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GÜNDEM
Açõlõş :
1 — Riyaset Divanõ Seçimi,
2 — Çalõşma Raporu, Malî Rapor ve Murakõplar Raporunun okunmasõ,
3 — Umumî Heyete getirilen tekliflerden lüzumlu görülenler için Komisyonlar
teşkili,

4 — Raporlarõn müzakeresi ve İdare Heyetinin ibrasõ,
5 — VIII. Çalõşma Devresi Bütçesinin tetkik ve kabulü,
6 — Birlik İdare Heyeti ve Oda tekliflerinin müzakeresi,
A. Birlik İdare Heyetinin teklifleri:
a) 3458 sayõlõ kanun ve hak ve salahiyetler,
b) FEANI ile münasebetlerimiz,
c) Birlik Bütçe ve Muhasebe Talimatnamesi,
d) Odalararasõ Teknik Eğitim Komisyonu mesaisinin devamõ.
B. Odalarõn Teklifleri :
a) Birlik eski Umumî Kâtibi M. Ersöz'e verilen tazminat, (Elektrik),
b) 6235-7303 sayõlõ kanunlarõn yürürlükten kaldõrõlmasõ, (İnşaat),
Müstakil hükmî şahsiyeti haiz Mühendis ve Mimar Odalarõnõn kurulmasõ,
(İnşaat, Elektrik), Birliğe yeni veçhe verecek kanun tasarõsõnõn müzakeresi,
(Makina),
c) Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ Talimatnamesinin tetkik ve
kabulü, (Gemi Mak. İşl.),
d) 3458 sayõlõ kanunun tâdili (İnşaat),
e) İnşaat Mühendisleri Odasõ Talimatnamesi 53. maddesinin tâdili (İnşaat),
f) İnşaat Müh. Odasõ Tip Mukavele ve Eksiltme şartnamesinin tetkik ve
kabulü, (İnşaat),
7 — Komisyonlardan gelen raporlarõn müzakeresi,
8 — Seçimler için namzetlerin ilânõ ve tasnif heyeti seçimi,
9 — Seçimler,
10 — Dilekler,
11 — IX. Umumî Heyet toplantõ yeri tarihinin tespiti, kapanõş.
ÇALIŞMA RAPORU
I. Umumi izahat
l — VII. ÇALIŞMA DEVRESİNİN KARAKTERİ :
l Mart 1960’dan 28 Şubat 1961 tarihleri arasõnda geçen VII. Faaliyet
devremiz Birliğin en hareketli devrelerinden birini teşkil etmiştir. 20 Nisan
1960 tarihinde seçilerek iş başõna gelen İdare Heyetimiz aşağõda belirtilen
meseleler üzerinde hassasiyetle durarak konularõ huzurunuza hülâsa olarak
arz etmektedir :
a) Millî Birlik Hareketi:
27 Mayõs inkõlabõyla memleketin münevver bir topluluğu olarak
sevincimizin şümul ve mahiyetinin takdir buyurulacağõna emin bulunmaktayõz.
Bu duyuşlarõmõzõ 13 bini mütecaviz meslektaşlarõmõz adõna yayõnladõğõmõz
bildiri ile (EK. 1) ifade etmeye çalõştõğõmõzõ arz etmek isteriz. Millî Birlik
hareketini müteakip, Türk Silâhlõ Kuvvetleri Başkumandanõ ve Devlet Başkanõ
Sayõn Orgeneral Cemal Gürsel'i idare heyetimiz makamlarõnda ziyaret
ederek, Türk Milletinin yapõcõ bir zümresi olarak memleket hizmetinde
meslektaşlarõmõzõn emre amade olduklarõ arz edilmiştir. Karşõlõklõ olarak çok
samimi bir görüşme ve hüsnü kabulü, siz meslektaşlarõmõza sunmakla şeref

duyarõz.
b) Millî Birlik Komitesiyle, Birliğimizle alâkalõ mevzularda çok yakõn bir işbirliği
yapõlmak suretiyle aşağõdaki hususlar intaç edilmiştir : Millî Birlik Komitesi
tarafõndan Birliğimizden Anõt Kabre defnedilmesi prensip itibariyle
kararlaştõrõlmõş olan Hürriyet Şehitlerinin geçici ve kat'i mezarlarõnõn yerinin
tespit ve kat'i mezarlarõn proje yarõşmasõnõn yapõlmasõ istenmişti. Bu hususu
ilgili Odalardan müteşekkil bir ihtisas komisyonuna tevdi ederek muvakkat
mezarlarõn yeri tespit olundu; müteakiben kat'î mezar proje yarõşmasõnõn
alâkasõ bakõmõndan Mimarlar Odasõna tevdii suretiyle neticesi alõnmõş
bulunmaktadõr.
— Ankara Belediye Başkanlõğõnõn, geçmiş devirde yapõlmõş bazõ işlerin
tahkikatlarõnõn selâmetle yürütülebilmesi için, Birliğimizden bilirkişi
talebinde bulunmasõ üzerine, alâkalõ Odadan 8 meslektaşõmõz
memnuniyetle bu vazifeyi deruhte etmiştir.
— Millî Birlik Komitesince teşkil olunan muhtelif komisyonlar meyanõnda
Bayõndõrlõk ve İmar İskân İşleri Komisyonunun teşkili hususunda
Birliğimize tevdi edilen vazife yerine getirilerek alâkalõ müesseselerle
yapõlan temas sonunda adõ geçen komisyonun en iyi şekilde
teşekkülüne yardõmcõ olunmuştur. Bu münasebetle adõ geçen
Komisyona 9 meslektaşõmõzõn iştiraki seçim suretiyle sağlanmõştõr.
Ayrõca, muhtelif zamanlarda Birliğimiz ihtisaslarõyla ilgili çeşitli konularda
vaki hizmetler yerine getirilmekle beraber en mühimlerinden olan gayrimenkul
kiralarõ ve İhale Kanunu üzerindeki Birlik noktai nazarõ Milli Birlik Komitesi
Bayõndõrlõk ve İskan İşleri Komisyonuna bildirilmiştir.
Yine ehemmiyetli konulardan biri olarak teknik baremin ele alõnmasõ ve alakalõ
Bakanlõklarõn ve Dairelerin Birliğimiz de dahil olmak üzere mütalaalarõmõzõn
temini suretiyle bu husustaki çalõşmalarõn ikmali sağlanmõştõr.
c) 158 sayõlõ kanunla Temsilciler Meclisine TMMOB’yi temsilen 2
mümessilimizin seçilmesi için 27.12.1960 tarihinde Fevkalade Umumi Heyet
toplantõsõ yapõlarak kanuni mevzuata uygun bir şekilde temsilciler meclisi
üyelikleri için gösterilen namzetler arasõnda seçim yapõlmak suretiyle vazife
yerine getirilmiştir. Seçim neticesinde İnşaat Y. Mühendisi Daniş Koper ve
Ziraat Y. Mühendisi Feridun Üstün Temsilciler Meclisi TMMOB mümessilleri
olmuşlardõr.
Muhterem meslektaşlarõmõzõn takdirlerine güvenerek arz etmek
istediğimiz husus Umumi Katiplik müessesemizin muhtelif safhalar göstermiş
olmasõna rağmen İdare Heyetimiz arada geçen zamanlarda fazla mesailerle
işlerin aksamamasõna çalõşmõş ve VII. Umumi Heyetin verdiği vazifeleri
bihakkõn yaparak huzurunuza samimi olarak çõkmayõ arzulamõştõr. Fakat bir
yõllõ çalõşma programõmõz içerisinde muhtelif kategoriler halinde yer alan
mevzulara yukarõda umumi hatlarõ ile arza çalõştõğõmõz hadiselerin ve
Odalarõmõzõn bunlara muvazi program harici çalõşmalarõmõzõ icap eden
meseleleri karşõsõnda çok geniş bir mesai yapmak zaruretiyle karşõlaşmõştõr.
2 – TEŞKİLAT
TMMOB’yi teşkil eden 10 ihtisas Odasõna VII. Umumi Heyetin kararõyla
ilave olunan Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ ile ihtisas odalarõ

11’e baliğ olmuştur.
VII. Umumi Heyet seçimini müteakip 20.04.1960 tarihinde yapõlan
toplantõda İdare Heyetimizce aşağõdaki şekilde taksimi yapõlmõştõr:
Reis: Daniş Koper
II. Reis: İhsan Topaloğlu
Muhasip aza: Asri Ünsür
Azalar: Münir Tanyeloğlu, Celal Gözen, Ekrem Durucan, Fikret Çeltikçi, Vedat
Özsan, Hasan Asmaz, İzzet Baykal.
Daniş Koper Bayõndõrlõk Bakanlõğõ’na tayini dolayõsõ ile müteakiben işlerinin
çokluğu hasebiyle İhsan Topaloğlu ve onu takiben Salahattin Akyol istifa ile
İdare Heyetinden ayrõlmõşlardõr. Bu meyanda Gemi Makinalarõ İşletme
Mühendisleri Odasõndan Envwer Billur müşahit sõfatõyla Birlik İdare Heyetine
iştirak etmiştir. Bu şekildeki tadilatõ takiben İnşaat Mühendisleri Odasõndan
Haluk Kömürcüoğlu, Daniş Koper’in yerine Kimya Mühendisleri Odasõndan
Hamdi Gürkan, İhsan Topaloğlu ve Salahattin Akyol’un yerine İdare
Heyetinde asõl aza olarak vazife almõşlardõr.
Boşalan Reis ve II. Reislik için yapõlan seçim neticesinde 19.8.1960
tarihinden itibaren Reisliği Haluk Kömürcüoğlu ve II. Reisliği Vedat Özsan
deruhte etmiştir.
Birlik Umumi Katibinin VII. Umumi Heyet kararlarõ muvacehesinde
değiştirilmesi zaruretine inanan İdare Heyetimizce Umumi Katibin vazifesine
13.5.1960 tarihinde son verilmiş ve müteakiben Birlik talimatnamesi 28 a.
maddesine istinaden 1.7.1960 tarihinde Elektrik Y. Müh. Mehmet ERdemir
Birlik Umumi Katipliğine tayin edilmiştir.
3 – İHTİSAS KOMİSYONLARI
Birlik faaliyetlerine müteallik çeşitli konularda Odalararasõ 10 ihtsas
Komisyonu çalõşmõştõr; Mevzuat, Hak ve Salahiyetler, Teknik Personel, Teknik
Eğitim, Teknik Terimler, Mesken, Mesken ve Yapõ Malzemeleri Araştõrma
Enstitüsü Kurulmasõ, Meslek Ahlakõ Kaideleri, Mesul Müdürlük
Talimatnamesi, Harcõrah Kanunu Komisyonlarõ.
II. MEVZUAT
1 – 6235 ve 7303 SAYILI KANUNLAR
Birlik VII. Umumi heyeti 14 sayõlõ kararõ gereğince 6235 ve 7303 sayõlõ
kanunlarda tadil ve ilavesi düşünülen maddelerle esbabõ mucibelerini ihtiva
edecek bir raporun hazõrlanmasõ Mevzuat Komisyonuna tevdi olunmuş;
Mevzuat Komisyonu Oda Umumi Heyetlerine tekaddüm eden günlerde:
a) Birlik bugünkü haliyle kalõp sadece 6235 ve 7303 sayõlõ kanunlarõn bazõ
noktalarõnõn tadili ile iktifa olunmasõ,
b) Odalara mutlak olarak hükmi şahsiyet tanõmak ve Odalar esas alõnarak
Birliğin yeniden reorganizasyonu ve kurulmasõ, (6235 ve 7303 sayõlõ kanunlar
kaldõrõlarak, yeni taze uygun kanun tasarõsõ hazõrlamak) şeklinde iki tezi idare
heyetimize intikal ettirmiştir. İşbu iki tezi muhtevi kanun tasarõsõ komisyonun
talebine uygun olarak İdare Heyetimizde Oda Umumî Heyetlerinde
müzakerelerine imkân vermeleri ricasõyla Oda İdare Heyetlerine takdim
kõlõnmõş; mezkûr tasarõlarõn bu sõrada gerek mevzuat komisyonunda gerekse
Birlik İdare Heyetinde müzakereleri yapõlmamõş ve bu husus Odalara da

açõklanmõştõr. Oda Umumî Heyetlerince bu mevzuda alõnan kararlar Birlikçe
temin olunarak Mevzuat Komisyonuna intikal ettirilmiştir; adõ geçen komisyon,
mezkûr kararlarõn õşõğõ altõnda iki tasarõnõn tekrar tetkikine geçmiş ise de
netice itibariyle, işbu tasarõlarõn Birlik Umumî Heyetinde olduklarõ gibi
müzakerelerini uygun görerek Ek :10’da takdim kõlõnan Raporunu Birliğe tevdi
etmiştir. Bu konuda İnşaat, Elektrik, Makina Mühendisleri Odalarõnca yapõlan
teklifler; Oda teklifleri kõsmõnda Umumî Hey'etimize arz edilmiştir.
2 — 3458 SAYILI KANUN :
3458 sayõlõ kanunun tadiline ait çalõşmalar da Mevzuat Komisyonunca
yapõlmõş; bu konuda temin olunan Oda noktai nazarlarõ adõ gecen Komisyona
intikal ettirilmiş, Mevzuat Komisyonunu işbu kanunun tâdili hakkõndaki rapor
Ek. 10’da sunulmuştur. Ayrõca bütün mühendis ve mimarlarõ ihata edecek Hak
ve Salâhiyetler Kanun Tasarõlarõnõn 2453 sayõlõ kanunun tadili ile Birlikte
hazõrlanmasõ mevzuu İdare Heyetimizce kararlaştõrõlmõş; bu hususta, ihtisas
Odalarõndan alõnmasõ gereken muvafakat bazõ Odalarõn mevzuu Umumi
Heyetlerine götürme arzularõ sebebiyle, daralan zaman muvacehesinde
mezkûr kararõn tatbikata intikali temin edilememiştir. Birlik İdare Heyeti ve
İnşaat Mühendisleri Odasõnõn bu konudaki teklifleri Umumî Heyete arz edilmiş
bulunmaktadõr.
3 — HAK ve SALAHİYET KANUN VE TASARILARI :
Odalarõnca evvelce hazõrlanmõş Hak ve Salâhiyet kanun tasarõlarõnõn
kanunlaşmasõna teşebbüs edilmek ve devre içinde ihzar ve Birliğe
getirileceklerin ise VIII. Birlik Umumî Hey'etine arz edilmek üzere tetkik ve
tedahüllerin bertaraf ve İdare Heyetimize tevdi olunmasõ için Odalararasõ bir
Komisyon kurulmuş; Komisyon evvelce hazõrlanan Harita ve Kadastro Y.
Mühendisliği ve Mühendisliği. Hak ve Salâhiyet kanun tasarõsõ hakkõndaki
mesaisini tamamlamõş ve noktai nazarõnõ Birliğe vermiştir; konu, İdare
Hey'etince müzakere edilerek tasarca en son şekli verilmiş ve
kanunlaşmasõna tevessül olunmuştur. Adõ geçen Komisyon halen Orman
Mühendisliği Hak ve Salâhiyetleri kanun tasarõsõnõ incelemekte iken alâkalõ
Odasõ, Anayasaya derç edilmiş olan Ormancõlõkla ilgili mevzularla birlikte
tasarõyõ tekrar gözden geçirmek arzusu ile iadesini istemiştir. Bu durum
muvacehesinde mezkûr Komisyona tevdi olunan vazifeler ikmal edilmiş
bulunmaktadõr. Ziraat Mühendisliği Hak ve Salâhiyetleri kanun tasarõsõnõn
kanunlaşmasõ muvacehesinde işbu kanunun, Hak ve Salâhiyet Kanun
tasarõlarõnõ inceleyen Komisyonca etüdüne mahal kalmamõştõr. Ancak,
muayyen mühendislik kollarõnõn hak ve salâhiyetlerine ait kanun tasarõlarõ
hususundaki bazõ Odalarõn görüşleri İdare Heyetimizi bir hayli meşgul etmiş
ve neticede bir kaç maddelik kanun tasarõlarõnõn bir meslek kolunu tatmin
etmesine karşõlõk diğer meslek kollarõna vuku bulacak bazõ tedahüllerin
önlenemeyeceği kanaati hasõl olmuştur. Bilindiği üzere, bazõ Odalar esasen
bu hususta bir hususî kanuna ihtiyaç hissetmemektedirler. Meslektaşlar
arasõndaki sürtünmeleri bertaraf edebilecek münferit kanunlar yerine, bütün
meslektaşlarõn hak ve salahiyetleriyle vecibelerini kapsayan şeklin 3458 sayõlõ
kanunun tâdiliyle birlikte temin edilmesi ve bu husus kanunlaşõrken o vakte
kadar yürürlükte olan veya olacak münferit hak ve salahiyet kanunlarõnõn da
kaldõrõlarak icap ederse bunlarõn talimatnamelerle halledilmesi idare
Heyetimizce uygun görülmektedir. İdare Heyetimiz bu hususun teminini,
Birliğimizin ana bir mevzuu olarak mütalâa etmektedir.

4 - 6269 SAYILI KANUNUN 6. MADDESİNE GÖRE HAZIRLANAN MES'UL
MÜDÜRLÜK TALİMATNAMESİ :
Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği 6269 sayõlõ kanunun 6. maddesi
gereğince Kimya Mühendisleri Odasõnca ihzar ve Sanayi Bakanlõğõna
gönderilen Mesul Müdürlük Talimatnamesi üzerinde bazõ ihtisas Odalarõmõzõn
itirazlarõ bulunduğundan, Birlik İdare Heyeti işbu talimatnamenin ilgili Odalar
mümessillerinin iştirak edeceği bir komisyon tarafõndan yeniden tetkikini
uygun görmüş; teşkil olunan Komisyon mesai neticesini bir rapor halinde
Birliğe tevdi etmiş, Konu İdare Heyetinde müzakere ve bir neticeye
bağlanarak bu husustaki Birlik görüşü Sanayi Bakanlõğõna arz edilmiş ve
intacõ bakõmõndan henüz kâfi bir zaman geçmemiştir.
5 — GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASININ AÇILMASI :
Birlik VII. Umumî Hey'etince
a- Gemi Makinalarõ İşletme Mühendislerinin T.M.M.O.B.’ye girmelerine,
b - Şûrayõ Devlet'in, Yüksek Denizcilik Okulu mezunlarõnõn mühendislik unvanõ
hakkõndaki 56/11 ve 59/195 sayõlõ kararõnõn istinat ettiği Senato kararõna esas
tutulmuş ve halen yürürlükte bulunan program gereğince, tahsilini ikmal etmiş
olanlarõn Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ adõyla bir Oda
kurmalarõna ve lüzumlu muamelenin ikmaline Birlik İdare Heyetinin vazifeli
kõlõnmasõna,
c - Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõnca hazõrlanacak Oda
Talimatnamesi tasarõsõnõn ilk Oda Umumî Heyetinde kabulünden ve ilgili
Odalarõn tetkikinden sonra tasdik edilmek üzere Birlik Umumî Heyetine
şevkine karar verilmiş bulunmakta idi.
Mezkûr kararõn (b) fõkrasõna göre Birlik İdare Heyetine tereddüt eden
vazife, Münakalât Vekâleti nezdinde yapõlan teşebbüs neticesinde alõnan
13.7.1960 gün ve 2053/5793 sayõlõ yazõ gereğince ikmal edilerek Gemi
Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõ ilk Umumî Heyeti 27.8.1960 günü
İstanbul'da akt edilmiş bulunmaktadõr. Bahis mevzuu Umumî Heyete, Şûrayõ
Devlet'in 56/11 ve 59/195 sayõlõ kararõnõn istinat ettiği Senato Kararõna esas
tutulan 1947 -1948 senesinden itibaren tatbik edilmeye başlanan ve halen
yürürlükte bulunan programa göre tahsil yapan Y. Denizcilik Okulu Makina
bölümünden 1950/1951 ve sonraki mezunlarõ Gemi Makinalarõ İşletme
Mühendisleri Odasõ Kurucu üyeleri olarak davet edilmişlerdir. Böylece Odanõn
Kurucu Umumî Heyetinde organlarõ seçilmiş ve hukuken Oda hükmü
şahsiyeti teşekkül etmiştir.
Odanõn kurulmasõndan so nra yapõlan muamelelerin, alõnan kararlarõn
ve diğer tatbikatõn tamamen Odayõ ilzam ettiği ve bunun hükmi şahsiyet
mefhumunun ve prensibinin tabii bir neticesi bulunacağõ aşikârdõr. Gemi
Makinalarõ İşletme Odasõnõn bir talebi üzerine 6235 sayõlõ kanunun 1. maddesi
ve Birlik VII. Umumî Heyeti 3. sayõlõ kararõ 1. bendi gereğince ve Hukuk
Müşavirinin müspet mütalâasõna müsteniden Gemi Makinalarõ İşletme
Mühendisliği diplomasõna sahip sivil ve asker bütün mühendislerin Gemi
Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõna kaydedilmeleri hususu Birlik İdare
Heyeti noktai nazarõ olarak tespit edilerek mezkûr Odaya bildirilmiştir.
31.12.1961 tarihi itibariyle Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri Odasõna 130
Deniz Harp Okulu Makina Bölümü mezunu, 50 Y. Denizcilik Okulu Makina
Şubesi mezunu Gemi Makinalarõ İşletme Mühendisleri kaydedilmiş
bulunmaktadõr.

6 — 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN 14. MADDESİ GEREĞİNCE
HAZIRLANAN TALİMATNAME :
6785 sayõlõ İmar Kanununun 14. maddesi gereğince mühendisten gayri
fen adamlarõnõn vazife ve mesuliyet hudutlarõna dair talimatnamenin Harita ve
Kadastro Mühendisliği ile ilgili kõsmõ hakkõnda Birlik VII. Umumî Heyetince
tespit olunan mütalâa nazarõ itibara alõnmasõ talebi ile İmar ve İskân
Bakanlõğõna arz edilmiştir.
7 — BİRLİK TALİMATNAMESİ :
Birlik Talimatnamesinde Birlik VII. Umumî Heyetinde yapõlan tadiller
Umumî Heyet kararlarõna ek olarak bastõrõlmõş ihtisas Odalarõmõzõn ve ayrõca
Teknik Haber vasõtasiyle bütün üyelerimizin õttõlaõna arz edilmiştir.
8 — DEVLET İDARE MEKANİZMASINDA BİRLİKLE ALÂKALI YENİDEN
TEŞKİLÂTLANMA :
Devlet İdare Mekanizmasõnda yeniden teşkilâtlanma mevzuunda
Maden Mühendisleri Odasõ’nõn Maden Bakanlõğõ kurulmasõ hususundaki
talebi İdare Heyetimizde görüşülürken konunun sadece Maden Mühendisleri
Odasõ bakõmõndan daha detaylõ işlenmesi esbabõ mucibesiyle teklifinin
Odasõnca geri alõnmasõ üzerine tasarõnõn tekrar Birliğe geldikten sonra
müzakeresine ve işbu hareket tarzõnõn yeni teşkilât kurma teklifinde bulunan
diğer Odalara da teşmiline karar verilmişti. Bu mevzua ait kararõmõzõ müteakip
Birliğe bir müracaat vaki olmadõğõndan herhangi bir işlem yapõlmamõştõr.
III. Mesleğin inkişafõ ile İlgili İşler
l — TÜRKİYE'DE EĞİTİM PLANLANMASI :
Geçen devrelerde üzerinde çalõşõlmõş bulunan araştõrma teşkilâtõ
kanunu, çeşitli mühendislik formasyonlarõ, rasyonel çalõşma, mesleki tekamül
ve stajlar konularõ; Hükümetçe ele alõnan Türkiye'de Eğitim Planlanmasõ
mevzuunu Birliğimiz yönünden incelemek üzere teşkil olunan Odalararasõ
Komisyon mesaisinde nazarõ itibara alõnmõş bu mevzudaki komisyon raporu
Ek. 6’da takdim kõlõnmõştõr. İşbu komisyonumuz mesaisinin Millî Eğitim
Bakanlõğõ’nda devam etmekte olan çalõşmalara intikal ettirilmesi ve gelecek
İdare Heyetince takibi çok faydalõ olacaktõr.
IV. Meslektaş Hak Ve Menfaatleri ile İlgili İşler
l — Teknik Barem :
Teknik Personel Ücret ve sair haklan konusunda teşkil olunan
Odalararasõ Komisyonca hazõrlanan rapor ve ayrõca İdare Heyetince vazifeli
kõlõnan su komitesinin mütalâasõ üzerinde yapõlan tetkikat neticesinde; Teknik
Barem cetveli, bugünkü şartlara göre 100 ile ifade edilen başlangõç maaşõnõn
bin lira olmasõ esasõ üzerinde Ek.5’deki şekilde tanzim ve Millî Birlik Komitesi
Bayõndõrlõk İmar ve İskân İşleri Komisyonu Başkanlõğõna takdim kõlõnmõştõr.
Ayrõca adõ geçen komisyondan kurulacak Devlet personel dairesinin teşkilini
müteakip bu teklifimizin personel kanunu içinde mütalâa edilmesi hususunun
nazarõ dikkate alõnmasõ istenilmiştir. Halen kuruluş halinde bulunan Devlet
personel dairesinin tevazzuunu takiben mevzu ile ehemmiyetle alâkadar
olmak lâzõmdõr.

Z — EK GÖREVLER :
Meslektaşlarõn mesleki formasyonlarla ilgili kadrolarda çalõştõrõlmalarõ,
ek görevler mevzuundaki tatbikattan mühendis ve mimarlarõn istifadelerinin
temini hakkõnda Birliğimize vaki olan müracaatlar üzerine alâkalõ merciler
nezdinde yazõlõ ve şifahi teşebbüslerimiz sonunda ek görevin temini mümkün
olmuştur. Ancak, Millî Birlik hareketinin memlekette meydana getirdiği yeni
ruh ve anlayõş havasõ içinde ihtisasa verilen kõymet ve ehemmiyet anlamõ
haricinde bazõ şartlarla ek görevin kaldõrõlmasõnõn alâkalõlarca uygun
görüldüğü anlaşõlmõştõr.
3 — TEKNİK PERSONELE VERİLECEK İHTİSAS ZAMMI :
Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odasõnca ihzar ve Birliğe intikal ettirilen
kanun teklifi ve esbabõ mucibesi üzerinde Birlik Umumî Heyeti 6 (b) kararõ
gereğince Mevzuat Komisyonunca yapõlmasõ icap eden incelemeler, işbu
hususun müstaceliyetle intacõ bakõmõndan mezkûr Komisyonda ayrõca etüt
edilmeyerek konu, teknik barem hakkõndaki Birlik görüşü içinde mütalâa
olunmuştur.
4 — TEKNİK PERSONELİN İNTİBAKI :
Bu konuda İnşaat Mühendisleri Odasõnca hazõrlanan ve Birliğimize
intikal ettirilen kanun teklifi ve esbabõ mucibesi üzerinde Birlik Umumî Heyeti 6
(c) kararõ gereğince mevzuat Komisyonunca yapõlmasõ icap eden incelemeler
işbu hususun acilen neticelendirilmesi zarureti muvacehesinde mevzu ayrõca
etüt edilmeyerek teknik barem hakkõnda Birlik görüşü içinde mütalâa
olunmuştur.
5 — HARCIRAH KANUNU :
6245 sayõlõ harcõrah kanununun 7. maddesi 2. fõkrasõ son bendinin
tadili hususunda Birlik VII. Umumî Heyeti 13. sayõlõ kararõyla tespit olunan
teklif; harcõrah kanununun 50. maddesi ve bütçe Kanununun (H) cetveline
göre arazi tazminatõ ile ilgili olarak bir komisyon marifeti ile yapõlmõş bulunan
etüt neticesinde İdare Heyetinde tespit edilen Birlik görüşü alâkalõ mercilere
intikal ettirilmiştir.
6 — 4335 SAYILI KANUNUN MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞMİLİ :
4335 sayõlõ kanunun bütün sivil Y. Mühendis, Y. Mimar, Mühendis ve
Mimarlara teşmili hususunda münhasõran bir teşebbüste bulunulmamõş fakat
konu teknik barem çalõşmalarõmõz içinde mütalâa olunmuştur. Teknik barem
mevzuundaki Birlik noktai nazarõndan ayrõca Mevzuat Komisyonumuza
malûmat verilmiş olmakla Birlik VII. Umumî Heyetinin bu mevzudaki 26. sayõlõ
kararõ gereği bu yönden yerine getirilmiştir.
MECBURİ HİZMET KANUNU :
Mecburi hizmet kanunu hakkõnda evvelce tespit edilmiş bir birlik görüşü
mevcut olup lüzumu halinde günün şartlarõna göre yeniden revizyona tabi
tutulmasõ ve gereğine tevessül edilmesi mümkündür. Bu hususun ancak
Devlet Personel Dairesi kuruluşunu müteakip ele alõnmasõ gerekecektir.
8 — T. C. EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA MUV. 2 MADDE İLÂVESİ :
İnşaat Mühendisleri Odasõnca vaki teklif Birlik VII. Umumî Heyeti 6. (a)
kararõ gereğince lüzumlu tetkikatõn yapõlmasõ talebiyle Mevzuat Komisyonuna

havale olunmuş, bu arada mezkûr kanuna bahis mevzuu 2 maddenin ilâvesi
kanuniyet kesbetmiştir.
9 — ASKER MESLEKTAŞLARLA İLGİLİ KONULAR :
Geçen devre M.M.V’den istihsal edilen karar gereğince asker
meslektaşlarõmõzõn Birlik ve Odalarõn faal hizmetlerinde esas vazifelerine halel
getirmemek kaydõyla çalõşmalarõ mümkün olmaktadõr. Ayrõca
meslektaşlarõmõzõn haklarõnõn korunmasõ ile alâkalõ Birlik tekliflerinde asker
veya sivil azalarõn durumlarõ nazarõ dikkate alõnmaktadõr.
10 — HAKEM VE BİLİRKİŞİ TARİFELERİ :
Hakem ve Bilirkişi Tarifelerimiz resmî ve hususi müesseseler
tarafõndan aranmakta ve tatbiki cihetine gidilmektedir.
11 — 6830 SAYILI KANUNU TADİL EDEN 122. SAYILI KANUN
HAKKINDAKİ TATBİKAT :
6830 sayõlõ istimlâk kanununun bazõ maddelerinin kaldõrõlmasõ ve
değiştirilmesi ve bu kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 4.11.1960
tarihinde yürürlüğe giren 122. sayõlõ kanunun bilirkişilerin seçilmesine
müteallik 15. maddesi gereği ihtisas Odalarõmõzca yerine getirilerek
hazõrlanan listeler Vilâyetlere gönderilmiş bulunmaktadõr.
12 — PROJE MÜSABAKALARINDA JÜRİLERİN TEŞKİL TARZI :
Her türlü proje müsabakalarõnda ilgili Odalarõn tasnif şekline mütedair
Birlik VII. Umumî Heyetine müttehaz kararõn Mimarlar Odasõ Müsabaka
Talimatnamesinin 19. maddesine ek, İnşaat Müh. Odasõ müsabaka
Talimatnamesi 40. maddesindeki ilgili hususlarõn yerine kaim olmasõ sureti ile
gereğine tevessül edilmiştir.
13 — ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN AFFI:
Üniversitelerde bazõ öğretim üyelerinin görevlerinden affõ ile hasõl olan
durum ihtisas Odalarõmõz reisleriyle müştereken yapõlan bir toplantõda gözden
geçirilmiş; Birliğimizin bu meseledeki noktai nazarõnõ ifade edecek bir bildiri
yayõnlanmasõnõn Millî Birlik Komitesi Temsilcileri ile Üniversite Senatosunun
seçtiği komisyonun müştereken yaptõğõ toplantõda 114 ve 115 sayõlõ
kanunlarõn ortaya koyduğu problemlerin üniversite muhtariyeti esprisi
içerisinde yeniden gözden geçirilmesi hususunda görüş birliğine varõlmasõ
muvacehesinde henüz zaman bakõmõndan erken bulunmuş, konunun bundan
sonraki seyri yakõndan ve hassasiyetle takip olunmaktadõr.
V. Mesleki Hizmetler
l — BİRLİĞİN İSTİŞARÎ HİZMET TALİMATNAMESİ :
Birliğin istişari hizmet talimatnamesinin tatbikinin temini hususunda
Bayõndõrlõk Bakanlõğõ nezdinde yapõlan teşebbüs sonucunda bahis mevzuu
talimatnamenin bütün bakanlõklara tamimi mümkün olmuş ancak
Bakanlõklarca işbu talimatname mucibince Birliğimize her hangi bir talepte
bulunulmamõştõr.
2 — GAYRİMENKUL KİRALARI :
Millî Birlik Komitesi Bayõndõrlõk - İmar ve İskân İşler Komisyonunca

mütalâa edilmek üzere Birliğimize gönderilen gayri menkul kiralan hakkõndaki
kanun tasarõsõ taslağõ tetkiki için verilen zamanõn kõsalõğõ ve binnetice ihtisas
Odalarõmõzõn noktai nazarlarõnõn tamamlanmamõş bulunmasõ sebebiyle,
hazõrlõğõna başlanan Birlik görüşünün nihai şeklini alabilmesi için evvelâ
memleketin ekonomik ve sosyal bir çok problemleriyle ilgisi bulunan bu
konuyu mesken kanunu ile beraber geniş bir surette etüt etmek ve maksada
uygun çözümü araştõrmak lâzõm geldiği kanaatini taşõdõğõmõz mezkûr
komisyona cevaben bildirilmiştir. Ancak, yaptõğõmõz bazõ tetkikler neticesinde
tespit ettiğimiz önemli kõsõmlara ait mütalâalarõmõz bahis mevzuu prensibe
müteallik kanaatimize eklenmiştir.
3 — MESKEN KANUNU LAYİHASI :
Mesken Kanunu Lâyihasõ tasarõsõ üzerinde Odalararasõ
Komisyonumuzca ihzar olunan rapor prensip itibariyle İdare Heyetince uygun
görülmüş ve Millî Birlik Komitesi Komisyonlarõndaki temsilcilerimize
gönderilerek bu husustaki Birlik noktai nazarõnõn temini istenmiştir.
4 — Mesken ve Yapõ Malzemeleri araştõrma enstitüsü kanun tasarõsõ :
Mesken ve yapõ malzemeleri araştõrma enstitüsü kurulmasõna dair
kanun tasarõsõ üzerinde Odalararasõ Bir Komisyon marifeti ile tetkiklerde
bulunulmuş ancak tasarõnõn teklif sahibi tarafõndan geri alõnmasõ üzerine
konunun bir neticeye bağlanmasõna mahal kalmamõştõr.
5 — 2490 SAYILI İHALE KANUNU :
2490 sayõlõ ihale kanununun tadili hakkõndaki ihtisas odalarõ
mütalâalarõ, Millî Birlik Komitesi Bayõndõrlõk İmar ve İskân İşleri
Komisyonundaki üyelerimizin de iştirak ettiği bir komisyon marifetiyle tetkik ve
tevhit olunmuş ve tespit edilen Birlik nokta: nazarõ Millî Birlik Komitesine
sunulmuştur.
6 — HARİTA VE PLÂNLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN :
Harita ve plânlara ait işaretlerin korunmasõ hakkõndaki kanunun
uygulanmasõna ait esaslar Millî Eğitim Bakanlõğõnõn ve Birliğimiz Harita ve
Kadastro Mühendisleri Odasõ'nõn mütalâasõ alõndõktan sonra Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Orman Genel
Müdürlüğü, İçişleri ve İmar İskân ve Bayõndõrlõk Bakanlõklarõnca müştereken
hazõrlanacak bir talimatname ile tespit olunacaktõr.
7 — TEKNİK TERİMLER :
Odalararasõ Teknik Terimler Komisyonunca hazõrlanan örnek teknik
terimler sözlüğü bir broşür halinde yayõnlanarak alâkalõ mercilere takdim
edilmiş ayrõca, bir terim yapma kõlavuzu ihzar olunmuştur. IX. Türk Dil
Kurultayõnda teknik terimlerin hazõrlanmasõ için teşkili mukarrer komisyona
Birliğimizden de üç temsilcinin iştiraki sağlanmõştõr.
VI. Meslekî Ve Sosyal Münasebetler
l — ODALARARASI KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ :
Odalararasõ Komisyonlar çeşitli konularda ihtisasa müteallik
sürtünmelerin ortadan kaldõrõlmasõnda önemli rol oynamaktadõrlar. Birlik ve

Odalar yetkili şahõslarõ arasõnda zaman zaman müşterek toplantõlar yapõlarak,
fikir teatisinde bulunulmakta ve çok istifadeli neticeler sağlanmaktadõr.
2 — NEŞİR ORGANIMIZ :
Birliğimiz ve İhtisas Odalarõnõn müşterek neşir organõ Teknik Haber
Gazetesinin, meslektaşlarõmõz arasõndaki rabõtayõ temin etmek, mevcut
tesanüdü kuvvetlendirmek, mesleğin politikasõnõ yürütmek ve mühendislik ve
mimarlõk sahalarõndaki hizmetlerimizi efkârõ umumiyeye ve alâkalõlara
duyurabilmek gibi çok önemli görevlerini yerine getirebilmek maksadõyla
mevcut imkânlar muvacehesinde sarf edilen gayret yüksek malûmlarõdõr.
Anket :
Gayelerimizin tahakkukunda, 13000 mühendis ve mimarõ temsil eden
Birliğimize yakõşõr, ciddî bir hüviyeti haiz, münderecatõ zengin ve teknik
sahadaki boşluğu dolduran bir gazete olarak, gerek camiamõz içinde, gerek
efkârõ umumiye ve gerekse Basõn içinde, meslektaşlarõmõza lâyõk bir hizmeti
hakkõyla ifa edebilmek için, meslektaşlarõmõzõn kõymetli fikirlerini almanõn bir
zaruret olduğuna inanarak, gazetemizde geniş çapta bir anket tertiplenmiştir.
Meslektaşlarõmõzõn yakõn alakalarõyla, gazetemizden esirgenmeyen cevabî
teklifler, titizlikle tasnif edilmiş ve neticede, gazetenin yeni ve arzulanan şeklini
tespit etmek mümkün olacaktõr.
Yurtiçi ve Yurtdõşõ Muhabirler :
Bütün üyelerimize ve bu arada konumuzla alâkalõ yerli ve yabancõ
teşekküllere ücretsiz olarak tevzi edilen Gazetemizde, memleket sathõndaki
bütün teknik çalõşmalara, meslek ve meslektaşla ilgili bilûmum haberlere,
zamanõnda ve sõhhatli bir şekilde yer verebilmek ve Teknik Haber'in
memleketimizin her tarafõnda temsil edilebilmesini temin maksadõyla
meslektaşlarõmõzõn şimdiye kadar gazetemizden esirgemedikleri yakõn
alâkadan cesaret alarak, muhterem meslektaşlarõmõzõn müzaharetleri bir kere
daha istirham edilmiş ve neticede, il ve ilçelerde birer meslektaş muhabir
görevlendirmek suretiyle, 135 bölgelik yurtiçi ve 3 bölgelik de yurtdõşõ muhabir
kadrolarõnõ fahrî olarak kurmak gibi pek mühim bir dâvanõn halli imkân
dahiline girmiş bulunmaktadõr.
Abone ve İlân :
Resmî ve hususî müesseseler nezdindeki abone ve ilân çalõşmalarõ
cümlesinden olarak, geçen devre Birlik Bütçesinde 15000 lira olarak tahmin
edilen ilân gelirlerini 16511 liraya yükseltebilmek mümkün olmuştur. Ancak,
abone gelirleri mevzuunda, resmî ve hususî müesseselerin bu yõlki tahsisat
durumlarõnõn kifayetsizliği sebebiyle, tahmin edilen miktarda abone kaydõnõn
mümkün olamamasõ karşõsõnda, hususî teşekküllerden abone, ilân ve reklâm
temini için yeni ve şümullü bir metodu tatbike başlamõş bulunuyoruz.
Kalite :
Bütün meslektaşlarõmõza, ihtisaslarõ ile ilgili konularda kaleme almak
zahmetini esirgemedikleri makale ve tercümelere sütunlarõnõ açõk tutmak
suretiyle, hizmetine gayret eden Teknik Haber'i, yabancõ memleketlerdeki
meslekî teşekküllerin yayõn organlarõna benzer bir hüviyetle neşretmek üzere,
mevzuumuzla alâkalõ, umumî kültürün artmasõna yarayacak çeşitli yazõlar,
güzel sanat ve işçilik hareketleri ve buna mümasil, dünyadaki aktüel konulara

imkânlar nispetinde yer verilmeye çalõşõlmõş ve bu konuda muhabirlerimizin
çok kõymetli yardõmlarõndan istifade edilmiştir. Teknik Haber'in kalitesinin
õslâhõ, artõk bir zaruret haline gelmiş olan hacminin arttõrõlmasõ mevzunun,
ayrõca 13000 abonesine yapõlan tevziatõn aksamadan yürütülmesinin, malî
imkânlarõn teminine bağlõ bir keyfiyet olduğu yüksek malûmlarõdõr.
3 — BASINLA TEMAS :
Basõnla münasebet tesisi suretiyle Birlik faaliyetlerine müteallik
haberlerin matbuata intikaline çalõşõlmakta olup günlük gazeteler ve meslekî
mecmualar çeşitli konularõmõzõ teknik haberden iktibas suretiyle
yayõnlamaktadõrlar.
4 — RADYO KONUŞMALARI :
Birlik ve Oda Umumî Heyetleri, Odalarõnca tertiplenen sergi ve
seminerlerin radyo vasõtasõ ile umumî efkâra duyurulmasõ mümkün
olmaktadõr. Birlik VIII. Umumî Hey'eti münasebetiyle mühendislik mimarlõk
haftasõ mâna ve mahiyetinde Radyo konuşmalarõ yapõlmasõ için Basõn Yayõn
ve Turizm Bakanlõğõna müracaatta bulunulmuştur. Temini halinde meslek ve
meslektaşlarla ilgili konuşmalar için Radyodan istifade edilmiş olacaktõr.
5 — SOSYAL TEŞEBBÜSLER:
Toplantõ ve geziler tertibi gibi sosyal teşebbüslere devre içindeki diğer
önemli faaliyetler meyanõnda yer vermek imkânõ maalesef mümkün
olamamõştõr.
6 — BAYINDIRLIK BAKANININ BİRLİĞİMİZİ ZİYARETİ :
Birlik İdare Hey'etine iadei ziyaret nezaketinde bulunan Prof. Dr. Mukbil
Gökdoğan ile Birliğimiz umumî mevzularõ üzerinde samimî hasbi hallerde
bulunulmuş; bu yakõn alâkalarõndan çok mütehassis olan İdare Hey'etimiz
karşõlõklõ bir anlayõş içerisinde muhtelif meselelerin hallinde Sayõn Bakanla
görüşmek imkânõna sahip olmuştur. Birlik İdare Hey'etini ilk defa ziyaret eden
ve camiamõzla alâkalõ konularda çok yakõn ilgi gösteren muhterem Bakan'a
meslek camiasõ adõna huzurunuzda teşekkürü borç biliriz
7 — FEANİ İLE MÜNASEBETLERİMİZ :
Bugün FEANİ'de 16 memleket temsil edilmektedir; (Türkiye, Almanya,
Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç,
İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yugoslavya, Yunanistan) FEANİ'nin
yukarõda isimleri geçen memleketlere mensup adedi 270.000'e yükselen
mühendis ve mimar arasõnda 13.000’i aşan üyesiyle T.M.M.O.B.’de Avrupa'ya
ait meselelerde diğer Avrupalõ meslektaşlarõ gibi söz sahibi bulunmaktadõr.
Birliğimizin FEANİ ile daha yakõndan alâkadar olmasõ ve gerekli ilgiyi devam
ettirmesi çok yerinde olacaktõr. Millî Mühendis Birlikleri Avrupa Federasyonu
(FEANİ) İdare Komitesinin 20-23 Mayõs 1960 tarihlerinde Yugoslavya'nõn
Dubrovnik şehrinde yapõlan toplantõsõna Birliğimizden Makina Y. Müh. Fikret
Çeltikçi'nin iştiraki sağlanmõş; mezkûr toplantõda; Mühendislerin Avrupa
Kütüğü Lozan Semineri Milletlerarasõ Teknik Lisan FEANİ'nin ikinci lisanõ
konularõ üzerinde müzakereler cereyan etmiştir. FEANİ, İdare komitesinin
Dubrovnik toplantõsõnda ele alõnan en mühim konulardan biri “Mühendislerin
Avrupa Kütüğü” meselesi olmuştur.

Mühendislerin Avrupa Kütüğü :
Avrupa İktisadi işbirliği ve bu Birliğin kontrolü altõnda FEANİ tarafõndan
bir kütüğün tutulmasõ bahis konusu olmuştur. Kütüğün gayesi; bir
memleketten diğerine mühendislerin kolaylõkla gidebilmesini ve yerleşmesini
temin etmek olduğu kadar, onlardan beklenilen hizmetlerin ifasõnõ
kolaylaştõrmaktõr.
Bu kütüğe muayyen derecedeki diplomayõ haiz mühendislerin isteği üzerine
kaydetmek esastõr. Böyle bir formülün kabulü tabiatiyle ilgili memleketlerin
ayrõ ayrõ birer millî kütük tutmalarõnõ icap ettirecektir. Millî Kütükler Avrupa
Kütüğüne şunlarõ sağlayacaktõr:
a) Teknik öğretim yapan okullarõn listelerinin günü gününe tutulmasõna yardõm
eden bilgileri vermek, (Memleketimizde Teknik öğretim yapan müesseseler,
Millî Eğitim Bakanlõğõndan temin edilerek FEANİ'ye bildirilmiştir.)
b) Avrupa kütüğüne kaydolmasõnõ talep eden namzedin aranõlan diplomayõ
haiz olup olmadõğõnõ gösteren teminatõ vermek,
Bu maksatla aşağõda belirtilen işleri görecek bir komisyonun ihdasõ
gerekecektir.
— Avrupa kütüğünü tesis ve işlemesini temin etmek,
— Her memlekette milli kütüklerin tutulmasõnõ ve kontrolünü sağlamak,
Avrupa Mühendisleri Kütüğünün inkişafõ: ilk devrede sadece müşterek
pazara dahil memleketlerde tatbik olunduktan sonra müteakip gelişmeler
FEANİ tarafõndan takip edilecektir. FEANİ idarecileri, müşterek pazar
içersinde tecrübe olunduktan sonra bu nizamlarõn tedricen diğer Avrupa
Konseyi ve OECE memleketlerine de teşmilini düşünmektedirler. Netice
itibariyle FEANİ'ye göre;
1) Mühendisi tavsif edebilmek için belirli bir kültür seviyesine umumi ve teknik
lüzum vardõr.
2) Bu seviyede bir formasyon temin edebilen okullarõn tespiti ve bir listesinin
ihzarõ lazõmdõr.
3) Bu seviyedeki okullardan mezun olan mühendislerin Avrupa Kütüğüne
kaydedilmelerini sağlamalõdõr.
4) Avrupa Kütüğü, Milli Mühendis Kütüklerine istinat etmelidir.
5) Bu esaslar ilk devrede yalnõz Müşterek Pazar memleketlerine tatbik
olunmalõdõr.
6) İlk devreden sonra tedrici bir şekilde esaslar diğer Avrupa memleketlerine
teşmil edilmelidir.
Lozan Semineri :
Bugün mühendislere düşen vazifelerin başarõlabilmesi için onlarõn artõk
sadece belirli bir ihtisas kolunda teknisyen olarak hareket etmesinin kâfi
olmadõğõ, mühendisin de iktisatçõlar, politikacõlar kadar Avrupa meselelerini
bilmesi lazõm geldiği kanaatinden hareketle; Avrupa mühendislerine bu
kõtanõn zati meselelerini tam manasõ ile kavramaya medar olacak yüksek bir
öğretimi ve Avrupa formasyonu denebilecek bir yetişmeyi sağlamak için
FEANİ, Cenevre’deki Avrupa Kültür Merkezi ile işbirliği yaparak, mühendislere
mahsus bir yüksek tahsil semineri hazõrlanmasõna karar vermiş; ancak, Lozan
Semineri diye adlandõrõlan işbu seminer henüz müspet neticeye
getirilememiştir.

Milletlerarasõ Teknik Lisan :
Bu mevzuda FEANÎ idare komitesinden İtalyan M. Ferrari Toniolo bir
rapor hazõrlamaktadõr.
FEANİ'nin İkinci Lisanõ:
FEANİ'de esas lisan Fransõzca olarak kalmakla beraber, lüzumu
halinde milli üyeler ve ezcümle idare komitesi Almanca lisanõnõ
kullanabilecektir.
FEANİ ile Birliğimizin münasebetleri konusunda İdare Heyetimiz teklifler
kõsmõnda temennilerini Umumî Heyetimize arz etmiştir.
8 — YABANCI MESLEK TEŞEKKÜLLEBİLE TEMASLAR :
FEANİ haricinde diğer yabancõ meslek teşeküller ile de temaslarõmõz
olmakta; mütekabiliyet esasõna dayanan neşriyat mübadelesi yapõlmakta ve
bunlardan istifadeler sağlanmaktadõr. Avrupa Mühendisleri Birliğinin 1-4
Haziran 1960 tarihlerinde Viyana'da yapõlan 100. yõl dönümüne iştirakimiz
temin edilmiş iken inkõlâp hareketinin doğurduğu zaruretler muvacehesinde
memleket dõşõna çõkõlmasõna konulan tahdit bu fõrsattan faydalanmamõza
imkân vermemiştir,
9 — YERLİ MESLEK TEŞEKKÜLLERİLE TEMASLAR :
Muhtelif yerli meslek teşekküllerine temaslarõmõz normal seyrini takip
etmektedir.
10 — TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ UMUMÎ HEY ETİ BİRLİK
TEMSİLCİLERİ :
Türk Standartlarõ Enstitüsü Umumî Hey'etinde Birliğimiz Y. Mimar Atillâ
Arpat, Orman Y. Müh. Hicri Aksoy ve Malana Y. Müh. Cenan Sahir Sõlan
tarafõndan temsil edilmektedir.
11 — ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BİRLİK
TEMSİLCİLERİ :
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Hey'etinin teşkilinde nazarõ
itibara alõnmak üzere İnşaat Y. Müh. Orhan Mersinli ve Elek. Y. Müh. Emin
İplikçi Birliğimiz namzetleri olarak tespit edilerek Millî Eğitim Bakanlõğõna
takdim kõlõnmõşlardõr.
12 — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULUNA
İŞTİRAKİMİZ :
Ulaştõrma sistemlerini memleket bünyesine ve topyekûn savunma
ihtiyaçlarõna göre düzenleyip, geliştirilmesini sağlamak gayesi ile Ulaştõrma
Bakanlõğõnca bir Yüksek İstişare Kurulu teşkili düşünülmüştür. Adõ geçen
kurul, Ulaştõrma Bakanlõğõnõn ve Ulaştõrma İşletmelerinin vazife ve faaliyet
sahalarõna göre her türlü meseleleri, işletme plân ve etütlerini ve işletmeler
arasõndaki koordinasyonu tetkik ve mütalâa ile neticelerini ortaya koyacaktõr.
Kurula, Birliğimiz alâkalõ ihtisas Odalarõ temsilcilerinin de iştiraki sağlanmõştõr.
13 — MÜHENDİS VE MİMAR BANKASI :
Türk Mühendis ve Mimarlar Bankasõ mevzuunda İnşaat Mühendisleri
Odasõnca yapõlan teşebbüsler Birlik VII. Umumî Hey'eti 12 sayõlõ kararõ
muvacehesinde takip olunmuş, ancak teknik haberde neşredilen muhtelif

bildirilere rağmen konuya üyeler tarafõndan arzu edilen alâka gösterilmemiş
bulunmaktadõr.
14 — MESLEK AHLÂKI KAİDELERİ :
Maden Mühendisleri Odasõnca hazõrlanan ve Birlik VII. Umumî Heyeti
kararõ gereğince Odalararasõ bir komisyonca redaksiyona tabi tutulan meslek
ahlakõ kaideleri Birliğimiz mensuplarõnõn bütün hayat safhalarõnda uymasõ
gereken ahlak kaidelerini muhtevi bir broşür haline getirilerek teknik haber
içinde ve ayrõ bir forma halinde üyelerimize takdim edilmiş bulunmaktadõr.
15 — SOSYAL GRUP SİGORTASI :
Sosyal Grup Sigortasõnõn geliştirilmesi gayesi ile teknik haberde gerekli
bildiriler yayõnlanmõş; Anadolu T. Sigorta Şirketi ile Birliğimiz arasõnda münakit
mukavele tab edilerek bütün üyelerimizin õttõlaõna sunulmuştur. Diğer
sigortalara kõyasen büyük avantajlarõ bulunan bahis mevzuu sigortaya
girenlerin sayõsõ gün geçtikçe artmakta ve hatta sigortalõlarõn kademelerini
yükseltmekte olduklarõ müşahede edilmektedir. Bu mevzuda adõ geçen
sigorta şirketi ile meslektaşlarõmõzõn lehine muayyen şartlar dahilinde kredi
verilmesi ve diğer bazõ mevzular üzerinde görüşmelerimiz devam etmektedir;
müspet netice alõnacağõ tahmin etmekteyiz.
VII. Mali Konular
1— HUZUR HAKLARI :
Birlik Komisyonlarõnda çalõşan azalarõn tahakkuk eden huzur haklarõ,
Odalarõna devir suretiyle Birlik % 20 hisse borçlarõna, yoksa Birlik hissesine
mahsubu yapõlmaktadõr; Odalar da Birlik Komisyonlarõndaki azalardan
mahsup suretiyle aidatlarõnõ tahsil etmek imkânõna sahip olmaktadõrlar.
Azanõn aidat borcunun olmamasõ veya alacağõnõn fazla bulunmasõ hallerinde,
Odalar Birliğe borcuna mahsuben kendilerine tediyede bulunmaktadõrlar.
Huzur haklarõndan yeni devreye borç bakiyesi bõrakõlmamõştõr.
2 — BİRLİK HİSSESİ :
Azanõn Oda aidatõndan başlamak üzere Birlik hissesinin tediyesine
kadar bir silsile takip etmek suretiyle mevzuat ve tatbikat bakõmõndan Birlik
hissesinin tediye usullerine ait izahname Odalarõn ödemelerini takip etmek
için ihdas olunan formüler gereğince ve muhasip azanõn aylõk mizanlara
müsteniden İdare heyetine verdiği izahat ile malî durumun tanzimi
sağlanmaktadõr. Ekseri Odalarca Birlik hisseleri maalesef zamanõnda
ödenmemekte, bu bakõmdan Birlik malî güçlüklere maruz kalmaktadõr. Birlik
gelirlerinin yegâne kaynağõnõ teşkil eden Birlik hisselerinin Elektrik, Makina,
İnşaat, Mimarlar, Orman Odalarõ gibi 5 büyük Oda tarafõndan, bu raporu
tanzim ettiğimiz sõrada, henüz tamamen tasfiye edilememiş olmasõ; mevzuat
muvacehesinde delegelerini Umumî Heyete katõlma imkânõndan mahrum
kõlmakta idi.
3 — BİRLİK ESKİ UMUMÎ KÂTİBİ MİTAT ERSÖZ'E ÖDENEN TAZMİNAT :
Birlik Talimatnamesinin 28. maddesinin eski metninin (d) fõkrasõndaki
Umumî Kâtipliğin herhangi, bir şekilde inhilâli halinde Umumî Heyetçe tespit
edilen diğer iki namzetten hiç biri vazifeye talip değillerse Odalar asîl azalarõ
arasõndan biri, normal Umumî Hey'et toplantõsõnda namzetler tespit edilip yeni

tâyin yapõlõncaya kadar İdare Heyetince 2/3 ekseriyetle Umumî Kâtip tâyin
edilir hükmü ve buna ilâveten Birlik Fevkalâde Umumî Hey'etinin 3 sayõlõ 1960
Nisan ayõnda yapõlacak Birlik normal Umumî Hey'etine kadar kanun ve kabul
olunan Birlik Talimatnamesine göre Umumî Kâtipliğin inhilâl maddesinin tatbik
salahiyetinin Birlik İdare Heyetine verilmesine mütedair kararõ gereğince İdare
Heyeti 68 sayõlõ kararõ ile Y. Müh. Mitat Ersöz'ü Umumî Kâtipliğe tâyin etmiştir.
Yukarõdaki madde ve karar metninden de sarahaten anlaşõlacağõ üzere
Umumî Kâtibin vazife müddeti Umumî Hey'et toplantõsõnda namzetler tespit
edileceği ve bu namzetler arasõndan tâyin yapma mecburiyeti sebebiyle,
muayyen olarak tespit edilmişti. Bu müddet de, Birlik Umumî Heyetinin
seçeceği namzetler arasõndan İdare Heyetinin tâyin yapacağõ tarihte hitam
bulacaktõr. Ancak 1960 Nisan ayõnda yapõlan toplantõda Umumî Kâtibin,
Umumî Heyetin seçeceği namzetler arasõndan değil de doğrudan doğruya
vaki talepler arasõndan İdare Heyetince seçilmesi usulünün kabulü ve 28 inci
maddenin (d) fõkrasõndaki hükmün kaldõrõlmasõ ile evvelce tâyin edilen Umumî
Kâtip Mitat Ersöz'ün, vazife müddetini muayyen kõlan sebep, hüküm de
ortadan kalkõnca vazife devamlõlõk imkânõ kazanmõştõr. Böylece İdare
Heyetinin itimadõna mazhar bulunan Mitat Ersöz'ün Umumî Kâtiplik vazifesine
devamõnda mevzuat bakõmõndan bir mani görülememiştir. Ancak İdare
Heyetimiz, yeni talimatname hükümleri muvacehesinde Umumî Kâtipliğe
yeniden ve yeni şartlar tahtõnda bir tâyin yapõlmasõna lüzum gördüğünden,
vazifesi yukarda izah edildiği veçhile devamlõ bir mahiyet arz eden Umumî
Kâtip Mitat Ersöz'ü vazifesinden affetmeyi uygun bulmuştur. Bu durum
muvacehesinde de, Talimatnamenin muaddel 28. maddesinin (c) fõkrasõ
gereğince almakta olduğu son ücreti üzerinden 12.000 lira tazminat
ödenmiştir. İdare Heyetimiz bu kararlara varmadan evvel Hukuk Müşavirinden
Ek : 7’de takdim kõlõnan mütalâalarõ da almõş ve mevzuata uygun hareketi
tasvip etmiştir.
4 — BİRLİK BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATNAMESİ :
l Sene müddetle tecrübe tatbikinden sonra, elde edilen neticelere göre
hazõrlanan Birlik Bütçe ve Muhasebe Talimatnamesi Umumî Heyetin tasvibine
arz olunmuştur. (Ek. 8).
Birlik İdare Heyeti Ve Odalarõn Teklifleri
Birlik İdare Heyetinin Teklifleri
l — 3458 SAYILI KANUN VE HAK VE SELİHİYETLER :
Bütün meslektaşlarõn hak ve salahiyetleriyle vecibelerini kapsayacak
bir şeklin 3458 sayõlõ kanunun tâdiliyle birlikte tedvini hususunun gelecek
İdare Heyetine vazife olarak tevdii hakkõnda karar ittihazõ.
2 — BİRLİK BÜTÇE VE MUHASEBE TALİMATNAMESİ :
Bir sene tecrübeden elde edilen neticelere göre hazõrlanan Birlik bütçe
ve muhasebe talimatnamesinin (Ek : 8) şeklinde kabulü,
3 — TEKNİK EĞİTİM KOMİSYONU MESAİSİNİN DEVAMI:
Hükümetçe ele alõnan Türkiye'de Eğitim Planlanmasõ mevzuunu
Birliğimiz yönünden incelenmekte bulunan Teknik Eğitim Komisyonu'nun
Hükümet çalõşmalarõna muvazi olarak tetkiklerine devamõnda faide mülâhaza
edilmiştir.

4 — FEANİ İLE MÜNASEBETLERİMİZ HAKKINDA :
Millî Mühendislik Birlikleri Avrupa Federasyonu Feani'ye âza olan ve
bugün adedi 270 bine yükselen Mühendis ve Mimarlar arasõnda 13.000'i aşan
üyesi ile T.M.M.O.B.’de Avrupa'ya ait meselelerde diğer Avrupa meslektaşlarõ
gibi söz sahibi bulunmaktadõr. Bu bakõmdan Birliğimizin FEANİ ile daha
yakõndan alakadar olmasõ ve bu ilgiyi devam ettirmesi çok yerinde ve faideli
bir hareket olacaktõr. Son bir senelik tatbikat neticesinde Birlik İdare Heyeti bu
ilginin kurulacak üç veya beş kişilik bir komisyon marifetiyle devam
ettirilmesini faydalõ görmektedir. Birlik İdare Heyeti âzalarõnõn geçiciliği ve
uğraşõlmasõ lâzõm gelen dahilî meselelerin vüs'ati, böyle bir komisyona ihtiyaç
göstermektedir. Kanaatimizce bu komisyon azalarõ 2 yõl için seçilmeli ve her
iki yõlda bir 1/3 üyesi yenilenmelidir. Temsili giderler faslõndan Umumî Kâtip
vasõtasõyla ve onun sarf salahiyetleri çerçevesinde, gerekli malî imkânlar
komisyona verilmelidir. Sözü geçen Komisyonun her üç ayda bir İdare
Heyetine bir rapor vermesi ve memleket çapõnda kararlar verilmesini icap
ettiren hususlarda İdare Heyeti ile birlikte çalõşmasõ düşünülmelidir. Her sene
normal olarak 3 defa toplanan FEANI “Millî Mühendis Birlikleri Avrupa
Federasyonu” İdare Komitesinin hiç olmazsa l tanesine Birliğimizce iştirakin
sağlanmasõ ve önümüzdeki sene bir tanesinin de Türkiye'de yapõlabilmesi için
gerekli hazõrlõk çalõşmalarõnda bulunulmasõ, gelecek İdare Heyetine vazife
olarak verilmesinin karar altõna alõnmasõ;
ODALARIN TEKLİFLERİ
ELEKTRİK MÜH. ODASI :
1 — Birlik eski Umumî Kâtibi Mitat Ersöz'e verilen tazminat mevzuunun Birlik
Umumî Hey'etinde müzakeresi,
2 — T.M.M.O.B. İhtisas Odalarõnõn müstakil, hükmî şahsiyeti haiz olmasõ,
GEMİ MAK. İŞL. MÜH. ODASI :
l — Gemi Mak. İşl. Mühendisleri Odasõ Talimatnamesinin tetkik ve kabulü.
İNŞAAT MÜH. ODASI :
1 — 3458 sayõlõ kanunun tâdili,
2 — Oda Talimatnamesi 53. Maddesinin değiştirilmesi,
3 — Tip mukavele ve eksiltme şartnamesinin tetkik ve kabulü,
4 — 6235 - 7303 sayõlõ kanunun yürürlükten kaldõrõlarak müstakil hükmî
şahsiyeti haiz Mühendis ve Mimar Odalarõnõn kurulmasõ,
MAKİNA MÜH. ODASI :
l — Birliğe yeni veçhe verecek kanun tasarõsõnõn müzakeresi.
MİMARLAR ODASI :
l — Oda Talimatnamesi 91. ve 97. maddelerinin değiştirilmesi.

MALÎ RAPOR
Murakabe Raporu VIII. Devre Bütçe teklifi
Malî Rapor
1.3.1960 tarihinde başlayõp 28.2.1961 tarihinde sona eren 1960 malî
yõlõmõz için normal umumi heyetimizde kabul edilen bütçemizle ilgili tatbikat ve
neticeleri aşağõda arz olunmuştur.
I. GELİRLER :
1 — Tahakkuk: 1960 yõlõ Bütçesinde gelirlerimiz 572.527,76 lira olarak
tahmin edilmiş bulunmaktaydõ, l Mart 1960 ilâ 28.2.1961 tarihleri arasõnda
gelir tahakkuklarõ 541.061,24 lirayõ bulmuş %94 nispetinde gelir tahakkuku
sağlanmõştõr.
2 — Tahsilat : 541.061,24 lira tahakkuka mukabil 206.989,85 lira tahsilat
temin edilebilmiştir.
Birlik Hissesi olarak tahakkuk eden miktar 489.508.68 lira olup bu
tahakkuktan 150.163.77 lirasõ Odalardan tahsil edilmiş 26.025 lirasõ ise
Birliğimizden hakkõ huzur alacaklarõ bulunan meslektaşlarõn işbu alacaklarõnõn
Odalarõna devir ile Odalarõn hisse borçlarõna mahsup edilmiştir. Odalarõn
1.3.1960 tarihine kadar olan % 20 gelir ve Birlik Hissesi borçlarõna mahsuben
yapõlan 93.939,31 lira da yukarõdaki rakama ilâve edilirse, 1960 yõlõ içinde
Odalardan cem'an yekûn 270.128,08 lira tahsilat yapõldõğõ müşahede
edilecektir.
Odalarõn 1961 yõlõna devrettiği hisse borçlarõ yekûnu 421.907.62 lirayõ
bulmaktadõr. Bu yekûna Odalarõn bildirilmeyen % 20 gelir hissesi tahakkuklarõ
dahil değildir.
II. GİDERLER :
1956 yõlõndaki 180.363.79, 1957 yõlõndaki 193.431.32, 1958 yõlõndaki
168.958.04 ve 1959 yõlõndaki 219.706.91 lira gidere mukabil 1960 yõlõnda
313.555.77 lira masraf tahakkuk etmiş bulunmaktadõr. Giderlerimizin 401.902
liralõk Gider Bütçesine göre % de nispeti 78’dir. Personel Giderleri faslõnda,
eski Umumî Kâtip M. Ersöz'e Talimatname gereğince ödenen Tazminat
sebebi ile diğer maddelerden münakale yapõlmasõna rağmen 704.18 liralõk bir
depasman; Umumî Heyet Giderleri faslõnda Fevkalâde Umumî Heyet sebebi
ile 4.281,72 liralõk bir depasman vukua gelmiştir.
İdare Giderleri faslõnda ise yalnõz P.T.T. maddesinde 949.43 liralõk
depasman olmuş ve İdare Heyetimiz karan ile müteferrik maddeden
münakale yapõlmõştõr. Teknik Haber Giderler Faslõnda ise Baskõ maddesinde
6.230, Kâğõt maddesinde68.12 ve Diğer Giderler maddesinde 8.487.59 liralõk
depasman olmuş ve İdare Heyeti Karan ile Telif ve Memur Ücretleri
maddesinden münakale yapõlmõştõr.
III. BİLANÇO :
1 - Aktif Hesap : 28.2.1961 tarihinde nakit mevcudumuz 6.879.6 lira olarak
kasa ve bankalardaki hesaplarõmõzda bulunmaktadõr. Odalarõn % 20 ve Birlik

Hissesi borçlarõ, geçen senelerden devreden borçla birlikte; 421.907.2 lirayõ
bulmaktadõr. Tahakkuku yapõlmõş olup da henüz tahsil edilememiş olan ilân
ve abone alacağõmõz 23.256.90 liradõr. 100 lirasõ pul avansõ, 100.5 lirasõ
Teknik Terimler Komitesi avansõ ve 5.200 lirasõ peşin kira olmak üzere
5.400.5 lira avans alacağõmõzõ, 8.783.6 lira muhtelif daire ve müesseselerden
karõşõk alacağõmõzõ teşkil etmektedir. 7.655,56 lira ise Birlikte mevcut mefruşat
ve demirbaşlarõ teşkil etmektedir.
2 — Pasif Hesap : Hakkõ huzur alacaklarõnõn devrinden dolayõ alacaklõ çõkan
bir odamõzõn ileride Birlik Hisselerine mahsup edilecek alacağõ tutarõ 1.176
liradõr. 1.290.50 lirasõ ödenecek vergiler, 7.758.73 lirasõ ödenecek hakkõ
huzurlar, 1.517.93 lirasõ henüz mahiyeti belli olmayan emanet paralar,
karõşõkta ise 15.000 lirasõ T. Yüksek Mühendisler Birliğine kira, 16.059.05
lirasõ matbaalara baskõ, 1.903 lirasõ meslekî teşekküllere ikraz ve 1.996.78
lirasõ diğer borçlarõmõz bulunmaktadõr. Teknik Terimler Komitesine 1959’dan
devir ve 1960 yõlõnda bağõş ve yardõm olarak temin edilen gelir 8.188.49 lira
olup bunun 6.503.17 lirasõ sarf edilmiş ve böylece Komitenin 1.685.32 liralõk
tahsisatõ kalmõştõr. Transit Hesap Karõşõk maddesinde ise 8.217.92 lira kimin
tarafõndan yatõrõldõğõ belli olmayan emanet para ve 4.400 lira ise mahsubu
henüz yapõlamayan borç tahsilatõdõr.
1960 yõlõ gelirlerimiz ile giderlerimiz arasõndaki fark 432.877.62 lira,
1961 yõlõna devrettiğimiz gelirler bakiyesidir. Bu meblâğõn müfredatõ aşağõda
gösterilmiştir:
6.879.16 lirasõ
nakit
27.655.56 “ demirbaş
398.342.90 “ alacaklarõmõzdan borçlarõmõz çõktõktan sonra kalan alacağõmõz
432.877.62
Gelir ve giderlerimiz ile Bilançomuz hakkõnda verdiğimiz bu izahattan
sonra bir yõllõk tecrübeye tâbi tutarak tasvibinize sunduğumuz “Birlik Bütçe ve
Muhasebe Talimatnamesi” tasarõsõnõn bütçe ve muhasebe çalõşmalarõnõ daha
rasyonel ve muntazam bir duruma götüreceğine olan inancõmõzõ belirtmek
isteriz.
T.M.M.O.B.
1960 MALİ YILI BİLANÇO CETVELİ (1.3.1960 - 28.2.1961)
AKTİF
Hesap Adõ

Lira Kr.

I.KASALAR

1.388.21

II. BANKALAR

5.490.95

III. ODALARIN BORÇLARI
1. Elektrik
43.475.45
2. Gemi
554.15
3. Gem. Makinalarõ İşl. 130
4. İnşaat
132.628.33
5. Kimya
24.305.68
6. Maden
8.957.76
7. Makina
78.303.96

8. Mimarlar
9. Orman
10. Ziraat

74.535.90
37.048.39
21.968
421.907.62

IV. M. BORÇLULAR
1. İlan ve
23.256.90
Aboneden
2. Karõşõk
8.783.16

32.040.06

V. TRANSİT
1. Avanslar

5.400.45

VI. Mefruşat ve Demirbaş 27.655.56
Umumi Yekun

493.882.85

PASİF
I. ODALARIN ALACAKLARI
1.Harita
1.176

1.176

II. M.ALACAKLILAR
1. Ödenecek
1.290.50
Vergiler
2. Ödenecek hakkõ
huzurlar
7.758.73
3. Emanet paralar 1.517.93
4. Karõşõk
34.958.83

45.525.99

III. TRANSİT
1. Teknik Terimler
Kom. Tahsisatõ
1.685.32
2. Karõşõk
12.617.92

14.303.24

IV. 1961 YILINA DEVREDEN
GELİR BAKİYESİ

432.877.62

Umumî Yekûn

493.882.85

T.M.M.O.B.
1960 MALİ YILI GELİR VE GİDER CETVELİ
(1.3.1960-28.2.1961)
GİDERLER
Hesap Adõ

Lira Krş.

I. PERSONEL GİDERLERİ
150.904.18
II. İDARE GİDERLERİ
39.212.86
III. UMUMÎ HEYET GİDERLERİ 13.212.86
IV. NEŞRİYAT GİDERLERİ
110.157.01

V. 1961 YILINA DEVREDEN
GELİR BAKİYESİ

432.877.62

Umumi Yekun

746.433.39

GELİRLER
I. BİRLİK HİSSESİ GELİRLERİ 489.508.69
II. NEŞRİYAT GELİRLERİ
25.896.65
III. YARDIM VE BAĞIŞLAR
431.91
IV. SAİR GELİRLER
826.41
V. 1959’DAN DEVREDEN
GELİR BAKİYESİ
229.769.73
Umumi Yekun

746.433.39

T.M.M.O.B.
1960 MALİ YILI GELİRLERİ, TAHMİN, TAHAKKUK VE TAHSİLAT
MUKAYESE CETVELİ
Fasõl
ve Madde

Bütçe
Tahsisatõ

Tahakkuk

Tahsilat

Tahmin-Tahakkuk Farkõ

I. Birlik
493.839,49
1. Elektrik
34.560
2.Gemi
3.960
3. Gemi Mak.
4. Harita
8.100
5. İnşaat
152.047,97
6. Kimya
41.250,52
7. Maden
25.696
8. Makina
83.225
9. Mimarlar 57.200
10. Orman 42.800
11. Ziraat
45.000

489.508,69
41.630,71
4.578
2.700
9.532
151.041,29
23.670
23.593,22
70.264,77
57.832
37.305
67.361,70

176.188,77
14.476
4.023,85
2.570
10.708
45.930,76
13.987
14.635,46
2.950
14.689
6.825
45.393,70

-4.330,80
7.070,71
618
2.700
1.432
1.006,68
17.580,52
2.102,78
12.960,23
632
5.495
22.361,70

II. Oda
Yardõmlarõ

1

1

1

1

III. Neşriyat
Gelirleri
55.000
25.896,65 6.016
29.103,35
1. Abone
40.000
12.024,90 2.016
27.975,10
2. İlân 15.000
13.871,75 4.000
1.128,25

IV. Yardõm
ve Bağõşlar 1

431.91

431.91

430.91

V. Sair
Gelirler

158,51

826,41

826,41

VI. Müdevver
Gelirler
23.527,76

24.397,58

23.526,76 869,82

1. Nakit
değerler

23.526,76

23.526,76

870,82

—

23.526,76

2. 1959 Oda
hisse borç. 1
YEKÛN

667,90

869.82

572.527,76 541.061,24 206.989,85 31.466,52

T.M.M.O.B.
1960 MALİ YILI GİDERLERİ TAHSİSAT, TAHAKKUK VE SARFİYAT
MUKAYESE CETVELİ
Fasõl
Farkõ
ve Madde

Bütçe

Tahakkuk

Sarfiyat

Tahsisat-Tahakkuk

Tahsisatõ

I. Personel 150.200
150.904,18 141.049,90 -704.18
Giderleri
1. Hakkõ
33.500
31.850
24.310
1.650
Huzurlar
2. Vazifeli aza
ücretleri
1.800 1.800
900
3. Memur
ücretleri
97.200
94.402,06 92.987,78 2.797,94
4. İkramiyeler10.200
10.000
10.000
200
5. Tazminat 3.500
12.137,51 12.137,51 -8.637,51
6. Harcõrahlar4.000 714,61
714,61
3.285,39
II. İdare
Giderleri
56.501
39.212,86 39.212,86 17.288,14
1. Kõrtasiye
ve büro
5.000
4.824,02
4.824,02.
175,98
2. Matbu
evrak
2.000
1.270
1.270
730
3. İlân ve
abone
2.000
1.348,50
1.348,50
651,50
4. P.T.T.
5.000
5.949,43
5.949,43
-949,43
5. Vergi ve
resimler
250
240,96
240,96
9,04
6. Temsil
15.000
12.007,20 12.007,20 2.992,80
7. Tenvir, teshin
ve su
2.500 2.156,91
2.156,91
343,09

8. Kira18.000
7.200
7.200
10.800
9. Adlî
masraflar
500
500
10. Tamir ve
bakõm
1.250
344,70
344,70
905,30
11. Müteferrik5.000 3.871,14
3.871,14
1.128,86
12. İmha
1
1
III. Umumi Heyet
Giderleri
9.000
IV. Sabit Kõymetler
Tahsisatõ
10.000
1. Demirbaş ve
Mefruşat
7.500
2. Kitap
2.500
V. Neşriyat
Giderleri
155.200
1. Teknik Haber
Gazetesi
a) Memur
Ücretleri
36.400
b) Tazminat 2.500
c) Telif ve
tercüme
16.000
d) Baskõ
26.400
e) Kâğõt
25.000
f) Diğer
giderler
8.900
2. Diğer
neşriyat

13.281,72

13.281,72

4.281,72

518,90

518,90

9.481,10

518,90

518,90

6.981,10
2.500

110.157,01 99.106,81

45.042,99

32.169,80

32.169,80

4.230,20
2.500

2.901,50
32.630
25.068,12

2.901,50
21.579,80
25.068,12

13.098,50
6.230
68,12

17.387,59

17.387,59

8.487,59

40.000

40.000

VI. Tetkik ve
İstişare Gider20.000

20.000

VII. Yardõmlar1.001

1.001

VIII. Birlik Binasõ
Fonu
170.625,76
UMUMÎ YEKUN

170.625,76

573.527,76 314.074,67 393.110,19 258.453,09

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği Umumi Hey'et Başkanlõğõna
Uhdemize tevcih buyurduğunuz murakõplõk vazifesini faaliyet devresi
içinde zaman zaman Birliğe gidip muhasebe defter ve kayõtlarõ ile kasa, arşiv
mevcuttan, demirbaşlar ve bunlarla ilişkin muamelât bir bir gözden geçirilmek
suretiyle ifa edilmiştir. Yapõlan incelemelerde :

1 — Bütün harcamalarõn kabul buyurduğunuz bütçedeki fasõl ve maddelerle
tahsisat miktarlarõna uygun bulunduğu ve gereken aktarmalarõn verdiğiniz
yetkiye istinaden İdare Hey'etince yapõlmõş, yalnõz Umumî Kâtibe verilen
12.000 liralõk tazminatla temsilciler meclisine seçilecek temsilcilerimiz için
yapõlan olağanüstü umumî hey'eti toplama gibi gayri melhuz masraflar
yüzünden bunlarla ilgili fasõllarda yetki sõnõrlarõnõn aşõlmõş olduğu,
2 — Müsbit evrakõn, usul ve teamüle uygun şekilde hazõrlanõp tediye fişlerine
iliştirildiği,
3 — Tatbikat sõrasõnda; hazõrlanmõş bulunan muhasebe talimatõnda bazõ
noksanlõklar bulunduğu görülmekle bunlarõn ikmali gerektiği,
4 — Yapõlan harcamalarõn; İdare Hey'eti, Komisyonlar ve idare personeli aylõk
ve huzur haklarõ ile çõkarõlmakta olan teknik haber gazetesine ve personeline
münhasõr kaldõğõ, Birlikle üyelere gerekli meslekî ve sosyal hizmetlerin ifasõna
imkân verecek ölçüde gelir sağlanamadõğõ bunun da bazõ odalarõmõzõn son yõl
içinde hiç ödeme yapmamalarõndan veyahut çok cüz'î bir tediyede
bulunmalarõndan ileri geldiği.
5 — Geçmiş senelerden kalma birlik hisseleri odalarõmõzca ödenebildiği
takdirde birlik bünyesinde büyük ölçüde bir ferahlama olacağõ gibi toplanan
bu varlõkla yõllardõr özlemini çektiğimiz binanõn inşasõ teşebbüsüne geçileceği
ve böylelikle her sene ödenen kira bedeli tasarruf edilmekle beraber
üyelerimiz arasõndaki sosyal münasebetleri de kuvvetlendirilmiş olacağõ
anlaşõlmõştõr.
Bu arada elektrik mühendisleri odasõ, hey'etimiz mensuplarõna ayrõ ayrõ
yazdõğõ mektuplarla umumî kâtiplikten ayrõlõşõ sõrasõnda Sayõn Mitat Ersöz'e
verilen tazminatõn yersiz olduğunu bildirmiş ise de bu hususta karar ittihazõ
yetkimiz dõşõnda olduğundan keyfiyetin yüksek umumî hey'etinize arzõ uygun
görülmüştür.
1961 yõlõ için düzenlenmiş bulunan bütçe; birliğin bugünkü malî şartlarõ
ve imkânlarõ muvacehesinde muvafõk ve makul bulunmuş olup geçen seneye
nazaran hemen masraflarõn çoğunda kõsõntõ yapõlmõş, yalnõz devletin de kabul
ettiği esaslara paralel olarak umumî kâtipten gayri personel ücretleri % 20
nispetinde arttõrõlmõştõr ki, bu da bir zarureti karşõlamağa matuf yerinde bir
tedbir ve işlemdir.
Birlik personel kadrosu aynen muhafaza edilmiş sadece teknik haber
neşriyat kadrosuna 700 lira aylõklõ bir memur ilâve edilmiştir. Mevcut kadro işi
yetiştiremediği için devre başõndan beri yevmiye ile çalõştõrõldõğõnõ gördüğümüz
arkadaş bu suretle kadroya alõnmõş olacaktõr ki, vazifeye bağlanmasõnõ ve
daha verimli çalõşmasõnõ sağlamak yönünden bunda da isabet vardõr. Buna
karşõlõk alõnan ilân miktarõn arttõrõlmasõ için de teknik haber personelinin daha
fazla gayret sarf etmesi muvafõk olur. Hülâsa umumiyetle muamelâtõn
zamanõnda ve intizamla yürütülmüş bulunduğunu arz eder bu vesile ile
muhterem hey'etinizi hürmetlerimizle selâmlarõz.
Murakõp
NEZİH DEVRES
ASIM ALP
İBRAHİM KUTLUTAN

Türk Mühendis Mimar Odalarõ Birliği 1961 Mali Yõlõ Bütçesi Mucip Sebepleri
I — GELİRLER CEDVELİ :
1. Birlik hissesi ve % 20 hisseleri : Gelirlerimizin en mühim kaynağõnõ teşkil
eden bu fasõlda yapõlan tahminler Odalarõn 1961 yõlõ bütçelerine koymuş
olduklarõ tahsisat olup 1961 yõlõ içinde âza başõna yõlda 36 liradan tahakkuk
edecek Birlik hissesi ile 1961 yõlõnda tahsil edecekleri ve 4.6.1959
tarihine kadar olan gelirlerinin % 20 hisselerinden teşekkül etmektedir.
Müşahede edileceği üzere bazõ Odalarõmõzõn % 20 gelir hissesi tahsisatõ
bulunmamaktadõr. Kendi bütçelerine konulmadõğõ için Birlik bütçesine de
koyamadõğõmõz bu gelirlere mahsuben, sene içinde Odalardan tahakkuk
oldukça tahsilat da yapõlacağõ şüphesizdir.
2. Oda fevkalâde yardõmlarõ: Odalar tarafõndan yapõlabilecek yardõmlarõ ihtiva
eden bu fasõl için ancak, l liralõk tahsisat konmuş bulunmaktadõr.
3. Neşriyat gelirleri: Neşriyat gelirlerimiz gazetenin ilân ve abone gelirlerinden
teşekkül etmektedir. Geçen yõl elde edilen gelirlere göre 1961 yõlõnda
abonelerden 13.500 ve ilândan 15.500 lira cem'an yekûn 29.000 lira neşriyat
geliri elde edileceği tahmin edilmektedir.
4. Yardõm ve bağõşlar : Bu fasõlda da tahminlerimizi realiteye mutabõk tutarak
asgari bir rakkam koymuş bulunuyoruz.
5. Sair gelirler: Bu fasõldaki tahmin, bankadaki mevduatõmõzõn temin edeceği
faizler ile bütçemizi yuvarlak bir rakama bağlama hususunun göz önünde
tutulmasõyla teşekkül etmiştir.
6. Müdevver gelirler: Bu faslõn gelirleri iki maddeden teşekkül etmektedir.
Birincisi 1960 malî yõlõ bilançomuzdan devreden nakit paramõz ile borçlarõmõz
çõktõktan sonra tahsil edilecek alacaklarõmõz olup ikincisi ise, bazõ
Odalarõmõzca 1960 yõlõnda yapõlmayan ve 1961 yõlõnda yapõlmasõ icap
eden eksik % 20 gelir ve Birlik hissesi tahakkuklarõna karşõlõktõr. Ancak, bu
miktar bilinmediğinden bütçeye l lira konulmuştur.
II — GİDERLER CEDVELİ :
1. Hakkõ huzurlar : Geçen seneki tatbikat göz önünde tutularak bu maddede
tahsisat bakõmõndan bir değişiklik yapõlmamõştõr.
2. Vazifeli âza ücretleri: Murakõplar ücretlerinden teşekkül eden maddede
geçen seneye nazaran bir değişiklik yapõlmamõştõr.
3. Memur ve hizmetliler ücreti: Umumî Kâtip ücreti dõşõnda memur ve
hizmetliler kadrolarõna, devlet personeline yapõlan zamma müşabih olarak
seyyanen % 20 zam yapõlmõş ve tevellüt eden küsuratlar en yakõn yuvarlak
rakama iblâğ edilmiştir. Teknik Haber Gazetesi kadrosuna ise, artan iş
hacmini karşõlamak için 700 liralõk bir kadro ilâve edilmiştir. Aslõnda bu kadro

geçen yõl muvakkat memur ücretleri faslõndan karşõlanmaktaydõ.
4. Tazminat, Sigorta, fazla mesai ve muvakkat memur ücretleri: Geçen yõl
kabul edilen tahsisattan daha az bir tahsisat teklif edilmiştir.
5. İkramiyeler: Evvelki yõl kabul edilen karara göre, iki aylõk kadro tutarõnda
bütçeye koymuş bulunuyoruz.
6. Harcõrahlar: Geçen yõlki tahsisattan az bir tahsisat teklif edilmiştir.
7. İdare giderleri: 1960 yõlõ bütçesinde İdare giderleri faslõnõn yekûnu 55.501
lira iken bu yõl 43.451 lira olarak tespit etmiş bulunuyoruz.
8. Umumî Heyet giderleri: Geçen yõlki kongre masraflarõ göz önünde tutularak
12.000 olarak teklif etmekteyiz.
9. Sabit kõymetler tahsisatõ: Geçen yõlki tahsisattan daha az bir tahsisat teklif
edilmiştir.
10. Teknik çalõşma ve istişari hizmet giderleri: Birliğimizin talep edilecek
istişari hizmetler için yapacağõ masraflar ile Teknik Terimler Komitesine
yapacağõ yardõmlarõ karşõlamak üzere 1.000 liralõk bir tahsisat muvafõk
düşünülmüştür.
11. Neşriyat giderleri: Birinci maddede Teknik Haber Gazetesinin geçen yõlki
masraflarõ göz önünde tutularak 130.798 liralõk bir tahsisat tefrik etmiş
bulunuyoruz.
İkinci madde, diğer neşriyat maddesi olup, kitap, mecmua, broşür,
rapor gibi herhangi bir neşriyatõn icap etmesi halinde ihtiyar edilecek
masraflara karşõlõk olarak konulmuştur.
12. Yardõmlar: Birinci maddeyle, geçten sene ki tahsisatõ aynen koymuş
bulunuyoruz. İkinci maddeye ise hayõr işleri ve hayõr cemiyetlerine
yapõlabilecek yardõmlarõ karşõlamak üzere 1.000 liralõk bir tahsisat koymuş
bulunuyoruz.
13. Birlik binasõ fonu : Bu fasõl bütçemizin gelirler cetvelinin VIII. faslõnda
bulunan nakit mevcudumuz ve borçlarõmõz çõktõktan sonra tahakkuk etmiş
alacaklarõmõz ile 1961 yõlõnda Odalardan tahsil edilecek Birlik hissesi
tutarlarõnõn 1/3 ünden teşekkül etmektedir. Odalardan tahsilat yapõldõğõ
takdirde Bina fonu için gerekli tahsisi yapmak mümkün olacaktõr.
Kõsaca mucip sebeplerini arz ettiğimiz 1961 yõlõ bütçesinin
hizmetlerimizin inkişafõnõ temin edeceği ümidinde bulunduğumuzu muhterem
heyetinize arz etmek isteriz.
33
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 1961 Mali Yõlõ Bütçe Talimatõ
MADDE l — Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin 1961 yõlõ bütçesi
başlangõcõ 1.3.1961 ve bitimi ise 28.2.1962 tarihleridir. Bu müddet için geliri
928.723,06 lira ve gideri ise 928,723,06 liradõr.

MADDE 2 — Gelirin, tahsilat makbuzu veya banka dekontu mukabilinde
yapõlmasõ ve gelirin müsbit evraka istinat etmesi şarttõr. Bütçe dahilinde sarf,
İdare Heyetinin veya salahiyetli şahõslarõn oluru ile yapõlacaktõr.
MADDE 3 — 1961 malî yõlõ bütçesi giderleri cetvelinin bir faslõnõn
maddelerindeki tahsisat kâfi gelmediği takdirde, başka maddeden o maddeye
münakale yapmağa İdare Heyeti salahiyetlidir.
MADDE 4 — İşbu Talimatnamenin tatbikine İdare Heyeti salahiyetlidir.
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1961 MALİ YILI BÜTÇESİ GELİRLER CETVELİ
Fasõl ve Maddeler

Tahmin

BİRLİK HİSSESİ VE % 20 GELİRLER HİSSESİ
Elektrik
982x36
37.052
Gemi
109x36
3.924
Gemi Mak. 180x36
6.480
Harita
275x36
9.900
İnşaat
3750x36
135.000
Kimya
750x36
27.000
+10.000
Maden
650x36
23.400
+923
Makina
1855x36
66.780
Mimarlar
1638x36
58.608
Orman
1050x36
37.800
+2108
Ziraat 2000x36
72.000
+3000
477.944
16.031

493.975

II ODA FEVKALADE YARDIMLARI

1

III NEŞRİYAT GELİRLERİ
1 Teknik Haber Abone
2 Teknik Haber İlân

13.500
15.500

29.000

IV YARDIM VE BAĞIŞLAR

1

V SAİR GELİRLER

523

1961 yõlõ câri gelirleri
VI MÜDEVVER GELİRLER :
1 1960 yõlõndan devreden
gelirler bakiyesi
2 Odalarõn tahakkuk
ettirilmeyen hisseleri

523.500

405.222,06
l

405.223,06

1961 Yõlõ Bütçesi Gelirleri Yekûnu

928.723,06

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1961 MALİ YILI BÜTÇESİ GİDERLER CETVELİ
Fasõl ve Maddeler

Tahsisat

PERSONEL GİDERLERİ:
Hakkõ Huzurlar:
a) İdare Heyeti
40(10x25) 10.000
b) Y. Haysiyet Divanõ
6(5x50)
1.500
c) Yardõmcõ Organlar
8x10(10x25+25)22.000

35.000

2 - Vazifeli âza ücretleri :
a) Murakõplar ücreti
12(3x50)

1.800

3 - Memur ve Hizmetliler Ücreti 12 x 9.175

110.100

4 - Tazminat, Sigorta, fazla mesai,
muvakkat memur ücretleri

1.500

5 İkramiyeler

2 x 9.175

18.350

6 Harcõrahlar

2.000
167.250

İDARE GİDERLERİ:
1 - Kõrtasiye ve büro
2 - Matbu evrak
3 - İlân ve abone
4 – P.T.T.
5 - Vergi, resim ve harçlar
6 - Temsil (FEANI masraflarõ dahil)
7 - Tenvir, teshin ve su
8 – Kira
9 - Adli masraflar
10 - Tamir ve bakõm
11 – Müteferrik
12 – İmha

5.000
2.000
2.000
6.500
300
13.000
2.500
7.200
500
500
3.950
l
43.451

III UMUMİ HEYET GİDERLERİ
IV SABİT KIYMETLER TAHSİSATI :

12.000,

1 Mefruşat ve büro levazõmatõ
2 Kitap

2.500
2.500

V TEKNİK ÇALIŞMA VE İSTİŞARİ HİZMET GİDERLERİ

1.000
VI NEŞRİYAT GİDERLERİ :
1 Teknik Haber Gazetesi:
a) Memur ücret ve ikramiyeleri
b) Tazminat, sigorta, fazla mesai
c) Telif ve tercüme
d) Baskõ
e) Kâğõt
f) Diğer giderler
Diğer neşriyat

53.900
2.398
4.000
35.000
28.000
7.500
130.798
3.000

VII YARDIMLAR:
1 Odalara yardõm
2 Hayõr işleri ve cemiyetlere yardõm

1.000

1961 Yõlõ carî giderleri

363.500

VIII BİRLİK BİNASI FONU :
1 Müdevver gelirlerden
2 1961 yõlõ Birlik hissesinden

405.22306
160.000

1961 Yõlõ Bütçesi Yekûnu

928.723.06

l

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
1961 MALİ YILI MEMUR VE HİZMETLİLERİ KADRO CETVELİ
Kadro Unvanõ
Umumi Katip
Muamelat Şefi
Hukuk Müşaviri
Muhasebeci
Evrak ve kayõt memuru
Daktilo
Tevzi memuru
Odacõ

Aylõk Kadro Ücreti
3.000
1.800
850
850
850
850
550
425

Aylõk kadrolar tutarõ 9.175
TEKNİK HABER GAZETESİ
1961 MALİ YILI MEMUR VE HİZMETLİLER KADRO CETVELİ
Kadro Unvanõ
Teknik Sekreter
Muhabir Musahhih
Büro Memuru
İlân ve Abone Memuru

Aylõk Kadro Ücreti
1.200
850
700
600

Tevziat Memuru

500

Aylõk kadrolar tutarõ 3.850
EKLER l-10
İNKILÂP HAREKETİ DOLAYISIYLE T.M.M.O.B. BİLDİRİSİ
27 Mayõs 1960 tarihinde Türk Silâhlõ Kuvvetleri tarafõndan başarõlan
inkõlâp Hareketi hakkõnda aşağõdaki hususlarõn azamõz bulunan 12.000
Mühendis ve Mimar adõna radyo, matbuat ve Teknik Haber Gazetesi
vasõtasiyle efkârõ umumiyeye duyurulmasõna T.M.M.O.B. İdare Heyetince
ittifakla karar verilmiştir.
1 — Türk Silâhlõ Kuvvetlerince 27 Mayõs 1960 tarihinde gerçekleştirilen Millî
hareketi, özlenilen hürriyeti getiren bir inkõlâp olarak tasvip eder, Kahraman
Türk Ordusu ve idealist Türk Gençliğine derin şükranlarõnõ sunar.
2 — Sabit idarenin hukuk dõşõ durumu ve bugünkü hareketin meşruiyeti
hakkõnda Sayõn Rektör Sõddõk Sami Onar Başkanlõğõnda kurulan Anayasa
Komisyonu ön raporundaki fikirlere aynen iştirak eder.
3 — Mühendislik ve mimarlõk meslekleri bakõmõndan eski idarenin teknik
işlerdeki günlük politika mülahazalarõyla plân ve program dõşõ hareketlerine ve
böylece teknik sahada da millî ve fikrî servetin israfõ haline son vermek
suretiyle memleketimizin müstakbel gelişmelerine yepyeni bir yolun açõlmõş
olduğuna inanõr.
4 — Yukarda belirtilen sarih düşüncelere ilâveten Türk Mühendis ve Mimar
Odalarõ Birliği bütün mevcudiyetiyle kendisinden beklenilecek hizmete daima
amade bulunduğunu beyan eder.
YÜKSEK HAYSİYET DİVANI BİRLİK ÂZALARI :
GÜRAN Ali Talip, GÖYDÜN Celâl, İPLİKCİ Emin, PARLAR Zeyyat.
BİRLİK MURAKABE HEYETİ :
ALP Asõm, DEVRES Nezih, KUTLUTAN İbrahim, TUNCEL Esat,
MENEMENCİOGLU F., DORUK F.
BİRLİK İDARE HEY'ETİ :
Reis: KÖMÜRCÜOĞLU Halûk
II. Reis : ÖZSAN Vedat
Muhasip Aza : UNSUR Asri
Temsil ettiği İstifa eden
Oda
Asil Azalar
ELEKTRİK
Emin 47

Asil Azalar

Yedek Azalar İştirak

TANYELOĞLU Münir

İPLİKCİ

TURGAY Zeki

GEMİ
Kemal

GÖZEN Celâl

SAN

35
ÖZMERAL
Hamza

GEMİ MAK. İŞLT
19

BİLLUR Enver
(Müşahit)

HARİTA
47

ÜNSÜR Asri

ARISOY Şevket
PALA Kadir

İNŞAAT

KOPER Daniş

Kömürcüoğlu H.

SALİHOĞLU

49
Mehmet
KİMYA

AKYOL Selâhattin
TOPALOĞLU İhsan GÜRKAN Hamdi

MADEN

21

DURUCAN Ekrem GÜNER Üner
44
BAŞBÖLÜK
Mahmut

MAKİNA
47

ÇELTİKÇİ Fikret

NEYAPTI Yakup
ER Şükrü

MİMARLAR
Muhittin
49

ÖZSAN Vedat

GÜRELİ
ŞALVUZ Necdet

ORMAN
SÖNMEZ Necmi

ASMAZ Hasan
43
ÖZTUNALI İsmet

ZİRAAT
47

BAYKAL İzzet

PAMİR Turgut
KARAELMAS

Adem
Umumî Kâtip :
ERSÖZ Mitat
13.5.1960’a kadar
ERDEMİR Mehmet 1.7.1960 – 16.1.1961
TANYELİOĞLU Münir
16.1.1961 – 27.1.1961 Birlik işlerini vekaleten
tedvir
ÖZAL Rüştü
27.1.1961 – 17.2.1961’den itibaren izinli
ASMAZ Hasan
25.2.1961’den itibaren vekaleten

BİRLİK KOMİSYONLARI (Ek: 4)
KOMİSYONLAR
Elektrik:
Mevzuat: Özkal Enver
Hak ve Salahiyetler: Tuncer Naci
Teknik Personel Ücretleri: Öztürk Fevzi
Teknik Eğitim: Turgay Zeki
Teknik Terimler: Alöç Abbas
Mesken Kanun Layihasõ: Yaşargil Bülent
Mesken ve Yapõ Malzemeleri
Araştõrma Enstitüleri: Aykor dEmir
Mesul Müdürlük: Turgay Zeki
Meslek Ahlakõ Kaideleri: Çavuşoğlu A.
Gemi:
Mevzuat: San Kemal
Hak ve Salahiyetler: Özmeral Hamza
Mesul Müdürlük: Arõkan Feridun
Gemi Mak. İşl.:
Mevzuat: Billur Enver
Hak ve Salahiyetler: Billur Enver
Teknik Personel Ücretleri: kuzuoğlu H.
Teknik Eğitim: Koç A. Rõza
Teknik Terimler: Erer Mehmet
Mesken ve yapõ Malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Billur Enver
Meslek Ahlakõ Kaideleri: Pilten Bahaettin
Harcõrah K.: Soysal Medeni
Harita:
Mevzuat: Aysev Özhan
Hak ve Salahiyetler: Ünsür Asri
Teknik Personel Ücretleri: Arõsoy Şevket
Teknik Eğitim: Öztürk Fikri
Teknik Terimler: Evinay Kerim
Mesul Müdürlük: Aysev Özhan
Harcõrah K.: Arõsoy Şevket
İnşaat:
Mevzuat: Noyan Kemal
Hak ve Salahiyetler: Soyer Niyazi
Teknik Personel Ücretleri: Noyan Kemal
Teknik Eğitim: Özbek A. Rõza
Teknik Terimler: Babüroğlu S.
Mesken Kanun Layihasõ: Devletkuşu İsmail
Mesken ve Yapõ Malzemeleri

Araştõrma enstitüleri: Suverir Sedat
Mesul Müdürlük: Onarman Fasih
Meslek Ahlak kaideleri: Gün Mesut
Harcõrah K. : Soyer Niyazi
Kimya:
Mevzuat: Orhun Mehmet
Hak ve Salahiyetler: Akbulak Faruk
Teknik Personel Ücretleri: Borçbakan Cavit
Teknik Eğitim: Gülbaran Emirhan
Teknik Terimler: Tolun Raşit
Mesken Kanun Layihasõ: Omay Neşet
Mesken ve Yapõ Malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Orhun Mehmet
Meslek Ahlak Kaideleri: Özenç Suzan
Harcõrah K.: Özenç Suzan
Maden:
Mevzuat: Başbölük Mahmut
Hak ve Salahiyetler: Erdem Kemal
Teknik Personel Ücretleri: Seyhan Tevfik
Teknik Eğitim: Erdem Kemal
Teknik Terimler: Manioğlu Kenan
Mesken Kanun Layihasõ: Barlas Naci
Mesken ve Yapõ Malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Kallioğlu İbrahim
Mesul Müdürlük: Aka Zeki
Meslek ve Ahlak Kaideleri: Kallioğlu İbrahim
Harcõrah K. : Seyhan Tevfik
Makina:
Mevzuat: Neyaptõ Yakup
Hak ve Salahiyetler: Neyaptõ Yakup
Teknik Personel Ücretleri: Seyrek Mustafa
Teknik Eğitim: Üner Cemal
Teknik Terimler: Ilõkça Nazõm
Mesken Kanun Layihasõ: Kõzõlca Kazõm
Mesul Müdürlük: Arslangiray N.
Meslek Ahlak Kaideleri: Arslangiray N.
Harcõrah K. : Cerit Münir
Mimarlar:
Mevzuat: Şalvuz Necdet
Hak ve Salahiyetler: Onaran Bülent
Teknik Eğitim: Gürer Yõlmaz
Teknik Terimler: Burak Cihat
Mesken Kanun Layihasõ: Beyru Rauf
Mesken ve Yapõ malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Arpat Atila
Harcõrah K.: Togay Haluk

Orman:
Mevzuat: Öztunalõ İsmet
Hak ve Salahiyetler: Osmanlõoğlu H.
Teknik Personel Ücretleri: Çağlayan Aziz
Teknik Eğitim: Sönmez Necmi
Mesken Kanun Layihasõ: Üntürk Galip
Mesken Ve yapõ malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Küçük Sadõk
Meslek Ahlakõ Kaideleri: Özden Faruk
Harcõrah K.: Çaplayan Aziz
Ziraat:
Mevzuat: Alp Asõm
Hak ve Salahiyetler: Alp Asõm
Teknik Personel Ücretleri: Perçin Mehmet
Teknik Eğitim: Tekeli S. Tahsin
Teknik Terimler: Kadester İ. Esat
Mesken Kanun Layihasõ: Alper Vahap
Baykal İzzet
Mesken ve Yapõ Malzemeleri
Araştõrma Enstitüsü: Alper Vahap
Mesul Müdürlük: tekeli S. Tahsin
Meslek Ahlak Kaideleri: Işõkhan Mustafa
Ek: 5
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ’NİN TEKNİK PERSONEL
BAREMİ İÇİN KABUL ETTİĞİ ESASLAR
1 — TEKNİK BAREM ZARURETİ :
Bugün Devlet sektöründe çalõşan mühendis ve mimarlara maaş, ücret,
yevmiye v.s. şekiller altõnda ve muvazenesiz bir surette muhtelif kurumlarca
yapõlan ödemelerin, mesleğin özellikleri de göz önünde bulundurularak, tam
bir nizam ve zaptõrap altõna alõnabilmesi, ancak ayrõ bir teknik personel
bareminin ihdasõ ile mümkün görülmektedir.
2 — TEKNİK BAREM CETVELİ :
Yukarõda bildirilen maksat ve gayeleri gerçekleştirmek amacõyla
hazõrlanmõş olan teknik barem cetveli ilişiktir. Bu cetvelde derece maaşlarõnõn
mutlak miktarõ yerine yüzde değerleri zikredilmiştir. Bugünkü şartlara göre 100
ile ifade edilen başlangõç derece maaşõnõn 1000 lira olmasõ Birliğimizce zaruri
görülmektedir.
On dereceyi ihtiva eden bu cetvelde mühendis ve mimarlarõn maaş
dereceleri üç kademeye ayrõlmõş olup en alt kademe dört derece, ikinci ve
üçüncü kademeler ise üçer derecedir.
3 — TERFİLER :
Birinci ve ikinci kademeden üst kademeye terfi için ise o kademelerin
son derecesinde üç yõllõk çalõşma süresinden başka üst kademenin
gerektirdiği ehliyet ve liyakat aranõr. Bu ehliyet ve liyakat her kurumun
bünyesinde teşkil edilecek bir yüksek teknik heyet marifetiyle tespit edilir.
Üst kademeye geçecek ehliyet ve liyakat göstermemekle beraber

bulunduğu kademenin gerektirdiği mesaiye basan ile devam edenlerin derece
maaşlarõ bu cetvelin 4. sütununda gösterildiği veçhile otomatik olarak ve yine
üç yõlda bir derece olmak üzere artõrõlõr.
4 — TÂYİN VE İNTİBAK :
Teknik bareme yalnõz mühendis, mimar, yüksek mühendis ve yüksek
mimarlar tâyin edilir. Mühendis ve mimarlar teknik baremin 10. derecesine,
yüksek mühendis ve yüksek mimarlar ise 9. derecesine atanõrlar. Teknik
bareme intibak, her üç yõllõk hizmet süresi bir derece alõnarak yapõlõr. Hususi
sektörde geçen süre de intibakta ayni şekilde nazarõ itibara alõnõr.
30.4.1958 tarihli Resmi Gazetede yayõnlanan 10195 sayõlõ yevmiyeli
personel talimatnamesine göre yevmiyeli olarak çalõşan mühendis, mimar,
yüksek mühendis ve yüksek mimarlarõn intibakõ yapõlõrken yeni teknik bareme
göre alacaklarõ maaş, yevmiye talimatnamesine göre aldõklarõ aylõk yevmiye
tutarõndan aşağõ ise halen almakta olduklarõ yevmiyeye tekabül eden ücret
tutan müktesep hak olarak kabul edilir. Şu kadar ki yevmiyeli personel
Talimatnamesine göre aldõklarõ yevmiye, bu talimatnamenin 10. maddesine
göre istisnai olarak takdir edilmiş olmasõn. Bu gibilerin önce yevmiye
talimatnamesine göre intibaklarõ yapõlõr ve bulunan ücret müktesep hak sayõlõr.
Müktesep hak almak suretiyle intibak ettirilmiş olanlar, derece maaşlarõ
müktesep haklarõna ulaşõncaya kadar terfi edemezler.
5 — İLÂVE ÖDEMELER :
Teknik Barem mensuplarõna aşağõda gösterilen esaslara göre ilâve
ödemeler yapõlabilir: İdari sorumluluk mevkileri için munzam ödeme; bu
ödemeler bu gibi hallerde diğer sorumlu personele tatbik edilen şekil ve
miktarlarda yapõlõr.
Tehlikeli iş yerlerinde, ağõr işlerde çalõşanlarla teknik özellikleri belirtilerek
munzam ödemelerin yapõlacağõ bir talimatname ile belirtilen işlerde
çalõşanlara, özel Talimatnamelerinde gösterilen şekil ve miktarlarda munzam
ödemeler yapõlõr. İstihsal primleri diğer personele tatbik olunan usul ve
şekillere göre teknik elemanlara da ödenir.
Bunlarõn haricinde kalabilen munzam ödemeler diğer Devlet işlerinde
çalõşan personele tatbik olunan usul, şekil ve miktarlara uygun olarak yapõlõr.
6 — Topluluğumuz arasõnda bazõ özel durumlar bulunduğundan Devlet
Personel Dairesinin Birliğimizin ayrõca mütalâasõnõ almasõ yerinde olur.
T.M.M.O.B. TEKLİFİ (Teknik Barem Cetveli)
Kademeler
derece

Dereceler

Derece Maaşõ%

Kademe Terfii yapmayanlarõn
Maaşõ %

Üçüncü
Kademe
İkinci 4
Kademe

1
2
3

400
360
320
280

5
6

315 350 385
245
210

Üçüncü
Kademe

7
8
9
10

175
150
125
100

200 225 250 300 325

Ek: 6
TEKNİK EĞİTİM KOMİSYONU RAPORU
24/III/1961
T. M. M. Odalarõ Birliği Başkanlõğõna
29.IX.1960 tarihinde ilk toplantõsõnõ yapmõş olan Teknik Eğitim
Planlama komisyonumuz, aşağõda ana hatlarõ ile belirtilmiş olan çalõşma
konusunu odalarõn da görüşlerini almak suretiyle sonuçlandõrmaya çalõşmõştõr.
1 — Memleketimizde ilk on yõllõk gelişme ve kalkõnma devresinde ihtiyaç
duyulacak teknik eleman miktarõnõn tespiti.
2 — Bu elemanlarõn yetiştirilmeleri için gerekli olan eğitim müesseseleri ve
bunlarõn kuruluş ve çalõşma şekilleri hakkõnda genel görüşler ve temenniler,
3 — Mühendislik ve Mimarlõk kollarõnda halen çalõşmakta olan branşlara ek
olarak yeniden bazõ ihtisas şubelerinin açõlmasõna ihtiyaç hissedilip
edilmediğinin tespiti,
Komisyonun bu güne kadar yapmõş olduğu 11 toplantõda, odalarõ temsil
eden komisyon üyelerinin görüşlerinden, odalarõn özel olarak istenen
mütalaalarõndan faydalanõlarak, yedi odanõn çalõşma sahalarõ için, yukarõda üç
madde halinde belirtilmiş olan teknik eğitim problemleri incelenmiştir. Geri
kalan 4 oda çalõşmalarõnõ daha detaylõ hazõrlayabilmek arzusu ile henüz
görüşlerini göndermedikleri için, komisyonumuzun çalõşmalarõ bu devre
içerisinde sona erdirilememiş ve bu sebeple de nihai komisyon raporu
hazõrlanamamõştõr.
Birlik genel kurul toplantõsõndan evvel bütün oda görüşlerinin
komisyonumuza gelmesi mümkün olduğu takdirde, nihai raporun genel kurul
toplantõsõna yetiştirilmesi için çalõşõlacaktõr. Durum saygõ ile arz olunur.
Komisyon Başkanõ Necmi Sönmez
Ek: 7
BİRLİK ESKİ UMUMİ KÂTİBİ MİTAT ERSÖZ'E VERİLEN TAZMİNAT
HAKKINDA
HUKUK MÜŞAVİRİ MÜTALAALARI
T.M.M.O.B. İDARE HEYETİ REİSLİĞİNE
VII. Umumî Hey'et toplantõsõnda, Birlik Talimatnamesinde yapõlan
tadilât dolayõsiyle Umumî Kâtiplik Müessesesinin ve halen vazife gören
Umumî Kâtibin durumu aşağõda arz olunmuştur.
1 — 19.8.1959 tarihinde aktedilen Fevkalâde Umumî Hey'et toplantõsõnda,
kanunda vaki değişiklik üzerine, Umumî Kâtibin, Odalar Birliği Umumî
Heyetinde seçilecek üç namzet arasõndan İdare Heyetince tâyini usulü kabul

edilmiş bulunmaktaydõ.
Ayrõca, bir hükümle de, Umumî Kâtipliğin herhangi bir şekilde inhilâli halinde,
diğer iki namzet de mevcut değilse Odalar asîl azalarõ arasõndan birinin,
normal Umumî Heyet toplantõsõnda namzetler tespit edilip yeni tâyin
yapõlõncaya kadar tâyini derpiş edilmiştir.
2 — Ayni Umumî Hey'ette alman bir karar gereğince de, 1960 Nisan ayõnda
yapõlacak normal Umumî Hey'et toplantõsõna kadar kanun ve kabul olunan
Birlik Talimatnamesine göre Umumî Kâtipliğin inhilâl maddesinin tatbik
salahiyeti İdare Hey'etine verilmiş ve bu salahiyete istinaden İdare Hey'eti,
halen vazife gören Umumî Kâtibi tâyin etmiştir.
3 — Ancak, VII. Umumî Heyet toplantõsõnda yapõlan tadilât ile Umumî Kâtibin
Odalarõn teklif edecekleri namzetler veya diğer müracaat sahipleri arasõndan
İdare Hey'etince tâyin edilmesi sistemi kabul edilmiştir.
4 — Hali hazõrda vazife gören Umumî Kâtibin tâyini ile beraber vazife
müddetini tespit eden hüküm, normal Umumî Hey'et toplantõsõnda namzetler
tespit edilip yeni bir tâyin yapõlmasõ hükümsüzdür. Bu hükmün herhangi bir
şekilde tahakkuk etmemesi bilfarz Umumî Heyetin normal namzet seçmemesi
veya hiç namzedin olmamasõ veyahut namzet seçiminin unutulmasõ halinde
tâyin edilmiş Umumî Kâtibin diğer normal Umumî Heyet toplantõsõna kadar
vazifesine devam etmesinde
kanunî bir mahzur bulunmayacaktõ. Zira, tâyin edilen Umumî Kâtibin 27.
maddedeki evsafõ haiz ve esasta bu vazifeye lâyõk olduğuna, ancak şekil
bakõmõndan muvakkat kabul edildiğine şüphe yoktur.
İdare Hey'etinin 68 sayõlõ kararõ ile tâyin edilen Umumî Kâtibin vazife
müddetini tâyin eden şart ki, Umumî Hey'etçe tespit edilen namzetler
arasõndan tâyin sistemi kaldõrõldõğõna ve sadece İdare Hey'etinin iradesine
istinat eden bir tâyin usulü vaz edildiğine göre berveçhi peşin bu usule binaen
tâyin edilmiş bulunan Umumî Kâtibin vazifesine devam etmemesine hiç bir
sebep kalmamõş bulunmaktadõr.
Bu kanaate aykõrõ fikrin doğru olduğu bir an için kabul edilse, halen
vazifesine devam eden Umumî Kâtibin işine son verilip yeniden namzet
gösterilen veya müracaat edenler arasõndan tâyinin yapõlmasõ icap edecektir.
Halen vazifeye devam eden Umumî Kâtibin de müracaat hakkõna sahip
olacağõna göre vazifesine devamõ arzu edilen aynõ Umumî Kâtibin
seçilmemesi için bir sebep bulunmayacaktõr. Müşahede buyurulacağõ üzere
halen vazifeye devam eden Umumî Kâtibin, İdare Heyetinin itimadõnõ haiz ise,
vazifesine devam etmesine ancak şekil şartõ bir mahzur olarak gösterilebilir.
Evsaf şartlarõnõ haiz olmasõ ve vazifeye devamõ esasa müessir olmamasõ
sebebiyle şekil şartõnõn tâyin tasarrufunun iptalini icap ettirmeyeceği, tâyin
edilmiş bulunan Umumî Kâtibin kanun ve muaddel talimatname
muvacehesinde vazifesine devam etmesinde bir mahzur bulunmadõğõ
kanaatindeyim.

