş seneye ithal edilemez.)



b) T.M.M.O.B.'nin müsabaka talimatnamesine göre hazõrlanan müsabakalarla 
beynelmilel müsabakalarda en az bir birincilik almõş ve mezkûr isin tatbikat 
projelerini yapmõş bulunmak veya en az beş defa derece almõş olmak,
c) Mes'uliyetini alacağõ işe benzer ve ayni kapasitede ve ilgili Vekâletin 
kontrolü altõnda yapõlan bir işi başõndan sonuna kadar yapmõş olmak ve 
mesuliyet alabilecek durumda olduğunu Oda veya Birliğin ilgili Komisyonuna 
kabul ettirmiş bulunmak.
d) İhtisasa giren işler mevzuunda Birliğin bu isle ilgili Komisyonu veya organõ 
tarafõndan ümit ve teknik kõymeti haiz olduğu tasdik edilen eser vermiş olmak.
e) T.M.M.O.B.'ye ve ilgili Oda tarafõndan mesleki hüviyeti tespit edilmiş olmak 
ve Birlik idare Heyetinin tasvip ve teşebbüsü ile meslek kolu ile ilgili 
Vekâletten sicil almõş bulunmak.
f) Ticaretle meşgul olmamak. T.M.M.O.B. kanunundaki mühendis ve mimar 
unvanõnõn kullanõlmasõna mani hallerden herhangi birine duçar olmamak.

Madde 5 � Beher meslek mensubuna mühendislik ve mimarlõk mesleğinin 
ancak bir ihtisas kolundan sicil verilebilir. Mühendislik ve mimarlõk mesleğinin 
ihtisas kollarõnõn neler olduğu T.M.M.O.B.'nin teşebbüsü ile ve ilgili Vekâletin 
bu hususta hazõrlayacağõ talimatnamede belirtilir.

Madde 6 � Madde 2'nin b ve c fõkralarõndaki meslek icraõ T.M.M.O.B.'nin 
hazõrlayacağõ ve ilgili Vekâletlerin tasdik edeceği talimatname dahilinde 
olacaktõr.

Madde 7 � Müşavir mühendislik ve mimarlõk bürolarõnõn Devletçe kontrolü, 
ücret tarifeleri ve çalõşma talimatnamesi T.M.M.O.B.'nin hazõrlayacağõ ve 
Vekiller Heyetinin tastik edeceği statü dahilinde olacaktõr.

RESMÎ DAİRELERDE ÇALIŞAN MÜHENDİSLERİN RASYONEL 
ÇALIŞMALARI HAKKINDA ETÜT :

Memleketimizde iş hacminin artõşõ ile ortaya çõkan problemlerden birini 
de teknik eleman sõkõntõsõdõr. Her ne kadar teknik eleman denilince akla 
mühendis, tekniker ve ustalar gelirse de memleketimizdeki anlam daha 
ziyade yalnõz mühendis olarak belirmiştir. Yazõmõzda da teknik eleman tabirini 
mühendis olarak alacağõz. Tetkiklerimiz neticesinde anlaşõldõğõna göre 
195O'yi takip eden yõllarda bariz bir teknik eleman sõkõntõsõ müşahede 
edilmiştir. Ancak, son yõllarda bu sõkõntõ mühim miktarda azalmõştõr. Bunun da 
en mühim sebebi mühendis okullarõ ve fakültelerinden eskiye nazaran daha 
çok sayõda eleman mezun olmasõdõr.

Bugün de teknik eleman sõkõntõsõ vardõr. Ancak bu sõkõntõ zahiri olup 
aşağõdaki tedbirler alõndõğõnda mevcut sõkõntõ oldukça azalmõş olacaktõr.
Şöyle ki 

l � 1958 yõlõnda memleketimizde takriben
900 Elektrik Mühendisi
100 Gemi İnşaiye Mühendisi
200 Harita Mühendisi
3000 İnşaat Mühendisi
700 Kimya Mühendisi
550 Maden Mühendisi
1500 Makina Mühendisi



1100 Mimar
1000 Orman Mühendisi
1500 Ziraat Mühendisi
10550 adet Mühendis ve Mimar

Diğer taraftan yine 1958 yõlõnda takriben 1350 tekniker bulunuyordu. 
Normal bir iş hayatõnda bir mühendis iki ve bazen da üç tekniker ile çalõşabilir. 
Halbuki bugün mevcut tekniker adedi mühendis adedinden çok azdõr. 
(Takriben 1/8 nispetinde) Bu sebeple bürolarda, şantiye ve fabrikalarda 
teknikerlik vazifelerini mühendisler görmektedir. Bugün memleketimizde 
mevcut mühendislik, kolej, okul ve fakültelerinin mezun sayõsõ ile yabancõ 
memleketlerde tahsil yapan mühendislerin sayõsõ tamamen memleket 
ihtiyacõnõ karşõlayacak miktardadõr. (1950 yõlõnda bu yana meselâ elektrik 
mühendisleri her yõl takriben % 7 artmõştõr.) Bundan böyle yeni mühendislik 
okul ve fakülteleri değil tekniker okullarõ açõlmasõ ve mevcut tahsil 
programlarõnõn õslahõ icap eder.

Böylece vasati 60 TL. yevmiye alan mühendis yerine vasati 30 TL. 
yevmiye alan tekniker kullanmakla müesseseler bir hayli tasarruf yapmõş 
olacaklardõr.

2 � Büro ve dairelerde çalõşan mühendisler vakitlerinin mühim kõsmõnõ yazõ 
işlerine hasretmektedirler. Böylece
a) � Mesleki faaliyetten uzak kaldõklarõndan mesleki bilgilerini ilerletemiyorlar, 
bilakis zamanla kaybediyorlar.
b) � Müesseseler, yazõ işlerini vasati 20 - 25 TL. yevmiyeli lise mezunu 
memurlara yaptõrabileceği halde aynõ işleri vasati 60 TL. yevmiyeli 
mühendislere yaptõrarak iki misli ücret ödemektedirler.

3 � Projelerin tasdikinde ve tesislerin kontrol ve kabulünde itimatsõzlõğa 
dayanan merkeziyetçilik sebebi ile lüzumsuz yere bir çok mühendis 
kullanõlmaktadõr. Şöyle ki ayni proje 3 veya 4 kademede kontrol edilmekle 
lüzumsuz mühendis kullanõldõğõ gibi merkezde muhtelif kademelerden kontrol 
ve kabullere gidilerek yollarda ve iş mahallinde zaman kaybõ dolayõsiyle 
mühendis israfõ yapõlmaktadõr. Mühendislere mesuliyet verilerek ve amme 
menfaatine haiz hususlarla, prensip mevzularõnõn tespit edilip ademi 
merkeziyetçiliğe gidilmesi ve meselâ Muğla'daki bir işin kontrolü için 
Ankara'dan mühendis gönderilmemesi ile oldukça büyük mühendis tasarrufu 
sağlanacaktõr.

4 � Ücret stabilitesi :
Muhtelif müesseselerde ücretlerin muhtelif olmasõ ve bunlarõn sõk sõk 
değişmesi ile zararlõ bir mühendis akõnõ doğmaktadõr. Biraz daha fazla ücreti 
gören mühendis bürosunu terk ederek yeni bir müesseseye geçmektedir. 
Bunun neticesi olarak muayyen mevzularda ihtisaslaşma olmamakta ve diğer 
taraftan müesseselerde çalõşarak işlere tam manasõ ile hakim elemanlar 
yetişmemekte ve işler daima aksamaktadõr. Yardõmcõ eleman sayõsõ lüzumlu 
miktara erinceye kadar bütün Türkiye için bütün müesseselerin riayete meç. 
bur olduğu ve hiç bir suretle tefsire mahal bõrakmayacak tek ücret sisteminin 
tesisi icap eder. Ücret stabilitesinin tesisi halinde mühendisin iş yerini 
değiştirmesi umumiyetle iş huzursuzluğu sebebi ile olacaktõr. Bu durumda 
mühendisin faaliyetinde rasyonel olabilmek için arzu ettiği yerde çalõşabilmesi 
imkânõnõn sağlanmasõ icap eder ve bu gün tatbik edilen «muvafakat alma» 



sisteminin kaldõrõlmasõ şarttõr.

5 - Mühendisin yetiştirilmesi :
Yeni mezun bir mühendisin bir müesseseye intisabõndan sonra devamlõ 
olarak ayni işin bir safhasõnda çalõşmasõ da mühendisin sõk sik yer 
değiştirmesi kadar gelişmesine mani olmaktadõr. Bu bakõmdan, bilhassa fazla 
mühendis çalõştõran müesseselerde yeni mezun bir mühendisin iyi bir tarzda 
inkişafõ için çalõşacağõ işin muhtelif kollarõnda bir program dahilinde 
çalõştõrõlmasõ ve mühendisin işin muhtelif cephesini öğrendikten sonra ihtisasa 
gitmesi doğru olur. Bu hususta her dairenin kendi bünyesine göre bir program 
yaparak faaliyete geçmesi mühendisin rasyonel çalõşmasõ ve daha verimli bir 
hale gelmesi için zaruridir.

6 � Teknik elemanõn mesleki inkişafõ için memleket içinde ve dõşõnda teknik 
araştõrmalar yapmak imkânõnõn sağlanmasõ ve yenilikleri takip edebilmek için 
de teknik yayõm faaliyetlerinin arttõrõlmasõ şayanõ arzudur.

Ek:3

MESLEKÎ TEKAMÜL KOMİSYONU RAPORU
MESLEKİ TEKAMÜL KOMİSYONU
1958 � 1959 SENESİ TOPLANTILARININ NETİCELERİ GEREKÇE VE 
KARARLAR

GİRİŞ
Komisyonun çalõşmalarõ dört mevzu üzerinde toplanmõştõr.
I. Öğrenim süresi içinde pratik yapõlmasõ,
II. Öğrenim devresinden sonra mühendislik formasyonunun tamamlanmasõ 
gayesiyle mesleki staj usûlünün ihdasõ,
III. Mesleğin icrasõ esnasõnda zaman zaman mesleki tekamül kurslarõnõn 
ihdasõ,
IV. Mesleki inkişafõ Bağlõyacak tetkik ve tetebbu imkânlarõnõn temini,

GEREKÇE
I. Öğrenim sõrasõnda pratik çalõşma zaruri olmakla beraber güdülen maksat, 
bugünkü tatbikatõ şeklinde muhtelif sebeplerden ötürü hasõl olamõyor. Başlõca 
sebepler şunlardõr :

1. Evvelemirde bazõ mühendis ve mimar öğretim müesseselerinde bir pratik 
çalõşma yönetmeliği mevcut değildir. Yani öğrencilerin ne müddetle, ne 
şekilde, hangi mevzularda nasõl staj görecekleri tespit edilmemiştir, 
yönetmelikleri olan öğretim müesseselerininki de yeter derecede sarih ve 
teferruatlõ değildir.

2. A � Pratik çalõşmalarõn yapõlmakta olduğu müesseselerin muayyen pratik 
mevzularda elde mevcut imkân ve kapasiteleri araştõrõlmamõş olduğundan, bu 
müesseseler çok kere mahdut kapasitelerinin üstünde kabul etmektedirler. 
Dolayõsiyle bu müesseseler pratikerlerle lüzumu kadar ilgilenen emekte ve 
onlara kâfi pratik çalõşõma imkânlarõnõ temin edememektedirler.



B. Öğretim müesseseleri, pratik çalõşmalarõn yapõlmakta olan 
müesseselerden bazõ hallerde kendi çalõşma sahalarõna dahil olmayan veya 
ancak ikinci plânda kalan mevzularda, pratikerlere pratik çalõşma imkânlarõnõ 
temin etmelerini beklemektedir. Bu, umumiyetle öğretim müesseseleri ile 
pratik çalõşmalarõn yapõlmakta olduğu müesseseler arasõnda «pratik çalõşma 
ihtiyaçlarõ ile mevcut imkânlarõna karşõlõklõ olarak pek bilinmemesinden ileri 
gelmektedir.

3. Pratik çalõşmalarõn yapõlmakta olduğu müesseselerin çoğunda eğitim 
mevzuu ve dolayõsiyle bu nevi pratikerlerle bilfiil alâkalanacak, işleri organize 
edip takip edecek teknik eğitim şube veya kõsõmlarõnõn mevcut olmamasõ, 
işleri bîr misli daha aksatmakta ve bazõ pratikerlerin hemen hemen başõboş 
dolaşmalarõna sebep olmaktadõr.
4. A) Pratik çalõşma esasõnda muhtelif müesseseler tarafõndan ödenmekle 
olan ücretlerde bir muvazenesizliğin mevcudiyeti, muayyen müesseselerde 
tahaccümün fazla olmasõna sebep teşkil etmektedir.

B) Diğer taraftan bazõ pratik çalõşma yerlerinin coğrafi durundan, dolayõsiyle 
(pratik çalõşmanõn gerektirdiği muayyen imkânlarõn temin edilemediği veya bir 
tekerrür mahiyetinde olduğu halde) bir çok ahvalde pratikerler tarafõndan 
(muhtelif şahsi sebeplerden ötürü) tercih edilmesi, güdülen asõl pratik çalõşma 
maksatlarõna erişilmesini güçleştirmektedir.

5. Umumiyetle, pratik çalõşmanõn ehemmiyet ve lüzumu pratikerler gerektiği 
şekilde belirtilemediğinden, bu çalõşmalardan istenilen neticeler elde 
edilememektedir. Buna sebep gerek öğretim müesseseleri, gerekse 
işyerlerinin
bu mevzuda ilgi yetersizliğidir.

6. Bu günkü durumda muhtelif öğretim müesseseleri, pratikerlerin çalõşma 
yapabileceği müesseselerin ancak mahdut bir kõsmõndan, ekseriya belirli bazõ 
devlet müesseselerinin imkânlarõndan faydalanmaktadõrlar. Bütün mevcut 
imkânlar (bilhassa hususi sektör ve başka devlet müessese ve iş yerleri) 
araştõrõlmamõş olduğundan halihazõrda pratik çalõşma temin eden 
müesseselere binen yük fazladõr. Binnetice bunlarõn 13 verimini aksatmadan, 
pratikerlere uygun ve kâfi derecede pratik çalõşma imkânlarõ temin etmeleri; 
ve kendileriyle ilgilenmeleri güç, bazen da imkânsõzdõr.
NOT : Gerekçede I. maddede belirtilen, öğretim müesseseleriyle pratik 
çalõşma işyerleri arasõnda pratik çalõşma ihtiyaç ve imkânlarõnõn karşõlõklõ 
olarak tespit edilebilmesi için ilişikteki form hazõrlanmõştõr. Örnek�te gösterildiği 
şekilde doldurulmak üzere bu formlardan bir miktar bütün ilgili öğretim 
müesseselerine, Birlik Merkezince gönderilecek. Formlar fakültelere bütün 
teferruatiyle ve her sõnõf için ayrõ ayrõ doldurulduktan sonra Birlik Merkezine 
iade edilecektir. Birlik, pratik çalõşma temin eden müesseselerle temas 
edip formlarda belirtilen pratik çalõşma mevzularõndan hangilerini ve azami 
kaç öğrenciye temin edebileceklerini öğrenecek. Bu, mezkûr formlarõn teksir 
edilip bu müesseselere gönderilmesi suretiyle yapõlacaktõr. Bilâhare formlarda 
mevcut bilgi ve müesseselerin cevaplarõ Birlikçe tetkik edilip pratik çalõşma 
ihtiyaç ve imkânlarõ tespit edilmiş olacaktõr. Böylece öğrenim seviyesinde 
pratik çalõşma mevzu daha tertipli ve faydalõ bir şekle girmiş olacaktõr.



II. Bugün, öğretim müesseselerinden mezun olan mühendis ve mimarlar 
devlet veya hususi müesseselerde çalõşmak üzere müracaat ettikleri zaman 
yetiştirilmiş olduklarõ muhtelif mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin geniş 
çerçevesi dahilinde mevcut birçok branş veya sahalardan bir tanesini bazõ 
sebeplere istinaden tercih etmiş oluyor. Bu sebepler umumiyetle muayyen bir 
branşa karşõ beslenen şahsi alâka ve hissedilen arzu ve kabiliyet düşüncesi; 
iş yerinin coğrafi durumu; iyi çalõşma şartlarõ; ilerleme ve istikbal temin etme 
imkânlarõ; yüksek ücret v.s.dir. Ancak bu tercih yapõlõrken şurasõ belirtilmelidir 
ki, mühendis ve mimar seçmiş olduğu müessesenin mühendis veya mimarlõk 
mesleğinde nispeten ihtisas olarak kabul edilebilecek muayyen faaliyetlerinin 
fiilen icrasõ hakkõnda, öğretim devresi süresince prensipleri ihtiva eden ve 
daha çok genel mahiyette olan nazari bilgiler edinmiştir. Misal olarak 
zikredilebilecek haller : Bir makine yüksek mühendisinin Karayollarõ Umum 
Müdürlüğünde vazife almasõ (yol ve inşaat makinalarõ branşõ) Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunda vazife almasõ (Muhtelif makine, aksam ve parça 
imalâtõ, predüksiyon, Fabrika işletmeciliği ve organizasyon; kimya endüstrisi)

Türk Çimento Fabrikalarõ Şirketinde vazife almasõ - (Çimento istihsali 
branşõ); Karabük Demir ve Çelik Müessesesinde vazife almasõ (Demir ve çelik 
istihsali; v.s.); Devlet Demiryollarõ Umum Müdürlüğünde vazife almasõ 
(lokomotif ve vagon bakõm, tamir, işletme ve imali); Bir inşaat yüksek 
mühendisinin Karayollarõ Umum Müdürlüğünde vazife almasõ (fol ve Köprü 
mühendisliği); Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğünde vazife almasõ (Su işleri 
ve baraj inşaatõ mühendisliği); Devlet Demiryollarõ Umum Müdürlüğünde 
vazife almasõ (Demiryolu mühendisliği); Yapõ ve İmar Reisliğinde vazife 
almasõ (Yapõ ve imar mühendisliği) v.s. Binaenaleyh bu mühendis veya mimar 
çalõşmak üzere müracaat ettiği müessesede, kendi meslek sahasõna dahil

olan bir ihtisas branşõnõ öğrenmek ve hem kendisine hem de 
müessesesine tam manasiyle faydalõ olabilmesi için uzunca bir müddet, hiç 
bir rehberliği olmadan çalõşmasõ gerekmektedir. Bu arada bir mühendis veya 
mimar belki de mesleği dahilindeki branşõ yanlõş olarak seçmiş olabilir; veya 
doğru geçmişse, kendisine rehberlik etmek ve bir temel kursu vermek 
suretiyle müessesesine çok daha erken bir zamanda daha faydalõ bir eleman 
olmasõ temin edilebilir. Zira her müessesenin, devlet veya hususi teşebbüs 
olsun, kendi faaliyet branşõna has olan ve uzun senelerin tecrübesine 
dayanan teknik ihtiyaç, özellik ve bilgileri vardõr. Bunlarõ en kõsa zamanda 
öğrenen mühendis ve mimar o müesseseye en süratli bir zamanda intibak 
eder ve randõmanlõ bir şekilde çalõşõp mezkûr müessesenin rantabõl olmasõna 
yardõm eder. Aynõ zamanda kendi mesleğinde de muayyen bir branşõ seçmiş 
olmakla gayet kõymetli bir ihtisas sahibi olur. Bu sebepten bu müessesenin işe 
alacağõ elamanlarõ bir temel kursuna tabi tutmasõ çok faydalõ olur.

III. Mesleğin icrasõ esnasõnda zaman zaman mesleki tekamül kurslarõnõn 
ihdasõ.

1. � Mühendis ve mimarlarõn mesleklerin icrasõ esnasõnda muayyen ve 
ihtisas mevzularõnda bilgilerini arttõrmalarõ elzemdir. Bu, çalõşmalarõnõn 
randõmanõ arttõrõr.

2. � Yeni malzeme ve makine çeşitlerinin usûllerin ve tekniğin zaman zaman, 
mühendis ve mimarlarõn mesleki inkişaflarõnõ sağlamak maksadiyle, 
öğrenilmesi şarttõr.



3. � Bir teşkilâtta muayyen bir mevzuun bütün teferruatiyle mühendis ve 
mimarlarõna ehemmiyetini belirtmek maksadiyle bazen bir seminer veya 
toplantõya ihtiyaç hasõl olur. Bu bir nev'i tekamül semineri kursu veya 
toplantõsõ
şeklinde olmasõ faydalõ olur.

IV. Meslekî inkişafõ sağlayacak tetkik ve tetebbu imkânlarõnõn temini.

1. � Bilumum Türk ve yabancõ teknik mecmua ve kitaplarõn bulunduğu 
zengin bir kütüphane maalesef mevcut değildir.

2. � Birçok hallerde araştõrma imkânlarõ mahdut olduğundan muayyen bir 
mevzuda araştõrma yapmak isteyen mühendis ve mimarlar güçlük çekiyor. 
Geniş imkânlara sahip ve bilumum Türk mühendis ve mimarlarõnõn muayyen 
gün ve saatlerde çalõşabilecekleri modern bir Teknik Araştõrma Enstitüsü bu 
eksikliği doldurabilir.

3. � Bazõ mühendis ve mimarlar, mesleklerinde akademik unvan kazanmak 
üzere ayrõca gayret sarf etmeye isteklidir. Maalesef bugün, bunun temini biraz 
güçtür.

KARARLAR
T.M.M.O.B. Meslekî Tekâmül Komisyonu yaptõğõ çalõşmalar sonucunda 

aşağõdaki kararlara varmõştõr,

I. Öğrenim süresi içinde pratik yapõlmasõ,
1. � Her öğretim müessesesinin bir pratik yönetmeliğini haiz olmasõ.
2. � Pratik yapõlacak müesseseye, öğretim müessesesi tarafõndan pratik 
yönetmeliğinin gönderilmesi, pratik defteri ihdasõ ile hangi pratik devresi için 
hangi işlerin yapõlmasõ gerektiğinin defterde matbu olarak belirtilmiş
olmasõ,
3. � Pratik yönetmeliklerinde belirtilen konular çerçevesi dahilinde, pratik 
yaptõracak müesseselerin kabul edecekleri pratiker miktarõnõn limitinin teshili 
ile o pratik yerine bu miktardan fazla pratiker gönderilmemesi ve o
işyerinin bu miktardan da az pratiker istihdam etmemesi hususunu temin 
maksadõyla ilişik Pratik İhtiyaç Formunun tanziminin usul ittihazõ,
 4 � Pratik yaptõracak müesseselerin pratik maksadõna hizmet edecek 
şekilde teşkilâtlanmasõ, işletme imkânlarõ ve iş hususiyetleri göz önünde 
tutulmakla beraber, pratikerlere yönetmelik ile pratik defterlerinde belirttiği 
işlerin yaptõrõlmasõ ve pratikeri yetiştirme hususunun ön plânda tutulmasõ,

5 � Pratik yaptõran müesseseler tarafõndan her pratikere (aynõ sõnõf için) eşit 
ücret verilmesini sağlamak üzere bir ücret yönetmeliğinin hazõrlanmasõ,

6 � Pratik yaptõran müesseselerin bu fasõldan ödeme kolaylõğõnõ sağlamak 
üzere, Bütçelerinde buna ait fonu ayõrmalarõ,

7 � Dõş memleketlere stajyer öğrenci gönderilmesi imkânlarõnõn çoğaltõlmasõ 
ve kolaylõklarõn temini,



II. Öğrenim devresinden sonra mühendislik formasyonunun tamamlanmasõ 
gayesiyle meslekî staj usulünün ihdasõ.
1 � Her mühendisin resmî ve hususî sektörde mesleki faaliyete başlamadan 
evvel, mühendislik ve mimarlõk formasyonunun tatbikat cephesi bakõmõndan 
tamamlanmasõ için çalõşacağõ sahada bir temel kursuna tâbi tutulmasõ,
2 � Her müessese veya Umum Müdürlükte bu kurslarõ sevk ve idare edecek 
eğitim teşkilâtõnõn kurulmasõ,
3 � Öğretim müessesesini bitiren her mühendis ve mimarõn serbest olarak 
icrayõ sanat edebilmesi, büro açabilmesi için temel kursuna tabi tutulmasõ,
4 � Her ihtisas kolu için bir temel kursu yönetmeliğinin hazõrlanmasõ,

III. Mesleğin icrasõ esnasõnda zaman zaman mesleki tekamül kurslarõnõn 
ihdasõ.

IV. Mesleki inkişafõ sağlayacak tetkik ve tetebbu imkânlarõnõn temini.
l � Merkezi Ankara olmak üzere Birlik çapõnda bir umumî teknik 
kütüphanenin tesisi,
2 � Müstakil bir teşekkül olmak üzere, her türlü iç ve dõş imkânõ ve 
bağõşlardan istifade ve Birlik Kaynaklarõnõ gerektiği şekilde değerlendirmek 
suretiyle, Birlik tarafõndan bir Araştõrma Merkezinin kurulmasõ,
3 � Tatbikatta yeteri derecede mesleki İlerleme ve gelişme gösteren 
müntesiplerinin her türlü akademik unvan kazanabilmelerini sağlamak üzere, 
Üniversiteler yönetmeliğinde tadilâtõn yapõlmasõnõn temini,

T.M.M.O.B.
Meslekî Tekamül Komisyonu
Meşrutiyet Caddesi
Seler Apt. No. 67/4
ANKARA

Fakültenin Adõ:
Öğretim Süresi:
Tarih

ÖĞRETİM ESNASINDA PRATİK ÇALIŞMA İHTİYAÇ FORMU
  
ÖĞRETİM YILININ HİTAMINDA :
Öğrencilerin fiilen pratik çalõşma görmeleri gereken mevzular bütün teferruatõ 
ve süreleri ile birlikte aşağõda belirtilmiştir.
Asgari Pratik
Çalõşma süresi
Gün

Pratik Çalõşma Mevzularõ ve bölümleri :
Pratik Adedi :
Yekûn gün : 
Düşünceler :

T.M.M.O.B.
Mesleki Tekamül Komisyonu



Meşrutiyet cad.
Seler apt. No 67/4
Ankara

Fakültenin Adõ : MAKİNA
Öğretim Süresi : 5 Sene
Tarih :

ÖRNEK

ÖĞRETİM ESNASINDA TATBİKİ STAJ İHTİYAÇ FORMU
ÖĞRETİM YILININ HİTAMINDA :
Öğrencilerin fiilen tatbiki staj görmeleri gereken mevzular bütün teferruatõ ve 
süreleri ile birlikte aşağõda belirtilmiştir.

Tatbiki Staj Mevzularõ ve bölümleri : asgari staj süresi
l. Çarkhane stajõ
A. Tesviye
a. Markalama
1. Saç üzerinde markalama
2. Cisim üzerinde markalama
b. Eğe ile düz satõh yapma
c. Eğe ile geçme yapmak
B. TAKIM TEZGAHLARI
a. Matkap
b. Planye
c. Torna; 1) Düz; 2) Konik; 3) Kürre; 4) Dişli
d. Freze; 1) Düz; 2) Dişli
e. Tay; 1) Kalem bileme; 2) Düz Satõh; 3) Hassas Taş

II. ORGANİZASYON
  
A. UMUMİ ORGANİZASYON
a. Teşkilât Şemalarõ
b. Bütçe organizasyonu
c. İkmal organizasyonu
B. ATELYE ORGANİZASYONU
a. İş tevzi ve organizasyonu
b. Malzeme temin
c. Formlar ve kullanõlmasõ
d. Personel alõnõşõ ve terfileri
Stajyer Adedi : 
Yekun (Gün)
Düşünceler

Ek: 4

MERKEZİ TEKNİK TERİMLER KOMİTESİ RAPORU
(1958 � 1959)

Birliğimiz 1958 V. Umumi Heyet toplantõsõnda, Teknik Terimlerin 
Mühendis ve Mimarlõk, camiasõ tarafõndan bizzat ele alõnmasõ lüzum ve 



zaruretine kanaat getirmiş ve bu yoldaki çalõşmalarõn esasõnõ hazõrlamak, bir 
Teknik
Terimler Enstitüsü kurulmasõ zemini hazõrlamak vazifesi ile görevli, iki sene 
müddetle çalõşmak üzere bir Merkezi Teknik Terimler Komitesi teşkil edilmişti. 
Komite ilk iş olarak, umumi heyetçe kabul edilen k endi Nizamnamesi 
çerçevesinde bir iş programõ ile çalõşma yönetmeliği hazõrlamõştõr. Bunu 
takiben kendine vazife olarak verilen, Türkiye Teknik Terimler Enstitüsünün 
nasõl teşkil ve tesis edileceğini, nasõl çalõşacağõnõ gösteren bir statü ve Bütçe 
tasarõsõ hazõrlamõştõr. Hazõrlanan tasarõ ihtiras Odalarõnõn mütalâalarõ alõnmak 
üzere sevk edilmiştir. Bundan sonra bizzat teknik terimler ele alõnmõş bu işin 
ihtisas odalarõnca seçilecek Terim İhtisas komisyonlarõ marifeti ile en verimli 
şekilde yürütebileceği kanaatine varõlmõş ve bu ihtisas komisyonlarõ için bir 
çalõşma Yönetmeliği hazõrlanmõştõr. İhtisas odalarõ tarafõndan seçilen 
Komisyonlar, Birlik İdare Hey'eti ve Odalar Başkan ve Umumi Kâtiplerinin 
davet edildiği bir toplantõya çağõrõlmõş ve bu toplantõda çalõşõna şekli üzerinde 
konuşulmuş ve derhal, Terim hazõrlama işine fiilen başlanmõştõr. Bu maksatla 
ayrõca bîr de Teknik Terim Tapma kõlavuzu hazõrlanmõştõr. Bu çalõşmalar 
neticesinde ilk iş olarak sadece şekil bakõmõndan üzerinde işlenecek bir örnek 
teşkil etmek maksadõ ile muhtelif ihtisas kollarõndan mahdut sayõda terimleri 
bir araya toplayan bir örnek teknik terim sözlüğü meydana getirilmiştir. Teknik 
terimlerin hazõrlanmasõnda, muhtelif müesseselerle temas edilerek karşõlõklõ 
yardõmõ ve faydalanma hususunda görüşmeler yapõlmõş, T. D. Kurumu, Türk - 
Standartlar Enstitü Üniversite Profesörleri tarafõndan gerek, Teknik Terimler
Enstitüsünün kuruluşunda bizzat alâkadar olmak ve bu kuruluşa iştirak etmek 
ve yapõlacak çalõşmalara yardõm vaadi istihsal olunmuştur, yine aynõ şekilde 
yapõlan müracaat üzerine, bu müesseseler ve üniversiteler, terim 
çalõşmalarõnda yardõmcõ olabilecek teknik eserlerin hemen hepsini hediye 
etmek suretiyle göndermişlerdir. Bu suretle teessüs etmeye başlayan Teknik 
Terimler Kitaplõğõna komite tarafõndan satõn alõnan Teknik Terimler 
mevzuundaki diğer eserlerin ilâvesi ile daha da zenginleştirilmiş ve ilk 
çalõşmalarda faydalanõlmasõ mümkün bir seviyeye getirilmiştir. Hazõrlanmõş 
olan Teknik Terimler Enstitüsü statüsü ve bütçesi Umumi Heyetimizin 
tasvibine iktiran ettiği takdirde, bu enstitünün kuvveden fiile çõkmasõ yolunda 
gerekli teşebbüslere başlanõlacak ve sunulan Teknik Terimler Sözlüğü 
üzerindeki mütalâalarõmõz alõndõktan sonra en mütevazõ ölçüde bir Teknik 
Terimler Sözlüğü hazõrlama teşebbüsüne seçilecektir.

Ek:5

KOORDİNASYON VEKÂLETİ KURULUŞ KANUNU İLE 10715 SAYILI 
İKTİSADÎ KOORDİNASYON HEYETİNE AİT KARARNAME HAKKINDA

BİRLİK GÖRÜŞÜ
Koordinasyon, bir maksadõn tahakkuku içim yapõlmasõ icap eden işlerin 

düzenli bir şekilde icrasõnõ sağlamaktan ibarettir. Koordinasyonun temini, grup 
halinde beraberce çalõşanlarõn irade ve zihinlerindeki gayenin fikri bir vahdet 
arz edecek şekilde inkişafõ ve bu fikrî vahdetin õşõğõ altõnda iyi bir teşkilâtõn 
kurulmasõ sureti ile kabildir. Birliğimiz, Milletin yaşama standardõnõn ileri batõ 
milletlerinin standartlarõ seviyesine yükseltilmesi gayesi ile memleketin yeraltõ 
ve yerüstü gelir kaynaklarõndan ve insan gücünden azami faydayõ sağlamak 
için, bunlarõn en uygun bir şekilde değerlendirilmesinin teminini 



koordinasyonun gayesi olarak telâkki etmektedir. Bu itibarla, bir fikir vahdeti 
altõnda, koordinasyon Vekâletinin teşkilâtlanmasõnõ temenni ve bu 
görüşümüzün biraz daha açõk ifadesi olarak koordinasyonun yalnõz ekonomik 
sahada değil; Malî, Maarif, Nafõa, İmar, ulaştõrma; Ziraat, Maden, Enerji ve 
Sanayi sahalarõna da teşmilini faydalõ mütalâa etmekteyiz. Esasen, bu çeşitli 
faaliyetler birbirlerine zincirleme ilgili olduğu gibi, hakiki manâda koordinasyon 
da yukarõda arz ve izah etmiş olduğumuz fikrî vahdet altõnda, bunlarõn 
birbiriyle olan münasebetlerinin tam ve ahenkli olarak ayarlanmasõ ile kabildir.

Bu koordinasyonun temini için kurulacak Vekâletin vazifeleri 
meyanõnda :
a) Memleketimiz istihsal gücüne omu olan zenginlik ve varlõklarõn tam bir 
sayõma tabi tutulmasõ,
b) Mevcut kaynaklardan, milli gelir ve milli çalõşma gücünden ve istihsal vasõta 
ve teçhizatõndan en müessir ve randõmanlõ neticeyi temin edecek 
organizasyon şeklinin tetkik tespiti,
c) Yeni yatõrõm imkânlarõnõn, bir fikir vahdeti altõnda, rüçhaniyet silsilesi, 
içerisinde kullanõlmasõ derpiş olunmalõdõr.

Birliğimizce, Koordinasyon Vekâletinin kuruluş kanununa veya 
gerekçesine bu hususlarõn eklenmesi temenni edilmekte ve bunlarõn 
tahakkuku için de teşkilâtta karar salahiyetini haiz bir Senatonun kurulmasõ 
zarurî görülmektedir.
Bu senatoda memleketin resmî ve hususî sektör olarak her türlü faaliyeti 
temsil edilebilmelidir. Dolayõsõ ile Vekâletler amme hizmeti gören teşekküller 
Mühendis ve Mimar Odalarõ Sanayi ve Ticaret Odalarõ Birlikleri gibi, daireler 
ve müesseselerin Umum Müdürlükler, kooperatifler ve firmalarõn 
temsilcilerinden teşekkül etmeli ve senato azalarõ temsil edecekleri teşekkülün 
daimî elemanõ olarak kalmalõdõrlar. Senato, yukarõda arz olunan fikir vahdeti 
içinde, envestismanlarõ, lisanslarõ, memleketin menfaatine en uygun şekilde 
düzenlemelidir. Koordinasyon Vekâletinin kuruluş ve vazifeleri hakkõndaki 
görüşümüzü kanun lâyihasõnõn ihzarõnda esaslõ bîr şekilde tebellür ettirmeyi 
zevkli vazife saymaktayõz. Esasen Birliğimizce vaki müracaata gösterilen 
teveccüh ve hüsnü kabule göre de istediğimiz hizmetin ifa olunabilmesi için 
hazõrlanacak olan teşkilât, vazife ve salahiyetler kanunu hakkõnda evvelden 
malûmat verileceğine emin bulunulmaktadõr. Ancak 13/9/1958 tarihli Resmî 
Gazetede intişar eden 10715 sayõlõ İktisadî Koordinasyon Hey'etine ait 
kararname hakkõnda bazõ mütalâalarõmõzõ da burada arz etmeyi faydalõ 
bulmaktayõz. Kararnamenin tetkikinden görüldüğü üzere, Teknik Komite ile 
yatõrõm komitesinde Odalar Birliği temsilcilerine yer verilmiş bulunulmaktadõr; 
filhakika iç ve dõş kaynak ve imkânlarõn en müessir ve memleket 
ekonomisinde en yararlõ bir şekilde kullanõlmasõnõ; umumî istihlâk ve yatõrõm 
giderleri ile mevcut kaynaklarõn ayarlanmasõnõ, yatõrõmlarõn iç ve dõş 
finansman imkânlarõna göre tanzimini sağlamak için Odalar Birliği 
temsilcilerinin bu komitelerde bulunmasõ zaruri olduğu gibi kanun ve 
talimatnameye göre, memleket menfaatlerinin sağlanmasõnda, yurdun tabiî 
servet kaynaklarõnõn bulunmasõnda, korunmasõnda ve işletilmesinde 
memleketin sanat ve teknik kalkõnmasõnda teşebbüs ve faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuş olan Birliğimizin bu komitelerde evleviyetle temsil 
edilmesini lüzumlu ve zarurî görmekte olduğumuzun kabul buyurulacağõna 
inanõlmaktadõr.
Bu inançla gerek mezkûr kararnamenin tadili sureti ile Birliğimizin ifa etmek 
istediği hizmete gerekse Koordinasyon Vekâleti vazifeleri hakkõndaki 



mütalâalarõmõzõn daha faydalõ bir şekilde kanun lâyihasõ üzerindeki 
çalõşmalarda tespit edilebilmesine imkân verilmesinin temini sureti ile 
Birliğimiz maksat ve gayesi dahilinde mükellef bulunulan hizmetin ifa 
olunmasõ uygun görülmüştür.

Birlik Hakkõnda İstatistiki Malûmat

BEŞİNCİ DEVRE BİRLİK İDARE HEYETİNİN 20/3/1959 TARİHİNE KADAR 
YAPMIŞ OLDUĞU 39 TOPLANTIDA ODALARIN TEMSİL DURUMU
  
Elektrik Mühendisleri Odasõ 26 toplantõda temsil edildi
Gemi Mühendisleri Odasõ 13 � � �
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasõ 37 � �
İnşaat Mühendisleri Odasõ31 � � �
Kimya Mühendisleri Odasõ27 � � �
Maden Mühendisleri Odasõ 21 � � �
Makina Mühendisleri Odasõ 34 � � �
Mimarlar Odasõ 38 � � �
Orman Mühendisleri Odasõ 29 � � �
Ziraat Mühendisleri Odasõ 21 � � �


