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ÇALIŞMA RAPORU

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği İkinci Umumi Hey'etinin Muhterem 
Azalarõ:
6235 sayõlõ kanunun tatbikatõ olarak 18/Ekim/1954�de Ankara'da meslek 
birliklerinin temin ettiği delegelerle toplanan Odalar Birliği Birinci Umumi 
Hey'etinin 22/10/1954 de vazifedar kõldõğõ İdare Hey'eti beş ay on iki gün 
devam eden çalõşma devresine ait hizmetlerini huzurunuza getirmiş 
bulunmaktadõr.
Odalar Birliğinin kuruluş devresine ait bu raporumuzu :
I � Maksat,
II � Kuruluş Devresi meseleleri,
III � Birliğin gelecek sene faaliyetleri hakkõnda temennilerimiz olarak üç 
bölümde takdir ediyoruz.

I � Birinci bölümde maksat dört gurupta mütalâa edilecektir :
Ancak Teşkilâtõn kurulmasõ vazifesiyle mükellef bulunan İdare 

Hey'etimiz Birliğin maksat ve gayeleriyle ilgili bulunan bu meselelere kâfi bir 
zaman ayõramadõğõnõ takdirinize arz ederek kõsaca izahta fayda görmektedir.

1 � Mühendislik ve Mimarlõk mesleklerinin umumi meselelerini memleket 
ölçüsünde tanzim ve halletmek.

2 � Mühendis ve mimarlarõn meslek çerçevesinde hak ve salahiyetlerini
korumak.

3 � Meslektaslar arasõnda maddi ve manevi tesanüt ve yardõmlaşma.

4 � Devlet umumi hayatõnda Birliğin vazife ve salâhiyetleri.



l � Mühendislik ve mimarlõkla ilgili umumi meselelerin çok kõsa süren çalõşma 
devremizde karşõlaştõğõmõz en ehemmiyetli vazifeler olduğu ve 
neticelendirilemeyen bu mühim meselelerin ancak bir başlangõç olmasõ 
itibariyle arzõnõ faideli bulmaktayõz.

Muhtelif Vekâletler, resmî ve hususi müesseseler, meslek birlikleri, 
münferit meslektaşlar ve meslek haricindeki vatandaşlarla vaki 
temaslarõmõzdan alõnan intibaa göre Birlik, mühendislik ve mimarlõk 
mesleklerinin umumi meselelerini alâkadar eden vazifelerin ifasõna âdeta 
zorlanmõş bulunmaktadõr.
Teşekkülümüzün kanunî salahiyet ve mesuliyetlerine umumi alâkayõ ifade 
eden ve bu sebepledir ki çok sayanõ memnuniyet olan bu vazifeleri İdare 
Heyetimiz mevcut imkân ve şartlara göre başarmaya çalõşmõştõr. Bu 
meyanda;

MÜHENDİS VE MİMARLARIN RANDIMANLI ÇALIŞMALARININ TEMİNİ
Memleketimizde teknik elemanlara geniş iş sahasõ açmõş bulunan 

büyük ölçüde bir kalkõnma hareketi mevcuttur. Bu sebepledir ki mühendis ve 
mimarlarõn mesailerinden azami bir istifadeyi gözetmek zarureti daha 
ehemmiyet kesbetmiştir. Bu konuda İdare Hey'etimiz istişari vazifesini yerine 
getirmek için bir etüde başlamayõ lüzumlu görmüştür. Müspet esaslara istinat 
etmesi gereken böyle bir etüdün Odalarõn iç bünyelerindeki hususiyetlerle 
alâkasõ dolayõsiyle Odalardan mütalâa istenilmiştir. Birlikçe hazõrlanmõş olan 
istatistiki malûmatõn Odalardan verilecek bilgilerle itmamõ suretiyle yeni İdare 
Hey'etinin bu meseleyi acilen neticelendireceğini ümit ederiz.

MECBURİ HİZMET ETÜDLERİ
Her ne kadar ilk bakõşta mühendis ve mimarlarõn meslek içinde 

haklarõnõn korunmasõ mahiyetinde bir vazifemiz gibi görünmekte ise de 
mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin umumi meseleleri meyanõnda mütalâa 
etmeyi doğru bulduğumuz mecburî hizmet mükellefiyetini de burada arz 
edeceğiz. Memleketin kalkõnma devresinde mesuliyetler taşõyan sivil ve askerî 
meslektaşlarõmõzõn memleket hizmetlerinde çok sõkõ alâkasõ bulunan mecburî 
hizmet mükellefiyetini Odalar Birliğinin ehemmiyetli problemlerinden biri 
olarak takdim etmek yerindedir.

Muhterem arkadaşlar; Yakõn tarihin kaydettiği bir çok harplerin her 
bakõmdan tahribe maruz kaldõğõ memleketimizde teknik eleman yokluğu sõk 
sõk memleket idaresinde mes'uliyet almõş en salahiyetli makamlarõn hakiki 
üzüntüsü olmuş ve olmaktadõr. Bugüne kadar yapmõş olduğumuz tetkikler ve 
samimi hissiyatõnõ izhar etmiş meslektaşlarõmõzõn ortaya sürdüğü deliller bu 
noksanlõğõ bertaraf edici meselelerin başõnda mecburi hizmet dâvasõnõ ortaya 
koymaktadõr. Birlik bu meselelerin hükümetle mutabõk kalõnarak Yüksek 
Meclise getirilmesi gereken bir mevzu bulunduğuna kani olmuş ve bu 
maksatla mecburi hizmetlilerle alâkalõ Vekâletler, Üniversiteler ve Umum 
Müdürlüklerin bu hususa dair mütalâalarõnõ ayrõ ayrõ rica etmiştir. Bazõ 
makamlardan dâvanõn halline yarayacak müspet cevaplar gelmiş 
bulunmaktadõr. Çok geniş ve bir çok kanunlarla alâkalõ bulunan bu mevzuun 
İdare Hey'etimizin çalõşma süresinde bir netice almasõna imkân bulunmadõğõnõ 
üzülerek arz eder; Büyük Millet Meclisinin Komisyonlarõnda görüşülmesi 
yaklaşmakta olan Türk Yüksek Mühendisleri Birliğince hazõrlanmõş tasarõya 
yapõlacak ek tekliflerin süratle ele alõnmasõnõ temenniye şayan buluruz.



YAPI VE İMAR KANUNU
Odalar Birliği kurulmadan evvel T.B.M.M.'ye kõymetli meslektaşõmõz 

Süleyman Kuranel tarafõndan tevdi edilmiş olan Yapõ ve İmar Kanunu 
tasarõsõnõn alâkalõ Odalardan mütalâalar alõnmak suretiyle tekemmülüne 
çalõşõlmõş ve elde  edilen fikirler tasarõda çok vakõfane emeği geçmiş 
Süleyman Kuranel'e takdim edilmiştir.

TÜRKİYE SANAYİ YARDIM KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
Türkiye Sanayi Odalarõ, Ticaret Odalarõ, Borsalar Birliği tarafõndan 

tetkik edilmekte olan Türkiye Sanayi Yardõm Komisyonu ve Teşkilâtõ 
Çalõşmalarõna iştirak edilerek bu komisyonda Odalar Birliğinin daimi üyeliği 
temin edilmiş ve Birlik camiasõndaki muhtelif meslektaşlarõn bu teşkilâta arz 
edecekleri kõymetli hizmetlerin programa alõnmasõ mümkün olmuştur.
   

ZONGULDAK GRİZO HADİSESİ
Zonguldak'ta maden ocağõnda vukua gelen müessif grizo kazasõ ile 

İstanbul'da Gümüşsuyu�nda yõkõlan apartman dolayõsiyle basõnda ve umumi 
efkârda mühendisler ve mimarlar hakkõnda haklõ veya haksõz geniş akisler 
yaratan hâdiseler alâkayla takip edilmiştir. Zaman zaman arzu edilmeyen 
fakat hadis olan bu gibi müessif vakalarla meslek camiasõna karsõ tezahür 
eden neşriyatõ takip etmekte ve umumi efkâra lüzumunda tavzihen beyanda 
bulunmakta fayda olduğuna işaret etmek isteriz. Ancak adlî takibat safhasõnõn 
tamamlanmasõnõ müteakip meslektaşlarla ilgili hususlarda açõklamada 
bulunmanõn mümkün olabileceği aşikârdõr. Bu hâdiseler münasebetiyle 
meslek haysiyet divanlarõyla adlî makamõn suç unsuru üzerinde prensipleri 
ayrõ ayrõ mütalâa edilmiştir. Meslekî suçlar hakkõnda haysiyet divanõ ceza 
prensiplerinin üzerinde durulmağa değer bir etüt olduğuna kani bulunuyoruz.

RADYO KONUŞMALARI
Mühendislik ve mimarlõk mesleklerinin umumi meselelerini tanzim ve 

halletmede Basõn-Yayõn ve Turizm Umum Müdürlüğünün büyük yardõmlarõna 
kaniiz. Radyo programlarõnõn devre devre ve alâkalõ vekâletçe tespit edilmiş 
olmasõ fayda mülâhaza ettiğimiz bir konuşmayõ yapmak üzere vaki 
müracaatõmõza müspet cevap alõnmasõna imkân vermemiştir.

MİLLETVEKİLLERİYLE TEMAS
Türkiye Büyük Millet Meclisi�nde muhtelif Odalarõmõza mensup 

milletvekilliği vazifesi ifa eden 48 meslektaşõmõz vardõr. İdare Heyetimiz Oda 
İdare Heyetleriyle birlikte umumi meseleleri görüşmek üzere milletvekilleriyle 
bir tanõşma toplantõsõ tertip etmiştir. Bu temaslarõn bir anane halinde devam 
ettirilmesi lüzumuna ve Odalar Birliği meslek ve gayeleriyle meclis 
faaliyetlerini mebus azalarõmõzõn odalarõna intikal ettirmelerini usul ittihazõna 
kani bulunuyoruz.

PROJE MÜSABAKALARI MEVZUU
İdare Heyetinin vazifeye başlamasõ tarihinin hemen akabinde bir 

İktisadî Devlet Teşekkülü tarafõndan yaptõrõlmasõ istenilen proje bakõmõndan 
ehemmiyetli bir imalâtõn Nafõa Vekâleti Müsabaka Talimatnamesine aykõrõ 
şartlarla yaptõrõlmakta bulunduğuna agâh olunmuştur. Meslektaş haklarõnõn 



ihlâlinden başka sarf edilecek olan büyük bir meblâğõ az alâka toplamõş bir 
projede heba olmak gibi mahzuru da mütalâa eden İdare Hey'eti bu mevzu ile 
çok yakõn bir alâka görmüş mezkûr Umumi Müdürlükle yapõlan temaslarla, 
gösterilen anlayõş müsabakayõ iptal neticesini temin etmiştir.

ECNEBİ MÜHENDİSLER
Ecnebi mühendis ve mimarlarõn Türkiye'de çalõşmalarõ hakkõnda kanun 

ve talimatname çerçevesi içerisinde Nafõa Vekâletinden ve diğer 
Müessisattan yapõlan müracaatlarla hassasiyetle ilgilenilerek kanun ve hukuk 
prensipleri içerisinde tetkik ve muhtelif tip ve karakter taşõyan, ecnebi 
mühendis ve mimarlarõnõn durumlarõ hakkõnda Nafõa Vekâletine Birlik 
mütalâalarõ intikal ettirilmiştir.

BASINLA ALÂKALI MEVZULAR
İdare Hey'eti vazife aldõğõnõn ikinci günü Türk basõn ve ajanslarõyla 

Ankara'da tertip ettiği basõn toplantõsõyla temaslarõna başlamõş ve bu ilk 
temasta basõn ve ajansõn yakõn alâkasõnõ müşahede ederek bundan sonra her
fõrsatta bu alâkayõ artõrmak gayretinden geri kalmamõştõr. Oda Umumi 
Hey'etlerinin birinci toplantõlarõna Ankara'da muhabir bulunduran belli başlõ 
bütün gazeteler ve İstanbul'da yapõlan Umumi Hey'et toplantõlarõ içinde 
İstanbul gazetelerine yazõyla haber vermek suretiyle alâkalarõ temin edilmiş ve 
Umumi Hey'eti müteakip kongrelerde izhar edilen belli baş1 temenniler, seçim 
neticeleri, basõn bültenleri neşretmek suretiyle ajans ve gazetelerin 
yardõmlarõyla umumi efkâra ve meslektaşlara duyurulmuştur.

İstanbul'da 12/Aralõk/1954�de tertip edilen basõn toplantõsõnda 
gazetelerin toplantõya teşrif eden mümessilleriyle yapõlan fikir teatileri; 
münasebetlerimizin daha verimli olmasõ için İdare Hey'etimizin ne yolda 
hareket edeceğini takdire vesile olmuştur. Gerek meslektaşlarõmõzla, gerek 
memleket umumî efkâriyle alâkamõzõ temin ve aksettirilmesinde umumi 
faydalar mülâhaza ettiğimiz hususta önem vererek neşrine anlayõş gösteren 
Radyo ve Türk Ajans ve Matbuatõna huzurunuzda teşekkür etmeyi 
vazifelerimiz meyanõnda görmekteyiz.

FEN MEMURLARI BİRLİĞİ VE TAPU VE KADASTRO BİRLİĞİ İLE YAPILAN 
TEMASLAR

Yardõmcõ teknik elemanlarõ bünyesinde bulunduran meslek 
birliklerinden Fen Memurlarõ Birliği ve Tapu Kadastro Birliği ile yaptõğõmõz 
temaslarda bu teşekküllerin Odalar Birliğindeki alâkalõ bulunduklarõ meslek 
odalarõyla yakõn bir temasõ arzu ettikleri müşahede olunmuştur. 
Meslektaşlarõmõzõn gerek resmî memuriyetlerde, gerek hususi faaliyetlerinde 
yakõn yardõmcõlarõ bulunan mezkûr Birlik âzalarõnõn eğitim ve mesleki tatbikat 
safahatõndaki umumi meselelerini benimsemek için bu temaslarõn devamõnda 
fayda görmekteyiz.

KOMİSYON FAALİYETİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
İlmi, tatbiki, idari ve sosyal araştõrmalarda daimi veya muvakkat 

encümen faaliyetlerine ihtiyaç hasõl olmuşsa da ancak ihzari komisyonlar 
halinde faaliyetler gösterilebilmiştir. Bu mevzularõn bu günkü umumi anlayõşla 
ilmi bakõmdan teşkilâtlanarak ele alõnmasõnõ lüzumlu ve ehemmiyetli 
görmekteyiz.
Her Odanõn kendi mevzuunda olduğu gibi memleket umumi hayatõna da 



aksedecek mühim problemlerde vazife görebileceğine inanmaktayõz.

2 � Mühendis ve Mimarlarõn meslek çerçevesindeki hak ve salahiyetlerini 
korumak:
Bu mevzuda kanunun verdiği vazife ve salahiyetler geniştir. Bu salahiyetleri 
kullanmak ve hizmetleri itmam etmek mümkün olduktan sonra şeklin tahkim 
ve tadiline kani olarak yeni bir mesele getirmeye lüzum görmedik. Ancak tipik 
bir misal olarak arz etmek isteriz ki proje müsabaka talimatnamesine 
uyulmadõğõ takdirde teklif alma yolu ile işi aynõ şartlar içerisinde meslektaş hak
ve salahiyetleri aleyhine halletmek gibi resmi teşekküllerin hareket tarzlarõnõn 
tekerrür etmemesini temenni ediyoruz. Memleket menfaatlerini mutlaka 
kanunî müeyyidelerle teminat altõna almaya imkân yoktur. Millî serveti sarf ve 
idare salahiyeti olan müesseselerle daimi bir temas tesis ve Birliğimizin ilmi ve 
mesleki çalõşmalarõyla otoritesini tanõtmasõ suretiyle bu sahada faydalar 
sağlayacağõna inanmaktayõz.

İktisadî Devlet Teşekküllerinde vazife ve mesuliyet almõş 
meslektaşlarõn mühendislik ve mimarlõk mesleğinin hak ve salahiyetlerinin 
koruyucu amilleri olduklarõnda şüphe yoktur. Buna mukabil her meslektaşõn 
meslek şerefine ve bahis mevzuu olan âmme menfaatine vereceği değerin 
ayrõca bu gibi meselelerin hallinde müessir bir âmil olduğunu da ifade etmek 
yerinde olur.

ASKERİ MÜHENDİSLER
Mesleki hizmetlerini ordu camiasõ içerisinde ifa eden muhtelif 

branşlarda mühendis ve mimar arkadaşlarõmõzõn bir teknik otoriteye 
bağlanmalarõ hususundaki zaruretleri uygun görerek teknik hizmetler 
mesuliyet ve salahiyetlerinin askeri otoriteler dõşõnda sağlõk hizmetleri gibi bir 
teknik daireye bağlanmasõ etüt ve bu husustaki noktai nazarõmõz Millî 
Müdafaa Vekâletine arz edilmiştir. Askerî mühendislerin subay mühendisler 
gibi orduda rütbe ve salahiyetlerinin tanõnmasõ hususundaki yerinde 
mütalâalar da Odalar Birliğince Millî Müdafaa Vekâletine aksettirilmiştir. 
Müspet karşõlanan müracaatõmõzõn çok yakõnda tatbikatta tezahür 
edeceğinden ümit varõz.

MEMUR MESLEKTAŞLARIMIZIN DURUMU
Mecburi hizmet meselesi geniş mikyasta ele alõnmõş ve bu mevzudaki 

tafsilât umumi meselelerde arz edilmiştir. Mecburi hizmete tâbi bir çok kõymetli 
meslektaşõn tam ihtisaslarõ dahilinde faaliyette bulunmadõklarõ ve mecburi 
hizmeti ifa ettiği müessesede çok ehemmiyetsiz bir iş gördürülmesine mukabil 
başka bir müessesenin bu meslektaşõn bilgi ve tecrübesine fazlasõ ile ihtiyacõ 
bulunduğu bu meselenin ehemmiyetini izah eden başlõca misallerden biridir.
Muhtelif dairelerin kuruluş ananeleri sebebi ile mensuplarõna temin ettikleri 
maddi ve manevi değerin farklõ oluşu ve mecburi hizmetin Devlet 
çerçevesinde mütalâa edilmeyerek müesseselerin ayrõ ayrõ mecburi hizmet 
rejimleri tatbik etmesi meselenin hallini güçleştirici ayrõ bir amildir. Mecburi 
hizmet meselesini memleket, meslek ve meslektaş menfaatlerini bir arada 
mütalâa ederek kabili hal görmekteyiz.

Diğer bir mesele olarak memur mühendis ve mimarlarõn mesai saatleri 
haricinde çalõşmalarõnda hasõl olacak meslektaş ve meslek menfaatlerinin de 
geniş bir etüdüne başlamõş olduğumuzu arz ederiz. Hukukçularõn ve uzun 
seneler idari hizmetlerde mesuliyet almõş meslektaşlarõmõzõn kõymetli 



mütalaalarõnõ cem etmiş bulunduğumuz bu etütlerin Odalar Birliğinin yeni 
idare heyetince alâkayla devam ettirileceğine kaniiz. Mühendis ve mimarlarõn 
bilgi ve tecrübelerinden daha geniş bir istifade sağlanacağõ şüphesiz bulunan 
mesai saati harici çalõşmalardan umumi menfaatler ve meslektaş refahõnõ 
temin etmiş olmasõna rağmen bazõ mühim mahzurlarõnda mevcut olduğunu 
peşinen arz etmeyi yerinde görürüz. Bu mahzurlarõ bertaraf edici bir hal sureti 
aranmasõnõn şart olduğuna kaniiz.

GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
Münakalât Vekâletince ittihaz edilen bir kararla Yüksek Deniz Ticaret 

Okulu Makina Şubesi mezunlarõna gemi makinalarõ işletme mühendisliği 
unvanõ verilmesi hususunda ileri sürüten talepler ele alõnmõş ve hakikati halde 
kanunun tavsif ettiği unvana sahip olup olmayacaklarõ keyfiyetinin 3458 sayõlõ 
kanun ile Nafõa Vekâletince tekerrür ettirilmesi icap ettiğinden bu meselede 
Vekâletin kararõna intizar edilmektedir.

AZA KAYIT İŞLERİ
Odalarõn azalarõyla olan münasebetlerin kanun ve maksada uygun bir 

şekilde tesis ve tanzimi işini kuruluş devresinin yarattõğõ güçlükleri göz önüne 
alarak, İdare Hey'eti Odalara kayõt olma mecburiyeti için Birlik azalarõna 
15/Mart/1955 tarihine kadar mühlet tanõmõştõr. İstanbul ve Ankara'da 
gazetelerle yapõlan tebliğ ile Türkiye'de mühendis ve mimar ünvanõ ile icrayõ 
sanat edenler için Odalara kaydolma gayesi ve kayõt olmayanlar hakkõnda 
kanuni takibatta bulunulacağõ ilân edilmiştir.

Keza çalõşma müsaadesi verilmiş ecnebi mühendislerle henüz 
müsaade almamõş fakat çalõşmakta olan ecnebi mühendisler içinde 
kendilerini Odalara kayõt olma mecburiyetiyle teyakkuza davet etmek 
vazifemizi gazete tebliğleri ve Resmi Daire yazdõğõmõz muhtõralarla yerine 
getirmiş bulunuyoruz. Umumi Heyet toplantõsõnõ müteakip bu mesele üzerinde 
ehemmiyetle durularak ecnebi tabalõ meslektaşlarõmõzõn vecibelerinin yerine 
getirtileceğini ve kendilerinin bu sahada Birliğin işini kolaylaştõracaklarõnõ ümit 
ediyoruz.

6235 sayõlõ kanunun mesleki faaliyette bulunan mühendis ve mimarlara 
tahmil ettiği mükellefiyetleri duymamõş olanlara bildirilmek üzere muhtelif 
Vekâlet, Umum Müdürlük ve belli başlõ müesseselere alâkalõlara duyurulmak 
üzere tamimler gönderilmiştir. Gelen liste muhteviyatõnda müracaat 
yapmamõş olan kimselerin tefriki ve kendileriyle temasta bulunmak suretiyle 
haberdar edilmeleri mümkün olmuştur.

3 � Meslektaşlar arasõnda tenasüt ve yardõmlaşma tesisinin memleket ve 
meslek menfaatleriyle sõkõ bir irtibatõ olduğu muhakkaktõr. Bu sahada zamanla 
iyi neticeler alõnacağõnõ tabii görmekteyiz. Bütün Birlik mensuplarõnõn Kollektif 
sigortasõnõn temini için ilk teşebbüsler yapõlmõştõr. Azalarõmõza ayrõca bir nakdi 
külfet tahmil etmeksizin fayda sağlanmasõnõ hedef tutan bu işin devam 
ettirileceğine inanarak hazõrlõklarõmõzõ yeni İdare Heyetine devretmiş 
bulunuyoruz. Buna mukabil bir meslek disiplin ve şuurunu ayni derecede 
ehemmiyetli bulmaktayõz. Nitekim meslektaşlar arasõnda bu maksadõ ihlâl 
edenler hakkõndaki şikâyetlerin tetkikim alâkalõ Odalar ve İdare Heyetimiz ele 
almõş bulunmaktadõr. Diğer taraftan maddeten ve manen mağdur olduğu 
iddiasõnda bulunan arkadaşlarõmõza alâka göstermenin Birliğin başlõca 
vazifeleri olduğuna kani bulunarak henüz bu hususta gereken bir tezahür elde 



edilmemişse bunun şikâyet edilenlerin müteyakkõz bulunmalarõna mani teşkil 
etmemesi ve Birliğin bu gibi işleri müsamahasõz takip edeceğinin bilinmesini 
ve belli başlõ vazifelerinden bulunduğunu hatõrlatmayõ yerinde görmekteyiz.

4 � Devlet umumi hayalõnda Birliğin vazife ve salahiyetlerine ait meselelere 
de kõsaca temas etmeyi yerinde buluyoruz. Türkiye kalkõnma gayretlerini 
aralõksõz devam ettirmek mecburiyetindedir. Her sahadaki kalkõnma 
faaliyetlerinin siklet merkezini teknik işler teşkil etmektedir. Millî servet ve tabii 
kõymetlerden istifade edilmesi hususundaki çalõşmalar bugün milletlerarasõ 
anlayõşla memleket hudutlarõnõn da dõşõnda alâka toplamaktadõr. Bu itibarla 
teknik faaliyetlerin dünya iktisadiyatõ hatta siyasetiyle münasebet halinde 
bulunduğunu görüyoruz. Ziraî, iktisadî, sõnaî ve kültürel sahada medeni dünya 
muvacehesinde memleketin teknik kõymetlerini teşkilâtlandõrmõş bir müessese 
olarak vazifelerimiz bulunduğuna inanõyoruz. Garp ölçüleriyle araştõrma 
ruhunun kendi faaliyet sahamõzda yerleşmesinde Birliğe ve Odalara büyük 
hizmetler düşmektedir. Başvekâlette kurulan Etüt Araştõrma Teşkilâtõnõn 
vazife ve salahiyetlerini araştõran komisyonla alâkamõz keza Türkiye Sanayi 
Yardõm Komisyonu faaliyetlerine katõlmamõz bu görüş ve anlayõşõn bir 
neticesidir ve kanuni vazifelerimizin ifasõ şuuru ile yapõlmõştõr.

ETÜT VE ARAŞTIRMA İŞLERİ
Başvekâlet tarafõndan büyük bir isabetle teşkilâtlandõrõlmasõ 

kararlaştõrõlmõş bulunan Etüt ve Araştõrma Teşkilâtõnõn vazife ve 
salahiyetlerinin ne olacağõ ve nasõl bir bünyeye sahip bulunacağõ hususlarõnõ 
tespit etmek üzere çalõşmakta bulunan Komisyonun faaliyetiyle alâkadar 
olunmuş ve Odalar Birliğinin bu teşkilât arasõnda yer bulmasõ için teşebbüse 
geçilerek sebepleri alâkalõ makamlara izah edilmiş ve arz ettiğimiz hizmet 
hüsnü kabul görmüştür.

TEKNİK ARAŞTIRMALAR İÇİN UMUMİ BÜTÇEDEN FON TEMİNİ
Odalar Birliği teşkilâtõ her ne kadar aza aidatõna istinat eden mali bir 

bünye olarak mütalâa edilmişse de kanunun tevcih ettiği vazife ve 
mesuliyetlerin aza hizmetlerinden daha çok amme hizmetleri olduğu beş aylõk 
mesai neticesinde de aydõnlanmõş bulunmaktadõr. Çok mütevazõ bir bütçeye 
sahip olan Odalar Birliğinin kendi imkânlarõ ile görebileceği hizmetler 
mahduttur. Nafõa Vekâletinden ve Vekâletin müzaharetiyle İktisadî Devlet 
Teşekküllerinden gördüğümüz yardõmlarda mali imkânlarõmõzõ temin etmiş 
bulunmaktayõz.

Teknik etütler ve dolayõsõ ile tatbikata hadim raporlarõn hazõrlanmasõ 
için Birlik nakdi mecburiyetlerle karşõ karşõyadõr. Bu bakõmdan teknik hizmetler 
için sarf edilmek şartõyla Odalar Birliğine bir fon ayrõlmasõnõ temenniye ve 
dolayõsiyle temin için takibe şayan görmekteyiz.

VEKALETLERİN BİRLİĞE KARŞI ALAKALARI
İlk faaliyet devresinde azalarla irtibat tesis ve aidat tahsilinde zamanõn 

müşkülâtõnõ bertaraf etmek için geçen günlerde Nafõa Vekâletinden ve 
dolayõsiyle İşletmeler Vekâleti İktisadî Devlet Teşekküllerinden gördüğümüz 
yardõmõ şükranla anmak isteriz. Maarif Vekâletince Köy ve Şehir Plancõlõğõ 
Akademisinin kurulmasõna ait çalõşmalara iştirak hususundaki vazifemize 
hüsnü kabul gösterilmesine teşekkürü borç biliriz.



II � KURULUŞ DEVRESİ MESELELERİ
Kuruluş devresi meselelerini iki gurupta mütalâalarõnõza takdim edeceğiz.

1 � Odalarõn Kurulmasõ
2 � Birliğin bu güne kadar yapmõş olduğu hizmetler

1 � Odalarõn kurulmasõ :
6235 sayõlõ kanun gereğince Odalar Birliğine kayõt olmak 

mecburiyetinde bulunan bütün mühendis ve mimarlara ait Nafõa Vekâletine 
tevdi edilmiş olan 5354 beyanname 93 dosya halinde tesellüm ve Odalar 
Birliği Birinci Umumi Hey'etinin tesisini kabul ettiği 10 muhtelif meslek odasõna 
tefrik edilmiştir. Bu meyanda azalarõn münferit müracaatlarõ devam etmiş keza 
Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliğinden ve Türkiye Ormancõlar 
Cemiyetinden toplu olarak azalarõnõn bir kõsmõna ait beyannameler Birliğe 
tevdi edilmiştir. Bu ilk tadat ile Elektrik Mühendisleri 541, Gemi Mühendisleri 
79, Harita ve Kadastro Mühendisleri 50, Kimya Mühendisleri 245, İnşaat 
Mühendisleri 18, Maden Mühendisleri 255, Makina Mühendisleri 863, 
Mimarlar 603, Orman Mühendisleri 605 ve Ziraat Mühendisleri 590 
beyanname ve ayrõca Odalarõ belli olmayan 292 Mimar Mühendis ile vermiş 
olduklarõ beyannamelerdeki beyanlarõndan Birlik azasõ olup olmadõklarõnda 
tereddüt edilmiş bulunan 19 beyanname ve ecnebi mühendislere ait 59 
beyanname ayrõ ayrõ dosyalara tefrik edilmiştir.

Talimatnamenin bastõrõlmasõ ve azalara teker teker mektup yazõlmasõ 
imkânlarõ hazõrlandõktan sonra Oda Umumi Heyetlerinin toplanma zamanlarõ 
kesinleştirilmiş ve İdare Hey'etinde Odalarla alâkalõ meslektaşlarõmõzõn 
yaptõklarõ temaslardan aldõklarõ intibaa göre toplanma günleri tespit edilmiştir. 
Adreslerinde bulunamadõklarõ için 94 adedi geriye iade edilmiş olan birinci 
sirkülerimizde bütün azalara bildirildiği üzere umumi heyet toplanma yeri ve 
zamanõ şu şekilde tertiplenmiştir.

11 Aralõk Gemi Mühendisleri İstanbul�da, 15 Aralõk Mimarlar 
İstanbul�da, 18 Aralõk Makina Mühendisleri Ankara�da, 19 Aralõk İnşaat 
Mühendisleri Ankara�da, 20 Aralõk Maden Mühendisleri Ankara�da, 26 Aralõk 
Elektrik Mühendisleri Ankara�da, 30 Aralõk Orman Mühendisleri Ankara�da, 8 
Ocak Harita ve Kadastro Mühendisleri Ankara�da, 15 Ocak Ziraat 
Mühendisleri Ankara�da ve 16 Ocak Kimya Mühendisleri İstanbul�da Oda 
Umumi Hey'et toplantõlarõ yapõlmõştõr.
Oda Umumi Hey'etlerinin toplanma yerlerinin tespiti Nafõa Vekâletine ve 
müteakiben Birliğe verilmiş olan beyannamelerdeki mevcudun ekseriyetinin 
bulunduğu şehirde yapõlmasõ prensibi ile tayin edilmiştir. 35 günlük zaman 
zarfõnda ikmal edilmiş olan Oda Umumi Hey'eti müzakerelerine Birlik İdare 
Hey'eti iştirak etmiş ve kongrenin devamõ sõrasõnda kanun ve talimatname ve 
umumi ahkâmõ tatbikini umumi hey'etlere izahlarda bulunmak suretiyle temin 
etmeye çalõşmõştõr. Oda talimatnamelerinin umumi hey'etlerdeki 
müzakerelerine iştirak edilmiştir. Kanunun meslektaşlara temin ettiği 
menfaatler ve memleket umumi hayatõnda Birliğin başarmasõ zaruri olan 
âmme hizmetleri umumi hey'etlerin görüşlerine de intibak edilmek suretiyle 
izah edilmiştir. Umumi hey'etlerde Odalar Birliğinin o tarihe kadar yapmõş 
olduğu işler hakkõnda da izahlarda bulunulmuş ve Birlikçe tertip edilen Birinci 
Umumi Hey'etlere İstanbul ve Ankara Valileri, Vekiller alâkalõ Umum Müdürler 
davet edilmişlerdir. Bu davetlerimizin alâka ile karşõlandõğõnõ ve imkân 
nispetinde icabet edildiğini memnuniyetle beyan etmek isteriz.



Umumi Hey'et toplantõlarõ ekseriyetle başarõlõ geçmiş, Birlik maksat ve 
gayelerinin iyi anlaşõldõğõ intibaõnõ veren toplantõlarda azalar seçilecek İdare 
Hey'etine sarih direktifler vererek odalarõn faaliyet programõ hakkõnda geniş 
temenniler izhar etmişlerdir. Odalar Birliği camiasõndaki kõymetli 
meslektaşlarõmõzõn Oda Umumi Hey'etlerine gösterdikleri alâka ve izhar 
ettikleri fikir ve mütalâalar istikbal için çok ümit verici ve odalarõnõn memleket 
umumi hayatõndaki kõymetini ölçen müspet bir seviyede müşahede edilmiştir. 
Müzakerelerin devamõ sõrasõnda bütün çalõşmalarda gözükmüş olan alâka 
idare hey'etleri seçiminde de belirmiştir.

c) İdare Heyetleri ile temaslarõmõz :
Umumi Hey'et toplantõlarõnõn tamamlanmasõ ve İdare Hey'etlerinin 

vazife almasõndan bir hafta sonra 23 Ocak Pazar günü Odalar Birliği 
merkezinde Oda
İdare Hey'etine seçilmiş olan arkadaşlarõmõzõn hey'eti umumiyesiyle bir 
tanõşma toplantõsõ tertip edilmiştir. İdare Hey'etimiz Odalarda vazife almõş 
güzide mesai arkadaşlarõyla bu tanõşma vesilesinden istifade ederek 4 
Nisan'a kadar geçecek devre zarfõndaki müşterek mesai hakkõndaki 
düşüncelerini izhar etmiş ve buna ait ana hatlarõ davet mektuplarõnda 
belirtmiştir. Odalar Birliği İdare Hey'etinin iki aylõk mesaisini, ve kanun 
tatbikatõndaki ilk intibalarõn ferahlatõcõ hâdiselerini izah ederek yapõlan 
görüşmede bilhassa Birlik ve Odalarõn münasebetleri, teşriki mesainin hangi 
mevzularda ne gibi esaslara istinaden düşünüldüğü bu husustaki Birlik İdare 
Hey'etinin görüş ve temennileri etraflõca anlatõlmõş, muhtelif Oda İdare 
Hey'etlerinde vazifedar meslektaşlarõmõz mukabil görüşlerini ifade ederek 
toplantõyõ faideli kõlmõşlardõr. Birlik İdare Hey'eti için büyük bir kõymet taşõyan 
bu toplantõlarõn devamõnõ ve bir anane haline getirilmesini temenniye şayan 
buluruz.

Bu görüşmelerde İdare Hey'etinin yaptõğõ teklifler ve izhar edilen umumi 
temayüle uyularak bir hafta sonra Oda Umumi kâtiplerinin iştirakiyle görüşme 
yapõlmõş ve bu toplantõda azalarla olan münasebetler aza hüviyet cüzdanlarõ 
Odalarla Birlik arasõ teşriki mesai için istişarelerde bulunulmuştur. Her iki 
toplantõdan edinilen intibaa göre Odalarõn Birlikle münasebetleri çalõşma 
serbestilerini haleldar etmeyecek nispet dahilinde bir koordinasyonla ve 
müşterek meselelerin bir elden idare ve tanzim edilmesinin arzu edildiğini 
göstermektedir. Teşriki mesainin ancak bu suretle faideli olacağõ aksi halde 
odalarõn bir çok islerini Odalar Birliği kanalõyla yürütmüş olmalarõnda kanun 
maksat ve faidelerini elde edilmeyeceği kanaatine varõlmõştõr.

D) Odalarõn faaliyetlerine ait mütalâalar :
Oda Umumi Hey'etlerince İdare Hey'etine seçilmiş bulunan 

arkadaşlarõmõz süratle vazifeye başlamõşlar, vazife taksimi çalõşma yeri 
tedariki hazõrlõklarõndan sonra Odalar Birliğinde mevcut olan odalara ait 
beyannameleri talep ederek azalarõyla bir taraftan münasebet tesisini 
mümkün kõlmaya diğer yönden de umumi heyetlerin verdikleri direktif 
dahilinde günlük faaliyetlerine ve bilhassa talimatname tasarõsõnõn 
hazõrlõklarõna başlamõşlardõr.

Yüksk Hey'etinizin ilk kuruluşuna ait bu faaliyetlerdeki güçlükleri takdir 
buyuracağõndan emin olarak Odalarõn Birinci İdare Hey'eti azalarõna yüksek 
huzurunuzda tebriklerimizi arz ederiz. İkinci Umumi Hey'et toplantõlarõnda 
Umumi Hey'etlerine müşkül şartlarla başardõklarõ hizmetlerin vakar ve huzuru 



ile çalõşmalarõnõ arz etmiş bulunan İdare Hey'etleri talimatnamelerini Umumî 
Hey'etlerine tasdik ettirmişler, azalarõyla olan münasebetlerini ve Odalarõ ile 
alakalõ Yönetmelik gibi çok ehemmiyetli hazõrlõklarõ umumi Hey'etlerîne takdim 
etmişler ve takdir kazanmõşlardõr. Yüksek Hey'etinizin tasvibi ile yürürlüğe 
girecek olan Oda Talimatnameleri Odalarõn faaliyetlerini daha geniş alanda 
tanzime yarayacaktõr. Şu anda İdare Hey'etleri yüksek huzurunuzun teminiyle 
muhassalasõnõ bulan muvaffakiyetlerini; fiilen de göstermiş bulunmaktadõr.

Birliğin Diğer faaliyetleri :
Birlik Umumi Hey'etinde vazife alõndõğõ 22 Aralõkta İdare Hey'eti ilk 

içtimaõnõ aktederek, Reisliğe Naim Şukal'õ İkinci Reisliğe Orhan Alsaç'õ 
seçmiştir.

Kanuni ikametgâh olarak çalõşõlacak yerin intihap ve tespitinden sonra 
kanuni formaliteler gününde yerine getirilmiştir. Tertip edilen basõn 
toplantõsõnda Birliğin makat ve gayeleriyle Birliğin faaliyete geçtiği hakkõnda 
umumi efkarõn tenviri mümkün kõlõnmõştõr. 23/10/1954�de salahiyetli hükümet 
makamlarõ ve Odalar Birliği Birinci Umumi Hey'etini teşkil eden delegelerin 
mensup bulunduklarõ meslek teşekkülleri ziyaret edilmiş ve Odalar Birliğinin 
kurulmasõnda ve kanunun kabul ve yürürlüğe girmesinde gösterilmiş olan 
alâka, anlayõş ve yardõmlardan dolayõ teşekkürde bulunulmuştur.

Birliğin mali durumunu nazarõ itibara alarak ilk faaliyetler için çalõşma 
yerini kendi lokallerinde temin etmek teklifinde bulunan ve Birinci Umumi 
Hey'etin tensip ettiği beher delege başõna 100 lira hesabiyle tediyede bulunan 
bütün birliklere teşekkür ederiz. Odalar Birliğini teşkil eden 10 muhtelif meslek 
odasõna mensup bulunan Birlik azalarõnõn beyannamelerdeki kayõtlara göre 
şahsi şeyleri hazõrlanmõş ve ayrõ ayrõ tasnif edilmiştir. Azalara ait soyadõ harf 
sõrasõna göre fihrist defteri ikmal edilmiştir. Azalarõn hüviyetleri hakkõnda 10 
Mart 1954 tarihine kadar tevdi edilmiş, Beyannamelerden istatistiki bir 
malûmat çõkarõlmõş olup bu cetvellere göre 125 kadõn, 6687 erkek aza 
bulunduğu, bunlardan 5568 azanõn yurt içinde, 1308 azanõn memleket 
dõşõnda tahsil ettikleri, 5365 azamõzõn muhtelif müessesatta memur 
bulunduğu, 1457 azanõn serbest çalõştõğõ, 4464 meslektaşõmõzõn 
üniversiteden, 518 azanõn akademiden, 1965 azamõzõn diğer okullardan 
mezun olduğu, 108 azamõzõn iki, 3 azamõzõn ikiden fazla diplomaya sahip 
olduğu, 3042 meslektaşõmõzõn bir, 1316 azamõzõn iki, 403 azamõzõn ikiden 
fazla ecnebi lisana vakõf olduğu, 276 azamõzõn da muhtelif ihtisaslarda 
doktora sahibi bulunduklarõ neticesi alõnmõştõr.

Meslektaşlarõmõzõn göstermiş bulunduklarõ adreslere göre hangi 
vilayette tecemmü ettikleri bir tablo halinde raporun eki olarak takdim edilmiş 
bulunmaktadõr. 15 toplantõ yapan İdare Hey'etinin aldõğõ kararlar dosyasõnda 
mevcut bulunmaktadõr. Birlik muhasebesi iki defa murakõplarõn tetkikinden 
geçmiştir. Yüksek Haysiyet Divanõna Odalardan hiç bir muamele intikal 
etmemiştir. Odalar Birliğine Oda merkezlerini de barõndõrabilecek büyüklükte 
bir bina temini için Nafõa Vekâletinin müzahareti ile teşebbüse geçilmiş ve 
Ankara Belediye Başkanlõğõna arsa temini için müracaatta bulunulmuştur.

III- Yeni devrede vazife alacak İdare Hey'etine intikal eden işlerle ilerisi için 
teklif ve temennilerimize gelince :

Başlanmõş etüt ve faaliyetlerin devamõnõ temenniye şayan görerek, 
gelecek devrenin çalõşmalarõ arasõnda Oda Umumi Hey'etlerinde edindiğimiz 
intibalarõ da arz etmek isteriz; ezcümle:



l  � Meslek ahlakõnõn temin, tahkim ve muhafazasõnõ mümkün kõlacak
esaslarõn Odalarla müştereken ele alõnmasõnda faide görmekteyiz. Bu 
hususta salahiyetli makamlarõn ve bütün devir ve müessesatõn yardõm ve 
müzaheretlerini intizar etmek yerinde olur. Meslek şeref ve haysiyetinin dar bir 
zihniyet içersinde ve maddi kâr mülâhazalarõyla meslektaşlar tarafõndan ihlali 
arzu edilmemekle beraber pek az da olsa müşahede olunmaktadõr.

Meslektaşlar arasõndaki, meslektaşlarla müesseseler arasõndaki iyi 
münasebetleri rahnedar etmemek için bu meseleler üzerinde hassasiyetle 
durulmasõnõ yerinde görürüz. Ezcümle taahhüt işlerinde cari kontrol 
talimatnamesinin değiştirilmesine, teşebbüsün alakayla takibine taraftarõz.

2 � Azalarõmõzõn sosyal ve sağlõk işleriyle, meslek sigortasõ memur 
meslektaşlarõmõzõn gerek devlet gerek hususi sektörde çalõşmõş olsunlar 
tekaütlük meseleleri ehemmiyetle ele alõnmalõdõr.

3 � Maddi ve manevi çok ağõr meslek mesuliyetleri taşõyan cemiyet 
îçerisinde deruhte ettiği hizmetin hayat şartlarõ bakõmõndan güç safahatõ inkâr
edilemeyecek olan meslektaşlarõmõzõn yaşama şartlarõnõn maddi mükâfatõnõ 
görecek ücretlerle tatmin edilmelerini uygun görmekteyiz. Bu meselelerin 
temini için esaslõ araştõrmalara girişilmesini açõk prensiplerin vaz edilerek 
ücretlerin görülen vazifelere ve değişen hayat şartlarõna göre ayarlanma 
esaslarõnda hallini temin etmek için kanuni yollarõn araştõrõlmasõnõ Birliğin 
azalarõna karşõ ehemmiyetli vazifelerinden addetmekteyiz.

Teknik barem, harcõrah, yevmiye, tazminat, prim ve mahrumiyet 
bölgelerinde çalõşan meslektaşlarõmõz için takdir edilecek munzam ücretlerin 
bir esasa bağlanmasõnõn ve mümasil meslek sahiplerine tanõnmõş haklara 
intibak ettirilmesine çalõşõlmasõnõ esaslõ vazifeler meyanõnda görmekteyiz.

4 � Teknik elemanlarõn yetiştirilmesini kolaylaştõrmak için üniversitelerle 
temas etmek ve üniversite tahsili çağõna gelmiş memleket gençlerine teşvik
edici ve rağbeti temin edici imkânlar sağlamak lüzumuna inanõyoruz. Öğretim 
bakõmõndan ele alõnacak konularõn içersinde ezcümle Orman Fakültesini 
Fidancõlõk, Fabrikasyon ve Bölge Şefliği Şube teşkilâtõna tefrik edilmesi ve bu 
Fakültenin Teknik Üniversiteye bağlanmasõ arzularõnõn etütlenmesini lüzumlu 
görmekteyiz.

Harita ve Kadastro Mühendisliğinin doktora vermeyi mümkün kõlan bir 
kürsü ihdasõyla inkişafõnõ yerinde bir ihtiyaç addetmekteyiz. Kimya 
Fakültesinin süratle tesisine ait teşebbüsler etüt edilmelidir.

5 � Serbest Mühendislik ve Mimarlõk bürolarõnõn medeni memleketlerde
olduğu gibi inkişafõnõ sağlamak zaruriyetindeyiz. Bu bürolarõn himayelerini
mümkün kõlan prensiplerin salahiyetli makamlarca hüsnü kabul göreceğine
inanõyoruz. Ancak Birliğin mesleki kontrolünü mümkün kõlabilmesi için bu 
bürolarõn ilmi, teknik ve memleket ihtiyaçlarõna uygun sağlam esaslar ve 
teknik
seviyesinde itina arayõcõ talimatnamelerle teşebbüsün Birlik çalõşmalarõ ile 
desteklenmesi yerinde olacaktõr.

6 � Mühendis ve mimarlara yardõmcõ teknik eleman mevzuunu ehemmiyetle 
ele almak lâzõmdõr. Mesleki çalõşmalarda büyük bir randõman ve neticelerde



emniyet temin edecek olan bu kõymetli unsurlarõn tasnifini mümkün kõlabilmek
için süratle harekete geçmek ve bir kampanya açarak teşkil edilecek 
kurslarda
yetiştirilmelerini mümkün kõlmak lâzõmdõr. Bu hususta salahiyetli makamlarõn
yardõmõndan emin bulunmaktayõz. Harita ve Kadastro işlerinde senelerdir 
edinilen tecrübelerden alõnan intibaa göre muhtelif şehir ve kasabalarda 
yaptõrõlan
haritalar maksadõ teminden uzaktõr. Bu itibarla harita işlerinde çalõşacak 
müteahhitlerin intihabõ için kati teşebbüslere geçilmesi salahiyetsiz ve 
kifayetsiz kimselere lüzumsuz para verilmesine mani olunmasõ ve hizmetlerin 
fena şekilde meydana gelmesinin önlenmesi yerinde olacaktõr.

7 � Ziraat, Orman ve Maden işletmelerinde serbest çalõşan firmalarõn, Sõnai 
faaliyetlerde diğer meslek guruplarõnõn mes'ul mühendis kullanmasõ 
mecburiyetlerini umumi mevzuata intikal ettirmek suretiyle memleket çapõnda 
isabetli bir noksanõn telâfi edileceğine kaniiz.

8 � Yurt içinde ve dõşõnda Birlik mevzularõyla alâkalõ neşriyatõ takip edebilmek 
için kupür Bürolarõna abone olunmasõnõ tavsiyeye şayan bulmaktayõz.

9 � Beş aylõk temaslarõmõzdan hasõl olan intibağa göre Odalarõn Birlikle
yakõndan temaslarõnda işlerin sürati bakõmõndan istifadeler görülmektedir.
Bu sebeple merkezi Ankara'da bulunmayan Odalarõn salahiyetli 
mümessillerini Odalar Birliği ile daimi irtibat halinde bulundurmakta faide 
mülahaza ediyoruz. 

10 � Ziraat Vekâleti tarafõndan teşkilâtlandõrõlmõş bulunan Ziraat Odalarõnda 
elde edilmiş faydalar çok esaslõdõr. Bu istifadenin genişlemesi için Odalarõn 
faaliyetlerine  imkân verilebilmesi, vazife ve salahiyet hudutlarõnõn arttõrõlmasõ 
lüzumuna kaniiz.

11 � Zirai ve Sõnai kalkõnma faaliyetlerinde mesuliyet ve salahiyetlerin açõkça 
tespitine lüzum olduğuna inanõyoruz. Teknik mesuliyet ve otoritenin teknik 
elemanlara verilmesi lâzõmdõr. Meslek unvanlarõnõn memuriyet unvanlarõyla 
birlikte kullanõlmasõnda manevi bir ihtiyacõn karşõlanacağõnõ aşikâr 
bulmaktayõz. Kadro ve teşkilât kanunu gibi sebeplerle meslektaşlarõmõzõn haiz 
olduklarõ, diplomalarõn kendilerine tanõdõğõ unvanõ kullanamamalarõ kabili hal 
bir mazeret olarak görülmektedir. Önümüzdeki devrelerde mühendis ve 
mimarlarõn diploma ünvanlarõyla Devlet sektöründe vazife görmeleri ve kendi 
mevzularõ içinde bu unvan ile salahiyet sahibi olmalarõ tahakkuku temin 
edilecek mühim meselelerden biridir. Salahiyetli makamlarõn memleket 
menfaatlerini koruma  maksadõyla teknik eleman otoritesini sağlayacak 
tedbirlere müzaheretlerini mümkün ve temini için Birlikçe gayret sarfõnõ 
lüzumlu görmekteyiz.

12 � Yapõ malzemesi standardõnõ İnşaat ve Mimar Odalarõ müştereken
halletmelidirler. Ancak bu etütlerin yapõlmasõ Odalara mali külfetler 
yükleyecektir. Bu mühim hizmetin büyük alâka ile karşõlanacağõnõ gerek devlet 
gerek iktisadi devlet teşekküllerinden yardõmlar sağlanacağõnõ ümit 
etmekteyiz.
Bütün meslek odalarõyla ilgili norm komisyonlarõnõn faaliyete geçirilmesine 



Birliğin vazifeleri meyanõnda görerek bu amme hizmetleri karşõlõğõ için para 
temini suretiyle Odalara bu faaliyetlere sarf edilmek üzere bir para fonu 
teminini yerinde görmekteyiz.

13 � Aza sicillerinin Odalar tarafõndan süratle ele alõnmasõ lâzõm gelen
mühim meselelerden bulunduğuna kaniiz. Müşavere Hey'etleri, ihtisas 
komisyonlarõ, ehlivukuf ve jürilere aza intihabõ bu esaslarõn hazõrlanmasõ ve 
Odalarca temini ile kabil olacaktõr.

14 � Neşriyat işlerini Odalarõn da iştirakiyle Birliğin ele almasõ yerindedir. 
Birlik ve Oda bütçelerinde bu fasõlda yapõlmõş giderlerin müşterek bir neşriyat 
encümeninde kullanõlmasõnõ yerinde bir mütalâa olarak arz ederiz.

15 � Enerji işleri çok şümullü bir inkişafa mazhar olmuştur. Önümüzdeki 
devrede Birliğin alâkalõ Odalarla temas ederek mevzuu etüt etmesinde bir
enerji vekâleti kurulmasõna ait lüzumun müspet görüldüğü takdirde salahiyetli  
makamlara teklifte bulunulmasõnda ve bu teşkilâtõn kurulmasõnda vazife
alõnõlmasõnda isabet görürüz. 

16 � Birlik azalarõ ve Milli Bankalarõn iştiraki suretiyle teknik işlerle meşgul bir 
bankanõn kurulmasõ teşebbüslerinin etüt edilmesi lüzumuna kani bulunuyoruz. 
Teknik mevzularda amme faaliyeti teşebbüslerine zahir olmak, laboratuar, 
yardõmcõ kurslar açõlmasõnda iştirakler yapmak ve müşavir mühendislik 
mimarlõk bürolarõnõn tesisine imkân verme hususlarõnda bu bankanõn müspet 
hizmetler göreceğine kaniiz.

17 � Yabancõ teşekküllerin ve otoritelerinin memleketimize yaptõklarõ 
ziyaretlerde veya haricen temaslarda mesleğin temsil haklarõnõn tanõnmasõnõ 
her branşta dünya çapõnda takdire sayan meslektaşlarõmõzõn mevcudiyetine 
inanarak salahiyetli makamlarla temas edilmesini yerinde görmekteyiz.

18 � Talimatnamelerin lüzum ve ihtiyaca göre tadile müsait karakterini
kullanmağa taraftarõz. Tadilâtõ zamanla evvelâ ananeleri kurarak
müspet bir mâna aldõğõ zaman madde haline getirilmek suretiyle faydalõ
görmekteyiz. Bu sebeple bir çok hususlarõn Birlik ve Odalarca müştereken ve
aklî selim ile karşõlõklõ müsamaha ve anlayõşla tatbik edilerek usûl olacağõnõ
ümit ederiz.

Oda talimatnamelerinin Umumi Hey'etçe bu prensip içinde mütalâa 
edilerek kanuna aykõrõ görülmeyen maddeler üzerinde durulmasõnõ Birlik 
talimatnamesinin nüans bakõmõndan intibaksõzlõklar varsa bunlarõn müsamaha 
ile karşõlanmasõnõ Birlik talimatnamesinin esas olmasõ sebebiyle Oda 
talimatnamelerindeki yeni tatbikatõn tecrübe edilmesindeki faideye atfen kendi 
üslûbunda tasdikini temenni ederiz.

19 � Talimatnamenin 17. maddesinin (f) fõkrasõnda Yüksek Hey'etinize
Oda talimatnamelerinin tetkiki için tanõnan salahiyet kanaatimizce tavzihe
muhtaçtõr. Odalar Birliği Umumî Hey'etinin (tasdik veya tadili için iade eder)
hükmünü taşõyan bu maddeyi tadil ederek Umumî Hey'etin lüzumlu gördüğü
tashihatõ da yapabileceği şeklinde tavzihinde pratik bir mecburiyet vardõr. Oda
Umumi Hey'etleri delegelerini bu hususta salahiyetli kõldõklarõndan maddenin
tadili suretiyle Umumî Heyetimizce yapõlacak tashihatõ Oda Umumi Hey'eti 



adõna delegeler kabul edecekler ve Oda talimatnamesinin yürürlüğü temin 
edilmiş olacaktõr. Odalarõn gelecek devre Umumî Hey'etine kadar 
talimâtnamesiz kalmamalarõ için bu prensibi kabul buyurmanõzõ rica ederiz.

20 � Birlikle Oda münasebetleri hakkõnda talimatname tevzihe ihtiyaç 
göstermekte ise de tecrübe, tatbikatta tesadüf edilecek güçlüklerin maksat 
çerçevesi içerisinde birleşmek suretiyle bertaraf edileceğini göstermiştir. 
Zamanla, Birlik tarafõndan, Odalarõn müşterek mevzularõnda ahenk birliği 
sağlanacak ve odalarõn kendi meseleleri çerçevesinde müstakil hareket 
etmeleri için ne gibi mevzuata ihtiyaç görüleceği tavazzuh edecektir. 
Odalardan ve şubelerinden bütün Birlik âzalarõnõn istifadesi zamanla bir lüzum 
olarak hissedilecek kanaatindeyiz. Bu hususun kanuna göre etüt edilmesinde 
faide görmekteyiz.
Türk milletinin büyük fedakârlõklarõ ve devletin ağõr mesuliyeti altõnda azimli ve 
azametli teknik çalõşmalara katõlmõş olan meslektaşlarõmõzõn Birlik ve teşkilâtõ 
kurulmaktadõr.

Teknik kõymetler manzumesi olan bu abidenin her şeyden evvel 
meslek ahlâk ve tesanüdüne istinat edeceğine inanõyoruz. Bu esaslar, 
temeller ve ananeler Odalarda temin edilecek ve talimatname evvelâ manevi 
bir otorite olarak meslektaşlar arasõnda teessüs edecektir. Maruzatõmõza son 
verirken kanunun tatbikatõ sõrasõnda azalarõmõzla sõ temin, âza 
mükellefiyetlerinin yerine getirilmesine tavassutlarõnõ esirgemeyen vekâletler, 
resmî daire ve müesseseler ve meslek teşekküllerinin göstermiş olduklarõ 
yakõn alâkaya ayrõ ayrõ teşekkürlerimizi arz ederiz.

Muhtelif mevzular hakkõnda Birliğin vazife ve mesuliyetlerini alâkalõ 
odalar kanalõyla yazõ ile ve sözle hatõrlatan ve verilen vazifelere tehallûk ve 
arzu ile alâka gösteren ve bu tezahürleriyle âzalarõnõn kõymetli varlõğõyla vücut 
bulan Birliğin sağlam hüviyetine misal veren arkadaşlarõmõza teşekkürlerimizi 
arz hizmetlerinin dosyalardaki vesaike müstenit imzalarõnõn ve isimlerinin 
Yüksek heyetlerine takdimine zamanõmõzõn müsait olmamasõndan dolayõ özür 
dileriz. Kuruluş safhasõnda azalarõyla irtibatõ sağlamak güçlüklerini yenen, 
azalarõnõn haklõ isteklerini yerine getirmek için müracaatlara muhatap ve zahir 
olmak gibi kõsa zamanda hizmetlerini yerine getiren, vazife gördüğümüz 
devrede muvaffakiyetimizde hissesi bulunan Oda İdare Hey'etlerinde vazife 
gören kõymetli meslektaşlarõmõza huzurunuzda teşekkür etmeyi borç biliriz. 
Önümüzdeki devre için vazife alacak arkadaşlarõmõza muvaffakiyetler temenni 
ederek kuruluş devresinde Odalar Birliği faaliyetinin evvel emirde teşkilât 
içindeki kademelerin her itibarla vücut bulmasõ noktasõnda toplanmasõnda
faide gördüğümüzü arz ederiz. Azalarõn kõymetlerini Devlet umumi 
hayatõndaki Birlik hizmetlerine amade olacak şekilde teşkilât haline getirmekle 
Birliğin vücudundan beklenilen faide temin edilmiş olacaktõr. Çalõşmalarõmõzõn 
yardõmcõ ve yapõcõ sahada kalmasõyla istikbale matuf büyük faydalar 
sağlanacağõna kaniiz.
Gerek azalar, gerek muhtelif kademelerde vazife almõş İdare Hey'etlerinin 
temenni ve hesabõ hareket etmekle müspet ananeler tesis ederek Memleket 
umumi hayatõnda Odalar Birliğinin aktif rolünü tesis edeceklerine inanõyoruz.

Birliğin hakiki bünyesi istikbali ihata eden çalõşmalarla kõymet ve 
ehemmiyet kazanacaktõr. Yurdumuzda teknik hizmetlerde mesuliyet almõş 
vatandaşlar olarak çok şey yapabilmek kudretimizi; bu kuvvete inanan müspet 
oluşuna kani olan ve mutlak bir faideyi mülâhaza eden muhit ve zemin 
yaratmakla   mümkün kõlacağõmõza kani bulunuyoruz. Memleket umumi 



hayatõnda Odalar Birliğinden beklenilen vazifelerin yerinde izhar edilen 
temenniler, kuruluşunuzun temin edeceği direktiflerle Birliğin vücudundan 
husule gelecek faidenin tatbikatta kendini hissettirmesine işaret etmeyi 
yerinde görürüz.
Teşkilâtõn müteşebbis hey'etleri hüviyetini taşõyan Oda Umumi Hey'etlerinde 
izhar edilen temenniler, kuruluşumuzun temin edeceği direktiflerle Birlik hakiki 
hüviyet ve istikametini önümüzdeki yõlda daha vuzuhla tayin edecektir. Uzun 
senelerden beri beklemekte olduğumuz kanunun kadri kõymetini bilerek iyi 
kullanõlmasõna, yaşar hale gelmesine müspet ve yapõcõ ananelerle takviyesine 
bütün meslektaşlarõmõzõn gayret sarf edecekleri muhakkaktõr. Bir taraftan 
kalkõnma faaliyetinin emsalsiz hõzõ içinde ilmî ve istişari teknik bir organõn 
senelerdir alõşõlmamõş mevcudiyetini salahiyetli makamlara benimsetmek 
diğer taraftan meslektaşlarõ disiplinle ifade edilebilecek meslekî feragat 
tesanüdüne alõştõrmak, kabul etmek lâzõmdõr ki bir zaman meselesidir. Bu 
müddetin kõsa olmasõ bu camiayõ teşkil eden kõymetli meslektaşlarõmõzõn 
âmme ve memleket hizmetine olan alâkalarõ, müspet haslet ve 
müktesebatlar, senelerdir göstermiş bulunduklarõ feragat hisleri delil olduğu 
gibi en salahiyetli makamlarõn birliğin kuruluşundan beri esirgemedikleri 
müzaheret ve alâka ümit veren mühim bir teminattõr.

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, aziz yurdumuzda Birliğe vücut 
veren meslek odalarõnõn kõymetler manzumesi olarak memleketin teknik 
faaliyetlerine daima rehber olacaktõr.

Umumî Kâtip
Muzaffer Binici

Reis
Naim Şukal

İkinci Reis
Orhan Alsaç

Âza
Azmi Halulu
Celâl Gözen
Emin İplikçi
Fikri Suvar
Halil Onat
İsmail Bayõndõr
Mustafa Uluöz
Muhittin Aran
Necmi İnanç
Selçuk Çakõroğlu
Senai Öz
Tevfik Demircigil

6822. Kayõtlõ Müh.

Cinsiyeti
Kadõn Erkek

Elektrik 11 661



Gemi 96
Harita 62
İnşaat 8 2363
Kimya 23 289
Maden 313
Makina 902
Mimar 40 706
Orman 2 613
Ziraat 41 692

Yekun 125 6697

Diplomasõ
Memleket Memleket
İçi Dõşõ

Elektrik 407 273
Gemi 41 55
Harita 40 22
İnşaat 2166 270
Kimya 265 46
Maden 192 122
Makina 478 424
Mimar 703 43
Orman 605 10
Ziraat 668 38

Yekun 5568 1303

Meşgalesi
Serbest Memur

Elektrik 126 546
Gemi 6 90
Harita 9 53
İnşaat 708 1663
Kimya 47 265
Maden 47 266
Makine 129 773
Mimar 337 409
Orman 21 594
Ziraat 27 706

Yekun 1457 5365

Mensup Olduğu Okul
Üniversite Diğer Ok. Akademi

Elektrik 444 229
Gemi 67 29
Harita 7 55
İnşaat 1508 863
Kimya 285 27
Maden 96 221



Makina 477 427
Mimar 172 62 518
Orman 676 39
Ziraat 732 13
Yekun 4464 1965 518

Bitirdiği Okullar
2 Fakülte 2�den fazla

Elektrik 23 1
Gemi 1
Harita
İnşaat 21
Kimya 1
Maden 7
Makina 23 2
Mimar 10
Orman 9
Ziraat 11

Yekun 108 3

Bildiği Lisanlar
1 Lisan 2 Lisan 2..6

Elektrik 296 225 71
Gemi 31 28 23
Harita 35 13 4
İnşaat 1074 384 71
Kimya 169 73 29
Maden 32 69 31
Makina 395 282 97
Mimar 402 125 37
Orman 199 32 7
Ziraat 349 85 32

Yekun 3042 1316 463

Doktora
Elektrik 19
Gemi 2
Harita
İnşaat 48
Kimya 32
Maden 17
Makina 39
Mimar 28
Orman 24
Ziraat 67

Yekun 276



   Elektrik Gemi Harita İnşaat Kimya Maden Makina Mimar Orman 
Ziraat 
Adõyaman
Afyon K.   1                    10                  1                  14
Ağrõ                             6                  2                   1
Amasya     1                     4      3     2     3      1      5    18
Ankara   269      2  37   783    109   103   351    147    117   201
Antalya    2              1      12                        2     30    12
Aydõn      6                     20     7           6      7      5     6
Balõkesir                        23     3     1     2      6     18    17
Bilecik    1                      3                        1      1     5
Bingöl                                                            1
Bitlis                                                            2
Bolu       1                      5                        1     45     7
Burdur                            7                               7     6
Bursa      9              1      36     9     1    22      6      23   31
Çanakkale  1                     13           2            1       6    3
Çankõrõ                           2                                2    2
Çoruh               2     2       2     2     5     2              7
Çorum               1             4                                1    5
Denizli    2                     12           1     2       2     12    8
Diyarbakõr 1                     18     1           6       3      2    6
Edirne     1                      3                 2              3   10
Elazõğ     1                     40     5    10    10       1     11   10
Erzincan   1                      9                 1       1           7
Erzurum                          16                 3       4      7    7
Eskişehir  1       1             11           2    21       9     10   45
Gaziantep                        22                 1       8      1    6
Giresun                           3                                3    6
Gümüşhane                         2
Hakkari
Hatay      2       2             25                 6       3      2   15
İçel       1                     20                 6       2     24    7
Isparta    3                     10     1    3      1              3    3
İstanbul 237      83     21     728   122   26    286     448     74   34
İzmir     31       1            106     4    2     26      34     21   33
Kars                              2                         1      9    1

Kastamonu                         2          2              2     37    5
Kayseri    5              1      28     6    1     22       4      2    6
Kõrklareli 1                      6                                6   12
Kocaeli    6      2              24     3    1     10       4      2   19
Konya      9                     36     1    1     14       4      6   30
Kütahya    2      1              13     2   15      1                   8
Malatya    1                     18     2           9       4           4
Manisa     1                     17     1    4      7       1      5   13
Maraş                             5                                4
Mardin                            1                                1
Muğla                             9                         1     19    2
Muş                               1                          
Nevşehir                          3                 1              1



Niğde                             3                                     8
Ordu       1                      4                         3           1
Rize                              8          1                          8
Sakarya    3                      8     1           4       3      1    7
Samsun     2                     41     2           5       3      9   18
Seyhan     9      1              45                10      11     12   27
Siirt                             1          1                          9
Sinop                             1                 1       2     12
Sivas      5                     17     7   13     12       2      2    6
Tekirdağ   1                      2                 1       1      1    8
Tokat      1                      7                 3       1      5   12
Trabzon    3                     22     1           5             13    2
Tunceli                           1                                1
Urfa       2                      3
Uşak       1                      1                 1       1            5
Van                               9                 1                    1
Yozgat                            2                 1              2     4
Zonguldak 35             1       48    22  117     44       8     22     2

U. yekun 672    96      62     2371   312  313    902     746    615   733

Vefat eden meslektaşlarõmõz:

1 � Haluk Bengisu
2 � Hüsnü Kortel
3 � Tevfik Sunatepe
4 � Sami Arõm
5 � Hilmi özdeni
6 � Cemal Germen
7 � Mazlum Kurosman
8 � Paik Akbay
9 � Akil Ergüven
10 � Bedri Büyüköner


