
TMMOB
xõx. dönem çalõşma raporu

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XX. GENEL 
KURULU

Yer : D.S.İ. TOPLANTI SALONU/ANKARA 
Gün : 23 - 24 Mayõs 1975

Saat: 9.30

GÜNDEM
1 � Açõlõş, Başkanlõk Divanõ Seçimi,
2 � Saygõ duruşu,
3 � Yönetim Kurulu 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.

XIX. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE TÜRK MÜHENDİS ve MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİNDE GÖREV ALANLAR :

YÜKSEK ONUR KURULU
Metin Oruç BEŞTEPE (Asil)               Elektrik Mühendisleri Odasõ
Rüştü ÖZAL (Asil)                      İnşaat Mühendisleri Odasõ
Vural SEZER (Asil)                      Maden Mühendisleri Odasõ
Rüştü MERİCELLİ (Asil)                  Şehir Planlama M.M Odasõ
Hayrettin ÜNLÜ (Yedek)                  Makine Mühendisleri Odasõ
Oktay ORHUN (Yedek)                     Kimya Mühendisleri Odasõ
Rifat İLHAN (Yedek)                     Orman Mühendisleri
Ali BALABAN (Yedek)                     Ziraat Mühendisleri Odasõ
Melih TÜRELİ (Yedek)                    Metalürji Mühendisleri Odasõ

DENETLEME KURULU
Lütfü AKKAN (Asil)                      Elektrik Mühendisleri Odasõ
Halil GÖKSU(Asil)                      İnşaat Mühendisleri odasõ
Nejat TARLAN (Asil)                     Metalürji Mühendisleri odasõ
Tanõl AKYÜZ(Yedek)                     Fizik Mühendisleri Odasõ
Şükrü ALTINOVA (Yedek)                  Şehir Planlama M.M Odasõ
Emin ATASOY (Yedek)                     Makine Mühendisleri odasõ
Reşit ÖZDİL (Yedek)                     Orman Mühendisleri Odasõ

TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ
Teoman ÖZTÜRK (Başkan)                           Mimarlar Odasõ
İlhan BAYSAL (Başkan Yrd.) (20.8.1974'e kadar)    Makina Müh. Odasõ
Arif DELİKANLI(Başkan Yrd.) (20.8.1974'den sonra) Harita ve Kd. Müh. 



Odasõ
İbrahim ÖZYILMAZ (Sayman Üye)                      Ziraat Müh. Odasõ

GENEL SEKRETER
Yavuz ÖNEN

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

KURULMUŞ OLANLAR:

ANKARA
İşyeri Temsilci Temsilci Yardõmcõsõ
Tek Genel Müdürlüğü Ertuğrul ÇETİN Hasan ÇOLAK
Ankara Ünv. İnş. Dairesi Berrak SEREN Yüksel ÇETİNKALE
Turizm Ve Tanõtma Bakanlõğõ Haldun SUNAL

(İşyerinden Ayrõldõ)
Cemal ÖZGÜR

Et Ve Balõk Kurumu Gen. Müd. Erhan TUNCER Fikret EKİZPINAR
Tapu Ve Kadastro Gen. Müd. Aykut TATLIDİL HayrettiN BÜYÜKKOÇ
İller Bankasõ Gen. Müd. Akad ÇUKUROVA Tahsin KÖSELER
YSE Gen. Müd. V. Bölge Müd. Feridun SUNGUR Ali BAYKAL
Etibank Genel Müdürlüğü Halil GÖKSU Ömer ÖZGEN
Trt Genel Müdürlüğü Eren YÖNEY Orhan YÜKSEL
Köyişleri Bakanlõğõ Yse Gen. Müd. Avni ÇAKIR Hüseyin ALİOĞLU
DSİ 5. Bölge Müd. Halil GÖKSU Salih ÖZBULUT
Petrol Ofisi Gen. Müd. Eren YÖNEY Osman ULUER
Ziraat Bankasõ Gen. Müd. Avni ÇAKIR Necdet DORA
Tübitak Yapõ Arş. Enstitüsü Şükür GENÇ Tolga EROĞAN
Vakõflar Genel Müdürlüğü Ergül BİRÇEK Cengiz AYDIN
SSK Genel Müdürlüğü İnş. İşleri Müd. Nedim YİĞİT Tahran YKOLDAŞ
Bayõndõrlõk bak. Yapõ İşleri Gen. Müd. Bilal YAKUT Yõlmaz KÜÇÜK
Karayollarõ Genel Müdürlüğü Arif MERDOL Nizamettin 

KAHRAMAN
İmar ve iskan Bak. Mes. Gn. Müd. Necdet ÇINAR Akif DOĞAN
Başbakanlõk Toprak ve Tarõm Ref. 
Müsteşarlõğõ

Bahattin AS Alkan EKİNGEN

Dev. Hava Mey. İşlet. Müdürlüğü Mustafa ATİK Hüseyin ULUKANLI
Devlet Üretme Çiftlik. Gen. Müd. Ülkü DEĞERLİ Yücel EYİOĞLU
PTT İşletme Gen. Müdürlüğü Yaşar KAYA Hikmet ALUFTEKİN
MTA Genel Müdürlüğü Gürler SUNGUR Cemal TÜRK
Sümerbank Genel Müdürlüğü Hüseyin YÜCEL Arslan TÖREYLEN
Ankara İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü Osman KAYUM Durmuş AYTEKİN
DSİ Genel Müdürlüğü Ramazan TÜZÜN Mehmet ENER
Demiryollarõ-Limanlar-Hava Mey. 
İnşaat Genel Müdürlüğü

Fatih TUNÇATAN Bingör BERİAT

İmar ve İskan Bakanlõğõ Planlama ve 
İmar Genel Müdürlüğü

Gürkan ERTAŞ Kemal KAHRAMAN

İmar ve İskan Bakanlõğõ Belediyeler Nuri ERGİN İlhan ELİBOL



İmar ve İskan Bakanlõğõ Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü

Orol ATAMAN Muin DİNÇER

İSTANBUL
DSİ 14. Bölge Müdürlüğü Arif GÜVEN

(İşyerinden ayrõldõ)
Kenan GÜNEY

Vakõflar Başmüdürlüğü Ertan ÇAKIRLAR Nezih ATASOY
Arçelik A.Ş. Rahmi ÖZMEN Doğan YILDIRIM
T.Emlak Kredi Bankasõ Gen. Müd. Erdal AKTULGA Nimet ÖNEY
Denizcilik Bankasõ Haliç Tersanesi Sinan 

PAÇALIOĞLU
E. DAŞKAPULUOĞLU

Yeşilköy Bol. Zirai arş. Enstitüsü Özden ŞANLI Özlem EĞİLMEZ
Karayollarõ 1. Bölge Müdürlüğü Süleyman GİRİT Perran GÜLAY
Tekel Genel Müd. İnş. Şb. Müd. Güneş PEKİN Ferruh AKIN
Limanlar II. Bölge Müdürlüğü Ayhan ÖZERDEM M. Haluk AKTAN
Denizcilik Bnk. Gen. Müd. İnş. Müd. Doğan KUTMEN Erol ÖNDER
Narthern Electric A.Ş. Cem ÖZİL Yalçõn DEĞİN
Karayollarõ 1. Bölge Eks. Y.Yp. Nurettin OTAMIŞ Sami TEPECİKOĞLU
İETT Genel Müd. Elek. Tek. Dai. A. Turan AYDEMİR Mehmet ŞEN
PTT İşl. Tlf. Baş Müdürlüğü Taner GEDİK
Tekel Gen. Müd. Enst. Müdürlüğü S. KARINCAOĞLU Ülker AKÇALI
Bayõndõrlõk Bak. Yapõ İşl. 1. Bölge 
Müdürlüğü

G. BÜYÜKYILDIRIM Sungur ERTAN

Denizcilik Bank. TAO İstinye Ters. Süphan PEKGÜN Abdullah GÜRLER
Yalova Bahçe Kültürleri Arş. Enst. İbrahim SADIÇ Ayhan YÜCEL
İETT Gen. Müd. İnş. Etüd Prj. dai. Coşkun İMAMOĞLU Orhan ÇALIŞKAN
İETT Gen. Müd. Gaz Maske Dai. İrfan SÖNMEZ Doğan URAL
İstanbul Ünv. Yapõ İşl. Başkanlõğõ Doğan ULTAV Süreyya GÜRAN
Sümerbank Bakõrköy Pa.Sa. Mües. Hamdi İNANÇ H. MÜDERRİSOĞLU
İstanbul PTT Baş Müdürlüğü Cemil PAKYÜREK Memduh YILMAZ
Tekel Genel Müdürlüğü Bira Fab. Yusuf BAŞARAN Rukiye TOKSÖZ
İstanbul Belediyesi A. 

GÜZELBEYOĞLU
Kemal AKÇAY

THY A.O. Teknik Müdürlüğü Ender TUNCA Ertan İYİSOY
Denizcilik Bankasõ Camialtõ Ters. Ali Osman ADAK Şevki BAKIRCI
Sungurlar Isõ San. A.Ş. Bülent TUNCAY Özdemir ERTAN
İETT Taşõtlar Dairesi Arif TEMİZER Şaban ERDEM
İstanbul sular İdaresi Gen. Müd. Akil M. ŞUVAK Jirayr  CANEL
İstanbul Orman Baş Müd. Ragõp AÇIKBAŞ Necati TÜYSÜZ
B. İstanbul Nazõm Pl. Bü. Zihni BENGÜER Birsen YAZICIOĞLU
Anadolu Çimento T.A.Ş. Engin DİNÇOL Vasfi SARAN
İller Bankasõ 1. Bölge Müd. Ahmet Z. AKIN Yõldõz ÖZKAN
SSK İstanbul Eml. ve inş. Müd. Kemal BİBİOĞLU Refik TOPLU
Karayollarõ 17. Bölge Müd. Erdem TEKİN Cevdet ÖZTURAN
İZMİR
Ege Ünv. İnş. ve Bk. Fen. H. Müd. Ayhan BADAR Orhan MALKARALILIR
Toprak Mah. Ofisi İzm. Bl. Müd. Mustafa Ş. ŞENER Orhan DEĞİRMENCİ
Bölge Zirai arş. Enstitüsü A. İhsan ÖZAR Altekin ÖZKUT
Yapõ İşleri 3. Bölge Müd. Nimet LAPAY Muammer GÖKSEL
Bölge Zirai Müc. ve Kar. Başk. Meral PEKERTEN Osman UYGUN
Bölge Zirai Karantina Müd. Gür YILDIRIM H. Cahit EKER
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Aluk GNÜERMAN İlhan EYGİ
TCK 2. Bölge Müdürlüğü Enver GÜNDAY Nurettin SUNU
Orman İşletme Müdürlüğü A.M. MERCİKOĞLU Münir KANAL
TCDD 3. Bölge İşl. Gen. Müd. Tanju DÜNÜROL Zeki BELKAYA
YSE Genel Müdürlüğü Nur KAPLAN İsmail ÖZSARAN
YSE 3 Bölge Müdürlüğü M KELEŞOĞLU Zeki TOSUNER



Teknik Ziraat Müdürlüğü Alaattin H. 
MÜEZZİN

Bilge SEZGİN

Topraksu 1. Bölge Müdürlüğü Şükran AKTAN Erdoğan AKBAŞ
İller Bankasõ 3. Bölge Müdürlüğü Hüseyin AKAY Olcay AKAY
Tek Alsancak Termik Santralõ Seçil ERİM Süleyman DOĞAN
Alaybey Tersanesi Müdürlüğü Mustafa ÇEVİK Hikmet BİLYAZ
SAMSUN
YSE 8. Bölge Müdürlüğü Hasan TAŞAN Cemal KILIÇ
Bayõndõrlõk Bak. Yapõ İşl. 8. Böl. Ahmet H. GÜRKAN Necati ALKAN
İller Bankasõ 6. Böl. Müdürlüğü Aydõn NOHUT Haluk PEKUZ
Azot Sanayi Ilgaz MANELİLİ

(İstifa Etti)
Nuri MUMCU

KONYA
DSİ 4. Bölge 41. Şube Baş Müd. Hasan ABAT Sami ÜLKER
Bayõndõrlõk Müdürlüğü Nizamettin 

VURGUN
Ali ÖZGÜRÜZ

Etibank Seydişehir Alim. Tesisleri Hikmet BİLGE Ali ÇALIŞKAN
Yapõ İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Hasan DAĞDELEN Necati ELDEK
BURSA
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İ. Fahri ÖZBİLEN Nevin ÇAVLAN
Etibank Uludağ Volfram Madeni İşl. Necdet BİLGEN Mahmut KAYA
ADAPAZARI
Vagon Sanayi Müessesesi Yõlmaz SÜREKLİ Sezai ERDOĞAN
SİVAS
Sidemas Müessesesi İbrahim ATSAK Bahattin GÜLTÜRK
Bayõndõrlõk Müdürlüğü Maide ERSİN Hüseyin CAN
KÜTAHYA
Garp Linyitleri İşlet. 
Tunçbilek Bölgesi Müdürlüğü

Cafer METİN Ergin IŞINAK

VAN
Karayollarõ 11. Bölge Müdürlüğü Kadri İVEGEN Orhan AYDIN
Yapõ İşleri 13. Bölge Müdürlüğü Tahir ÖZKOL Mazlum AKBAYIR
DSİ 17. Bölge Müdürlüğü Abdülbari 

GÖRGÜLÜ
Şükrü ERTOSUN

ZONGULDAK
Karabük Demir � Çelik İşletmeleri Veli KAHRAMAN

(Ocak 1975�e kadar)
Ali SELVİ

SEKA Çaycuma tesisleri Metin YURTBAY Yücel DAĞ
ERZURUM
YSE 13. Bölge Müdürlüğü Hüseyin 

EYÜBOĞLU
Ertuğrul BUMİN

Yapõ İşleri 12. Bölge Müdürlüğü Ahmet KAYA Yüksel KARSU
SİİRT
TPAO Rafineri Müdürlüğü Kenan SIVACI Murat GÜLTEKİNGİL
MUĞLA
SEKA Dalaman Tesisleri Süleyman 

CEYHANLI
Mülayim TUNÇELLİ

MANİSA
Pamuklu Mensucat San. A.Ş. İsmet DAĞLI Turan ACAR
Orman İşletme Müdürlüğü Osman N. ÖZTÜRK Taner GÖKÇELİ
YOZGAT
YSE Müdürlüğü Muhsin ADIBELİ Cemil KORKMAZ
ANTALYA
Karayollarõ 13. Bölge Müdürlüğü Yalçõn ÇELİK Reşat KILIÇ
ADANA
TCDD 6 İ l Müdü lüğü H lil GÜNEŞ N i SAĞBAŞ



GAZİANTEP
KÜSGEM Ahmet ÇELEBİ Arif KUTLAR
URFA
Bayõndõrlõk Müdürlüğü Hamit 

KARAÇİZMELİ
Abdülkadir GÖNCÜ

Ceylanpõnar D.Ü.Ç. Satõlmõş 
GERÇEKER

İsa ZORA

Toprak ve Tarõm Reformu Başk. Celal GÖKSU Erdoğan KİP
İSKENDERUN
İsdemir İhsan OTAĞ M. Zeki KABUKÇU
BURDUR
Burdur İş Yerleri Fehmi TOPTAŞ Mehmet KÜÇÜKABAK
KASTAMONU
TCK 15. Bölge Müdürlüğü Ömer AYTAÇ Sami TEZEL

BAŞVURMALAR
Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü � ANKARA
Pektim A.Ş. � İZMİT
MKE Kurumu Antalya Pil Fabrikasõ � ANTALYA
Etibank Ferrokrom ve Karpit Fabrikasõ � ANTALYA
Sümerbank Merinos Yünlü Sanayi � BURSA
Malya Devlet Üretme Çiftlikleri � YOZGAT
Karadeniz Bakõr İşletmeleri A.Ş. Murgul İşletme Müdürlüğü � ARTVİN

TMMOB YÖNETİM KURULU

                             Asil             Yedek
Elektrik Müh.Odasõ           Sõrrõ Erkan      Esen Engin-Bekir Özgirgin
Fizik Müh.Odasõ              Hayrettin Arõk   Recai Ellialtõoğlu-Muktim Erdoğmuş   
Gemi Müh.Odasõ               Fevzi Küpeli                   -
Gemi.Mak.İşl.Müh. Odasõ      Cevdet Karataş   Besalet Timuçin-Hikmet 
Sertkaş
Harita ve Kad.Müh.Odasõ      Arif Delikanlõ   Enver Öztürk-Evren Kaynak
İnşaat Müh.Odasõ             Güney Özcebe      Mustafa Kargõ-Hilmi Yüncü
Kimya Müh.Odasõ              Engin Akon        Sadi Bahşiş-Canan Dulunay 
Maden Müh.Odasõ              Çetin Uygur       Vural Sezer-Yalçõn Çilingir
Makine Müh.Odasõ             İlhan Baysal      Fazõl Ateş-Zeki Ateş
                             (20.8.1974�e)kadar
Metalürji Müh.Odasõ          Erdinç Talu       Aybars Ertun-İlker Akman
Meteoroloji Müh.Odasõ        H.Yaşar Kutoğlu   Zekiye Arda-Fikret Erdoğan
Mimarlar Odasõ               Teoman Öztürk     Arif Şentek-Güven Birkan
Orman Müh.Odasõ              Erol Birsin       Kemal Ungan-Yunus Y.Ensari
Petrol Müh.Odasõ             Suavi Durusu      Feridun Mumcuoğlu-Bumin 
Gürses
Şehir Planlama M.M.O         İrem Acaroğlu     Orol Ataman
Ziraat Müh.Odasõ             İbrahim Özyõlmaz  Ruhi Aytekin-Ali Karabulut
Jeoloji Müh.Odasõ            Ünal Sündal       İsmet Özgenç-Kaler Sümerman

 

TMMOB YAYIN KURULU



Yayõn Sekreteri              Hasan Barutçu 
Teknik Sekreter              Aykut Ülkütekin
Basõn Yayõn İlişkiler        Selim Özkar

YAYIN DENETLEME KURULU (14.2.1975 - 11.4.1975)

Arif DELİKANLI               Harita ve Kad.Müh.Odasõ  
İrem ACAROĞLU                Şehir Planlama M.M.Odasõ
Sõrrõ ERKAN                  Elektrik Müh.Odasõ

YAYIN KOMİTESİ (14.4.1975'ten sonra)

Güney GÖNENÇ                 Elektrik Müh.Odasõ 
Uğur KÖKDEN                  İnşaat Müh.Odasõ
Yücel ÖZEL                   Kimya Müh.Odasõ
Ömer YENEL                   Maden Müh.Odasõ
Bülent VARGEL                Makine Müh.Odasõ
Sami DOĞAN                   Ziraat Müh.Odasõ

İÇİNDEKİLER
1 � Giriş
2 � TMMOB XIX. Dönem Çalõşmalarõ
2�1 XIX. Dönem çalõşmalarõnõn ana hatlarõ 
2�2 Ülke sorunlarõna ilişkin çalõşmalar
2.2.1 Dõş ilişkiler ve gelişmeler
2.2.2 İç gelişmeler
2.2.3 Anti-demokratik baskõ ve saldõrõlar
2.2.4 Eğitim
2.2.5 Teknik hizmet ithali
2.2.6 Enerji sorunu
2.2.7 Toprak ve tarõm  reformu   konusu
2.2.8 Odalarõmõzõn ve koordinasyon kurullarõnõn çalõşmalarõ

2�3 Kamu  kesiminde çalõşan  üyelerimizin sorunlarõ
2.3.1 12 Sayõlõ Kararname ve Yan Ödemeler
2.3.2 Haksõz atamalar ve görevden alõnmalar

2�4 Örgütlenme 

2�5 Sendikal haklar
2.5.1 Sendikal haklar konusunda çalõşmalar
2.5.2 Teknik personel iş kanunu taslağõ
2.5.3 Türkiye 2. Teknik Eleman  Kurultayõ

2�6 TMMOB'nin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi
2.6.1 20 yõla kõsa bir bakõş
2.6.2 Günümüzde TMMOB�nin toplumdaki yeri ve görevleri
2.6.3 Ne yapmalõyõz
2.6.4 Çalõşmalarõmõz

2�7 Diğer meslek örgütleri ile ilişkilerimiz



2�8 Yayõn

2�9 Diğer konular

3 � Mali rapor ve Denetleme Kurulu Raporu
3�1  Mali rapor
3�2 Denetim raporu

4� Ekler

GİRİŞ

«1974 çalõşma döneminde TMMOB'nin olaylara ilişkin görüş öneri ve 
çalõşmalarõ, yurt ve meslek sorunlarõndan kaynaklanan mücadelesi, yayõn 
organlarõmõz ve diğer kitle haberleşme araçlarõ ile üyelerimize ve kamuoyuna 
aktarõlmõş bulunmaktadõr.

Bu rapor,1974 çalõşmalarõnõ bir bütün olarak ele alan ve özetleyen bir içeriğe 
sahiptir.

Ancak, rapora ek olarak, önemli gelişmelere ve güncel sorunlarõmõza 
değinmekte yarar olacaktõr...»

EMPERYALİST - KAPİTALİST ÖRGÜTLENME VE YAŞADIĞIMIZ 
SONUÇLAR..

Bilim ve tekniği pazara çõkartmamõş,yabancõ sermaye çevreleri ile 
bütünleşmemiş, halkõnõ ve yurdunu seven teknik elemanlar,sömürü ve 
baskõdan kurtuluş yolunu halkõmõzõn kurtuluş süreci içinde görmektedirler. Bu 
görüş ile, egemen sõnõflara karşõ saftaki yerlerini de kesin ve etkin bir biçimde 
almõşlardõr.

Bu bir rastlantõ değildir. Çünkü Türkiye teknik elemanlarõ, etkin ve planlõ bir 
biçimde örgütlenen emperyalist-kapitalist uygulamanõn sonuçlarõnõ fiilen 
yaşamaktadõr.

Uluslararasõ tekelci sermayenin ve yerli işbirlikçilerinin bu örgütlenme süreci 
içinde, kamu kuruluşlarõnõn planlama, yatõrõm, üretim ve denetleme 
alanlarõndaki etkinliği aşamalõ olarak ve özellikle son yõllarda iyice azaltõlmõştõr. 
Bir yandan bu girişimin sonucu olarak kamu kuruluşlarõ, iç ve dõş sömürü 
ortaklõklarõnõn bürokratik hizmetlerini gören birimler düzeyine düşürülmekte, 
diğer yandan özel kesimin ve yabancõ firmalarõn etkinliği alabildiğine 
arttõrõlmaktadõr.

Açõkça ortadadõr ki, bugün ülkemizdeki tüm önemli yatõrõm kararlarõ yabancõ 
bankalar ve firmalarõn etkisiyle alõnmakta, tüm büyük projelerin planlama, 
projelendirme, uygulama ve denetleme hizmetleri yabancõlar tarafõndan 
karşõlanmaktadõr. Kamu kuruluşlarõnõn yerini yabancõ bankalar ve yabancõ 
firmalar almõş ve almaktadõr. Bu gelişmeye paralel olarak, teknik kadrolarõn 



özel kesimde yaşama olanağõ bulabilmeleri de, yabancõ firmalarla ortaklõk 
kurmalarõ koşuluna bağlanmõştõr. Yabancõ tekelci sermayenin ve yerli 
ortaklarõnõn, yerli teknik kadrolarõ kendi kâr amaçlarõ doğrultusunda örgütleme 
girişimlerinin bir örneği, 1970'lerde çõkartõlan 7/117 sayõlõ kararnamedir. Bu 
kararname ile «firmalaşma» olayõnõn hõzlandõrõldõğõ hatõrlanacaktõr.
Kõsaca, bugün varõlan noktada kamu kuruluşlarõ, Anayasanõn kendilerine 
yüklediği kamu görevlerini yerine getiremez duruma indirgenmiştir.

TEPKİ...

Kalkõnmanõn vazgeçilmez unsurlarõndan biri olan teknik kadrolar, kendi 
ülkesinin işini yapamayan, �denetleyemeyen, gelişemeyen .yerli ve yabancõ 
sermaye tarafõndan ucuza istihdam edilen kapõ kullarõ durumuna 
indirgenmiştir. Teknik elemanlarõmõz yurt içinde ve yurt dõşõnda emperyalist-
kapitalist sömürü kõskacõ ile sõmsõkõ sarõlmõş bulunmaktadõrlar.

Teknik kadrolarõmõzõn % 65'ini oluşturan kamu görevlileri, yürürlükteki 
ekonomi politikasõndan en çok etkilenen kesimdir. Bu kesim açõk bir geçim 
sõkõntõsõ içindedir ve bu nedenle, egemen sõnõflarõn sömürü mekanizmasõna 
karşõ oluşan tepkilerin önemli bir kaynağõnõ oluşturmaktadõr. Toplu sözleşme 
ve grev haklarõ ile donatõlmõş sendikal örgütlenme isteği, bu genel tepkinin 
bugünün koşullarõnda oluşan somut bir görüntüsüdür.

Özel kesimde çalõşan teknik elemanlarõn, yabancõ firmalara ve yerli 
işbirlikçilerine öncelik,tanõyan yatõrõm ve planlama politikasõ içinde günden 
güne artan örgütlenme isteği de önemli bir gelişmedir.

BASKI...

Yurtsever kadrolarõn bu tepkisinin bilinçli ve kapsamlõ bir mücadele biçimine 
dönüşmesi, sermaye çevrelerini ve yabancõ mihraklarõ ciddi tedbirler almaya 
yöneltmiştir. Yurtsever istekler egemen çevrelerin ekonomik ve politik 
ittifaklarõ tarafõndan susturulmak istenmektedir.

Kamu kesiminde çalõşanlarõn sendikal mücadele olanaklarõnõn yok edilmesi ve 
657 sayõlõ devlet memurlarõ yasasõ içine hapsedilmesi, antidemokratik 
baskõlarõn ilk göstergelerindendir. Aynõ süreç içinde TMMOB yasasõ 
değiştirilerek odalar kapatõlmak istenmiş, demokratik meslek örgütlerinin 
parasal kaynaklarõ kurtulmaya çalõşõlmõş ve birçok yurtsever teknik eleman 
çeşitli suçlamalarla baskõ altõna alõnmõştõr.

Sermaye çevrelerinin sürdürdüğü bu baskõ mekanizmasõ, 1973 seçimlerinden 
sonra yaşadõğõmõz 1. koalisyon hükümeti döneminde yeni boyutlar kazanmõş, 
göreli olarak değişen ekonomik ve politik koşullarda sözü edilen ilerici 
girişimler, birer vaat olmaktan öteye geçmemiştir.

Şu anda yaşamakta olduğumuz 2. koalisyon dönemi, teknik elemanlarõn haklõ 
mücadelesinden en fazla ürken,rahatsõz olan çevrelerin politik iktidarõnõn 
oluştuğu bir dönemdir ve doğal olarak üzerimizdeki baskõlar artmõştõr.
Örneğin işyeri temsilcilerimiz meslek odalarõ ve TMMOB ile olan ilişkileri 
nedeni ile sürekli rahatsõz edilmekte, sözlü olarak «uyarõlmakta» ve sonuç 



alõnamadõğõ zaman başka bir yere atanarak etkisizleştirmeye çalõşõlmaktadõr.
önemli üretim birimlerinde, (�ki, örneklerden biri İskenderun Demir - Çelik 
Tesisleridir), devlet istihbarat örgütlerinden de daha etkin olduklarõnõ açõkça 
iddia eden bazõ gruplarõn yönetiminde olan sendikalarõn olumlu görüşü 
alõnmadan işçi ve teknik eleman işe alõnmamaktadõr. İşe alõnmõş olan teknik 
elemanlar hakkõnda aynõ çevrelerin olumsuz ihbarlarõ, yasalara aykõrõ biçimde 
uygulanan işten atõlmalara neden olmaktadõr. Bazõ kuruluşlarõn teknik eleman 
arayan ilanlarõnõn gazetelerde ilan edilmesine karşõlõk, kendileri gibi 
düşünmeyen teknik elemanlarõn tayinlerinin bir türlü çõkmamasõ anlamlõ 
örneklerdendir.
Bütün bu örnekler, gelecek günlerde yurtsever teknik elemanlarõ daha çetin 
günlerin beklediğinin somut göstergeleridir.

YARGILARIMIZ GÜN GEÇTİKÇE KANITLANMAKTADIR;
Bugün iktidarda olan çevrelerin anti-demokratik, çõkarcõ kimlikleri, geçmiş 
yõllarõn «icraat»lan ile belgelenmiştir, kanõtlanmõştõr. Bu kimlik kitleler 
tarafõndan bilinmektedir.

Hükümet programõnda yer alan muhtemel «icraat»lar konusunda kamuoyuna 
açõklanan TMMOB görüşüne kõsaca göz atmakta yarar vardõr :

Kamu kaynaklarõmõzõn, teşvik tedbirleri adõ altõnda küçük bir azõnlõğa, hem de 
«hür demokratik rejim» adõna peşkeş çekileceği söylenmiştir...

Bu yargõmõz çok kõsa bir süre içinde kanõtlanmõş, akraba gruplarõ ve siyasi 
çõkar çevreleri paylarõnõ almaya başlamõştõr. İlk teşvik belgelerinin, bir
akraba ortaklõğõ olan ORMA şirketi ile bir MSP mensuplarõ ortaklõğõ tarafõndan 
alõnmasõ, «ulusal savaş sanayii»ni karlõ bir yatõrõm alanõ olarak gören yeni 
girişimlerin programlanmasõ, bilinen gerçekler arasõndadõr.

Egemen sõnõflarõn siyasi temsilcilerinin yabancõ tekelci sermayenin temsilcisi 
olan bankalara umut bağladõğõ söylenmiştir...

Kõsa süreler içinde Dünya Bankasõ başkanõnõn, Chase Manhattan Bank genel 
müdürünün ülkemizi ziyaret etmesi, Bilderberg konferansõ adõ altõnda gizli 
toplantõlar yapõlmasõ, görüşümüzü kanõtlayan olaylar arasõndadõr.

Yabancõ petrol şirketlerinin halkõmõz ve ülkemiz zararõna girişimlerinden söz 
edilmiştir. . .

Bu şirketlerin kõsa bir dönem önce ilgili Bakanlõk tarafõndan reddedilen 
istekleri aynen kabul edilmiş, hazineden bu şirketlere milyonlar aktarõlmõş ve 
ülkemizde, petrol arama izni verilmiştir.

Emperyalist ilişkilerin yeniden yoğunlaşacağõ söylenmiştir...
Hemen arkasõndan NATO genel sekreteri gelmiş,Kõbrõs sorununu, silah 
ambargosunun sonuçlarõnõ gözden geçirmiş ve gitmiştir...vb.

Bütün bu gelişmeler ülkemiz ve halkõmõz açõsõndan tehlikeli girişimlerdir. Zira 
bütün bu ilişkilerde, özel görüşmelerde alõnan kararlarõn, teşvik edilen yerli ve 
yabancõ yatõrõmlarõn faturasõnõ emekçi yõğõnlar ve onlarõn bir parçasõ olan 



teknik elemanlar ödeyecektir.

GÖREVLERİMİZ

Üyelerimizin, halkõmõzõn ve ülkemizin çõkarlarõna ters düşen bu iç ve dõş 
gelişmeler karşõsõnda, ekonomik ve demokratik mücadelede bizlere düşen 
görevler daha da önem kazanmaktadõr. Bu nedenle, bugünün koşullarõnda 
gerçekleştirilmesi gereken tüm teknik elemanlar arasõndaki düşünce ve 
davranõş birliğinin sağlanmasõdõr. Ancak bu olgu tek başõna yeterli değildir. 
Teknik eleman örgütlerinin diğer demokratik kitle örgütleri ile ilişkisi ve teknik 
eleman kitlesinin diğer çalõşan kitlelerle fiili dayanõşmasõ sağlanmadan etkili 
olunamaz.

Kitleler arasõ ilişki ve fiili dayanõşmanõn anti-emperyalist, anti-faşist ilkeleri 
õşõğõnda bu dayanõşmayõ geciktiren tüm engeller önümüzdeki dönemde 
aşõlmalõdõr.

Emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine,faşizme ve onun silahlandõrõlmõş 
zorbalarõna karşõ gelişen demokratik mücadeleye olan katkõmõz, emekçi 
kitlelerin özlemleri gerçekleşene kadar güçlenerek sürecektir.

Tarihimiz ve dünya tarihi bizlere emperyalistlerin değil ulusal kurtuluş 
güçlerinin, sömürgenlerin değil sömürülen halkõn zafere ulaşacağõnõ 
göstermiştir.
1920'ler Türkiye�sinde Vahdettinin İngiliz gemisi ile, 1975'ler Kamboçyasõnda 
Lon Nol'un, Vietnamda Kaoki ve Van Tiyö'nün, Amerikan uçaklarõ ile 
yurtdõşõna kaçõşlarõ, dünyamõzõn görüp geçirdiği tüm işbirlikçilerin geleceğini 
gözler önüne seren somut örneklerdir.

«Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği,baskõ ve zulüm yöntemlerinin 
söküp atamayacağõnõn bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve 
sömürgenlerinin değil, halkõmõzõn hizmetine sunmak için» her çabayõ 
güçlendirerek sürdürme yolunda inançlõ ve kararlõyõz.

TÜRK MÜHENDİS ve
MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
XIX. DÖNEM ÇALIŞMALARI

«TMMOB, teknik elemanlarõn kuruluşlarõndan biri olarak son iki yõldan beri 
kamuoyunda etkin bir ses haline gelmiştir.

Bu ses, sorunlarõmõzda somutlaşan çok yönlü sömürüye ve antidemokratik 
uygulamalara karsõ yurtsever, çalõşanlardan yana mühendis ve mimarlarõn 
sesidir.
Bu ses egemen sõnõflarõ tedirgin ederken, emekçi kitleler ve tüm halk 
tabakalarõnda da aksine yankõ bulmaktadõr.

1974 yõlõ, daha güçlü ve tutarlõ bir BİRLİK yolunda ileri adõmlarõn atõldõğõ bur yõl 
olmuştur. Önümüzdeki dönemler, bu BİRLİĞİN daha da güçleneceği ve 
halktan yana bir mücadelede daha etkin olarak yer alacağõ dönemler 
olacaktõr.



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

XIX. GENEL KURUL

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği 19. Genel Kurulu 17 Mayõs 1974'de 
toplandõ. Uzun süren bir durgunluk döneminden sonra yeniden gelişmeye 
başlayan BİRLİK konusunda Genel Kurul şöyle diyordu : «Türk Mühendis ve 
Mimar Odalarõ Birliği 19. Genel Kurulu ile ilerici-yurtsever bir çalõşma dönemi 
sonuçlanmõş bulunmaktadõr. Anti-demokratik saldõrõlarõn yoğunluk kazandõğõ 
karanlõk dönemlerde üç yõl süre ile iş görmez halde tutulmaya çalõşõlan 
TMMOB'nin 1973 yõlõ başlarõnda gerçek yöneticilerine ve bugüne dek 
geliştirerek koruduğu ileri çizgisine kavuşmasõ, egemen çevrelerin yönettiği 
tertip ve saldõrõlarõn boşa çõkartõlõşõnõn somut bir belgesidir. TMMOB'nin 
bugünkü tutarlõ yapõsõ, 1960 sonrasõ toplumsal birikimlerin ve demokratik 
mücadelelerin doğal bir ürünüdür.»

19 Mayõs 1974'te yayõnlanan bu bildirinin sonuç bölümü ise şöyle idi : «19. 
Genel Kurulumuz, demokratik hak ve özgürlüklerin elde edilmesi sürecinde, 
tüm  ilerici girişimlerle birlikte yürüttüğü  mücadelesini güçlendirmekte ve 
yaygõnlaştõrmakta kararlõdõr.»

Bu Genel Kuruldan güç alan Birlik Yönetim Kurulu görev bölümünden sonra 
kamuoyuna şu açõklamayõ yaptõ :

«Türkiye Mühendis ve Mimarlarõ, ülke ve meslek sorunlarõnõn ayrõlmaz bir 
bütün olduğunu son Genel Kurulumuzda bir kez daha belgelemişlerdir. Tam 
bir dayanõşma içinde göreve getirilen Yönetim Kurulumuz, Genel Kuruldan 
aldõğõ güçle halkõmõzõn demokrasi ve bağõmsõzlõk mücadelesinde halktan yana 
güçlerin yanõnda, bugüne kadar ki yurtsever çabalarõnõ daha da güçlü bir 
biçimde sürdürmeğe kararlõdõr.»

Bu görüşle göreve başlayan Yönetim Kurulu geçmiş dönemleri, Genel Kurul 
kararlar ve bildirisini değerlendirerek 19. dönem çalõşma programõnõn ilkelerini 
saptadõ.

XIX. DÖNEM ÇALİŞMA PROGRAM  İLKELERİ
Bir yõllõk toplam teknik hizmetler bedeli olarak resmî kurumlar aracõlõğõyla 
kendi öz elemanõna ödenen 274 milyon TL. sõna karşõ yabancõ ülke 
elemanlarõna bir buçuk milyar TL. ödeniyorsa, ülkemiz kendi insanõnõn, kendi 
toplumunun çõkarlarõna ters düşen bir ilişkiler sistemi içinde bulunuyor 
demektir.
Bu ilişkiler sistemi emperyalist aşamaya ulaşmõş dünya kapitalist sisteminin 
az gelişmiş ülkeleri denetlemek, bu denetimi sürekli kõlmak ve çok yanlõ 
sömürmek üzere oluşturduğu, geliştirdiği ekonomik, politik kültürel ve askeri 
bir sistemdir.

Dõşa bağõmlõ ekonomi, dõşa bağõmlõ sanayileşme, ucuz hammadde ve insan 
gücü kaynağõ olma, stratejik hammadde açõsõndan dõşa bağõmlõ olma, genel 
olarak sermaye ve teknoloji açõsõndan dõşa bağõmlõ olma, teknik hizmet ithali, 



gelişmiş kapitalist ülkelerin sanayi ürünlerine pazar olma gibi olgular ancak bu 
top yekûn sömürü sistemi ile açõklanabilir, anlaşõlabilir.

BİZ TEKNİK ELEMANLAR, YAŞADIĞIMIZ BU DIŞ SÖMÜRÜ SİSTEMİNE VE 
ONUN HER TÜRLÜ SALDIRISINA KARŞI, ARAÇLARI KENDİ ÖZ 
SORUNLARIMIZ OLAN BİR MÜCADELEYİ SÜRDÜRMEYİ GÖREV 
SAYIYORUZ. BU MÜCADELEMİZ TÜM YURTSEVER GÜÇLERİN 
BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİNİN BİR PARÇASIDIR.

Ülkemizde uygulanmakta olan ekonomik sistemin varlõğõnõ sürdürmesi geniş 
halk yõğõnlarõnõn sömürülmesine bağlõdõr. Bu sömürü günümüzde 
spekülasyon, enflasyon, gelir dağõlõmõndaki dengesizlik gibi kavramlarla 
belirmektedir.

TEKNİK ELEMANLAR BU İÇ SÖMÜRÜDEN ETKİLENMEKTEDİR, 
SÖMÜRÜLEN YIĞINLARIN BİR PARÇASIDIR. VE EKONOMİK 
MÜCADELESİ TÜM ÇALIŞANLARIN MÜCADELESİYLE BİR BÜTÜNDÜR.

İç ve dõş sömürü bir bütündür. Bu sömürüyü sürdüren yerli-yabancõ ittifak, 
ülkemizde ekonomik, politik, kültürel alanlarda her düzeyde ve her biçimde 
örgütlüdür. Son yõllarda teknik elemanlar üzerinde de yoğunlaşan 
antidemokratik baskõlar hep bu bütünleşmiş iç ve dõş sömürünün ve onun 
örgütlü kurumlaşmõş ittifakõn yarattõğõ koşullarõn doğal sonucudur.

TEKNİK ELEMANLARIN EKONOMİK - DEMOKRATİK MÜCADELESİ BU 
ÖRGÜTLÜ İTTİFAKA KARŞIDIR. BU NEDENLE ÇALIŞAN KESİMİN 
SENDİKA KURMA VE GREV HAKLARINI YENİDEN ELDE ETME CABASI 
SÜRDÜRÜLECEKTİR.

Son yõllarda, egemen güçler tekelci sermayenin etkin öncülüğünde, çalõşan 
yõğõnlar üzerinde baskõ ve terörü arttõrmõşlardõr. Teknik elemanlar sermayenin 
çalõşanlar üzerinde kurmak istediği baskõ ve zorbalõğa ve bu zorbalõğõn siyasi 
adõ olan faşizme karşõdõr, düşünce ve inanç özgürlüğünden, kitlelerin 
örgütlenme özgürlüğünden, kõsaca demokrasiden yanadõr.

TEKNİK ELEMANLAR, ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCE ve İNANÇLARINI 
AÇIKLAMA ve ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜKLERİNE GETİRİLEN 
KISITLAMA, ENGELLEME, YASAKLAMALARA KARŞI KİTLELERİN 
DEMOKRASİ MÜCADE-LEŞİNDE YERİNİ ALACAKTIR.

TMMOB, teknik elemanlarõn özel olarak ekonomik demokratik mücadelesinin, 
genel olarak da bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin araçlarõndan bir 
tanesidir. TMMOB, yönetimi her yõl demokratik yöntemlerle yenilenen bir 
kamu kuruluşu niteliğindedir. TMMOB Yönetim Kurulu, emperyalizmin ve 
faşizmin teknik elemanlarõn kendi sorunlarõnda somutlaşan görüntülerini açõğa 
çõkarmaya çaba gösterirken, sermayeye ve onun bağlõ ol-.düğü dõş 
kaynaklara karşõ sosyal politik muhalefetin bir parçasõnõ oluşturduğunun ve 
tüm çalõşanlar adõna sözcülük edemeyeceğinin de bilincindedir.

� TMMOB yönetimi,diğer demokratik örgütlerle 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 eleman sorunlarõnõ ülke sorunlarõ bütünü için
de değerlendirirken, değişik ihtisas dallarõnõ temsil eden odalarõ ve diğer 
meslek kuruluşlarõnõ ortak ilkeler etrafõnda bütünleştirmeyi, bu yön
de ve ortak sorunlarõn çözümü yolunda ortak çalõşmalar düzenlemeyi
önemli bir amaç saymaktadõr.

� Değişik çalõşma alanlarõnõ kapsayan odalar arasõ çalõşmalarda TMMOB
için geçerli, tutarlõ, genel ve etkin bir politikanõn ilkeleri daha açõk ve
doğru olarak belirlenecektir.

� Hükümetlerin halktan yana girişimleri desteklenecek, bakanlõklarla teknik 
düzeyde ilişkiler sürdürülecektir,

XIX. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

Çalõşma ilkelerine bağlõ olarak hazõrlanan çalõşma programõnda; üyelerin 
özgül ve genel sorunlarõ, ülkemizin sosyoekonomik yapõsõna ilişkin sorunlar, 
demokratik hak ve özgürlükler, TMMOB'nin yeniden düzenlenmesi ve 
odalarõn ortak bir güç haline getirilmesi çalõşma alanlarõ olarak belirleniyordu.

XIX. DÖNEM  ÇALIŞMALARI

19. Dönem; TMMOB'nin odalarõn, İstanbul ve İzmir Koordinasyon Kurullarõnõn 
ve işyerleri temsilcilerimizin ülke ve meslek sorunlarõna ilişkin çalõşmalarõnõn 
ileri bir düzeye vardõğõ dönem oldu.

Çalõşma programõ ve ilkeler doğrultusundaki çalõşmalar; dönem boyunca 
kadro ve olanaklarõn elverdiğince sürdürülmeye çalõşõldõ. Çalõşmalarõmõz; ilk 
sayõsõ Ağustos 1974'te çõkan BİRLİK BÜLTENİ aracõlõğõyla, önceleri sõnõrlõ bir 
dağõtõmla, daha sonra tüm üyelerimize gönderilerek duyuruldu. Bu yüzden, 
tekrarlardan kaçõnmak amacõyla, «çalõşmalarõmõz» bölümünde bir özet 
vermeyi yeterli bulduk.

Yapõlan çalõşmalar, iki yõldan bu yana yükselerek gelen TMMOB'nin sesini 
geriletmeyen, ancak bizce yeterli olmayan çalõşmalardõr. 20. Genel Kurulun 
bu konu üzerinde duracağõnõ ve TMMOB'nin daha güçlü bir mücadele vermesi 
yolunda görüş ve kararlara varacağõnõ umuyoruz.

2.2

ülke sorunlarõna ilişkin çalõşmalar

Binlerce sorunu olan ülkemizde, geçen dönem yaptõğõmõz çalõşmalar 
odalarõmõzõn ve zaman,zaman dõşõmõzdaki meslek kuruluşlarõnõn katkõlarõyla 
süregeldi. TMMOB ve 17 ihtisas odasõnõn, yõl boyunca ülke sorunlarõ üzerinde 
yapõlan çalõşmalarda BİRLİK halinde davranmasõ ve tek bir ses olarak 
çõkmasõ, dönemin bizce olumlu yanlarõndan biri oldu. Güncel sorunlar 



üzerinde, kõsa zamanda yapõlan çalõşmalar; bildiri, açõklama, toplantõ ve 
raporlar biçiminde kamuoyuna ve üyelerimize iletilmeye çalõşõldõ. Bu konuda 
yapõlan çalõşmalarõn gereken biçimde yapõlabildiği söylenemez. Ancak sõnõrlõ 
kadro ve olanaklarõ doğru bir biçimde değerlendirmeye çalõştõk.

2.2.1 DIŞ İLİŞKİLER VE GELİŞMELER

KIBRIS SORUNU

1974 Temmuzunda Kõbrõs'ta Rum kesiminde Yunan subaylarõnõn 
öncülüğünde bir darbe ile iktidarõn zor yoluyla ele geçirilmesi çabalarõyla 
başlayan ve gelişen olaylar karşõsõndaki TMMOB görüşü ilk günden itibaren 
kamuoyuna iletildi. 19 Temmuz 1974 günü yayõnlanan ilk görüşte bölgede 
ortaya çõkan bu durumun arkasõndaki esas gücün ABD olduğuna 
değiniliyor,nedenleri açõklanõyordu. Açõklamanõn sonuç bölümünde : 
«Halkõmõz açõsõndan acil görev bugün ülkede ve bölgede emperyalizmin 
ülkelerin içişlerine müdahalesine karşõ bağõmsõz bir dõş politika istemek ve 
ülke içinde demokrasi cephesini güçlendirmektir. Günün sorunu ülkede ve 
bölgede barõş ve demokrasinin sağlanmasõ sorunudur. Bugün Koalisyon 
hükümetinin iç politikada kitlelerin demokrasi mücadelesine katkõda 
bulunmasõ, kitlelerin örgütlenmesine karşõ konan engelleri ortadan kaldõrmasõ, 
halkõn özlemlerini dile getirecek bir dõş politikayõ izlemesi gerekmektedir. Bu 
amaçla Türkiye'nin içinde bulunduğu askeri, ekonomik ve politik ilişkilerinin 
gözden geçirilmesi zorunlu olmaktadõr...» görüşüne yer verildi.

Daha sonra 23 Temmuz 1974'de ateşkes ilanõ üzerine Başbakan ve 
Genelkurmay Başkanõna gönderilen mektupta özetle : «Halkõmõzõn barõş, 
demokrasi ve bağõmsõzlõk özlemlerini dile getirecek, ülkede ve bölgede bu 
özlemleri gerçekleştirecek her girişiminiz halkõmõzõ, Kõbrõs halkõnõ, ezilen ve 
sömürülen dünya halklarõnõ daha da güçlü kõlacak, ülkemize de dünyanõn 
sürekli değişen koşullarõ içinde yeni ve sağlam bir yer sağlayacaktõr...» 
denildi.

Kõbrõs'taki son gelişmeler ve katliam olaylarõ üzerine TMMOB'nin : «savaşõn 
ve kitle halinde cinayetlerin temel kaynağõ emperyalizm ve onun zorbalõk 
rejimi faşizmdir...» biçimindeki görüşü 6 Eylül 1974'te kamuoyuna açõklandõ.

ABD ASKERİ YARDIMI

ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye�ye askeri yardõmõn kesilmesine ilişkin 
kararõ üzerine 26 Eylül 1974'te bu konudaki görüşlerimiz kamuoyuna 
açõklandõ. Bu açõklamada; ABD yardõmõnõn ne olduğuna, bağõmsõzlõğõmõz 
üzerindeki etkilerine değinildikten sonra : «ABD Temsilciler Meclisinin bu 
kararõnõn, Türkiye'ye, hõzla değişen bir dünyada yeni bir yer kazandõracak 
girişimlerin ilk adõmõ olmasõnõ diliyoruz. Türkiye halkõnõn gerçek dostu, 
dünyada halk düşmanlõğõna ve tüm savaşlara kaynaklõk eden ve bugün silah 
tekellerinin militarist yönetiminde olan ABD ve ABD'nin öncülük ettiği diğer 
emperyalist ülkeler değil, dünyada barõş ve kardeşliği savunan ve 
emperyalizme karşõ askeri ve ekonomik kurtuluş savaşlarõ veren tüm dünya 
halklarõdõr...» denildi.



Daha sonra 6 Şubat 1975'te yardõmõn kesilmesi üzerine yapõlan açõklamada , 
«Ulusal egemenliğimizi hedef alan bu kaba ve açõk baskõlarõ yok etmek artõk 
kaçõnõlmaz olmaktadõr. Türkiye bölgedeki stratejik durumunu gözeterek 
uluslararasõ düzeyde ekonomik, politik ve askeri ilişkilerini yeniden 
düzenlemelidir. Tüm ikili anlaşmalar feshedilmeli; yalnõzca ABD'nin bölgedeki 
çõkarlarõnõ savunan NATO'dan çõkõlmalõdõr. Bu yolda alõnacak kararlar hem 
haysiyetli bir dõş politikanõn gerekleri hem de halkõmõzõn özlemleri 
doğrultusunda olacaktõr...» deniliyor idi.

KISSINGER'İN ÜLKEMİZİ ZİYARETİ

ABD Dõşişleri Bakanõ Kissinger'in, son anda ertelediği, ülkemizi ziyareti 
sõrasõnda, yazõlan bir mektupla TMMOB'nin ABD ile olan ilişkiler konusundaki 
görüşleri Başbakan Bülent Ecevit'e 7 Kasõm 1974'te iletildi. Yönetim Kurulu 
adõna gönderilen mektupta, «... Şimdiye kadar bir çok kereler değindiğimiz 
gibi, ekonomik, politik ve askeri alanlarda, bağõmsõzlõk mücadelesinin 
gerektirdiği kararlar alõnmadõkça ve uygulanmadõkça, bu tür görüşmelerde 
varõlacak her türlü sonucun, bağõmlõlõğõmõzõ pekiştireceği, halkõmõzõn çõkar ve 
özlemlerine ters düşeceği açõktõr...» görüşü savunuldu.

AET (ORTAK PAZAR) KONUSU

Türkiye � AET (ortak pazar) ilişkileri konusunda ikili bir çalõşma yapõldõ. Bu 
çalõşmalarõn ilki, DPT (Devlet Planlama Teşkilâtõ) tarafõndan oluşturulan «AET 
Özel İhtisas Komisyonu» nün çalõşmalarõna, yapõlan çağrõ üzerine katõlmakla 
geliştirildi. Birlik yöneticileri yapõlan toplantõlara katõldõlar ve görüşlerini 
açõkladõlar. Ayrõca TMMOB'nin konuyla ilgili görüşleri yazõlõ olarak da 
Komisyona sunuldu. Katma protokol ve AET konusunda genel görüşleri 
içeren bir raporla; ayrõntõlara inilerek, «işgücü, sermaye ve hizmetler» ile 
«tarõm, sanayi ve ticaret» üzerindeki AET etkilerini inceleyen iki rapor 
hazõrlandõ ve kurulan alt komisyonlara iletildi. Bütün bu çalõşmalar Birlik 
Bülteni aracõlõğõ ile kamuoyuna da duyuruldu. Bu konuda varõlan özet görüş 
şöyle idi : «TMMOB ülkemizin bağõmlõlõk simgesi olmaktan başka bir anlam 
taşõmayan ANKARA ANTLAŞMASI ve KATMA PROTOKOL gibi anlaşmalarõ 
kabul etmemeyi, halkõmõza karşõ ulusal bir görev saymaktadõr.» İkinci çalõşma, 
kendi alanlarõmõzda, daha ayrõntõlara inilerek programlandõ. Odalarõmõz 
yaptõklarõ çalõşmalarla, kendi ihtisas alanlarõ çerçevesindeki görüşlerini 
hazõrlayarak TMMOB'ye ilettiler. Bu çalõşmanõn, sonunda bir toplantõ ile 
kamuoyuna iletilmesi planlanmõştõ. Fakat olanaksõzlõklar nedeniyle bu 
yapõlamadõ. Hazõr olan bu çalõşmanõn ilerde sonuçlandõrõlmasõ gerekmektedir.

2.2.2 İÇ GELİŞMELER

SİYASİ BUNALIM ÜZERİNE

9-10 Aralõk 1974'te Odalarõmõzõn katõldõğõ bir toplantõda, ülkemizde 
yaşanmakta olan siyasi bunalõm ve gelişmeler üzerinde tartõşõldõ. Bu 
toplantõda belirlenen görüşlerimiz 11 Aralõk 1974 günü düzenlenen bir basõn 
toplantõsõ ile kamuoyuna duyuruldu. Basõn toplantõsõnda; yaşadõğõmõz 
günlerde hayat pahalõlõğõ, işsizlik ve anti-demokratik baskõlarõn artmakta 
olduğu, sürdürülen Siyasal bunalõmõn halkõn ekonomik ve demokratik 



isteklerinin çözümünü ertelediği ileri sürüldü. Bu iç gelişmelerin yanõ sõra 
yabancõ sermaye ile bütünleşmenin de hõzlandõğõna, halkõn bağõmsõzlõk 
özlemlerine ve çõkarlarõna ters düşen bağõmlõlõk ilişkilerinin yoğunlaşmakta 
olduğuna dikkat çekildi.

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI

Nisan 1975'te, kurulan yeni hükümetin programõ açõklandõ. Bu konuda yapõlan 
bir çalõşmanõn sonucu Birlik ve Odalar adõna kamuoyuna açõklandõ. Yapõlan 
açõklamada şöyle denildi :

«Milliyetçi Cephe adõ altõnda toplanan partilerin, bugün ülkemizde var olan 
ekonomik ve siyasi bunalõma köylüler, işçiler, tüm emekçi kitleler ve bunlar 
arasõnda teknik elemanlarõn yararõna çözümler getirmeyeceği, bağõmsõz bir 
dõş politika izlemeyeceği, Millet Meclisinde okunan Hükümet Programõndan 
da, bir kez daha anlaşõlmaktadõr.»

«Halkõn ve onun bir parçasõ olan teknik elemanlarõn gelişme düzeyine uygun 
ve anayasal haklar mücadelesine olanak sağlayacak demokratik ortamõn 
oluşturulmasõnõn zorunlu olduğu bir dönemde; kendisi gibi düşünmeyenleri, 
tüm emekçi kitleleri baskõ ve tehditle sindirmede sokaktan medet uman 
çevrelerin hükümet kurma girişimi toplumumuz adõna büyük bir kayõptõr ve 
kaygõ vericidir.»

«Tüm sõkõntõlarõ ve yükü emekçi halkõn omzuna yüklenen 12 Mart sonrasõ 
olağanüstü dönemin ürünü anti-demokratik anayasa ve yasa değişikliklerinin 
gerçekleştirilmesinde baş rolü oynayanlarõn, halkõ sürekli baskõ ve terör 
altõnda tutmak isteyenlerin hükümet programõ elbette;
Çalõşanlarõn ekonomik ve demokratik mücadelesini kõsõtlayan olağanüstü 
koşullara son verileceğinden...

Ülkemizde yurtseverler, ilericiler ve tüm halkõmõzõn her kesimine karşõ baskõ, 
sindirme, cezalandõrma aracõ olarak yõllardõr kullanõlmakta olan T. C. 
Kanununun 141, 142. maddelerinin ve diğer anti-demokratik yasalarõn 
yürürlükten kaldõrõlacağõ yolunda çaba harcanacağõndan... söz etmeyecekti.

«Yõllardan beri ve yaşadõğõmõz günlerde yoğun olarak, işçilere, öğretmenlere, 
özellikle yüksek öğretim gençliğine karşõ düzenlenmekte olan silâhlõ faşist 
komando saldõrõlarõnda taraf olduğu iddialarõ yaygõn olan siyasi partilerin 
oluşturacağõ bir hükümetten halktan yana, demokrasiden yana anti-faşist bir 
program zaten beklenemezdi.»

«Ülkemizin saldõrgan emperyalist paktlara üyeliğini savunmakta olan ve 
halkõmõzõ sömürmekte olan emperyalist ABD ve diğer kapitalist ülkelerle 
yõllardõr çõkar ve kader birliği yapmakta olan siyasi partilerin programõ doğal 
olarak bağõmsõz bir dõş politikadan da söz etmeyecekti.»

«Çokuluslu tekellerin yabancõ petrol şirketlerinin ve yabancõ bankalarõn 
desteğine umut bağlayan çok parçalõ azõnlõk hükümeti, kendi gücümüze 
dayanan bir kalkõnmayõ, tüm madenlerimizi, petrolümüzü halk yararõna 
devletleştirmeyi de öngörmeyecek, mevcut sömürü düzenini sürdürmeyi, 



pekiştirmeyi doğal olarak amaçlayacaktõ.»

«Bu hükümeti yeni programõ ile; işsizliği ve pahalõlõğõ yok edeceğine ilişkin, 
nasõl gerçekleşeceği "belirsiz vaatlerle halkõ avutmak, oyalamak, buna karşõ 
tüm kaynaklarõ ve kredi olanaklarõnõ üreticiye değil, teşvik tedbirleri ve yatõrõm 
adõ altõnda hür demokratik rejim adõna küçük belirli çõkar gruplarõna peşkeş 
çekmek istemektedir.»

«Teknik elemanlarõn işsizliğine, yurt dõşõna göçüne neden olan yabancõ 
sermaye, teknoloji ve teknik hizmeti ulusal çõkarlar doğrultusunda 
engelleyecek tedbirler de getirmemektedir.»

«Bu hükümet tüm kamu personelinin ve teknik elemanlarõn anayasal 
haklarõndan, toplu sözleşme ve grev haklarõndan da söz etmemekte, 
huzursuzluklarõn kaynağõ olan yan ödemeler uygulamasõnõ benimsemektedir.»

«Güven oylamasõnõ beklemeğe dahi gerek görmeden partizanlõk da 
işletilmeğe başlanmõştõr. Önemli kamu kuruluşlarõnõn grup çõkarlarõ 
doğrultusunda denetlenmesi ve yöneticilerinin değiştirilmesine de 
başlanmõştõr. TRT baskõ altõnda tutulmaktadõr.»

«Kõsaca yeni hükümet bu program ile bir avuç egemen azõnlõğõn çõkarlarõ 
uğruna geniş emekçi yõğõnlarõnõ ekonomik ve politik olarak sürekli bir baskõ 
altõnda tutacak ve emperyalizmle bağlarõ daha da pekiştirecektir.»

«50.000 Mühendis ve Mimarõn temsilcisi olan TMMOB ve ona bağlõ odalar 
olarak kendi kitlemizin ve halkõmõzõn özlemlerine ters düşmekte olan bu 
hükümete güvenoyu alsa dahi güven duymadõğõmõzõ, açõklamayõ görev 
sayõyoruz.»
Bu konuda TMMOB bir açõk oturum düzenledi. 3 Mayõs da yapõlan bu 
oturuma TMMOB, TÜTED, DİSK, TÖB-DER ve TİB katõldõ.

KOORDİNASYON TOPLANTILARI ÖNCE VE SONRASINDA 
AÇIKLAMALAR

Geçen dönemde, ülke ve meslek sorunlarõnõ görüşmek üzere, TMMOB, 
Odalar ve Odalara bağlõ Şube ve Temsilciliklerinin katõldõğõ 4 toplantõ 
düzenlendi. Bu toplantõlarda ülke ve meslek sorunlarõnõn yanõ sõra güncel 
konular üzerinde de duruldu. Görüşlerimiz toplantõlardan önce ve sonra 
kamuoyuna ve üyelerimize iletildi.

2.2.3 ANTİ-DEMOKRATİK BASKI VE SALDIRILAR

1974 yõlõ, halkõn ve onun bir parçasõ olan teknik elemanlarõn gelişme düzeyine 
uygun Anayasal haklar mücadelesine olanak sağlayacak demokratik 
ortamdan yoksun bir yõl oldu.

Tüm sõkõntõ ve yükü emekçi halkõn omzuna yüklenen 12 Mart sonrasõ 
olağanüstü dönemin ürünü anti-demokratik anayasa ve yasa değişiklikleri 
yürürlükte kaldõ. İşçilere, öğretmenlere ve özellikle de yüksek öğretim 
gençliğine karşõ yoğun baskõ ve silâhlõ faşist saldõrõlara tanõk olundu. 



Çalõşanlarõn bir kõsmõnõn sahip olduklarõ yasal haklarõ grevler engellendi, 
Lokavtlar yaygõnlaştõrõldõ. Bizlerin de içinde yer aldõğõ kamu kesiminde 
çalõşanlar sendikal haklarõnõ elde edemediler. Önemli kamu kuruluşlarõnõn 
grup çõkarlarõ doğrultusunda denetlenmesi ve yöneticilerinin değiştirilmesi 
plânlandõ ve uygulandõ. Kõsacasõ bir avuç egemen azõnlõğõn çõkarlarõ uğruna 
geniş emekçi yõğõnlarõ; ekonomik, politik ve anti-demokratik baskõ ve 
saldõrõlara hedef oldular. TMMOB bu tür olaylarõ anõnda değerlendirerek 
kamuoyuna ve üyelerine görüşlerini açõkladõ.

AF YASASI VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ÜZERİNE

TMMOB 18. Çalõşma döneminde Af Yasasõ üzerinde zaman, zaman 
görüşlerini açõklamõştõ. Fakat bilindiği gibi Af Yasasõ Anayasaya aykõrõ bir 
biçim de yasalaştõrõldõ. Bu Yasanõn 5. maddesinin (a) bendinin Anayasa 
Mahkemesi tarafõndan iptal edilmesi üzerine TMMOB görüşleri kamuoyuna 
açõklandõ. Yapõlan açõklamada şöyle denildi : «Anayasa Mahkemesinin 
çoğunluğu, oylarõyla demokrasiyi, Anayasayõ, hukuku savunanlarõn safõnda 
yer almõş; her aracõ öz çõkarlarõ yolunda kullanmakta sakõnca görmeyen 
demokrasi düşmanlarõnõ, günlük politika cambazlarõnõ yenik düşürmüş ve 
egemen sõnõflarõn yurtsever gençliği ve aydõnlarõ zindanlarda çürütme 
girişimini boşa çõkarmõştõr.
Anayasa Mahkemesinin çoğunluğunun bu kararõnõ saygõyla karşõlõyoruz.»

ÜNİVERSİTE OLAYLARI

Geçtiğimiz dönemde faşist saldõrõlarõn yoğunlaştõğõ yer yine üniversitelerimiz 
oldu. 8 Kasõm 1974'te öğrenci olmayan ve kendilerine komando adõ veren bir 
grup Ankara'daki üniversitelere saldõrdõ. Aynõ gün Cumhurbaşkanõ ve 
Başbakana gönderilen mektupta görüşlerimiz anlatõldõ ve özetle şöyle denildi : 
«Bu çabalarõn Türkiye'de demokrasi cephesinin 14. Ekim seçimlerinden sonra 
kazandõğõ mevzileri baskõ ve terörle geriletmek amacõnõ taşõdõğõ apaçõktõr. 
Üniversiteleri bir çatõşma alanõ halinde göstermeği hedefleyen bu tek yanlõ, 
zorbaca girişimler en kõsa zamanda ve en etkin bir biçimde önlenmelidir. Bu 
yolda çaba harcanmasõ gerektiği inancõndayõz.»

Aralõk ve Ocak 1974'te de süren saldõrõlar sonucu Şahin Aydõn ve Kerim 
Yaman öldürüldüler. Şahin Aydõn'õn ölümü üzerine Cumhurbaşkanõna çekilen 
telgrafta; Türkiye'de demokrasinin yerleşmesini çõkarlarõna aykõrõ bulan bazõ 
çevrelerin baskõ ve şiddet yöntemleriyle üniversiteleri işlemez hale getirdikleri 
ve öğrencilerin can güvenliklerini ortadan kaldõrdõklarõ belirtildi.
Vatan Mühendislik ve Mimarlõk Yüksek okulu öğrencisi Kerim Yaman'õn ölümü 
üzerine açõkladõğõmõz görüşümüzde olayõn ve nedenlerinin üzerinde duruldu. 
Sonuç olarak : «Arkadaşõmõz Kerim Yaman'õn anõsõ önünde saygõ ile eğiliyor 
ve faşist çevrelerin baskõ ve terör yaratarak demokrasiyi geriletme çabalarõna 
karşõ bize düşen görevleri sonuna kadar sürdüreceğimizi...» belirtiyorduk.

18 Nisan 1975'te ODTÜ'deki anti-demokratik baskõlarõn sürmesi üzerine, 
durum bir telgrafla Cumhurbaşkanõna bildirildi ve baskõlarõn giderilmesi, 
öğrenimin sürekliliğinin sağlanmasõ ve ilgililerin uyarõlmasõnõ istedik.

ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ  NEŞET DANİŞ'İN  ÖLDÜRÜLMESİ  OLAYI



TMMOB üyesi, Orman Yüksek Mühendisi Neşet Daniş, Hamburg Türk işçi 
Cemiyeti'nin Kongresi yapõldõğõ bir sõrada bir gurubun saldõrõsõna uğrayarak 
öldürüldü. Mayõs 1974'te Almanya'da meydana gelen bu olay TMMOB'-ye 
getirildi. TMMOB durumu ve aydõnlatõlmasõ isteğini belirten bir mektubu; 
Başbakan, Dõşişleri Bakanõ, Adalet Bakanõ ve Çalõşma Bakanlarõna iletti.

9 Temmuz günü Dõşişleri Bakanõ ve daha sonra Başbakan araştõrma 
yapõldõğõnõ bildirdiler. 16 Temmuz 1974'te TMMOB'ye gelen cinayet masasõna 
bağlõ emniyet görevlileri olay ve gelişmeler ile ilgili olarak TMMOB Başkanõnõn 
ifadesine başvurdular ve Almanya�da meydana gelen olayda Neşet Daniş'i 
kimin öldürdüğüne dair bir bilgisi olup olmadõğõnõ sordular. Bu olayõn 
aydõnlanmasõ konusunda hiç bir gelişme olmadõ.

MAMAK ASKERİ TUTUK EVİNDE MEYDANA BELEN OLAYLAR

1 Haziran 1974 günlü gazeteler, Ankara 3 Numaralõ Askeri Tutukevinde 
tutuklulara yapõlan yasa dõşõ baskõlara ve şiddet uygulamalarõna geniş bir 
şekilde yer verdiler. Bu olay üzerine TMMOB olay hakkõndaki görüşlerini birer 
mektupla Başbakan, Millî Savunma Bakanõ ve Adalet Bakanlarõna bildirdi. 
Mektupta özetle şu görüşe yer verildi : «Türkiye'de insan onuruna yaraşõr bir 
düzenin kurulmasõ mücadelesinde yüklendiğimiz sorumluluk, sizlere, bu 
konuda başvurmayõ zorunlu kõlmaktadõr. Bir çok kereler tekrarlanmõş bulunan 
bu ve benzeri davranõşlarõn önlenmesinin gerekli olduğuna inanõyoruz. Bu 
konularda acil girişimlerde bulunacağõnõzdan emin olarak, insan temel hak ve 
özgürlüklerinin korunmasõ yolunda tüm girişimlerinizi sonuna kadar 
destekleyeceğimizi belirtmeyi görev sayarõz.»

TÖB-DER'İN  YASAL  TOPLANTILARINA  SALDIRILAR

İlerici-yurtsever öğretmenlerimizin örgütü TÖB-DER'in 52 ilde 1975 
Şubatõnda, düzenlediği yasal toplantõlar saldõrõlara uğradõ. TMMOB ve Odalarõ 
13 Şubat 1975'te düzenledikleri bir basõn toplantõsõyla görüşlerini kamuoyuna 
açõkladõlar. Bu basõn toplantõsõnda sunulan metin aynen şöyle idi :

«Halkõmõzõn demokrasi mücadelesi boğulmak isteniyor.»

«ABD'nin önderliğini yaptõğõ dünya emperyalist sistemi büyük bir ekonomik ve 
siyasal bunalõma girmiştir. Bunun sonucu olarak elindeki pazarlarõ korumak 
amacõyla sömürdüğü ülkelerin gerici unsurlarõnõ kullanarak halklarõn 
bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesini çeşitli yöntemlerle boğmak 
istemektedir.:'

«Emperyalizmin sömürü alanõ içerisinde bulunan ülkemiz de, dünya 
emperyalizminin içerisinde bulunduğu bunalõmdan etkilenmekte, işsizlik ve 
hayat pahalõlõğõ kõskacõ içinde bulunan halkõmõzõn sorunlarõ giderek büyük 
boyutlara ulaşmaktadõr."

«Bu sorunlarõn demokratik hak ve özgürlüklere sahip çõkma mücadelesi ile 
çözümleneceğini gören halkõmõz üzerinde egemen güçlerin baskõlarõ 
yoğunlaşmõştõr.»



«Bunun en son ve somut örneklerinden birisi, bir kitle örgütü olan TÖB-DER 
tarafõndan ülke çapõnda geliştirilen demokrasi mücadelesinin, kitlelerin 
demokratik hak ve özgürlüklerine sahip çõkmasõna karşõ olan faşist güçlerce -
geçtiğimiz dönemlerin kanlõ pazarlarõnõ andõran bir biçimde - sindirilmek 
istenmesidir. Ölümlerle sonuçlanan bu saldõrõlarõn gerçek hedefi halkõmõzõn 
demokrasi ve özgürlük özlemleridir.

«Siyasal iktidar, yorumlarõyla gerçekleri halkõmõzdan gizlemektedir.
«Nedeni ve yaratõcõlarõ açõkça belli olan bu saldõrõlara karşõ siyasal iktidarõn 
getirdiği yorumlar olaylarõ 'polisiye' düzeyine indirgemekte ve ardõnda yatan 
gerçekler halkõmõzõn gözünden kaçõrõlmaktadõr.-

«Alõnan tedbir ve uygulamalar 12 Mart sonrasõ çõkartõlan anti-demokratik yasa 
değişiklikleriyle tam bir bütünlük içinde gelişmekte, halkõmõzõn ilerici eylemi 
anti-demokratik çemberler içine hapsedilmek istenmektedir.

«Dünya emperyalist sisteminin ve onun bir uzantõsõ olan yerli çevrelerin 
sömürüsünü rahatça yoğunlaştõrmasõna, açõkça saldõrõlar düzenlenmesine 
karşõlõk, kitlelerin demokrasi ve özgürlük mücadelesi olaylarõn sebebi gibi 
gösterilmek istenmekte, bir yandan demokratik kitle örgütleri, politika yapõyor, 
yürüyüş ve toplantõ yapõyor, gerekçeleriyle kapatõlmak istenirken, diğer 
yandan kitle örgütlerine saldõranlar teşvik edilmektedir.

«Kitle örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarõdõr.

«Bu şartlar altõnda halkõmõzõn ve kitle örgütlerinin önündeki acil görev, bu 
saldõrõlar karşõsõnda bugüne kadar kazanõlan demokratik mevzilerden bir adõm 
bile çekilmeden ileriye dönük mücadelesini sürdürmek olmalõdõr
Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarõndan biri olan kitle örgütlerine yapõlan 
faşist saldõrõlarõ tüm Mühendis ve Mimarlarõn örgütleri olarak kõnõyor, 
yetkililerin olaylarõn nedenlerini ve faillerini bir an önce açõğa çõkarmasõnõ 
istiyoruz.»

TRT'YE BASKILAR ÜZERİNE
Geçen dönem Milliyetçi Cephe denilen topluluğun TRT'yi hedef alan yoğun 
baskõlarõ üzerine, TRT Genel Müdürü İsmail Cem'e bir telgraf çekildi. Bu 
telgrafta özetle şöyle dendi: «Milliyetçi Cephe son günlerde yeni bir hedef 
seçmiş bulunmakta, TRT'ye saldõrmaktadõr. Amaç TRT'yi kesin denetim 
altõnda tutmak ve böylece kendi çõkarlarõ doğrultusunda, tek yanlõ bir ses 
haline getirmektir. Cinayetlerden, saldõrõlardan, ağõr ekonomik politik 
baskõlardan hiç söz edilmeyecek, aksine bunlar övülecek, desteklenecektir. 
İşte milliyetçi cephe böyle bir TRT yaratmak çabasõ içindedir. Demokrasinin 
geliştirilmesi mücadelesinde TRT yöneticilerinin vereceği uğraşõ 
destekleyeceğimizi bildiririz.»

2.2.4. EĞİTİM

EĞİTİM, TEKNİK EĞİTİM

Genellikle eğitim, özellikle teknik eğitim sorunu üzerinde bu dönem planlanan 



çalõşmalar gerektiği biçimde yerine getirilemedi. Öğrencilerin ilettiği eğitim 
sorunlarõ üzerinde yeterince olmasa da bazõ çalõşmalar sürdürüldü. 
Odalarõmõz tarafõndan düzenlenen eğitim sorunlarõ toplantõlarõnda Birlik 
görüşü aktarõldõ. Sõnõrlõ olanaklar nedeniyle yapõlamayan çalõşmalarõn 
önümüzdeki dönemde ele alõnmasõ gerekmektedir.

IX. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI

TMMOB, 24 Haziran  - 4 Temmuz 1974 günleri arasõnda toplanan 9.  Milli 
Eğitim Şûrasõnda 3 kişilik bir heyet ile temsil edildi. Şûrada TMMOB adõna 
yapõlan konuşmada;  «Eğitim sorununun tümüyle ele alõnmasõ ve halk 
yararõna bir eğitim  politikasõnõn  ilkelerinin  saptanmasõ  bu  şûranõn  görevi 
olmalõdõr.» denildi.

Ülkemizin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kõsa bir incelemesi 
yapõlarak; Genel eğitim ve üretim politikasõndaki aksaklõklarõn, doğal teknik 
eğitimde de kendini gösterdiği belirtildi. Genellikle eğitimin ve özellikle de 
teknik eğitimin, ülkenin üretim koşullarõndan bağõmsõz olarak ele alõnõp 
tartõşõlamayacağõ ve planlanamayacağõ savunuldu.

Sonuç olarak da şu görüşlere yer verildi : «Günümüze kadar sürdürülen
politikalarõn, sorunlarõmõzõ hangi boyutlara ulaştõrdõğõ açõktõr. Tarõmdan 
sanayiine, eğitimden istihdamõna kadar her alanda köklü tedbirler almanõn 
zamanõ gelmiştir, geçmektedir. Bu yüzden; her konunun yeniden ve doğru bir 
biçimde ele alõnacağõ umudunu yaratan bu dönemde şûra bir karar almalõdõr.

«Bu karar, geçmişten de yararlanarak; tüm eğitim sistemini yeni baştan tüm 
politikalarla bir arada ele almak, ülke ve halk yararõna bir eğitim politikasõnõn 
ilkelerini saptayacak çalõşmalar yapmak üzere bir şûra toplanmasõ kararõdõr.;

«Ancak böyle bir çalõşmadan sonra saptanan tutarlõ bir bütünün parçalarõnõ 
tartõşmak, geçmişteki aksaklõklarõ ortadan kaldõrabilecektir.*

«Bu kararla beraber, Şûra Yasasõ'nõ değiştirecek çalõşmalara da hemen 
başlanmalõdõr. Yalnõz eğitim değil, her konuda yapõlacak çalõşmalarda ilgili 
kuruluşlarõ çağõrmak ve katõlmalarõnõ yasal bir hak haline getirmek; günümüze 
kadar süregelen yanlõş bir tutumu da ortadan kaldõracaktõr. Eğitim gibi bir 
konuda ve özellikle de teknik eğitimle ilgili olarak, teknik eleman kuruluşlarõnõn 
bu hakkõ almasõ; sorunlarõn kapalõ kapõlar ardõnda çözülmeye çalõşõlmasõnõn 
doğurduğu hatalarõ ortadan kaldõracaktõr. Bu yüzden eğitim şûrasõ ile ilgili 
yasa hemen değiştirilmeli, daha geniş kitlelerin ve kuruluşlarõn oy ve söz 
hakkõ ile temsil edilebilmeleri sağlanmalõdõr.»

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK YÜKSEK OKULLARININ SORUNLARI

Mühendislik - Mimarlõk yüksek okullarõndan Birliğe aktarõlan bazõ sorunlar 
üzerine Kasõm 1974'te TMMOB ve ilgili meslek odalarõ olan Elektrik, inşaat, 
Kimya Mühendisleri odalarõ ile Mimarlar Odasõnõn katõldõğõ ortak bir çalõşma 
yapõldõ. Varõlan sonuç o günlerde toplanmakta olan «Mühendislik ve Mimarlõk 
Akademileri ve Yüksek Okullarõ Koordinasyon Kurulu» Başkanõ ve Millî Eğitim 
Bakanõ Mustafa Üstündağ'a bir mektupla gönderildi. Mektup metni şöyle idi : 



«Yüksek öğretimin çözümlenmesi gereken çok yanlõ sorunlarõ yanõnda güncel 
ve çok acil olan bazõ sorunlarõn da çözüm beklediği yaşanan bir gerçektir.»

«Yüksek teknik öğretim sorunlarõyla yakõndan ilgili bulunan meslek odalarõ ve 
TMMOB büyük öğrenci kitleleri tarafõndan sõkõntõlarõ çekilen bu sorunlarõn 
çözümü konusunda girişimde bulunmayõ görev saymaktadõr. Bu amaçla 
Koordinasyon Kurulunun 8 Kasõm günü yapõlacak toplantõsõnda :

� Mühendislik - Mimarlõk Yüksek Okullarõnda uygulanmakta olan sõnõf geçme 
  yönetmeliğinin kaldõrõlarak yerine ders geçme yönetmeliğinin uygulanmasõ,

• Öğrenciler üzerinde baskõ unsuru gibi kullanõlan vize uygulamalarõnõn 
kaldõrõlmasõ

• Mühendislik - Mimarlõk Akademileriyle Yüksek Okullar arasõndaki farklõ 
yönetmelik uygulamasõna gidilmesi ve bütün bu aksaklõklarõ yok etmek 
üzere de Yüksek Okullarõn akademi bünyesi içinde eritilmesi kararlarõnõn 
alõnmasõ zorunlu olmaktadõr.

Öğrenciler arasõnda büyük huzursuzluklarõn kaynağõ olan bu acil ve güncel 
sorunlarõn çözümlenmesi ve gerekli kararlarõn alõnmasõ için çaba harcamanõzõ 
dileriz.»

2.2.5 TEKNİK HİZMET İTHALİ

Ülke çõkarlarõna aykõrõ teknik hizmet ithali ve teknoloji transferi geçtiğimiz 
dönemde de eksilmeden sürdürüldü. Yabancõlar dõş yardõm ve kredileri 
ülkemizdeki egemenliklerini pekiştirme yolunda kullandõlar, kullandõrõldõlar. 
Her işimizi yapabilecek teknik güce sahipken, yabancõ sözde uzmanlar ülkede 
kol gezdiler. Yabancõ sermaye, uzmanlar, çõkarlarõmõza aykõrõ teknolojiler; 
madenciliğimizden, tarõmõmõza, sanayimizden kentlerimize kadar her yerde 
egemenliklerini sürdürdüler. Amaçlarõ, ihtiyacõmõz olan gelişmeyi sağlamak 
değildi, olamazdõ. Amaçlarõ, kendi karlarõnõ çoğaltmak ve geri ülkemizi pazar 
olarak kullanmaktõ.

Yõllarca yaşadõğõmõz bu sömürünün ürünlerini; Karadeniz Bakõrda, Keban'da, 
Seyitömer�de de somut olarak yaşadõk. 40 bin tona göre yabancõlarca 
planlanan Karadeniz Bakõr İşletmeleri 10 bin ton bile üretemedi. Keban�õn 4 
trübininden 1�i bile doğru dürüst çalõştõrõlamadõ. Seyitömer kapasitesine 
ulaşamadõ. Bunlar gibi binlerce örneğin yaşandõğõ, görüldüğü ülkemizde dõş 
ve iç sömürü artarak geliştirildi. Yõllardõr bu sömürüye karşõ bir mücadele 
veren TMMOB ve Odalarõ 1974'te de bu örnekleri, açõklamalar, toplantõlar, 
kongreler aracõlõğõyla sergilediler. Güçlerinin yettiğince çaba harcadõlar. 1975 
ortalarõna gelinmekte olduğu şu günlerde; sömürünün azgõnca sürmesine her 
türlü olanağõn tanõnacağõ, yeni Hükümet tarafõndan, her fõrsatta açõklandõ. 
Yine Dünya Bankasõnõn ülkemizin gelişmesine (!) el atacağõ; yine yüzey suyu 
potansiyeli ve linyitleri değerlendirilmeyen ülkemizde Fuel-Oil'e ağõrlõk 
verileceği: yine madenlerimizin bir avuç azõnlõğa peş-;keş çekileceği en yetkili 
ağõzlardan açõk olarak ilân edildi. Bu konuda ülke yararõna çaba harcayan 
teknik elemanlara ve yöneticilere baskõlar arttõrõldõ. TMMOB bu dönemde, 
kendi alanõndaki sömürüye karşõ verdiği mücadeleyi sürdürürken; çalõşmalarõn 
önemli bir bölümünü teknik hizmet ithalinin yoğunlaştõğõ bir alan olan 



kentlerimize ve bu alanda görev yapan İller Bankasõ'na ayõrdõ.

BÜYÜK KENTLERİMİZİN ALT YAPI TESİSLERİ

Türkiye'de yabancõ sermayenin etkinliğinin alabildiğine arttõğõ geçen 
dönemlerde; Dünya Bankasõnõn sömürücü kredileri, uzmanlarõ kentlerimizin 
alt yapõ tesislerine de yöneldi. Bu alanda görev yapan önemli kurumlardan biri 
olan İller Bankasõ Genel Müdürlüğü; 1973 yõlõ programõnda İSTANBUL 
Kanalizasyon projesini Amerikalõlara, İZMİT Körfezinin temizleme işini 
İsveçlilere, ADANA Kanalizasyon projesini de Almanlara verdi. İZMİR, 
ERZURUM, ANTALYA ve MERSİN Kanalizasyon projelerinin, ADANA, 
ESKİŞEHİR ve TRABZON içme suyu projelerinin de yabancõ firmalara 
verilmesi planlandõ. Yaygõn ihalelerin başladõğõ bu dönemde, İmar ve İskan 
Bakanlõğõnda TMMOB'nin de katõldõğõ bir toplantõ düzenlendi. Bu toplantõda 
yabancõ kredi ve yardõmlar, yabancõ teknik hizmet ithali ve İller Bankasõnõn 
tutumu üzerindeki TMMOB görüşü ilgililere iletildi. Bu görüş ayrõca yazõlõ 
olarak da İmar ve İskân Bakanlõğõ Müsteşarõ Sayõn Cevat Geray'a gönderildi. 
TMMOB Yönetim Kurulunun genel olarak yabancõ teknik hizmetler ve özel 
olarak da yatõrõmcõ bir kamu kuruluşu olan İller Bankasõ'nõn tutumu 
konusundaki görüşünde; Yabancõ sermaye, teknoloji, teknik hizmet 
konularõnda ülkemizde olagelen ve kaynaklarõmõzõn sömürülmesinden öte bir 
anlam taşõmayan gelişmelere dikkat çekildi. Ülkemizdeki bu dõş sömürü ve 
denetim uygulamalarõnõn en etkin araçlarõndan birinin DÜNYA BANKASI 
olduğuna değinilen görüşte, İller Bankasõnõn tutumunun ne olmasõ gerektiği 
konusunda açõklamalar yapõldõ. Alt yapõ yatõrõmlarõnõn kendi gücümüzle 
yapõlmasõ; yabancõlarla imzalanmõş bulunan proje ve kredi anlaşmalarõnõn 
iptal edilmesi; kamu kuruluşlarõnõn kendilerini yenilemeleri ve yerli teknik 
kadrolarõ geliştirmeleri önerildi.

Sonuç olarak da; «Yaptõğõmõz açõklama ve önerilerin õşõğõnda açõkça 
görülmektedir ki, tartõşma konusu olan kentsel alt-yapõ hizmetlerinin 
yabancõlara yaptõrõlõp yaptõrõlmamasõ olayõ politik ve ekonomik boyutlarõ olan 
bir olaydõr. Yabancõ güdümü ve sömürüsü bir kader gibi kabul edilecek ya da 
bağõmsõz kendi gücümüze dayanan bir seçme yapõlacaktõr» görüşüne yer 
verildi.

İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI GENELGESİ

İmar ve İskan Bakanlõğõ Müsteşarõ Prof. Dr. Cevat Geray 21 Şubat 1975 
günlü bir yazõ ile TMMOB'ye bu konudaki gelişmeleri iletti. İmar ve İskân 
Bakanlõğõ yöneticilerince hazõrlanan ve Bakan tarafõndan da onaylanarak 21 
Şubat günü yayõnlanan bir genelge ile yabancõ teknik hizmet konusu projenin 
yerli teknik kadrolarca yürütülmesi için ilgililer uyarõlmakta idi. İmar ve İskân 
Bakanõ Selahattin Babüroğlu imzasõyla, gereğinin yapõlmasõ için Bakanlõk 
Merkez ve Taşra örgütlerine ve ilgili kuruluşlara; bilgi içinde diğer bakanlõklara 
ve TMMOB'ye gönderilen genelgede özetle şöyle deniyor idi : «Yeni çõkacak 
projelerin kamu kesiminde yapõlmasõ öngörülecek, bunun için gerekli 
kadrolaşma ve örgütlenmeye girişilecektir. Kamu kesiminde yapõlamayan 
projeler Türk uzmanlarõna yaptõrõlacaktõr. Meslek odalarõndan isim 
istenecektir. Hiç bir yabancõ uzman ya da firma ile yeni proje sözleşmesi 
yapõlmayacaktõr. Yabancõ teknik hizmete zorunluluk duyulan durumlarda, ilgili 



resmi kuruluşlarõn ve meslek odalarõnõn görüşü alõnacaktõr.»
imar ve İskân Bakanõ Selahattin Babüroğlu, Müsteşar Prof. Dr. Cevat Geray 
ve Başdanõşman Ergun Unaran'õn gayretleriyle gerçekleşen bu genelge, bu 
yolda atõlan ileri bir adõm ve örnek bir tutum idi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI GENELGESİ

Bu tutuma, Mart ayõ başõnda, benzer nitelikte bir genelge yayõnlayarak Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Erhan Işõl'da katõldõ. «Yerli teknik gücün korunmasõ 
ve geliştirilmesine» ilişkin genelgede şu görüşler yer alõyordu: «Türkiye'nin en 
büyük yatõrõmcõ kuruluşlarõnõ bünyesinde toplamõş bulunan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlõğõnõn, Türk teknik gücünün korunmasõ ve geliştirilmesinde 
de büyük bir sorumluluk taşõdõğõ açõktõr.
«Planlama-fizibilite raporu, kesin proje, müşavir mühendislik ve kontrollükten 
müteahhitliğe kadar uzanan bir alanda memleketimizde her türlü insan gücü 
ve hatta malzeme potansiyeli olduğu gibi, elli yõllõk bir tecrübe birikiminden en 
iyi şekilde yararlanõlmasõ da söz konusudur...

«Son yõllarda, yabancõ firmalarõn projeci müşavir veya müteahhit olarak ele 
aldõğõ hemen bütün büyük projelerin zamanõnda bitirilmemesi - çok geç de 
olsa bitenlerin de bir türlü tam randõman vermemesi - hõzlõ iş yapma 
gerekçesini tamamen asõlsõz kõlmaktadõr...

«Bütün mesele, teknik şartnameleri hazõrlayan, kredi anlaşmalarõnõ paraf 
eden ve ihaleyi veren kimselerin Türk teknik gücüne inanmasõ ve bunu en 
etkin biçimde kullanmaya kararlõ olmasõdõr. Aksi takdirde her işi yabancõlara 
verecek gerekçeler bulmak mümkündür...

«Her türlü yatõrõm projesinin-fizibilite raporu, kesin projeleri, teknik 
şartnameleri, ihale evrakõ ve ihalesi ilk olarak, öncelikle kuruluşlarõmõz 
tarafõndan gerçekleştirilecektir. Ancak bu amacõn gerçekleştirilmesindeki en 
önemli sorun eleman temini ve bu elemanlarõn tatminidir...

«Temel ilke, her türlü proje ve yatõrõm faaliyetinde Türk Teknik gücüne öncelik 
tanõmak olduğuna göre, bu amaca en kolay ve etken biçimde ulaşmak ortak 
çaba gerektirmektedir. Bakanlõk da kendine düşen görevleri yapmak üzere 
düzenlemelere gitme kararõndadõr...»

2.2.6 ENERJİ SORUNU

Enerji sorunu yõllardõr, ülkemizin sorunlarõnõn başõnda geldi. Her alanda 
olduğu gibi enerji alanõnda da yoğun bir sömürüyü yaşadõk. Doğal 
kaynaklarõmõz üzerinde süregelen yağma, enerji konusunda dõşa 
bağõmlõlõğõmõzõn körüklenmesi, ülke çõkarlarõna uygun bir enerji politikasõnõn 
saptanmamasõ; sorunu giderek büyüttü. Talan, yağma, aşõrõ kârlar, enerji 
alanõna el attõ. Bir yandan yüzey suyu potansiyelimizi ve linyitlerimizi 
değerlendiremezken, öte yandan enerjimizin % 70'ini dõşa bağlanarak fuel-
oil'den elde etmeye yönlendirildik. Petrol üretimimizi arttõramadõk. En çok 
ihtiyaç duyduğumuz anlarda, yabancõ petrol şirketlerinin çeşitli oyunlarõyla 
karşõ karşõya bõrakõldõk. Geçtiğimiz dönemde bağõmsõzlõk özlemlerinin en çok 
duyulduğu, yaşandõğõ yerlerden biri enerji alanõ oldu. Yabancõ teknik hizmet 



ithalinin, ülke çõkarlarõna aykõrõ teknoloji transferlerinin getirdiği zararlarõ 
Keban'da, Ataş olayõnda, Seyitömer'de çok açõk bir biçimde gördük. Bir 
yandan böylesine geriletici gelişmeler sürerken, öte yandan çõkarlarõmõza 
aykõrõ «Enerji Ajansõ»na girmemiz planlandõ. Enerji Ajansõ işleyişi ve yönetimi 
ile Türkiye'nin enerji politikasõna doğrudan bir müdahale ve denetleme aracõ 
olarak kullanõlacaktõ.

TMMOB ve ilgili ihtisas odalarõ, giderek büyüyen bu sorun karşõsõnda 
kendilerine düşen görevleri yerine getirdiler. Raporlar, toplantõlar ve 
açõklamalar aracõlõğõyla sorunun nedenleri sergilendi, çözüm önerileri 
geliştirildi.
1974 yõlõ, ilgili odalarõmõzõn ciddi ve tutarlõ çalõşmalarõyla, Birlik olarak soruna 
eğildiğimiz bir yõl oldu.
ATAŞ OLAYI - PETROL RAPORU

Haziran 1974'te Ataş Rafinerisinde üretimin düşürülmesi ile ortaya çõkan 
enerji sorunu ve yabancõ şirketlerin ülke ekonomisi ve politikasõndaki yeri 
konusunda bir çalõşma yapõldõ. Elektrik, Kimya, Maden, Metalürji ve Petrol 
Mühendisleri Odalarõmõzõn temsilcilerinden oluşan bir çalõşma grubu enerji ve 
petrol sorununa ilişkin bir rapor hazõrladõlar. Bu rapor olayõn yorumu ile birlikte 
16 Haziran 1974 günü TMMOB merkezinde yapõlan bir basõn toplantõsõ ile 
kamuoyuna açõklandõ. Basõn toplantõsõnda; Türkiye'deki petrol sorununa ve 
yabancõ şirketler konusuna değinilerek ülkemizde dõş kaynaklara bağõmlõlõğõn 
giderek arttõğõ ve petrol üretiminde de bu durumun sürdüğü açõklandõ. Bugün 
petrol ürünleri tüketimimizin % 75"nin dõşardan sağlandõğõ; 6236 sayõlõ petrol 
yasasõnõn Amerikalõ Maden Mühendisi Thonburg tarafõndan hazõrlandõğõ ve 
yasada «Petrol Kaynaklarõnõn devlet eliyle değil, özel sektör ve yabancõ 
sermaye yatõrõmlarõyla kõymetlendirilmesi» görüşünün getirildiği belirtildi. 
T.P.A.O.' nun 1956 yõlõnda 7 arama belgesi aldõğõ, buna karşõlõk yabancõ 
şirketlerin 75 arama belgesine
sahip olduklarõ; yabancõ petrol şirketlerinin bu arama ruhsatlarõyla Türkiye'deki 
petrol rezervlerini saptadõklarõ, üretimi düşük tuttuklarõ ve petrol l piyasasõnõ 
istenilen düzeyde ayarladõklarõ anlatõldõ.

Yabancõ petrol şirketlerinin 1972 yõlõ sonuna kadar ithal ettikleri sermaye
2.213.579-939,55 TL. buna karşõlõk toplam karlarõndan sadece transfer 
ettikleri miktar 1.175.297.655,� TL. idi. 1972 yõlõnda ise 300 milyon TL. 
transfer
ettiler.

Bu şirketler zarar ettikleri iddiasõnõ öne sürerek üretimi düşürürken gerçek
dõşõ konuşuyorlardõ. Rakamlar ve görünen şartlar bunu açõkça kanõtlõyordu.

Ataş olayõnõn petrol konusunda ulusal bir politikanõn saptanmasõ için bir fõrsat 
olduğunun belirtildiği toplantõda şu öneriler ve görüşler ileri sürüldü :

«Bugün Türkiye'de petrol yataklarõnõn araştõrõlmasõ, petrolün çõkarõlmasõ, 
işlenmesi, rafine edilmesi ve dağõtõlmasõ kendi kaynaklarõmõza ve gücümüze ;  
dayanõlarak yapõlabilir. Devlet Ataş Rafinerisini defter kõymeti üzerinden     
satõn almalõdõr. Yürürlükteki Petrol Kanununun ilgili maddesi devletleştirilme 
süresinin 500 güne kadar uzamasõna olanak sağlamaktadõr. Bu nedenle 



devletleştirme süresini kõsaltmak amacõyla  Petrol  Kanununda gerekli  
değişiklik yapõlmalõ, bu amaçla girişime hemen geçilmelidir.»

Hazõrlanan rapor daha sonra basõn ve yayõn organlarõna  ilgili  kişi ve 
kuruluşlara gönderildi.

ENERJİ AJANSI KONUSU

Geçtiğimiz dönemde başlayan ve hala da önemini korumakta olan bir sorun 
da «Enerji Ajansõ» sorunu idi. Petrol tüketen ülkelerin özellikle emperyalist 
ülkelerin OPEC'e karşõ geliştirdikleri bu kurum Türkiye'yi de içine alarak 
kuruldu. Ülke çõkarlarõna aykõrõ olduğu açõkça görülen bu girişimin Cicinde yer 
alõnmamasõ konusunda ilgili odalarõmõz ve TMMOB her fõrsatta İlgilileri ve 
kamuoyuna uyarõcõ çalõşmalarõnõ sürdürdü. Toplam 148 oyu bulunan ajansta 
Türkiye'nin bu oylardan 4'üne sahip olduğu; ABD, Japonya ve Federal 
Almanya�nõn toplam 80 oy ile bu örgüte sahip çõkacağõ ve ÎT?'dilediği gibi 
yöneteceği açõktõ. 4 oy ile buradan Türkiye lehine bir karar |v beklenemezdi. 
Ajansõn amaçlarõ şöyle belirlenmişti :

1 � Üyeler ve kuruluşlarõ Ajansõn isteyeceği her bilgiyi vereceklerdir.
2 � Yeni enerji kaynaklarõ aranacaktõr.
3 � Arz ve talep konularõnda petrol tekelleriyle bağlantõ kurulacaktõr.

4 � Petrol ambargosu konulduğu takdirde Ajansa üye ülkeler ellerindeki 
petrolü paylaşacaklardõr.

Bu amaçlara Türkiye açõsõndan bakõldõğõnda şunlar görülüyor : TPAO elindeki 
tüm bilgileri, kullanõlmak üzere Ajansa gönderecektir. Libya ile yapõlan petrol 
anlaşmasõ, gereğinde, Ajansa üye ülkeler için değerlendirilecektir. Bir petrol 
ambargosu uygulandõğõnda Türkiye elindeki petrolü örneğin ABD ile 
paylaşacak, bu belki de Türkiye'ye de ambargo uygulamasõnõ doğuracaktõr.

Önümüzdeki günler bu konudaki gelişmeleri gösterecek ve verilecek bir 
kararla ya Enerji Ajansõna girilerek sorunlarõmõz büyüyecek, ya da 
bağõmsõzlõğõmõzõ zedeleyecek Enerji Ajansõna, doğru bir kararla 
girilmeyecektir.
TMMOB ve ilgili odalarõ ülke çõkarlarõnõn Enerji Ajansõna girmemeyi 
gerektirdiğini her fõrsatta savundu ve savunacaktõr.

ENERJİ RAPORU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ Erhan Işõl'õn, enerji tasarrufu sağlayan 
tedbirlerle ilgili görüş istemi üzerine bir çalõşma yapõldõ. TMMOB, Elektrik, 
Fizik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina, Orman, Petrol Mühendisleri Odalarõ ve 
Mimarlar Odasõ temsilcilerinden oluşan bir çalõşma grubu bu konuda bir rapor 
hazõrladõlar. Ülkemizde,enerjinin top yekün bir iç ve dõş sömürü alanõ 
olduğunun belirtildiği raporda; Enerji bunalõmõnõn kaynağõ, Türkiye'de enerji 
sorunu, Enerji Krizinin doğuşu, üretimde tasarruf, tüketimde tasarruf, 
Türkiye'nin enerji politikasõ ve Enerji Ajansõ, Enerji kaynaklarõnõn 
değerlendirilmesi ve ikincil enerji kaynaklarõ konularõndaki durum incelendi ve 
öneriler geliştirildi.



Varõlan sonuç Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ'na iletildi ve kamuoyuna 
açõklandõ.

AFŞİN - ELBİSTAN ENTEGRE PROJESİ

Maliyetinin 1975 fiyatlarõna göre 1.5 milyarõ bulmasõ ve ülkenin önemli elektrik 
enerjisi üretim birimlerinden biri olmasõ öngörülen «Afşin - Elbistan entegre 
projesi»nin son bölümlerinin de yabancõlara ihale edilmekte olduğunun 
anlaşõlmasõ üzerine bir çalõşma yapõldõ. Durumu ve projenin kendi teknik 
gücümüzle yapõlabileceği gerçeğini ortaya koyan bu çalõşma, TMMOB ve 17 
ihtisas odasõnõn katõldõğõ bir basõn toplantõsõnda açõklandõ.

Açõklamada, konunun ekonomik ve siyasal yanlarõ belirtilirken teknik 
konularda da bilgiler verildi. Açõklamanõn sonuç bölümünde şöyle denildi : 
«Enerji sorununun güncelliğini kaybetmediği ülkemizde ilgililer bu proje 
şartnamesinin üstüne eğilmeli ve milyonlarõn yurt dõşõna akõtõlmasõ gayretini (!) 
önlemelidirler. Aksi halde, 1980'lerde devreye girmesi öngörülen tesisler,dõş 
ve iç egemen çevrelerin işbirliği ile yeniden ölü doğacak, bu İbrada ülkemizin 
kõsõtlõ olan finans kaynaklarõnõn önemli miktarõ da bu yolla dõşarõya armağan 
edilmiş olacaktõr.»

TOPRAK VE TARIM REFORMU KONUSU

Toprak ve Tarõm Reformu Yasasõ uyarõnca başlatõlmõş çalõşmalarõn ilerlemesi 
üzerine ilgili çõkar çevreleri bu çalõşmalarda görev alan teknik kadrolarõ ve 
kuruluşlarõ karalama,suçlama kampanyasõna giriştiler. Bu maksatlõ ve planlõ 
genel kampanya nedeni ile bazõ açõklamalarda bulunmak ve kamuoyuna bazõ 
gerçekleri yansõtmak amacõ ile bir çalõşma yapõldõ. Yapõlan çalõşma 18 Ocak 
1975 günü Birlik Merkezinde yapõlan bir basõn toplantõsõ ile açõklandõ. «Toprak 
ağalarõ ve sermaye çevrelerinin egemen siyasi ittifakõnõn, reform 
uygulamasõna karşõ çõkarken, toprak mülkiyeti yolu ile elde bulundurduklarõ  
bölgesel ekonomik ve siyasi yapõnõn denetimini sürekli kõlma özlemi içinde 
olduklarõ» görüşü belirtildi. Açõklamanõn sonuç bölümünde şu görüşlere yer 
verildi : «Kendi sõnõf çõkarlarõnõ savunurken egemen çevreler, dikkatleri  
belirttiğimiz    nedenler ve yöntemlerle maksatlõ olarak başka yönlere 
çekmektedirler. Toprak ve Tarõm Reformu» çalõşmalarõnda görev almõş 
bulunan teknik kadrolar bu amaçla suçlanmakta ve kamuoyunun 
yanõltõlmasõnda araç olarak kullanõlmak istenmektedir. Çõkar çevrelerinin  
kamulaştõrmaya karşõ eylemleri günümüzün siyasi dengesizliğinin getirdiği 
siyasi iktidar pazarlõklarõ ortamõnda hõz kazanmõştõr. Bu eylemler sõrasõnda,bu 
çevrelerin bizlere yönelttikleri alõşõlagelmiş suçlamalar boşa çõkarõlacaktõr. Bu 
suçlamalarõn iç yüzünü kamuoyuna açõklamaya;  bilimi ve tekniği halkõn 
hizmetine sunacağõmõz koşullarõn yaratõlmasõ mücadelesine devam etmeye 
kararlõyõz.»

2.2.8 ODALARIMIZIN VE İSTANBUL - İZMİR KOORDİNASYON 
KURULLARININ ÇALIŞMALARI

1974 yõlõ odalarõmõzõn ve İstanbul - İzmir Koordinasyon Kurullarõnõn ülke ve
H meslek sorunlarõ üzerinde yoğun çalõşmalarõnõn sürdüğü bir yõl oldu.



Harita ve Kadastro,İnşaat Mühendisleri Odalarõ,Şehir Planlama  M. ve
Mühendisleri Odasõ ve Mimarlar Odasõnõn ortaklaşa düzenledikleri «Konut 
Kurultayõnda; Makina, İnşaat,Orman, Kimya, Elektrik, Metalürji ve Maden 
Mühendisleri Odalarõmõzõn Bilimsel ve Teknik kongrelerinde, toplantõlarõnda 
panellerinde ülke ve meslek sorunlarõna ilişkin çalõşmalar sürdürüldü. İstanbul 
ve İzmir Koordinasyon Kurullarõnõn çalõşmalarõ da sorunlara õşõk tuttu. İstanbul 
Koordinasyon Kurulunun düzenlediği «Ulaşõm» ve «Ulusal Kaynaklar» 
kongreleri ileri adõmlardõ. TMMOB olarak bu çalõşmalarõ izledik ve istenen 
katkõlarõ olanaklar elverdiğince yerine getirmeğe çalõştõk.

2.3

kamu kesiminde çalõşan üyelerimizin sorunlarõ

Türkiye teknik elemanlarõnõn bir kesimini oluşturan Mühendis ve Mimarlar da 
tüm çalõşanlar gibi sorunlarõnõn büyüdüğü bir dönem geçirdiler.

Ülke sorunlarõnõn her geçen gün ulaştõğõ büyük boyutlar doğal olarak çalõşma 
alanõmõza da yansõdõ. Teknik bilgi ve becerisini halkõn hizmetine sunma 
olanağõ ellerinden alõnan teknik elemanlarõn, % 45'inin üretken alanda değil, 
hizmetlerde çalõşmasõ; teknik gücümüzden nasõl yararlandõğõmõzõ göstermekte 
idi. Bu dönemde bir yandan teknik hizmet ithalinin yoğunlaşarak sürmesi, öte 
yandan nitelikli teknik gücümüzün yurt dõşõna göçe zorlanmasõ, dönemin 
olağan özelliklerindendi. Eğitimden istihdama kadar her şeyde bozukluğun 
sürdüğü alanõmõzda; yõllardõr yaşanan dõş ve iç sömürü, hõzõnõ eksiltmeden 
sürdü gitti. Bu yüzden, 1974 yõlõ da bir önceki yõl gibi ekonomik ve anti-
demokratik baskõlarõn yaygõnlaştõğõ bir yõl oldu. Tüm bunlar, çalõşanlarõn 
üzerinde yõllardõr oynanan oyunlarõn bir parçasõ idi. Bir yandan baskõlar 
sürecek, öte yandan demokratik haklar verilmeyerek suskunluk yaratõlacaktõ. 
12 Mart sonrasõnõn anti-demokratik uygulamalarõndan biri olan kamu 
kesiminde çalõşanlarõn sendikal haklarõnõn kaldõrõlmasõ, sorunlarla 
mücadelede önemli bir olanağõ yok etmişti. Bu ortamda teknik elemanlar bir 
yandan işsizliğe, yurt dõşõna göçe zorlanõrken, öte yandan hõzla artan hayat 
pahalõlõğõ karşõsõnda geçim sõkõntõsõna itildiler. En basit bir işte çalõşan sözde 
yabancõ uzmanlara 130 - 140 bin lira aylõk ücretler düşünülmeden verilirken, 
kendi teknik elemanõmõza 1000 lira aylõk çok görüldü. 657 sayõlõ Devlet 
Memurlarõ Kanunu kapsamõna alõnan teknik elemanlar; çeşitli ayrõcalõklarla, 
adaletsizliklerle ve baskõlarla karşõ karşõya getirildi. Çalõşanlarõn ve onun bir 
parçasõ olan teknik elemanlarõn bölünmesini doğuran ve bilinçli olarak 
eşitsizlikler yaratan yan ödemeler oyunu düzenlendi. Öte yandan ülke 
çõkarlarõnõ savunan teknik elemanlar haksõz atamalarla ya da işten 
çõkarõlmalarla görevlerini yapamaz duruma getirildiler. Özetle sömürünün 
sürmesi için tezgâhlanan oyunlardan teknik elemanlar da paylarõnõ aldõlar.

TMMOB, bu oyunlarõ bozmak için gerekli olan şeyin, örgütlü ve bilinçli bir 
mücadele ile elde edilecek olan sendikal haklar olduğunu her fõrsatta savundu 
ve bu yolda kendine düşen görevleri yerine getirmeye çalõştõ.

Ancak bu arada, kamu kesiminde çalõşan üyelerimizin güncel sorunu olan 12 
sayõlõ kararname, yan ödemeler ve haksõz baskõ, atama ve işten çõkarõlmalara 



karşõ bir mücadeleyi de olanaklarõn elverdiğince sürdürdü.

Bu sorunlar ve verilen mücadelenin sonuçlarõ; üyelerimizde haklarõmõzõ elde 
etmek için tek yolun sendikal haklarõ almaktan geçeceği kanõsõnõ 
güçlendirmeye yaradõ.

2.3.1 12 SAYILI KARARNAME VE YAN ÖDEMELER KONUSUNDAKİ 
ÇALIŞMALAR

Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayõnõn, sorunlarla ve Kurultay kararlarõnõ 
yürütmekle görevlendirdiği üç kuruluş (TMMOB, TÜTED, TEK-DER), 12 sayõlõ 
kararnamenin yeniden gündeme geldiği Haziran 1974'te bu konuda bir 
çalõşma yaptõlar. Bu çalõşmayla belirlenen görüş ve istekler birer mektupla 
Başbakan, ilgili bakanlar ve kuruluşlara iletildi. Mektupta teknik elemanlarõn 
sorunlarõna ve içinde bulunduklarõ duruma değiniliyor ve 1.7.1974 tarihine 
kadar çõkarõlacağõ 12 sayõlõ kararname ile bildirilen yan ödemeler konusundaki 
öneriler belirtiliyor idi. Bu öneriler : eşit emeğe eşit ücret ilkesinin göz önünde 
bulundurulmasõ, yan ödemelerde teknik elemanlar arasõnda var olan 
ayrõcalõklarõn giderilmesi, yan ödemelerin geçim standardõnõn değişen 
koşullarõna uygun olarak verilmesi ve katsayõ sistemine bağlanmasõ idi. Üç 
kuruluşun 29 teknik eleman kuruluşu adõna gönderdiği mektubun sonuç 
bölümünde ise şu görüşler yer alõyordu :

«Bu kõsa süreli istek ve önerilerimiz, sendikal haklarõmõzõn elde edilmesi 
yolunda dün olduğu gibi bugün de vereceğimiz mücadelenin çerçevesi içinde 
ele alõnmalõ ve değerlendirilmelidir. Sendikal haklarõmõzõn verilmesi yolundaki 
çalõşmalarõn hemen başlatõlacağõna. 12 sayõlõ kararnamedeki aksaklõklarõn 
giderileceğine ve 1.7.1974 tarihine kadar çõkarõlacak kararname ile süregelen 
adaletsizliklerin ortadan kaldõrõlacağõna emin bulunmaktayõz.»

Daha sonra Temmuz 1974'te de bu konudaki girişimler sürdürüldü. Bayõndõrlõk
Bakanõ Erol Çevikçe ve Devlet Bakanõ İ. Hakkõ Birler'e konu üzerindeki görüş 
ve önerilerimiz aktarõldõ. Ankara'da işyeri temsilcileriyle bir çalõşma yapõldõ. Ve 
kamuoyuna bir açõklama yapõlmasõ görüşüne varõldõ. Bu çalõşmadan sonra 
Birliğe bağlõ 17 ihtisas odasõnõn ve İstanbul Koordinasyon Kurulunun 
temsilcisinin katõldõğõ bir toplantõda sorun yeniden gözden geçirildi. Toplantõda 
alõnan karar uyarõnca; TMMOB, 17 ihtisas odasõ, TÜTED ve TEK-DER' in 
imzasõ bulunan bir görüş; birer gün arayla Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapõlan 
basõn toplantõlarõ  ile kamuoyuna açõklandõ. 10 Ağustos 1974 günü başlayan 
açõklamalarda : Kamu kesiminde çalõşan teknik elemanlarõn ekonomik bir 
bunalõm içinde olduklarõ; yeni yan ödemeler kararnamesinin anti-demokratik 
ve Anayasaya aykõrõ olduğu; teknik    elemanlarõn kapõkulu olamayacağõ ve 
demokratik haklarõnõn tanõnmasõ gerekliliği, yabancõlarõn değil kendi teknik 
gücümüzün gözetilmesi konulan üzerinde duruldu. Basõn toplantõsõ metninin 
son bölümü şöyle idi : «Biz teknik elemanlar ve onlarõn örgütleri, kamu 
kesiminde çalõşanlarõn ekonomik sorunlarõnõn temel çözümüne sendikal 
haklarõn elde edilmesiyle ulaşõlabileceğinin bilincindeyiz. Teknik elemanlar 
olarak yürütme organõnõn tek taraflõ haksõz uygulamalarõna karşõ ekonomik 
mücadele olanağõ verecek olan toplu sözleşme ve grev haklarõyla sorunlara 
çok yönlü çözüm getirebilecek sendikalaşmayõ gerçekleştirinceye kadar, 
haksõz ve anti-demokratik uygulamalara karşõ mücadelede kararlõyõz.»



Konu üzerinde 19 Ağustos 1974'te de İmar ve İskan Bakanlõğõ Müsteşarõ 
Cevat Geray ile görüşülerek görüşlerimiz belirtildi. Bu toplantõda yan 
ödemelerin uygulanma biçimi konusunda örgütlerimizin ve işyeri 
temsilcilerimizin görüş ve önerileri iletildi.
Bu arada Bakanlõklara gönderilen bir yazõ ile de yan ödemeler kararnamesinin 
uygulama çalõşmalarõna teknik eleman temsilcilerinin de katõlmasõnõn 
sağlanmasõ istendi.

YAN ÖDEMELER,KATSAYI,İŞÇİ - MEMUR AYIRIMI,GREV VE TOPLU 
SÖZLEŞME

Maliye Bakanlõğõnõn yan ödemeler kararnamesine ilişkin bir genelge 
yayõnlamasõ üzerine genelge ve diğer konulardaki görüşlerimiz Ocak 1975'te 
açõklandõ. Bu görüşte şöyle denildi : «657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Kanununu 
tamamlayan Yan Ödemeler uygulamasõ, kamu kuruluşlarõnda çalõşmakta olan 
elemanlar arasõnda farklõlaşmalar yaratarak başlangõçtan beri huzursuzluk 
kaynağõ olmuştur.

Yan ödemeler kararnamesinin yürürlük tarihinden bugüne kadar geçen on-bir 
aylõk süre içinde ödemelerde görülen uzun gecikmelerden başka bugün çok 
sayõda teknik eleman yan ödemelerini halâ alamamõş durumdadõrlar. Durum 
böyle iken Maliye Bakanõ'nõn imzasõ ile 19.12.1974 tarihinde, «5.9.1974 tarihli 
7/8672 sayõlõ Bakanlar Kurulu kararõna göre iş güçlüğü, iş riski ve temindeki 
güçlük zammõndan yararlanan personele ait dağõlõm cetvellerinin 
incelenmesinden, malî olanaklarõmõzõn çok sõnõrlõ bulunduğu bir dönemde, 
zamlarõn ölçüsüzce dağõtõlmakta olmasõ yatõrõma ayrõlacak kaynaklarla 
memleket savunmasõna tahsis edilecek fonlarõn gereksiz yere azalmasõna 
sebep olmaktadõr."» ifadesiyle başlayan bir genel tebliğ yayõnlanmõş 
bulunmaktadõr.
Yatõrõmlarõn ve savunmaya ayrõlacak fonlarõn yükünü çalõşanlara yükleyen bu 
açõklama ile bakan, hem yetki sõnõrõnõ aşmõş, hem de bazõ işyerlerinde 
tereddütler uyandõrmõş ve teknik elemanlarõn yan ödemelerinin kesilmesine 
neden olmuştur. Böylece Maliye Bakanõ zaten sosyal güvencesi olmayan bu 
kadrolarõn huzursuzluğunu daha da arttõrmõştõr.

Yürürlükteki  kararnamelerin yarattõğõ kargaşa yetmiyormuş gibi şimdi de  
hükümet yan ödemeleri düzenleyen yeni bir kararnamenin hazõrlõğõ içindedir.

1975 yõlõ bütçesi hazõrlanõrken  memur maaşlarõnõn  katsayõsõnõn  sabit 
tutulacağõ da açõklanmõş bulunmaktadõr. Oysa;

Resmi istatistiklere göre 1970 - 74 yõllarõ arasõnda Türkiye'de hayat 
pahalõlõğõ% 75'in üstünde bir artõş göstermiştir. Memur maaşlarõnõ belirleyen 
katsayõnõn 7 olarak saptandõğõ 1970 Martõ 100 alõnarak, geçinme 
endekslerindeki artõş incelenirse, 1970 yõlõndaki yaşama koşullarõnõn bugün 
sürdürülebilmesi için, katsayõnõn en az 14 olmasõ gerektiği açõkça 
görülmektedir.

Teknik elemanlara ve bir kõsõm kamu personeline verilmekte olan yan 
ödemelerin fiyat artõşlarõnõ karşõlamadõğõ da bir gerçektir.



Teknik eleman yetkililerinin yõllardõr dile getirdiği gibi kamu kuruluşlarõnda 
çalõşanlarõn sorunlarõna 657 sayõlõ Devlet Memurlarõ Yasasõ ve onu 
tamamlayan yan ödemeler kararnameleri çözüm getirmemekte aksine işçi-
memur ayõrõmõ büyük huzursuzluklara neden olmaktadõr.

Yegane çözüm yolu,tüm memurlara ve teknik elemanlara toplu sözleşme ve 
grev haklarõnõn verilmesi ve bu yolla düzenlemelere gidilmesidir.

Çalõşanlardan esirgenen kamu kaynaklarõnõn, krediler yoluyla özel sektöre 
aktarõlmasõnõn yoğunlaştõğõ, ve teknik elemanlarõmõzõn yurt dõşõna göçüne yol  
açacak anlaşmalarõn imzalandõğõ bugünlerde kamuoyuna ve ilgililere 
seslenmekte yarar görüyoruz

7 MART 1975'TE BAKANLARA GÖNDERİLEN MEKTUP

12 sayõlõ kararnameyi tamamlayan ve 1  Mart 1975'ten itibaren yürürlüğe 
girmesi öngörülen yan ödemeler kararnamesinin Bakanlar Kurulunda yeniden 
ele alõnmasõ üzerine görüşlerimiz bir kez daha    Bakanlara  iletildi. 
|Gönderilen mektupta şu görüşler yer alõyordu :

12 sayõlõ kararnameyi tamamlayan ve 1 Mart 1975'den itibaren yürürlüğe 
girecek olan yan ödemeler kararnamesi Bakanlar Kurulunda yeniden ele 
alõnmõş bulunmaktadõr. Ancak Bakanlar Kurulunca yürürlüğe sokulmak 
istenen yeni düzenleme, teknik elemanlarõn yõllardõr karşõ durduklarõ 
ayrõcalõklarõ daha da büyütmektedir. Yeni düzenleme mühendis ve mimarlar 
arasõnda mesleklerine göre bir ayõrõmla yeni sõnõflamalar getirmekte ve yan 
ödeme miktarlarõnõ da bu ayrõma göre ve daha düşük olarak saptamaktadõr.

«Kamu kesiminde tüm çalõşanlar ve teknik elemanlar arasõnda zaten var olan 
ayrõcalõklõ uygulamalar bu kitleyi öteden beri huzursuz kõlmaktadõr. 
Görüşülmekte olan yeni kararname bu biçimiyle çõktõğõ takdirde bu 
huzursuzluk alabildiğine artacaktõr.

«Yan ödemelerin teknik elemanlarõn çalõştõrõldõklarõ geri istihdam statüsünü 
dengelemek ve gün geçtikçe artan hayat pahalõlõğõnõ bir ölçüde karşõlamak 
için geçici, istihdam ve sosyal güvenlik sorunlarõna çözüm getirmeyen bir 
uygulama olduğu bilinen bir gerçektir.

«Bu uygulama ayrõca teknik elemanlarõn çok boyutlu ücret, istihdam ve işsizlik 
sorunlarõnõn çözümünü de ertelemektedir.

«Durum böyle iken yürütme organõnõn büyük huzursuzluklara yol açacak yeni 
ayrõcalõklar yaratmasõ ve yan ödemelerde kõsõntõlara gitmesi sermaye 
çevrelerine kaynak aktarmak ve ekonomik sõkõntõlarõn yükünü de emeği ile 
geçinenlere yüklemekten öte bir anlam taşõmamaktadõr.

«Teknik elemanlarõn yõllardõr doğal, anayasal haklan ellerinden alõnmõştõr. 
Kamu kesiminde çalõşanlarõn ekonomik hak mücadelesi engellenmektedir. 
Sendikal mücadele olanağõ olmayan teknik elemanlar ve tüm kamu personeli 
yõllardõr yürütme organõnõn tek yanlõ uygulamalarõyla bunalmõş bulunmaktadõr,



«Teknik elemanlar arasõnda gittikçe gelişen ve yükselen tepkileri sorumlu 
yöneticiler olarak tarafõnõza aktarmayõ da görev biliyoruz. Bu tepkileri 
gözeterek sorunlarõmõza daha kalõcõ ve tutarlõ çözümlerle yaklaşacağõnõz 
umudunu taşõyoruz.

«Halen Bakanlar Kurulunca görüşülmekte olan yan ödemeler kararnamesinin 
de bugünkü şekliyle çõkmamasõ ve yeni ayrõcalõklarõn yaratõlmamasõ için, 
tarafõnõzdan imzalanmamasõ gerektiği inancõnõ belirtiriz.»

2.3.2 HAKSIZ ATAMALAR VE  GÖREVDEN ALINMALAR

Geçtiğimiz dönemde görevlerini yerine getiren ve ülke çõkarlarõnõ savunan bir 
çok teknik eleman haksõz baskõ ve atamalarla huzursuz edildiler. Bu konuda 
TMMOB olarak ancak bize aktarõlan ya da görebildiğimiz kadarõyla 
ilgilenebildik. Eylül 1974'te Gõda - Tarõm ve Hayvancõlõk Bakanõ Korkut Özal'õn 
Bakanlõk içinde yaptõğõ ve içlerinde örgütlerimizde yönetici olarak çalõşanlarõn 
bulunduğu 300'e yakõn atama ve yer değiştirmeye tanõk olduk. Bu konuda 
Cumhurbaşkanõ ve Başbakan' a birer mektupla başvuran TMMOB özetle 
şöyle dedi : «Üyelerinin hak ve çõkarlarõyla kamu yararõm bir bütün olarak 
değerlendiren bir kamu kuruluşunun yöneticileri olarak; yetkilerini bir zümrenin 
uğruna kötüye kullanan Bakanlõk yöneticilerinin bütün örnekleriyle ayrõntõlõ 
olarak ayrõca açõklayabileceğimiz bu uygulamalarõnõ bilgilerinize sunuyor ve 
bu tutumun engellenmesi için gerekli girişimlerde bulunmanõzõ diliyoruz.»

Bu konuda bir diğer girişim de; Etibank, Seydişehir Alümina Fabrikasõ Müdürü 
Sami Özdemir'e uygulanan haksõz atama üzerine oldu. 82 Mühendisin imzasõ 
ile TMMOB'ye iletilen bu konuda atamanõn durdurulmadõ için Başbakan, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ ve Etibank Yönetim Kurulu Başkanlõğõna 
birer telgrafla başvuruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanõ ile görüşüldü.

Bu tür davranõşlar, içinde yaşadõğõmõz günlerde bir hayli yoğunlaştõ. Yeni 
Hükümetin işbaşõna gelmesiyle tüm kamu kuruluşlarõndaki yurtsever teknik 
elemanlar çeşitli baskõ,atama ve işten el ektirmelerle karşõ karşõya geldiler. Bu 
konudaki görüşlerimiz 26 Nisan  1975'te yayõnlanan bir açõklama ile 
kamuoyuna duyuruldu.

2.4

örgütlenme

TMMOB'nin yeniden düzenlenmesi, diğer teknik eleman ve meslek 
kuruluşlarõyla bağlarõn güçlendirilmesi çabalarõnõn yanõ sõra, 1973 yõlõnda ilk 
adõmõ atõlan «TMMOB İşyeri Temsilciliklerin güçlendirilmesi ve 
yaygõnlaştõrõlmasõ, bu dönemde belirli bir oranda gerçekleştirebildi.

Örgütlenmemizin önemli yanlarõndan birini oluşturan İşyeri Temsilcilikleri 
1974'te de giderek yaygõnlaştõ. Ancak Birliğin sõnõrlõ kadro ve olanaklarõ bu 
alanda yeterli bir çalõşma yapõlmasõnõ engelledi. TMMOB Yayõn Organõnõn 
işlerlik kazanmasõndan sonra hõzla gelişen temsilcilik kurma istekleri 
olanaklarõn elverdiğince yerine getirildi. Sõnõrlõ çabalar ve kuruluşun ötesinde 



gereken çalõşmalarõn yapõlamadõğõ bir gerçektir.

Bugün Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun, Erzurum, Manisa, Sivas, 
Şanlõurfa, Van, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir. Gaziantep, İskenderun, 
Kütahya, Muğla, Siirt, Yozgat ve Zonguldak'ta 120'ye yaklaşan ve her gecen 
gün artan İşyeri Temsilcilikleri, Birliği,eksiklikleri yüzünden işlevlerini tam 
olarak yerine getirememe durumundadõrlar. Önümüzdeki dönem bu konuya 
ağõrlõk verilmesi gereken bir dönem,olmalõ ve TMMOB'ye bu alanda güçlü 
çalõşmalar yapacak olanaklar sağlanmalõdõr.

İŞYERLERİ TEMSİLCİLİKLERİ KURULMASI VE TEMSİLCİLİKLERİN 
ÇALIŞMALARI

TMMOB Yönetim Kurulunun, başvurmalarõ inceleyerek verdiği kurulma 
kararlarõ üzerine 1974 yõlõ içinde 90'a yakõn işyeri temsilciliği kurularak 
çalõşmaya başladõ. TMMOB yöneticileri Ankara içindeki tüm temsilcilik 
seçimlerine gözlemci olarak katõldõlar. Olanaklarõn elverdiğince Ankara 
dõşõndaki temsilcilik seçimlerine de katilindi. Bu konuda İstanbul ve İzmir'de 
Koordinasyon Kurullarõ görev yaptõlar. İşyeri Temsilcilikleri, TMMOB'nin çok 
fazla katkõsõ olmamasõna rağmen, işlevlerini yerine getirmede ileri adõmlar 
attõlar., Gerek ülke ve meslek sorunlarõ gerekse işyerleri konusunda olumlu 
çalõşmalar yapõldõ. Yan ödemeler, sendikal haklar konularõnda işyerlerinde 
düzenlenen toplantõlarda görüş ve öneriler geliştirildi. 2. Teknik Eleman 
Kurultayõ için 17 ilde düzenlenen işyerleri toplantõlarõnda aktif görev aldõlar. 
İşyeri Temsilciliklerinin görüş, çalõşma ve toplantõlarõ Birlik yayõn organõnda 
tüm üyelerimize duyuruldu. TMMOB yöneticileri işyeri temsilciliklerinin yoğun 
olarak bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir'de zaman,zaman temsilciliklerle 
bir araya gelerek sorunlar üzerinde ortak çalõşmalar sürdürdüler.

İSTANBUL VE İZMİR KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMALARI
İşyeri temsilciliklerinin yaygõnlaştõrõlmasõ ve kurulmasõ çabalarõnda İstanbul ve 
İzmir Koordinasyon Kurullarõ 1973'te olduğu gibi 1974'te de büyük görevler 
yüklendiler ve bu görevlerini başarõ ile sonuçlandõrdõlar. İstanbul ve İzmir'de 
işyeri temsilcileri ile ortak toplantõlar düzenleyerek gelişime yardõmcõ oldular. 
1974 yõlõ içinde İstanbul ve İzmir'de ikişer sendikalaşma toplantõsõ 
düzenlediler. Bu toplantõlarda İşyeri Temsilciliklerinin aktif katkõsõ sağlandõ. 
TMMOB bu çalõşmalarõ yayõn organõ aracõlõğõyla tüm üyelere iletti.

2.5
sendikal haklar,
teknik personel iş kanunu taslağõ ve
türkiye 2. teknik eleman kurultayõ

Sendikal haklarõmõzõ 1974'te de alamadõk. Ancak, giderek artan hayat 
pahalõğõ karşõsõnda kamu kesiminde çalõşanlarõn haklarõnõ elde edebilecekleri 
en önemli araçlardan biri olan sendikalaşma hakkõnõn verilmeyeceğinin, ciddi 
ve örgütlü bir mücadeleyle alõnabileceğinin bilinci kitlelerde biraz daha 
yerleşti, yaygõnlaştõ.

Bunda, 1974 Türkiye'sinde yaşanan hõzlõ gelişmelerin büyük rolü oldu. Tüm 
Kamu kesiminde çalõşanlar dõş ve iç sömürüyü kendi alanlarõnda gördüler, 



yükünü sõrtladõlar.

Yüz binleri bulan bu kitle yõllarca suskunluğa mahkum edildi, birer kapõkulu 
olmalarõ amaçlandõ. Yapay ayõrõmlarla öğretmen, mühendise, mühendis 
mülkiyeliye karşõ getirildi. Haklarõnõ birbirlerinden değil de kendilerini 
çalõştõrandan alacaklarõnõn farkõna varmak için yõllar geçti. Tek,tek 
davranõşlarla, bölünmüş hareketlerle hiç bir şeye karşõ durulamayacağõnõ 
anladõlar. Haklarõnõ örgütlü bir kitle mücadelesiyle elde edebileceklerini 1969 -
1970 yõllarõnda Kamu Personeli Sendikalarõ içindeki deneyleri ile iyice 
kavradõlar. Toplu sözleşme, grev haklarõndan yoksun olan bu sendikalarda 
gelişen durum her şeye rağmen kitle hareketinin gücünü anlatmasõ 
bakõmõndan yararlõ oldu. Silâhlarõndan, yani grev ve toplu sözleşme 
haklarõndan yoksun olsa bile bu hareketle başlayan gelişmeler egemen 
sõnõflarõ ve onlarõn siyasi temsilcilerini ürküttü, 12 Mart sonrasõnda bu 
sendikalarõ kapattõlar. Yeniden kitleleri ayrõcalõklarla, farklõ statülerle, yan 
ödemelerle böldüler, birbirlerine karşõ getirdiler. Bu yeryüzünde oynanan, 
bilinen oyunlarõn bir parçasõydõ. Bir yandan kitleler sömürülecek, azõnlõk 
çõkarlarõnõn yükü geniş halk kitlelerinin sõrtõna yüklenecek; öte yandan hakkõnõ 
aramasõna, korumasõna olanak tanõnmayacaktõ. Ekonomik baskõlarla ezilen 
kitleler, anti-demokratik baskõlarla susturulacak kendinin, kitlesinin ve 
ülkesinin çõkarlarõnõ savunamayacaktõ.

Ancak hõzlanan toplumsal gelişmelerin kamu kesiminde çalõşanlarõ da 
etkileyeceği ve kitlelerin mücadelelerinin geriletilemeyeceği unutuldu. 
Yeterince olmasa bile günden güne güçlenen bilinçle, artõk oynanan oyunlarõn 
bozulmasõ için gerekli birikim sağlanmaya başlamõştõ. 12 Mart' dan bu yana 
geçen dört yõl içinde sendikal haklarõn elde edilmesi mücadelesi kamu p: 
kesiminde çalõşanlarõn her bölümünde güçlendi, yaygõnlaştõ. Artõk her kesim, 
tüm çalõşanlar ve ülke çõkarlarõ yolundaki bir mücadele için toplu sözleşme, 
grev haklarõ ile donatõlmõş sendikal haklarõ almanõn gerekliliğine inanmaktadõr. 
Şimdi gün, kamu kesiminde çalõşan kitlelerin bu haklan alma yolunda 
vermeleri gereken çetin mücadeleler günüdür. Türkiye teknik elemanlarõ bu 
mücadelede kendine düşen görevleri geliştirerek sürdürme-de kararlõ 
olduğunu her fõrsatta göstermiştir.
TMMOB bu mücadelede; işyeri temsilcileri, üyeleri ve odalarõ ile kendine 
düşen görev ve sorumluluklarõn bilincinde olarak, 1974 yõlõnda da 
çalõşmalarõnõ sürdürdü. Örgüt içi çalõşmalarõn yanõ sõra, gerek diğer teknik 
eleman
örgütleriyle gerekse dõşõmõzdaki meslek örgütleriyle olanaklar elverdiğince 
ortak çalõşmalara gidildi. 1975 yõlõnda bu ortak çalõşmalarõn güçlendirilerek 
sürdürülmesi, mücadeleye hõz kazandõracaktõr.

2.5.1 SENDİKAL HAKLAR KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

Sendikal haklar konusundaki çalõşmalar; TMMOB, işyeri temsilcilikleri, odalar 
ve koordinasyon kurullarõ aracõlõğõyla dönem boyunca sürdürüldü. Düzenlenen 
toplantõlarla sendikal haklar üzerindeki görüşler geliştirildi, yaygõnlaştõrõldõ. Bu 
konuda çalõşmalar ve görüşler her fõrsatta kamuoyuna, ilgili kişi ve kuruluşlara 
ve üyelerimize iletildi. T.P.A.O. da çalõşan teknik elemanlarõn TMMOB'ye 
başvurarak, sendikalõ olmalarõ nedeniyle idare tarafõndan kendilerine cephe 
alõndõğõnõ bildirmeleri üzerine; TMMOB bu işyerinde çalõşan üyelerine çağrõda 



bulundu. Mühendis ve mimarlarõn da üye bulunduğu sendika ile T.P.A.O. 
arasõnda toplu iş sözleşmesi imzalanmasõ için girişimler sürdürülürken, 
işveren durumundaki T.P.A.O. Genel Müdürlüğü, sendikanõn taleplerini 
karşõlamaya hazõr olduğunu bildirmiş, ancak teknik elemanlarõn kapsam dõşõ 
bõrakõlmasõnõ şart koşmuştu. Bu yüzden görüşmelerin çõkmaza girmesi 
üzerine TMMOB işyerinde çalõşan mühendis ve mimarlara görüşlerini yazõlõ 
olarak bildirdi. Bu görüşte özetle şöyle denildi :

«Yõllardõr TMMOB'ye bağlõ teknik elemanlar, sendikal haklarõna kavuşmak için 
mücadele etmektedirler. Özellikle Personel Kanununun çõkarõldõğõ 1970'ten bu 
yana 50 bini aşkõn teknik elemanõ bünyesinde bulunduran Birliğimize bağlõ 17 
meslek odasõ, teknik elemanlarõn memur statüsünden çõkarõlõp, grev ve toplu 
sözleşme yetkisiyle donatõlmõş sendikal haklarõnõ alabilmek için çalõşmaktadõr.
«Hal böyle iken Türkiye'deki bütün teknik elemanlarõn isteklerinin aksine, 
T.P.A.O.' nun yöneticileri olaylarõn en az on yõl gerisinde kalarak zaten 
sendikal haklara sahip olan siz T.P.A.O. bünyesindeki teknik elemanlarõn bu 
hakkõnõ bir takõm baskõlarla kullandõrtmamak istemekte, teknik personelin 
kapsam dõşõ kalmasõnõ istemektedir.

«Kapsam meselesinde "direten yöneticiler acaba neden teknik personelin 
sendikalaşmasõnõ istememektedirler? Çünkü, teknik personel sendikal 
güvenceye kavuştuğu zaman; yanan kulelerin, zarar eden rafinerilerin, 
zamanõnda bitirilmeyen projelerin hesabõnõ soracaktõr. En yüksek seviyede 
eğitilmiş bir teknik gücün yapabileceği projelerin neden yabancõlara 
yaptõrõldõğõnõ, bu teknik gücün neden boş oturduğunu soracaktõr. T.P.A.O. 
yöneticileri, bu tutumlarõnda õsrar ederlerse, Birliğimiz üyesi olan bu 
yöneticileri Birliğin ve odalarõnõn çalõşmalarõna ve kararlarõna aykõrõ 
davranõşlarda bulunmakta õsrar ettikleri için Haysiyet Divanõna vereceğimizi 
bildirir; sendikal mücadelelerinizde diğer T.P.A.O. personeliyle birlikte 
hepinize başarõlar dileriz.»

Bilindiği gibi bu mücadele kazanõlmõş ve T.P.A.O. Genel Müdürü Raşit Ceylan 
istifa etmişti. Bu mücadelede işçilerin yanõnda teknik elemanlarõn gösterdiği 
davranõş ve dayanõşma örnek olacak niteliktedir.

Bu alanda diğer bir çalõşma CHP Genel Başkanõ Ecevit'in Antalya 
toplantõsõnda açõkladõğõ «teknik elemanlara sendikal haklarõn verilmesi» 
yolunda ki görüşleri üzerine oldu. Teknik elemanlarõn 657 sayõlõ Devlet 
Memurlarõ kapsamõndan çõkarõlmasõ ve iş kanunu kapsamõna alõnmasõnõ 
sağlayacak madde değişiklikleri üzerinde çalõşmalarõ yürüten CHP 
milletvekilleri Ali Topuz ve Erol Tuncer'e TMMOB'nin görüşleri iletildi. TMMOB 
raporunda; 1327 sayõlõ kanunla değiştirilen 657 sayõlõ kanunun bazõ 
maddelerini değiştiren kanun hükmündeki kararnamelerin, Kasõm 1974'te 
başlayacak olan yeni yasama döneminde kesin şeklini almasõ sõrasõnda, tüm 
teknik elemanlarõn yõllardõr dile getirdiği haklõ isteklerini karşõlayacak 
düzenlemelerin yapõlmasõ isteniyordu. Bu raporla birlikte daha önce 
hazõrlanmõş ve siyasi partilere sunulmuş olan «Teknik Personel iş Kanunu 
Taslağõ» da iletildi.

CHP�nin bu girişiminden bir sonuç alõnmadõ.



2.5.2 TEKNİK PERSONEL İŞ KANUNU TASLAĞI

Nisan 1974'te yapõlan Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayõnda görüşülen 
kanun taslağõ; kurultayda verilen değişiklik önergeleriyle birlikte gözden 
geçirildi. Kanun Taslağõnõ hazõrlayan TMMOB Komisyonu önergelerden bir 
^kõsmõnõ uygun bularak değiştirdi ve Kanun Taslağõna son şeklini verdi. Bu -
taslak 2. Kurultayda yeniden ele alõnacak ve kesinleşecektir.

2.5.3 TÜRKİYE 2. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayõnda; varõlan kararlarõ yürütmek ve 2. 
Kurultayõ hazõrlamak üzere görevlendirilen TMMOB, TÜTED, ve TEK-DER 
temsilcilerinden oluşan Yürütme Kurulu 1974'te olanaklarõn elverdiğince 
görevini sürdürdü. 12 - 13 Nisan günleri Ankara'da toplanmasõ kararlaştõrõlan 
2. Kurultayõn, gecikmeler ve gelişmeler yüzünden 7 - 8 Haziran 1975'te 
yapõlmasõ önerisi Tertip Komitesinde de benimsendi ve hazõrlõklar buna göre 
düzenlendi. Yürütme Kurulu dönem boyunca zaman,zaman bir araya geldi ve 
güncel sorunlar üzerindeki görüşlerini ilgililere ve kamuoyuna duyurdu. 2. 
Kurultayõn biçim, yürütülme ve gündemini saptamak üzere bir taslak hazõrladõ 
ve 1. Kurultaya katõlan 29 örgütün temsilcilerinden oluşan Tertip Komitesine 
sundu. Bu taslak 24. Ocak. 1975 günü yapõlan toplantõda değerlendirildi, 
gerekli kararlar alõndõ. Bu kararlar üzerine saptanan programa göre çalõşmalar 
sürdürüldü. 2. Kurultayõn amaç ve çalõşma tarzõnõn genel hatlarõ çizildi. Amaç 
şöyle belirlendi «1. Teknik Eleman Kurultayõ'nda alõnan karar uyarõnca teknik 
elemanlarõn grev ve toplu sözleşme haklarõyla donatõlmõş sendikal haklarõnõn 
elde edilmesi için daha güçlü ve örgütlü bir adõm atmak, alõnan kararlarõ 
pratikte uygulamaya çevirmek.» Bu amaca uygun olarak çalõşma tarzõ 
saptandõ. Kurultay öncesi 17 il merkezinde ve istek gelirse dõşõndakilerde de 
teknik elemanlarla toplantõlar düzenlenmesine karar verildi. Uygulamaya 
geçildi.

Daha sonra Kurultay Tertip Komitesini oluşturan 31 örgütün katõldõğõ 
toplantõlarda sendikalaşma biçimi ve verilecek mücadeleler ele alõndõ. Tertip 
Komitesi toplantõlarõ sonucunda sendikalaşma modeli, mevcut işçi sendikalarõ 
içine girme şeklinde formüle edildi ve oy birliğiyle kabul edildi. Bunun ise bir 
tek koşulu vardõ; işçi statüsüne girmek. Tüm çalõşmalar sõrasõnda, Kurultay 
öncesi çalõşmalarõn güçlü ve yaygõn olmasõna çaba harcandõ.

Tertip Komitesi, yapõlacak Kurultayõn amaç ve içeriğini göz önüne alarak 
Kurultayda okunmak ve tartõşmalar açmak üzere bir genel raporun 
hazõrlanmasõna karar verdi. Bir komisyon tarafõndan hazõrlanmakta olan 
rapor, Kurultay öncesi tüm teknik elemanlara ulaştõrõlacak ve Kurultaya katõlan 
delegelerin, sağlõklõ kararlarõn alõnabilmesi için hazõrlõklõ gelmeleri 
sağlanacaktõr. Kurultay öncesi toplantõlar için de Kurultay Raporu taslağõ 
niteliğinde bir ön rapor hazõrlanmõş ve ilgililere dağõtõlmõştõr.

Bu ön raporda; mücadelenin boyutlarõ, sendikalaşmanõn nedenleri ve teknik 
elemanlarõn yapõsõ üzerindeki görüşler yer almaktadõr. Raporda daha sonra 2. 
Kurultayõn amacõ, çalõşma tarzõ konularõnda bilgi verilmektedir. Hazõrlõk 
çalõşmalarõ süren 2. Kurultay konusunda TMMOB kendine düşen görevleri 
sürdürmektedir. Türkiye 2. Teknik Eleman Kurultayõnõn önemli bir adõm 
olacağõ ve mücadeleye yeni boyutlar kazandõracağõ beklenmektedir.



2.6
tmmob'nin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi

2.6.1 20 YILA KISA BİR BAKIŞ

Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği, 18 Ekim 1954'te ilk Genel Kurulunu 
yaparak çalõşmalarõna başladõ. TMMOB'nin  bünyesinde  1954 yõlõnda
10 meslek odasõnõn 6822 üyesi yer alõyordu. O dönemde iktidarlarõn «kayõt 
zorunluluğu» getirerek ve kendi çõkarlarõnõn destekleyicisi olacağõnõ 
düşünerek kurduklarõ odalar; 1960'larda, iktidar destekçiliği yerine ülke ve 
halk çõkarlarõ yönünde görev yapmaya başladõğõnda, egemen çevrelerin 
tepkisi ile karşõlaştõlar. Ve bu tepki ile itirazlara rağmen, 1959 yõlõnda Birlik 
Kanununda değişiklikler yapõldõ. Bütün baskõlara rağmen, sömürüyü kendi 
alanlarõnda gören ve yaşayan mühendis ve mimarlarõn ve örgütlerinin 
mücadeleleri gerilemedi, gelişti. 1969, 1971 yõllarõnda, Kanun teklifleriyle 
örgütlerimizi etkisiz kõlma girişimleri başarõya ulaşamadõ. 12 Mart sonrasõ 
baskõ döneminde de bu çabalar sürdü. 1973 Şubatõnda Odalarõmõzõn 
kapatõlmasõnõ ve yok edilmesini amaçlayan bir Kanun teklifi hazõrlandõ ve 
Meclislerde görüşüldü. Ancak bir sonuca varmadõ.
TMMOB, 1971 - 1973 yõllarõ arasõnda, yönetimi elde tutan bir kaç kişinin 
Genel Kurul yapmamasõyla etkisiz kõlõndõ. Ancak bilinçli ve örgütlü bir 
mücadele bu engellemeyi ortadan kaldõrdõ ve egemen çevreler ellerinde 
tuttuklarõ Birlik tüzel kişiliğini mühendis ve mimarlara karşõ kullanamaz hale 
geldiler. 1973 Nisanõnda, 2 yõl görev yapamayan TMMOB'nin genel Kurulu 
toplandõ. Bu, kuruluşundan beri odalarõ ile birlikte ilk kez güçlü bir tek ses 
halindeki BİRLİĞİN yeniden halktan yana bir mücadeledeki yerini almasõ idi.
Bugün, iki yõldan bu yana mücadelesini güçlendirerek gelişen TMMOB'nin 
bünyesinde 17 meslek odasõnõn 55 bin dolaylarõndaki üyesi yer almaktadõr.

2.6.2 GÜNÜMÜZDE TMMOB'NİN TOPLUMDAKİ YERİ VE GÖREVLERİ

Günümüzde TMMOB ve odalarõ, egemen sõnõflarõn; mühendis ve mimarlarõn 
büyük çoğunluğunun sorunlarõnda somutlaşan çok yönlü sömürüsüne ve anti-
demokratik uygulamalara karşõ yurtsever, çalõşanlardan yana bir sesin 
simgesi halinde gelmiş bulunmaktadõr. Bu ses, çõkarlarõ egemen sõnõf çõkarlarõ 
ile çelişen mühendis ve mimarlarõn yönetiminde son iki yõldan beri 
güçlenmekte ve yaygõnlaşmaktadõr. Bu durum; kamu kesiminde sermaye 
çevrelerinin bürokrasisiyle, özel kesimde emperyalist uzantõlarla 
bütünleşmemiş kadrolarõn yõllarca verdikleri etkin mücadelelerin doğal 
sonucudur. Egemen sõnõflarõn memur sendikalarõnõ kapatmasõ, meslek 
odalarõnõ ortadan kaldõrmayõ amaçlamasõ bu mücadeleye ivme kazandõrmõştõr. 
Meslekler arasõ çelişki ve çatõşmalarda bu aşamada bir ölçüde aşõlmõş ve 
dayanõşma içinde birlikte, ortak bir mücadelenin zorunluluğu eğilim olmaktan 
çõkarak gerçeklik kazanmõştõr. Geçtiğimiz yõllarda sermayenin sõrtõnõ 
sõkõyönetime dayamõş temsilcilerinin elinde çalõşamaz bir duruma getirilen 
TMMOB böylece gecikme ile de olsa yurtsever kadrolarõn denetimine girmiş 
bulunmaktadõr.

Son iki yõl içinde ekonomik, sosyal ve politik koşullarõn yarattõğõ çok yanlõ 
sayõsõz sorunlarõn yüklediği görevler, TMMOB'nin görev ve çalõşma sõnõrlarõnõ 



genişletmiştir.

Ülkemizde egemen sõnõflarõn sömürgen, saldõrgan politikalarõna ve bu 
politikalarõn kaynağõ olan ABD ve AET emperyalizminin ekonomik, politik, 
askeri ve kültürel hegemonyasõna karşõ mücadele tüm halkõn en güncel 
sorunudur. Yaşadõğõmõz günlerde, halkõn iç ve dõş sömürüye karşõ her alanda 
ve düzeyde sürdürdüğü mücadeleler halktan yana kesimlere büyük görevler 
yüklemektedir. Bu aşamada mücadele araçlarõ önem kazanmaktadõr. TMMOB
bu mücadelede kendine düşen görevleri güçlenerek yerine getirmek 
zorundadõr.

2.6.3 NE YAPMALIYIZ
TMMOB'nin, kurulu düzenin baskõ ve sömürüsüne karşõ üyelerin ve 17 
odasõnõn somut sorunlarõndan kaynaklanan çok yanlõ mücadelesi üye 
tabanõnõn büyük çoğunluğu tarafõndan da benimsenmektedir. Bu mücadele, 
egemen sõnõflarõ tedirgin ederken, emekçi kitleler ve tüm halk tabakalarõnda 
da aksine yankõ bulmaktadõr.
Ancak, değişen toplumsal koşullar, ağõr ekonomik ve politik baskõlar yeni 
mücadele yöntemlerini gerektirmekte ve TMMOB'ye daha zorlu bir 
mücadelenin sorumluluğunu yüklemektedir. Bu yeni aşamada üye tabanõnõ fiili
bir güç haline getirme sorunu gündemdedir.

TMMOB bugün için yasalarõn sağladõğõ ve yüklediği görevlere, üyelerin 
özlemlerine gerekli biçimde cevap verecek kadrolara, çalõşma yöntemine ve 
yeterli maddi olanaklara sahip değildir.
Somut koşullarõn gereği olarak, mücadele alanõnõn genişlemesi, kamuoyunda 
beklenen etkin bir ses haline gelmesi ve en önemlisi üyelerinin güvenini 
kazanarak işyerlerinde kurumlaşmaya başlamasõ Birliğin daha etkin ve güçlü 
olmasõnõ gerektirmektedir. Üyelerin işyerleri düzeyinde birleşme eğilimleri 
Birliğin çalõşmalarõnda, yapõsõnda, kadrolarõnda da yansõmalõdõr. Birlik bir kaç 
kişinin çabasõyla görev yapan bir kurum olmaktan çõkõp, kolektif çalõşmanõn 
örneğini vermek, yaygõn katkõlarla güçlenmek zorundadõr.

Teknik eleman kitlesinin önemli bir bölümünü oluşturan mühendis ve mimarlar 
daha güçlü ve etkin bir mücadele için kendi içindeki birlikteliği sağlamak, 
emekçi kitlelerle daha sõk ve yoğun ilişkiler kurmak eğiliminde, 
özlemindedirler.

Bu birlikteliğin ve ilişkilerin sağlanmasõnda tüm mühendis ve mimarlara, 
odalarõmõzõn ve Birliğin yöneticilerine büyük görev ve sorumluluklar 
düşmektedir.

Şimdi yapacağõmõz şey bu görev ve sorumluluğun gerektirdiği yöndeki 
çabalarõ yoğunlaştõrmak ve başlayan çalõşmalarõ sonuçlandõrmak olmalõdõr.

2.6.4 ÇALIŞMALARIMIZ

Geçtiğimiz dönem boyunca; günümüze kadar verilen  mücadelelerle varõlan 
düzeyi aşmak, geliştirmek için çaba harcandõ. 1973 ve 1974 yõllarõnõn tüm 
çabalarõna  karşõn TMMOB'nin istenen güce erişememesi,düşünülmesi ve 



çözüm önerileri getirilmesi gereken bir konudur. 55 bine yaklaşan üyesi ve 
odalarõ ile TMMOB verdiği ve vereceği mücadelelere göre güç katõlmasõnõ 
beklemektedir. 30 - 35 milyon liralõk bütçeye sahip 17 odasõnõn Birliği olarak 
1973'te 260 bin, 1974'te 580 bin lira bütçe ile yüklendiği sorumluluklarõ ve 
görevleri  yerine getirme çabasõ, düşündürücü  ve çözüm getirici olmak 
zorundadõr. Bu konudaki çabalarõmõzda, belli gelişimleri sağlamak, 20 yõldan 
bu yana ağõr aksak kendiliğinden oluşan şartlarõ zorlamak ve kaybedilen 
zamanõ kazanmak amacõnõ güttük. Bu kõsa deneyimizde; ortak çabalarla ve iyi 
niyetli zorlamalarla erişilmesi güç gibi görünen şeylerin olabileceğini gördük 
ve gösterdik.
Bundan sonrasõ; sorumluluk ve görevlerimizle yerine getirmek için gerekli 
şartlarõ bir arada düşünmek ve kendiliğinden oluşumlarõ beklemeden 20 yõlõn 
kayõplarõnõ ortadan kaldõracak sõçramalara karar vermeğe ve uygulamaya 
geçmeye kalmaktadõr.

20. Genel Kurulun bu anlamda bir dönemeç olacağõna inanõyoruz.

KOORDİNASYON TOPLANTILARI
Geçen  dönemde TMMOB'nin yeniden düzenlenmesi ve güçlendirilmesi 
amacõyla tüm örgütlerimizin katõldõğõ toplantõlar düzenlendi. Bu toplantõlar 
yeterince sonuca ulaşõcõ olmamakla beraber 20 yõldan bu yana bu anlamda 
bir araya gelinen ilk toplantõlar oldu. İlki 13 Temmuz 1974'te düzenlenen bu 
toplantõda; 
TMMOB'nin,odalarõn ve oda organlarõnõn belirli ilkeler etrafõnda uyumlu, 
verimli,etkili çalõşabilmelerini sağlayacak ortak .çalõşma alanlarõnõn ve 
yöntemlerinin görüşülmesi, 2 � Demokrasi mücadelesinde daha güçlü olmak 
için diğer meslek örgütleri ile ortak davranõşlara nasõl gidilebileceği konusunun 
gözden geçirilmesi amaçlarõna yönelindi. Toplantõda odalarõn ortak çalõşma 
ilkeleri saptandõ. Ülke ve meslek sorunlarõ görüşüldü ve varõlan  sonuçlar 
kamuoyuna  iletildi.  Bu  iki toplana ortak çalõşma yolunda atõlan bir adõm oldu.

21 Ekim 1974'te yapõlan ikinci toplantõda, ilk toplantõ sonunda varõlan görüşler 
ve ilkeler kesinleştirildi.

Üçüncü koordinasyon toplantõsõ 15 Mart 1975'te yapõldõ. TMMOB, odalar, 
şubeler ve temsilcilerin katõldõğõ bu toplantõda; geçmiş dönem çalõşmalarõnõn 
değerlendirilmesi, birlikte çalõşma ilkelerinin saptanmasõ, gelecek dönem 
çalõşmalarõna yön verilmesi ve acil çözüm bekleyen sorunlara ilişkin öneriler 
geliştirilmesi görüşüldü. Yapõlan genel değerlendirmelerden sonra; TMMOB 
bütçesi, ortak bina, yayõn ve basõmevi kurulmasõ konularõnda görüşüldü ve bu 
çalõşmalarõ yürütmek ve sonuçlarõnõ 26 Nisan 1975'te yapõlacak toplantõya 
getirmek üzere TMMOB ve odalarõn Genel Sekreterlerinden oluşan bir komite 
kuruldu.

Sekreterlerden oluşan komite kendi aralarõnda görev bölümü yaparak 
çalõşmalarõna başladõlar. Bu komisyonlarõn çalõşmalarõ önce sekreterler 
komitesine daha sonra da 26 Nisan 1975'te yapõlan koordinasyon toplantõsõna 
getirildi.
26 Nisan toplantõsõnda; Ortak Bina, basõmevi ve bütçe, konularõnda 
hazõrlanan ön raporlar hakkõnda bilgi verildi ve görüşler belirtildi. Bu üç 
raporun üzerinde daha ayrõntõlõ ve kesin çalõşmalarõn yapõlmasõ ve 20. Genel 



Kurula getirilmesine karar verildi.

Bu raporlarõn Genel Kurul öncesinde delegelerimizin eline geçmesine 
çalõşõlmaktadõr. Bu olmadõğõ takdirde raporlar Genel Kurulda sunulacak ve 
karara bağlanmasõ önerilecektir.

ODALARIMIZIN GENEL KURULLARI

Buraya kadar belirttiğimiz görüşler, odalarõmõzõn Şubat ayõ içinde yaptõklarõ 
Genel Kurullarda savunuldu. TMMOB'nin güçlendirilmesi konusundaki 
önerilerimiz oda Genel Kurullarõnda ele alõndõ ve bir çoğunda benimsendi.

TMMOB KANUNU VE YÖNETMELİKLER

Geçtiğimiz dönemde  Senatodan Millet Meclisine gelen TMMOB Kanun 
değişikliği teklifi Millet Meclisince Karma Komisyona gönderildi. Bu teklif, 
halen  Karma  Komisyonda  bulunmaktadõr.

Meclis' de bulunan bu kanun teklifinin gelişiminin göz önüne alõnmasõyla 
TMMOB ve odalarõ tarafõndan geçtiğimiz yõllarda başlatõlan yeni bir TMMOB 
Kanunu Taslağõ hazõrlama çalõşmalarõ bu yõl da sürdü ve sonuçlandõrõldõ.

19. Genel Kurulda görüşülen bu taslak üzerinde birleşilemeyen maddeler 
üzerinde yeniden çalõşmalar yapõlmak kararõyla bu döneme bõrakõlmõştõ. Bu 
dönem yapõlan çalõşmalar sonucunda anlaşmazlõklar çözümlendi ve yeni 
TMMOB Kanun Taslağõna son şekli verildi. Hazõr bulunan bu çalõşma 
Meclisteki gelişimlere göre değerlendirilecektir.

TMMOB yönetmeliğinde bir, iki madde için düşünülen değişiklik önerisi Genel 
Kurula getirilecektir. Ayrõca muhasebe konusunda hazõrlanmõş olan bir 
yönetmelik de Genel Kurulun onayõna sunulacaktõr.

2.7

diğer meslek örgütleriyle ilişkilerimiz

Uzun yõllar çalõşamaz bir durumda bulunan Birlik, son iki yõldan buyana 
kuruluşunu yeniden tamamlama aşamasõnda oldu. Geçen dönemde daha 
ziyade odalarla ve üyelerle hõzlõ ve düzenli bir ilişki sağlama çabasõ ağõrlõk 
kazandõ. Diğer meslek örgütleriyle ilişkiler kurmak, içinde olduğumuz 
mücadelenin de bir gereği olmasõna rağmen, etkili tutarlõ ve düzenli bir ilişki 
kurulamadõ. Ancak değişik statülerdeki meslek örgütlerinin ortak sorunlarda 
çalõşma yapmalarõnõn koşullarõ araştõrõldõ. Bu tartõşmalarõn sonucunda 
TMMOB, işçi sendikalarõ, öğretmen kuruluşlarõ ve diğer değişik meslek 
örgütlerinin de katõlabileceği bir panel düzenledi. 2. Koalisyon Hükümeti 
programõnõn ekonomik, sosyal ve kültürel acõdan değerlendirilmesi konulu 
toplantõya DİSK, TÖB-DER, TÜTED, TİB ve kişi olarak da Dr. Yalçõn Küçük 
katõldõ.

Tüm İktisatçõlar Birliği ile yayõn organõmõzda ekonomik konularõn işlenmesi 
yönünden yoğun bir ilişki kuruldu. Bu ilişki son dönemlerde daha da düzenli 



bir duruma geldi.

Yeni çalõşma döneminde en üst düzeyde örgütsel ilişkilerin kitlelerin 
dayanõşmasõ biçimine dönüştürülmesi yolunda yoğun çabalar harcanmalõdõr.

2.8

yayõn
Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin, uzun bir aradan sonra yeniden 
çalõşmaya başladõğõ XVIII Dönem boyunca yayõn çalõşmalarõ, teksir 
makinesinde sõnõrlõ sayõda basõlan ve basõn - yayõn organlarõnda etkinlik 
sağlamak amacõyla dağõtõlan «haberler bülteni» basõmõ biçiminde 
yürütülebilmişti.

XVIII. Dönem Çalõşma Raporu, XIX. Genel Kurulda oluşturulan Yayõn 
Komisyonu Raporu ve Genel Kurul kararlarõ uyarõnca, düzenli yayõn 
çalõşmalarõ XIX. Dönem Çalõşma Programõnda yer aldõ.

Genel Kurulu izleyen aylarda bu doğrultuda çalõşmalar yürütüldü ve Temmuz 
ayõnda bir kişilik yayõn kadrosu oluşturularak çalõşmalara hõz verildi.

A � TMMOB BÜLTENİ BİRLİK

Düzenli Yayõn çalõşmalarõna, Genel Kurulda benimsenen görüşlere uygun 
olarak ve mevcut olanaklar da gözetilerek, sõnõrlõ sayõda üyeye gönderilecek 
bir bültenle başlandõ.

Bültenin amacõ, odalarda ve üyelerde yerleşmiş olan dağõnõk ve bağõmsõz 
çalõşma alõşkanlõğõnõn ortadan kaldõrõlmasõna yardõmcõ olmak, TMMOB'nin 
varlõğõnõ duyurmak idi. Sõnõrlõ dağõtõm da buna göre plânlandõ. Beş bin adet 
basõlan 
Bülten az sayõda bir dõş dağõtõmõn yanõ sõra, Odalarõn Merkezleri, Şubeleri, İl 
Temsilcilikleri ve TMMOB İşyeri Temsilciliklerine, buralardaki üye sayõlarõyla 
orantõlõ olarak gönderildi.

Yayõna başlayan, 20,5 x 27,5 cm. boyutlarõnda, 16 sayfalõk 5000 tirajlõ 
TMMOB Bülteni BİRLİK organõnõn içeriğini de belirleyen, kadrosuzluk ve 
sõnõrlõ olanaklarõn yanõ sõra. bu amaçlar ve bu dağõtõm planõdõr. Sözü edilen 
koşullarda, bu verilerle, yukarõdaki biçimde üç sayõ yayõnlanan Birlik Bülteninin 
içeriğinin, neredeyse «çalõşma raporlarõnõ» andõran kuruluğu, bu nedenlerle 
kaçõnõlmaz, ve TMMOB'nin çalõşmalarõnõn yansõtõlmasõ eksikliğini gidermek 
amacõ göz önüne alõnõrsa, bir ölçüde gerekli olmuştur. Ayrõca, dağõtõm planõ 
«okuyucu kazanma» özelliğini de en aza indirmekte, Bülten bu tür yayõnlarõ 
izlemek göreviyle yükümlü yönetim kademelerine gönderilmekte idi.
TMMOB Bülteni BİRLİK' in bu biçimiyle ilk iki sayõsõ 8 Ağustos ve 1 Eylül 1974 
tarihlerinde yayõnlandõ. 15 Ekim 1974'de çõkan 3. sayõ ise artan talep 
karşõsõnda 10000 adet basõldõ ve TMMOB tarafõndan düzenlenen «Ulusal 
Kaynaklar Kongresinin gereğince yansõtõlabilmesi için sayfa sayõsõ da 24'e 
çõktõ.

B � BİRLİK HABERLERİ



TMMOB XIX. Genel Kurulu, tüm üyelere gönderilecek merkezi bir yayõnõn 
gerekliliğini ilke olarak benimsemiş, ancak Birlik Bütçesinin böyle bir 
çalõşmaya olanak tanõmayacağõ görüşüyle, sõnõrlõ sayõda basõlacak düzenli bir 
yayõnõn çõkarõlmasõnõ Birlik Yönetim Kuruluna görev olarak vermişti. Bu 
yükümlülükle üç sayõ çõkarõlan TMMOB Bülteni BİRLİK deneyi, tüm üyelere 
gönderilecek bir yayõn organõnõn hem gerekli hem de olanaklõ olduğunu ortaya 
çõkardõ.

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

TMMOB'nin XIX. Dönem çalõşmalarõyla, Odalarõn birlikte hareket etme 
alõşkanlõğõnõn pekiştirilmesi, İşyeri Temsilciliklerinin yaygõnlaşmasõ ve Birlik 
çalõşmalarõna ilgisi artan teknik eleman kitlesinin istekleri, tüm üyelere 
gönderilecek merkezi bir yayõn organõnõ zorunlu ve geciktirilemez bir 
gereksinme haline getirdi.

Birlik Yönetim Kurulu, Odalarõn da desteğiyle, 50.000 tirajlõ bir yayõna 
başlanmasõna karar verdi ve çalõşmalara başlandõ. Bütçe olanaklarõ böyle bir 
çalõşmayõ karşõlayamadõğõndan. Odalarõn maddi ve fiili katkõlarõnõn sağlanmasõ 
çalõşmalarõ da yürütüldü.
BİRLİK HABERLERİ' nin ilk sayõsõ 20 Aralõk 1974, ikinci sayõsõ 17 Ocak 1975 
günü yayõnlandõ ve o tarihten bu yana, iki haftada bir, düzenli olarak yayõna 
devam edildi.

Genel Yapõ ve Yayõn Politikasõ

BİRLİK HABERLERİ Gazetesi yayõna başlamadan önce iki ay süren bir 
hazõrlõk çalõşmasõ yürütüldü, içeriğe ilişkin çalõşmalar üzerinde özellikle 
duruldu.
Mesleki yayõnlarõn üyelerce yeterli ölçüde izlenmediği yargõsõndan hareketle 
bunun nedenleri araştõrõldõ. Öncelikle sağlanmasõ gerekenin, bu tür yayõnlarõ 
«ambalajõndan çõkarmama» alõşkanlõğõnõn kõrõlmasõ olduğu görüşü 
benimsendi. Bu konuda varõlan sonuçlar şöylece özetlenebilir :

� Üyelerimiz, mühendis ve mimar olmalarõnõn ötesinde, toplum içinde ya
şayan birer sosyal varlõk, çok çeşitli, ilgili alanlarõ olan bir kesimin 
bireyleridirler. Bu özelliği unutmamak, yayõnda mesleki çalõşmayõ 
aşan,ekonomi, sanat,kültür, sağlõk gibi çeşitli sosyal  konulara da yer 
vermek,tüm teknik elemanlarõn, öğrencilerin, işçilerin sorunlarõna da eğilmek 
gerekir.

� TMMOB Yönetimince yada Odalarca yürütülen çalõşmalarõn 
yansõtõlmasõnda genel ilgi düzeyine dikkat edilmesi ve haberlerin seçilerek 
verilmesi gerekir. İnceleme yazõlarõnda konu seçimi yaparken de,on yedi 
değişik ihtisas alanõndan elli bin  kişiye  hitap etme özelliği göz önüne
alõnmalõdõr.

� Sorunlarõ, somut görüntüleriyle sergileyen, ayrõntõlõ ve bilgilendirici  nitelikte 
inceleme ve  yorumlara  yer verilmeli, yazõlar  «sloganlar»   düzeyinde 
kalmamalõdõr. Buna ilişkin olarak yayõnõn  «dili»  de önem  kazan



maktadõr.

� Yazõlar çok uzun olmamalõ ve fotoğraf, desen gibi grafik öğelerle okun
masõ kolay hale getirilmelidir.

Teknik Hazõrlõklar
50.000 tirajlõ, on beş günlük bir yayõnõn gerektirdiği; olanaklarõn saptanmasõ, 
genel mizanpaj ve biçim araştõrmasõ baskõ olanaklarõnõn incelenmesi ve 
bağlantõlarõn yapõlmasõ, dağõtõm plânõnõn ve organizasyonunun 
gerçekleştirilmesi gibi çalõşmalara hõz verildi. Bu arada, 8 Kasõm 1974'de ilân - 
abone - muhasebe dağõtõm işlerini yürütecek bir eleman, 25 Kasõm 1974'de 
Teknik Sekreterlik görevini yürütecek bir eleman sağlandõ ve Yayõn Sekreteri 
ile birlikte yayõn kadrosu üç kişiye ulaştõ.

Baskõ

Düşünülen ölçek ve biçimde bir yayõn organõnõ, istenen kalitede ve kõsa 
sürede basabilecek olanaklar araştõrõldõ. Önceleri tek renkli olarak düşünülen 
yayõn için çeşitli baskõ teknikleriyle çalõşan basõmevleriyle ilişki kuruldu. Tipo, 
ofset, rotatif veb-ofset olanaklarõ karşõlaştõrõldõ. Baskõ kalitesi, Birlik 
bünyesindeki sõnõrlõ kadrolara göreli olarak az yük bõrakmasõ, renk ve sayfa 
sayõsõndaki muhtemel artõşlara karşõ en uygun teknik olmasõ ve özellikle çok 
kõsa sürede baskõ yapmasõ gibi özellikleri veb-ofset tesislerinin seçimi 
sonucunu doğurdu.

Postalama

Elli bin aboneli bir yayõn örneğinin ülkemizde kolay rastlanõr olmayõşõ bu yolda 
deney birikimlerini engellediğinden, gazetelerin üyelere «postalanmasõ» için 
gerekli organizasyonun kurulmasõnda güçlüklerle karşõlaşõldõ. Girişimler 
sonucu, Birlik bünyesi dõşõnda «bantlama» işinin kõsa sürede yapõlabileceği 
bağlantõlar kuruldu.

ÇALIŞMALAR

Yetki

BİRLİK HABERLERİ Gazetesinin yayõna ilişkin yetki ve sorumluluklarõ 
TMMOB Yönetim Kurulunca üstlenilmiştir.

Yönetim
Yürütücülük ise üç devrede, üç ayrõ kurul tarafõndan sürdürülmüştür. 14 Şubat 
1975 tarihine (7. sayõya) kadar TMMOB Yönetim Kurulunun yönetiminde 
yürütülen çalõşmalar; 14 Şubat - 11 Nisan 1975 (7 - 11. sayõlar) arasõnda 
TMMOB Yönetim Kurulunca seçilen üç kişilik Yayõn Denetleme Kurulu 
tarafõndan sürdürülmüş; odalar arasõ bir komitenin oluşmasõ ile 11 Nisan 1975 
tarihinden (11. sayõdan) bu yana da yürütücülük altõ Oda temsilcisinden 
oluşan Yayõn Komitesince üstlenilmiştir.

Baskõya Hazõrlõk
Gelen yazõlarõn baskõya hazõrlanmasõ, haberlerin derlenmesi, mizanpaj, 



matbaada yürütülen çalõşmalarõn denetimi ve dağõtõm işleri yayõn kadrosuyla 
ve TMMOB bünyesinde yayõn kadrosu dõşõnda çalõşan elemanlarõn katkõlarõyla 
yürütülmektedir. Aynõ katkõnõn Odalarõn bünyesindeki kadrolarca da yeterince 
sağlandõğõ söylenemez.

Baskõ
Gazetenin dizgi - pikaj - film - montaj - kalõp - baskõ işleri ve kâğit temini Veb 
ofset İleri Matbaacõlõk A.Ş. (Günaydõn Gazetesi) tesislerinde, Birlik yayõn 
kadrosunun denetiminde yürütülmektedir. Baskõya hazõrlõk, işletmenin Ankara 
tesislerinde, baskõ Bursa'da yapõlmakta, gazeteler TMMOB'-ye Ankara'da 
teslim edilmektedir. Yazõlarõn hazõrlanmasõndan sonra, gazetelerin teslimine 
kadar olan süre (3 gün) 72 sattir. Baskõda yönetimin elimizde olmayõşõ, bu 
süreyi teknik açõdan mümkün olanõn iki katõ kõlmaktadõr.
Dağõtõm
BİRLİK HABERLERİ'nin, TMMOB üyeleri dõşõnda, başlõca, Devletin Yürütme 
ve Yargõ Organlarõ, Valilik ve Belediyeler, Üniversite ve Kütüphaneler, 
Elçilikler, Demokratik Kuruluşlar, Sendikalar, Yazarlar, Basõn Mensuplarõ, 
Mahalli Yayõnlar ve Öğrencileri kapsayan beş bin dolayõnda dõş dağõtõmõ 
yapõlmaktadõr. Bu dõş dağõtõmõn abone düzenine dönüştürülme çalõşmalarõ 
başlamõştõr.
Gazetelerin bantlama işlemi Birlik bünyesi dõşõnda oluşturulan bir kadro 
tarafõndan yapõlmaktadõr. Bantlar, Gazete basõlmadan önce adreslenmek-te, 
pullanmakta ve bantlama işleminin yapõldõğõ yere gönderilmektedir. Bantlama 
işinde çalõşan kadronun kesintisiz çalõşmasõ ile, gazetelerin basõmõnõ izleyen 
48 saat içinde 50.000 gazetenin tümü bantlanmõş ve adreslerine postalanmõş 
olmaktadõr.

Yayõn işlerinde kullanõlmak üzere bir adet pul ücret makinasõ ve bir adet adres 
makinasõ alõnmõştõr. Pul makinasõ postalama işlerinde kullanõlmaktadõr. 
Gerekli kodlama çalõşmalarõ bitirilemediğinden adres makinasõ henüz 
işletmeye sokulamamõştõr.

İlan - Abone

Yayõna başlamadan önce ve yayõn süresince geniş bir ilan kampanyasõ 
yürütülmüştür. Reklâm Ajanslarõyla görüşmeler yapõlmõş, bunun yanõ sõra iki 
bine yakõn firmaya yayõna başlarken bir yazõ ve aynõ firmalara yedi sayõ 
BİRLİK HABERLERİ, tanõtmak amacõyla gönderilmiştir. Onuncu sayõdan 
sonra bu dağõtõma son verilmiş ve 21 Nisan günü yeni bir yazõ gönderilerek 
ilan şartlarõ hatõrlatõlmõştõr. Bu çabalara karşõn, ilan konusunda özel 
firmalardan, beklenen ölçüde bir ilgi görülmemiştir.

Resmi ilanlar konusunda ise, Basõn İlan Kurumuna başvurmak için gerekli 
yayõn süresi beklenmiş, 12. sayõnõn basõmõndan sonra başvurma yapõlmõştõr.
Abone işlemlerine dönem sonunda başlanmõştõr. Dõş dağõtõmõn abone 
düzenine sokulmasõ ve geniş bir abone kampanyasõna girişilmesi için 
çalõşmalar sürdürülmektedir.

Maliyet

BİRLİK HABERLERİ Gazetesinin bir sayõsõ için yapõlan harcamalar kabaca 



şöyle özetlenebilir :
Telif         : 3.000 �
Personel   : 12.000,�
Baskõ � Kâğõt : 30.000 �
Postalama   : 10.000,�
Diğer         :  5.000,�
TOPLAM   : 60.000,� TL

AKSAKLIKLAR

Yayõn politikasõna ilişkin olarak başlangõçta saptanan ilkelerin yeterince 
uygulanabildiği söylenemez. BİRLİK HABERLERİ'nin okuyucular tarafõndan, 
bu biçimiyle de ilgi gördüğü ve okunduğu yolunda güçlü belirtiler varsa da, 
yayõnõ yürüten kadrolarõn kanõsõ, daha başarõlõ bir yayõn organõ çõkarõlmasõ için 
objektif koşullarõn var olduğudur. Olanaklõ olandan daha geri düzeyde 
bulunan BİRLİK HABERLERİ konusunda bu açõdan özeleştiri yapõlmasõ tüm 
Genel Kurul Delegelerinin görevidir.

Odalarõn ihtisas alanlarõnõ aşan sosyal sorunlara ilişkin yayõn yapabilmek için 
gerekli ilişkiler yeterli ölçüde sağlanamamõştõr. Ekonomi, Sanat ve Kültür 
dallarõnda bir dereceye kadar kurulan ilişkilerin yetersizliği de yayõnda kendini 
göstermektedir.

Odalarõn ihtisas alanlarõna giren konularda bilimsel çalõşmalar yapacak, 
sorunlarõ en somut görüntüleriyle sergileyecek düzeyde yazõ hazõrlayabilecek 
kadrolarõn Odalar bünyesinde oluşturulmasõ, güncel sorunlara sloganlar 
ötesinde yaklaşabilecek uzmanlaşmanõn sağlanmasõ ve bu birikimin öncelikle 
merkezi yayõn için değerlendirilmesi yeterince gerçekleştirilememiştir.

BİRLİK HABERLERİ Gazetesinin en önemli eksikliklerinden biri, çevresinde 
etkin bir haber ağõ oluşturamamõş olmasõdõr. Bu konuda Odalar, bugünküne 
oranla çok daha yüksek düzeyde katkõda bulunabilecek olanaklara sahiptirler.

Kaynaklarõn değerlendirilmesinde, konu seçimi, yazõ dili, mizanpaj ve baskõya 
ilişkin eksiklik ve hatalarõn olduğu açõktõr. BİRLİK HABERLERİ yayõn kadrosu, 
bu konularda, tüm çabalarõna karşõn yetersiz kalmõştõr.

Yayõn tarama, arşivleme,dokümantasyon çalõşmalarõ yürütülememiştir. 
Kadrosuzluk bu konuda en önemli etkendir.

Süreli yayõnõn ötesinde, Odalarõn ve Birliğin ortaklaşa yürüttükleri bilimsel 
çalõşmalarõ değerlendiren, çeşitli uzmanlõk dallarõndaki araştõrmalarõ derleyen 
kitap, broşür gibi yayõnlar yapõlmasõnda, kadrolar ve mali olanaklar yetersiz 
kalmõştõr.

ÖNERİLER

Aksaklõklar bölümünde değinilen sorunlarõn üzerine gidilmeli, gerekli ilişkiler 
kurulmalõdõr.

İstanbul ve İzmir'in Katkõsõ



TMMOB Merkezinde, Elektrik, İnşaat, Kimya, Maden, Makina ve Ziraat 
Mühendisleri Odalarõ temsilcilerinden oluşan Yayõn Komitesi çalõşmalarõnõ 
sürdürmektedir. Komite, Odalarõn yayõna yeterli ölçüde katkõsõnõ sağlayacak 
çalõşmalarõ yürütmelidir. İstanbul ve İzmir'deki Oda Şubeleri de birlikte 
çalõşarak, bu illerdeki kadrolarõn BİRLİK HABERLERİ'ni nasõl 
destekleyeceklerini saptamalõ, yazõ ve haber kaynağõ olarak en üst düzeyde 
katkõyõ organize etmelidir.

Haber Ağõnõn Oluşturulmasõ

Odalarõn Şube ve Temsilcilikleri,BİRLİK HABERLERİ'nin haber ağõnõ 
oluşturmalõdõr. TMMOB İşyeri Temsilcilikleri de haber kaynağõ olarak 
değerlendirilmeli. Temsilciler bu çalõşmayõ görevlerinin bir parçasõ 
saymalõdõrlar.

Eleştiri ve Önerilerin Saptanmasõ

Tüm bu organlar, öncelikle, BİRLİK HABERLERİ Gazetesinin eleştirisini ve 
yayõn ilkeleri konusundaki önerilerini en kõsa zamanda TMMOB'ye iletmeli ve 
bunu yaparken çevrelerindeki üyelerin görüşlerini yansõtmaya dikkat 
etmelidirler.
Yayõnõn üyelerce ne ölçüde benimsendiğinin ve okunduğunun saptanmasõ için 
ayrõca anket/yoklama yollarõna başvurulmalõdõr.

Yayõn Kadrolarõnõn Mekan Birliği

Odalarõn bünyesinde yayõn çalõşmalarõ sürdürülmektedir. Bu dağõnõk gücün 
birleştirilmesi gereklidir. Tüm Odalarõn ve TMMOB'nin yayõn kadrolarõ bir 
mekanda toplanmalõdõr. Odalarõn bağõmsõz yayõn çalõşmalarõna olanak 
tanõyacak biçimde gerçekleştirilecek olan Mekan Birliği,insan gücü, araç -
gereç, dokümantasyon ve arşiv birliğini sağlayacak, çalõşmalarõ hõzlõ, 
rasyonel, tutumlu kõlacak ve iletişimi en üst düzeye çõkaracaktõr.

Ortak Basõmevi

Her yõl Odalarõn ve TMMOB'nin matbaalara verdiği milyonlarca lira 
değerlendirilmeli, kaynak israfõna son verilmelidir. Kurulacak bir basõmevi, tüm 
yayõnlarõn baskõsõnõ güvence altõna alacak ve yayõn çalõşmalarõnõn düzenli 
yürütülmesini sağlayacaktõr. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, olanaklar 
ölçüsünde kalõcõ ve ileride gelişecek gereksinmelere de cevap verecek 
düzeyde bir tesisin kurulmasõdõr.

GELİŞMELER
BİRLİK HABERLERİ, tüm eksikliklerine karşõn, TMMOB çalõşmalarõnda 
önemli bir adõm olmuştur. Merkezi Yayõn Organõ, Odalar arasõ yakõnlaşmayõ 
ve TMMOB çevresinde kenetlenmeyi hõzlandõran girişimlerin önemli bir 
parçasõdõr. Kitleyle ilişki kurmak açõsõndan da değerlendirildiğinde gazetenin 
örgütleyici niteliği belirginleşmektedir. BİRLİK HABERLERİ üyeler ve Odalar 
arasõ birlikteliği sağlama doğrultusunda yadsõnamaz gelişmeler yaratmõştõr.



Birlik sağlama yolundaki bu yararlarõnõn yanõ sõra, TMMOB'nin sesini çok 
geniş bir kesime ulaştõrmada da başarõlõ olan BİRLİK HABERLERİ Gazetesi, 
kuruluşlar ve kişiler üzerinde etki yaratmõş, basõm-yayõn organlarõnda yankõ 
bulmuş, etkin ve güçlü bir ses olmuştur.

2.9
diğer konular

2.9.1  YÜKSEK ONUR KURULU
Geçtiğimiz dönem, hiçbir konu gelmediği için Yüksek Onur Kurulu toplanmadõ. 
TMMOB Yönetmeliğine göre 2 yõlda bir seçilen Yüksek Onur Kurulunun görev 
süresi dolduğundan bu Genel Kurulda yeniden seçilecektir.

2.9.2 TMMOB'DE TOPLU  İŞ SÖZLEŞMESİ
19. Çalõşma döneminde TMMOB ile DİSK'e bağlõ Sosyal İş Sendikasõ 
arasõnda sürdürülen toplu iş sözleşmesi sonuçlandõrõldõ. Bu sözleşme 1 Ocak 
1975 gününden geçerli olmak üzere 1 yõllõk süre için imzalandõ. Sözleşmeye 
göre TMMOB'de çalõşanlar sosyal yardõmlar, ücret artõşõ ve sosyal güvenceye 
kavuştular. Hayat pahalõlõğõnõn hõzla artmasõ ve TMMOB'nin gelişme 
koşullarõnõn göz önüne alõnmasõyla 1 yõl süre için imzalanan toplu iş 
sözleşmesinin 1 Ocak 1976 tarihinde yenilenmesi gerekmektedir.

2.9.3 KALİTE BELGESİ KONUSU

Odalarõmõzõn bir kõsmõnõ ilgilendiren bu konu üzerinde çõkan bir iki 
anlaşmazlõk, dönem içinde yapõlan ortak çalõşmalarla giderildi. Öte yandan 
kalite belgesi konusunu yeniden düzenleme amacõyla kurulan odalar arasõ bir 
komisyon çalõşmalara başladõ. Sekreterliğini önce Birlik daha sonra Makina 
Mühendisleri Odasõnõn yürüttüğü bu komisyon çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.

MALİ RAPOR
ve
DENETİM RAPORU

3.1
mali rapor

Birliğimiz, diğer bölümlerde belirtilen çalõşmalarõ yaparken 1974 yõlõ bütçe 
olanaklarõnõ daima göz önünde tutmuş ve sõnõrlõ parasal imkânlar içerisinde 
genel bütçe ve muhasebe kurallarõna dayalõ olarak gider bütçesinin sarfõnda 
tasarrufuna ve gelir bütçesinin gerçekleşmesine ve artõrõlmasõna çaba sarf 
etmiştir.

1 � 480.000 lira olarak öngörülen odalar hissesi 31.3.1975 tarihi itibarõyla % 
91 gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantõsõna kadar kalan hisselerinde 
ödeneceğini ümit etmekteyiz.

2 � Bütçede 1  lira olarak yer alan yayõn gelirleri, birlik bültenlerinin satõşõ ve 
ilân geliriyle 132.853 liralõk bir artõş sağlanmõştõr.



3 � Odalarõn 1973 yõllõndan devreden borçlarõ da tahsil edilmiştir.

4 � Birlik bülteninin gereksimi personel giderleri ve yapõlan toplu sözleşme 
uyarõnca artõrõlan ücret ve sosyal yardõmlar personel giderlerinde 55.923
liralõk bir fazla harcamayõ gerektirmiştir.

5 � 1974 yõlõ bütçesinde yayõn için 125.000 liralõk bir ödenek konulmuştur.

4. sayõsõndan itibaren tüm teknik personele gönderilen ve bugüne kadar 12
sayõ çõkartõlmõş olan bülten giderlerinde 129.408 liralõk bir artõş olmuştur.
Bu artõşõn yayõnõn niteliği ve basõm adedi göz önünde tutulduğunda anõlan 
harcamada azami tasarrufa gidildiği görülür.

6 � 62.000 liralõk huzur hakkõndan yönetim kurulu üyeleri huzur haklarõnõ
almayarak 61.019 liralõk bir tasarruf sağlanmõştõr.

7 � Bu dönem içerisinde bütçe ve muhasebe uygulamalarõ düzene 
sokulmuştur. Ayrõca Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği taslağõ hazõrlanarak 
genel kurulun tasvibine sunulmuştur. Böylece bütçe ve muhasebe tekniği  
uyarõnca bundan sonraki uygulamalarõn düzenli ve kolay yürütülmesi 
sağlanacaktõr.

TMMOB'NİN 31.3.1975 GÜNÜ İTİBARİYLE BLANÇOSU

KASA       7.591.80 
BANKA     15.283.46
SABİT K.  80.877.25               M. ALACAKLILAR      14.202.08
         103.752.51               MÜDEVVER GELİR      89.550.43
                                                     103.752.51
           

TMMOB 1974 ÇALIŞMA DÖNEMİ (1.4.1974 - 31.3.1975) TAHMİNİ GELİR 
BÜTÇESİ VE  GERÇEKLEŞEN  GELİRLER CETVELİ

Gelir                       Gelir          Gerçekleşme TL.     Fark TL 
                           Tahmini TL.     
1 � Odalar Hissesi    480.000.�       436.015.70          - 43.984.30
2 � Odalardan Yardõm          1.�                           -      1.-      
3 � Yayõn Gelirleri          1.�       132.852.86          +132.852.86 
4 � Bağõş ve Yardõmlar          1.�                           -      1.-
5 � Sair Gelirler                1.�           894.41          +    894.41
6 � Kasa ve Banka           45.832.21       45.832.21                 -
7 � Odalar Borcu           61.203.�        61.203.-                  -

                 TOPLAM    587.039.21      676.798.18          +  89.758.97

1.4.1974 - 31.3.1975 TARİHLERİ  İÇİN  GENEL KURULCA KABUL  EDİLEN 
ÖDENEK İLE GERÇEK HARCAMALAR TABLOSU

Giderler                Ödenek       Harcamalar       Fark



Kira                      27.600.�       27.600�            �
Elektrik,Su                 1.000.�          159.78        �840.22
Kõrtasiye                 8.000.�        5.778.55    �2.221.45
PTT                       5.000.�        5.298.25    +  298.25
Personel ücr.,sig.primi ve
geçmiş yõllar borçlarõ    196.308.31252.230.99     +55.922.63
Hakkõ Huzurlar           62.000�           981.�     �61.019.�
Yolluklar                 15.000�         3.822.50     �11.177.50
Feani Hissesi            3.600.�          �     - 3.600.�
Genel Kurul Gid. ve
Kurultay giderleri     30.000.�   19.560.�     �10.440.�
Adli  Masraflar           12.000.�          �     �12.000.�
Çeşitli  Masraflar     15.000.�   20.897.45     + 5.897.45
Bağõş                            1.�          �     �     1.�
Sivil Savunma Fonu      5.000.�    1.001.65     �3.998.35
Demirbaş Alõmlarõ           40.000.�   58.803.�     +18.803.�
Sosyal Yardõmlar           11.000.�    2.850.�     � 8.150.�
İş Yeri Temsilcilikleri     15.000.�          �     �15.000.�
Af ve Fikir Özgürl. Kom.
Ve Demo. Hak. Sür. Ko.      15.000.�          �     �15.000.�
Yayõn Masraflarõ          125.530.90   254.939.75   +129.408.85
                           587.039.21   653.922.92   + 66.883.71

TMMOB 1975 YILI GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

TMMOB gelir bütçesi  bölümleri  aşağõda  açõklanmõştõr.

1. ODALAR HİSSESİ : Tüm odalar eskiden olduğu gibi yine üye başõna
aylõk 1 T.L. üzerinden aidat ödeyeceklerdir. Odalarõn 1975 yõlõndaki toplam
üye sayõsõnõn 55.000 olacağõ düşünülerek,odalar hissesi : 55.000 X 1.00 x 12
=  660.000 T.L. olacağõ hesaplanmõştõr.

2. Ortak yayõn giderlerini karşõlamak üzere odalarõn 1975 yõlõnda gerçekleşen 
gelir bütçelerinin 5 milyon T.L. na kadar olan kõsmõnõn % 6'sõ, 5 milyon T.L. 
dan sonraki kõsmõnõn ise % 3'ünün ortak yayõn gelirleri bölümünü
oluşturacağõ düşünülmüştür. Toplam oda bütçelerinin 30 milyon T.L. olarak 
gerçekleşeceği varsayõmõyla ortak yayõn gelirleri :

24.000.000 X 0.06 =  1.440.000 T.L. 
6.000.000  x 0.03 =    180.000 T.L.
TOPLAM               1.620.000 T.L.  olarak saptanmõştõr.

3. YAYIN SATIŞ GELİRLERİ : TMMOB tarafõndan satõlacak yayõnlardan elde 
edilecek gelirler 85.000 T.L. olarak öngörülmüştür.

4. REKLAM GELİRLERİ : Birlik yayõn organlarõnda yayõnlanan reklamlardan 
elde edilecek gelirler 88.444 T.L. olarak düşünülmüştür.

5. YARDIM VE  BAĞIŞLAR : Çeşitli kuruluşlardan 100.000 T.L. lõk bağõş
sağlanacağõ sanõlmaktadõr.



6. ODALARDAN ALACAKLAR : 1974 yõlõndan tahsil edilemeyen aidatlar ve 
bülten gelirleri toplamõ 78.611 T.L. dõr.

TMMOB 1975 YILI GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

1975 yõlõ için 2.632.055. TL. lõk bir gider bütçesi öngörülmüştür.

1. Bölümde personel ücretleri, sosyal yardõmlar ve tazminatlar yer almaktadõr. 
Ekli kadro cetvelinde görülen ücretler ve toplu sözleşmeden doğan haklar 
toplamõ olarak 811.052.� TL. bir gider saptanmõştõr.
II. Bölümde; TMMOB ile ilgili giderleri için Başkan, Başkan Yardõmcõsõ ve 
sayman üyeye verilmek üzere 30.000.� TL. lõk bir yürütme kurulu ödeneği 
ayrõlmõştõr. TMMOB Yönetim Kurulunun 40 toplantõ yapacağõ ve yönetim 
kurulu üyelerine 60.� TL. hakkõ huzur verileceği düşünülmüştür. Denetleme 
Kurulunun 4 toplantõ yapacağõ ve 3 üyeye 100'er lira hakkõ huzur verileceği 
göz önüne alõnarak 1200.� TL. konulmuştur. Ayrõca bu bölümde Yönetim 
Kurulunun ihtiyaç duyacağõ tetkik ve danõşmanlõk konulan içinde 10.000.� 
TL. lõk bir gider yer almaktadõr. Bölüm toplam 94.001.� TL. dõr.

III. Bölümde; 26 sayõ çõkacağõ tahmin olunan Birlik Haberlerinin telif, basõm ve 
postalama giderleri ile diğer konularda yapõlacak yayõnlar için 1.150.000.� 
TL. gider -öngörülmüştür.

IV. Bölümde Genel Giderler yer almaktadõr. Bu bölümün toplamõ 337.000.� 
TL. dõr. Bu bölümde yer alan 180.000.� TL. sõ Mimarlar Odasõnõn işgal edilen 
3 katõna  karşõlõk verilmektedir.  Bu  üç katta TMMOB, üye sayõsõ az olan 
odalar, 2. Teknik Eleman Kurultayõ ve Ortak Belge Bürosu yer almaktadõr. 
Konferans salonu  odalarõn  ve TMMOB'nin çalõşmalarõnda kullanõlmaktadõr. 
Bu üç katõn diğer ortak kullanõşlara da açõlmasõ için çalõşmalar 
sürdürülmektedir.

V. Bölüme TMMOB Genel Kurulu ile; Teknik Eleman Kurultayõ ve yõl içinde 
yapõlacak diğer toplantõ ve kongreler için toplam 70.000.� TL. konulmuştur.
IX. Bölümde ise işyeri temsilciliklerinin çalõşmalarõnda kullanõlmak üzere 
20.000.� TL. öngörülmüştür.

TMMOB KADRO CETVELİ
SÖZLEŞMELİ  PERSONEL

Kadro Unvanõ                       Ücreti                        Adedi

Genel Sekreter                     9.000.-                         1               
Genel Sekreter Yardõmcõsõ          6.750.-                         1
Yayõn Sekreteri                    6.750.-                         1
Teknik Sekreter                    6.750.-                         1
Hukuk Danõşmanõ                    6.000.-                         1
KADROLU PERSONEL

Memur                              3.050.-                         1
Dökümantasyon   Memuru             2.750.-                         1
Memur                              1.950.-                         1



Daktilo                            1.900.-                         1
Veznedar                           1.900.-                         1
Hizmetli                           2.550.-                         1
Muhasebeci (yarõ zamanlõ)          1.000.-                         1

TMMOB 1975 YILI TAHMİNİ GELİR  BÜTÇESİ

ODALAR HİSSESİ                                      660.000.00 TL. 
ORTAK YAYIN GELİRLERİ                             1.620.000.00 TL.
YAYIN SATIŞ GELİRLERİ                                85.000.00 TL.
REKLAM GELİRLERİ                                     88.444.00 TL.    
YARDIM VE BAĞIŞLAR                                  100.000.00 TL.
ODALARDAN  ALACAKLAR                                 78.611.00 TL.
            TOPLAM                                2.632.055.00 TL.

TMMOB 1975 YILI TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

Bölüm      Madde    Gider Nevi               Toplam      Bölüm Toplamõ
1                   PERSONEL GİD.                        811.052.-
                    A. ÜCRETLER
            1       Sözleşmeli personel ücr. 423.000-                             
            2       Kadrolu Personel ücr.    169.200-
            3       Geçici personel ücr.      24.000-
            4       İkramiyeler               28.200-
            5       Fazla Mesai Ücr.          12.000-
            6       Kasa Tazminatõ             3.600-
            7       Per.Sig.Primi.işv.his     62.250-
            8       Geçici görev yolluklarõ   25.000-
                                                 747.250

B.  SOSYAL YARDIMLAR

Yemek yardõmõ                                 30.240- 
Taşõt yardõmõ                                  4.760-
Giyim yardõmõ                                  6.000-
Yakacak yardõmõ                                3.600-
Aile yardõmõ                                   4.000-
Çocuk yardõmõ                                  4.200-
Öğrenim yardõmõ                                5.000-
Diğer sosyal  yardõmlar                        6.000-
                                              63.800-

C.  TAZMİNATLAR

17 İhbar tazminatlarõ                               1-
18 Kõdem tazminatlarõ                               1-
                                                    2-

II YÖNETİM  GİDERLERİ
1 Yürütme Kurulu ödeneği                      30.000.-
2 Huzur haklarõ                               42.001.-



2.1 Yönetim  K.              40.800.�
2.2 Denetleme K.                1.200.�
2.3 Y.  Onur  Kurulu             1.�

Bölüm  Madde  Gider Nevi               Toplam        Bölüm Toplamõ           

         3    Temsil Ödeneği           12.000.-
4 Tetkik ve danõşmanlõk gi.10.000.-

III           YAYIN GİDERLERİ                        1.150.000.-
         1    Telif ücretleri          60.000.-
         2    Basõm giderleri         780.000.-
         3    Postalama giderleri     260.000.-
         4    Diğer Yayõn giderleri    50.000.-
IV            GENEL GİDERLERİ                           337.000.-

1 Kõrtasiye ve Basõlõ Kağ. 20.000.-
2 Kitap,gazete,ve dergi    25.000.-
3 Kira                    180.000.-
4 Damga pulu gid.           2.000.-
5 PTT giderleri            20.000.-
6 Su,aydõnlatma gi.        25.000.-
7 Vergi,resim,harçlar      20.000.-
8 Dava,icra,noter,gid.      5.000.-
9 Tamir ve bakõm gid.      10.000.-
10 Sivil savunma fonu       15.000.-
11 Sivil savunma fonu       15.000.-
12 Diğer genel giderler      5.000.-

V             KONGRE VE KURULTAY GİDERLERİ                70.000.-
1 Birlik genel kurul gid.  40.000.-
2 Kongre,kurultay gid.     30.000.-       

VI            DEMİRBEŞ GİDERLERİ                          50.000.-
VII           İMHA                                             1.-
VIII          SAİR GİDERLER                              100.001.-
         1    Sosyal bağõş ve yard.    40.000.-
         2    Geçen yõldan bülten 
              baskõ ve kağ.borcu       60.000.-
         3    Bilinmeyen giderler           1.-
IX            TEMSİLCİLİK GİDERLERİ                       20.000.-
              
              GENEL TOPLAM                              2.632.055.-

TMMOB 1975 YILI BÜTÇE ELEŞTİRİSİ (DENETLEME KURULU GÖRÜŞÜ) 

GELİRLER :

TMMOB 1975 yõlõ Bütçesi 1974 yõlõ bütçesine göre yaklaşõk % 500 fazlalõkla 
2.632.055 TL. olarak öngörülmüştür. Birliğimizin güçlü ve etkin işlevini 
sürdürebilmesi bakõmõndan böyle bir atõlõm gerekli ise de olanaklarõn fazla 
zorlandõğõ izlenimi algõlanmaktadõr.

GİDERLER :



Gider Bölümlerinde en büyük harcamalar 1.150.000 TL. lõk Yayõn Giderleri 
Bölümü ile 811.052 TL. lõk Personel Giderleri Bölümünde yapõlacaktõr.

50.000'i aşkõn üyeye 15 günde bir ulaştõrõlmakta bulunan Birlik Bülteninin, 
doyurucu nitelikli bilgi ve haberleri içeren şeklini koruyabilmesi, giderek daha 
da zenginleşebilmesi onu yaratan yayõn kadrosunun güçlendirilmesi ile doğru 
orantõlõdõr.

Yõlda 1,5 milyona yaklaşan bültenin üretimi dağõtõmõ, anõlan gider bölümlerinin 
büyümesine neden olmaktadõr.

1975 yõlõ kadro cetveli incelendiğinde Yayõn Sekreteri ve Yayõn Teknik 
Sekreteri kadrolarõnõn konduğu, ayrõca Birliğin artan Bürokratik işlerinin daha 
sağlõklõ olarak yürümesi için Genel Sekreter Yardõmcõlõğõ kadrosu ile yeni 
memur kadrolarõna yer verildiği görülmektedir.
Genel Giderler Bölümünde Kira giderlerinde 180.000 TL. gibi büyük bir değer 
görülmektedir. Yönetim Kurulu ile yapõlan görüşmeden Birliğin yeni çalõşmağa 
başladõğõ Mimarlar Odasõna ait binadan üç kat kiralamõş olduğu nedeniyle ileri 
geldiği öğrenilmiştir.

Diğer Giderler Bölümünde bulunan 15.000 TL. lõk Sivil Savunma Fonu 
giderleri için kurulumuzca belirlenen görüşün Hukuk Danõşmanõna sorulmasõ 
gerekli görülmektedir. «Birlik Bütçesi Oda bütçelerinin bir bölümünden 
oluşmaktadõr, Odalar bütçelerine göre anõlan fona ödeme yaptõklarõna göre 
Birliğin de bütçesinden anõlan fona ödeme yapmasõ gerekli midir? Kanõmõzca 
aynõ gelir için iki defa ödeme yapõlma durumu doğmaktadõr.» Konunun Hukuk 
Danõşmanõnca incelenerek ödeme yapõlõp yapõlmamasõ yönünde görüş 
alõnmasõnõ öneririz.

Demirbaş Giderleri Bölümünde öngörülen 50.000 TL sõ ile Birliğin çalõşacağõ 
üç kata gerekli perde, masa, sandalye gibi eşyalarõn alõmõna yetip 
yetmeyeceği konusunda şüpheye düşülmüştür.

Sonuç olarak Birlik Bütçesinin gelirlerinin biraz geniş, giderlerin bazõ 
bölümlerinin ise biraz dar tutulduğunu belirtir yeni Yönetim Kuruluna harcama 
yaparken dikkatli, gelir sağlarken atak olmasõnõ kurulumuzca öneririz.
Saygõlarõmõzla

                 Denetleme Kurulu
Lütfü AKKAN      Halil GÖKSU    Nejat TARLAN

Kurulumuz yõllõk olağan denetlemeleri dõşõnda yõl sonu denetlemesini de 
yaparak. Birliğimizin 1.4.1974 ile 31.3.1975 dönemine ilişkin gelir ve 
giderlerini incelemiştir.

İncelemelerimiz sonucunda geçen yõl 587.039.21 TL. sõ olarak öngörülen 
giderlerin Birliğin görevlerine uygun olarak örgütlenme yoluna geçmiş olmasõ 
nedeniyle personel giderlerinde 55.922.68 TL lõk, yayõn giderlerinde 
129.408.85 TL lõk fazla harcama yapmasõyla 653.922.92 TL. sõ olarak 
gerçekleştiği saptanmõştõr.



Ancak 101.352.86 TL. lõk Bülten geliri ile 31.500.� TL. lõk ilan geliri bu 
harcamadan düşüldüğünde tüm giderlerde fazla harcama olmadõğõnõ Genel 
Kurulumuzun bilgi ve onayõna sunarõz.

Harcamalarõn yürürlükteki usullere uygun olarak yapõldõğõ görülmüş 
olduğundan sonuç olarak Yönetim Kurulunun Genel Kurulumuzca 
aklanmasõnõ dileriz. 28.4.1975
               
               Denetleme Kurulu Üyeleri
Lütfü AKKAN    Halil GÖKSU  Nejat TARLAN

3.2
denetim raporu

4 EKLER
türk mühendis ve mimar odalarõ birliği bütçe ve genel muhasebe yönetmeliği

BÖLÜM � l

Genel Hükümler :
Madde 1 � Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliğinin muhasebe işleri ile 
bütçe düzenlenmesi ve uygulama işleri bu yönetmelik uyarõnca yürütülür.

Madde 2 � Birliğin yetkilendirmesi koşulu ile temsilcilikler «Temsilcilik 
Bütçesi» hazõrlayabilirler Birlik adõna tahsilat yapabilirler. Temsilcilikler bütçesi 
Birlik Bütçesinde topluca yer alõr.
Madde 3 � Birliğin kanun gereğince bütün gelir ve gideri Birlik 
muhasebesinde toplanõr, işlenir, ve muhasebe birleştirilir. Temsilcilikler, 
bütçelerine göre harcama yapmak ve bu yönetmelik uyarõnca muhasebelerini 
tutmakla yükümlü ve yetkilidirler.

Madde 4 � Birliğin bütçe devresi 1 Nisandan başlar, ertesi yõl 31 Mart'-ta 
sona erer.

BÖLÜM � II Bütçe :

Madde 5 � Birliğin bütçesi Yönetim Kurulunca hazõrlanõr ve Genel Kurulun 
onayõndan sonra 1 Nisan tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Bütçenin yürürlük tarihi ile Birlik Genel Kurulunun onay tarihi arasõndaki 
devrede, yeni yõl bütçesinden, normal veya zorunluluk gösteren masraflarõ da 
harcamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak bu müddet içerisindeki harcama 
kafi mizan cetveli ile ayrõca Genel Kurulun onayõna sunulur.

Madde 6 � Birlikçe yetkili kõlõnan temsilcilikler yeni yõl bütçelerini 1 Şubata 
kadar hazõrlayõp Birlik Yönetim Kuruluna göndermek zorunluluğundadõr.

Madde 7 � Birlik Bütçesi aşağõda gösterilen  kõsõmlardan oluşur :

1 � Gerekçe,
2 � Gelirler Cetveli,



3 � Giderler Cetveli,
4 � Kadro Cetveli,

Madde 8 � Temsilcilikler Bütçeleri aşağõda gösterilen kõsõmlardan oluşur :

1 � Gerekçe,
2 � Giderler Cetveli,
3 � Kadro Cetveli,

Madde 9 � Birlik Gelirleri Cetvelinin bölüm ve maddeleri aşağõda 
gösterilmiştir.
A   � Cari Yõl Gelirleri
I   � Odalar Hissesi,
II  � Hizmet karşõlõğõ ücretler,
III � Yayõn  Gelirleri,
IV  � Bağõş ve Yardõmlar,
V   � Çeşitli Gelirler,
B   � Geçmiş Yõllar Gelirleri
VI  � Geçen yõllardan kalan odalar hisseleri,
VII � Geçen yõldan devredilen gelirler,

Madde 10 � Birlik giderleri bölüm ve maddeleri aşağõda gösterilmiştir.

l � PERSONEL GİDERLERİ
A � ÜCRETLER
1 � Kadrolu personel ücretleri,
2 � Geçici personel ücretleri,
3 � İkramiyeler,
4 � Fazla çalõşma ücretleri,
5 � Kaza tazminatõ,
6 � Sigorta primi işveren hissesi.
7 � Geçici görev yolluklarõ,

B � SOSYAL YARDIMLAR
1 � Yemek yardõmõ,
2 � Taşõt yardõmõ,
3 � Giyim yardõmõ,
4 � Yakacak yardõmõ,
5 � Aile yardõmõ,
6 � Çocuk yardõmõ,
7 � Öğrenim yardõmõ,
8 � Diğer sosyal yardõmlar.

C � TAZMİNATLAR
1 � İhbar tazminatlarõ,
2 � Kõdem tazminatlarõ.

II� YÖNETİM GİDERLERİ
1 � Yürütme  Kurulu Ödeneği,
2 � Huzur Haklarõ;



2.1 � Yönetim Kurulu,
2.2 � Denetleme  Kurulu,
2.3 � Onur Kurulu,
2.4 � Yardõmcõ Organlar.

3 � Temsil ödeneği,

4 � Tetkik ve Danõşmanlõk giderleri,

III � YAYIN GİDERLERİ
1 � Telif ücretleri,
2 � Basõm ve kâğõt giderleri,
3 � Diğer yayõn giderleri,

IV � GENEL GİDERLER
1 � Kõrtasiye ve basõlõ kâğõt giderleri,
2 � Kitap, gazete ve dergi giderleri,
3 � Kira,
4 � Damga pulu giderleri,
5 � PTT giderleri,
6 � Isõtma, Aydõnlatma ve Su giderleri,
7 � Vergi, Resim ve Harçlar,
8 � Para icra, Noter giderleri,
9 � Tamir ve Bakõm giderleri,
10 � Malzeme giderleri,
11 � Sivil savunma fonu,
12 � Diğer genel giderler.

V � KONGRE GİDERLERİ
1 � Genel  Kurul Giderleri,
2 � Kongre, Kurultay giderleri,

VI � SABİT  KIYMETLER VE  DEMİRBAŞ  GİDERLERİ

VII � İMHALAR

VIII � SAİR GİDERLER
1 � Sosyal bağõş ve Yardõmlar,
2 � Bilinmeyen Giderler,

IX � TEMSİLCİLİK GİDERLERİ

X � GELİR GİDER FARKI

Madde 11 � Temsilcilikler giderleri cetvelinin bölüm ve maddeleri bünyelerine 
ve ihtiyaçlarõna göre, Birlik Bütçesi esas alõnarak düzenlenir.

Madde 12 � Dergi ve Bülten için bütçe yapõlmaz, ancak Birlik Giderler Cetveli 
Yayõn Bölümüne gelir ve gider farklarõnõ karşõlayacak miktarda ödenek konur.

Madde 13 � Bütçede, ihtiyaç halinde bölüm ve madde değişikliği ile 



maddeler arasõ ödenek aktarmasõ, Birlik Yönetim Kurulunca, yapõlabilir.

Madde 14 � Bütçenin gelir ve gider cetvelleri, öngörülen ödenekler, geçen 
yõlõn gerçek gelir ve harcamalarõna göre saptanõr.

Madde 15 � Bütçe gereğince gelir, tahsilat makbuzu veya banka dekontu 
karşõlõğõnda yapõlõr, ve giderler fatura ve makbuzlara dayanõr.

Madde 16 � Bütçelerin uygulanmasõnda Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu ile 
Sayman üye ve Genel Sekreter yetkilidir.

Madde 17 � Bir defada yapõlabilecek azami sarfiyat miktarõ Yönetim 
Kurulunda saptanõr.

Madde 18 � Birlik Planõna dahil ana hesaplar söylenir :
0 KASA
1 BANKA
2 GELİRLER
3 GİDERLER
4 M. ALACAKLILAR
5 TRANSİT HESAP
6 SABİT  KIYMETLER VE  DEMİRBAŞLAR
7 NETİCE HESABI

Hesaplarõn Açõklamalarõ :

Madde 19 � KASA: Bu hesap para işlemlerini muameleleri ve mevcudu 
göstermeği sağlar. Tahsil ve ödeme fişlerine göre kasaya giren ve çõkan 
paralar, kasa defterine müteselsil numara almak suretiyle kaydolunur. Bu 
hesabõn borcuna, yatõrõlan paralar, alacağõna da çekilen paralar geçirilir. Borç 
bakiyesi kasa mevcudunu gösterir. Borç bakiyesi bir gün içerisinde 5000.� 
TL. nõ geçemez, fazlasõ banka hesabõna yatõrõlõr.

Madde 20 � BANKALAR : Günlük ihtiyaç dõşõndaki paralar her zaman 
çekilebilecek şekilde bir veya birkaç bankada bulundurulur. Bu mevduatõn 
hareket ve mevcudu bu hesapla takip olunur.
Bu hesabõn alacağõna çekilen paralarla banka tarafõndan Birlik, temsilcilik 
veya yayõn hesabõna yapõlan her türlü sarfiyat, borcuna da her şekilde yapõlan 
teslimat geçirilir. Mevcudun getireceği faizler de bu hesabõn borcuna geçirilir. 
Bankadan tahsil olunan her para, bir tahsil fişi ile kasaya alõnõr.

Madde 21 � GELİRLER : Bu hesap aşağõdaki maddelerden oluşmuştur :
1 � Odalar Hissesi,
2 � Hizmet karşõlõğõ ücretler,
3 � Yayõn giderleri,
4 � Bağõş ve Yardõmlar,
5 � Çeşitli gelirler,

Gelirlerin açõklanmasõ :

1 � Odalar hissesi : Birlik Genel Kurulunca her yõl tespit edilecek şekilde



ve oranda Birliğe dahil  ihtisas odalarõndan alõnacak gelirlerdir.

2 � Hizmet karşõlõğõ ücretler: Birlikten istenilebilecek bir görev  karşõlõğõnda 
Yönetim Kurulu kararõ ile alõnacak gelirlerdir.

3 � Yayõn gelirleri : Birlik tarafõndan çõkarõlacak Dergi, Bülten vs. yayõnlarõn 
satõş, abone ve ilan gelirleridir.

4 � Bağõş ve Yardõmlar : Devlet veya Kuruluşlarõndan, ihtisas odalarõndan, 
sair özel teşekküllerden sağlanacak bağõş ve yardõmlar bu hesapta 
toplanacaktõr.

5 � Çeşitli gelirler : Yukarõda belirtilen gelirler dõşõnda elde edilebilecek 
gelirler bu hesapta toplanacaktõr.

Madde 22 � GİDERLER HESABI : Birlik İçin yapõlacak masraflar bu ana 
hesapta toplanõr. Giderler hesabõ her zaman borç bakiyesi verir. Giderler 
hesabõ aşağõda belirtilen bölüm ve maddelerden oluşur :

A � PERSONEL GİDERLERİ :
1 � Kadrolu Personel Ücretleri : Birlik Genel Kurulunca kabul edilen personel 
kadrolarõndan personele toplu sözleşme uyarõnca verilen ücretler bu hesapta 
toplanõr.

2 � Geçici personel ücretleri : Personel kadrolarõ dõşõnda gerektiğinde geçici 
olarak çalõştõrõlacak elemanlara bu hesaptan ödeme yapõlabilir.

3 � İkramiyeler : Memur ve hizmetlilere ödenecek her türlü ikramiyeler bu 
hesaba işlenir.

4 � Fazla çalõşma ücretleri : Memur ve hizmetlilerin gerektiğinde normal
çalõşma dõşõndaki çalõşmalarõ  karşõlõklarõ  bu hesaptan  ödenir.

5 � Kasa tazminatõ : Bilfiil para ve kõymetli evrakõn saklanmasõndan sorumlu 
tahsilat ve ödemeyi yapan veznedara verilecek kasa tazminatõ bu hesaptan 
ödenir.

6 � Personel sigorta primi  işveren hissesi :Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu 
gereğince memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilen sigorta primlerine ek 
olarak işverence ödenmesi zorunlu prim karşõlõklarõ için açõlmõş hesaptõr.

7 � Geçici görev yolluklarõ : Yönetim Kurulu, Yürütme Kurulu, Onur Kurulu, 
Yardõmcõ Organlar, Denetim Kurulu üyelerine, işyeri temsilciliklerine, Genel 
Sekreter ve Danõşmalara ve memur ve hizmetlilere seyahat ve ikametgah 
gündelikleri bu hesaptan ödenir.

B � SOSYAL YARDIMLAR : Memur ve hizmetlilere gerek Genel Kurulca 
gerekse toplu sözleşme gereğince ödenecek sosyal yardõmlar için ayrõlmõş bir 
gider bölümüdür. Sağlanan yardõmlar cinsine göre tali hesaplardan ödenir.

C � TAZMİNATLAR : Memur ve hizmetlilerin görevlerine son verilmesi veya 



emekliye ayrõlmalarõ halinde Sosyal Sigortalar Kurumu kanunu gereğince 
veya toplu sözleşme uyarõnca ödenecek ihbar ve kõdem tazminatlarõ bu 
hesaptan ödenir.

D � YÖNETİM GİDERLERİ : Yönetimde hizmetleri geçen :
1 � Yürütme  kurulu  üyelerine verilecek ödenek,

2 � Yönetim, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Yardõmcõ organlara ödenecek
huzur haklan,

3 � Temsil  :  Birliği temsilen  katõlman  Dernek ve  kuruluşlara  ödenecek
aidatlar, yurt içinde ve dõşõndaki toplantõlara katõlma ve tören masraflarõ, 
meşrubat ve yemek masraflarõ gibi harcamalarõn ödeneği.

4 � Tetkik ve Danõşmanlõk Ücretleri : Gerektiğinde inceleme yapacak -/e
görüş bildirecek teknik ve hukuki danõşmanlara verilecek ücretler bu hesaptan 
ödenir.
E � YAYIN GİDERLERİ : Yayõnlanacak dergi veya bülten için    yapõlacak 
masraflarõn toplanacağõ hesaptõr.
1 � Telif ücretleri,
2 � Basõm ve kâğõt giderleri,
3 � Diğer yayõn  giderleri,

tali hesaplarõ vardõr. Yayõn giderleri türlerine göre bu tali hesaplardan ödenir.

F � GENEL GİDERLER :

1 � Kõrtasiye ve basõlõ kâğõt giderleri : Birlik, Şube ve yayõn işlerinin 
gerektirdiği kõrtasiye ile bastõrõlan matbu evrak ve demirbaş olmayacak büro 
malzemesi bu hesapta ödenir.

2 � Kitap, gazete ve dergi giderleri : Alõnacak kitap, gazete ve dergilerin
ödeneceği bir hesap türüdür.

3 � Kira : Kiralanacak gayri menkuller bu hesaptan ödenir.

4 � Damga pulu giderleri : Her çeşit damga pullarõnõn ödeneceği hesap-
tõr.

5 � PTT Giderleri : Posta, telgraf giderleri ve telefon konuşmalarõ bu hesaba 
kayõt edilir.

6 � Su, õsõtma ve Aydõnlatma Giderleri : Birliğe bağlõ binalarõn õsõtõlmasõ,
aydõnlatõlmasõ için yapõlan masraflarla su bedellerinin ödenmesi için ayrõlmõş 
bir hesaptõr.

7 � Vergi, Resim ve Harçlar : Ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar bu 
hesaptan ödenir.

8 � Para, icra, Noter Giderleri : Açõlmasõ gerekli görülen davalar ile icra 
takiplerinin ve  noter giderlerinin  kayõt edileceği  bir hesaptõr.



9 � Tamir ve Bakõm giderleri : Bina ve her türlü mobilya, alet ve makina
ile eşyalarõn bakõm ve tamir masraflarõnõn kaydolunduğu hesaptõr.

10 � Malzeme giderleri : Demirbaş türüne girmeyen malzemeler için açõlmõş 
bir hesaptõr.

11 � Sivil Savunma Fonu : Özel kanunu gereğince bütçenin  %  0,5 oranõnda 
ödenmesi gereken Sivil Savunma vergisinin ödeneceği hesaptõr.

12 � Diğer Genel Giderler : Gider hesaplarõnda yer almayan diğer gider-
derler bu hesaptan ödenir.

G � KONGRE GİDERLERİ  :

1 � Genel Kurul Giderleri : Olağan veya olağanüstü Genel Kurul 
toplantõlarõnda yapõlan salon kirasõ, delege harcõrahlarõ, ilân, çalõşma raporu 
baskõsõ ve diğer baskõ masraflarõ ile Genel Kurul toplantõsõyla ilgili masraflarõn 
toplanacağõ hesaptõr.

2 � Kongre, Kurultay Giderleri : Yapõlacak kongre, kurultay, seminer panel 
vb. toplantõlarõn tüm giderleri bu hesaptan ödenir.

H � DEMİRBAŞ GİDERLERİ : Mefruşat ve büro levazõmatõ, her türlü mobilya 
ve demirbaş olabilecek yazõhane takõmlarõ, kitaplõk için satõn alõnacak kitaplar 
bu hesaba kaydedilir.
l � İMHA : Kõrõlan, kaybolan veya eskidiği için kaydõnõn silinmesi gereken 
demirbaşlarõn bedelleri bu hesaba kaydolunur. Kõrõlan, kaybolan veya 
zamanla kullanõlmaz bir hale gelen veya satõlmasõ uygun görülen 
demirbaşlarõn kayõtlarõnõn silinmesi için ilgili ve yetkili kimselerce imzalõ bir 
tutanak tutulmasõ ve bunun da Birlik, Yönetim Kurulunca onaylanmasõ 
lâzõmdõr.
l � SAİR GİDERLER : Bu hesapta,

1 � Sosyal bağõş ve yardõmlar,
2 � Bilinmeyen giderler,

tali hesaplarõ vardõr. Bağõş ve yardõmlar 1. hesaptan, önceden bilinmeyen ve 
yukarõdaki hesaplara kaydõ mümkün olmayan her çeşit masraf 2. hesaptan 
takip edilir.

J � TEMSİLCİLİK MASRAFLARI : Temsilciliklerin her türlü masraflarõ bu 
hesapta toplanõr.

Madde 23 � Muvakkat Alacaklõlar Hesabõ : Birlik ile ilgili işlemler nedeniyle 
alacaklõ olan firma, eşhas ve dairelerin alacaklarõ bu hesapla takip olunur. Bu 
hesap evvela alacaklandõrõlõr, sonra borçlandõrõlõr. Bakiye hesaplar mevcut 
borcu gösterir.

Muhtelif Alacaklõlar Hesabõnõn Tali Hesaplarõ Şunlardõr :



1 � Ödenecek vergiler : Ücretler ile hakkõ huzurlardan kesilen vergiler ve
diğer şekillerle tahakkuk edecek her türlü vergi bu hesaba geçirilecektir. 
Vergiler tahakkuk tarihini takip eden ayõn 20'sine kadar Maliye Tahsil 
Şubelerine yatõrõlõr.

2 � Ödenecek Mali Denge Vergisi : Ücretler ile sair ödemelerden 
kanunen kesilecek % 3 oranõndaki mali denge vergileri bu hesaba alacak 
kaydedilir, ödendiğinde hesabõn borcuna yazõlõr.

3 � Emanet paralar : Zamanõnda mahsubu mümkün olmayan veya 
mahiyeti, gönderenin kim olduğu bilinmeyen paralar bu hesaba geçirilecektir. 
Bu hesap yalnõz Birlik Muhasebesinde kullanõlõr.

4 � Karõşõk : Yukarõda yazõlõ hesaplara kaydõ mümkün olmayan paralar 
bu
hesaba işlenir.

Madde 24 � TRANSİT HESAP : Birlik ile ilgili işlemler nedeniyle borçlu olan 
firma, eşhas ve dairelerin borçlan, icra işleri, avanslar. Birliğe bağlõ ihtisas 
odalarõnõn borçlarõ bu ana hesapta tutulur.

Transit Hesabõn Tali Hesaplarõ Şunlardõr :

1 � İcra  İşleri  : Aleyhine  icra takibatõna girişilenler için  icra  
memurluklarõndan veya kendilerinden tahsil edilen paralar bu hesabõn 
alacağõna, yapõlan icra ve avukat masraflarõ bu hesabõn borcuna yazõlõr. Bütçe 
devresi sonunda  borç ve alacak bakiyesi mahiyetine göre Birliğin gelirine 
veyahut Birlik giderine işlenir.

2 � Odalar : Birliğe ödemek üzere tahakkuk eden fakat henüz 
ödenmeyen
Birlik Hisseleri bu hesaba yazõlõr.

3 � Avanslar : Her türlü avanslar bu hesaba yazõlõr.

4 � Karõşõk : Diğer hesaplara girmeyen muameleler bu tali hesaba işlenir.

Madde 25 � SABİT KIYMETLER : Birlik için satõn alõnan gayri menkullerin 
kaydedileceği hesaptõr.
Madde 26 � Netice Hesaplarõ : Gelir ve giderlerin yõl sonunda toplanacağõ 
hesaptõr, bu hesap bakiyesi bilançoda gözükür.

BÖLÜM � IV

Muhasebe İşlemleri :

Madde 27 � Birliğin muhasebesi için aşağõda gösterilen defter, föy fiş ve 
diğer gerekli evrak kullanõlõr.
1 � Defterler :
a) Defteri kebirli Yevmiye Defteri
b) Kasa Defteri



c) Envanter Defteri
d) Demirbaş Defteri

2 � Föyler :
a) Muavin Defter Föyleri

3 � Fişler :
a) Tahsil Fişleri
b) Ödeme Fişleri
c) Mahsup Fişleri

4 � Makbuzlar :
a) Tahsilat Makbuzu
b) Hakkõ Huzur Makbuzu
c) Telif Hakkõ Makbuzu
d) Adi Ödeme Makbuzu

5 � Cetveller :
a)Aylõk Mizan Cetveli.

6 � Diğer Evrak :
a) Ücret Bordrolarõ
b) Harcõrah Beyannamesi
c) Hesap Özeti

Madde 28 � Günlük tahsilat ve sarfiyat günü gününe kasa defterine 
veznedar tarafõndan işlenir ve haftada bir kasa mevcudu muhasebeci 
tarafõndan sayõlarak kasa defterine görüldü kaydõ konulur ve muhasebeci ile 
veznedar tarafõndan imzalanõr.

Tahsilat ve sarfiyatõn ilgili cetvellere, fişlere ve defterlere işlenmesi 
muhasebeci tarafõndan yapõlõr.

Madde 29 � Temsilciliklerin aylõk masraf tahakkuk cetvelleri iki nüsha olarak 
hazõrlanõr. Bir nüshasõ temsilcilikte saklanõr, diğer nüshasõ her ayõn başõnda 
Birliğe gönderilir.

Birlik adõna yapõlan tahsilatõn döküm cetvellerinin bir nüshasõ biri aybaşõnda 
olmak üzere her on beş günde bir Birliğe gönderilir.

Madde 30 � Kasa tahsilatõ veznedar tarafõndan yapõlõr.

Madde 31 � Kasa mevcudu yekûnu ayda bir defa Birlik Sayman Üyesi 
tarafõndan sayõlarak tespit edilir.

Madde 32 � Muhasebe fişleri ve mizan cetvelleri, Muhasip, Genel Sekreter 
ve Sayman Üye tarafõndan imzalanmak suretiyle işlem kontrolü yapõlõr. 
Muhasip, servisinin bütün işlerinden sorumludur.
Madde 33 � Her ay sonunda işlem ve bakiye hesaplarõnõ gösterir bir aylõk 
mizan cetveli düzenlenir. Üç nüsha olarak düzenlenecek olan mizan 
cetvellerinin, bir nüshasõ Yönetim Kuruluna verilir ve bir nüshasõ dosyasõnda 



saklanõr.

Madde 34 � Satõn alma işleri Genel Sekreterliğin sorumluluğunda yürütülür.

Madde 35 � Bilançolar 31 Mart itibariyle düzenlenir. 31 Mart tarihi itibariyle 
çõkarõlacak mizan cetveli düzenlenmeden önce envanter yapõlõr. Demirbaşlar 
sayõlarak kayõtlarõyla karşõlaştõrõlõr. Bütün avanslar devamõnda zorunluluk 
bulunanlar hariç kapatõlõr. Odalar, bankalar, borçlu ve alacaklõ şahõslarla olan 
hesaplar ve diğer hesaplar incelenerek karşõlõklõ uyum sağlanõr. O yõl bütçesi 
gereği ödenecek vergiler, hakkõ huzurlar, telif haklarõ, ve diğer masraflar için 
tahakkuklar yapõlõr, gider hesaplarõ borçlandõrõlõr ve Muhtelif Alacaklõlar veya 
Transit hesap alacaklandõrõlõr. Yukarõda yazõlõ işlerden sonra kafi mizan, gelir 
ve gider cetveli ve bilanço cetveli düzenlenir ve Denetçilerin kontrolü ile 
Yönetim Kurulunun onayõna sunulur.

Gelir veya gider cetvellerinde tahakkuk eden, devredilen gelir veya gider 
bakiyeleri yeni yõl bütçesinin gelir veya gider cetvellerine aktarõlõr.

Madde 36 � Bu yönetmelik hükümleri Genel Kurulun onay tarihinden itibaren 
yürürlüğe girer.

Madde 37 � Bu yönetmelik hükümlerini uygulamağa Yönetim Kurulu 
yetkilidir.


