
 

türk mühendis ve mimar
odalarõ birliği

xx. dönem
çalõşma raporu

XX. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE
ARAMIZDAN AYRILAN
YURTSEVER TEKNİK ELEMANLARIN
VE ORTAK MÜCADELE İÇİNDE
OLDUĞUMUZA İNANDIĞIMIZ
İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN
ANILARI ÖNÜNDE
SAYGI İLE EĞİLİRİZ.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL KURULU
Yer  : MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TOPLANTI SALONU

ANKARA

Gün  : 7 - 8 Mayõs 1976 Saat  : 9.30

GÜNDEM:
1 � Açõlõş, Başkanlõk Divanõ Seçimi
2 � Saygõ duruşu,
3 � Yönetim Kurlu adõna Başkanõn konuşmasõ,
4 � Konuklarõn konuşmalarõ,
5 � Komisyon seçimleri,
6 � Çalõşma Raporunun okunmasõ, görüşülmesi ve hakkõnda karar alõnmasõ,
7 � Komisyon raporlarõnõn görüşülmesi ve hakkõnda karar alõnmasõ,
8 � Yeni yõl çalõşma esaslarõnõn belirlenmesi,
9 � Adaylarõn ilanõ, Sayõm Kurulunun belirlenmesi,
10 � Seçimler,
11 � Seçim sonuçlarõnõn ilanõ ve kapanõş.
 
XX. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE TMMOB'DE GÖREV ALANLAR

YÜKSEK ONUR KURULU
Metin Oruç BEŞTEPE (Asil)                  Elektrik Mühendisleri Odasõ
Ertuğrul AMASYALI      (Asil)                  Makina Mühendisleri Odasõ
Vural SEZER             (Asil)                  Maden Mühendisleri Odasõ
Ergun UNARAN       (Asil)                  Mimarlar Odasõ
Haldun ÖZEN             (Asil)                  Harita ve Kadastro Müh. Odasõ
Sürür KAYA             (Yedek)                 Jeoloji Mühendisleri Odasõ
Lale KABARAYA       (Yedek)                 Kimya Mühendisleri Odasõ
Erdoğan BAYAR       (Yedek)                 Meteoroloji Mühendisleri Odasõ
Tekin ARIBURNU       (Yedek)                 Ziraat Mühendisleri Odasõ
Muharrem TİMUÇİN       (Yedek)                 Metalurji Mühendisleri Odasõ



DENETLEME KURULU
Lütfü AKKAN             (Asil)                  Elektrik Mühendisleri Odasõ
Fatih TUNÇALAN       (Asil)                  İnşaat Mühendisleri Odasõ
Nejat TARLAN       (Asil)                  Metalurji Mühendisleri Odasõ
Orhan KURAL             (Yedek)                 Ziraat Mühendisleri Odasõ
Taner SAVAŞAN       (Yedek)                 Orman Mühendisleri Odasõ
Raşit GÖKÇELİ       (Yedek)                 Mimarlar Odasõ

TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Teoman ÖZTÜRK (Başkan)                      Mimarlar Odasõ
İ. Rõza CEBİ (Bşk. Yard.)                  Makina Mühendisleri Odasõ
Medet ÖZBEK       (Sayman Üye)                  İnşaat Mühendisleri Odasõ

GENEL SEKRETER

Çetin UYGUR                                    (17.6.1975-1.8.1975 Arasõ)

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI

İlker AKMAN                                    (15.6.1975-30.9.1975 Arasõ)
Mustafa KURUKAFA 
Önder KÜÇÜKKARAGÖZ

Mimarlar Odasõ
Makina Mühendisleri Odasõ
İnşaat Mühendisleri Odasõ
(17.6.1975 -1.8.1975 arasõ)
(15.6.1975-30.9.1975 arasõ)

TMMOB YÖNETİM KURULU
                             Asil                   Yedek
Elektrik Müh. Odasõ          A.Kadir Kahraman       Ahmet Varol-Aybars Ungan
Fizik Müh. Odasõ             Osman Sencer           Hakkõ Kõzõltan-Tuğrul Okar
Gemi Müh. Odasõ              Fevzi Küpeli                        -
Gemi Mak. İşi. Müh. O.       Cevdet Karataş         Erdal Akman-Hikmet 
Sertbaş
Harita ve Kad. Müh. O.       Arif Delikanlõ         Muin Dinçer-Gökşin Seylam
İnşaat Müh. Odasõ            Medet Özbek            İlhan Berktay-İlkay İzer
Jeoloji Müh. Odasõ           Mahmut Arman           Fehmi Çetin-Tahir Öngör
Kimya Müh. Odasõ             Engin Akon             İlhan Sonat-Burhan Göbelez
Maden Müh. Odasõ             Yalçõn Çilingir        Çetin Uygur-Ender Pekdemir
Makina Müh. Odasõ            İ.Rõza Çebi            Doğan Alper-Yalçõn Emre
Matalurji Müh. Odasõ         Melih Töreli           Sadõk Tezer-İlker Akman
Meteoroloji Müh. Odasõ       Sabahattin Yalkõn      Zekiye Arda-Seyfettin Aydõn
Mimarlar Odasõ               Teoman Öztürk          Ahmet Sönmez-Güven Birkan
Orman Müh. Odasõ             Nedim Ergüven          Yücel Çağlar-Sõrrõ Öğüt
Petrol Müh.Odasõ             Hüseyin Gürcan         Vedat Arslan-Servet Ünalmõş
Şehir Pl. M. M. Odasõ        Oral Ataman            İrem Acaroğlu-Sedat Teber 



Ziraat Müh. Odasõ            Mansur Bilgeç          Ali Farsak-Türker Cerit

YAYIN KOMİTESİ

Yayõn Komitesi Sekreteri     Yalçõn Çilingir         

Yayõn Komitesi  Üyeleri      Bekir Özgirgin         (Elektrik)
                             Bayram Durmuş          (İnşaat)
                             Murat Gümrükçüoğlu     (Kimya)
                             Ömer Yenel            (Maden)
                             Oğuz Türkyõlmaz      (Makina)
                             Yavuz Önen            (Mimarlar)
                             Akõn Birdal            (Ziraat)

YAYIN KURULU

Yayõn Sekreteri     :       Halit Öztürk
Teknik Sekreter     :       C.Akõn Barlas
Basõn Yayõn İlişkiler :       Selim Özkar

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
KURULMUŞ OLANLAR:

ANKARA

İşyeri                                 Temsilci              Temsilci Yardõmcõsõ
İller Bank. Gn. Md.lüğü                Salih Elver           Tahsin Köseler
Ziraat Bank. Gn. Md.lüğü               Tuncer Ergenekon      Hasan Yalçõnkaya
D.S.İ. Gn. Md.lüğü                     Ramazan Tüzün         Mehmet Emin Ulusoy
Sümerbank Gn. Md.lüğü                  Hüseyin Yücel         Mustafa Korçak
TRT Gn. Md.lüğü                        Timur Sayraç          Ömer Gürcan       
Devlet Hava Meyd. İşi. Gn. Md.lüğü     Mustafa Atik          Ayşe Erbora
ANK. Ün. İnş. D. Yp. İşi. Md.lüğü      Berrak Seren          Erdal Birmeç
İm. İsk. Bak. Pl. İmar Gn. Md.lüğü     Ümit Bilge            Sevinç Ocak
Turizm ve Tanõtma Bak.lõğõ             Güler Yalõm           Şevki Çivi 
Et ve Balõk Kurumu Gn. Md.lüğü         Yenal Özyurt          Muammer Altõnçelik
TCDD Gn. Md.lüğü                       A.Kalyoncõoğlu        Kemal Yünel
Tavukçuluk Araş. Enst.                 Erol Kara             İbrahim Okçu
MTA Genel Md.lüğü                      Gürler Sungur         Cemal Türk
T. Kömür İşit. Gn. Md.lüğü             İbrahim Mucuk         Fuat Semercioğlu
T. Elek. Kurumu Gn. Md.lüğü            Ertuğrul Çetin        Hasan Çolak
Tapu ve Kadastro Gn. Md.lüğü           Cevat Kerman          Hayrettin Büyükkoç
SSK. Gn. Md.lüğü                       Mustafa Ersayõn       M.Ali Ertağ
PTT İşletme Gn. Md.lüğü                Yaşar Kaya            H.Ahmet Tekin
Petrol Ofisi Gn. Md.lüğü               Eren Yöney            Osman Uluer
ANK. İl Bayõndõrlõk Md.lüğü            Osman Kayum           D.Aytekin (Ayrõldõ)
Devlet Üretme Çiftlik Gn. Md.lüğü      Ülkü Değerli          Yücel Eyioğlu
D.S.İ. 5. Böl. 51. ve 53. Şb.          Halil Göksu           Salih Özbulut
Demiryollarõ - Limanlar � Hava         



Mey. İnş. Gn. Md.lüğü                  Fatih Tuçalan         Bingör Beriat
Y.S.E. Gn. Md.lüğü                     Hüseyin Alioğlu       Mehmet Musaoğlu
Başbakanlõk   Toprak   ve
Tanm Ref Müsteşarlõğõ                  Bahaddin As           Aklan Ekingen 
İmar ve İskân Bak. Afet  İşi.          
Gn. Md.lüğü                            Oral Ataman           Muin Dinçer
Bayõndõr. Bak. Yp. İşi. Gn. Md.lüğü    Bilal Yakut           Yõlmaz Küçük
Etibank Gn. Md.lüğü                    Aykut Tatlõdil        Ömer Özgen
YSE 5. Böl. Md.lüğü                    Erhan Tuncer          Ali Baykal
TÜBİTAK Yp. Araş. Enst.                Şükrü Genç            Tolga Erogan
Karayollarõ Gn. Md.lüğü                Arif Merdol           N.Kahraman
İmar İskân Bak. Mes. Gn. Md.lüğü       Fevzi Atalay          Mükremin Mungan
İmar ve İskân Bak, Belediyeler           
Teknik Hizmet Gn. Md.lüğü              Nuri Ergin            İlhan Elibol

İSTANBUL

İşyeri
Denizcilik Bank. T.A.O. İnş.           
İşi. Md.lüğü                          Fikret Şirin           N.O Ağaoğlu
D.S.İ. 14. Böl. Md:lüğü               Arif Güven             Kenan Güney
Orman Baş. Md.lüğü                    Yücel Çapkõncõ         Erkan Özenbaş
T Emlak Kredi Bank İst.
İnş. Kont, Amirliği                   Yümni Tayfun           Nafi Erinç
İller Bank. 1. Böl. Md.lüğü           Sabri Şen              Oğuz Bulgulu
Denizcilik Bank. T.A.O.               
Camialtõ Ters. Md.lüğü                Bülent Şener           Selçuk Sedan
Denizcilik Bank. T.A.O.              
Haliç Ters. Md.lüğü                   Ferhat Özer            M.Lütfi Turgay
Northern Electric A.Ş.                Fikret Yazõcõ          Mehmet Üner
Denizcilik Bank. T.A.O.
İstinye Ters.
Tekel EnstV Md.lüğü                 S.Karõncaoğlu            Çetin Erdemli
Tekel İnş. Şb. Md.lüğü              İzzet Değer              Onur Çamlõbel
Bayõndõrlõk Bak. Yp. İşi.      
1. Böl. Md.lüğü                     Korku Ünsal              Semiha Akpõnar
Limanlar 2. Böl. Md.lüğü            Samim Erişkin            Kamuran Aran
Anadolu Çimento T,A.Ş.              Hasan Karaca             Kemal Aydemir
Karayollarõ 1. Bölge Md.lüğü        Sabri Orlu               Nazmi Orfa
S.S.K. İst. Emlâk ve İnş. Md.lüğü   Hüseyin Yõmaz            Hasan Tõğtaş
Tekel İşi. Gb. Md.lüğü              Şevki Yöntem             A.Ata Begimgil
Sular İdaresi Gn. Md.lüğü           Yavuz Tek                Ünlü Bilge
Arçelik A.Ş.                        Rahmi Özmen              N.D Yõldõrõm
İ.E.T.T. Taşõt Dai.                 Arif Temizer             Şaban Erdem
Büyük İst. Nazõm Pl. Bürosu         Zihni Bengür             Birsen Yazõcõoğlu
Sungurlar Isõ Sanayi                Özdemir Ertan            Nursel Erol
İstanbul Belediyesi                 A.E Güzelbeyoğlu         Kemal Akkay
Yeşilköy Böl. Zirai Araştõrma       
Enst.                               Özden Sanlõ              Özlem Eğilmez
Vakõflar Başmüdürlüğü               Ertan Çakõrlar           Nezim Atasoy
T.H.Y. A.O. Teknik Md.lüğü          



Yeşilköy Havaalanõ                  Ender Tunca              Ertan İyisoy
Tekel Gn. Md.lüğü işlet.            
Gr. Md. İst. Bira Fab.              Yusuf Başaran            Rukiye Toksöz
Karayollarõ 1. Böl. Ekspres         
Yapõm Başmüdürlüğü                  Nurettin Otamõş          Sami Tepeciklioğlu
Yalova Bahçe Kültürleri             
Araştõrma Enst,                     İbrahim Sadõç            Ayhan Yücel
İst. Ün. Tõp Fakültesi Çapa
Klinikleri                          Serap Taşdüzen                -
Erenköy Böl. Zirai Müc. Araş.
Enst.                               Ali Gürses                    -
İ.E.T.T. Gar Teknik Dai.            İrfan Sönmez              Doğan Vural
İ.E.T.T. Gn. Md.lüğü Elek. Tek. Dai.Turan Aydemir             Mehmet Şen
İst. Üniversite Rektör Yp. İşi. Bşk.Doğan ULUTAN              Süreyya Güran
İ.E.T.T. Gn. Md. İnş. Etüd. Dai.    Coşkun İMANOĞLU           Orhan Çalõşkan
Sümerbank Bakõrköy Pamuklu          
Sa. Mües.                               �                   H.Müderrisoğ
PTT Böl. Baş Md.lüğü                Cemil Pakyürek            Memduh Yõlmaz
Karayollarõ 17. Böl. Etüd.          
Proje Mdlüğü                        Erdem Tekin               Cevat Özturan
PTT Araş. Laboratuarõ Md.           Ziya Çağlõ                Hilmi Erdoğan
İst. Tlf. Baş Md.lüğü               Selçuk Esen               Şengül Aygen

İZMİR
Toprak Mah. Ofisi İzm. Bl. Md.lüğü  M.Şevket Şener            İ.Muharrem 
Tezcan
Toprak Su 1. Bl. Md.lüğü            Kemal Türkyõlmaz          Erdoğan Akbaş
Teknik Ziraat Md.lüğü               Alaadin Hacõmüezzin       Ersin Elgip
İller Bankasõ 3. Bl. Md.lüğü        Ünal Köprübaşõ            Zafer Zihnioğlu
Ege Univ. Rektörlüğü                Arif Altõnküpü            Ahmet Baydan
D.S.İ. 2. Bl. Md.lüğü               Haluk Günerman            İlhan Eygi  
Bölge Zira Mücadele Araş. Enst.     A.İhsan Özar              Mahdume Esentepe
Alaybey Tersanesi                   Günay Akarsu              Yiğit Gönülcan
Bl. Zirai Kar. Md.lüğü              Gül Yõldõrõm              Tuncer Yanmazdağ
Yapõ İşi. 3. Bl. Md.lüğü            Emin Şen                  Kemal Arkõş
Bl, Zirai Müc. ve Kar. Bşk.         Ertuğrul Urkan            Doğan Toplu
Karayollan 2. Bl. Md.lüğü           Enver Günday              Müjgan Çelebi
Emlak Kredi Bank. A.O.
Denizbostanlõsõ İnş.                İhsan Erzurumlu           Kemal Hõzal
TEK Alsancak Termik Santralõ        Seçil Erim                Erdoğan Akbaş
Y.S.E. S.'Bl. Md.lüğü               Adnan Fidan               Halis Akil
T.C.D.D. 3. İşit. Md.lüğü.          Tanju Dünürol             Zeki Belkaya
Orman İşit. Md.lüğü               Metin Mercikoğlu         Mümir Kanal
Y.S.E. İl Md.lüğü                 Nurulhüda Kaplan         İsmail Özcan

ADANA
Böl. Pamuk Araş. Enst.            Mehmet Erkan             Davud Yelin 
İller Bank. 7. Bl. Md.lüğü        Mehmet Işõk              Kadir Karagöz
T.C.D.D. 6. İşlt. Md.lüğü         Necati Sağbaş            Sunay Balamir
Bl. Zirai Müc. ve Kar. Bask.      Fikret Moray             Volkan Damalõ



ANTALYA
Karayollan Gn. Md.lüğü            Yalçõn Çelik             Reşat Kõlõç
 
ARTVİN
Etibank Murgul Bakõr İşit.        Salim Özkan              Mefharet Tunç

BURDUR
Toprak Su Ekip Baş Md.lüğü        Onur Güngör              Ertuğrul Başar 
Burdur Şek. Fab. Md.lüğü          Nuri Tabanoğlu           A.Naci Uysal
Bayõndõrlõk İl îmar Bl. Fen.       
İşl. Tap. Md.lüğü                 Fehmi Toptaş             Mehmet Küçükkabak

BURSA
D.S.İ. 1. Bl. Md.lüğü             İ.Fahri Özbilgen         Nevin Çavlan
Etibank Uludağ Volfram Mad.       Necdet Bilgen            Mahmut Kaya

ELAZIĞ
Yp. İşl. 10. Bl. Md.lüğü          Cevat Akpõnar            Hasan Güyüldar 
Ergani Bakõr İşi. Md.lüğü         Feridun Aksan            Mehmet Gürlük

ERZURUM
YSE 13. Bl. Md.lüğü               Hüseyin Eyüpoğlu         Ertuğrul Bumin
Yp. İşl. 12. Bl. Md.lüğü          Yüksel Karasu            Mehmet Yõlmazoğlu
Ağaçlandõrma Erozyon Kontr. 
Bl. Md.lüğü

ESKİŞEHİR
İller Bank. 15. Bl. Md.lüğü       Tünay Tüzüntürk          Reşat Sayõlõroğlu 
Bayõndõrlõk Md.lüğü               Cemalettin Çoral         Mustafa Çiftler
D.S.İ. 3. Bl. Md.lüğü             Faruk Sözer              Veysel Çamlõbel    
Lokomotif ve Motor Sanayi Müs.    Haluk Özkol              Abdullah Çelebi

GAZİANTEP
K. Sanayi Geliş. Mer.             Ahmet Çelebi             Fethi Çeliktürk

İSKENDERUN
İskenderun Demir - Çelik Fab.     İhsan Otağ               Zeki Kabukçu

İZMİT
Petrol Ofisi Tes.                 Mehmet Bulduk            M.Erkan Acar

KASTAMONU
Karayollarõ 15. Bl. Md.lüğü       Ömer Aytaç               Saim Tezel

KONYA
Yp. İşl. 6. Bl. Md.lüğü           Hasan Dağdelen           Necati Eldek
Bayõndõrlõk Md.lüğü               Nizamettin Vurgun        Ali Özgürüz
D.S.İ. 14. Bl. 41. Şb. Baş Md.lüğü Hasan Abat              Sami Ülker
Etibank Seydişehir Alüminyum
Tes.                              Hikmet Bilge             Ali Çalõşkan



K Ü T A H Y A
Garp Linyit işlt. Md.lüğü       Cafer Metin              Atilla Tuncay

MANİSA
Pam. Mensucat A.Ş.              İsmet Dağlõ              Turan Acar  
Orman İşletme Md.lüğü           O.Nuri Öztürk            Taner Gökçer

MUĞLA
SEKA Dalaman Tes.               Sami Toprak              Mülayim Tuncelli

RİZE
Çay Kurumu Gn. Md.lüğü          Rüştü Tüfekçi            Nahit Girit

SAMSUN
TEK Köy Elek. 13. Bl. Md.lüğü   Fahrettin Çuğu           Mehmet Dervişoğlu
D.S.İ. T. Bl. İl Şb. Md.lüğü    Hasan Emecan             Behçet Ercan
Azot Sanayi TA.Ş.               Nuri Mumcu                    -   
YSE. 8. Bl. Md.lüğü             Cemal Kõlõç              Osman Kurt
İller Bank. 6. Bl. Md.lüğü      Tansu Tekin              Aydõn Nohut
Bayõn.Bak.Yp.İşl.8.Bl.Md.lüğü   A.Haluk Gürkan           Necati Alkan

SİİRT
T.P.A.O. Rafineri Md.lüğü       Süleyman Barõş           Adnan Gümüştaş 

SİVAS
SİDEMAS Mües.                   Uğur Çalapverdi          Ayhan Tüsünoğlu
T.C.D.D. 4.İşlt.Yol Md.lüğü     Ahmet Kaya               Sezai Sipahi
Bayõndõrlõk Md.lüğü             Maide Ersin              Hüseyin Can

U R F A
Devlet Üretme Çift Md.lüğü      Bülent Kurultay          İsmet Günay
Bayõndõrlõk Md.lüğü             Hamit Karaçizmeli        O.Nuri Eren
Top.ve Tarõm Ref. Bl.Başk.lõğõ  Celal Göksu              Erdoğan Kip

VAN
D.S.İ. 17. Bl. Md.lüğü          Abdulbaki Görgülü        Şükrü Ertosun 
Yp. İşl. 13. Bl. Md.lüğü        Tahir Özkul              Mazum Ökbayõr
Karayollarõ 11. Bl. Md.lüğü     Kadri İvegen             Orhan Aydõn

YOZGAT
Y.S.E. Md.lüğü                  Muhlis Adõbelli          Cemil Korkmaz 

ZONGULDAK
SEKA Kâğõt Fab.                 Metin Yurtbay            Yücel Dağ
Karabük Demir - Çelik İşit.     Mesut Eski               İhsan Birinci

[Bu temsilcilikler,  16 Nisan  1976 göstermektedir.]

BAŞVURMALAR
ADANA
YSE. 6. Bölge Müdürlüğü



ANTALYA
Etibank Antalya Elektrometalurji Sanayii

ARTVİN
Karadeniz Bakõr İşletmeleri A.Ş. Murgul İşletme Müdürlüğü Damar Orman 
Başmüdürlüğü

BANDIRMA
Etibank Bandõrma Boraks ve Asit Fabrikasõ

İSTANBUL
Denizcilik Bankasõ T.A.O. Pendik Tersanesi 
Denizcilik Bankasõ Deniz Nakliyatõ T.A.O. 
Denizcilik Bankasõ T.A.O. Genel Müdürlüğü 
Çekmece Nükleer Araştõrma ve Eğitim Merkezi

İZMİT
Petkim A.Ş.

KONYA
YSE. 7. Bölge Müdürlüğü

MANİSA
Teknik Ziraat Müdürlüğü

MUŞ
Alparslan Devlet Üretme Çiftliği

ORDU
Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü

YOZGAT
Malya Devlet Üretme Çiftliği

İÇİNDEKİLER
1 � Giriş
2 � TMMOB XX. Dönem Çalõşmalarõ
2�l XX. Dönem çalõşmalarõnõn ana hatlarõ
2�2 Demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar
2.2. l Dönem başõnda yapõlan görüşmeler
2.2. 2 ODTÜ'deki  gelişmeler konusunda yayõnlanan ortak görüş
2.2. 3 MEYAK konusunda yapõlan çalõşmalar 
2.2. 4 Sendikalaşma forumu 
2.2. 5 Beyin göçü konusunda açõk oturum 
2.2. 6 DİSK'in güç birliği çağrõsõ ve yapõlan çalõşmalar 
2.2. 7 Hacettepe olaylarõ 
2.2. 8 33 Kuruluş yöneticilerinin İçişleri Bakanlõğõna başvurusu
2.2. 9 9 Kuruluşun ortak çalõşmalarõ
2.2.10 «Demokratik Üniversite Sorunu» Konferansõ
2.2.11 «MC Hükümetinin Memur Kõyõmõ» Konferansõ



2.2.12 TÖB - DER 6 Aralõk toplantõlarõ
2.2.13 Katsayõ konusunda ortak çalõşma
2.2.14 13 Mart miting ve yürüyüşü
2.2.15 Diğer çalõşmalar
2.2.16 Sonuç

2�3 Teknik eleman kurultayõ çalõşmalarõ
2.3. l Birinci Kurultay
2.3. 2 ikinci Kurultay
2.3. 3 ikinci Kurultay sonrasõ çalõşmalar 2.3. 4 Üçüncü Kurultay çalõşmalarõ

2�4 Birlik içi çalõşmalar
2.4. l Anti - demokratik baskõlara ve kõyõmlara ilişkin çalõşmalar
2.4. 2 İşyeri temsilcilikleri çalõşmalarõ 
2.4. 3 Lice depremi ile ilgili çalõşmalar 
2.4. 4 Anket çalõşmasõ
2.4. 5 Ortak bina, basõmevi ve lokal çalõşmalarõ 
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GİRİŞ
«Bu raporda, 1975 dönemi çalõşmalarõnõn bir özeti sunulmaktadõr.»
1975 DÖNEMİ EGEMEN SINIFLARIN; HALKIN TÜM KESİMLERİNE 
YÖNELİK YOĞUN BASKILARINA SAHNE OLDU.

1975 Dönemi, uluslararasõ tekelci sermaye ve içteki uzantõlarõnõn 
bunalõmlarõnõn yükünün, emekçi halkõmõza her zamankinden daha pahalõya 
ödetildiği bir dönem oldu.

Resmi rakamlara göre, ülkede 3 milyondan fazla işsizin bulunduğu, hayat 
pahalõlõğõnõn alabildiğine arttõğõ, yolsuzluk ve rüşvet iddialarõnõn ayyuka çõktõğõ, 
doğal ve insan gücü kaynaklarõmõzõn yabancõlara peşkeş çekildiği bu 
dönemde, MC İktidarõnõn halka - karşõ olan kimliği gözler önüne serilmiştir.
1975 Dönemi, aynõ zamanda, Fabrikalarda, Okullarda, Resmi Kurumlarda, 
Köylerde her yerde faşizmin kol gezdiği bir dönemdir.

Gerede'de, Diyarbakõr'da, Adana'da, Ankara'da ve ülkenin her yerinde faşist 
saldõrõlar düzenlenerek, tüm yurtseverler hedef alõndõ. Açõk tertipler 
tezgahlandõ.

İdil'de, Malatya'da, Zeytinburnu'nda bir kõsõm güvenlik kuvvetleri ve yöneticiler 
hem takipçi, hem yargõcõ, hem de infazcõ olarak görev yaptõ..
1975 dönemi, sömürünün, faşist saldõrõ ve terörün arttõğõ bir dönemdir.

1975'DE YURT TOPRAKLARI YENİDEN KİRAYA VERİLDİ.
Emperyalist - kapitalist sistemin teknolojisiyle, sermayesiyle yoğun 



saldõrõlarõna hedef olunan bu dönemde, ABD ve AET karşõsõnda tam bir 
çaresizliğe düşüldü, tam bir teslimiyetçi politika izlendi.

Ambargosuyla, yağmasõyla, talanõyla gelenlere boyun eğilmiştir. Bağõmlõ dõş 
politika iyice pekiştirilmiş, gerçekler halktan gizlenerek ve kapalõ kapõlar 
ardõnda yapõlan pazarlõklarla, yurt topraklan para karşõlõğõnda yeniden 
kiralanmõştõr. Ülkemiz, her gün büyük Türkiye yaratõyoruz diyenler tarafõndan, 
fiilen küçültülmüştür.

1975 DÖNEMİNDE TEKNİK ELEMANLAR VE ÖRGÜTLERİ DE, FAŞİST 
SALDIRILARA, BASKILARA HEDEF OLDU...
Bu dönemde faşist silahlõ çeteler, sokaklarda pusu kurarak, ortalõğõ kana 
boğmuşlar; insanlarõmõzõ yaralamõş, öldürmüşlerdir.
Bu dönemde, ülkenin her yerinde, işçilere, köylülere, öğretmenlere, 
öğrencilere, memurlara ve teknik elemanlara yönelik baskõ ve saldõrõlar 
doruğa ulaşmõştõr.
Saldõrõ, baskõ, kõyõm ve terörle sindirme ve yõldõrma girişimlerinden teknik 
elemanlar da paylarõna düşeni almõşlardõr.

Yüzlercemizin işinden atõldõğõ, binlercemizin görev yerlerinin değiştirildiği bu 
dönemde, Seydişehir'de, Ankara'da, Samsun'da Kõrõkkale'de, Zonguldak'ta, 
ve İskenderun'da fiili saldõrõlara hedef olunmuştur.

Emperyalist ve faşist girişimlere karşõ, yõlmadan, yõllardõr verilen mücadeleler, 
örgütlerimizi de hedef haline getirmiştir.

Odalarõmõzõn Genel Kurullarõnda Oda yönetimlerini ele geçirmek için iktidar 
olmanõn tüm olanaklarõ seferber edilmiş, silahlõ faşist çetelerin gözdağõ verme 
gösterileri sergilenmiştir.

1975 DÖNEMİNDE ANTİ - FAŞİST EYLEMDE ADIMLAR ATILDI...
Tüm bu gelişmelere, girişimlere karşõn, sonuç açõk ve kesindir. TMMOB içinde 
yurtseverler; eğilmemiş, yõkõlmamõş ve zafere ulaşmõşlardõr.

1975 dönemi, aynõ zamanda, çalõşan kitlelerin daha çok birlikte hareket 
ettiği; anti - emperyalist ve anti - faşist mücadelede daha kararlõ ve bilinçli 
adõmlarõn atõldõğõ bir dönem olmuştur.

DİSK'in İstanbul ve İzmir mitingleri, yurdun her yanõnda demokratik 
kuruluşlarõn bir araya gelerek sürdürdükleri çalõşmalar, 13 Mart mitingi ve 
Ankara'da katledilen 3 yurtsever öğrencinin cenaze törenleri, gelişmekte olan 
mücadelenin en çarpõcõ örnekleridir.

1976 DÖNEMİNDE YURTSEVER DEVRİMCİ
GÜÇLERE ACİL GÖREVLER DÜŞMEKTEDİR.
Geçen dönemde gelişen çabalar, olumlu ancak yeterli değildir. Anti - faşist 
eylemin hõz kazanmasõ, emperyalist - kapitalist sisteme karşõ muhalefetin 
etkinliğinin arttõrõlmasõ; tüm yurtsever, devrimci güçler için yerine getirilmesi 
gereken acil ve kaçõnõlmaz bir görev olmaktadõr.

Kitlelerin faşist saldõrõlar karşõsõna daha güçlü olarak dikilmesi gündemdedir. 



Bu amaçla, TMMOB üye tabanõnda dayanõşmanõn ve birlikteliğin sağlanmasõ 
ve daha da güçlendirilmesi gündemdedir.

Böylece gerek teknik elemanlarõn, gerekse tüm çalõşanlarõn birlikteliğine ve 
dayanõşmasõna daha fazla güç katõlmasõ sağlanacaktõr.

TMMOB, önümüzdeki dönemde de, üye tabanõnõ bağõmsõzlõk ve demokrasi 
mücadelesi etrafõnda toparlamak üzere somut sorunlarõndan hareketle; iç ve 
dõş sömürüyü teşhir edecek, bu çalõşmalarõ daha etkin ve yaygõn yayõn 
eylemleriyle kitlelere aktaracaktõr. Diğer çalõşan kitlelerle ortak eylemlerini 
sürdürecektir.

SORUNLARIN KAYNAĞI EMPERYALİST - KAPİTALİST SİSTEMDİR.

ÇÖZÜME EMPERYALİST - KAPİTALİST SİSTEMİN ÇÖZÜLMESİYLE 
VARILACAKTIR.

EMPERYALİZME VE ONUN İÇTEKİ UZANTILARINA, FAŞİZME VE ONUN 
SİLAHLI ÇETELERİNE KARŞI EMEKÇİ KİTLELERLE DAYANIŞMAMIZ VE 
ORTAK MÜCADELEMİZ GÜÇLENEREK SÜRECEKTİR.
TMMOB, BU ANLAMDA BİR MÜCADELENİN ÖNEMLİ DEMOKRATİK 
ARAÇLARINDAN BİRİDİR.
GELECEK GÜNLERİN EGEMEN SINIFLARIN DEĞİL HALKIMIZIN 
OLACAĞINA İNANIYORUZ.

2

TÜRK MÜHENDİS ve
MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
XX. DÖNEM ÇALIŞMALARI

«Sorunlarõmõzda somutlaşan çok yönlü sömürünün, anti - demokratik 
baskõlarõn, kõyõmlarõn ve faşist saldõrõlarõn yoğunlaştõğõ; sokaklarda pusu 
kurularak    yurtseverlerin öldürüldüğü günleri yaşadõk, yaşõyoruz. Bunun 
böyle gitmeyeceğine, halkõmõzõn bilinçli ve kararlõ mücadelesiyle bir gün er 
geç yenileceğine inandõk, inanõyoruz. XX. Çalõşma 
Dönemimizde,Odalarõmõzdan ve üyelerimizden aldõğõmõz güçle, bu 
mücadeleye katkõda bulunmağa çalõştõk. Önümüzdeki dönem, TMMOB'nin 
sürecek olan bu mücadelede payõna düşeni daha etkin ve daha güçlü bir 
biçimde yerine getireceği bir dönem olacaktõr.»

2.1
türk mühendis ve mimar odalarõ birliği xx. dönem çalõşmalarõnõn ana hatlarõ

XX. GENEL KURUL
Uzun süren bir durgunluk döneminden sonra, 1973 Nisan'õnda XVIII. Genel 
Kurulunu yaparak yeniden işlerlik kazanan

TMMOB, 1974 Mayõs'õnda XIX. ve 1975 Mayõs'õnda XX. Genel Kurulunu yaptõ. 
Bu süre içinde atõlan olumlu adõmlarla gelişen ve güçlenen TMMOB'nin XX. 
Genel Kurulu, genel kurul bitiminde yaptõğõ açõklamada 12 Mart 1971 sonrasõ 



dönemin deneyleri ile teçhizatlanmõş olan sermaye cephesinin 4 partiyi bir 
araya getirerek bir azõnlõk hükümeti oluşturduğunu, demokratik özgürlüklerin 
hõzla yok olduğunu faşist saldõrõlarõn yoğunlaştõğõnõ, memurlarõn ve teknik 
elemanlarõn büyük ölçüde kõyõma uğradõğõnõ belirtiyor ve bu gelişimlere karşõ 
bir demokratik meslek örgütü olan TMMOB'nin görevlerini tanõmlõyordu.

Yapõlan açõklamanõn sonuç bölümü ise şöyle idi:

«Biz inanõyoruz ki, genelde tüm halkõmõza ve özelde biz teknik elemanlara 
karşõ girişilen bu saldõrõlar karşõsõnda, emekçi yõğõnlarõn en önemli 
görevlerinden biri, demokratik mücadelede yerlerini en etkin biçimde almaktõr.

Yukarõda sõraladõğõmõz ilkeler õşõğõnda demokratik meslek örgütlerinin tek tek 
kendi başlarõna ve birbiriyle çakõşan konularda ortaklaşa yapacaklarõ 
çalõşmalar demokrasi mücadelesinin zorunlu bir parçasõdõr. Şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan böyle de, üyelerimizden ve kuruluş yasamõzdan aldõğõmõz 
güçle bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinde, teknik elemanla rm ve tüm 
çalõşanlarõn toplu sözleşme ve grev hakkõyla donatõlmõş sendikalaşma 
mücadelesinde üzerimize düşen görevi yapacağõz.»

Genel Kuruldan sonra görev bölümü yaparak çalõşmalarõna başlayan Yönetim 
Kurulu kamuoyuna şu açõklamayõ yaptõ:

«Çok yönlü sömürüye ve anti - demokratik uygulamalara karşõ yurtsever ve 
çalõşanlardan yana mühendis ve mimarlarõn sesi haline gelen Birliğimiz 20. 
Genel Kurulundan güçlenerek çõkmõştõr. Genel Kurulumuzdan aldõğõmõz bu 
güçle göreve başlõyoruz.» TMMOB Yönetim Kurulu 20. Genel Kurul 
Kararlarõnõ ve Genel Kurul açõklamasõnõ değerlendirerek, XX. Dönem Çalõşma 
Programõ ilkelerini ve çalõşma programõnõ saptadõ.

XX. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI İLKELERİ:
Bugün, ülkemiz teknik elemanlarõ iş bulamamanõn sõkõntõsõnõ çekerken, 
sayõsõz yabancõ teknik eleman, her alanda büyük bedeller karşõlõğõnda 
çalõşmaktadõr. Teknik elemanlar, yatõrõmlarõnõn belirlenmesi ve 
gerçekleştirilmesinde, doğal kaynaklarõmõzõn kullanõlmasõnda, etkin 
olamamakta, teknik bilgi ve yaratõcõlõğõnõ halk çõkarlarõ ve doğrultusunda 
üretime dönüştürememektedir. Teknik elemanlar üretim içinde basit unsurlar 
olmalarõ yanõnda, her geçen gün yeni biçimler alan yasal uygulamalarla, 
ekonomik bunalõmlara sürüklenmekte, kullaştõrõlmaya çalõşõlarak, toplumsal 
bir güç olmalarõ engellenmek istenmektedir.

Ülkemiz teknik elemanlarõn içinde bulunduklarõ koşullarõn ve sorunlarõn bu 
kadar çeşitli olmasõ ve bir bütünlük göstermesi rastlantõ değil, ülkemizin de 
içinde bulunduğu dünya emperyalist - kapitalist sistemin doğal sonucudur ve 
onunla açõklanabilir.

Bu sistemin varlõğõ, bizim gibi geri bõrakõlmõş ülkelerin ekonomik, kültürel ve 
askeri denetimlerle, dõşa bağõmlõ kõlõnarak sömürülmesine ve bu ilişkiler zinciri 
ile sömürünün sürekli kõlõnmasõna bağlõdõr.

Ancak, bu sistem, gerek iç dinamiğinden, gerek ulusal bağõmsõzlõk 



mücadelelerinin basanlarõndan gelen bunalõmlarõ ile her geçen gün daha güç 
durumlara düşmekte, yeni arayõş ve düzenlemelere gitmektedir. Sistemin 
sorunlarõnõn büyük oranlarda yansõdõğõ ülkemiz, sömürgen nitelikli eski ve yeni 
düzenlemelerle, sermaye, teknoloji ve teknik hizmetiyle, dõşa bağõmlõ, 
montajcõ bir nitelikle sanayileşmesiyle, ucuz insan gücü, sanayi girdisi 
hammaddeleri ve kaynaklarõyla, yabancõ ülkelerin sanayi ürünlerine açõk 
pazar durumundadõr. Biz teknik. elemanlar, dünya emperyalist - kapitalist 
sisteminin sömürüsüne ve saldõrõsõna karşõ, araçlarõ kendi öz sorunlarõmõz 
olan bir mücadeleyi sürdürmeyi görev sayõyoruz. Bu mücadelemiz, 
bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin bir parçasõdõr.

Sömürücü yanõ nitelik belirleyici olan emperyalist - kapitalist sistemin 
ülkemizde yarattõğõ sömürü ağõ, yerli ve yabancõ ortaklõk biçiminde her alanda 
görülmektedir. İşsizlik, pahalõlõk, enflâsyon, gelir dağõlõmõndaki dengesizlik bu 
sömürünün ürünüdür. Ve teknik elemanlarõ da içine alan anti - demokratik 
baskõ ve uygulamalar, bu sömürü sisteminin devamõ için, halkõmõzõn 
ekonomik, demokratik taleplerine ve uyanõşõna karşõ sürdürülmektedir.
Sömürülen kitlelerin bir parçasõ olan teknik elemanlarõn ekonomik mücadelesi,
tüm çalõşanlarõn ekonomik sisteme karşõ mücadelesiyle bir bütündür. Teknik 
elemanlar, yerli yabancõ sömürü ortaklõğõna karşõ ekonomik demokratik 
mücadelede, çalõşanlarõn sendika kurma ve grev hakkõ elde etme çabasõnda 
etkin olarak yer alacaktõr.

Bugün içine düştükleri bunalõmdan kurtulma yönünde yeni arayõşlar içinde 
bulunan egemen güçler, çalõşanlar üzerindeki faşist baskõ ve terörü 
arttõrmõşlardõr. Teknik elemanlar,sermayenin çalõşanlar üzerindeki bu faşist 
baskõ ve terörüne karşõ, bağõmsõzlõk ve demokrasiden yanadõr.

Teknik elemanlar, çalõşanlarõn tüm özgürlüklerinin yok edilmesine karşõ, 
kitlelerin demokrasi mücadelesinde yerini alacaktõr.

TMMOB, teknik elemanlarõn özel olarak ekonomik demokratik mücadelesinin, 
genel olarak da bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin araçlarõndan biridir.
TMMOB, Yönetimi demokratik yöntemlerle yenilenen bir kamu kuruluşu 
niteliğindedir. TMMOB, kendi uzmanlõk alanõnda somutlaşan emperyalizme ve 
faşizme karşõ anti - emperyalist ve anti - faşist çaba gösterirken, sermayeye 
ve onun bağlõ olduğu dõş kaynaklara karşõ sosyal - politik muhalefetin bir 
parçasõnõ kendi temsil ettiği kitlesiyle oluşturabileceğinin, ancak tüm çalõşanlar 
adõna sözcülük edemeyeceğinin bilincindedir.

TMMOB yönetimi, diğer demokratik kitle örgütleriyle girişeceği işbirliğinde 
temsil ettiği kitlenin sosyal karakterini, özgül sorunlarõndan kaynaklanan ve 
genelleyerek sürdürdüğü ekonomik demokratik mücadelesinin kendisine 
yüklediği görev ve sorumluluğun önem ve ciddiyetini belirleyici etmen olarak 
görecektir.
TMMOB yönetimi, teknik elemanlarõn sorunlarõm ülke sorunlarõnõ bütünü 
içinde değerlendirirken, değişik ihtisas dallarõm temsil eden odalarõ ve diğer 
meslek kuruluşlarõnõ ortak ilkeler etrafõnda bütünleştirmeyi, bu yönde ve ortak 
sorunlarõn çözümü yolunda ortak çalõşmalar düzenlemeyi önemli bir amaç 
sayacaktõr.



TMMOB yönetimi, teknik elemanlarõn birliğinin sağlanmasõnda, elindeki bütün 
araçlarõ etkin bir şekilde kullanacak, teknik elemanlarõn güçlü, daha ileri ve 
yaygõn bir şekilde örgütlenmesi doğrultusunda, Tüm Teknik Elemanlar 
Derneği'nde (TÜTED) üzerine düşen görevi etkinlikle yapacaktõr.

XX. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
Bu ilkeler õşõğõnda hazõrlanan çalõşma programõnda; üyelerin özgül sorunlarõ, 
ülke yapõşma ilişkin sorunlar, Odalarõn ortak bir güç haline getirilmesi, 
demokratik hak ve özgürlükler, örgütlenme ve dõş ilişkiler konularõ, çalõşma 
alanlarõ olarak belirleniyordu.

XX. DÖNEM ÇALIŞMALARI
TMMOB, XX. Dönem çalõşmalarõnda, çalõşma programõ ilkeleri, çalõşma 
programõ ve dönem içinde gelişen koşullarõn belirlediği programlar 
doğrultusunda çalõşmalarõnõ sürdürdü.

Belirlenen programlar üzerinde, gerek odalar ve diğer teknik eleman 
kuruluşlarõ ile gerekse diğer demokratik kuruluşlarla ortaklaşa çalõşmalarõnõn 
yoğunluk kazandõğõ bu çalõşma dönemi boyunca, üzerimize düşen görevlerin 
yerine getirilmesine çalõşõldõ.

XX. Dönemde yapõlan çalõşmalar «Birlik Haberleri» aracõlõğõyla üyelerimize 
iletildi. Bu raporda, yapõlan çalõşmalarõn kõsa bir özetine yer verilecektir.
Bu özette, sõrasõyla diğer demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar, 
teknik eleman kuruluşlarõyla yapõlan çalõşmalar ve örgüt içi çalõşmalara 
değinilecektir.

Üç yõldan bu yana Odalarõnõn ve üyelerinin katkõsõ ile giderek güçlenen 
TMMOB'nin, XXI. Genel Kurulun yapacağõ değerlendirmeler ve alacağõ 
kararlarla daha da güçleneceğine inanõyoruz.

2.2
demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar

TMMOB, XX. Çalõşma Dönemi başlarken, üyelerimizin halkõmõzõn ve 
ülkemizin çõkarlarõna ters düşen iç ve dõş gelişmeleri değerlendiriyor ve 
verilecek mücadelelerde üzerimize düşen görevin önemini vurguluyordu. Bu 
görevin yerine getirilmesinde, teknik elemanlarõn düşünce ve davranõş 
birliğinin sağlanmasõ yolunda yapõlacak çalõşmalarõn önem kazandõğõ, ancak 
bu olgunun tek başõna yeterli olmadõğõ açõktõ. Teknik eleman örgütlerinin diğer 
demokratik kitle örgütleri ile ilişkileri ve teknik eleman kitlesinin diğer çalõşan 
kitlelerle fiili dayanõşmasõ sağlanmadan etkili olunamayacağõ; gerek tüm 
çalõşmalarda, gerekse XX. Genel Kurulumuzda ilke olarak bir çok kez 
vurgulandõ.

XX. Çalõşma Dönemi, bu ilke doğrultusunda yapõlan çalõşmalarõn ağõrlõk 
kazandõğõ bir dönem oldu. Yõllardõr giderek büyüyen sorunlarõn karşõsõna daha 
güçlü ve daha bilinçli çõkmanõn, kitleler arasõ ilişki ve fiili dayanõşmanõn 
önündeki engellerin kaldõrõlmasõyla olanak kazanacağõ, tüm çalõşanlar 
tarafõndan somut sorunlarda yaşanarak, bu dönemde bir kez daha çok açõk 
bir biçimde anlaşõldõ.



Kuruluşlarõn bir araya gelerek somut sorunlar üzerine programladõklarõ 
çalõşmalara, TMMOB ve Odalarõ birlik olarak katõldõlar. Ortaklaşa yapõlan 
programlarõn birçoğu sonuçlandõ, bir kõsmõ ise halen sürmektedir. Yenilerinin 
başlamasõ ve başarõya ulaşmasõ; geçirilen deneyle, yaşanan zorluklarõn 
değerlendirilmesiyle, daha tutarlõ daha geliştirici bir biçimde çözülecektir.
Her birimiz bu dönemde ve bu çalõşmalarda ilk önemli deneylerimizi geçirdik. 
Yõllarõn yanlõş birikimlerinin, kemikleşmelerinin ortak programlarla, sabõrla, 
devrimci iyi niyetle, aşõla bildiğini, ürün alõnabildiğini gördük, yaşadõk. 
Önümüzdeki dönemlerde, geri kalan engellerin aşõlmasõ yolunda da 
gelişmeler olacağõna, antiemperyalist ve antifaşist mücadelede önemli 
adõmlar atõlacağõna inanõyoruz.

Diğer demokratik kitle örgütleri ile geçtiğimiz dönemde ortaklaşa yapõlan 
çalõşmalarda üç yõldõr benimsediğimiz ve geçerli olan bir ilkeden yola çõktõk.

Bu ilke şöylece özetlenebilir: l Ortak çalõşma programlarõ somut sorunlarõmõzõ 
içerecektir. 2 Eğer böyle ise, bu çalõşmaya katõlma yada katõlmama karan 
TMMOB ve Odalarõnõn yapacaklarõ ortak toplantõlarda karara bağlanacaktõr. 3 
Katõlma kararõ verildiğinde, TMMOB olarak, başõndan sonuna kadar 
çalõşmada görev ve sorumluluk alõnacak ve sonuçta ortak eyleme 
katõlõnacaktõr.

Bu ilkeyi, eylem birliklerinde aranacak genel ilke olarak benimseyen TMMOB 
ve Odalarõ, bir dönem boyu yapõlan çalõşmalara katõldõ ve üstlendiği görevleri 
yerine getirdi.

XX. Dönemde yapõlan ortak çalõşmalarõ ve bu çalõşmalarõn gelişimini 
özetleyerek veriyor ve bu konuda yapõlacak tartõşmalarõn ve eleştirilerin 
bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinde geliştirici bir rol oynayacağõna 
inanõyoruz.
2.2.1. DÖNEM BAŞINDA YAPILAN GÖRÜŞMELER
XX. Genel Kuruldan sonra, çalõşma programõmõzõ oluşturmadan evvel, siyasi 
partiler, konfederasyonlar, bazõ bağõmsõz sendikalar ve demokratik 
kuruluşlarõn yöneticileri ile birer görüşme yapõldõ. Çalõşma programõmõzõ 
oluştururken, bizim dõşõmõzdaki kuruluşlarõn, o günkü ortamõ ve gelişmeleri 
nasõl değerlendirdiklerinin ve ne yapmayõ düşündüklerinin bilinmesinin yaran 
açõktõ. Bu amaçla yapõlan görüşmelerin sonuçlarõ, TMMOB ve Odalarõmõzõn 
yöneticilerinin katõldõğõ toplantõlarda yöneticilere aktarõldõ ve birlikte 
değerlendirildi. Daha sonra yapõlan TMMOB Çalõşma Programõnõn 
hazõrlanmasõnda bu değerlendirmelerden yararlanõldõ.

2.2.2. ODTÜ'DEKİ GELİŞMELER KONUSUNDA YAYINLANAN ORTAK 
GÖRÜŞ
1973 Nisan'õndan günümüze kadar, tüm yüksek öğretim kurumlarõnda 
tezgâhlanan oyunlar ve girişimler ODTÜ'de hiç eksilmeden sürdü. Yüzlerce 
öğrencinin üniversiteden atõlma tehlikesiyle karşõ karşõya geldiği bu dönemde 
25'ten fazla öğretim üyesinin görevlerine son verildi. Bu dönemde; Tüm 
Öğretim Üyeleri Derneği TÖB - DER, TMMOB, TÜMAS ve TÜTED bir araya 
gelerek bu konuda bir çalõşmayõ sürdürdüler, ortak çalõşmalarõnõn sonucunda 
ortaya çõkan görüşler bir basõn bildirisiyle kamuoyuna aktarõldõ. Yapõlan 
açõklamada ODTÜ'de gelişen olaylar, nedenleri ve çözüm yollan hakkõnda 



görüşler belirtiliyordu.

2.2.3. MEYAK KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
657 sayõlõ yasayõ değiştiren 1327 sayõlõ yasa ile, devlet memurlarõnõn çeşitli 
ihtiyaçlarõnõn giderilmesi için, kanunun yayõm tarihinden itibaren en geç l yõl 
içinde çõkarõlacak özel bir kanunla «DEVLET MEMURLARI YARDIMLAŞMA 
KURUMU» kurulur denilmekte idi.

Bir yandan memurlarõn maaşlarõndan yõllarca MEYAK'a para kesildi, öte 
yandan 6 yõl geçtiği halde her hangi bir yasa çõkarõlmadõ. Maliye Bakanõnõn 
açõklamasõna göre, o günlerde 4 milyar liradan fazla olan MEYAK 
kesintilerinden, Merkez Bankasõnda sadece 288 milyon lira bulunmaktaydõ. 
Kesilen paralar özel girişimcilere dağõtõlmõştõ.

1870 Mart'õndan bu yana 800 bin memurun büyük bir çoğunluğunun 
maaşlarõndan % 5 oranõnda kesilen ve özel girişimcilere kredi olarak verilip 
tüketilen bu paralar konusuna, yõllardõr, tüm demokratik kuruluşlarõn çalõşma 
programlarõnda yer verildi.

Bu tek tek çalõşmalar geçtiğimiz dönemde, bir program çerçevesinde 
birleştirildi.

TÖB - DER, TMMOB, TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ.. ANKARA 
TABİP ODASI, TEKNİK ORMANCILAR CEMİYETİ, TÜTED, TÜM - DER VE 
TÜS - DER'den oluşan sekiz kuruluş, MEYAK konusunda TÖB - DER'in 
çağrõsõ üzerine bir araya gelerek ortak bir çalõşmayõ başlattõlar. Çalõşmada iki 
ana nokta üzerinde duruldu. Bunlardan birincisi MEYAK, OYAK, İYAK gibi 
kuruluşlarõn, amaçlanan sonuca ulaşamayacağõ, eğer memurlarõn sosyal 
güvenliği düşünülüyor ise, bunun çalõşanlarõn yönetim ve denetiminde 
olabilecek bir emekli sandõğõ ile sağlanabileceği idi. İkincisi ise, yõllardõr 
maaşlardan kesilen ve özel sektöre peşkeş çekilen milyarlarõn faizleri ile 
birlikte geri istenmesi idi.

8 Kuruluş bu noktalardan hareketle yapõlan program doğrultusunda, yaygõn 
bir kampanya başlattõlar. Kampanya basõn ve yayõn yolu ile kamuoyuna 
yansõtõldõ.    Tüm Türkiye çapõnda af işlemeler yapõldõ. 400 bin dilekçe 
bastõrõldõ. Bu dilekçeler üye ler tarafõndan TBMM dilekçe komisyonuna ve 
Maliye Bakanlõ gõna gönderildi. Bazõ belediyeler bu kesintiyi durdurdular.

Gelişmeler basõn toplantõlarõ, yayõn organlarõ aracõlõğõyla sõk sõk duyuruldu.
Maliye Bakanlõğõnõn paralarõn geri ödenmeyeceğine ilişkin cevaplarõ geldi. 
Danõştay da örnek davalar açõldõ.

Egemen sõnõflarõn, emekçi halktan çeşitli yollarla topladõklarõ milyarlarõn nasõl 
kullanõldõğõnõn ve çalõşanlarõn buna karşõ nasõl ortak bir mücadele vermelerinin 
açõkça anlaşõldõğõ bu çalõşma, halen sürmektedir.

2.2.4. SENDİKALAŞMA FORUMU
Yõllardõr, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarõnõ almak için mücadele veren 
teknik elemanlar, öğretmenler, memurlar, tek tek yaptõklarõ çalõşmalarõnõ bir 
programda birleştirerek 1975 Kasõm'õnda Ankara'da bir forum düzenlediler. 



DİSK'in de bir tebliğle katõldõğõ forumu TİB, TMMOB, TÖB - DER, TEKNİK 
ÖĞRETMENLER DERNEĞİ, TÜM - DER, TÜS - DER VE TÜTED ortaklaşa 
gerçekleştirdiler.
torum öncesinde 8 kuruluşun imzasõnõ taşõyan «Sendika hakkõndan yoksun 
arkadaş» başlõklõ bildiri örgütlerin üyeleri tarafõndan dağõtõldõ.

Forumu duyuran afişler yine üyeler tarafõndan, Ankara'da elverişli yerlere 
yapõştõrõldõ.

Forum öncesi dağõtõlan bildiri metni aynen şöyle idi:

«SENDİKA HAKKINDAN YOKSUN ARKADAŞ»
Bugün tüm kamu personelinin gündeminde çok önemli bir madde var : 
GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKI. İşçi kardeşlerimizin kararlõ 
ve yürekli mücadeleleri sonunda elde ettikleri ve savunduklarõ bu hakkõ, kamu 
personeli de mutlaka alacaktõr. Tüm çalõşanlar bir bütündür. Kafa ve kol 
emekçilerini birbirinden ayrõ, karşõt güçler olarak göstermek, yanlõşlarõn en 
büyüğü, en hesaplõ kitaplõsõdõr. Bu büyük yanlõşõ bozmalõyõz. Bu hesaplõ kitaplõ 
yanlõşõ bozmalõyõz. İşçi kardeşlerimizin deney ve desteğinden yararlanarak 
sendika hakkõ mücadelemizin bayrağõnõ açmalõyõz.

NEDEN SENDİKA
Kamu personeli olarak, ekonomik durumumuz yürekler acõsõ. Ulusal gelirden 
aldõğõmõz pay son derece az. Giderek de azalmakta. Hayat pahalõlõğõnõn ezici 
ağõrlõğõ her an omuzlarõmõzda. 1970'den bu yana maaşlarõmõzdaki artõş % 25 
iken, fiyatlar % 112 artmõş. Yaşamõmõz her gün biraz daha işkenceye 
dönüşmekte. Bugün maaşlarõmõzõn yarõdan çoğunu konut kiralarõ götürmekte. 
Alõnmasõ zorunlu besin maddelerinden, gerekli sağlõk hizmetlerinden, 
çocuklarõmõzõn öğrenimlerini sürdürme olanaklarõndan yoksunuz. Yoksun 
olmadõğõmõz, iyice nasiplendiğimiz tek nimet var. İktidarlarõn baskõ, zulüm ve 
tahakkümü...

MEMUR ARKADAŞ
Ekonomik ve demokratik mücadelenin önemli bir aracõ, sendikadõr. Bugün 
yeryüzünün pek çok kalkõnmõş yada geri bõraktõrõlmõş ülkesinde, kamu 
görevlileri sendikalaşma hakkõnõ elde etmişlerdir. Fransa'dan Etyopya'ya. 
Amerika'dan Bengaldeş'e dek, bir yõğõn ülkede çalõşanlarõn tümü, sendikalarõn 
çatõsõ altõnda toplanmõşlardõr. Ülkemizde 900.000'e varan kamu görevlisinin 
büyük çoğunluğu hala örgütsüz. Örgütlü olanlarõn da ekonomik - demokratik 
mücadele verme olanaklarõ son derece sõnõrlõdõr. Ama SENDİKA HAKKI'nõ 
elde etmek için mücadele etme güçleri, kararlarõ ve çalõşmalarõ var. Bir bir 
hepimize düsen sorumluluk, kendi örgütlerimizde bütünleşmek ve ortaklaşa 
yürütülecek bu büyük mücadelede görev almaktõr.

MEMUR ARKADAŞ
Kamu görevlilerinin de elbet bir işvereni vardõr. Bu işveren, egemen sõnõflarõ 
temsil eden, siyasal iktidardõr. Egemen sõnõflarõn temsilcileri ile kamu 
görevlilerinin temsilcileri elbette pazarlõğa oturacaklar, karşõlõklõ hak ve 
menfaatlerini saptayacaklardõr. SENDİKA, ekonomik -demokratik haklarõmõzõ 
öz olarak egemen sõnõflardan, biçimsel olarak da onun temsilcilerinden 
koparõp almamõzõn en etkin aracõdõr. Sendikalaşma hakkõmõzõ istiyoruz.



ARKADAŞ
Biz aşağõda imzalarõ bulunan örgütler, kamu görevlilerinin de GREVLİ TOPLU 
SÖZLEŞMELİ SENDİKA HAKKINI almak ve gerekli dayanõşmayõ sağlamak 
için ortak mücadeleye girmiş bulunuyoruz. Bu amaçla 29 Kasõm 1975 
Cumartesi günü saat 14.00'de, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI Salonunda 
«SENDİKALAŞMA FORUMU» düzenledik. Sen de katõl ve gör, işçisiyle, 
memuruyla, tüm çalõşanlarõn nasõl bir birlik ve dayanõşma içinde olduğunu, 
birlik ve dayanõşmanõn ne büyük işler başaracağõnõ. Evde, sokakta, büroda, 
her fõrsattan faydalanarak bu konuyu tartõş. Mutlaka başarõya ulaşõlmasõ için 
eleştiri ve öneri getir. Başarõ tüm çalõşanlarõn olacaktõr.

Bunun için:
� işçi memur ayõrõmõ yapanlarõn oyununu bozalõm.
� Kendi örgütlerimizce verilen bu haklõ mücadeleye katõlalõm.
� Örgütlenmemizi engelleyen güçlere karşõ savaşalõm.
- Yaşasõn tüm çalõşanlarõn sömürüye, baskõya ve zulme karşõ haklõ 
mücadelesi.
� Yaşasõn emeğin yüce değeri.

DİSK/TMMOB/TİB/TÖB - DER/TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ/TÜM - 
DER/TÜS - DER/TÜTED
Büyük bir ilgiyle karşõlanan forumda TİB, TEKNİK ÖĞRET MENLER 
DERNEĞİ VE TÜS - DER forum yöneticiliğini üstlendiler.

Forumda; TÖB - DER «Günümüzde Güç birliğinin Önemi ve Gereği», DİSK 
«Türkiye'de Sendikacõlõğõn Gelişimi», Doç. Dr. Alpaslan Işõklõ «Sosyal 
Mücadelede Sendikanõn Yeri ve İşlevi», TÜM -DER, TÜTED «Memur Neden 
Sendikalaşmalõdõr.» ve TMMOB «Sendikal Hakkõmõzõ Nasõl Alõrõz.» konulu 
tebliğleri sundular.

Bu forum sendikal mücadele yolunda güçlerin birleştirilmesinin önemini bir 
kez daha vurguladõ .

2.2.5. BEYİN GÜCÜ KONUSUNDA AÇIK OTURUM
1975 Aralõk'õnda TRT 2'de, Bir Sorun Program'õnda «Yurt Dõşõna Beyin Göçü» 
konusunda bir açõk oturum düzenlendi. Ankara Tabip Odasõ, TİB, TMMOB, 
Dr. İlhan Tekeli ve DPT uzmanõ Muzaffer Soy'un katõldõklarõ forumda, yurt 
dõşõna göçün nedenleri ve çözüm önerileri tartõşõldõ.

2.2.6. DİSK'İN GÜÇ BİRLİĞİ ÇAĞRISI VE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ankara'da kuruluşlar arasõ çalõşmalar devam ederken, Temmuz 1975'te, DİSK 
Genel Başkanlõğõndan güç birliği konusunda çağrõ geldi. Aralarõnda 
TMMOB'nin de bulunduğu 11 kuruluşa yapõlan çağrõda; ortamõn ve koşullarõn 
bir değerlendirilmesi yapõlõyor ve sorunlara karşõ verilecek mücadelede güç 
birliği
öneriliyor idi. 31 Temmuz 1975'e kadar cevaplandõrõlmasõ istenen çağrõ, 
TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda yöneticilerinin katõldõğõ toplantõlarda 
görüşüldü ve olumlu karşõlandõ. TMMOB yönetim kurulu, 30.7.1975 günü, 
DİSK Genel Başkanlõğõna yazdõğõ bir yazõ ile, çağõrõp prensip olarak olumlu 
karşõlandõğõnõ önerinin geliştirilmesi yolunda bir ön toplantõnõn yapõlmasõ 



dileğini ve bu çalõşmalarda TMMOB'yi Başkanõn temsil edeceğini iletti.

DİSK Genel Başkanlõğõ, 8 Ağustos 1975'te yazõyõ yanõtlayarak, kuruluşlarõ 26 
Ağustos 1975'te İstanbul'da bir ön toplantõya çağõrdõ ve toplantõ gündemi 
hakkõnda görüş istedi. Gündem önerimiz ve toplantõya katõlacağõmõz, 
19.8.1975 günlü yazõmõzla DİSK'e iletildi.

26 Ağustos'ta İstanbul'da yapõlan toplantõya katõlõndõ. Bu toplantõda, DİSK 
tarafõndan TMMOB, TİB, T. TB. BİRLİĞİ TÜTED, KÖY - KOOP BİRLİĞİ, TÖB 
- DER, ÇALIŞMA BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİ DERNEĞİ, TÜRKİYE 
BAROLAR BİRLİĞİ, TÜRK HUKUK KURUMU, TÜM - PERSONKON VE TÜM 
ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ'ne çağrõda bulunulduğu açõklandõ. Toplantõya 
bu kuruluşlardan beşinin temsilcileri katõldõ. Bu kuruluşlar TMMOB, TİB, 
TÜTED, TÖB - DER ve gözlemci olarak TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ idi.

Yapõlan açõklamalardan sonra, TMMOB'nin gündem önerisi benimsenerek 
çalõşmalara başlandõ. Çalõşmanõn genel ilkelerinde prensip olarak anlaşmaya 
varõldõ. Yapõlan görüşmeleri derlemek ve bir ön program çalõşmasõ yapmak ve 
yapõlan çalõşmayõ daha sonra üst toplantõya getirmek üzere, beş örgütün 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu.

Bu komisyon 2 Eylül 1975'te Ankara'da toplandõ. Program ilkeleri ve çalõşma 
alanlarõ konusunda yapõlan çalõşmalardan sonra, bir taslak program 
hazõrlanmasõ ve bu hazõrlõğõn TMMOB tarafõndan yapõlmasõ önerildi ve kabul 
edildi. Ankara'daki kuruluşlarõn yeniden görüşlerinin alõnmasõyla hazõrlanan 
program taslağõ, 8 Eylül 1975'de ikinci defa Ankara'da bir araya gelen alt 
komisyona sunuldu, prensip olarak benimsendi ve her kuruluşun kendi 
organlarõna götürmesi kararõna varõldõ. Bu aşamadan sonra, DİSK Genel 
Merkezinin yeni bir üst toplantõ çağrõsõ yapacağõ belirtildi. Program taslağõnõn 
birinci bölümünde güç birliğinin önemi, gereği ve genel ilkeleri yer alõyordu. 
İkinci bölümde ise, çalõşma alanlarõ ve ele alõnacak ilk öneriler bulunuyordu.

Buraya kadar sözü edilen çalõşmalar hakkõnda her aşamada TMMOB ve Oda 
yöneticilerine bilgi verildi ve görüşleri alõndõ. Çalõşma programõ taslağõnõn 
birinci maddesindeki «Çalõşanlara Karşõ Gelişen Saldõrõ, Baskõ ve Kõyõmlar» 
konulu çalõşma alanõnda, Zonguldak, Samsun Ankara ve İstanbul'da yürüyüş, 
miting, salon toplantõlarõ, basõn toplantõlarõ ve yayõnlar öneriliyordu.
O günlerde DİSK'in İstanbul'da düzenlediği mitingin bu çerçevede ele 
alõnmasõ ve ortak çalõşma yapõlmasõ temennisi 2. Alt Komisyon toplantõsõnda 
benimsendi. DİSK temsilcisinin bir iki gün içinde ayrõntõlõ bilgi vermesi için 
görüş birliğine varõldõ.

Ankara'da bu bilgi beklenirken, 12.9.1975'te DİSK yöneticilerinin, 
Odalarõmõzõn şube ve temsilciliklerinin de katõldõğõ bir toplantõ düzenlediği ve 
20.9.1975'te yapõlacak mitinge ne kalabileceklerinin sorulduğu öğrenildi.

Bunun üzerine 15.9.1975'te bir araya gelen TMMOB ve Oda Yöneticileri, 
konuyu ve ortak çalõşma ilkelerini değerlendirerek, bu gelişim ve koşullar 
altõnda, mitinge katõlmama yönünde eğilim belirlediler. 16.9.1975'te DİSK 
Genel Merkezinden TMMOB'yi telefonla arayan alt komisyondaki DİSK 
temsilcisi, elde olmayan koşullar yüzünden bilgi vermede geç kaldõklarõnõ 



bildirdi ve mitinge katõlma çağrõsõnõ iletti.

Çağrõ üzerine 17.9.1975 günü yeniden bir araya gelen TMMOB ve Oda 
yöneticileri, gelişmeleri ve bilgilenmeleri yeniden değerlendirerek, ilk eğilim 
belirlenmesinden buyana değişen bir durum olmadõğõnõ saptadõlar.

TMMOB Yönetim Kurulu, son toplantõda vardõğõ görüşleri ve mitinge 
katõlamama nedenlerini, bir mektupla, 18.9.1975 günü DİSK Genel 
Başkanlõğõna iletti. Mektupta gelişmelerin bir değerlendirilmesi yapõlõyor ve 
sonuç bölümünde, «Birliğimiz, aksaklõklarõn giderilmesi ve tutarlõ bir 
çalõşmanõn elde edilmesi yolunda, şimdiye kadar olduğu gibi, güç birliği 
çalõşmalarõ içinde yer alacak ve çaba harcayacaktõr. Süregelen çalõşmalarõn 
kõsa zamanda bir sonuca ulaşmasõ ve sağlõklõ ilişkilere girilmesi için 
çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ yolundaki dileğimizi iletirken, çalõşmalarõnõzda 
başarõlar dileriz.» deniyor idi.

Bu cevaptan sonra, Odalarõmõzõn İstanbul'daki şube ve temsilciliklerinden, 
kararõn yeniden gözden geçirilmesi doğrultusunda bir öneri gelmesi üzerine, 
TMMOB ve Oda Yöneticileri İstanbul'dan gelen arkadaşlarõmõzla, 19.9.1975 
günü yeniden bir araya geldiler. Toplantõda yapõlan tartõşmalardan sonra ilk 
alõnan kararda bir değişiklik olmadõ.

Yazõlan mektuba, DİSK Genel Başkanlõğõ, 22.9.1975 günlü mektubuyla cevap 
verdi. Cevapta gelişmelerin bir değerlendirmesi yapõlmakta ve sonuç 
bölümünde «İstanbul mitingine katõlmama kararõnõz, güç birliği çalõşmalarõna 
önemli bir etkide bulunmayacaktõr. Tam aksine, güç birliği ilkelerinin kõsa 
zamanda saptanmasõnõn gerekliliğini açõklamõş sayõlmaktadõr. Güç birliği, 
yanlõşlõklarõn tez elden düzeltilmesini gerekli kõldõğõndan, ivedilikle bu görevi 
yerine getirmiş bulunuyoruz. Çalõşmalarõnõzda başarõlar dileriz.» deniyordu.
Daha sonra çalõşma içinde yer alan örgütlerin yöneticileri, DİSK Genel 
Merkezi ile zaman zaman ilişki kurarak, güç birliği çalõşmalarõnõn üst komite 
toplantõlarõnda yapõlmasõ yolundaki dileklerini tekrarladõlar.

TMMOB Başkanõ ve İstanbul Koordinasyon Kurulu'ndan 3 arkadaş, 23 Ekim 
1975'te DİSK Genel Merkezini ziyaret ederek Sayõn Kemal Türkler ve Sayõn 
İbrahim Güzelce ile görüştüler. Bu görüşmede, DİSK'in içinde bulunduğu 
koşullar yüzünden toplantõ çağrõsõnõn geciktiği, ancak, yakõnda yapõlacağõ 
açõklandõ.

Ancak günümüze kadar herhangi bir çağrõ yapõlmadõ. DİSK Genel Merkezi ile 
daha sonra yapõlan çalõşmalar konusunda, ilişkiler sürdürüldü.
Önümüzdeki dönemde bu ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çalõşmanõn sürmesi 
için çaba harcanmasõ gereğine inanõyoruz.

2.2.7. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİNDE GELİŞEN OLAYLAR
8 Ocak 1976 günü, ülkede aylardõr sürdürülen faşist baskõ, saldõrõlar ve terör 
doruk noktasõna ulaştõ ve Hacettepe Üniversitesinde polisin açtõğõ ateş 
sonucu l öğrenci öldü, altõsõ ağõr olmak üzere birçok öğrenci yaralandõ. 
Uzunca bir süredir işçilere, öğretmenlere, öğrencilere, teknik elemanlara ve 
memurlara yöneltilen baskõ ve saldõrõlarõn yoğunlaşmasõ üzerine TMMOB 
diğer kuruluşlarõn da görüşlerini alarak, siyasi partiler, sendikalar ve 



demokratik kuruluşlara çağrõda bulunarak, olaylarõn görüşülmesi ve 
değerlendirilmesi amacõ ile bir toplantõ düzenledi. 8 Ocak 1976 günü TMMOB 
Genel Merkezinde yapõlan toplantõya 28 kuruluş katõldõ. Yapõlan 
değerlendirmelerden sonra, bu tür gelişimlere karşõ mücadele verilmesi 
yolunda eğilim belirlendi. 9 Ocak 1976 günü TÖB - DER, Tüm Öğretim 
Üyeleri Derneği, Sosyal - İş, Çağdaş Hukukçular Derneği, AYÖD, Çağdaş 
Metal - iş, Turizm - iş Ankara Şb. Petrol Kimya - İş, TÜTED, Yeraltõ Maden - İş 
TİB, TÜM - DER, TÜS - DER, AS - ÎŞ Bay-sen - İş Ankara Şubesi, Ankara 
TBB. Odasõ ve Yeni Haber - İş olmak üzere 18 kuruluşun yöneticileri yaptõklarõ 
basõn toplantõsõnda; İşçilere, Memurlara, Öğretmenlere ve Teknik elemanlara 
karşõ girişilen baskõ ve saldõrõlan kõnadõlar ve bunlara karşõ mücadele 
verileceğini açõkladõlar.

2.2.8. 33 KURULUŞ YÖNETİCİLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
BAŞVURUSU
16 Ocak 1976'da 33 Kuruluşun Başkan ve Yöneticileri İçişleri Bakanlõğõnõ 
ziyaret ederek, İçişleri Bakanlõğõ Müsteşarõ ile görüştüler ve birer dilekçe 
verdiler. Dilekçe veren kuruluş yöneticileri şunlar idi:

«Mehmet KILINÇ (Petkim - İş Genel Başkanõ), Özcan KESGEÇ (Sosyal - İş 
Sendikasõ Genel Başkanõ), Cevat ÖZHASIRCA (Baysen - İş Sendikasõ Genel 
Başkanõ), Tuncer KOCAMAN-OĞLU (Devrimci Toprak - İş Sendikasõ Genel 
Başkanõ), Çetin UYGUR (Yeraltõ Maden - İş Sendikasõ Genel Başkanõ), Fehmi 
IŞIKLAR (Çağdaş Metal - îş Sendikasõ Genel Başkanõ), Zeki KILIÇ (Tek - 
Bank - İş Sendikasõ Genel Sekreteri), Kemal ÇELİKER (AS - İŞ Genel 
Sekreteri), Zekeriya AL (Basõn - İş Sendikasõ Ank. Şb. Başkanõ) İsmail ASLAN 
(Turizm - İş Sendikasõ Ank. Şb. Başkanõ), Selahattin SAYIN (Tek - İş 
Sendikasõ Genel Başkanõ), Esat ERKUT (Petrol Kimya - İş Sendikasõ Ank. Şb. 
Başkanõ), Ali SAMET (Kapfer Genel - îş Sendikasõ Genel Başkanõ), Hamdi 
ÖĞÜŞ (T.T.B. Ankara Tabip Odasõ Bşk), Aydõn KÖYMEN (Tüm İktisatçõlar 
Birliği Başkanõ), Teoman ÖZTÜRK (Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 
Başkanõ), Gemil ÇAKIR (TÖB - DER Genel Başkanõ), Ahmet BALAMİR (Tüm 
Üniversite, Akademi ve Y. Okul Asistanlar Birliği Genel Başkanõ), Erhan 
TEZGÖR (Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanõşma Derneği Gn. Başkanõ), 
Osman AYBERS (Tüm Teknik Elemanlar Derneği Gn. Başkanõ), Prof. Cevat 
GERAY (Tüm Öğretim Üyeleri Der. Gn. Başkanõ), Dr. Necdet BULUT (Tüm 
Öğ. Üyeleri Der. Gn. Sekreteri), Yeter GÖKSU (Tüm Öğ. Üyeleri Der. Ank. 
Şb. Başkanõ), Arif MERDOL (İnşaat Mühendisleri Odasõ Başkanõ), Murat 
TURAN (Maden Müh. Odasõ Başkanõ), Süheyl KIRÇAK (Mimarlar Odasõ 
Genel Sekreteri), Melih TÖRELİ (Metalürji Müh. Odasõ Sekreteri), İhsan 
KARABABA (Kimya Müh. Odasõ Başkanõ), Turhan SEYREK (Jeoloji Müh. 
Odasõ Başkanõ) , Orhan AKBULUT (Ziraat Müh. Odasõ Başkanõ), Hüseyin 
GÜRCAN (Petrol Müh. Odasõ Gn. Sekreteri), Evren KAYNAK (Harita ve 
Kadastro Müh. Odasõ Başkanõ), Günay BOLAZAR (Makina Müh. Odasõ 
Başkam), İyigün PULAT (Orman Müh. Odasõ Başkanõ).»

Yöneticilerin verdikleri dilekçenin metni şöyle : 

İçişleri Bakanlõğõna
Ankara



Ülkemizde bir süredir olagelen olaylarda, çok sayõda öğrenci, öğretmen, işçi 
ve diğer yurttaşlar silahlõ saldõrõya uğramõş, ölüm ve yaralanma olaylarõ 
yoğunluk kazanmõştõr. Bu saldõrõ olaylarõ karşõsõnda yeterli önlemler 
alõnamamõş ve failleri yakalanamamõştõr. Bütün bu olup bitenler, ülkemizde 
can güvenliğinin kalmadõğõnõ göstermektedir. Nitekim, bazõ üniversite ve 
yüksek okullarõn yetkili organlarõnca can güvenliğinin bulunmadõğõ 
gerekçesiyle öğrenime ara verilmesi bu görüşümüzü kanõtlamaktadõr.

Bu koşullarda can güvenliğimi bizzat korumak amacõyla, Kõrõkkale yapõsõ bir 
tabancayõ taşõyabilmem için gerekli ruhsatõn verilmesine emirlerinizi dilerim.»
16 Ocak 1976'da verilen bu dilekçelere, 27 Ocak 1976 günlü yazõyla verilen 
cevapta, mer.i mevzuatõn buna imkân vermediği bildirildi.

2.2.9. 9 KURULUŞUN ORTAK ÇALIŞMALARI
TMMOB ve Odalarõnõn baskõlara ve kõyõmlara karşõ geliştirdikleri çalõşma 
programõnõn bir maddesin de diğer demokratik kuruluşlarla birlikte ele 
alõnacak olan «Anti - demokratik baskõlara kõyõmlara ve saldõrõlara karşõ eylem 
birliği» çalõşmalarõ oluşturuyordu. Bu alanda, Ekim 1975 başlarõnda 
çalõşmalara başlandõ. Ankara'da bulunan demokratik kuruluşlarla görüşmeler 
yapan TMMOB yöneticileri, ortak bir çalõşma programõnõn elde edilmesi 
konusunda diğer demokratik kuruluşlarõn görüşlerini aldõlar. Bu görüşmelerde, 
DİSK ile olan güç birliği çalõşmalarõ anlatõldõ ve görüşmelerinin sonuçlarõnõn 
DİSK'e iletileceği ve gelişmelere göre durumun yeniden bir araya gelerek 
değerlendirileceği belirtildi.

Bu ilişkilerin sonuçlan daha evvelki bölümlerde belirtildiği gibi 23.10.1976'da 
DİSK yöneticilerine aktarõldõ. Ankara'da yapõlacak bir çalõşmanõn programõ 
DİSK'e getirildiği takdirde desteklenebileceği, yöneticiler tarafõndan açõklandõ. 
Ekim 1975 başõnda bu görüşmelerin sonuçlarõnõn değerlendirilmesi amacõ ile 
bir toplantõ düzenlenecekken, TÖB - DER'in 6 Aralõk toplantõlarõna karar 
vermesi üzerine, çalõşmalar kõsa bir zaman ertelendi.

Daha sonra 17 Kasõm 1975'te TMMOB tarafõndan yapõlan çağrõ ile 20 Kasõm 
1975'te 9 kuruluş bir araya geldiler.

TMMOB, TÖB - DER, TÜM - DER, TÜTED, TİB, AYÖD, TÜMAS, ANKARA 
TBB., ODASI VE TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ yaptõklarõ bu ilk 
toplantõda gelişmeleri gözden geçirerek ortaklaşa programlõ bir çalõşmayõ 
sürdürme konusunda prensip kararõna vardõlar.

Bir sonraki toplantõda da çalõşma ilkelerini, yöntemi ve çalõşma alanlarõnõ 
içeren bir program taslağõnda görüş birliğine varõldõ ve çalõşmalara başlandõ. 
Çalõşmalar bir basõn toplantõsõ ile kamuoyuna duyuruldu. TMMOB ve Odalarõ 
bu çalõşmalarõn ilk aşamasõndan, son aşamasõna kadar karar verme, katkõ 
koyma ve katõlma görevlerini birlikte yerine getirdiler.

2.2.10 «DEMOKRATİK ÜNİVERSİTE SORUNU» KONULU KONFERANS
Dokuz kuruluşun, programõn bir bölümü olarak gerçekleştirdikleri ilk çalõşma, 
«Demokratik Üniversite Sorunu» konulu konferans oldu. TÖB - DER, TÖD, 
AYÖD ve TÜMAS'õn ortaklaşa hazõrladõklarõ metin, 9 kuruluşun görüşüne 
sunuldu. Yapõlan eleştiriler ve tartõşmalarla geliştirilerek 21 Ocak 1976 günü 



Ankara'da düzenlenen konferansta okundu.

2.2.11 «MC HÜKÜMETİNİN MEMUR KIYIMI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ»  
KONULU KONFERANS
Aynõ çalõşmanõn ikinci bölümü olarak 27 Ocak 1976'da «MC Hükümetinin 
Memur Kõyõmõ ve Düşündürdükleri» konulu konferans düzenlendi. TÜTED ve 
TÜM - DER'in ortaklaşa hazõrladõklarõ metin, yine 9 kuruluş tarafõndan 
değerlendirilerek son şekline getirildi. 27 Ocak 1976'da MMO Konferans 
Salonunda 9 kuruluş adõna sunuldu.

Bu iki konferanstan önce, konferanslarõn duyurulmasõ amacõ ile 9 kuruluşun 
üyelerinin katõldõğõ afişleme çalõşmasõ yapõldõ. Programõn bir parçasõ olarak 
düşünülen bir açõk oturum hazõrlanamadõğõ için, kapalõ salon toplantõsõ ise, 
Ankara'da kapalõ salon bulunamamasõ yüzünden önceleri gecikti, daha sonra 
ise miting ve yürüyüş çalõşmalarõnõn ağõrlõk kazanmasõ ile ertelendi.

2.2.12. TÖB � DER�iN DÜZENLEDİĞİ 6 ARALIK TOPLANTILARI
9 kuruluşun çalõşmalarõ bölümünde değindiğimiz gibi, ortak bir eylem 
düşünülürken, Ekim 1975 başõnda, TÖB - DER Yönetim Kurulu 15 ilde miting 
ve yürüyüş düzenlediğini açõkladõ. 11 Kasõm 1975'de TÖB - DER Genel 
Başkanlõğõndan gelen bir yazõ ile, 6 Aralõk toplantõlarõnõn TMMOB tarafõndan 
desteklenmesi istendi. Bu konuda daha sonra kurulan ilişkilerle desteğin 
biçimi hakkõnda bilgi istendi.

Elde edilen bilgiler, TMMOB ve Oda Yöneticilerinin ortak toplantõlarõnda 
değerlendirildi. Yapõlan değerlendirmede, çalõşmalara ortaklaşa katõlõp, eylemi 
ortaklaşa koymak konusunda bir istek olmadõğõ, eylemlerin basõn yayõn 
yoluyla desteklenmesinin ve örgüt olarak değil, kitle olarak katõlõmõn 
istendiğinin belirtildiği bu toplantõlarda, istenen biçimde bir desteğin yerine 
getirilebileceği yönünde eğilim belirlendi.

Ortaklaşa çalõşmalarõnõ sürdüren 9 kuruluştan TÖB - DER dõşõndaki 8'i, 2 
Aralõk 1975 günü bir basõn açõklamasõyla olaylarõn ve ortamõn bir 
değerlendirmesini yaparak, «Yurtsever öğretmenlerimizin haklõ 
mücadelelerinde yanlarõnda olduğumuzu, halkõmõza bir kere daha duyurmayõ 
görev sayõyoruz.» dediler.
Aynõ gün TÖB - DER Genel Merkezine ve eylemin konacağõ 15 ildeki TÖB - 
DER Şube Başkanlõklarõna birer telgraf çeken TMMOB Yönetim Kurulu, 
başarõ dileklerini iletti.

2.2.13. KAYSAYI KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMA
Hõzla artan hayat pahalõlõğõ karşõsõnda, memur maaşlarõnda hiç bir artõşõn 
olmamasõ üzerine ortak bir çalõşma öneren TÜM - DER'in çağrõsõna katilindi. 
Ankara Tabip Odasõ, TMMOB,TÜM - DER, TÜTED ve TÖB - DER'in 
katõldõklarõ çalõşmada, memur aylõklarõnõn fiyat artõşlarõnõn çok gerisinde 
kaldõğõ, memurdan esirgenenlerin kimlere aktarõldõğõ konularõ incelendi. 
Çalõşmanõn sonuçlan basõn toplantõlarõ ve örgütlerin yayõn organlarõ aracõlõğõ 
ile kamuoyuna ve üyelere iletildi.

2.2.14. 13 MART MİTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ
Dokuz kuruluşun ortak çalõşmalarõ sürerken, Şubat ayõ başlarõnda Ankara'da 



faşist baskõlan ve kõyõmlarõ protesto amacõ ile bir miting ve yürüyüş 
düzenlenmesi görüşü ağõrlõk kazandõ. Bu çalõşma TÜS - DER'in de 
katõlmasõyla on kuruluş tarafõndan yürütüldü. Demokratik kuruluşlarõn, 8 
Ocak'ta Hacettepe olaylarõ üzerine bir araya geldikleri toplantõda böyle bir 
eylemin yapõlmasõ gereği vurgulanmõş idi. O günden sonra gelişen 
çalõşmalarla miting ve yürüyüşün programlanmasõ konusunda çaba harcandõ. 
Çalõşma süresince çõkan aksaklõklar kanõmõzca sabõrlõ ve iyi niyetli 
yaklaşõmlarla giderildi.

Miting ve yürüyüş öncesinde yapõlan afişleme ve bildiri dağõtma işlemleri, tüm 
yasal gereklerin yerine getirilmesine karşõn. Valilik ve bazõ emniyet 
görevlilerince engellenmeye çalõşõldõ, yüzlerce arkadaşõmõz karakollarda 
gözaltõna alõndõ. Birçoğu dövüldü. Buna rağmen binlerce afişin ve 120 bin 
bildirinin yapõştõrõlmasõ ve dağõtõmõ, kuruluşlarõn üyelerince yerine getirildi. 
Faşist Baskõlan ve Kõyõmlarõ Protesto Miting ve Yürüyüşü öncesindeki bu 
baskõ ve engellemeler, miting ve tertip komitesinin düzenlediği basõn 
toplantõlarõ ile kamu oyuna açõklandõ. 13 Mart günü Ankara'da yurdun her 
köşesinden gelen 50 bini aşkõn bir kitle Tandoğan Alanõnda toplandõ. 
Kuruluşlar adõna yapõlan konuşmalardan sonra, Tandoğan Alanõndan, 
Kurtuluş Alanõna kadar yürüyüşe geçildi. Miting ve yürüyüşte faşist baskõlar ve 
kõyõmlar protesto edildi. Devrimci olgunluk, bilinç ve disiplinin egemen olduğu 
miting ve yürüyüş, faşizme karşõ gelişen tepkinin açõk bir kanõtõ idi.

Miting ve yürüyüş TRT tarafõndan hiç yansõtõlmadõ. Basõn ise çok fazla ve 
doğru bir biçimde vermedi.

Daha sonra, 10 kuruluş bir araya gelerek çalõşmayõ değerlendirdiler ve 
başõndan sonuna kadar olan gelişmeleri bir basõn toplantõsõ ile kamuoyuna 
ilettiler.
Daha önce yapõlan görüşmelerde, DÎSK yöneticileri tarafõndan miting ve 
yürüyüşün desteklenebileceği yolunda görüşler belirtilmiş ve çalõşmalar her 
aşamada kendilerine iletilmiş idi. 13 Mart miting ve yürüyüşü DİSK tarafõndan 
desteklenmedi. Ancak miting ve yürüyüşe, 10 kuruluşun üyeleri yanõnda 
işçilerimiz de etkin olarak katõldõlar.

13 Mart Miting ve Yürüyüşü hakkõnda bir çok şey yazõldõ, söylendi. Daha da 
söylenecektir. Bu görüşlerin ve değerlendirmelerin bundan sonra yapõlacak 
ortak çalõşmalara katkõda bulunacağõna inanõyoruz.

Kanõmõzca, 13 Mart Miting ve Yürüyüşü, ele alõnõşõ, hazõrlõğõ ve eylem olarak 
ortaya konmasõ ile, ülkemizde bu türde yapõlan ilk çalõşmadõr. Bir çok 
zorluklara karşõn, 10 kuruluşun gerçekleştirdiği bir kitle eylemidir.
TMMOB, bu eylemin her aşamasõnda Odalarõ ve üyeleri ile birlikte üzerine 
düşen görevleri yerine getirmiştir.

Bu çalõşmanõn önemli bir deney olduğu ve önümüzdeki dönem çalõşmalarõna 
õşõk tutacağõ inancõndayõz.

2.2.15 DİĞER ÇALIŞMALAR
Yapõlan bu çalõşmalarõn yanõ sõra, güncel olaylar konusunda zaman zaman bir 
araya gelinerek ortak görüşler saptandõ. Bu görüşler basõn yoluyla, 



kamuoyuna iletildi. Kuruluşlarõn kendi bünyelerinde düzenledikleri toplantõlara 
katilindi. TMMOB yayõnlarõnda diğer kuruluşlarõn çalõşmalarõna da yer verildi. 
Yayõnõmõzõ destekleyen tüm kuruluşlar yanõnda, ekonomik alandaki 
çalõşmalarõ yorumlan, yazõlarõ ve sõnõrlõ ortak çalõşmalardaki çabalan ile Tüm 
İktisatçõlar Birliği'nin (TİB) değerli katkõlarõnõ belirtmek, bir görev olmaktadõr.

2.2.16. SONUÇ
TMMOB'nin, geçtiğimiz dönemde diğer demokratik kuruluşlarla yaptõğõ ortak 
çalõşmalarõn, örgütümüz ve kitlemiz açõsõndan yararlõ olduğu bir gerçektir. 
Ortak sorunlara karşõ verilen ortak mücadelenin yaran ise açõktõr.

Bu çalõşmalarda dönem boyunca, karar verme, görev alma ve ortak eyleme 
katõlma aşamalarõnda TMMOB Yönetimi tarafõndan Odalarõmõzõn 
yöneticilerine sõk sõk bilgi verilmiş ve kararlarõn ortaklaşa üretilmesi 
konusunda titizlik gösterilmiştir.

Bu arada bazõ aksamalarõn olduğu da bir gerçektir. Ancak hõzlõ gelişmeler 
sõrasõnda ortaya çõkan bu aksaklõklarõn da zaman içinde giderileceğine 
inanõyoruz.

Önümüzdeki dönem, bu ilişkilerin daha yoğunlaştõğõ, daha sağlõklõ ilişkiler 
haline dönüştüğü bir dönem olmalõdõr. Koşullar yüzenden geciken DİSK güç 
birliği çalõşmalarõnõn gelişmesi, ortak çalõşmalarõn yalnõz merkezi düzeyde 
değil, merkezi bir program çerçevesinde bölgesel düzeylerde de ele alõnmasõ 
konularõnda TMMOB Yönetimi çaba harcamalõdõr. Kuruluşlarõn ortak 
çabalarõyla bir çok zorluklarõn aşõlabileceğine ve sorunlarõn karşõsõna 
önümüzdeki dönemde daha güçlü olarak çõkõlacağõna inanõyoruz.
2.3
teknik eleman kurultayõ çalõşmalarõ

Teknik Eleman Kurultayõ çalõşmalarõnõn başlangõcõ 1973'lere dayanmaktadõr.
Özellikle 1970'lerden sonra, tüm çalõşanlar üzerinde yoğunlaştõrõlan anti - 
demokratik baskõlardan, teknik elemanlar da paylarõnõ almağa başladõlar.

12 Mart sonrasõ faşist dönemde, çõkarõlan Personel Kanunu ile teknik eleman 
ücretleri fiilen düşürüldü, diğer kamu personeli sendikalarõ ile birlikte teknik 
eleman sendikalarõ da kapatõldõ, meslek kuruluşlarõ yok edilmek istendi ve 
teknik elemanlar ve örgütleri üzerindeki anti - demokratik uygulamalar ağõrlõk 
kazandõ.

Fakat 1970 sonrasõ, aynõ zamanda teknik elemanlarõn bilinç düzeyinin arttõğõ, 
tek tek ve dağõnõk bir mücadele yerine, dayanõşma içinde ve örgütlü bir 
mücadele verme anlayõşõnõn ağõr bastõğõ, verilen mücadelenin halkõn 
bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin bir parçasõ olduğunun iyice 
anlaşõldõğõ bir dönem oldu.

Tüm teknik elemanlarõn bir arada mücadele vermesi yolunda ilk adõm olarak, 
tüm teknik eleman örgütlerinin bir araya getirilmesi görüşü, TMMOB XVIII. 
Dönem Çalõşma Programõnda yer aldõ ve Mart 1974'te bir teknik eleman 
kurultayõ düzenlenmesi hedeflendi.



Bu yolda çalõşmalara başlanmasõndan sonra 13 - 14 Nisan. 1974 günleri 29 
teknik eleman kuruluşunun bir araya gelerek düzenlediği «Türkiye 1. Teknik 
Eleman Kurultayõ» Ankara'da toplandõ.

2.3.1. TÜRKİYE 1. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
Kurultaya 29 kuruluşun üyelerinden oluşan komisyonlarõn hazõrladõğõ altõ 
tebliğ ve Teknik Personel İş Kanunu Taslağõ sunuldu ve tartõşõldõ. «Teknik 
Elemanlarõn Hizmetlerini Halkõmõza Gerekli ve Yeterli Bir Biçimde 
Sunamayõşlarõnõn Nedenleri», «Teknoloji İthali ve Beyin Göçü», «Teknik 
Eğitim ile Uygulama Arasõnda Yaratõlan Çelişki», «Teknik Personele 
Uygulanan Statünün Eleştirisi», «Teknik Elemanlarõn Yönetimde Söz Sahibi 
Olmalarõ Gereği», «Teknik Elemanlarõn Sendikal Haklara Kavuşmalarõ ve 
Teknik Eleman İş Kanunu'nun Getirdikleri», başlõklarõnõ taşõyan tebliğlerin ve 
İş Kanunu taslağõnõn tartõşõlmasõ sonunda, kurultayda, sorunlarõmõzõn 
çözümünün büyük ölçüde sendikal haklara kavuşmakla gerçekleşebileceği 
vurgulandõ.

Kurultay sonunda «Ortak mücadelemiz, ana hedefine varõncaya kadar 
sürecektir.» denildi ve Türkiye 2. Teknik Eleman Kurultayõ'nõn Nisan 1975'te 
Ankara'da toplanmasõ, çalõşmalarla TÜTED, TEK - DER ve TMMOB'nin 
görevlendirilmesi kararlaştõrõldõ.

2.3.2. TÜRKİYE 2. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
Türkiye İkinci Teknik Eleman Kurultayõ 7 - 8 Haziran 1975'te Ankara'da 
toplandõ.
TÜTED, TEK - DER ve TMMOB'nin 33 kuruluş adõna ortaklaşa yürüttükleri 
çalõşmalar sonucunda, toplanan kurultay öncesinde bir çok ilde teknik eleman 
toplantõlarõ yapõldõ. Kurultay rapor taslağõ niteliğinde bir ön rapor tartõşõlõp 
geliştirildikten sonra kurultaya sunuldu. Bu raporda, mücadelenin boyutlarõ, 
sendikalaşmanõn nedenleri ve teknik elemanlarõn yapõsõ üzerindeki görüşler 
yer almakta idi. İki gün süren Kurultay çalõşmalarõ sonunda, Kurultay sonrasõ 
çalõşmalar komisyonu raporu ve kurultay bildirisi tartõşõlarak kabul edildi.

Kurultay sonrasõ çalõşmalar komisyon raporunda, genel durum inceleniyor, 
teknik eleman örgütlerinin değerlendirilmesi ve eleştirisi yapõlõyor, teknik 
eleman örgütlerinin somut durumlarõnõ ve işleyiş farklõlõklarõnõ görmezlikten 
gelen düşünce ile teknik eleman örgütlerinin bugünkü somut durumlarõnõ ve 
işleyiş farklõlõklarõnõ birbirine karşõt ve geliştirilemez gören düşüncenin 
yanlõşlõğõ vurgulanõyordu.
Sendikalaşma mücadelesinin ilkeleri ve programõ konusunda görüşlerin yer 
aldõğõ raporun son bölümünde de şu görüşlere yer verildi:

«l � Teknik elemanlarõn sendikal haklarõnõ elde etme mücadelesi, tüm teknik 
elemanlarõ çatõsõ altõnda toplayan demokratik bir kitle örgütünün önderliğinde 
verilecektir:

2 � Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TÜTED) bu önderliği üstlenebilecek 
nitelikte olan tek örgüttür.

3 � TÜTED vereceği mücadelede, tüm meslek örgütlerimizce 
desteklenmelidir. Bu desteğin somut olarak gerçekleştirilebilmesi için TÜTED 



Merkez ve Şube Yönetim Kurullarõ, TÜTED çatõsõ altõnda tüm teknik eleman 
örgütlerini bir araya getiren
bir danõşma kurulu oluşturmalõdõr. Bu TÜTED'in güçlenmesi için izlenecek 
olan somut bir çalõşma biçimidir.

4 � Gelecek Teknik Eleman Kurultayõna kadar, TÜTED'in önderliğinde 
örgütlenme, eylem diyalektik birlikteliği içinde, önce bölgesel ve sonra genel 
forum yada forumlar oluşturulmalõdõr. Bu forumlarõn oluşturulmasõyla somut ve 
bağlayõcõ eylem biçimleri saptanmalõdõr.

5 � Gelecek yõl toplanacak 3. Teknik Eleman Kurultayõ'nõn düzenlenmesi ve 
yönlendirilmesi için TÜTED görevlendirilmelidir.

6 � Kurultay tertip komitesi 2. Teknik Eleman Kurultayõ'nõn bilimsel içeriğini 
örgütleme doğrultusundaki somut kararlarõnõ bütün teknik elemanlara en kõsa 
zamanda iletmelidir. Bunun için 100.000 tirajlõ bir kitapçõk çõkarõlmalõdõr.»

İkinci Teknik Eleman Kurultayõ bildirisinde : Ülkemizin somut durumu ve 
sendikal hak mücadelemiz, teknik elemanlarõn çalõşanlarõn bir parçasõ olduğu 
ve sendikal mücadelenin zorunluluğu, ne tür bir sendikalaşma istediğimiz, 
ekonomik ve politik mücadelenin bütünlüğü konularõnda görüşlerimiz 
anlatõlõyor ve sonuç olarak şu görüşlere yer veriliyordu:

«Biz tüm teknik elemanlar, sendikal haklarõmõzõ elde edinceye kadar, güçlü bir 
dayanõşma içinde ve örgütlü olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdürmeye 
kararlõyõz.

Biz tüm teknik elemanlar, bu mücadelemizin, sendikal haklara sahip 
bulunmayan diğer çalõşanlarõn mücadelesinin ayrõlmaz bir parçasõ olduğunun 
bilinci içinde, tüm çalõşanlarõ, bu yöndeki mücadelemizin birleştirilmesine 
çağõrõyoruz.
Biz tüm teknik elemanlar, işçi sõnõfõ sendikalarõm mücadelemizi desteklemeye 
çağõrõyoruz.

Tüm çalõşanlarõn, uluslararasõ anlaşmalarla güvence altõna alõnmõş grev ve 
toplu sözleşme ile donatõlmõş sendikal haklara kavuşmalarõ, onlarõn 
vazgeçilmez en doğal demokratik haklarõdõr.»

2.3.3. 2. KURULTAY SONRASI ÇALIŞMALAR
Kurultaydan sonra Temmuz 1975 başlarõnda, TÜTED ve TMMOB 
yöneticilerinin bir araya gelerek yaptõklarõ toplantõda, 2. Kurultay 
değerlendirmesi ve yapõlacak çalõşmalar konusunda görüş ve öneriler 
saptandõ.

2. Teknik Eleman Kurultayõ hesaplarõm kapatmak ve verilen görevleri yerine 
getirmek üzere TÜTED'in çağrõsõ üzerine, 16 Temmuz 1975'de ilk örgütler 
arasõ toplantõ yapõldõ. 12 örgütün katõldõğõ ilk toplantõda, geçen kurultay 
sonuçlarõ, hesaplarõn kapatõlmasõ ve gelecek dönem çalõşmalarõ üzerinde 
duruldu. Ancak, çoğunluk olmadõğõ için karar alõnamadõ. Bu görüşmelerde, 
TÜTED çalõşma program taslağõnõn hazõrlanmasõ ile, yapõlacak çalõşmalara 
õşõk tutulacağõ belirtildi. Kurultayda alõnan karar gereğince, danõşma kurulu ya 



da koordinasyon kurulu konusunda da görüşler açõklandõ. Daha sonra bir 
takõm hazõrlõk çalõşmalarõ yapmak ve görüşmek üzere, 24 Temmuz 1975'de 
yeniden bir araya gelindi. Bu toplantõya 7 örgüt katõldõ. TÜTED tarafõndan 
hazõrlanan koordinasyon protokolü taslağõ üzerine ilk görüşler ve eleştiriler 
belirtildi. Geliştirilmesi için çalõşma önerildi. Protokol taslağõ, daha sonra, bir 
daha görüşülmeden, TÜTED gazetesinde, TÜTED tarafõndan kabul edilen 
protokol olarak yayõnlandõ. Bu tutum, daha sonra örgütler tarafõndan eleştirildi. 
Ağustos ayõ içinde bir araya gelme olanağõnõn azlõğõ düşünülerek, Eylül 1975 
başõnda toplanmak üzere karar alõndõ.

Eylül ortalarõnda 15 örgüt bir araya geldiler. Geçen kurultaya katõlan örgütlerin 
çoğunluğu olmadõğõndan, itiraza açõk olarak alõnan bir kararla, geçen kurultay 
hesaplarõ kapatõldõ. İlk protokol üzerinde yapõlan eleştirilerden sonra, bu 
toplantõya yeni bir protokol taslağõ getirildi. Üzerinde görüş birliğine 
varõlamayan bu konuda, örgütlerin görüşlerini alõp derleyecek ve tartõşmaya 
sunacak 3 kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyon çalõşmalarõ, 12 örgütün 
katõldõğõ ve Eylül sonunda yapõlan toplantõda görüşüldü ve görüş birliğine 
varõlamadõ. Tartõşmalar, protokol taslağõnõn amaç maddesinde ve 
koordinasyon kurulunun, her türlü maddi ve manevi katkõyõ sağlamasõna 
karşõn, kararlarda söz sahibi olmamasõ konularõnda yoğunlaşõyordu.

TMMOB, bu konuda herhangi bir karar almayõ sakõncalõ bularak; TÜTED'le 
ilişkiler konusunda, Odalarõn görüşlerinin belirginleşmesini, bu konuda Oda içi 
çalõşmalarda görüşlerin saptanmasõnõ ve bundan sonra TMMOB ve 
Odalarõnõn bir araya gelmesiyle, ortak bir görüşe varõlmasõnõ istedi. Bu arada 
3. Kurultay çalõşmalarõnõn başlatõlmasõnõ önerdik.

Aralõk başõnda 3. Kurultay çalõşmalarõ için 12 örgüt bir araya geldi. TMMOB, 
bu toplantõda, 3. Kurultay programõnõn hazõrlanmasõnõ, bu programla örgütlere 
gidilmesini, daha çok katõlõmõn sağlanmasõnõ ve 3. Kurultay gündeminde yer 
almasõnõ istediği konularõ önerdi.

Bu çalõşmalar devam ederken Aralõk 1975 sonunda, TMMOB, Odalar, 
Odalara bağlõ şube ve temsilciliklerin katõldõğõ koordinasyon toplantõsõnda, 
TÜTED ile ilişkiler konusu görüşüldü. Bilgilenme ve tartõşmalardan sonra, 
teknik eleman örgütlerinin koordinasyonu konusunda çõkan tartõşmalarõn, 
eylem içinde giderileceği ve çözüme ulaşacağõ inancõ belirtildi. TMMOB ve 
Odalarõnõn, TÜTED'in yürüteceği 3. Kurultay çalõşmalarõna aktif olarak 
katõlmalarõ ve bu çalõşmanõn, koordinasyonun sağlanmasõ yolunda önemli bir 
araç olacağõ görüşünde birleşildi.

2.3.4. 3. KURULTAY ÇALIŞMALARI
TÜTED Kurultay Komisyonu tarafõndan hazõrlanan ve örgütlere gönderilen 3. 
Kurultay program taslağõ, örgütlerin görüş ve eleştirilerinden sonra 
kesinleştirildi ve çalõşmalar başladõ. TMMOB ve Odalarõnõn aktif görevler 
yüklendikleri 3. Teknik Eleman Kurultayõ çalõşmalarõ, halen TÜTED'in 
yürütücülüğü altõnda sürmektedir. Yürütme komitesi tarafõndan, kurultaya
katõlacak örgütlerden oluşturulan düzenleme komitesi, Oda Genel Kurullarõ 
nedeniyle ara verdiği çalõşmalarõna yeniden hõz vermiştir.

Kurultaya sunulacak 3 tebliğ için kurulan komisyonlar çalõşmalarõnõ 



sürdürmektedirler. Komisyonlarõn tebliğlerin ana hatlarõnõ tespit eden ön 
raporlarõ, düzenleme komitesine sunulmuştur. Kurultaya sunulacak tebliğler 
şunlardõr:

1 � Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde, teknik elemanlarõn yeri ve 
görevleri,
2 � Sendikal haklarõmõzõ nasõl alõrõz.
3 � Sendikal haklara giderken güncel sorunlarõmõzõ nasõl çözeriz.
Programa göre, kurultay çalõşmalarõnõ tüm teknik eleman kitlesine mal etmek 
ve görüşlerini elde etmek amacõ ile, kurultay öncesi yöresel toplantõlar 
düzenlenecektir.
Yöresel toplantõlarõn, kamuoyu oluşturabilmesi ve etkinlik sağlamasõ için, diğer 
demokratik örgütlerin temsilcilerinin de katõlmasõyla, aynõ günde yapõlmasõna 
karar verilmiştir. Yöresel toplantõlar yapõlacağõ iller ve kapsadõğõ bölgeler 
şöyledir :

ERZURUM (Tunceli, Erzincan, Kars, Ağrõ)
ANTALYA (Burdur, Isparta),
DİYARBAKIR (Urfa, Mardin, Siirt)
ESKİŞEHİR (Bilecik, Kütahya, Afyon),
VAN (Bitlis, Hakkari, Muş)
BURSA (Balõkesir, Çanakkale)
SAMSUN (Amasya, Çorum, Sinop, Tokat)
TRABZON (Artvin, Giresun, Ordu, Rize)
MALATYA (Adõyaman, Bingöl, Elâzõğ)
KAYSERİ (Nevşehir, Niğde, Sivas)
ZONGULDAK (Bolu, Kastamonu),
ADANA (Gaziantep, Hatay, Maraş, Mersin),
İZMİR (Aydõn, Denizli, Manisa, Muğla, Uşak),
İSTANBUL   (Edirne, Kõrklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ),

Kurultay Düzenleme Komitesi, basõnla ilişkileri sağlamak ve kamuoyu 
yaratmak amacõ ile «Basõnla İlişkiler Komisyonu» kurulmasõna karar vermiş ve 
kurulan Komisyon çalõşmalarõna başlamõştõr.

Büyük olasõlõkla, Mayõs 1976 sonlarõnda toplanacak olan 3. Kurultayõn, teknik 
elemanlarõn birliği, dayanõşmasõ ve sendikal haklarõmõzõn alõnmasõ yolunda 
önemli katkõlar sağlayacağõna inanõyoruz.

2.4
birlik içi çalõşmalar

Geçtiğimiz dönem, yurtsever mühendis ve mimarlar da, tüm çalõşan kesimler 
gibi sömürüden, anti - demokratik baskõlardan, kõyõmlardan ve saldõrõlardan 
paylarõnõ aldõlar. MC iktidarõ, üyelerimizle birlikte, örgütlerimizi ve örgüt 
yöneticilerimizi de hedef aldõ. Seydişehir'de, Ankara'da, üyelerimiz saldõrõlara 
uğradõ, yüzlercemiz işinden atõldõ, binlercemizin görev yerleri değiştirildi. İşyeri 
temsilcilerimiz, odalarõmõzõn ve TMMOB'nin yöneticileri, baskõ ve kõyõmlarla iş 
göremez hale getirilmek istendi. İskenderun'da, Samsun'da, Kõrõkkale'de, 
Zonguldak'ta, Seydişehir'de, her yerde bu uygulamalar sürdü. Bunun nedeni 
açõktõ; sömürü ve baskõlardan kurtuluş yolunu, halkõnõn kurtuluşunda gören, 



somut sorunlarõndan kaynaklanan bir mücadeleyi giderek daha bilinçli ve 
kararlõ bir biçimde savunan yurtsever mühendis ve mimarlarõn bu mücadelesi, 
egemen sõnõflarda tedirginlik yaratõyordu.

MC İktidarõ, baskõ, kõyõm ve saldõrõlarla bu mücadelenin geriletileceğini, 
egemen sõnõflarõn tedirginliklerinin azaltõlabileceğini, yurtsever çaba ve 
isteklerin susturulabileceğini zannediyordu.

MC İktidarõ, Odalarõmõzõn genel kurullarõna el attõ. İnşaat, Orman, Harita, 
Elektrik gibi bir çok odalarõmõzõn genel kurullarõna, resmi araçlarla, harcõrahlõ 
ve görevli delegeler getirildi. Devletin tüm olanaklarõ seferber edildi. Genel 
Kurul salonlarõnda ve sokaklarda silahlõ faşist militanlar dolaştõrõldõ. Ancak, ne 
yurtsever mühendis ve mimarlarõn mücadeleleri engellenebildi, ne de 
Odalarõmõzda başarõ sağlayabildiler,

XX. Çalõşma Dönemimizde, üye, yönetici ve örgüt olarak bu girişimlerin 
karşõsõna daha güçlü ve daha diri olarak çõktõk.

Dönem içi çalõşmalarõmõzdan, genel kurullarõmõza kadar her alanda, giderek 
gelişen birlik anlayõşõ ile üzerimize düşen görevlerin yerine getirilmesi için 
çaba harcandõ.

Bilgilenme, araştõrma, koordinasyon ve karar verme konularõnda sõk sõk bir 
araya gelindi ve ortak çalõşmalar yapõldõ.

Bu bölümde, birlik içinde yapõlan çalõşmalarõn bir özeti verilecektir.

2.4.1. ANTİ - DEMOKRATİK BASKILAR VE KIYIMLARA İLİŞKİN 
ÇALIŞMALAR
Üyelerimiz üzerindeki baskõlarõn ve kõyõmlarõn giderek yoğunluk kazanmasõ 
üzerine, Ağustos 1975'te, TMMOB Yönetim Kurulu, bu girişimlerle mücadele 
yolunda yeni çalõşmalar yapmak üzere karar aldõ. Eylül ayõ başõnda TMMOB 
ve Oda yöneticileri bir araya gelerek konuyu görüştüler.

Toplantõda, üyelerimize uygulanan baskõ ve kõyõmlara karşõ etkili bir mücadele 
verilmesi kararlaştõrõldõ. Etkin ve merkezi bir haberleşmenin sağlanmasõ, 
yaygõn bir teşhir kampanyasõnõn açõlmasõ, TMMOB'de ortak bir hukuk 
bürosunun kurulmasõ ve işsiz kalan üyelerimize iş bulunmasõ yolunda çalõşma 
yapõlmasõ, ayrõca, kõyõma uğrayan üyelerimize maddi destek sağlanmasõ 
amacõyla, Birlik, Odalar ve Üyelerimiz arasõnda bir kampanya açõlmasõ ve fon 
kurulmasõ konularõnda görüş birliğine varõlan toplantõ sonunda, TMMOB, 
İnşaat, Kimya, Maden, Makina Mühendisleri ve Mimarlar Odasõ 
temsilcilerinden oluşan bir komisyon kuruldu. 8 Eylül 1975 günü bir araya 
gelen komisyon, genel eylem programõnõ ve kõyõma uğrayacak üyelere 
yapõlacak katkõyõ saptadõ. Bu konularda varõlan görüşler, TMMOB Yönetim 
Kurulunca benimsendi ve uygulamaya geçildi.

Programda, TMMOB Hukuk Danõşmanõnõn başkanlõğõnda, Odalarõn hukuk 
danõşmanlarõnõn katõlacağõ, bir ortak hukuk bürosu kurulmasõ, Sosyal Güvenlik 
Fonu oluşturulmasõ, bir eylem programõ hazõrlanmasõ ve yayõnlarõn 



yaygõnlaştõrõlmasõ ve yoğunlaştõrõlmasõ konularõ yer alõyordu. Bu konularda 
eylem programõ çalõşmasõ, diğer demokratik kuruluşlarla konan ortak 
eylemlerle gerçekleştirildi. Yayõn konusunda da, TMMOB ve Odalarõmõzõn 
yayõn organlarõ ile basõn organlarõndan yararlanõlarak, sorunun kamuoyuna 
iletilmesi sağlandõ.

SOSYAL GÜVENLİK FONU
Kõyõma uğrayan üyelerin sosyal güvenlik ve dayanõşmalarõnõ sağlamak 
amacõyla, TMMOB bünyesinde bir sosyal güvenlik fonu oluşturuldu. Fona, 
Birlik ve Odalarõn, her ay bütçelerinin on binde beşi oranõnda katkõda 
bulunmalarõ ve üyelerin katkõsõnõn sağlanmasõ için duyuruda bulunulmasõna 
karar verildi. Bu alanda görev yapmak ve gerekli kararlarõ almak üzere de, 
TMMOB, inşaat, Mimarlar, Makina ve Maden Mühendisleri Odalarõndan birer 
temsilcinin katõlmasõyla bir Sosyal Güvenlik ve Haberleşme Komitesi kuruldu. 
Fon'a, bu dönemde, Odalarõmõz kararlaştõrõlan katkõyõ koyamadõ. Buna karşõn 
üyelerimizin katkõlarõ çok daha fazla oldu. Ayrõca, TMMOB İşyeri Temsilcilikleri 
aracõlõğõyla ve makbuz karşõlõğõnda da yardõm toplandõ. Bugün, üyelerin, gerek 
kendilerinin gönderdikleri, gerekse işyeri temsilcilikleri aracõlõğõyla koyduklarõ 
katkõlar sürmektedir. Günümüze kadar fonda toplanan para 22.500 lira 
dolaylarõndadõr. Başvurularõ inceleyen komite karan ile, şimdiye kadar dört 
üyemize biner lira yardõm yapõlmõştõr. Odalarõmõz çoğunlukla son genel 
kurullarõnda, bütçelerine sosyal güvenlik ödeneği koymuşlardõr. Önümüzdeki 
dönem, bu fonun güçlendirilmesi için çalõşõlacağõnõ umuyoruz.

ORTAK HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI
Baskõ ve kõyõm işlemlerinden dolayõ, yargõ organlarõ önünde üyelerimizin 
haklarõnõn kovuşturulmasõnõ sağlamak üzere bir Ortak Hukuk Bürosu 
oluşturuldu. Ortak Hukuk Bürosunda, TMMOB, Mimarlar Odasõ, Makina 
Mühendisleri ve Maden Mühendisleri Odasõ hukuk danõşmanlõğõ görevini 
yürütmekte olan üç avukat görev aldõ.

Ortak Hukuk Bürosu, bugüne kadar Sosyal Yardõm ve Haberleşme 
Komitesinin de onayõnõ alarak, çeşitli Odalara mensup 25 üye hakkõnda, 
Danõştay�a dava açtõ. Açõlan davalarõn çoğunluğunu, nedensiz yer değiştirme 
işlemleri teşkil etmektedir. Aday memurluklarõ onanmayõp, görevine son 
verilen üyelerin davalarõ da sayõ bakõmõndan ikinci sõrayõ almaktadõr.

Açõlan davalardan alõnan sonuçlar şöyledir �.
İskenderun Demir ve Çelik Fabrikalarõ Müessesesi Müdürlüğünce görevi ile 
ilişiği kesilen, Makina Mühendisi Abdülkadir Çil hakkõnda yürütmenin 
durdurulmasõna Danõştay�ca karar verildi, Müessese Müdürlüğü bu kararõ 
uygulamaktan kaçõndõğõ için, Müessese yöneticileri hakkõnda tazminat davasõ 
açõlmasõ yoluna gidildi. Yine aynõ Müessese Müdürlüğünce, adaylõğõ 
kaldõrõlmayarak görevine son verilen Metalürji Mühendisi Umberto Guglielmi 
hakkõnda, dava sonuna kadar yürütme durduruldu ve uygulanmasõ için 
Müessese Müdürlüğüne başvuruldu.

Harita Mühendisi Alaattin Minsin'in Manisa Belediyesinden İstanbul Belediyesi 
emrine nakledilmesi üzerine açõlan davada, bu işlem için de yürütmenin 
durdurulmasõna karar verildi. Maden Mühendisi Mehmet Korfal'õn EKİ 
Karadon Bölge Müdürlüğünden alõnmasõ üzerine de açõlan davada yürütme 



durduruldu. Makina Mühendisi Hasan Dal'õn adaylõğõ kaldõrõlmayarak 
Seydişehir Alüminyum Tesislerindeki görevine son verildi. Bu işlem için de, 
dava sonuna kadar, yürütme durduruldu. Bu kararlarõn uygulanmasõ için ilgili 
idarelere başvuruldu, ancak, henüz olumlu yada olumsuz bir sonuç 
alõnamadõ. Sonuç alõnõnca, diğer yasal girişimlerde bulunulacaktõr.

Cemal Başõboş, Tarõk Demirel, Fevzi Konmaz, Hamide Konmaz, Yüksel 
Atalay ve Osman Kurdoğlu için açõlan davalarda, yürütmenin durdurulmasõ 
isteği reddedildi. Davalar, esastan karara bağlanmak üzere sürmektedir. 
Bunlar dõşõnda açõlan davalarda henüz davalõ idarelerce savunma verilmediği, 
yada ara kararlarõna cevap beklendiği için, yürütmenin durdurulmasõ 
konusundaki isteklerimiz karara bağlanmadõ.

Bu arada, Ortak Hukuk Bürosunun kuruluşundan önce açõlan, fakat TMMOB 
Hukuk Danõşmanlõğõnca yürütülen bir dava da esastan sonuçlandõ. Açõlan 
davada, Makina Mühendisleri Odasõnõn 1975 Genel Kurulunun, delege 
usulüyle toplandõğõ için iptali istenmekteydi. Danõştay 8. Dairesi, delege 
usulüyle gene] kurul toplanmasõnõn yasaya uygun olduğuna karar verdi.

Ortak Hukuk Bürosu, çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.

2.4.2. İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ ÇALIŞMALARI
1973 - 74 Döneminde kurulmaya ve çalõşmaya başlayan TMMOB İşyeri 
Temsilciliklerinin güçlendirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ çalõşmalarõ, geçtiğimiz 
dönemde de sürdü.

Ancak, yeterince çaba harcayabildiğimiz söylenemez. Buna karşõn, kurulma 
isteklerinin artmasõ ve temsilciliklerin yaptõklarõ görevler, önümüzdeki dönem, 
bu konuda daha aktif çaba harcama gereğinin açõk göstergeleridir.

Temsilcilerimiz, XX. Çalõşma Döneminde, işyerinin sorunlarõnõ, (üretim 
sorunlarõ, yan ödemeler, katsayõ vb.) anti - demokratik baskõlan ve kõyõmlarõ, 
ülke ve halkõmõzõn çõkarlarõna aykõrõ gelişen uygulamalarõ, raporlar halinde 
Birliğe ilettiler. TMMOB programlarõ doğrultusunda çalõşmalar sürdüren 
temsilcilerimiz, Birliğimizce çalõşma yapõlmasõnõ düşündükleri konulardaki 
görüş ve önerileri ile, çalõşmalarõmõza katkõ koydular. Sosyal Güvenlik ve 
Deprem Fonlarõ çalõşmalarõnda önemli görevler yaptõlar. Temsilcilerimiz 
çalõşmalarõndan ve görevlerinden dolayõ yoğun baskõ ve kõyõmlara uğradõlar. 
Seydişehir Temsilcimiz faşist saldõrganlarõn düzenlediği Seydişehir 
Olaylarõndan dolayõ, uzun süre gözaltõnda tutuldu, tahliyesinden sonra da 
açõğa alõndõ. Bir çoklarõnõn görev yerleri değiştirildi, bir çoklarõnõn görev 
yapmalarõ engellenmek istendi, ancak, engellenemedi.
TMMOB Yönetim Kurulunun, 1975 döneminde İşyeri Temsilcilik seçimlerinin 
yenilenmesine karar vermesi üzerine, temsilciliklerimizin büyük bir kõsmõnda 
seçimler yenilendi. Bu dönemde yeniden 23 işyerinde temsilcilik kuruldu. 
Yeniden kurulmalara ve seçim yenilemelerine, Samsun, Sivas, Urfa, 
Gaziantep, Batman, Eskişehir, Karabük, İzmir, İstanbul ve Ankara'da, 
TMMOB Yöneticileri de katõldõlar. İstanbul ve İzmir'deki yeni kurulmalar ve 
yenilenen seçim için, İstanbul ve İzmir koordinasyon kurullarõnõn büyük 
yardõmlarõ oldu.



Dönem sonundaki temsilcilik sayõmõz 144'tür. Ayrõca, geçen dönemde 17 
işyerinden daha temsilcilik kurma isteği geldi ve TMMOB Yönetim Kurulunca 
kurulmalarõna karar verildi. Önümüzdeki günlerde bu işyerlerinde de seçimler 
yapõlacaktõr. XX. Çalõşma Döneminde, TMMOB'nin görüşleri açõklamalarõ, 
diğer kuruluşlarla ortaklaşa yapõlan çalõşmalar, Birlik Haberleri, bültenler ve 
diğer olanaklarla işyeri temsilciliklerimize iletildi. Gelecek dönem, işyeri 
temsilciliklerimizle birlikte daha etkili ve programlõ çalõşmalarõn yapõlmasõ 
kaçõnõlmaz bir görev olmaktadõr.

2.4.3. LİCE DEPREMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Binlerce insanõmõzõn öldüğü, milyonlarca liralõk hasarõn olduğu Lice Depremi 
sonrasõnda İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odalarõnõn temsilcileri Lice'ye 
gittiler. Yerinde yapõlan incelemelerden sonra bu konudaki görüşlerimiz 
13.9.1975 günü yapõlan bir basõn toplantõsõ ile kamuoyuna iletildi. «Kaybedilen 
canlarõn sorumlularõ, halktan yana olmayan iktidarlardõr.» denilen açõklamada, 
kurtarma çalõşmalarõnõn gecikmesinin, ölü sayõsõnõ arttõrdõğõ, devlet 
yardõmõndan umudunu kesen halkõn, kendi başõnõn çaresine baktõğõ, ulusal 
politikalar saptanmadõkca felâketlerin önlenemeyeceği görüşlerine yer verildi.

Yerinde gözlenen bir diğer olgu da yardõmlarõn yerine ulaşmadõğõ, doğrudan 
halka iletilmediği idi. TMMOB ve Odalarõ, kamuoyuna açõklama yapmadan 
önce, bu durumu da değerlendirdi ve bir Deprem Yardõm Fonu kurdu. İlk 
adõmda, Odalarõmõzdan toplanan 50 bin liranõn ve daha sonra toplanacak 
yardõmlarõn, deprem -sonrasõ- evleri, düzenli aralõklarla incelemek üzere 
oluşturulacak heyetler tarafõndan, doğrudan halka iletilmesini kararlaştõrdõ. Bu 
görevi yürütmek üzere de TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasõ ve Mimarlar 
Odasõ temsilcilerinden oluşan üç kişilik bir komite kuruldu. Bu komite, 
toplanan yardõmõn ilk bölümünü, 360 adet 35 Kg.'lõk un çuvallarõ biçiminde, 
Diyarbakõr'dan alarak, Taşköprü, Dernek, Yeşilburç, Baraj, Yorulmaz ve Üç 
Damla köyleri halkõna dağõttõ. Bu köylerin saptanmasõnda ve dağõtõm 
konularõnda, depremin ilk gününden beri büyük görevler yapan TÖB - DER 
Diyarbakõr Şubesi yöneticilerinin yol göstericiliğinin ve fiilen çalõşmalarõnõn 
önemli yararlan oldu. Daha sonra yardõmlar sürdü. TMMOB İşyeri 
Temsilcilikleri aracõlõğõyla, makbuz karşõlõğõnda yardõmlarõn toplanmasõ devam 
etmektedir. Önümüzdeki günlerde toplanan yardõmlarõn geri kalan kõsmõ da, 
komite tarafõndan Lice'ye götürülecek ve doğrudan halka iletilecektir.

2.4.4. ANKET ÇALIŞMASI
Ekonomik - demokratik mücadele alanõnda kitlelerin örgütlenebilmesinin, o 
kitlelerin objektif ve sübjektif yapõlarõnõn, bütün yönleriyle tahlil edilmeden 
gerçek anlamõyla sağlanabilmesi düşünülemez Kitlenin her bölümünü, hayatõn 
bütün alanlarõnda gözleyerek, bundan sistemli sonuçlar çõkarabilmenin önemli 
bir yolu, toplum - bilim araştõrmalarõdõr.

TMMOB bünyesinde böyle bir araştõrmanõn amacõ, en genelde, şöyle 
tanõmlandõ:

TMMOB üyelerinin oluşturduğu toplumun bu bölümünü, sosyal ilişkileri 
bakõmõndan inceleyerek, sõnõf mücadelesi içindeki yerini ve rolünü belirlemek. 
Daha açarsak, amacõn bu tanõmõ, oldukça heterojen bir karakter gösteren bu 
sosyal gurubun, hangi sosyal sõnõf ve tabakalara yayõldõğõnõ, yani ekonomik 



süreç içindeki yerlerini, bu yerlerin farklõlaşmasõnõ, sosyal bilinçlerini, kendi 
içlerindeki ve toplumdaki diğer sõnõf ve tabakalarla olan çelişkilerini, bu 
alanlarda temsil ettikleri özdeşlikleri ve sosyal gelişme süreci içinde 
gösterdikleri değişikliği kapsar.
Araştõrmanõn ortaya çõkaracağõ bilgilerin gerçeğe uygunluğunu incelemek 
yönünden, diğerleri yanõnda anket, bir istatistiksel gerçekleme tekniği olarak 
önem kazanmaktadõr. Ayrõca anket, bir ölçüde, yönetim organlarõ ile kitle 
arasõndaki bağõ, üyelerin oda faaliyetlerine karşõ düşünce ve eleştirilerinin 
araştõrõlmasõnõ, genel kurullarda sağlanamayan özgül noktalar üzerinde 
sağlayabilecektir.

İşte böyle bir çalõşma önerisi, ihtiyaç duyulan alanlarda (sosyoloji - istatistik - 
programlama) uzmanlarõna danõşõlarak ve gerekli ön hazõrlõklarõ 
tamamlanarak, 12 Haziran 1975'de sekreterler düzeyinde yapõlan TMMOB 
toplantõsõna getirildi. Konu bu toplantõda tartõşõlarak, bir Oda'nõn (Makina 
Mühendisleri) muhalefetiyle ve geri kalan 8 Oda'nõn görüş birliğiyle onaylandõ. 
Daha sonra TMMOB Yönetim Kuruluna gelen bu eğilim 13/1 oy çokluğu ile 
benimsendi. Ne var ki, o günden bu yana, İnşaat, Kimya, Maden, Orman ve 
Ziraat M. Odalarõ'nõn çok sõnõrlõ kalan mali katkõlarõ dõşõnda, diğer Odalar; 
toplantõlarda, üzerinde karara varõlan mali katkõlarõnõ gerçekleştirmediler. 
Buna rağmen, Mimarlar Odasõ'nõn giderlerin hemen hemen tüm yükünü 
üstlenmesiyle, araştõrmayla ilgili anket uygulamasõ bugünlerde sonuçlanarak 
verilerinin istatistik değerlendirmelerine geçilmek üzere olduğu bir safhaya 
geldi. Bugün çeşitli büyüklüklerdeki 70 yerleşmede sürdürülen anket 
uygulamasõ tamamlanmõş, bunlarõn kodlamalarõ yapõlmõş ve analiz ve 
dökümlerinin yapõlmasõ için ODTÜ Kompüter merkeziyle sözleşme 
imzalanmõştõr. Yarar umulan bu çalõşmada; odalarõn paylarõna düşen mali 
katkõnõn önümüzdeki dönem sağlanacağõ umulmaktadõr.

2.4.5. ORTAK BİNA - BASIMEVÎ VE LOKAL KONULARINDA YAPILAN 
ÇALIŞMALAR
TMMOB XX. Genel Kurulu ortak bina ve ortak basõmevi konularõnda kararlar 
aldõ. Alõnan kararlarda; bir yõl içinde Odalarõn ve Birliğin ortaklaşa sahip 
olacaklarõ bir binanõn, birinci adõmõ olarak, bir arsa alõnmasõnõn ilke olarak 
benimsediği ve bu konudaki çalõşmalarõ sürdürmek üzere yönetim kuruluna 
yetki verildiği belirtiliyordu. Ayrõca ortak basõmevi konusunda da çalõşmalarõ 
yürütmek ve odalar arasõ ortak çalõşmayõ sağlamak üzere yönetim kurulu 
görevlendirildi. Bu konularda Odalarõmõzõn katõldõğõ toplantõlarda çalõşmalarõn 
ilk adõmõ olarak bir arsa alõnmasõnõ araştõrmak üzere bir komisyon kuruldu^ 
Komisyonun verdiği kararlar doğrultusunda Ankara Belediye Başkanlõğõna bir 
yazõ ile başvurularak bir arsa sağlanmasõnda yardõmcõ olunmasõ istendi.
Ancak gerek arsa fiyatlarõnõn yüksekliği ve Odalarõmõzõn mali güçlükleri, 
gerekse Belediyece günümüze kadar bir çözüm bulunamamasõ yüzünden bu 
dönemde bir şey yapõlamadõ. Odalarõmõz son genel kurullarõndan bütçelerine 
bu konularda bölümler koydular. Önümüzdeki dönemde bu alanda atõlacak 
adõmlarõn Birliğimizi geliştirmede önemli katkõlarõ olacağõ açõktõr.

Odalarõmõzõn ortak bir mekanda toplanmalarõ yolunda bu dönemde başka bir 
adõnõ atõldõ. Mimarlar Odasõnõn mülkiyetinde bulunan ve TMMOB'nin de içinde 
yer aldõğõ binada bazõ katlarõn boşalmasõ üzerine 6 Odamõz daha aynõ binaya 
taşõndõlar: Kimya, Harita ve Kadastro, Metalürji, Jeoloji, Fizik ve Şehir 



Plânlama M.M. Odalarõmõzõn taşõnmasõ ile kõsmen de olsa bir araya gelme 
olanağõ doğdu.
Binanõn zemin katõnda, üyelerimizin bir araya gelebileceği bir lokalin açõlmasõ 
da bu dönemde gerçekleştirildi.

2.4.6. KOORDİNASYON TOPLANTILARI
TMMOB programõnõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõ, ortak çalõşma 
koşullarõnõn daha ileri düzeyde gerçekleşmesi amacõyla XX. Çalõşma 
Dönemimizde sõk sõk koordinasyon toplantõlarõ yapõldõ. Sõnõrlõ sayõda Odayõ 
ilgilendiren konularda TMMOB ve ilgili Odalarõn, Genel konularda TMMOB ve 
tüm Odalarõmõzõn yöneticileri Birlik düzeyinde bir araya gelerek bilgilenme, 
karar verme konularõnda ortak çalõşmalar yaptõlar.

Dönem içinde diğer kuruluşlarla yaptõğõmõz ortak çalõşmalar için sõk sõk bir 
araya gelindi.

Bunun dõşõnda XX. Döneminde TMMOB, Oda Merkezleri ve Merkezlerin 
çağõrdõğõ şube ve temsilciliklerin katõlmasõyla iki koordinasyon toplantõsõ 
yapõldõ. Bu toplantõlarda yapõlan çalõşmalar konusunda bilgi verildi. 
24.9.1975'de yapõlan ilk koordinasyon toplantõsõnda Birlik çalõşmalarõ 
görüşüldü. 27.12:1975 tarihli koordinasyon toplantõsõnda ise, Birlik 
çalõşmalarõnõn yanõ sõra TÜTED ile ilişkiler konusu ele alõndõ.

Geliştirilmesinde önemli yararlarõn bulunduğu koordinasyon çalõşmalarõnõn, 
önümüzdeki dönem de daha sõk yapõlmasõ ve daha tutarlõ bir biçimde ele 
alõnmasõ gerekmektedir.

2.4.7. YAYIN ÇALIŞMALARI
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, 20. Dönem Çalõşmalarõ içinde, yayõn 
faaliyetlerine geniş yer ayõrdõ. Odalarõmõzõn olumlu ve yönlendirici katkõlarõ, 
yayõn çalõşmalarõmõzõn yeni boyutlara ulaşmasõnda ve TMMOB yayõn organõ 
Birlik Haberleri'nin, ülkemizde verilen anti - faşist ve anti - emperyalist 
mücadelede güvenilir yerini almasõnõ sağladõ.

TMMOB'nin, ülke sorunlarõna bilimsel açõdan yaklaşõmõ, çelişkilerin nesnel 
olarak ortaya konulmasõ ve sorunlara gerçekçi çözüm önerileri getirilmesi, 
BİRLİK HABERLERİ'nin sayfalarõ arasõnda yerini buldu. Buradan üyelerimize 
ve halkõmõza ulaştõ.

TMMOB'nin verdiği demokratik mücadelede, Birlik Haberlerinin üstlendiği 
görev yadsõnamaz. Ayrõca, ülkenin somut sorunlarõndan kaynaklanan 
çalõşmalarõmõzõn Birlik Haberleri'nin içeriğini oluşturmasõ, ülkemiz koşullarõnda 
olaylarõn ekonomik, politik ve sosyal açõdan değerlendirmesini yapmaya 
yetkin olan TMMOB'yi ve Odalarõmõzõ; Birlik Haberleri'nin izlediği çizgide daha 
üst aşamalara ulaşmasõnõ sağlayacak eleştiri ve önerilere yöneltmelidir.
Genel olarak, Odalarõmõzõn yaptõklarõ çalõşmalarõn, özel olarak Birlik 
Haberleri'nde yayõnlanan çalõşmalarõmõzõn gücü, ülke sorunlarõna bilimsel 
(teknik) yaklaşõmlarda bulunup, olaylarõn ekonomik analizlerini getirerek, 
sõnõfsal çözümlemeler yapabilme yeteneğimizden gelmekte. Bir başka 
deyişle, çalõşmalarõmõzõn doğru çözümlemeler ve önerilerde bulunmasõnõn 
nesnel



koşullarõ, Odalarõmõzõn ilgi alanlarõna giren konularda geniş araştõrmalar, 
gözlemler ve deneyler yapma yöntemini benimsemiş olmalarõnda 
odaklaşmakta. Birlik Haberleri, bugüne kadar, içeriğinin bu anlayõşta ve 
yöntemde hazõrlanmõş yazõlardan oluşmasõna çalõştõ. Bundan böyle de, Birlik 
Haberleri'nin niteliğini koruyacağõna ve daha ileri aşamalara geçeceğine 
inanõyoruz.

Birlik Haberleri'nin önemli bir sorunu, «okunabilir dergi» olabilme özelliğinin 
sağlanmasõdõr. Gerçekte, dergimizin önündeki zorluklar, aynõ şeyleri 
yinelemesinden kaynaklanmamakta; buna karşõn, söylenenlerin, tüm 
boyutlarõyla ortaya konulmasõndan doğan «uzunluk, doluluk, sõkõcõlõk» gibi 
kavramlarla tariflenebilen, durumda ortaya çõkmaktadõr. Fakat, şurasõ kabul 
edilmelidir ki, Birlik Haberleri, «okunabilirlik» uğruna, ne yönteminden, ne de 
ele aldõğõ konulardan vazgeçebilir. Elbette bir derginin, okuyucularõ tarafõndan, 
sõkõcõ bulunmadan okunmasõ istenir. Gerçekte, Birlik Haberleri, her zaman bu 
türden değerlendirme ve eleştirilerin üzerine dikkatle eğilmiş, okunabilirliğini 
sağlamak için çalõşmõştõr. Bu amaçla kullanõlan yöntemleri; hazõrlanan 
yazõlarõn öz olmasõ, yazõlarõn desen ve karikatürlerle beslenmesi, zaman 
zaman Odalarõmõzõn ilgi alanlarõ dõşõna düşen türlerde yayõn yapõlmasõ, 
biçiminde sõralayabiliriz. Sanat olaylarõ ve sanat üzerine genel 
değerlendirmeler, Birlik Haberleri'nin okunabilirliğini sağlamada veya 
korumada bir araç olarak kullanõldõğõ kadar, bu tür yazõlar kendi başlarõna da 
mesajõ olan çalõşmalar olarak değerlendirildi ve yayõnlandõ. Bu yazõlarõn 
niteliğinde gözetilen özellikler, anti - faşizm, anti - emperyalizm ve emekçi 
sõnõf ve tabakalarõn çõkarlarõ doğrultusunda ideolojik yapõ idi. Ayrõca Birlik 
Haberleri'nde yayõnlanan yazõlarõn dilinin de arõ ve akõcõ bir Türkçe olmasõna 
çalõşõldõ. Teknik yanõ ağõr basan yazõlarda; bu bölümlerin, mümkün olduğunca 
basit ve anlaşõlõr olmasõ da gözetildi. Birlik Haberleri'nin karşõlaştõğõ diğer bir 
sorunda «habercilik> alanõnda ortaya çõkmaktadõr. Dergimizde yer alan 
haberler, çoğunlukla Odalarõmõzõ ilgilendiren konulardan oluşturulmaktaysa 
da, genellikle haber sõkõntõsõ çekilmekte, üyelerimizin ilgisini çeken bu türde, 
zaman zaman güncelliğini yitirmiş haberlerin yayõnlanmasõ kaçõnõlmaz 
olmaktadõr. Bu sorunun nedenlerini, yeterli bir haber ağõ oluşturulamamasõ, 
üyelerimizin ve Odalarõmõzõn, Birliği bu konuda beslemek için gerekli çabayõ 
göstermemeleri olarak sõralayabiliriz.

Etkin bir haber ağõnõn oluşturulamamasõnõn,diğer bir tanõmla, olaylarõ 
kaynağõnda saptamanõn veya kaynağõndan öğrenmenin mümkün 
olamamasõnõn nedenlerini de, kadrosuzluk nedeniyle «muhabir» lerimizin 
olmayõşõnda ve TMMOB işyeri temsilciliklerinin, Birlik ile etkin bir ilişki içine 
henüz giremeyişlerinde aramalõyõz. Oysa ki, Birlik Haberlerinin bu açõdan, 
ülkemizde diğer yayõn organlarõnõn sahip olamayacaklarõ kadar geniş 
olanaklarõ vardõr. İşyeri temsilciliklerimizin, yörelerinde ve işyerlerinde gelişen 
olaylarõ Birliğe aktarmalarõ, hem örgütsel dayanõşmamõzõ sağlayacak, hem de 
Birlik Haberleri için malzeme oluşturacaktõr. Öte yandan, Odalarõmõzõn 
yayõnladõklarõ basõn bültenlerinin, Birlik Haberleri'ne ulaşmasõnõn günler 
aldõğõnõ düşünecek olursak, Odalarõmõzla aramõzda haberleşme açõsõndan ne 
kadar önemli sorunlarõn bulunduğunu da kavrayabiliriz. Ayrõca Odalarõmõz, 
çevrelerinde gelişen olaylar,tüm örgütümüze haber yapõlabilecek biçimde 
algõlamaya kendilerini alõştõrmak zorundadõr ve değerlendirmelerinin bir 
bölümünü de bu anlayõş içinde oluşturmalõdõrlar.



Geçtiğimiz dönem içinde, Birlik Haberlerinin oluşturulmasõnda, TMMOB Yayõn 
Komitesi önemli görevler yüklendi. Yedi Odamõzõn temsilcilerinden oluşan 
komite, dergimizin denetlenmesi ve yayõn politikasõnõn saptanmasõnda etkin 
oldu.
Ancak, Komitenin tam kapasiteyle çalõştõğõ söylenemez. Şöyle ki, haftada bir 
günlük komite çalõşmalarõna, üyelerin katõlõmõ tam olarak sağlanamadõ. 
Ayrõca, Yayõn Komitesinin geçtiğimiz dönem içinde genel olarak, üretici 
yanõndan çok, denetleyici özelliğinin ağõr bastõğõnõ da belirtmeliyiz.

Birlik Haberleri, kuruluşundan bu yana geçen zaman içinde, teknik açõdan 
değişim ve gelişimlere uğradõ. Dergimizin dağõtõm sisteminde, belirli 
aksaklõklara karşõn nitel ve nicel açõdan ilerleme sağlandõ. 50.000'den 
55.000'e çõkarõlan tirajõmõz, tüm üyelerimizi ve dõş dağõtõmõmõzõ karşõlar 
kapasiteye getirildi. 55.000 derginin 48 saat içinde hazõrlanarak üyelerimize 
postalanmasõ, Birlik Haberleri'nin en kõsa zamanda tüm okuyucularõmõza 
ulaşmasõ ilkesinin uygulamaya sokulmasõ ile elde edildi. Geçen dönem içinde, 
Birlik Haberleri daha fazla okunmak ve böylece TMMOB ile Odalarõmõzõn 
verdiği bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin daha geniş bir kitle 
tarafõndan tanõnmasõ, desteklenmesi amacõyla; üyelerimiz dõşõndaki kesimde 
abone ve satõş kampanyasõ başlattõ. Ancak, bu çalõşmalarõmõzda başarõlõ 
olduğumuzu söyleyemeyiz. Bugün, çoğunluğu öğrenci kesiminden olmak 
üzere 200 abonemiz bulunmakta. Ankara içinde giriştiğimiz satõş çabalarõ ise, 
onlarla ifade edilebilen sayõya ulaşabildi.

Birlik Haberleri'nin abone kaydetmekte ve satõş yapmakta karşõlaştõğõ 
güçlükleri ortaya çõkaran nedenleri, şöylece sõralamak olanaklõdõr. Birlik 
Haberlerinin tanõtõmõnõn, diğer bir deyişle, reklâmõnõn yapõlmamasõ ve 
dergimizi okuyacak kitlenin büyük çoğunluğuna, Odalarõmõza üye olduklarõ 
için derginin zaten gönderilmekte oluşu.

Bununla beraber, tüm Anadolu'da, işçiler arasõnda, öğretmenler arasõnda, 
Birlik Haberleri'nin elden ele geçirilerek okunduğunu da kõvançla belirtebiliriz.
Birlik Haberleri'nin, az sayõda olan aboneleri dõşõnda satõşõ olmadõğõ için dõştan 
gelen bir geliri bulunmamakta. Bu amaçla, dergimize ek gelir sağlamak için 
çeşitli kuruluş ve şirketlere yaptõğõmõz ilân verme çağõrõlan, yanõtlanmadõ.

Ancak, kapitalist sistemin eleştirisini yapan bir yayõn organõna, bu çevrenin 
reklam göndermeyeceği de biliniyordu. Buna karşõn, Birlik Haberleri, Odalarõn 
aktif destekleriyle yayõnõnõ sürdürecek, üyelerimizin eleştiri ve önerileriyle 
gelişecektir.

Birlik Haberleri'nin adresleme sisteminde, postadan gelen iadelerin ortaya 
çõkardõğõ bir aksama olmaktadõr. Adresi değişen üyelerimiz, değişikliği ya 
haber vermemekte, yada geç bildirmektedir. Dolayõsõyla, eski adreslere giden 
Birlik Haberleri iade olunmaktadõr. Bu sorunun çözümü, ancak, adreslerinde 
değişiklik olan üyelerimizin durumlarõnõ, kendi odalarõna bildir-meleriyle ve 
Odalarõmõzõn da, Birlik Haberleri adresleme servisine gönderdikleri adreslerde 
değişiklik yapmalarõ ile mümkün olabilecektir.

TMMOB, geçen çalõşma dönemi içinde yayõn çalõşmalarõnõ, Birlik Haberleri 



dõşõna taşõrarak, genişletme karan aldõ. Buna göre ilk olarak Maden 
Mühendisleri Odasõnõn ürünü olan Magnezit kitabõ yayõnlandõ. Önümüzdeki 
dönem içinde de kitap ve broşür yayõnlanmasõ sürdürülecek.

TMMOB yayõnlarõ adõ altõnda çõkacak olan Odalarõmõzõn ve Birliğimizin 
çalõşmalarõ, üyelerimize gönderilmeyecek, fakat, üyelerimizin ve halkõmõzõn 
yararlanabilmesi için, satõşa çõkarõlacak. Birlik Haberleri'nin, dergi niteliğinde 
bir yayõn organõ olmasõ, sayfa adedinin sõnõrlõ olmasõ, bu sõnõrlan aşan 
araştõrmalarõn özetlenmesi zorunluluğundan ortaya çõkan, bilgilerin tüm 
boyutlarõyla aktarõlamamasõ sorunu, araştõrmalarõn kõsaltõlmadan, 
özetlenmeden yayõnlanabilme olanağõnõ veren, kitap ve broşürlerin 
hazõrlanma nedenlerini belirleyen etkenleri oluşturdu.

SONUÇ
Birlik Haberleri, geçen çalõşma dönemi içinde gelişerek, Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliğinin, mesleki sorunlardan kaynaklanarak verdiği anti - 
emperyalist, anti - faşist mücadelede, güçlü bir ses haline geldi. Bu dönem 
içinde üyelerimizin sorunlarõ da dile getirilerek, birlikteliğimiz güçlendirildi.

Ülke sorunlarõmõz, bilimsel eleştirilerle ve gerçekçi önerilerle irdelendi.
TMMOB yayõn çalõşmalarõ bundan sonra da üyelerimizin destek ve 
eleştirileriyle yaşayacak, bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinde etkin yerini 
alacaktõr.

2.4.8. GÖRÜŞ VE AÇIKLAMALAR
TMMOB, 1975 yõlõ içinde, çeşitli kuruluşlarõn ve kişilerin bilgi ve görüş 
istemlerini karşõladõ. Özellikle Birlik Haberler'inde yayõnlanan konularla ilgili 
ayrõntõlõ bilgi için başvuran öğretmen, işçi ve öğrencilerin bu istekleri yerine 
getirildi. Bunun dõşõnda, kamu kuruluşlarõnõn görüş istedikleri konularda 
yapõlan çalõşmalarõn sonuçlan bu kuruluşlara iletildi.

XX. Çalõşma Döneminde gelişen iç ye dõş olaylar hakkõndaki görüşlerimiz, 
basõn toplantõlarõ, açõklamalar, bildiriler, demeçler biçiminde kamuoyuna ve 
üyelerimize yansõtõldõ. Güncel olaylar konusunda, genellikle, TMMOB ve 
Odalarõn ortak görüşleri saptandõ ve açõklamalar ortaklaşa yapõldõ.

Dõş olaylarla ilgili olarak Amerikan Ambargosu, ambargo ile gelişen olaylar, 
İspanya olaylarõ, ABD ile imzalanan son kira anlaşmasõ; iç olaylarla ilgili 
olarak Gerede, Erzurum, Diyarbakõr olaylarõ TÜTED ile birlikte örgütlerimize 
ve üyelerimize karşõ gelişen baskõ ve saldõrõlar ayrõca 8 demokratik kuruluş 
olarak, kõyõmlar ve baskõlara ilişkin açõklamalar yapõldõ. Bunlarõn dõşõnda 
MC'nin, mahalli idarelere karşõ gelişen baskõlarõ,Seydişehir olaylarõ, yeni 
Bütçe Kanununda belirtilen işgüçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarõ, 
Bay Sen - İş'in Bayõndõrlõk Bakanlõğõ ve Petrol Boru hattõndaki direnişleri, Lice 
Depremi, Samsun Karadeniz Bakõr İşletmeleri olaylarõ ve üniversitelerimizde 
gelişen olaylar konusunda açõklamalar yapõldõ:

2.4.9. DİĞER KONULAR

� TMMOB Yüksek Onur Kurulu geçen dönemde toplanmadõ.
�TMMOB Yönetmeliğinde değişiklik yapõlmasõ düşünülen konular, Genel Kurul 



öncesinde yapõlacak olan toplantõlarda ele alõnacaktõr. Birlik ve Odalarõmõzõn 
değişiklik istedikleri konular XXI. Genel Kurula getirilecektir.
� Eğitim ve teknik eğitim gören öğrencilerin sorunlarõna ilişkin bir çalõşma 
yapõldõ. ADMMA'dan bir gurup öğrencinin başvurusu üzerine, Yönetim 
Kurulunca oluşturulan komisyon bir rapor hazõrladõ ve bu rapor, TMMOB 
Yönetim Kurulu tarafõndan görüşülerek benimsendi. Raporda yer alan 
sorunlarõn, eğitimle ilgili diğer demokratik kuruluşlarla ele alõnmasõ ve yerinde 
yapõlan incelemelerle bir rapor düzenlenmesi önerisi önümüzdeki dönemde 
ele alõnacaktõr. Teknik eğitim gören öğrencilerin sorunlarõnõ saptamak ve 
gerekli çalõşmalarõ yapmak üzere, TMMOB bünyesinde bir öğrenciyi bürosu 
kurma yolundaki diğer bir önerinin de,
gerçekleştirilmesi için çalõşmalar yapõlmaktadõr.
� İç Mimarlarõn Oda kurma istemiyle Birliğe yaptõklarõ başvuru, Yönetim 
Kurulumuzca görüşülmüş ve Genel Kurula iletilmesine karar verilmiştir. Genel 
Kurulda sunulacak bilgiler õşõğõnda bu konuda bir karar alõnmasõ 
gerekmektedir.
�Geçen dönemde, ilgili Odalarõn ve TMMOB'nin katõlmasõyla başlatõlan kalite 
koordinasyon çalõşmalarõ sonuçlanmadõ. Bu çalõşmanõn önümüzdeki 
dönemde sonuçlanmasõ gerekmektedir.
�Türk Standartlar Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi ve TÜBİTAK Danõşma 
ve Genel Kurullarõnda, TMMOB ve Odalarõmõzõn temsilcileri koordineli 
çalõşmalar sürdürmektedirler.
�İzmit Belediye Başkanõnõn, İzmit'in sorunlarõ konusundaki ortak çalõşma 
önerisi TMMOB ve ilgili Odalarõn temsilcilerinden oluşan toplantõda ele alõndõ. 
Bu konuda, İzmit'ten bilgi beklenmektedir. Bilgi geldikten sonra yeniden bir 
araya gelinerek neler yapõlabileceği saptanacaktõr.
�4. Beş Yõllõk Plân çalõşmalarõ konusunda Özel İhtisas Komisyonlarõnõn 
kurulacağõ ve aday istendiği belirtilen DPT Müsteşarlõğõ yazõsõ, TMMOB ve 
Odalar tarafõndan bir arada ele alõndõ.

Kurulmasõ düşünülen 78 Komisyonda, TMMOB ve Odalarõnõn temsil 
edilmesine karar verildi, saptanan adaylar DPT Müsteşarlõğõna bildirildi.
�XX. Dönemde TMMOB ile, DİSK'e bağlõ Sosyal - iş Sendikasõ arasõnda 
sürdürülen 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi sonuçlandõ. Bu sözleşme 
1.1.1976'dan başlamak üzere 2 yõl süre için imzalandõ.

MALİ RAPOR
ve
DENETİM RAPORU

3.1
mali rapor
Yönetim kurulumuz bu yõl çalõşmalarõnõ yaparken sürekli olarak bütçe 
olanaklarõnõ göz önünde bulundurmuş, gider bütçesinde elden geldiğince 
tutumlu olmaya çalõşmõş gelir bütçesini gerçekleştirmek için çaba harcamõştõr.

1 �Gelirler bütçede öngörülen değerin % 87'si oranõnda 
gerçekleştirilebilmiştir.

2 �Giderler cetveli incelendiğinde görüleceği gibi harcamalarda tutumlu 
olmağa çalõşmõş, gelirlerdeki eksik gerçekleşme bu şekilde dengelenebilmiştir.



TMMOB'NİN 31.3.1976 GÜNÜ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

KASA              9.876.73
BANKA              53.067.51    M. ALACAKLILAR      64.448.17
SABiT KIYMET 108.227.25    MÜDEVVER GELİR     304.314.81
M. BORÇLULAR 197.591.49
                  368.762.98                      368.762.98

TMMOB 1975 ÇALIŞMA DÖNEMİ (1.4.1975 - 31.3.1976) TAHMİNİ GELİR 
BÜT. VE GERÇEKLEŞEN GELİRLER CETVELİ

GELİRLERİN İNCELENMESİ :
                          Öngörülen           Gerçekleşen       Fark TL.
Gelirler           
1-Odalar Hissesi Geliri   2.258.611.-         2.294.175.87      64.435.13
2-Yayõn Satõş Giderleri      84.999.-             3.765.-       81.234.-
3-Reklam Gelirleri           88.444.-            17.678.-       70.666.-
4-Yardõm ve Bağõşlar        100.000.-               -          100.000.-  
5-Bilirkişi Gelirleri          -                  6.885.60   +   6.885.60
6-Diğer Gelirleri                 1.-             2.019.50   +   2.019.50
7-Banka Faizi                  -                  1.942.90   +   1.942.90
    TOPLAM                2.632.055.-         2.326.466.87   - 305.588.13

1.4.1975 - 31.3.1976 TARİHLERİ İÇİN GENEL KURULCA KABUL
EDİLEN ÖDENEK İLE GERÇEK HARCAMALAR TABLOSU
                            Öngörülen Ödenek
Gider Çeşidi                TL.           Gerçekleşen    Gider Fark
1 � Pers. ve yönetim Gid.   905.055.-         903.127.91�    1.927.09
2 � Yayõn Giderleri           �               �
3 � Telif Ücretleri          60.000.�       12.350.�  �47.650.�
4 � Basõn Giderleri         780.000.�      767.735.�      12.265 �
5 � Postalama Giderleri     260.000.�      260.247.�  +   247.�
6 �Diğer Yayõn Giderleri     50.00.�    14.966.50  �35.033.50
7 � Kõrtasiye ve Basõlõ K.   20.000.�    22.429.75  + 2.429.75
8 � Kitap Gazete Dergi       25.000          15.006.�        � 9.994.�
9 � Kira                    180.000.�   180.000.�           �
10 �Damga Pulu                2.000.�     1.882.50  �   117.50
11�PTT Giderleri             20.000          17.969.75  � 2.030.25
12 � Su Isõtma ve Aydõnlat.  25.000.�           30.�  �24.970.�
13 �Vergi Resim Harç         20.000.�           99.�  �19.901 �
14 � Dava îcra Noter          5.000.�       656.50  � 4.343.50
15 �Tamir Bakõm              10.000.�         5.830.�  � 4.170.�
16 �Malzeme Giderleri        10.000.�    12.564.60  + 2.564.60



                             Öngörülen
Gider Çeşidi                 Ödenek TL.     Gerçekleşen    Gider Fark               
17� Sivil Savunma            15.000            -           - 15.000.-
18� Diğer Genel Giderler    4.966.-         16.486.90      + 11.490.90
19� Kongre Kurultay        70.000.-         19.030.27      - 50.969.73
20� Ortak Bina Giderleri        1.-            -                  1.-
21� Ortak Basõmevi Gid.         1.-            -                  1.-
22� Demirbaş Giderleri       50.000         14.800.-       - 35.200.-
23� İmha                        1.-            -                  1.-
24� Sair Giderler         100.001.-            -           -100.001.-
25� Temsilcilik Giderleri  20.000.-            -             20.000.-
TOPLAM                   2.632.055.-      2.265.211.68     -366.843.32

TMMOB 1976 YILI GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI
TMMOB Gelir Bütçesi bölümleri aşağõda açõklanmõştõr:

1 � ODALAR HİSSESİ: Odalarõn geçen dönemde olduğu gibi
Birlik hissesi olarak,

a) Üye başõna aylõk 1.� TL.

b) Bütçelerinin 5 milyona kadar olan kõsmõnõn % 6'sõ, 5 milyon TL. dan sonraki 
kõsmõnõn ise % 3'ünü ödeyecekleri düşünülerek 2.817.188.� TL. gelir 
hesaplanmõştõr.

2 � YAYIN SATIŞ GELİRİ: Bu dönemde başlanacak olan broşür ve kitap 
yayõnlarõndan elde edilecek gelirler 250.000.� TL olarak öngörülmüştür:

3 � REKLAM GELİRLERİ : Birlik yayõn organlarõnda yayõnlanacak olan 
reklamlardan 25.000.� TL. gelir elde edileceği düşünülmüştür.

4 � YARDIM VE BAĞIŞLAR: Sosyal güvenlik fonunu da içeren bu bölümde 
kuruluşlarõn ve üyelerin katkõsõyla 101.121.78 TL. yardõm ve bağõş 
sağlanacağõ sanõlmaktadõr.

5 � LOKAL VE TOPLANTI SALONU GELİRLERİ : TMMOB Lokali ve toplantõ 
salonunun gelirlerinin 60.000.� TL. dolaylarõnda olacağõ sanõlmaktadõr.

6 � ORTAK BİNA VE BASIMEVİ GELİRLERİ : Dönem içinde belirlenecek 
ödemeler yüzünden bu bölüme 1.� TL. konulmuştur.

7 � GEÇEN DÖNEM ALACAKLARI:  1975 Döneminde  tahsil edilemeyen 
Odalar hissesi 197.591.69 TL. dir.

TMMOB 1976 YILI GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI
1976 yõlõ için 3.450.902.47 TL.'lõk bir gider bütçesi öngörülmüştür. I. Bölümde 
personel ücretleri, sosyal   yardõmlar ve tazminatlar yer almaktadõr. Ekli kadro 
cetvelinde görülen ücretler ve toplu sözleşmeden doğan haklar toplamõ olarak 
1.391.302.� TL.'lõk bir gider hesaplanmõştõr.



II. Bölümde TMMOB ile ilgili giderleri için Başkan, Başkan Yardõmcõsõ ve 
sayman üyeye verilmek üzere 42.000.� TL.'lõk bir yürütme kurulu ödeneği 
ayrõlmõştõr. Yönetim Kurulunun 30 toplantõ yapacağõ ve üyelere toplantõ başõna 
75.� TL. hakkõ huzur verileceği düşünülmüştür. Denetleme kurulunun 4 
toplantõ yapacağõ ve 3 üyeye 150.� şer TL. hakkõ huzur verileceği göz önüne 
alõnarak 1.800.� TL. konulmuştur. Genel Sekreterlik ödeneği ve danõşma 
giderleri olarak 22.000.� TL. öngörülmüştür. Bölüm toplamõ 104.051.� TL. 
dir.

III. Bölümde 26 sayõ çõkacağõ düşünülen Birlik Haberlerinin Odalar ve Birliğin 
çalõşmalarõnõ yansõtacak olan broşür, kitaplarõnõn telif, basõm, postalama ve 
diğer giderleri için 1.378.000.� TL.'lõk gider öngörülmüştür.

IV. Bölümde Genel giderler yer almaktadõr. Bu bölümün toplamõ 321.000.� 
TL. dir.

V. Bölümde TMMOB Genel Kurulu, Teknik Eleman Kurultayõ ve yõl içinde 
diğer kuruluşlarla birlikte yapõlacak çalõşmalar giderleri olarak 40.000.� TL.'lõk 
gider öngörülmüştür.

VI. Bölümde TMMOB'nin ihtiyacõ olan demirbaş malzemenin alõmõ için 
40.000.� TL.'lõk bir gider düşünülmüştür.

VII. Bölümde Sosyal Güvenlik Fonundan yapõlacak yardõmlar ve diğerleri 
için 30.001.� TL.'lõk gider konulmuştur.

VIII. Bölümde işyeri temsilcilikleri çalõşmalarõnda kullanõlmak üzere 
50.000.� TL. öngörülmüştür.

IX. Bölümde ise Birlik Haberlerinin matbaaya olan bir sayõsõnõn borcu ve 
1975 döneminde Orman, Harita ve Maden Mühendisleri Odalarõndan fazla 
olarak alõnan odalar hissesi karşõlõğõnda 96.548.47 TL.'lõk gider konulmuştur.

TMMOB KADRO CETVELİ

KADRO UNVANI
Sözleşmeli Personel              Ücreti      Adedi
Başkan                          7.150.�        l
Genel Sekreter                    7.150.�        l
Genel Sekreter Yard.              7.150.�        2
Yayõn Sekreteri                    7.150.�        l
Teknik Sekreter                    7.150.�        2
Hukuk Danõşmanõ                    6.000.�        l
Muhasebeci (yan zamanlõ)             1.500.�        l

KADROLU PERSONEL
Basõn,Yayõn ilişki görevlisi         3.650.�        l
Yayõn Görevlisi                    2.550.�        l
Büro Görevlisi                    2.400.�        l
Daktilo                          2.500.�        l



Daktilo                          2.400.�        l
Veznedar                          2.500.�        l
Hizmetli                          3.150.�        l
Hizmetli                          2.500.�        l
Gece Bekçisi                   2.400.�        l

TMMOB 1976 YILI TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
1 � ODALAR HİSSESİ GELİRİ               2.817.188.�
2 � YAYIN SATIŞ  GELİRİ                       250.000.�
3 � REKLAM GELİRLERİ                       25.000.�
4 � YARDIM VE BAĞIŞLAR
(Sosyal G. Fonu dahil)                       101.121.78
5 � LOKAL VE TOPL. S. GELİRLERİ            60.000.�
6 � ORTAK BİNA VE BASIMEVİ GEL.                 l.�
7 � GEÇEN DÖNEM ALACAKLARI                 197.591.69
TOPLAM                                 3.450.902.47 TL.

TMMOB 1976 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
                                                      Bölüm
                                     Toplam           Toplam
Bölüm Madde Gider Nev'i                               1.391.302.-
 I          PERSONEL GİDERLERİ 
            A. ÜCRETLERİ
       1    Sözleşmeli Personel Üc.   690.600.-
       2    Kadrolu Personel Üc.      288.600.-
       3    Geçici Peronel Üc.         12.000.-
       4    İkramiyeler                48.100.-
       5    Fazla Mesai Ücreti         25.000.-
       6    Kasa Tazminatõ              6.000.-
       7    Per.Sig.Primi.İşv.His.    130.500.-
       8    Geçici Görev Yolluklarõ    50.000.-
                                    1.250.800.-
            B.SOSYAL YARDIMLAR
       9    İzin Yardõmõ                4.500.-
      10    Taşõt Yardõmõ              81.000.-
      11    Giyim Yardõmõ              18.000.-
      12    Yakacak Yardõmõ             9.000.-
      13    Çocuk Yardõmõ               9.000.-
      14    Öğrenim Yardõmõ             9.000.-
      15    Diğer Sosyal Yardõmlar     10.000.-
                                      140.500.-
       
            
             C.TAZMİNATLAR
      16     İhbar Tazminatlarõ            1.-
      17     Kõdem Tazminatlarõ            1.-
                                           2.-
II           YÖNETİM GİDERLERİ                       104.051.-
       1     Yürütme Kurulu Öd.       42.000.-
       2     Huzur Haklarõ            40.051.-
         2.1 Yönetim K.               38.250.-



         2.2 Denetleme K.              1.800.-
         2.3 Y.Onur Kurulu                 1.-
       3     Temsil Ödeneği           12.000.-
       4     Tetkik ve Danõşma Gid.   10.000.-

III          YAYIN GİDERLERİ                        1.378.000.-
       1     Telif Ücretleri          20.000.-
       2     Basõm Giderleri       1.033.000.-       (Broşür dahil)
       3     Postalama Giderleri     275.000.-
       4     Diğer Yayõn Giderleri    50.000.-
             (Dağõtõm Dahil)

                                                            Bölüm
Bölüm Madde    Gider Nev'i                   Toplam         Toplam
IV             GENEL GİDERLER                               321.000.-
       1       Kõrta.ve basõlõ kağõt gid     20.000.-
       2       Kitap Gaze.ve Der.G           10.000.-
       3       Kira                         126.000.-
       4       Damga Pulu Gid.                3.000.-
       5       PTT Giderleri                 20.000.-
       6       Su Isõtma Ayd.Gid.            10.000.-
       7       Vergi Resim Harçlar            5.000.-
       8       Dava İcra Noter Gid.           2.000.-
       9       Tamir ve Bakõm Gid.            5.000.-
      10       Malzeme Gid.                  10.000.-
      11       Sivil Savunma Fonu             5.000.-
      12.      Diğer Genel Giderler          15.000.-
V              KONGRE VE KUR G.                              40.000.-
       1       Birlik Genel Kurul G.         20.000.-
       2       Kongre,Kur ve Top G.          20.000.-
VI             DEMİRBAŞ GİDERLER                             40.000.-
VII            SAİR GİDERLER                                 30.001.-
       1       Sosyal Bağõş ve Yar.          30.000.-
       2       Bilinmeyen Giderler                1.-
VIII           TEMSİLCİLİK GİD.                              50.000.-
  IX           YIL İÇİNDE ÖD.BORÇ.                           96.548.47
       1       Yayõn Borcu                   32.100.-
       2       Odalarõn Ödeme Fazlasõ        64.448.47
               GENEL TOPLAM                               3.450.902.47        
       

TMMOB 1976 YILI BÜTÇE ELEŞTİRİSİ (DENETLEME KURULU GÖRÜŞÜ)

TMMOB 1976 yõlõ bütçesi geçen yõla göre % 30 daha fazla öngörülmüş 
bulunmaktadõr.



GELİRLER:
Gelirlerin ana kaynağõ Odalar hissesi bölümüdür. Odalar hissesi bu yõl 
460.000.� TL. dolaylarõnda arttõrõlmõştõr. Bu artõşõn, Birliğimizi oluşturan 
odalarõn örnek dayanõşma bilinci ile sağlanabileceği görüşündeyiz.

Yayõn satõş gelirleri bölümünde geçen yõl başarõlõ olunduğu söylenemez. Bu yõl
öngörülen 250.000.� TL.'lõk gelirin sağlanabilmesi için yayõn satõşõ işinde 
gerektiği gibi etkin çalõşma yapõlmalõdõr. Gelirlerde yeni bir bölüm, lokal 
geliridir. Bu bölümde öngörülen 60.000.� TL. gelirin sağlanabileceği 
umulmaktadõr.

GİDERLER:
Giderlerdeki en büyük harcamalarõn yayõn ve personel giderleri bölümlerinde 
yapõlacağõ görülmektedir. Yayõn giderlerindeki artõş % 21, personel giderleri 
bölümündeki artõş ise % 53 oranõndadõr. 55 bin adet Birlik Haberlerinin 
üretimi, dağõtõmõ, bu yõl basõmõna geçilen broşürlerin basõm ve dağõmõ bu 
oranda artõşõ gerektirmektedir.

Personel bölümündeki artõş ise bu yõl imzalanan iki dönem toplu iş 
sözleşmesinden ve ihtiyaç duyulan yeni kadrolardan ileri gelmektedir.

SONUÇ:
Yeni Bütçenin gerçekleşmesi için TMMOB ve Odalara düşen görevlerin yerine 
getirilmesinde çaba harcanacağõna inanõyoruz. Saygõlarõmõzla.
                       Denetleme Kurulu
Lütfü AKKAN               Raşit GÖKÇELİ                    Taner SAVAŞAN

3.2
denetim raporu

Denetim Kurulu 4. Dönem Denetim Raporu:

Kurulumuz Lütfü AKKAN, Raşit GÖKÇELİ ve Taner SAVAŞAN' in katõlmasõ 
ile 31.3.1975 ile 2.4.1976 günleri toplanarak gerekli denetimini yapmõştõr.

1) GELİRLERİN İNCELENMESİ:

Gelirler                   Öngörülen                      Gerçekleşen
1-Odalar Hissesi              2.358.611.-                    2.294.175.87
2-Yayõn Satõş Geliri             84.999.-                        3.765.-
3-Reklam Gelirleri               88.444.-                       17.678.-
4-Yardõm ve Bağõşlar            100.000.-                         -
5-Bilirkişi Gelirleri              -                             6.885.60
6-Diğer gelirler                      1.-                        2.019.50
7-Banka Faizi                      -                             1.942.90
  YEKUN (Toplam)              2.632.055.-                    2.326.466.87 

Gelirler Bütçede öngörülen değerin % 87,8'i oranõnda gerçekleşmiştir.



2. GİDERLERİN İNCELENMESİ

Gider Çeşidi                Öngörülen Ödenek          Gerçekleşen Gider. 
1-Personel Giderleri           811.054.-               871.909.91
2-Yönetim Giderleri             94.001.-                31.218.-
3-Yayõn Giderleri                 -                       -
4-Telif Ücretleri               60.000.-                12.350.-
5-Basõn Giderleri              780.000.-               767.735.-
6-Postalama Giderleri          260.000.-               260.247.-
7-Diğer Yayõn Giderleri         50.000.-                14.966.50
8-Kõrtasiye ve Basõlõ K.        20.000.-                22.429.75
9-Kitap Gazete Dergi            25.000.-                15.006.-
10-Kira                        180.000.-              180.000.-
11-Damga Pulu                    2.000.-                1.882.50
12-PTT Giderleri                20.000.-               17.969.75
13�Su Isõtma ve Aydõnlatma      25.000.-                   30.-
14�Vergi Resim Harç             20.000.-                   99.-
15�Dava icra Noter               5.000.-                  656.50
16�Tamir Bakõm                  10.000.-                5.830.-
17�Malzeme Giderleri            10.000.-               12.564.60
18�Sivil Savunma                15.000.-                   -
19�Diğer Genel Giderler          4.966.-               16.486.90
20�Kongre Kurultay              70.000.-               19.030.27
21�Ortak Bina Giderleri              1.-                   -
22�Ortak Basõmevi Giderleri          1.-                   -
23�Demirbaş Giderleri           50.000.-               14.800.-
24�İmha                              1.-                   -
25�Sair Giderler               100.001.-                   -
26�Temsilcilik Giderleri        20.000.-                   -

         TOPLAM (Yekun)      2.632.055.�             2.265.211.68

Görüldüğü gibi giderleri % 85,5 oranõnda gerçekleşmiştir.

SONUÇ:
Sonuç olarak, gelir ve gider kayõtlarõnõn düzenli tutulduğu, harcamalarõn belge 
ve faturalara dayandõrõlõp gerektiği gibi saklandõğõ görülmüştür.

Birlik bütçesinin büyümesi muhasebe işlemlerinin çoğalmasõ nedeniyle, 
birliğimizin sürekli çalõşan bir muhasebe servisine kavuşturulmasõnõn yararlõ 
olacağõ kanõsõndayõz. Bilgilerinize sunarõz.

Denetleme Kurulu Üyeleri
Lütfü AKKAN

Basit GÖKÇELİ

Taner SAVAŞAN


