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GİRİŞ
TMMOB XXIV. Çalõşma Dönemi, emekçi halkõmõz ve onun ayrõlmaz bir 
parçasõ olan bizler için açõ ve sõkõntõlarõn giderek dayanõlmaz boyutlara vardõğõ 
bir ortamda sona ermektedir.

Bu dönem; emperyalizmin ve bir avuç egemen azõnlõğõn çõkarlarõ uğruna, 
geniş halk kitlelerine daha çok yokluğun, işsizliğin, pahalõlõğõn; daha çok 
baskõ, saldõrõ, işkence ve zulmün reva görüldüğü bir dönemdir. 14 Ekim 
seçimlerinin ertesinde, emperyalizm ve yerli ortaklarõnõn istemleri 
doğrultusunda bir hükümet programõ oluşturulmuş ve bu program 
çerçevesinde :

� Başbakanlõk Müsteşarlõğõ'na ve Devlet Planlama Teşkilatõ'nõn    başõna,
yõllarca tekelci sermaye örgütlerinde (MESS vb.) yöneticilik yapan Turgut
Özal getirilmiş,
� TBMM tarafõndan kabul edilen 4. BYKP' da egemen güçlerin istemleri
doğrultusunda değişiklikler yapõlmõş.
� Bir yandan yabancõ sermaye yatõrõmlarõnõ kolaylaştõrõcõ kararlar alõnõrken, 
aynõ zamanda, ağõr sanayi yatõrõmlarõnõn bir bölümü programdan çõkarõlmõş, 
diğer bölümü ise özel sektöre bõrakõlmõş,
� Madenlerin devletleştirilmesine ilişkin Yasanõn yürürlükten kaldõrõlmasõ
için çaba harcanõrken, KİT' lerin özel sektöre devrini öngören bir plan 
yürürlüğe konulmuş,
� Emperyalist  kuruluşlarõn (IMF vb.) dayatmalarõna boyun eğilerek yapõlan 
devalüasyonlarla emekçi halkõn son lokmasõna göz dikilmiş,fiyatlar 
alabildiğine serbest bõrakõlmõş,

� Bütün bu ve benzeri uygulamalarla, emperyalist-kapitalist sisteme olan 
bağõmlõlõk pekiştirirken, emperyalizm ve yerli ortaklarõnõn sömürüsü daha da 
yoğunlaştõrõlmõştõr.

Ekonomik alanda izlenen bu politikanõn yanõ sõra, artan hayat pahalõlõğõ, 
yokluk, işsizlik ve sömürünün yoğunlaştõrõlmasõ sonucu giderek daha da 
yoksullaşan emekçi halkõmõzõn sesini kõsabilmek; bu uygulamalara karşõ çõkan 
işçileri, köylüleri, memurlarõ, teknik elemanlarõ kõsacasõ emeği ile geçinen 
herkesi susturabilmek için :

� Baskõ Yasa Tasarõlarõ gündeme getirilerek\ çõkarõlmõş,
� Demokratik kitle örgütleri kapatõlmõş, yasa dõşõ yollarla aranmõş, binlerce üye 
ve yönetici gözaltõna alõnmõş, tutuklanmõş,



� İlerici yayõn organlarõ kapatõlmõş, yasaklanmõş,
� Çok sayõda insan işkencelere uğramõş, faşist kurşunlara hedef   olmuş
� Açõk faşist bir rejimin koşuklarõnõn hazõrlanmasõna yönelinmiş,
� Grevler ertelenmiş, lokavtlar ilan edilmiş, sendikalar basõlõp işçiler göz
altõna alõnmõş; Tariş de, Ant-Birlik de ve Çuko-Birlik de olduğu gibi binlerce
işçi kõyõlmõş ve insanlõk dõşõ uygulamalarla karşõ karşõya bõrakõlmõş,
� Binlerce kamu görevlisi karda, kõşta kõyõlmõş, sürülmüş, işsiz bõrakõlmõş,
� Kõyõlan işçilerin ve memurlarõn yerine faşist militanlar yerleştirilmiştir.

Bütün bunlarõn yanõ sõra kitle iletişim araçlarõ ile yoğun bir ideolojik saldõrõya 
girişilmiş, gerçeklerin milyonlarca emekçinin gözünden gizlenmesi ve 
saptõrõlmasõ amaçlanmõştõr. Alman ekonomik kararlarõn "ekonominin bir 
gereği" olduğu, başka çözüm yolunun bulunmadõğõ söylenirken; emekçi halka 
karşõ girişilen an ti-demokratik baskõ ve saldõrõlarõn yasal olduğu savunulmuş; 
öte yandan TRT ekranlarõ ve boyalõ basõn sayfalarõ aracõlõğõyla kitlelerin 
beyinlerinin yõkanõlmasõ çabalarõna ağõrlõk verilmiştir. Tekelci sermaye 
sözcülerinin açõklamalarõ TRT ekranlarõnõ saatlerce işgal ederken, çalõşanlarõn 
ve demokratik örgütlerinin görüşlerine yoğun bir biçimde sansür 
uygulanmõştõr. Her gün yapõlan basõn toplantõlarõnda bir yandan halktan 
özveride bulunmasõ istenirken, diğer yandan emekçi halkõn sorunlarõna sahip 
çõkanlara "kan kusturulacağõ" söylenmiştir.

Bugün bütün şiddetiyle sürdürülmekte olan bu uygulamalar; yõllardõr ülkesinin 
ve emekçi halkõnõn çõkarlarõ doğrultusundaki bir mücadeleyi her şeyin üstünde 
tutan devrimci-demokrat-yurtsever mühendis ve mimarlarõ da olanca ağõrlõğõ 
ile hedef almaktadõr. Onlarõn yasal ve yetkili örgütü olan TMMOB'nin, bağlõ 
Odalarõnõ ve yöneticilerini de hedef almaktadõr. Bu yoldaş
� Devrimci-demokrat-yurtsever mühendis ve mimarlar faşist saldõrõlara 
uğramakta, canlarõnõ yitirmekte; an ti-demokratik  baskõlarla görevlerini 
yapmalarõ engellenmekte; kõyõmlarla ve sözleşmeleri yenilenmeyerek işsiz 
bõrakõlmakta; evli olanlardan biri herhangi bir kente diğeri bir başka kente 
atanmakta; bir çok TMMOB yöneticisi ve üyesi nedense(!)Yozgat,Elazõğ ve 
Erzurum'a sürülmekte; sürgünlerin ücretleri düyuna bõrakõlarak iki-üç ay ücret 
alamamalarõ sağlanmakta bilinçli bir "tasfiye Planõ" ile karşõ karşõya 
kalmaktadõrlar.
� TMMOB örgütlüğünün önemli bir parçasõnõ oluşturan İşyeri Temsilcileri
ve Temsilcilik Komitesi üyeleri ve diğer TMMOB yöneticileri işlerinden 
atõlmakta,sürülmekte, yasa dõşõ uygulamalara hedef olmakta; yerlerine
atanan faşist militanlara boyun eğdirilmek istenmektedir,
� 7-8 bin lira ücretle çalõşmak zorunda bõrakõlan mühendis ve mimarlar son 
devalüasyon ile insanlar için en temel hak ve özgürlük olan "yaşama 
hakkõndan mahrum edilmektedirler.

Ancak, bütün bu gerçeklerin yanõ sõra bilinen ve görülen bir başka gerçekte; 
emekçi halkõmõzõn, dağõnõk ve yetersiz de olsa, bu gidişe karşõ durduğu, 
kazanõlmõş haklarõnõ korumak ve yeni haklar elde etmek yolunda yõlmadan, 
bunalmadan mücadele verdiğidir. Bugünlerin hep böyle sürüp gitmeyeceği, 
milyonlarca emekçinin örgütleri ile birlikte verdiği ve vereceği mücadeleler 
sonunda gelecek günlerin aydõ/õlõk olacağõ açõktõr. Türkiye emekçi halkõnõn 
ayrõlmaz bir parçasõ olan mühendis ve mimarlarõn ve onlarõn örgütü 
TMMOB'nin bu karanlõk gidişe kendi alanõnda karşõ duracağõ; bu yolda diğer 



çalõşanlar ve örgütleri ile fiili birlikteliğin sağlanmasõ için çaba harcayacağõ 
açõktõr.
Bu Rapor da TMMOB'nin bir çalõşma döneminde, Türkiye'nin, emekçi halkõn, 
üyenin ve mesleğin sorunlarõndan hareketle yapabildiği çalõşmalarõn bir özeti 
sunulmaktadõr.

TMMOB XXV. Genel Kurulunun eleştiri ve katkõlarõ ile; önümüzdeki dönem 
çalõşmalarõna õşõk tutacağõna, gelecekteki zor günlerde daha etkin ve güçlü 
mücadeleler verecek .bir TMMOB'ni yaratma yolunda bugünden adõmlar 
atacağõna inanõyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR
ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)
XXIV. DÖNEM ÇALIŞMALARI

2.1
Türk mühendis ve mimar odalarõ birliği XXIV. dönem çalõşmalarõnõn ana 
hatlarõ

2.1.1 XXIV. GENEL KURUL

19-20 Mayõs 1979 günleri Ankara'da yapõlan TMMOB XXIV. Genel Kurulu bir 
önceki dönem çalõşmalarõnõ değerlendirerek yeni dönem çalõşmalarõna ilişkin 
bir dizi kararlar aldõ. Genel Kurul, aynõ zamanda, "Yeni Dönem Çalõşma 
Esaslarõ"nõ da belirledi.

XXIV. Dönem Çalõşmalarõ için, yol gösterici olarak, oybirliği ile benimsenen ve 
geçen dönemlerde belirlenen esaslarõn ağõrlõklõ olarak yer aldõğõ metnin giriş 
bölümü aynen şöyle idi :

'İçinde yaşadõğõmõz dönem, egemen sõnõflarõn çõkarlarõnõn korunmasõ ve 
geliştirilmesi uğruna, emekçi sõnõf ve tabakalara faşist terör, õrkçõ-şöven 
baskõlar, her türlü baskõcõ yöntemle işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalõlõğõnõn 
getirildiği bir dönemdir. Her gün artõk onlarca kişinin katledildiği, adeta iç 
savaş koşullarõnõn yaşandõğõ bu ortamda, bağõmsõzlõk demokrasi mücadelesi 
veren güçlerin örgüt ilişkilerini, örgütsel işleyişlerini sağlõklõ bir yapõya 
kavuşturmalarõ yaşamsal öneme sahiptir.

Çalõşma esaslarõ saptanõrken amaç, devrimci bir anlayõşla örgütsel bütünlüğü 
sağlamak, bağõmsõzlõk-demokrasi mücadelesi doğrultusunda oluşturulacak 
programlarõ örgütsel bütünlük içinde yaşama geçirmektir.

Demokratik kitle örgütlerinin, bu arada TMMOB'nin örgütsel bütünlük 
açõsõndan ciddi bunalõmlar geçirmekte olduğu ve içinde yaşadõğõmõz    koşul-, 
lor göz önüne alõndõğõnda, saptanacak ilkelerin, yõllardõr kabul edilen ilkelerle 
birlikte, ama daha ağõrlõklõ olarak, bu bütünlüğü sağlamaya ve korumaya 
yönelik olmasõ gerekmektedir. Bu bakõmdan :

Örgütsel bağõmsõzlõğõn ve bütünlüğün korunmasõ esastõr.

Diğer demokratik kitle örgütleri ile yapõlan ortak çalõşma ye eylemlerde 



örgütsel bağõmsõzlõğõn korunmasõ, ancak örgüt olarak verilen mücadelenin, 
işçi sõnõfõnõn siyasi mücadele hedeflerine tabi olmasõ esastõr. Ortak programlar 
hazõrlanõrken ve yaşama geçirilirken bu nokta üzerinde titizlikle durulmalõdõr.
Öte yandan yaşadõğõmõz tarihi kesitte, siyasi görüş farklõlõklarõnõn yaygõn ve 
yaşanan bir olgu olmasõ, bu olgunun giderek demokratik kitle örgütlerinde 
örgütsel bağõmsõzlõğõ ve bütünlüğü sarsacak sonuçlar doğurmasõ, demokratik 
kitle örgütleri-siyasi parti işlevleri arasõndaki ayrõma özenle dikkat etmeyi 
gerektirmektedir. TMMOB'nin, bağõmsõzlõk-demokrasi mücadelesi 
doğrultusunda eylemlilik düzeyini yükseltmeyi amaçladõğõ kitlenin, toplumsal 
konum ve ideolojik-politik yapõlanma bakõmõndan taşõdõğõ farklõlõklar, en geniş 
kitlenin en doğru biçimde demokratiklik ilkesi etrafõnda birleşebileceğini 
göstermektedir. Bu koşullar, o birimlerin yönetimlerinde bulunanlarõn siyasi 
görüşleri doğrultusunda kendi başõna buyruk değil, TMMOB bütünlüğü içinde; 
demokratik merkeziyetçi bir anlayõşla davranmalarõ ile olanaklõdõr.
Demokratiklikten TMMOB'nin, bağlõ Odalarõn ve Odalarõn alt birimlerinin 
birbirleri ile ilişkilerinde kendi başõna buyruk, özerk davranõşlarõ anlaşõlamaz. 
Demokratiklik ilkesi, alõnacak önemli kararlarõn giderek daha geniş demokratik 
platformlarda tartõşõlmasõ ve bu platformlar tarafõndan denetlenmesi 
mekanizmalarõnõn oluşturulmasõnõ öngörür. Üst birimlerin, alt birimleri de 
bağlayan kararlarõnõn, genel kurullar, danõşma kurullarõ, üye toplantõlarõ gibi 
demokratik platformlarõn etkisine, denetimine^açõk tutulmasõ, örgüt içi 
demokrasinin temel koşuludur.

Merkeziyetçilik ise, yukarõda özü ifade edilen demokratik işleyişten 
etkilenmeye açõk olarak, merkezi kararlarõn örgütün alt birimlerini 
bağlamasõdõr.,,

2.1.2   XXIV. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

XXIV. Genel Kurul sonunda göreve getirilen Yönetim Kurulu; sürmekte olan 
Birlik çalõşmalarõnõ, Oda Çalõşma Programlarõnõ ve Genel Kurul görüşlerini 
değerlendirerek XXIV. Dönem Çalõşma Programõnõ hazõrladõ.

Programõn ana ve alt başlõklarõ şöyle idi :
1. Bağõmsõzlõk-demokrasi mücadelesine  ilişkin çalõşmalar
2. Ekonomik-demokratik istemlere ilişkin çalõşmalar
a. Sendikal haklar mücadelesi
b. Güncel ekonomik-demokratik haklar için mücadele
3. Uzmanlõk ve mesleki denetim alanlarõna ilişkin çalõşmalar
4. Örgütlenme çalõşmalarõ
a. İşyeri temsilcilikleri
b. Koordinasyon Kurullarõ

2.1.3  XXIV. DÖNEM ÇALIŞMALARI

TMMOB XXIV. Dönem çalõşmalarõ kesinleştirilen Çalõşma Programõ uyarõnca 
başlatõldõ ve sürdürüldü. Birliğin her düzeyinde, geniş katõlõmlarla, ortaklaşa 
elde edilen uygulama programlarõ; değişen koşullarõn sürekli bir biçimde 
değerlendirilmesi ile geliştirilerek uygulandõ.

TMMOB XXIV. Dönem Yönetim Kurulu toplantõlarõ, dönem boyunca, Oda 



Yöneticilerinin de katõlõmõ ile; genişletilmiş olarak yapõldõ.
XXIV. Dönem çalõşmalara ilişkin karar ve uygulama aşamalarõnda, TMMOB 
ve Odalarõnõn yöneticileri ve kitlesi ile daha çok birlikte davranabilmeleri 
nedeni,ile,geçmiş dönemlerden daha olumlu gelişmelerin gözlendiği bir 
dönem oldu.

Güç ve kaynaklarõn, birlikte daha etkin ve tutarlõ bir biçimde 
kullanõlamamasõnõn-bir önceki döneme oranla olumlu davranõşlar 
gözlenmekle birlikte-TMMOB ve Odalarõnõn çalõşmalarõnõ, bu dönemde de, 
olumsuz yönde etkilediği ise açõktõr. Birliğin mali sõkõntõsõ bu dönemde de 
sürmüştür.
Bu Raporda, TMMOB XXIV. Döneminde yapõlabilenlerin bir özeti 
sunulmaktadõr. Genel Kurulun bunlarõ değerlendirerek, önümüzdeki zor 
günlerde daha etkin ve güçlü çalõşmalar yapabilecek bir TMMOB'nin 
yaratõlmasõ yolunda çaba harcanmasõ ve bu yolda kararlar almasõ, bugün için 
her zamankinden daha acil ve kaçõnõlmaz bir görev olmaktadõr.

2.2
ortak çalõşmalar
2.2.1    GİRİŞ
1979-80 dönemi, demokratik örgütlerin birlikte yaptõklarõ çalõşmalar açõsõndan, 
önceki dönemlere oranla,daha az etkinlikteki çalõşmalarõn yapõlabildiği, 
yapõlmasõ gereken ve ortaklaşa programlanan önemli çalõşmalarõn ise sonuca 
ulaştõrõlamadõğõ bir dönem oldu.

Dönem boyunca, özellikle 'de 1979 sonlarõndan itibaren, tüm demokratik 
örgütlere, yöneticilerine ve üyelerine yoğun baskõlar uygulandõ, saldõrõlar 
arttõrõldõ. Bir çok demokratik örgütün kapatõldõğõ, yönetici ve üyelerinin 
gözaltõna alõndõğõ, tutuklandõğõ, işkencelere uğratõldõğõ; kõyõm ve sürgünlere 
hedef olduğu, faşist saldõrõlar sonucunda canlarõnõ yitirdiği ve yaralandõğõ 
günler yabandõ.

Bu yoğun baskõ ve saldõrõlar konusunda yapõlmasõ gereken çalõşmalar, çeşitli 
nedenlerle yapõlamadõ. Örgütlerin iç sorunlarõnõn yanõ sõra; bunca yõldõr 
yaşananlara ve deneylere karşõn çalõşmalara bakõş açõlarõnõn, çalõşma tarzõ ve 
anlayõşõnõn yeterli tutarlõlõkta geliştirilemeyişi yüzünden ortaya çõkan 
verimsizlikler dönem boyu sürdü, gitti.

TMMOB'nin yõllardõr, ortak çalõşmalar konusunda geliştirdiği görüşlerin, 
saptadõğõ ve savunduğu çalõşma tarzõ ve anlayõşõnõn haklõlõğõ bir çok kez 
doğrulandõ. Dönem boyunca bu anlayõşlarla saptanan programlarõn 
uygulanmasõ için TMMOB tarafõndan yoğun bir çaba gösterildi, fakat sonuca 
ulaşõlamadõ.
Son on yõlda, demokratik örgütlerin üyelerinin somut sorunlarõndan yola 
çõkarak yaptõklarõ çalõşmalarõn ilke, hedef, istem, çalõşma tarzõ ve anlayõşõ ve 
programlarõ konularõnda gerek bilgi ve gerekse deney açõsõndan oldukça 
zengin bir birikimin sağlandõğõ açõktõr. Bunlarõn yanõ sõra, çalõşmalarõ aksatan 
eksiklik ve yanlõşlõklarda bütün boyutlarõ ile bilinmektedir. Yani, artõk bu 
konularda, bugün için, yeni ve değişik bir şeylerin söylenemediği 
görülmektedir. Bu bakõmdan artõk sözle zaman tüketmek yerine, tutarlõ 
çalõşmalarõn yapõlmasõna ağõrlõk vermenin yollarõ yaratõlmalõdõr. Gerek 



bugünün kofullarõnda, gerekse daha zor geçeceğe benzeyen önümüzdeki 
günlerde azami tutarlõlõğõn gösterilmesi; olabildiğince güçlü ve etkin 
çalõşmalarõn yapõlmasõ ertelenemez, acil ve son derecede ciddi bir görev 
olarak gündemde durmaktadõr.

Demokratik örgütlerin ve üyelerinin, bu yönlerden, yakõn geçmişe ve bugüne 
bakmalarõnõn ve tutarlõ programlarõ hayata geçirmelerinin;    sorunlarõn 
çözümü yolunda küçümsenmeyecek adõmlar attõracağõ unutulmamalõdõr. 
Aşağõda 1979-1980 dönemi çalõşmalarõnõn bir özeti sunulmaktadõr.

2.2.2   ON KURULUŞ'UN ORTAK ÇALIŞMALARI
DİSK' in çağrõsõ ile TÖB-DER, TMMOB, TÜM-DER, TÜTED, TÜS-DER, 
HALKEVLERİ, TTB, ÇHD ve KÖY-KOP yöneticileri; üyelerinin ekonomik-
demokratik haklarõ ile üyelerine yöneltilen baskõlar ve faşist saldõrõlar 
konularõnda, çalõşma yapmak üzere. Haziran 1979'da Ankara'da bir araya 
geldiler.

Ortak sorunlar ve çözüm yollarõ konusunda saptanacak bir taslak programõn 
ilgili diğer kuruluşlarõn görüşlerine açõlmasõ; geliştirilecek görüşler 
çerçevesinde ortak çalõşma gurubunun genişletilmesi konusunda görüş 
birliğine varõldõ. Bir yandan bu çalõşma sürerken, öte yandan güncel 
konularda, kamu oyuna, çeşitli açõklamalar yapõldõ, basõn toplantõlarõ 
düzenlendi.

Daha sonra,hazõrlanan taslak programõ görüşmek üzere Eskişehir'de bir 
araya gelindi. Bu toplantõda bazõ yöneticiler arasõnda, katõlan kuruluşlar 
konusunda, tartõşma çõktõ. Bu tartõşmalar daha sonraki günlerde sürdürülen 
çabalarla giderilemedi ve başkaca bir çalõşma yapõlamadõ.

2.2.3  ÇALIŞANLAR KURULTAYI
TMMOB Programõ uyarõnca, geçen dönem "Sendikal Haklar Bildirgesi"ni 
hazõrlayan kuruluşlara bir "ÇALIŞANLAR KURULTAYI" toplama önerisi 
götürüldü.
Saptanan program taslağõ ile Birliğin 29 Haziran ve 19 Eylül çalõşmalarõ 
öncesinde ve çalõşmalar sõrasõnda belirlenen görüşler sõk,sõk DİSK, TMMOB, 
TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED ve TÜS-DER yöneticilerinin katõlõmõ ile oluşan 
platforma iletildi. Yapõlmasõ ortaklaşa benimsenen bu çalõşmanõn 
geliştirilmesine çaba harcandõ.

Altõ kuruluşun yöneticileri; dönem içinde yoğunlaşan an ti-demokratik baskõlarõ 
ve gündeme gelen, kendileri ile doğrudan ilişkili, yasa tasarõlarõnõ da 
değerlendirerek, aynõ anda yürütülecek ikili bir program taslağõ hazõrladõlar. 
Buna göre bir yandan güncel sorunlara ilişkin çalõşmalar yapõlacak,aynõ 
zamanda da "Çalõşanlar Kurultayõ" gerçekleştirilecekti.

Programõn birinci bölümü için basõn açõklamalarõ ve toplantõlarõ ötesinde fazla 
bir şey yapõlamadõ. Bu bölümün uygulanmasõ konusunda değişik görüşlerin 
savunulmasõ ve bu görüşlerin tüm çabalara karşõn birleştirilememesi 
aksaklõklara neden oldu.

Önceleri "Çalõşanlar Kurultayõ" konusunda görüş birliğine varõlmõş olmasõ, bu 



çalõşmanõn biraz daha gelişmesini getirdi. On üç bölge merkezinde yapõlacak 
toplantõlarla, çalõşmanõn .başlatõlmasõ öngörüldü. Bu toplantõlar öncesinde. 
Aralõk 1979'da Ankara'da, bir araya gelen altõ kuruluş yöneticileri programõ 
yeniden gözden geçirdiler. Bu toplantõda yapõlan ve yapõlmasõ gereken 
çalõşmalar hakkõnda açõlan bir tartõşmada bazõ yöneticiler görüş ayrõlõğõna 
düştüler. Bu ayrõlõklarõ giderme olanağõ bulunamadõ ve çalõşma ertelendi.

Konuyu görüşen TMMOB Yönetim Kurulu, çalõşmanõn yeniden başlatõlmasõ 
ve sonuçlandõrõlmasõ için girişimde bulunulmasõnõ kararlaştõrdõ. Bu karar 
doğrultusunda yapõlan çeşitli girişimlerden bir sonuç alõnamadõ. Bu çalõşma 
gurubu, Ocak 1980'de bir sonuca varõlmadan dağõldõ.

TMMOB dönem başõndan itibaren çalõşanlar kurultayõnõn mutlaka 
gerçekleştirilmesi gereğine inandõ ve bu yolda çaba harcandõ. Bugün bir çok 
üye ve yöneticinin bu çalõşmanõn mutlaka başarõlmasõ gereğini sõk, sõk 
vurguladõklarõ görülmektedir. Ancak, Ocak 1980'den sonra geliştirilen 
bağõmsõz programlar ve gelişen koşullar bu konuda, bugün için, olumlu 
adõmlar atõlmasõnõ geciktirmektedir.
Çalõşanlar Kurultayõ'nõn önümüzdeki günlerde, yeni koşullarõn 
değerlendirilmesi ve aksaklõklarõn giderilmesi ile gerçekleştirilmesinin yararõna 
inanõyoruz.
TMMOB yeni çalõşma döneminde bu konuya eğilmeli Kurultayõn 
gerçekleştirilmesi konusunda õsrarlõ bir çabayõ ve girişimi sürdürmelidir.

2.2.4   29 HAZİRAN VE 19 EYLÜL ÇALIŞMALARI
TMMOB Programõ'nõn bir bölümünü oluşturan 29 Haziran ve 19 Eylül 
Çalõşmalarõ öncesinde çeşitli demokratik örgütlerin yöneticileri ile görüşülerek, 
yapõlan çalõşmalar ve Programõn bütünü hakkõnda bilgi verildi ve destek 
istendi.
Kuruluşlarõn büyük bir çoğunluğu bu çalõşmalarda sağladõklarõ çok yönlü 
desteklerle çalõşmalarõmõza güç kattõlar. 29 Haziran günü sõnõrlõ sayõda 
işyerinde düzenlenen iki ila dört saatlik tartõşma toplantõlarõna ve 19 Eylül 
öncesinde yapõlan il ve işyeri toplantõlarõna katõlan kuruluşlarõn üye ve 
yöneticileri çalõşanlarõn fiili birlikteliği yolunda önemli adõmlarõn atõlmasõna 
yardõmcõ oldular.

On binlerce emekçi, örgütleri ile birlikte, TMMOB'nin 19 Eylül Eylemi'nin 
başarõya ulaştõrõlmasõnda aktif olarak çaba harcadõlar. Programõn 
çerçevesinde sağlanan bu birliktelik,çalõşanlarõn vermeleri gereken tutarlõ 
mücadeleler açõsõndan önemli ve yol gösterici oldu. 19 Eylül günü öncesinde, 
sõrasõnda ve sonrasõnda ortaklaşa yapõlan açõklamalar, destekler ve katõlõmlar 
demokratik örgütlerin kitleleri ile birlikte ortaklaşa yapmalarõ gereken 
çalõşmalar acõsõndan küçümsenmeyecek ölçüde tutarlõ örneklerin 
sergilenmesin! getirdi.
Ortaklaşa düzenlenmemesine karşõn, somut bir program çerçevesinde 
sağlanan bu birlikteliğin önümüzdeki günlerde yapõlacak ortak çalõşmalara õşõk 
tutmasõ gerektiğine inanõyoruz.

2.2.5 MİTİNGLER VE PROTESTO EYLEMLERİ
Geçtiğimiz dönemde miting ve protesto eylemlerinin ortaklaşa düzenlemesi 



sağlanamadõ.

TÖB-DER' e yönelen baskõlarõ kõnamak üzere, 29 Eylül 1979'da Bursa'da 
düzenlenen miting ve yürüyüşe katõlma kararõ alõndõ ve bu konuda Bursa İl 
Koordinasyon Kurulu'na görev ve yetki verildi. Bu miting ve yürüyüş 
engellendi ve gerçekleştirilemedi. Bunu protesto etmek amacõ ile 3 Ekim 1979 
günü TÖB-DER tarafõndan ilan edilen genel yas desteklendi.

21. Aralõk günü altõ kuruluşun yöneticileri bir basõn toplantõsõ düzenleyerek, 
yõldönümünde, Kahramanmaraş olaylarõna ilişkin görüşlerini açõkladõlar. Bu 
açõklama 24 Aralõk' da "DİSK' in Sesi" nde basõlarak dağõtõldõ. 24 Aralõk günü 
yapõlmasõ düşünülen ortak çalõşma ise, değişik programlarõn gelişmesi ve altõ 
kuruluşun ortak bir programda anlaşamamalarõ yüzünden yapõlamadõ.

DİSK' in faşist saldõrõlarõ, baskõlarõ, kõyõmlarõ, sürgünleri ve hayat pahalõlõğõnõ 
protesto etmek için düzenlediği dört mitingden üçüne katilindi. 26 Ocak 1980 
günü İzmir'de 9 Şubat 1980'de Antalya'da ve 22 Mart 1980'de Kocaeli'nde 
yapõlan mitinglere katõlmayõ düzenlemek üzere TMMOB adõna il Koordinasyon 
Kurullarõ'na görev ve yetki verildi. İl Koordinasyon Kurullarõ görevlerini yerine 
getirdiler ve bu mitinglere TMMOB flamasõ altõnda üyelerimizin katõlõmõnõ 
sağladõlar. Ordu Mitingi'ne ise, düzenlemenin çok geç haber verilmesi nedeni 
ile katõlõnamadõ.

2.2.6 DEMOKRATİK  HAK VE ÖZGÜRLÜKLER  PANELİ
Demokratik hak ve özgürlükler konusunda bir tartõşma açmak, ve görüş 
oluşturmak üzere 12 Şubat 1980 günü İstanbul'da bir panel düzenlendi. DİSK 
Genel Merkezinde yapõlan ve çeşitli kuruluşlarõn yöneticilerinin konuşmacõ 
olarak katõldõklarõ panele TMMOB tarafõndan da bir görüş sunuldu. Sunulan 
görüşlerin değerlendirilmesi ile elde edilen metin basõn yolu ile kamu oyuna 
ve ilgililere iletildi.

2.2.7   1 Mayõs 1980
1 Mayõs' õn ülke düzeyinde kutlanabilmesi için yapõlan hazõrlõklar konusunda 
bilgi verilmek üzere DİSK tarafõndan çağrõlan demokratik örgütlerin 
yöneticilerine, Şubat 1980'de bilgi verildi ve görüşleri alõndõ. Yapõlacak 
değerlendirmelerin ve gelişmelerin Nisan başõnda birlikte değerlendirilmesi 
amacõ ile yeniden bir araya gelineceği açõklandõ. Rapor kaleme alõndõğõ 
sõralarda bu çalõşmalar sürüyordu.

2.2.8    DİĞER ÇALIŞMALAR
MTA'da çalõşan üyelerin yan ödemeleri konusunda TÜTED' le birlikte yapõlan 
bir çalõşmanõn sonuçlarõ ilgililere ve kamu oyuna açõklandõ. Ankara'da 
Çimento Müstahsilleri Birliği T.A.Ş. de grevde bulunan üyelerle birlikte 
hazõrlanan bir görüş de TMMOB-TÜTED ortak açõklamasõ olarak basõna ve 
ilgililere iletildi.
KÖY-KOOP ile, 14 Temmuz 1979'da Ankara'da bir panel düzenlendi. Güncel 
bir sorun olan yağ konusunu incelemek, bunun nedenlerini ve çözüm yollarõnõ 
ortaya koymak amacõ ile yapõlan bu Panele Kimya Mühendisleri Odamõz 
TMMOB adõna düzenleyici olarak katõldõ.

Yağ Sorunu Paneline TMMOB ve KÖY-KOOP' un yanõ sõra; TMMOB Ziraat 



Mühendisleri Odasõ,Ticaret Bakanlõğõ, Yerel Yönetim Bakanlõğõ ve T. 
Ziraatçõlar Derneği temsilcileri de katõlarak görüşlerini belirttiler.

Faşist saldõrganlar tarafõndan katledilen Ziraat Mühendisleri Odasõ Adana 
Bölge Şubesi Başkanõ ve ADAKOBİRÜK Genel Müdürü Akõn Özdemir'in 
mezarõnõn yapõlmasõ için KÖY-KOOP ile işbirliğine girildi. Mezar Projesi 
TMMOB adõna Mimarlar Odasõ tarafõndan düzenlendi.

KÖY-KOOP' un Akõn Özdemir'in anõsõna düzenlediği "Kõrsal Alan ve Çocuk" 
konulu inceleme yarõşmasõnõn jüri çalõşmalarõna TMMOB temsilcisi de katõldõ.
Bu dönemde çeşitli güncel konulara ilişkin olarak ortak basõn açõklamalarõ 
yapõldõ, basõn toplantõlarõ düzenlendi. Baskõlar konusunda 6 Aralõk 1979'da 
yapõlan basõn toplantõsõ ile Kahramanmaraş Olaylarõ'nõn yõldönümüne ilişkin 
olarak 21 Aralõk 1979'da yapõlan basõn toplantõsõ metinleri; 15 Aralõk ve 24. 
Aralõk tarihli "DİSK' in Sesi" Gazetesinde basõlarak basõna ve işyerlerine 
dağõtõldõ.

2.3
örgüt içi çalõşmalar
2.3.1 GİRİŞ
XXIV. Çalõşma Dönemi'nde; bir yandan diğer demokratik örgütlerle ortak 
çalõşmalara özen gösterilir ve çaba harcanõrken; öte yandan, aynõ zamanda 
örgüt içi çalõşmalarõn geliştirilmesi konusunda da küçümsenmeyecek adõmlar 
atõldõ, bu yoldaki programlarõn gerçekleştirilmesine çalõşõldõ.

Yõllardõr savunduğumuz ikili çalõşma programõ ve uygulamasõnõn hem kendi 
içimizde, hem de ortak çalõşmalarda daha iyi kavranõlmasõ için çaba harcandõ. 
Bu konularda, yetersiz olduğu açõk olmakla birlikte, bazõ olumlu gelişmeler 
gözlendi.

TMMOB, yõllardõr; her demokratik örgütün kendi içindeki çalõşmalarõ 
güçlendirmesinin; ama aynõ zamanda diğer örgütlerle ortak çalõşmalarõn 
programlanmasõnõn ve uygulanmasõnõn; bu ikisinin tutarlõ bir biçimde birlikte 
yürütülmesinin başarõlmasõ gerektiğini vurguluyor ve bu yolda çaba 
harcõyordu.
XXIV. Çalõşma Dönemi'nin başõnda, kendi iç sorunlarõnõ bir ölçüde azaltan 
TMMOB; dönem boyunca tutarlõ adõmlar atõlmasõna çalõştõ. Bunda tam bir 
başarõ sağlanamamasõna karşõn bir, iki önemli deneyde başarõya ulaşõlmasõ, 
önümüzdeki günlere õşõk tutmasõ bakõmõndan önemli oldu.

TMMOB bu dönemde; kõsõr, verimsiz, dar çekişmelerle zaman yitirmenin 
azaltõlmasõ ile, doğru bir çalõşma tarzõ ve anlayõşõnõn benimsenmesi ile nelerin 
başarõlabileceği hakkõnda küçük fakat değerlendirmelere ve çalõşmalara 
mutlaka esas alõnmasõ gereken örnekleri sergiledi.

Aşağõda, geçen yõllarõn deney ve birikimlerinin doğru değerlendirilmeye 
çalõşõlmasõ ile elde edilen bir çalõşma programõnõn uygulanabilen bölümlerine 
ilişkin bir özet sunulmaktadõr. Genel Kurulun bu çalõşmalarõ aşacak ve 
geliştirecek bir platform olmasõ gereğinin kavranõlacağõna; boş laflarla vakit 
geçirme yerine sade, doğru, tutarlõ program ve uygulamalara yol gösterici 
olacağõna inanõyoruz.



2.3.2 XXIV. DÖNEM'İN İLK ÇALIŞMALARI
19-20 Mayõs 1979 günleri Ankara'da yapõlan XXIV. Genel Kuruldan sonra 
Oda Yönetim Kurullarõnõn da görüşlerini  alan TMMOB Yönetim     Kurulu 
XXIV. Dönem Çalõşma Programõ hazõrladõ. Bu programõn ve güncel koşullarõn 
ilk değerlendirmesini birlikte yapan TMMOB ve Oda yöneticileri, 16 Haziran 
1979 günü bir basõn toplantõsõ düzenlediler. Daha sonraki günlerde yapõlacak 
çalõşmalarõn başlangõcõ olan bu toplantõda özetle şöyle deniyordu :

"Türkiye Mühendis ve Mimarlarõnõn tek yasal ve yetkili kuruluşu olan 
TMMOB'nin ve Birliğimize bağlõ 18 Odamõzõn yöneticileri olan bizler; 
üyelerimiz için artõk dayanõlmaz boyutlara ulaşan ve çözüm yolunda hiç bir 
olumlu adõmõn atõlmadõğõ sorunlarõmõzõ ve görüşlerimizi açõklamak üzere bu 
basõn toplantõsõnõ düzenledik.
Bir yandan birbirini izleyen devalüasyonlarõn, enflasyonun, işsizliğin ve 
pahalõlõğõn; öte yandan, aynõ zamanda, faşist saldõrõlarõn ve kitle 
katliamlarõnõn, baskõlarõn, örgütlenme ve düşünce özgürlüğü üzerindeki an ti-
demokratik uygulamalarõn kol gezdiği bugünün Türkiye'sinde; verecek bit şeyi 
kalmayan emekçi halktan ve dolayõsõyla mühendis ve mimarlardan hala 
"özveri" istenmesini kabul etmediğimizi hemen başlarda vurgulamayõ yararlõ 
bulmaktayõz.
Bizler, tüm sorunlarõmõzõn, bugün içinde yer aldõğõmõz emperyalist � kapitalist 
sistemden kaynaklandõğõnõ, faşist saldõrõ ve baskõlarõn bu yüzden ol düğünü, 
temel çözümün bu sistemle olan ilişkilerin değiştirilmesinden geçtiğini biliyor 
ve buna göre bir mücadeleyi, her geçen gün daha örgütlü ve güçlü bir 
biçimde, sürdürüyoruz.

Ekonomik sorunlarõmõzõn 657 Sayõlõ Personel Yasasõ ile, yan ödemelerle, 
tazminat tasarõlarõ ile değil, grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklara 
kavuşmakla bir ara çözüme ulaşacağõnõ biliyor ve buna göre bir mücadeleyi 
sürdürüyoruz.
Ancak bu mücadelemizi sürdürürken, aynõ zamanda da güncel ekonomik-
demokratik haklarõmõzõ yeterli bir biçimde ve kõsa sürede elde etme 
mücadelemizi de sürdürüyoruz, sürdürmekte kararlõyõz.

YILLARDIR EMEKÇİ HALKIN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA BİR 
MÜCADELEYİ YILMADAN SÜRDÜREN BİZ MÜHENDİS VE MİMARLARIN, 
SON EKONOMİK TEDBİRLERLE(İ), YAŞAMA OLANAKLARIMIZ, TÜM 
EMEKÇİ KESİMLER GİBİ, ORTADAN KALDIRILMIŞTIR. GÜNCEL 
EKONOMİK�DEMOKRATİK HAKLARIMIZIN ELDE EDİLMESİ YOLUNDA 
İNSANCA YAŞAYABİLMEK VE BU YOLDA MÜCDELEMİZİ 
SÜRDÜREBİLMEK İÇİN, HAKLARIMIZI ELDE EDİNCEYEDEK, ÖRGÜTLÜ 
KİTLESEL GÜCÜMÜZÜ EN ETKİN BİR BİÇİMDE KULLANMAK 
KARARLILIĞINDAYIZ.

Bu temel görüşlerden hareketle; ,
1. Teknik hizmetin gerekli ve yeterli bir biçimde emekçi halkõmõzõn çõkarlarõ 
doğrultusunda ve yalnõzca onun hizmetine sunulabilmesi için, tüm an ti - 
demokratik uygulamalarõn ve baskõlarõn giderilmesini, faşist odaklarõn üstüne 
kararlõ bir biçimde gidilmesini.
2. Kamu kesiminde çalõşanlarõn grevli - toplu sözleşmeli sendikal haklarõnõ 



elde etmelerinin önündeki engellerin kaldõrõlmasõnõ,
3. Her alanda çalõşanlarõn arasõndaki farklõ uygulamalarõn kaldõrõlmasõnõ, 
elemanlar arasõnda ayrõcalõk yaratmayan, ön koşul olarak yalnõzca yaşamak 
için gerekli ücretin sağlanmasõnõ veri alan, eşit işe eşit ücretin uygulanmasõnõ 
getiren bir düzenlemenin sağlanmasõnõ,istiyoruz.

Bu görüş ve istekler bütünün, bugün için; kamu-oyuna duyuru, ilgililere bir 
uyarõ, emekçi kitlelere ve örgütlerine destek ve dayanõşma dileği ve 
üyelerimize önümüzdeki günler içinde vereceğimiz mücadele yolunda çağrõ 
niteliğinde olduğunu vurgulamak isteriz.

Önümüzdeki ilk adõm, en küçük üretim birimlerinden başlayarak en büyüğüne 
varõncaya dek; tüm istemlerimizi gerçekleştirme yolunda çok yönlü ve etkin bir 
mücadeleyi başlatma ve haklarõmõzõ elde edinceye dek her alanda örgütlü bir 
biçimde sürdürmek olacaktõr.

TMMOB ve Odalarõ, kitlesi ile birlikte ve bugünden sonra güncel sorunlarõnõn 
çözümü yolunda en etkin mücadele araçlarõnõ ve gücünü kullanacağõnõ 
açõklarken; aynõ zamanda, diğer çalõşan kitleler ve örgütleri ile birlikte an ti-
emperyalist an ti-faşist, an ti-şovenist mücadelede, grevli-toplu sözleşmeli 
sendikal haklarõn alõnmasõ mücadelesinde omuz omuza olacağõnõ ve kendi 
alanlarõndaki görevleri en etkin bir biçimde sürdüreceğini, bu yolda 
girişimlerde bulunacağõnõ açõklamayõ da bir görev saymaktadõr.

Emekçi  halkõmõza, ilgililere ve üyelerimize duyururuz". 

2.2.3  TMMOB XXIV. DÖNEM I. DANIŞMA KURULU
Bu ön çalõşmadan sonra; uzun ve kõsa süreli, ayrõntõlõ uygulama programlarõ 
hazõrlandõ. Bunlarõ görüşmek üzere TMMOB XXIV. Dönem I. Danõşma Kurulu, 
24 Haziran 1979 günü Ankara'da toplandõ.

Birlik, Birliğe bağlõ Odalar ve alt birimler yöneticileri ile TMMOB İşyeri 
Temsilcileri ve İl Koordinasyon Kurulu Sekreterinin katõldõğõ Danõşma Kurulu 
son gelişmeleri ve kõsa süreli programõ görüştü ve programõ onayladõ. 
Toplantõdan sonra yapõlan açõklamada şöyle denildi:
"Ankara'da toplanan Danõşma Kurulumuz sorunlarõ, gelişmeleri ve kõsa süreli 
programõ görüşerek etkin ve yaygõn bir mücadelenin hemen başlatõlmasõnõ ve 
sürdürülmesini kararlaştõrmõştõr. Bu yolda :

1. '29 Haziran 1979 Cuma günü sabahõ; Zonguldak, Kütahya, 
Bursa,Antalya,Mersin, İzmir, Hatay, Konya, Samsun ve Kastamonu illerindeki 
bazõ işyerlerinde bir araya gelen üyelerimiz,sorunlarõmõzõ ve çözüm yollarõnõ 
görüşecek,istemleri gerçekleştirme doğrultusunda uygulamaya dönük kararlar 
alacak ve bu kararlar çerçevesinde sürekli çaba harcayacaktõr.

Başlangõçta sõnõrlõ tutulan ve ilgililere bir uyarõ sayõlabilecek bu çalõşma; daha 
sonra yaygõnlaştõrõlacaktõr.

2. Temmuz, 1979 içinde Türkiye düzeyinde işyeri temsilciliklerinde iş yeri
toplantõlarõ; Ağustos 1979'da il toplantõlarõ ve Eylül 1979'da bölgesel forumlar 



düzenlenecektir.

Bu çalõşmalarda alõnan kararlar giderek daha yaygõn ve etkin bir biçimde 
uygulanacaktõr.

Bu iç çalõşmanõn yanõ sõra, aynõ zamanda, yõl sonunda "sendikal haklarõ" konu 
alan ve gerek mevcut sendikal haklarõn korunup geliştirilmesi gerekse 
sendikal haklara sahip olmayan kamu çalõşanlarõnõn bu hakkõ elde etmesi 
konularõnõn görüşüleceği ve kararlar alõnacağõ bir "Çalõşanlar Kurultayõ" 
oluşturma yolunda diğer demokratik örgütlerle ilişki kurulacak ve girişimde 
bulunulacaktõr."

2.3.4 29 HAZİRAN ÇALIŞMASI
Alman kararlara uygun olarak belirlenen çalõşmanõn ilk bölümü 29 Haziran 
1979 günü gerçekleştirildi.

Zonguldak, Aydõn, Bursa, Hatay, Isparta, İzmir, Kütahya, Diyarbakõr, Adana, 
Antalya, İstanbul, Ankara, Konya, Kastamonu, Mersin, Sivas, Manisa ve 
Samsun olmak üzere 18 Kentte yapõlan bu çalõşmaya 134 işyerinden 7500'e 
yakõn mühendis ve mimar katõldõ.

Bir çok işyerinde sabah başlayan ve 2 ile 4 saat kadar süren TMMOB 
görüşlerinin değerlendirilmesi ve tartõşmalar sonucunda önümüzdeki günlerde 
yapõlacak çalõşmalarõn ana hatlarõ belirlendi.

TMMOB'nin ekonomik - demokratik haklarõn alõnmasõ yolunda düzenlediği 
programõn benimsendiği bu çalõşmada; istemlerin gerçekleştirilmesi için daha 
etkin ve yaygõn bir çalõşmanõn sürdürülmesi kararlaştõrõldõ.

Üyelerimizin görüşlerinin birçok iş yerinde, işçiler, diğer teknik elemanlar, 
memurlar ve örgütler tarafõndan desteklendiği; grevli - toplu sözleşmeli 
sendikal haklarõn alõnmasõ için tüm kesimleri içeren ortak çalõşmalarõn 
yapõlmasõnõn istendiği saptandõ.

29 Haziran eylemi mücadele yolunda önemli bir adõm oldu. ilk başta bir ön 
sõnama olarak 30 kadar işyeri ile sõnõrlõ olarak planlanan bu çalõşmanõn çok 
yaygõn bir biçimde 134 işyerinde gerçekleşmesi üzerine yeniden yapõlan 
değerlendirmeler sonunda programõn "yaygõn işyeri toplantõlarõ" bölümü 
kaldõrõlarak il toplantõlarõnõn programlanmasõna geçildi. Bu arada ortak 
Çalõşmalar yaptõğõmõz DİSK, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED vb. örgütlere iç 
çalõşmalar konusunda bilgi verildi ve ortak çalõşmalar konusunda görüşmeler 
yapõldõ. Bu görüşmeler sõrasõnda diğer örgütlerin de benzer iç çalõşmalarõ 
olduğu öğrenildi. Bunun üzerine Çakõşanlar Kurultayõnõn yanõ sõra; evvelce bir 
iç çalõşma olarak düşünülen bölgesel çalõşmalarõn da ortak olarak yapõlmasõ 
yolundaki TMMOB önerisi, diğer örgüt yöneticileri tarafõndan ilke olarak 
benimsendi. Çalõşmalar bu yönde geliştirilmeye başlandõ.

2.3.5  İL VE İŞYERİ TOPLANTILARI
29 Haziran eyleminden sonra il toplantõlarõnõn gerçekleştirilmesi için 
çalõşmalara başlandõ. Bu çalõşmalar sõrasõnda sorunlarõmõz ve çözüm 
önerilerimiz sõk, sõk ilgililere ve kamu oyuna iletildi.



Yapõlan ön hazõrlõklar ve programõn kesinleştirilmesinden sonra, 15 Ağustos 
1979 günü, bazõ iller ve büyük işyerlerinde planlanan toplantõlar başladõ. 15 
Ağustos' da ANTALYA. MERSİN, KÜTAHYA ve DENİZLİ' de; 16 Ağustos' da 
TRABZON ve ISPARTA' da; 18 Ağustos' da KOCAELİ, ADAPAZARI ve 
BURSA' da; 19 Ağustos' da VAN, URFA, KAYSERİ ve KONYA'DA; 2 Eylül' de 
SİVAS' da, 14 Eylül' de KASTAMONU' da il toplantõlarõ gerçekleştirildi. Bunun 
yanõ sõra, 16 Ağustos' da Ankara EGO; 1 Eylül' de SEYDİŞEHİR 
ALÜMİNYUM, GLİ ve Kõrõkkale MKE; 2 Eylül' de Zonguldak EKİ ve 5 Eylül' de 
İskenderun D.Ç.İ. işyeri toplantõlarõ da gerçekleştirildi. TMMOB ve Oda 
Yöneticilerinin birlikte katõldõklarõ bu toplantõlara çok sayõda üyenin yanõ sõra; o 
illerdeki demokratik örgütlerin temsilcileri ve üyeleri de konuk olarak katõlarak 
görüşlerini açõkladõlar.

TMMOB'nin işyeri temsilcilikleri, faşist saldõrõlar, baskõlar, yan ödemeler, 
tazminatlar ve grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklar konulu tebliğlerinin 
sunulduğu toplantõlarda; dönem başõndan bu yana yapõlan Birlik çalõşmalarõ 
hakkõnda bilgi verildi. Üyelerin görüş, eleştiri ve önerileri alõndõ. Toplantõlarda 
gerek iç, gerekse diğer örgütlerle ortak çalõşmalarõn hõzlandõrõlmasõ ve daha 
etkin eylemlerin gündeme getirilmesi ağõrlõk kazanõyordu.

Bu arada ortak çalõşmalarda da adõmlar atõldõ. Yapõlan ortak toplantõlarda ve 
DİSK' de yapõlan bir toplantõda bölgesel çalõşmalar ve Çalõşanlar Kurultayõ 
konularõnda hazõrlanan bir program taslağõ örgüt yöneticileri tarafõndan olumlu 
karşõlandõ. Ayrõntõlõ bir uygulama programõ taslağõ hazõrlanmasõ için TMMOB 
görevlendirildi ve çalõşmalara başlandõ.

2.3.6   19 EYLÜL ÇALIŞMASI
İl ve işyeri toplantõlarõndan sonra, sonuçlarõ değerlendiren Birlik ve Oda 
Yöneticileri Dönem başõndan bu yana uygulanan programõn ikinci aşamasõnõn 
etkin bir eylemle tamamlanmasõ konusunda görüş birliğine vardõlar. Eylül ayõ 
içinde bir günlük iş bõrakma eyleminin uygulanmasõ kararlaştõrõldõ. Bu kararõn 
uygulanmasõ için tüm örgüt birimlerinin yöneticilerinin katõldõğõ bir çalõşma 
başlatõldõ. Aynõ zamanda sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yöneticileri 
ile görüşülerek çalõşmalar hakkõnda bilgi verildi ve destek istendi.
Çalõşmalar sürerken 7 Eylül akşamõ, Başbakan Ecevit' in İstanbul'da yaptõğõ 
bir açõklama basõnda çok geniş bir biçimde yer aldõ. Açõklamada "... bazõ 
çevrelerden direniş çağrõlarõ veya o anlamda yorumlanabilecek çağrõlar 
gelmesini üzüntüyle karşõlõyorum. Hiç bir değerli işçi ve teknik personelin bu 
çağrõlara kapõlmayacağõna inanõyorum." deniliyordu.

Bu açõklamayõ değerlendiren Birlik ve Oda yöneticileri, 9 Eylül günü Ankara'da 
düzenledikleri basõn toplantõsõnda şöyle dediler : "Sayõn Başbakan� õn 
İstanbul'da yaptõğõ konuşmada "direniş çağrõlarõ yapan bazõ çevreler" diye 
kastettiği çevreler, öyle anlaşõlõyor ki bizleriz. Sayõn Başbakan' a 
söyleyeceklerimiz, dün söylediklerimizden farklõ olmayacaktõr. Bir kez daha 
vurgularõz ki; çalõşanlarõn en doğal hakkõ olan yaşama hakkõnõ elde etme 
yolunda verdikleri ve verecekleri haklõ mücadelelerin önüne geçme, onu çeşitli 
taktiklerle bölme ve zayõf düşürme yöntemlerinden vazgeçilmelidir. Bu yanlõş 
bir yaklaşõmdõr. Bunun yerine çalõşanlarõn haklarõnõ tanõmak daha tutarlõ bir 
yoldur. Bu denenmelidir. Bizler, bu yollarõn, bu tür açõklamalarõn yanlõşlõğõnõn, 



önümüzdeki günlerde yaşanarak anlaşõlacağõna inanõyoruz".
Yapõlan çalõşmalar ve son değerlendirmelerden sonra, 19 Eylül Eylemi 17 
Eylül günü bir basõn toplantõsõ ve ilanlarla kamu oyuna açõklandõ. TMMOÖ ve 
Oda Yöneticileri'nin düzenlediği basõn toplantõsõnda o güne dek dile getirilen 
görüş ve değerlendirmeler yineleniyor ve sonuç bölümünde şöyle deniyordu :
"Yaşamak, bilim ve tekniği emekçi halkõnõn hizmetine sunmak isteyen Türkiye 
mühendis ve mimarlarõ haklõ isteklerini gerçekleştirmek için, bugüne dek, 
gerekli her şeyi yapmõşlardõr. Bugün haklõ isteklerini gerçekleştirecek konum, 
ve etkinliktedirler.

Türkiye mühendis ve mimarlarõ gerek tek başlarõna gerekse diğer çalõşanlarla 
birlikte etkin bir mücadeleyi sürdürmeğe kararlõdõrlar ve bu yolda bugün her 
zamankinden daha da güçlüdürler.

Gerek diğer çalõşanlarõn da desteğini alarak sürdürdüğümüz iç 
çalõşmalarõmõzõn; gerekse diğer çalõşanlarla birlikte başlattõğõmõz ve gelecek 
günlerde daha da yükselecek ortak çalõşmalarõmõzõn mutlaka başarõya 
ulaşacağõna inanõyoruz.
Haklarõmõzõ elde etme yolunda verdiğimiz ve güçlendirerek vereceğimiz 
mücadeleler sõrasõnda gelen ve gelecek olan baskõ ve saldõrõlarõn bizleri 
yõldõramayacağõ konusunda hiç kimsenin kuşkusu olmamalõdõr.

Bu görüşlerden ve değerlendirmelerden hareket eden TMMOB Yönetim 
Kurulu bugün için yalnõzca bir uyarõ olarak :

TÜM MÜHENDİS VE MİMARLARI, 19 EYLÜL 1979 ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR 
GÜNLÜK İŞ BIRAKMAYA ÇAĞIRMAYI

kararlaştõrmõştõr.

EMEKÇİ HALKIMIZA VE ÜYELERİMİZE DUYURURUZ."

19 Eylül' e gelindiğinde bütün çalõşmalar tamamlanmõştõ. Eylem, sobanõn 
erken saatlerinden itibaren Türkiye'nin dört bir yanõndaki işyerlerinde başladõ. 
Eylem sabahõ Başbakan Yardõmcõsõ Hikmet Çetin, yaptõğõ bir açõklamada; "... 
teknik personelin yasal olmayan siyasi amaçlõ davranõşlara itilmeye itibar 
etmeyecekleri inancõnõ taşõyorum" diyordu.

TMMOB'nin bu açõklamaya verdiği cevabõn sonuç bölümü ise şöyle idi : "Ne 
açõklanan rakamlar ne de gözdağõ vermeyi ve haklõ bir eylemi zaafa 
uğratmayõ amaçlayan beyanatlar ve siyaset yapõlõyor demagojileri, yõllardan 
beri haklõ istemlerini sabõrla ve bütün yollarõ deneyerek dile getiren mühendis 
ve mimarlarõ aldatmayacaktõr. TMMOB bu karar ve uygulayõşõ ile görevlerini 
yerine getirdiği inancõndadõr. Üyelerin bu kararõ uygulamada gösterdikleri 
inanç ve kararlõlõk güven vericidir, haklarõn elde edilmesi mücadelesinin en 
acõk kanõtõdõr."

19 Eylül Eylemi, 55 İl' de, 740 işyerinde uygulandõ, inançlõ, kararlõ on binlerce 
devrimci-demokrat-yurtsever mühendis ve mimar örgütleri TMMOB'nin 
çağrõsõna uyarak, işyerlerinin özelliğini de değerlendirerek eylemi başarõ ile 
uyguladõlar. Eylem tüm çalõşanlarõn ve demokratik örgütlerinin çok yönlü 



desteği ile güçlendi.

19 Eylül Eylemi'nin ardõndan TMMOB, Odalarõ, üyeleri ve tüm eylemi 
gerçekleştirenler adõna yapõlan bir değerlendirmede şöyle deniyordu : "19 
Eylül, on binlerce devrimci-demokrat-yurtsever mühendis ve mimarõn haklarõnõ 
elde etme yolunda, örgütleri TMMOB'nin öncülüğünde, bir günlük iş bõrakma 
eylemini gerçekleştirdikleri bir gün oldu.

19 Eylül' de işçi, memur, teknik eleman vb. on binlerce devrimci-demokrat-
yurtsever ve örgütleri eylemimize katõldõlar, desteklediler.

Bu alanda 19 Eylül Eylemi, tüm emekçilerin ve örgütlerinin fiili birlikteliğinin bir 
simgesidir, geleceğe õşõk tutacaktõr, mücadelede önemli bir adõmdõr. Şimdi 
görev, bu eylemi abartmadan ve küçümsemeden; örgütlülük düzeyimizi daha 
da geliştirmek, işyeri temsilciliklerini yaygõnlaştõrmak ve güçlendirmek, 
önümüzdeki mücadelelere en etkin bir biçimde katõlmak olmalõdõr.
Önümüzde zor günler vardõr. 

Sömürüye, baskõya, zulme karşõ; emperyalizme ve faşizme karşõ daha tutarlõ 
etkin mücadeleler gündemdedir.

Grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarõ, güncel ekonomik-demokratik haklarõ 
alma mücadeleleri gündemdedir.

Tüm haklarõn çalõşanlarõn ve örgütlerinin hem kendi içlerinde ve hem de
birlikte verecekleri sürekli ve güçlü mücadelelerle alõnacağõ bir an bile
unutulmamalõ, bu yolda her gün bir öncekinden daha tutarlõ,sağlõklõ ve
güçlü adõmlar atõlmalõdõr.

Bu mücadelelerle gelecek günlerin aydõnlõk olacağõndan, tüm haklarõn 
alõnacağõndan kimsenin kuşkusu olmamalõdõr. Şimdi bölgesel çalõşmalar ve 
çalõşanlar kurultayõ için, duraksamadan, yine görev başõna.
Yaşasõn 19 Eylül direnişimiz... Selam 19 Eylül' ü gerçekleştirenlere... Selam 
gelecek 19 Eylül' lere...

2.3.7   SALDIRILAR/BASKILAR/KIYIMLAR/SÜRGÜNLER
XXIV. Çalõşma Dönemi'nde tüm emekçi kesimlere yöneltilen saldõrõlar, 
baskõlar, kõyõmlar ve sürgünler emekçi halk safõnda yer alan mühendis ve 
mimarlara da yöneltildi.

Üyelerimiz Özkan Sent, Hüseyin Tuluk, Güven Yõlmaz, Bekir Kulaksõz, Zeki 
Bakõr ve Şevket Çelikkanat kurşunlara hedef olarak canlarõnõ yitirdiler. Bir çok 
üyemiz saldõrõlara ve işkencelere hedef oldular. Bir çoklarõ gözaltõna alõndõ, 
tutuklandõ.

19 Eylül Eyleminden sonra TMMOB Yöneticileri ve yüzlerce üye hakkõnda 
açõlan soruşturmalar hala sürmektedir.
III. MC Dönemi baskõlarõn, kõyõmlarõn, sürgünlerin yoğunlaşmasõnõ getirdi. 
Yüzlerce mühendis mimar görevlerinden alõndõ, yüzlercesi sözleşmeleri 
yenilenmeyerek işsiz bõrakõldõ. Binlerce mühendis ve mimar kõş ortasõnda 
başka illere sürgün edildiler. Eşi bir yere, kendi bir yere sürgün edilen üyelerin 



yanõ sõra; büyük bir çoğunluğun Elazõğ, Erzurum ve Yozgat'a sürgün edildiği, 
sürülenlerin ücretlerinin verilmeyerek açlõğa mahkum edilmek istendikleri 
görüldü. Ülkesinin ve halkõnõn çõkarlarõnõ gözeten mühendis ve mimarlara, bu 
yollarla, ağõr .bir "Tasfiye Planõ" uygulandõ.

TMMOB, Oda ve Şube binalarõ saldõrõlara uğradõ. Harita ve Kadastro 
Mühendisleri Odamõzõn İstanbul Şube Binasõ bombalandõ.

Birlik ve Birliğe bağlõ Odalarõ, binalarõ, bir kõsõm güvenlik görevlilerince, 
yasalara aykõrõ bir biçimde defalarca arandõ, yöneticilere çeşitli baskõlar 
uygulandõ.

TMMOB, Odalarõ ve üyeleri bu girişimlere karşõn çalõşmalarõnõ sürdürerek, 
emekçi halka karşõ görevlerini yerine getirmeğe çaba harcadõlar. 
Görevlerimizin önümüzdeki dönemde aksamadan sürmesi; üyelerin, 
yöneticilerin ve örgütün haklarõnõn korunmasõ için sahip olunan güç ve 
kaynaklarõn yeterince etkin olarak kullanõlmasõ sağlanmalõdõr.

2.3.8 TMMOB II. DANIŞMA KURULU
TMMOB II. Danõşma Kurulu 8 Mart 1980 günü Ankara'da toplandõ. Toplantõda 
gelişen koşullar değerlendirildi ve kõsa süreli bir program taslağõ görüşülerek 
benimsendi.

Programõn giriş bölümünde şöyle deniyordu :
"Bu program, 1980 Türkiye'sinde hõzla gelişen; saldõrõ, baskõ, kõyõm, sürgün, 
işsizlik, pahalõlõk ve geçim sõkõntõsõ karşõsõnda öncelikle TMMOB üyelerinin ve 
örgütlerinin yapacaklarõ kõsa süreli çalõşmalarõ içermektedir.

TMMOB'nin yoğun çabalarõna karşõn, diğer çalõşanlar ve örgütleri ile birlikte 
yapõlmasõ programlanan çalõşmalarõn önünün çeşitli nedenlerle tõkanmasõ 
yüzünden atõlan bu adõmõn hedefi; bir yandan üyelerimizin sorunlarõ ve 
çözümü konularõnda çalõşmalar yapmak, ama aynõ zamanda, çalõşanlarõn ve 
örgütlerinin birlikte vermeleri gereken mücadelenin önündeki tõkanõklõklarõ 
aşmaktõr.

Devrimci-demokrat-yurtsever her TMMOB üyesi örgütleri ve yöneticileri ile 
birlikte bu program taslağõnõn kesinleştirilmesi ve hayata geçirilmesi yolunda 
adõmlar atmak ve bugüne kadar yapõlmasõ gereken tutarlõ çalõşmalara ayak 
bağõ olan engelleri aşmakla yükümlüdür."

Çalõşma alanõ Programda; "saldõrõ, baskõ, kõyõm ve sürgünlere karşõ durma; 
yok edilmek istenen ekonomik-demokratik haklarõ koruma, geliştirme ve yeni 
haklar elde etme" olarak belirlendi.

Bu yolda öncelikle yapõlmasõ gerekenler ise şöylece saptanõyordu ;

"En küçük üretim biriminden başlayarak, her alanda;

a � Saldõrõ, baskõ, kõyõm, sürgün, üretim durumu vb. konularõnda durum 
saptamasõ yapõlacak, öncelikle ve zaman yitirilmeden TMMOB'ye bilgi 
verilecek ve yapõlmasõ istenenler belirtilecektir.



b � Bu konularda işyerlerinde, illerde ve bölge merkezlerinde basõn 
toplantõlarõ, açõklamalar, paneller, kongreler, konferanslar, vb. çalõşmalar 
kotarõlacaktõr.
c � Tüketim kooperatifleri, kiralõk konut dayanõşmasõ, mali dayanõşma vb. 
konularda tutarlõ adõmlar atõlacak, varolan örgütlemeler geliştirilecek, gereken 
yeni örgütlenmelere gidilecektir.
d � TMMOB Sosyal Güvenlik Fonunun geliştirilmesi, TMMOB yayõn 
organõnõn çõkarõlmasõ ve dağõtõmõnõn sürekliliğinin sağlanmasõ, TMMOB ortak 
hukuk bürosunun güçlendirilmesi ve bu büro ile uyumlu çalõşacak yerel hukuk 
komiteleri oluşturulmasõ konularõnda caba harcanacaktõr."

Programõn çalõşma tarzõ ve anlayõşõ ile örgütlenme bölümlerinde ise şu 
görüşler yer alõyordu :

ÇALIŞMA TARZI VE ANLAYIŞI ;
1 � Devrimci-demokrat-yurtsever çalõşanlarõn ve örgütlerinin gerek kendi
içlerinde, gerekse kendi aralarõndaki tartõşmalar,  mücadelenin daha güçlü bir 
biçimde verilmesi üzerinde yoğunlaşmalõ, kõsõr ve verimsiz tartõşmalar en aza 
indirgenmelidir.
2 � Mücadeleyi zaafa uğratõcõ, küçük burjuva alõşkanlõklar ve hastalõklardan 
arõnõlmaya çalõşõlmalõ, bu tür eğilimlerin tutarlõ toplumsal mücadelelerin önüne 
geçirilmesine karşõ çõkõlmalõdõr .
3 � Yõlgõnlõğa, bunalõma kapõlmadan; zamanõn hõzlõ geçtiği ve kötü koşullarõn 
süratle yoğunlaştõğõ bugünün ortamõnda; tüm çalõşanlarõn fiili birlikteliğini 
sağlayacak programlarõn elde edilmesi ve uygulanmasõ için yoğun girişimlerde 
bulunulmalõdõr.

ÖRGÜTLENME :
Bu programõn uygulanmasõ için ;
1 � Varolan işyeri temsilcilikleri etkinleştirilmeli, olmayan yerlerde yenilerinin 
kurulmasõ için çalõşma yapõlmalõdõr. İş yerlerindeki üyelerin katõlõmõ ile 
oluşacak; karar alõnmasõnda yönlendirici, uygulamada etkin görevler üstlenici 
"Temsilcilik Danõşma Kurullarõ" oluşturulmalõdõr.

2 � İl Koordinasyon Kurullarõnõn bulunduğu illerde bu kurullarõn TMMOB
işyeri Temsilciliklerinin de katõlõmõ ile aktif çalõşmasõ sağlanmalõ; TMMOB ve 
Odalarõnõn alt birimlerinin bulunduğu diğer illerde, bu anlamda, İL 
KOORDİNESYON KURULLARI' nõn kurulmasõ ve çalõştõrõlmasõna ağõrlõk 
verilmelidir.
3 � Bu programõ esas alarak, işyeri özelliklerine göre saptanacak uygu-
lama programlarõ çerçevesinde; 19 Eylül çalõşmasõnda oluşturulan türde 
ilişkiler geliştirilmeli, diğer çalõşanlar ve örgütleri ile ortak çalõşma guruplarõ 
oluşturulmalõdõr.
4 � Merkez' de etkin bir ortak hukuk komitesi kurulmalõdõr. Bu komitenin
eşgüdümünde çalõşacak yerel Hukuk birimleri oluşturulmalõdõr.
5 � Sosyal Güvenlik Fonu gerek Oda, gerekse üye katõlõmõ ile 
zenginleştirilmeli, dinamik ve gelişen bir işleyişe kavuşturulmalõdõr.
6 � Birlik Haberleri 15 gün ya da 3 haftada bir çõkmak üzere; en az dört
sayfa ve 10-15 bin tirajlõ olmak üzere gerçekleştirilmeli; iç ve dõş haberleşmeyi 
sağlamak üzere gerektiğinde ve yeterli sayõda bir sirküler çõkarõlmalõdõr.



7 � Merkezde tüm bu çalõşmalarõn eşgüdümünü sağlayacak bir kurul 
oluşturulmalõdõr.
8 � Yukarõda belirtilen örgütlenmelerin TMMOB Tüzük ve Yönetmeliklerin de 
yer alanlarõnõn konumlarõnõn daha belirgin hale getirilmesi yer almayanlarõn 
gerekli ve yeterli ayrõntõda yer almasõ için bir komisyon kurulmalõdõr. Bu 
komisyonun varacağõ görüşlerin TMMOB XXV. Genel Kurulun' da tartõşõlmasõ, 
geliştirilmesi ve kesinleştirilmesi sağlanmalõdõr.
9 � TMMOB örgütlenmesinin bugünkü durumu ve düzeyi ele alõnmalõ,daha 
etkin bir TMMOB'nin yaratõlmasõ konusunda hõzlõ ve tutarlõ adõmlar atõlmalõdõr."

Programõn son bölümünde; Mart, Nisan ve Mayõs aylarõnda yapõlacak 
bölgesel TMMOB Danõşma Kurullarõ ile işyeri toplantõlarõnda uygulamanõn 
başlatõlmasõ ve diğer çalõşanlarõn örgütleri ile birlikte ortak sorunlar üzerinde 
ortak çalõşmalar yapmak için girişimde bulunulmasõ konularõ yer alõyordu.

Bu çalõşma 29 Mart 1960'de Kocaeli ve Zonguldak'ta yapõlan Bölgesel 
Danõşma Kurulu toplantõlarõ ile başlatõldõ. Rapor kaleme alõndõğõ sõrada 
çalõşmalar sürüyordu.

2.3.9 ÜYELERİN ÖZLÜK HAKLARI
Geçtiğimiz yõllarda olduğu gibi, bu yõlda, üyelerimizin özlük haklarõ konusunda 
bir dizi çalõşma yapõldõ.

1980 Bütçesi Millet Meçlisi'nde görüşülürken hazõrlanan "1980 Bütçesi 
Görüşülürken Sendikasõz Kamu Görevlilerinin Ücretleri Sorunu" isimli Rapor 
çoğaltõlarak parlamenterlere, ilgililere, basõna ve örgüt birimlerine gönderildi. 
TMMOB görüşleri bir kaç küçük artõş dõşõnda dikkate alõnmadõ.

Yan Ödemeler konusunda, dönem boyunca, oluşturulan görüşler sõk, sõk 
açõklandõ. Başbakan' a açõk mektuplar gönderildi. Dönem içinde yapõlan çeşitli 
çalõşmalarda saptanan görüşler Başkanlõğa ve ilgililere gerek örgüt, gerekse 
üyeler tarafõndan yazõlõ olarak gönderildi. Hükümet Üyeleri nezdinde 
girişimlerde bulunuldu. Tüm bu çabalara karşõn Yan Ödeme artõşlarõnõn 
ücretlere yansõmasõ, IMF buyruklarõnda olduğu gibi, % 20'yi geçmedi.

Üyelerimizin Fiili Hizmet zumlarõndan yararlanmasõnõ sağlamaya yönelik 
çalõşmalar bu dönemde de sürdürüldü.
Yeraltõnda çalõşan üyelerimizin "Yeraltõ vergi muafiyeti", "Sigorta" ve ekonomik 
-demokratik haklarõ konusunda sürekli bir çalõşma yapõldõ. Bazõ konularda 
sõnõrlõ bir kõsõm haklarõn alõnmasõ sağlandõ.

MTA, MKE ve Şeker Şirketi gibi bazõ işyerlerindeki üyelerimizin, işyerinin 
özelliklerinden doğan, bir kõsõm özlük haklarõnõn savunulmasõ yolunda yapõlan 
çalõşmalar sonuçlandõrõldõ ve saptanan görüşler yayõnlandõ ve savunuldu.
Bu dönemde, ayrõca; uygulanmayan Danõştay Kararlarõnõn uygulanmasõ, 
haksõzlõğa uğrayan üyelerin özlük haklarõnõn korunmasõ konularõnda da 
çalõşmalar yapõldõ.

2.3.10   SENDİKAL HAKLAR
Sendikal haklar konusu; XXIV. Dönem Çalõşma Programõ ile kõsa süreli 
çalõşma programlarõnda, başlõca çalõşma konularõndan biri olarak yer aldõ. Bu 



programlar uyarõnca yapõlan tüm çalõşmalarda,gündemde önemli bir yer tuttu. 
29 Haziran tartõşma toplantõlarõnda. İl ve işyeri toplantõlarõnda, "sendikal 
haklarõn mücadele ile alõnacağõ ve mutlaka alõnmasõ gereği" görüşü daha da 
belirginleşti ve yaygõnlaştõ. 19 Eylül Direnişi'nde on binlerce birlikte davranan 
üye ve emekçi bu hakkõn alõnmasõ için aktif mücadelelere gireceklerini 
belirttiler.
TMMOB, geçtiğimiz dönemde; grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakka sahip 
olmayan üyelerinin bu hakkõ almalarõ doğrultusundaki çalõşmalarõnõ 
sürdürürken, aynõ zamanda, bu hakka sahip bulunup da bir dizi sorunlarla 
karşõ karşõya kalan üyelerin sorunlarõ ile de yakõndan ilgilendi.

Mersin Soda' da çalõşan üyelerimizin bu alandaki sorunlarõ için gecen 
dönemde başlatõlan çalõşmalar bu dönem de sürdü. Mersin Soda 
Fabrikasõ'nda çalõşan 21 TMMOB üyesi,işverenin tüm önerilerini reddederek, 
DİSK PETKİM-İŞ Sendikasõ'na üye olmuş ve 8 Ağustos 1978 günü başlayan 
greve, işçilerle birlikte, aktif olarak katõlmõşlardõ. Bu üyelerimiz, grev süresince, 
işçiler ve örgütleri ile örgütlü bir ilişkiyi sürdürmüş, basõna tekelci sansüre 
karşõn Soda Raporu, Soda Olayõ gibi broşürlerle olayõn kamu oyunda doğru 
bir çerçevede tartõşõlmasõnõ sağlayan çalõşmalar yapmõş, Soda çalõşanlarõ ile 
aktif bir dayanõşmayõ canlõ tutmayõ başarmõşlardõr.

Mersin Soda Grevi, başlangõcõndan yaklaşõk bir yõl sonra, PETKİM-İŞ 
Sendikasõ Yöneticilerinin işverenle toplu sözleşme imzalamasõ ile sona erdi. 
Bir yõla yakõn süren grev sõrasõnda; Şişe-cam işvereni tarafõndan yasal ve 
yasa dõşõ her yöntemle parçalanmaya çalõşõlan işçi-mühendis-teknisyen 
dayanõşmasõ bu sözleşme ile dağõtõldõ. İmzalanan gizli protokol ve toplu 
sözleşme ile çalõşanlarõn daha önce işten atõlmõş olduklarõ, toplu sözleşme ile 
yeniden girişlerinin yapõlacağõ kabul edildi. Böylece yasa dõşõ lokavt Sendika 
Yönetimi tarafõndan da meşrulaştõrõldõ. En önemlisi, greve katõlan mühendis, 
mimar ve teknik elemanlar kapsam dõşõ bõrakõldõ, yani işten atõldõlar.

Bu olay, kamuoyuna. Sendika Yöneticileri ve bir kõsõm ilerici(!) parlamenter 
tarafõndan bir "zafer" olarak açõklandõ.

TMMOB, 2 Ağustos 1979 günü yaptõğõ bir açõklama ile, bütün boyutlarõ ile 
değerlendirdiği "Mersin Soda Olayõ" konusundaki görüşlerini kamuoyuna 
açõkladõ. Bu açõklamanõn sonuç bölümünde özetle şöyle deniliyordu :

"Bu olay bir yandan yeni deneyler kazandõrmasõ ve doğrularõ göstermesi; öte 
yandan, aynõ zamanda, işçi sõnõfõ ve yandaşlarõnõn dostunun düşmanõnõn 
tanõnmasõ açõsõndan önem taşõmaktadõr. Mücadelede yer alanlar ve almakta 
kararlõ olanlar bunu mutlaka değerlendireceklerdir. Mersin Soda Olayõ 
getirdikleri ve götürdükleri ile ülkede sürmekte olan mücadelelerin önemli ama 
küçük bir noktasõdõr. Bizler bu mücadelenin, Mersin Soda' da olduğu gibi, 
geçici yenilgilere uğrasa da mutlaka başarõya ulaşacağõna inanõyoruz.

TMMOB Mersin Soda' da; işveren,ilerici Hükümet ve Sendika 
Yönetimindekilerin bugün için cezalandõrdõklarõ işçilerin ve dolayõsõyla 
üyelerinin, bugüne dek olduğu gibi yanõnda olacak ve önümüzdeki günlerde 
de onlarõ maddi-manevi tüm gücü ile destekleyecektir.



Aylardõr, her türlü zorluklara göğüs geren ve aralarõnda üyelerimizin de 
bulunduğu Mersin Soda işçilerinin mutlaka gerçek "Zafer" sağlayacaklarõndan 
kuşku duyulmamalõdõr"

TMMOB grev süresinde ve sonrasõnda Mersin ve Ankara'da yaptõğõ 
çalõşmalarla sorunu kamu oyuna iletti ve görevlerini yerine getirmeğe özen 
gösterdi, tüm çalõşmalara aktif olarak katõldõ. Bunun yanõ sõra; üyelere 19 Mart 
1979 günü Sosyal Güvenlik Fonu'ndan sağlanan 31.500.� TL. lõk 
dayanõşmanõn sürekliliğinin sağlanmasõ için çaba harcandõ. Bu Fon' dan 
üyelerimize 13 Nisan 1979'da 22.500.� TL., 25 Temmuz 1979'da 31.500.� 
TL. gönderildi. Sözleşme öncesi düzenlenen yürüyüşe 8.030.� TL.' sõ ile 
katõlõndõ. Ayrõca, grev sonrasõnda işsiz kalan üyelerimize,Fon' dan, 52.00.� 
TL.' sõ gönderildi, iş bulmalarõnda yardõmcõ olundu.

Bu Dönem' de, ayrõca; Ankara'da, Çimento Müstahsilleri Birliği T.A.Ş.' de. 
aralarõnda üyelerimizin de yer aldõğõ. TÜRK-İŞ' e bağlõ TEZ BÜRO-İŞ 
Sendikasõ üyesi işçilerin uzunca bir süredir sürdürdükleri grevin haklõlõğõnõn 
kamu oyuna iletilmesi için çalõşmalar yapõldõ. Hazõrlanan görüşler kamu oyuna 
ve ilgililere iletildi. İş yerinde grevde bulunan üç üyemize Fondan 15.000.� 
TL.' sõ ödemede bulunuldu.

TMMOB'nin, önümüzdeki dönemde; sendikal haklar konusunda, gerek kendi 
içinde gerekse diğer demokratik örgütlerle daha etkin ve tutarlõ çalõşmalarõ 
programlamasõ ve uygulamasõ gerekmektedir. Gerekli ve yeterli kaynaklarla 
donatõlmõş bir TMMOB'nin sendikal haklarõn alõnmasõ ve bu hakka sahip olan 
üyelerin haklarõnõn korunmasõ yolunda önemli adõmlar atabileceği gözden 
uzak tutulmamalõdõr. Bu Genel Kurulda Sendikal Haklar Mücadelesinin daha 
güçlü bir biçimde sürdürülmesinin kararlarõ alõnmalõ, bunun kaynaklan 
bulunmalõdõr.

2.3.11   ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
TMMOB XXIV. Dönem Çalõşma Programõ'nda, örgütlenmeye ilişkin olarak, şu 
görüşler yer alõyordu : "Güçlü bir mücadelenin ancak güçlü bir örgütle 
verilebileceği gerçeğinden hareketle; TMMOB, Odalar,Şubeler, il 
Koordinasyon Kurullarõ ve TMMOB İşyeri Temsilcilikleri düzleminde 
örgütlüğün arttõrõlmasõna ve yaygõnlaştõrõlmasõna çalõşõlacaktõr. TMMOB'nin 
mücadelesinin daha da etkinleştirilmesinin önündeki yapõsal aksaklõklarõn 
giderilmesi yolunda çaba harcanacaktõr...".

TMMOB,bu tespitlerden hareketle, işyerlerinden ve en alt örgüt birimlerinden 
başlayarak her düzeyde örgütlenme çabalarõna ağõrlõk vermiş; bu örgütlenme 
ile emperyalizme, faşizme ve şovenizme karşõ, ülke çõkarlarõ ve üye istemleri 
doğrultusunda etkin bir mücadeleyi hayata geçirmeğe çalõşmõştõr.

TMMOB işyeri Temsilcilikleri ve il Koordinasyon Kurullarõ, XXIV. Dönem 
Çalõşmalarõnõn temel taşõnõ oluşturmuş; gerek merkezi program, gerekse yerel 
programlar çerçevesinde yaptõklarõ tutarlõ çalõşmalarla mücadelemizi 
güçlendirmişlerdir.

Bu dönemde İl Koordinasyon Kurullarõ'nõn sayõsõ iki katõna çõkmõş ve 
çalõşmalarõ etkinleşmiş, TMMOB İşyeri Temsilcilikleri nicel ve nitel anlamda 



büyük bir gelişme göstermişlerdir.

Gündemdeki en önemli konulardan biri olan örgütlenmenin, önümüzdeki 
dönemde daha ağõrlõklõ olarak ele alõnacağõna, gereksinimleri karşõlayacak bir 
düzeye getirileceğine inanõyoruz.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ

XXIV. Çalõşma Dönemi'nde 61 işyerinde yeni temsilcilikler kurulmuş, 24 
işyerinde ise temsilcilik seçimleri yenilenmiştir. Ayrõca 76 işyerinde yeni 
temsilcilik kurulmasõ ve 20 işyerinde seçimlerin yenilenmesi kararlaştõrõlmõştõr. 
Bir önceki dönemde kararlarõ alõndõğõ halde değişik nedenlerle 
sonuçlandõrõlamayan 13 işyerindeki temsilcilik seçimleri bu dönemde 
sonuçlandõrõlmõştõr. Bunlarõn dökümü şöyledir :
A) Bir önceki dönemde kararlarõ alõnan :
1.  Çanakkale, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
2.  Diyarbakõr, Yapõ İşleri 15. Bölge Müdürlüğü
3.  Diyarbakõr, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü
4.  Diyarbakõr, Karayollarõ 9. Bölge Müdürlüğü
5.  İstanbul, Kağõthane Belediyesi
6.  Kayseri, Karayollarõ 6. Bölge Müdürlüğü
7.  Mersin, Karayollarõ 5. Bölge Müdürlüğü
8.  Samsun, PTT Bölge Başmüdürlüğü
9.  Sivas, Toprak-Su 13. Bölge Müdürlüğü
10. Ankara, Şeker A.Ş. Genel Müdürlüğü
11. Antalya, Aksu iplik Fabrikasõ
işyerlerinde işyeri temsilciliği kuruldu.
12. İzmir, EÜ Rektörlüğü Yapõ Fen İşleri Dairesi Başkanlõğõ
13. İstanbul, İller Bankasõ 1. Bölge Müdürlüğü
işyerlerinde işyeri temsilcilikleri yenilendi.

 B) Bu Dönemde :
1. Adana, Çukobirlik
2. Afyon, Çay-Seka Müessesesi
3. Ankara, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
4. Ankara, ETKB Maden Dairesi Başkanlõğõ
5. Ankara, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ
6. Ankara, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü
7. Ankara, TEK Çayõrhan Termik Santralõ
8. Ankara, EİEİ Genel Direktörlüğü
9. Ankara, S.E.K. Genel Müdürlüğü
10.Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü Araştõrma ve Geliştirme Daire
Başkanlõğõ, Esenboğa
11.Ankara, GTBH Ziraat işleri Genel Müdürlüğü
12.Antalya, Elmalõ DSİ Teknik Şube Müdürlüğü
13.Antalya, Bölge Pamuk Araştõrma Enstitüsü
14.Antalya, Bölge Zirai Araştõrma Enstitüsü
15.Aydõn, YSE 19. Bölge Müdürlüğü
16.Bursa, Bursa Belediyesi
17.Bursa, Gemlik Azot Sanayi
18.Bursa, Yapõ İşleri 2. Bölge Müdürlüğü



19.Bursa, TCK 14. Bölge Müdürlüğü
20.Balõkesir, Bigadiç, Etibank Kolemanit işletmeleri
21.Denizli, Denizli Belediyesi
22.Denizli, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
23.Denizli, Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü
24.Denizli, Kooperatifler il Müdürlüğü
25.Diyarbakõr, Toprak-Su 7. Bölge Müdürlüğü
26.Edirne, DSİ Bölge Müdürlüğü
27.Eskişehir, Toprak-Su 15. Bölge Müdürlüğü
28.Eskişehir, Kõrka, Boraks Tesisleri, Etibank
29.Eskişehir, Toprak-Su Araştõrma Enstitüsü
30.Eskişehir, Kooperatifler 5. Bölge Müdürlüğü
31.Hatay, İskenderun Belediyesi
32.İsparta, YSE Bölge ve İl Müdürlüğü
33.İsparta, Keçiborlu Kükürt işletmesi
34.İsparta, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
35.İstanbul, Belediye Havagazõ işletmeleri Genel Müdürlüğü
36.İzmir, SSK Emlak İnşaat Bölge Müdürlüğü
37.İzmir, Metropoliten Alan Nazõm Plan Bürosu
38.İzmir, Telefon Başmüdürlüğü
39.İzmir, İzmir Belediye İmar Müdürlüğü
40.İzmir, Etibank Halõköy Maden İşletmeleri
41. Kayseri, DSİ 12. Bölge Müdürlüğü
42. Kayseri, YSE 9. Bölge Müdürlüğü
43. Kayseri, Cin-Kur işletmesi
44. Kayseri, TEK Müdürlükleri
45. Toprak-Su 8. Bölge Müdürlüğü
46. Kayseri, Yapõ İşleri Bölge Müdürlüğü ve İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
47. Konya, Karayollarõ 3. Bölge Müdürlüğü
48. Konya, Kooperatifler 7. Bölge Müdürlüğü
49. Konya, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü
50. Konya, İl İmar Müdürlüğü
51. Mardin, Etibank Güneydoğu Anadolu Fosfatlan Tesis Müdürlüğü
52. Manisa, YSE il Müdürlüğü
53. Mersin, Toprak-Su 2. Bölge Müdürlüğü
54. Kütahya, GLİ Seyitömer Bölge Müessesesi
55. Niğde, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
56. Urfa, Teknik Ziraat Müdürlüğü
57. Urfa, Toprak-Su Bölge Araştõrma Enstitüsü
58. Urfa, DSİ 151. Teknik Şube
59. Urfa,  DSİ 15.  Bölge Müdürlüğü
60. Urfa, Toprak-Su Ekip Baş Mühendisliği
61. Van, Toprak-Su 12. Bölge Müdürlüğü
işyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilciliği Kuruldu.
62. Adapazarõ, Vagon Fabrikasõ
63. Artvin, Etibank Murgul Bakõr İşletmesi
64. Ankara, Yapõ İşleri 5. Bölge Müdürlüğü
65. Ankara, PTT Genel Müdürlüğü
66. Ankara, Karayollarõ 4. Bölge Müdürlüğü
67. Ankara, YSE 5. Bölge Müdürlüğü
68. Ankara, MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü



69. Ankara, iller Bankasõ Genel Müdürlüğü
70. Bursa, DSİ 1. Bölge Müdürlüğü
71. Elazõğ, Etibank Ergani Bakõr İşletmesi
72. Eskişehir, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü
73. Hatay, Isdemir
74. İstanbul, Denizcilik Bankasõ İnşaat ve Proje Müdürlüğü
75. İstanbul, Karayollarõ 1. Bölge Müdürlüğü
76. İstanbul, DSİ 14. Bölge Müdürlüğü
77. İstanbul, Orman Bölge Başmüdürlüğü
78. İstanbul, İller Bankasõ 1. Bölge Müdürlüğü
79. İstanbul, TEK 1. Bölge Başmüdürlüğü
80. İzmir, Yapõ işleri 3. Bölge Müdürlüğü
81. Urfa, Ceylanpõnar Devlet Üretme Çiftliği
82. Van, Karayollarõ 11. Bölge Müdürlüğü
83. Van, Yapõ İşleri 13. Bölge Müdürlüğü
84. Van, DSİ 17. Bölge Müdürlüğü
85. Zonguldak, Karabük Demir Çelik İşletmeleri
işyerlerinde TMMOB işyeri Temsilcilikleri yenilendi.

C) Bu Dönemde :
1. Adana, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü
2. Adana, İTİA Mühendislik Yüksek Okulu
3. Adana, il Bayõndõrlõk Müdürlüğü
4. Adõyaman, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
5. Ankara, Kõrõkkale MKE Kurumu
6. Antalya, Toprak-Su 5. Bölge Müdürlüğü
7. Antalya, TEK 17. Bölge Müdürlüğü
8. Antalya, Kooperatifler 4. Bölge Müdürlüğü
9. Antalya, Köy-Koop. Antalya Birliği
10. Antalya, Halk Sağlõğõ Laboratuarõ
11. Denizli, Orman Bölge Başmüdürlüğü
12. Denizli, DSİ Sondaj Teknik Şube Müdürlüğü
13. Denizli, Teknik Ziraat Müdürlüğü
14. Diyarbakõr, MTA Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
15. Diyarbakõr, Güneydoğu Anadolu Bölge Zirai Araştõrma Enstitüsü
16. Diyarbakõr, İller Bankasõ Bölge Müdürlüğü
17. Diyarbakõr, il Bayõndõrlõk Müdürlüğü
18. Diyarbakõr, Orman Bakanlõğõ İşyerleri
19. Elazõğ, Etibank Ferro-Krom Tesisleri
20. Erzurum, YSE 13. Bölge Müdürlüğü
21. Eskişehir, Teknik Ziraat Müdürlüğü
22. Eskişehir, Şeker Fabrikasõ + Şeker Makine Fabrikasõ
23. Isparta, DSİ 18. Bölge Müdürlüğü
24. İstanbul, Hava Meydanlarõ ve Akaryakõt Tes. İnş. Böl. Müdürlüğü
25. İstanbul, İl İmar Müdürlüğü
26. İstanbul. Çekmece Nükleer Araş. ve Eğitim Merkezi
27. İzmir,TEK Bornova Termik Santralõ
28. İzmir, Petkim Petro Kimya A.Ş. Aliağa Petkim Kompleksi
29. İzmir, Tütün Araştõrma' ve Eğitim Enstitüsü
30. İzmir, Toprak-Su Bölge Araştõrma Enstitüsü
31. İzmir, Gõda İşleri Eğe Bölge Müdürlüğü



32. İzmir, Gõda Kalite Kontrol Laboratuarõ Müdürlüğü
33. İzmir, Zeytincilik Araştõrma Enstitüsü
34. İzmir, Gõda Kontrol Eğitim ve Araştõrma Enstitüsü
35. İzmir, Hava Meydanlarõ ve Akaryakõt Tes. Ins. Böl. Md.lüğü
36. İzmir, Su Ürünleri Bölge Müdürlüğü
37. İzmir, TPAO Rafinerisi
38. İzmir, EÜ Tõp Fakültesi İnşaat Müdürlüğü
39. İzmir, Etibank Cuma Ovasõ Perlit Tesisleri İşletmesi
40. İzmir, TZDK Bölge Müdürlüğü
41. İzmir, Toprak ve iskan Müdürlüğü
42. İzmir, Çalõşma Bakanlõğõ iş güvenliği Grup Başkanlõğõ
43. Kocaeli, Petrol Ofisi Bölge Müdürlüğü
44. Kayseri, Teknik Ziraat Müdürlüğü
45. Kayseri, İller Bankasõ 13. Bölge Müdürlüğü
46. Kayseri, Şeker Fabrikasõ
47. Kahramanmaraş, Afşin-Elbistan FWC
48. Kastamonu, Şeker Fabrikasõ
49. Konya, YSE 7. Bölge Müdürlüğü
50. Konya, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü
51. Mardin, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
52. Mardin, YSE İl Müdürlüğü
53. Mersin, MEYSEP Bölge Müdürlüğü
54. Mersin, Tarsus Toprak-Su Araştõrma Enstitüsü
55. Mersin, Bölge Zirai Karantina + Bölge Zirai Müc. Md. lükleri
56. Mersin, Erdemli � İçel Bahçe Kültürleri Araş. ve Eğt. Mrk.
57. Mersin, Su Ürünleri Bölge Müdürlüğü
58. Mersin, DSİ 67. Teknik Şube Müdürlüğü
59. Mersin, YSE İl Müdürlüğü
60. Kütahya, Yapõ İşleri Bölge Müdürlüğü
61. Kütahya, Or-Köy Bölge Müdürlüğü
62. Kütahya, Ağaçlandõrma ve Erozyonu önleme Bölge Baş Müd.
63. Muğla, Etibank Milas Boksit İşletmesi
64. Muğla, Yatağan TEK Termik Santralõ
65. Muğla, Dalaman Seka Tesisleri
66. Niğde, Halk Sağlõğõ Laboratuarõ
67. Sivas, Yapõ İşleri Bölge ve İl Bayõndõrlõk Müdürlükleri
68. Trabzon, Yapõ İşleri 11. Bölge Müdürlüğü
69. Trabzon, YSE 10. Bölge Müdürlüğü
70. Urfa, TZDK Tarõm Alet ve Makine Fabrikasõ
71. Uşak, Şeker Fabrikasõ
72. Uşak, İl Bayõndõrlõk Müdürlüğü
73. Uşak, YSE İl Müdürlüğü
74. Van, il Bayõndõrlõk Müdürlüğü
75. Van, YSE 18. Bölge Müdürlüğü
76. Zonguldak, TEK Catalağzõ Termik Santralõ
İşyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilciliği kurulmasõ,
77. Adana, iller Bankasõ 7. Bölge Müdürlüğü
78. Ankara, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü
79. Ankara, İmar iskan Bakanlõğõ Planlama ve imar Genel Md.lüğü
80. Ankara, Sümerbank Genel Müdürlüğü
81. Ankara, Karayollarõ Genel Müdürlüğü



82. Ankara, DSİ Genel Müdürlüğü
83. Ankara, Çalõşma Bakanlõğõ iş Güvenliği Müfettişleri Grup Bşk.
84. Balõkesir, Etibank Bigadiç Kolemanit İşletmesi
85. Diyarbakõr, Yapõ İşleri 15. Bölge Müdürlüğü
86. Erzurum, Ağaçlandõrmayõ Geliştirme Merkez Bölge Baş Md.lüğü
87. Eskişehir, il Bayõndõrlõk Müdürlüğü
88. İstanbul, Karayollarõ 1. Bölge Müdürlüğü
89. İstanbul, İstanbul Sular İdaresi
90. İstanbul, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
91. İzmir, Ege Bölge Zirai Araştõrma Enstitüsü
92. İzmir, Yapõ işleri 3. Bölge Müdürlüğü
93. İzmit, Petrol Ofisi Madeni Yağ Tesisleri
94. Konya. Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri
95. Samsun, Azot Fabrikasõ
96. Urfa, il Bayõndõrlõk Müdürlüğü
işyerlerinde TMMOB İşyeri Temsilciliklerinin yenilenmesi kararlaştõrõldõ.

KOORDİNASYON KURULLARI
Bu dönemde, Oda Şube ve Temsilciliklerinin bulunduğu illerde TMMOB il 
Koordinasyon Kurullarõ kurulmasõ yönünde olumlu adõmlar atõlmõştõr, İzmir, 
Adana, Samsun, Diyarbakõr ve Bursa'ya bu dönemde Antalya, Eskişehir, 
Denizli, Kocaeli, Trabzon, Sivas, Niğde ve Uşak il Koordinasyon Kurullarõ 
eklenmiştir. Bu dönemde ayrõca İstanbul il Koordinasyon Kurulundaki 
tõkanõklõk giderilmeye çalõşõlmõş, bu amaçla geçici olarak dört Oda (inşaat, 
Mimar, Makine ve Elektrik) Şubesinin ortak yürütücülüğü sağlanmaya 
çalõşõlmõştõr.

İL VE İŞYERİ TOPLANTILARI
TMMOB'nin 24. Dönem Çalõşma Programõ ve 24 Haziran 1979'da toplanan
Danõşma Kurulu kararlarõ uyarõnca il ve işyeri toplantõlarõ düzenlenmiştir.
Bu toplantõlara çok sayõda mühendis ve mimar ile Demokratik Kitle 
Örgütlerinin temsilcileri katõlmõştõr

Bu toplantõlara TMMOB Yönetim Kurulunun ekonomik-demokratik taleplerini 
içeren görüşler iletilmiş ve tartõşõlmõştõr. Bu toplantõlar 19 Eylül' ün ön 
çalõşmalarõnõ oluşturmuştur.

Son olarak 8 Mart 1980'de toplanan TMMOB 24. Dönem İkinci Danõşma 
Kurulu, Bölgesel Danõşma Kurulu toplantõlarõ yapõlmasõnõ benimsemiştir. Bu 
amaçla TMMOB'nin 25. Olağan Genel Kurulu'na değin 29 Mart 1980 günü 
Kocaeli ve Zonguldak, 5 Nisan 1980 günü İçel, 12 Nisan 1980 günü İzmir'de 
ayrõca Diyarbakõr yada Bitlis'te Bölgesel Danõşma Kurulu ve İl toplantõlarõ 
programlanmõştõr.

2.3.12  UZMANLIK ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALAR
TMMOB XXIV. Dönem Çalõşma Programõnda yer alan uzmanlõk alanlarõndaki 
çalõşmalardan dönem içinde yapõlanlar ve gerçekleştirilmesi için çalõşmalara 
başlananlar aşağõda özetlenerek anlatõlmaktadõr.

MADENSEL HAMMADDELER
Metalurji Mühendisleri Odasõnõn 7-9 Haziran 1979 tarihinde İskenderun'da



Isdemir Tesislerinde düzenlediği "İskenderun Demir Çelik Sempozyumu"
TMMOB İsdemir İşyeri Temsilciliğince gerçekleştirildi. Sempozyuma,
ŞPMMO ve Maden M.O. birer bildiri sunarak katõldõlar.

Maden Mühendisleri Odasõnca 16 -17 Kasõm 1979 tarihinde Samsun'da 
düzenlenen "Aramadan Metale Dünya' da ve Türkiye'de Bakõr" konulu panele 
TMMOB adõna bir konuşmacõ katõlarak, TMMOB görüşlerini aktardõ.

CO.P.I.S.E.E. Çalõşma Programõnda yer alan "Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde 
Madenciliğin Geçmişi ve Bugünü" konulu kongrenin 1980 yõlõnda TMMOB 
tarafõndan gerçekleştirilmesi için hazõrlõk çalõşmalarõ Maden ve Jeoloji M.O. 
tarafõndan sürdürülüyor.

SANAYİ
1980 Sanayi Kongresi TMMOB adõna Kimya Mühendisleri Odasõ tarafõndan 
16 -19 Ocak 1980 tarihlerinde Ankara'da yapõldõ. CO.P.I.S.E.E programõna da 
alõnan Kongreye Bulgaristan Bilim ve Teknik Birlikleri'ni temsilen iki delege 
katõldõ. Mimarlar Odasõ da Kongreye bir bildiri sundu.

TMMOB adõna Kimya Mühendisleri Odasõ ve KÖY-KOOP, 14 Temmuz 1979 
tarihinde "Türkiye'de Yağ Sorunu" paneli düzenlediler. Bu panele TMMOB 
adõna Kimya Mühendisleri Odasõ, Ticaret Bakanlõğõ, Yerel Yönetim Bakanlõğõ, 
Türkiye Ziraatçõlar Derneği, KÖY-KOOP ve Ziraat Mühendisleri Odasõ 
temsilcileri katõldõlar.

TMMOB Seydişehir işyeri Temsilciliğince hazõrlanan ve Seydişehir'deki
üretim aksaklõklarõnõ ve faşistleştirme girişimlerini konu alan rapor Nisan 
1980'de TMMOB tarafõndan yayõnlandõ,

ENERJİ
Geçen Çalõşma Döneminde başlatõlan ve Nükleer Enerji Santrallerim konu 
alan paneller, TMMOB adõna, Elektrik Mühendisleri Odasõ tarafõndan Eylül - 
Aralõk 1979 döneminde 11 il ve ilçede yapõldõ. Bu panellere TEK ve Mimarlar 
Odasõ temsilcileri de katõldõ. 7 Eylül' de Silifke'de, 8 Eylül' de Anamur'da, 15 
Eylül' de Gaziantep'te, 6 Ekim' de Adana'da, 9 Kasõm' da Denizli'de, 17 
Kasõm' da Diyarbakõr'da, 24 Kasõm' da Antalya'da, 8 Aralõk' da Samsun'da, 15 
Aralõk' da Trabzon'da ve 22 Aralõk' da Eskişehir'de yapõlan panellerde 
TMMOB görüşleri sunuldu ve tartõşmaya açõldõ.

Elektrik enerjisini konu alan 5. Teknik Kongre TMMOB adõna Elektrik 
Mühendisleri Odasõ tarafõndan 13-14 Aralõk 1979 tarihlerinde Ankara'da 
yapõldõ.
Düzenleyiciler arasõnda TMMOB adõna Jeoloji ve Kimya M.O.' nõn yer aldõğõ 5. 
Petrol Kongresi, Petrol Jeologlarõ Derneği ve Türkiye Jeofizikçiler Derneğinin 
de katõlõmõyla 14-17 Nisan 1980 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Enerji sektörünün 1979'daki konumunu inceleyen bir çalõşma, Elektrik M.O.' 
nõn yürütücülüğünde, Kimya, Maden, Orman Ziraat, Jeoloji M.O.' nõn 
katõlõmõyla başlatõldõ.

KENTLEŞME - KONUT - TURİZM - ÇEVRE SORUNLARI



TMMOB adõna Mimarlar Odasõnca 19 Ekim 1979 tarihinde Antalya'da 
düzenlenen "Antalya Yöresinde Turizm Planlama ve Uygulamalarõna Eleştirel 
Bakõş" konulu panele, Harita ve Kadastro M.O., ŞPMMO, Antalya Belediyesi, 
Antalya Turizm Bölge Müdürlüğü, Antalya Bölge Turizm Proje Uygulama 
Müdürlüğü temsilcileri de katõldõ.

TMMOB adõna Mimarlar Odasõnca Adana'da 6 Ekim 1979 tarihinde 
düzenlenen "Çevre Sorunlarõ Türkiye-Çukurova" konulu Panele, Kimya, 
Ziraat, Elektrik M.O., ŞPMMO, Çalõşma Bakanlõğõ temsilcileri katõldõ.

TMMOB adõna ŞPM^MO, İDGSA Şehircilik Araştõrma Enstitüsüyle birlikte 7 
Kasõm 1979 tarihinde İstanbul'da düzenlenen "Kentleşme Süreci ve Kõrsal 
Alan" konulu Kollogyuma TMMOB adõna Harita Kadastro M.O. tarafõndan bir 
tebliğ sunuldu.
Dünya Çevre Günü dolayõsõyla Ankara Belediyesiyle ortaklaşa olarak TMMOB 
adõna ŞPMMO, Mimarlar O. Kimya M.O., bir dizi etkinlikler gerçekleştirdiler.
Mert Gölü konusunda Mimarlar O., ŞPMMO, Jeoloji, Harita ve Kadastro 42

Orman M.O.' nun katõlõmõyla yapõlan çalõşmanõn sonuçlan kamuoyuna iletildi.

KIRSAL ALANLARIN SORUNLARI.
Bu çalõşma döneminde, bu alanda etkin bir çalõşma yapõlamadõ.

ULAŞIM - ALTYAPI
Aralõk 1979'da EGO Genel Müdürlüğü tarafõndan düzenlenen 2. Toplu Taşõn 
Kongresine TMMOB katõlarak, bir bildiri sundu.

Antalya - Oymapõnar Barajõ'ndaki gelişmeleri konu alan bir çalõşma 
sonuçlandõrõldõ. Varõlan görüşler bir rapor halinde ilgililere ve kamu oyuna
iletildi.

Aşağõ Fõrat Projesini inceleyen bir çalõşma başlatõldõ. Bu çalõşma Harita ve
Kadastro M.O.' nun yürütücülüğünde, inşaat, Ziraat, Mimarlar, Jeoloji, 
ŞPMMO, Elektrik M.O. temsilciliklerinin katõlõmõyla sürdürülüyor.

EĞİTİM
Teknik eğitim gören öğrencilerin staj sorunuyla ilgili olarak TMMOB'nin 
DPT'ye yaptõğõ başvuru, DPT tarafõndan olumlu karşõlanarak ilgili kuruluşlarõn 
katõldõğõ bir toplantõ düzenlendi. Bu toplantõya katõlan TMMOB temsilcileri ilgili 
kuruluşlara TMMOB önerilerini iletti. Ancak bu çalõşma sonuçlanmadõ.
ODTÜ Akademik Konsey üyelerine bir açõk mektup gönderilerek, ODTÜ'ye 
antidemokratik biçimde rektör atanmasõna karşõ çõkõlmasõ istendi. ODTÜ 
Rektör Vekili ziyaret edilerek, ODTÜ'ye yöneltilen .baskõlara karşõ çõkmasõ 
istendi.
Konya DMMA' da ki sorunlara ilişkin olarak yapõlan bir çalõşma kamu oyuna 
ve ilgililere iletildi.

İŞÇİ SAĞLIĞI - İŞ GÜVENLİĞİ
Bu çalõşma alanõnda, bu dönemde, etkin bir çalõşma yapõlamadõ.

HÜKÜMET PROGRAMIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR



TMMOB ve bağlõ Odalar 23 Kasõm 1979 tarihinde düzenledikleri basõn 
toplantõsõnda yeni hükümet programõna ilişkin görüşlerini kamuoyuna ilettiler. 
Toplantõda, yeni MC' nin programõnõ ayrõntõlõ bir biçimde eleştiren bir rapor da 
basõna dağõtõldõ.

2.3.13   YAYIN
Mali olanaksõzlõklar nedeni ile Birlik Haberleri'ni,bu dönemde de,düzenli
olarak çõkaramadõk. Temmuz 1979'da Birlik ve Oda Yöneticilerinin ortaklaşa 
yaptõklarõ toplantõlarda Birlik Haberleri'nin yeniden çõkartõlmasõna karar 
verilmesi üzerine 65. Sayõ sekiz sayfa olarak yayõmlandõ. Ancak mali kaynak 
sağlanamadõğõndan Ağustos sayõsõ çõkartõlamadõ. 66. sayõ, Eylül' de iki sayfa 
ve 67. Sayõ Ekim' de 24 sayfa olarak çõkarõldõ. 67. Sayõdan sonra yine mali 
olanaksõzlõklar nedeni ile yayõma ara verilmek zorunda kalõndõ.

Mart 1980'de yapõlan yeni bir dizi toplantõda Birlik Haberleri'nin 4 sayfa ve 
15.000 tirajlõ olarak yeniden sürdürülmesi kararlaştõrõldõ. Bugün artan kağõt, 
baskõ, dizgi ve postalama masraflarõna göre bu ölçüde bir yayõn organõnõn 
maliyeti 50.000 lira dolaylarõndadõr. Maden Mühendisleri Odamõzõn ilk 
sayõsõnõn maliyetini karşõlamayõ üzerine almasõ üzerine Nisan 1980'de 
yeniden yayõna başlamaya karar verilmiş bulunulmaktadõr. Ancak yayõnõn 
sürekliliği konusunda bugünden bir şey söyleme olanağõna sahip değiliz.

Bu dönemde, Birlik Haberleri'nin eksikliğini bir ölçüde kapatabilmek için teksir 
yolu ile çõkarõlan Birlik Haber Bülteni'nin sayõsõ 800'e çõkartõldõ ve daha yaygõn 
bir dağõtõm programlandõ. Güncel gelişmeler konusundaki Birlik görüşleri, bu 
yolla, örgüt birimlerine, ilgililere ve kamu oyuna iletildi.
Birliğin bunca kaynağa karşõn, en çok gereksinim duyulduğu bir dönemde, 
yayõn gibi bir araçtan yoksun kalmasõ düşündürücü ve üzücüdür. Genel 
Kurulun bunu değerlendirmesi ve sürekli bir ortak yayõn organõna kavuşmanõn 
koşullarõnõ gerçekleştirecek kararlar almasõ ve bunun gerçekleştirilmesi için 
çaba harcanmasõ yararlõ olacaktõr.

2.3.14  KALİTE BELGELEME/BİLİR KİŞİLİK-EKSPERTİZ
BM ile Türkiye arasõnda imzalanan anlaşmayla yürütülen Ulusal Kalite Kontrol 
Projesi kapsamõndaki çalõşmalara Birliğimiz çeşitli düzeylerde katõlmõştõr. 
Proje çerçevesinde ;

Düzenlenen eğitim seminerlerine TMMOB temsilcilerinin katõlõmõ sağlanmõş,
Yapõlan toplantõlara TMMOB temsilcileri katõlarak TMMOB görüşlerini iletmiş,
TMMOB'nin de temsil edileceği Ulusal Kalite Kontrol Danõşma Kurulu Çalõşma 
Yönetmeliği hazõrlama toplantõlarõna katõlõnmõştõr.

Geçen dönemde TMMOB tarafõndan hazõrlanan Bilirkişilik ve Ekspertiz 
yönetmelik taslağõ Odalara gönderildi ve görüş istendi. Bu hizmetlerin daha 
verimli yapõlmasõ amacõ ile başlatõlan çalõşma, bu dönemde 
sonuçlandõrõlamadõ.

2.3.15    DIŞ İLİŞKİLER
XXIV. Çalõşma Döneminde geçmiş yõllardan daha etkin çalõşmalar yapõldõ.
� CO.P.I.S.E.E. 7. Dönem Yönetim Komitesi Toplantõsõ, 2 - 5 Temmuz 1979
tarihlerinde Ankara'da TMMOB'nin düzenleyiciliğinde yapõldõ. Toplantõya.



Yunan Teknik Odasõ, Bulgaristan Bilim Teknik Heyet Birlikleri Merkez 
Konseyi, Yugoslav Mühendis ve Teknisyenler Birliği yöneticileri ve Birliğimiz
adõna, TMMOB Başkanõ Teoman Öztürk ve Genel Sekreter Yardõmcõsõ
Oğuz Türkyõlmaz katõldõ. Kõbrõs Türk Mühendis ve Mimar Odalarõ Birliği
Başkan ve Genel Sekreteri de gözlemci olarak toplantõda bulundular. Yönetim 
Komitesi Toplantõsõnda CO.P.I.S.E.E.' nin 1978 -1979 Çalõşma Döneminde 
yaptõğõ çalõşmalar değerlendirildi ve 1979-1980 Çalõşma Programõ onaylandõ. 
Toplantõda, TMMOB'nin önerileri benimsenerek, TMMOB adõna Kimya 
Mühendisleri Odasõnõn Ocak 1980'de düzenlediği "1980 Sanayi Kongresi" bir 
CO.P.I.S.E.E etkinliği olarak    CO.P.I.S.E.E. Programõna alõndõ.
"Güneydoğu Avrupa Ülkelerinde Madenciliğin Geçmişi ve Bugünü" konulu
Kongrenin de 1980'de CO.P.I.S.E.E. adõna TMMOB tarafõndan düzenlenme
si de benimsendi. Bu konuda çalõşmalar sürmektedir.

� CO.P.I.S.E.E. Programõna alõnan 1980 Sanayi Kongresine Bulgar Bilim
Teknik Birlikleri Merkez Konseyi iki tebliğci ile katõldõ. Kongreye katõlacak
olan Yunan Teknik Odasõ Temsilcisi ise son anda  mazereti nedeniyle
Kongreye katõlamadõ.

1979 güzünde Makine Mühendisleri Odasõnca düzenlenen, Sanayi ve Çevre 
ilişkilerini konu alan kongreye Yugoslav Mühendis ve Teknisyenler Birliği de 
bir temsilciyle katõldõ ve bir bildiri sundu.

� Bir CO.P.I.S.E.E. etkinliği olan ve 12-13 Ekim 1979 tarihlerinde   Bulgar
Bilim Teknik Birlikleri Merkez Kongresince düzenlenen "Kentler ve 
Varoşlarõnda Parklar" konulu Sempozyuma TMMOB adõna Mimar Ahmet 
Sönmez katõlarak "Türkiye'de Kentleşme Sorunu Bağlamõnda Kentsel 
Alanlarda Yeşil Alanlarõn Planlamasõ" konulu bir tebliğ sundu.

� Yunan Teknik Odasõnca 18-23 Haziran 1979 tarihlerinde Atina'da 
düzenlenen "Yapõ Üretimi ve Yapõ Üretimi için Gerekli Teknik   ve Sosyo-
Ekonomik Altyapõ" konulu Kongreye TMMOB adõna Mimar Çelen Birkan 
katõlarak bir tebliğ sundu.

SÜREN ÇALIŞMALAR
• Yunan Teknik Odasõnõn 20-22 Nisan tarihinde düzenlediği "Mevcut 

Binalarda Enerji Tasarrufu" konulu CO.P.I.S.E.E. Seminerine TMMOB 
adõna Mimar Güven Birkan katõlarak bir tebliğ sunacaktõr.

• Yugoslav Mühendis ve Teknisyenler Birliğinin  1980 içinde düzenleyeceği 
"Kent Sistem ve Alt Sistem Tasarõmlarõ" konulu CO.P.I.S.E.E. 
Konferansõna TMMOB adõna Mimarlar ve Şehir Planlama Mimar   ve 
Mühendis Odalarõnõn temsilcilerinin katõlmasõyla ilgili çalõşmalar 
sürmektedir.

• 1900 sonbaharõnda Bulgaristan'da Bulgar Bilim Teknik Birlikleri Merkez 
Konseyince düzenlenecek "Polimerler" konulu CO.P.I.S.E.E. 
Sempozyumuna TMMOB adõna Kimya Mühendisleri Odasõ temsilcilerinin 
katõlmasõ için çalõşmalar sürmektedir.

• Yunan Teknik Odasõnca 18-20 Haziran 1980'de Atina'da düzenlenecek 
olan "Mühendislerin Sürekli Eğitimi" Konulu Konferansa Birliğimizin 
katõlmasõ öngörülmektedir.

• 21-24 Haziran 1980 tarihlerinde Atina'da toplanacak olan CO.P.I.S.E.E. 



Genel Kurulu ve CO.P.I.S.E.E Yönetim Kuruluna TMMOB Temsilcileri 
katõlacaklardõr.

• Bulgar Bilim Teknik Birlikleri Merkez Konseyi ve TMMOB arasõnda ikili bir 
Bilimsel ve Teknik işbirliği Çerçeve Anlaşmasõ imzalanmasõ, 24. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olup, bu anlaşmanõn Nisan 
ayõnda Bulgaristan'da imzalanmasõ programlanmõştõr.

2.3.16  HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI
1 Nisan 1979 ile 31. Mart 1980 Tarihleri arasõnda. Hukuk Büromuz tarafõndan; 
73'ü Danõştay, 5'i Ceza Mahkemeleri ve 4'ü Sõkõyönetimde olmak üzere 82 
dava açõlmõş ve izlenmiştir. Danõştay'da izlenen davalarõn çoğunluğu nakil 
işlemlerine ilişkindir. Üyelerin özlük haklarõ ve tazminat davalarõ da 
izlenmektedir, izlenen 9 adet tazminat davasõ, daha önce görevine son verilen 
üyeler için açtõğõmõz davalarda iptal kararõ verilmesi üzerine, açõkta kalõnan 
sürelerde ortaya çõkan kayõplarla ilgilidir. Bu davalarõn birçoğunda yürütmenin 
durdurulmasõ ve iptal kararlarõ alõnmõştõr.

Ceza davalarõndan üçü Toplu Basõn Asliye Ceza Mahkemelerindedir. 
Bunlardan ikisi olumlu sonuçlanmõş, birisi devam etmektedir. Diğer 
davalardan birisi Ağõr Ceza Mahkemesinde, biri de Asliye Ceza 
Mahkemesinde sürmektedir.
Sõkõyönetim Mahkemelerinde üyeler aleyhine açõlan dört dava izlenmektedir. 
Bunlardan birisinde sekiz mühendis, iki davada ikişer mühendis ve bir davada 
bir mühendis sanõk durumundadõrlar. Vekaletnameleri alõnmõş iki mühendis 
hakkõnda henüz dava açõlmamõş olup soruşturma sürdürülmektedir.
Bu dönemde Birlik ve Oda Yöneticileri ile işyeri Temsilcilik Komitesi üyelerinin 
davalarõ, alõnan bir kararla,TMMOB tarafõndan karşõlanmõş; Üyelerin 
davalarõnõn Odalarõn olurlarõ ile karşõlanmasõ sağlanmõştõr.

Hukuk Bürosu'nca dava izleminin yanõ sõra, gereksinim duyulan hukuksal 
konularda görüş bildirilmiş; bildiri, açõklama ve yayõnlar incelenmiş, başvuran 
bir çok üyeye sorunlarõ ile ilgili hukuki açõklamalarda bulunulmuştur.
TMMOB, yüz bini aşkõn üyesi ile bugün büyük bir örgüt haline gelmiştir. Üye 
sayõsõndaki bu artõşõn yanõ sõra örgütün ve üyelerin hukuksal sorunlarõ da 
sayõsal olarak artmaktadõr. Önümüzdeki günlerde sorunlarõn daha büyük 
boyutlara ulaşacağõ göz önüne alõnarak, Hukuk Bürosu' nun kurumlaştõrõlmasõ 
ve kendi iç işleyişini daha etkin bir biçimde sürdürebilecek hale getirilmesi 
gerekmektedir.

2.3.17  SOSYAL GÜVENLİK FONU
TMMOB Sosyal Güvenlik Fonunun 1979-80 dönemi geliri 501.296.41 TL. 
oldu. Bunun 22.917.41 TL. sõ geçen dönemden bu döneme aktarõlan para idi. 
Fona 1 Nisan 1979 ile 19 Eylül 1979 tarihleri arasõnda, öncelikle Soda 
Grevinde kullanõlmak üzere, Odalar tarafõndan 89.230.� TL. sõ yatõrõldõ. 
Kalan 389.149.� TL. sõ 19 Eylül Eylemi sõrasõnda ve sonrasõnda sağlanan 
üye katkõlarõndan oluştu.

Bu dönemde Fon gideri; 114,030.� Mersin Soda Grevindeki üyelere, 
16.500.� TL. sõ 19 Eylül Eylemi nedeni ile görevlerine son verilen 4 üyeye, 
5.660.� TL sõ yanlõşlõkla bu Fona girdiğinden çekilerek TMMOB Kasasõna, 
15.000.� TL. sõ Çimento Grevi'ndeki üç üyeye, 10.000.� TL sõ MTA ve iller 



Bankasõ'ndan gözaltõna alõnan 10 üyenin dava giderlerine, 11.250.� TL. sõ 19 
Eylül Eylemi nedeni ile görevlerinden alõnan bir yönetici ve dört işyeri 
temsilciliği üyesinin dava giderlerine ve 10.000.� TL. sõ da faşist bir saldõrõ 
sonunda yaralanan bir üyemizin ameliyat giderlerine ödenen paralarõn toplamõ 
olan 182.440.� TL. sõ oldu.

Şu anda Fonda 318.856.41 TL. sõ bulunmaktadõr. TMMOB, mali acõdan çok 
zor koşullar altõnda görev yapmasõna karşõn alõnan bir karar uyarõnca, bu 
fondan diğer gereksinimleri için para çekmemiş; bu paranõn yalnõzca 
üyelerinin sosyal güvenliği konusunda kullanõlmasõna özen göstermiştir.

Milyonlarca liralõk bütçelere sahip bulunan Odalarõn ve üyelerin katkõlarõ ile bu 
Fonun tam bir güvenlik fonu haline getirmesinin mücadeleye güç katacağõ 
acõktõr. Bu Fonun güçlendirilmesi ve gerekli işlevi görmesi için tüm üye ve 
yöneticilere önemli görevler düşmektedir. XXV. Çalõşma Döneminde daha 
etkin ve güçlü bir mücadele için Sosyal Güvenlik Fonu'na önem verilmesi 
gerekmektedir

2.3.18  KAMU KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER
TMMOB XXIV. dönemde, çeşitli kamu kuruluşlarõ ile ilişkilerini sürdürdü. 1980 
Ocağõnda Usulsüz olarak toplanan TSE Genel Kuruluna TMMOB delegeleri 
katõlmadõlar. Milli Prodüktivite Merkezi ve Türk Loydu Genel Kurullarõna 
TMMOB Temsilcileri katõldõlar. Turizm Danõşma Kurulu Toplantõsõna TMMOB 
temsilcisi de katõldõ. TÜBİTAK Bilim Kurumuna TMMOB Temsilcileri önerildi. 
DPT'nin çeşitli konularda düzenlediği toplantõlara da katõlõnarak, TMMOB 
görüşleri iletildi.

2.3.19 DİĞER KONULAR
Yüksek Onur Kurulu XXIV. Dönemde toplanmadõ.

TMMOB'de çalõşan sekiz işçinin yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
sonuçlandõrõlarak, DİSK' e bağlõ SOSYAL-İŞ Sendikasõ ile TMMOB arasõndaki 
sözleşme bir yõl süre için bağõtlandõ,

TMMOB XXIV. Genel Kurul Kararlarõ, Yönetmelik değişiklikleri çoğaltõlarak 
örgüt birimlerine dağõtõldõ.

Birliğin ve Odalarõnõn mali durumlarõnõ incelemek ve Birlik ödentilerinin 
zamanõnda ödenmesini sağlamak amacõ ile kurulan komisyonun çalõşmalarõ 
bir sonuca ulaşmadõ.

2.3.20 SONUÇ
Yukarõda XXIV. Dönem' de yapõlabilen örgüt içi çalõşmalarõn bir özeti 
verilmiştir.

TMMOB, XXIV. Dönem' de, bütün güçlüklere karşõn çok yol almõştõr. Bugün 
yaşanan sonuçlar, on yõla yakõn bir süredir yõlmadan ve bunalmadan verilen 
mücadelelerin bir ara ürünüdür. Yõllardõr çok güç koşullar altõnda görev 
yapmak için çabalayan TMMOB'yi önümüzdeki zor günlerde, daha çetin 
görevler beklemektedir.



Bu olgu enine boyuna değerlendirilmeli; geçen dönemde kõsmen aşõlan 
dağõnõklõğõn ve etkisizliğin önümüzdeki dönemde büyük ölçüde aşõlabilmesi 
için; istek,iyi niyet,inanç ve kararlõlõk gösterilmelidir.

Emekçi halkõmõzõn bizlerden yerine getirilmesi güç görevler beklediği bu 
dönemde; 132 milyonu bulan bütçeleri, yõllarca süren zor mücadelelerle 
yönetimde sürekliliği sağlayan yönetici kadrolarõ; örgütüne güvenen, inanmõş 
ve bilinçli on binlerce mühendis ve mimarõ ile Türkiye'de adõndan güven ve 
sevgi ile bahsedilen TMMOB'yi bu ad a daha çok layõk kõlacak bir yapõya 
ulaştõrmak, bu Genel Kurulun görevidir.

Ayrõlmaz bir parçasõ olduğumuz Türkiye Emekçi Halkõ'nõn ve dolayõsõyla 
bizlerin sorunlarõnõn çözümü yolunda görev yapabilecek bir TMMOB için bu 
Genel Kurulun õşõk tutacağõna inanõyoruz.
Saygõlarõmõzla.
TMMOB XXIV. DÖNEM YÖNETİM KURULU

 

MALİ RAPOR VE
DENETİM RAPORU 3.1
mali rapor
XXIV. Dönem Çalõşmalarõ, geçen dönemlerdeki gibi, mali bunalõmõn 
giderilememesi yüzünden, zor koşullar altõnda sürdürüldü. Bu koşullar dikkate 
alõnarak harcamalarõn düşük tutulmasõna ve artõrõlan para ile geçen 
dönemlerden gelen borçlarõn ödenmesine çaba harcandõ. Bu dönemde :

1. 4.610.494.� TL. lõk gelir bütçesi ve 2.508.245.� TL. lõk geçen dönem
alacaklarõnõn toplamõ olarak gerçekleşmesi gereken 7.118.739.� TL. lõk 
gelirler; 3.139.481.91 TL. sõ eksik gerçekleşti.
2. Odalarõn 31.3.1979'da 2.508.245.� TL sõ olan borçlarõ, 31.3.1980 günü
3.202.143.� TL. sõna yükseldi.
3. Harcamalar düşük tutularak sağlanan para önceki dönemlerden gelen
vergi, sigorta ve diğer Birlik borçlarõnõn ödenmesinde kullanõldõ.

TMMOB'NİN 31.3.1980 GÜNÜ İTİBARI İLE BİLANÇOSU
KASA             77.398.03
BANKA                154 �
SABİT KIYMETLER 98.167.65           M. ALACAKLILAR      
1.129.601.�
M. BORÇLULAR   3.202.143�           DEVREDEN GELİR        2.248.261.68
               3.377.862.68                              3.377.862.68                                

TMMOB XXIV. ÇALIŞMA DÖNEMİ (1.4.1979-31.3.1980) İÇİN ÖNGÖRÜLEN 
VE GERÇEKLEŞEN GELİRLER � FARKLAR
                 
                         Öngörülen(TL)        Gerçekleşen(TL)      Fark(TL)                     
1. Odalar hissesi        4.380.480. -         3.759.796.- (*)      (-)620.684.-
2. Odalarca yapõlan



olağanüstü yrd.                  1. -                   -          (-)      1.-
3. Yayõn gelirleri               1. -            28.099.75         (+)28.098.75
4. Bağõş ve Yrd.                 1. -                   -          (-)      1.-               
5. Çeşitli gelirler        230.011. -            191.361.34        (-)38.649.66   
TOPLAM                     4.610.494.-          3.979.257.09       (-)631.236.91

(*) Odalarõn geçen dönem borçlarõna mahsuben ödedikleri paralar da tutarõn 
içindedir.

TMMOB XXIV. ÇALIŞMA DÖNEMİ (1.4.1979-31.3.1980) İÇİN ÖNGÖRÜLEN 
VE GERÇEKLEŞEN GİDERLER - FARKLAR
                       Ödenek(TL)         Gerçek Gider(TL)       Fark(TL)
1. Personel giderleri  2.294.603.         2.520.097.15 (1)      (+) 225.494.15
2. Yönetim giderleri      98.002.            50.608.87          (-) 47.393.13
3. Yayõn giderleri     1.635.602.           581.500.            (-)1.054.102.
4. Genel giderler        511.501.           668.891.32 (2)      (+)  157.390.32
5. Kongre ve Kur. gid.    40.782.            83.935.   (3)      (+)   43.153.
6. Demirbaş giderleri     30.000.               650.            (-)   29.350.
7. Diğer giderler              2.-                -.-           (-)        2.-              
8. Temsilcilik gid.            1.-                -.-           (-)        1.-
9.Ört. bina-bas. gid.          1.-                -.-           (-)        1.-
TOPLAM                 4.610.494.-         3.905.682.34         (-)   704.811.66           
 

(1) Bu tutarõn 609.276.� TL.' sõ üç görevli için tahakkuk ettirilen kõdem
tazminatõ tutarõ olup, dönem içinde çalõşanlara ödenen ücretlerin toplamõ 
1.910.821.15 TL. sõdõr.
(2) Bu maddedeki artõşõn sebebi, büyük bir çoğunluğu PTT ve Kõrtasiye
giderleri olmak üzere, dönem içinde meydana gelen fiyat artõşlarõdõr.
(3) Buradaki fark, Ankara'da düzenlenen CO.P.I.S.E.E Yönetim Kurulu 
giderlerinden meydana gelmiştir.

3.2
denetim raporu
Kurulumuz 31 Mart 1980 günü TMMOB XXIV. Dönemi'ne ilişkin 4. ve son 
denetlemesini yapmõştõr. İncelemelerimiz sonucu belirlenen sayõsal değerler, 
görüş ve önerilerimiz aşağõdadõr.

1 � GELİRLERİN İNCELENMESİ
Gelirler           Öngörülen(TL)       Gerçekleşen(TL)          Gerçekleşme(%)
1-Odalar Hissesi    4.380.480.-         3.579.796.-                  85.8
2-Odalarca yapõlan
olağanüstü yardõm           1.-                  -.-                    -
3-Yayõn gelirleri           1.-            28.099.75                    -
4-Bağõş ve yard.            1.-                  -.-                   
5-Çeşitli gelirler    230.011.            191.361.34                  83.2
TOPLAM              4.610.494.-         3.979.257.09                  86.3

II GİDERLERİN İNCELENMESİ
Giderler                  Ödenek(TL)    Gerçek Gider(TL)       Gerçekleşme(%)      



1-Personel Giderleri      2.294.603.    2.520.097.15               109.8
2-Yönetim Giderleri          98.002.       50.608.87                51.6
3-Yayõn Giderleri         1.635.602.      581.500.-                 35.5
4-Genel Giderler            511.501.      668.891.32               130.8
5-Kongre ve Kur Gid.         40.782.       83.935.                 205.8
6-Demirbaş Giderleri         30.000.          650.                   2.2
7-Çeşitli Giderler                2.            -.-                  -.-
8-Temsilcilik Giderleri           1.            -.-                  -.-
9-Ort. Bina Bas. Gideri           1.            -.-                  -.-
TOPLAM                    4.610.494.     3.905.682.34                84.7

a -Personel giderlerinin % 109.8 oranõnda gerçekleşmesinin dönem içinde 
görevden ayrõlan üç görevli için tahakkuk eden 609.276.� TL. sõ tutarõndaki 
kõdem tazminatlarõndan ileri geldiği görülmüştür.
b � Genel giderler, ödenekte öngörülenden fazla olarak, % 130.8 oranõnda 
gerçekleşmiştir. Dökümlerin incelenmesi ile bu artõşõn büyük bir oranda PTT 
ve kõrtasiye giderlerindeki artõştan ileri geldiği anlaşõlmõştõr. 1980-81  
Dönemindeki PTT ve kõrtasiye giderlerinin bunun göz önünde bulundurulmasõ 
ile arttõrõlmasõ yerinde olacaktõr.
c � Daha önceki (2. Dönem) Denetleme Raporu'nda da belirtildiği gibi, 
Kongre-Kurultay giderlerinin yüksek gerçekleşmesinin nedeni COPI-SEE 
Toplantõsõnõn zorunlu harcamalarõdõr.

III � KASA VE BANKA

Birliğin 31.3.1980 akşamõ itibarõ ile kasa ve banka durumu şöyledir : 
Kasa    : 77.398.03 TL. 
Banka   :    154.�  TL.

Kasa' da görülen miktarõn büyük bir kõsmõnõ, Mart 1980 ücretleri zamanõnda 
ödenemeyen personele verilen ücret avanslarõ oluşturmaktadõr.

IV � SONUÇ, GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
XXIV. Dönem Birlik gelirleri % 86.3 gerçekleşme oranõ ile 3.979.257.09 TL.; 
gidenleri % 87.4 oranõ ile 3.905.682.34 TL. sõ olmuştur.
Bu dönemde. Mart 1979'dan önceki döneme ait 424.000.� TL. sõ vergi ve 
sigorta borçlarõ ödenmiştir.

Birlik' in temel gelirini oluşturan Odalar Hissesi, geçen dönemlere oranla, 
oldukça yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Buna karşõn, Odalarõn önümüzdeki 
döneme devreden 3.202.143.� TL. sõ tutarõnda borçlarõ bulunmaktadõr. Birlik 
Haberleri'nin düzenli ve sürekli olarak yayõnlanamadõğõ göz önüne 
alõnmadõğõnda, bu borçlarõn bir an evvel ve düzenli olarak ödenmesinin gereği 
büyük bir önem kazanmaktadõr.

TMMOB Sosyal Güvenlik Fonu'nda; 501.296.41 TL.' lõk gelir, 182.440.� TL.' 
lõk gider olduğu görülmüştür. Gelir, gider farkõ olan 318.856.41 TL' sõnõn T.C. 
Ziraat Bankasõ Kõzõlay Şubesi 630/1035 no.lu hesapta bulunduğu. Banka 
Hesaplarõnõn  incelenmesi ile, anlaşõlmõştõr. TMMOB Sosyal Güvenlik 
Fonunun yeterli olabilmesi için, bu miktarõn yetersizliği görülmeli, önümüzdeki 
dönemde Fonun güçlendirilmesi yolunda çaba harcanmalõdõr.



TMMOB XXIV. Çalõşma Dönemi'nde; gelir ve gider kayõtlarõnõn düzenli 
tutulduğu, gelirlerin TMMOB Gelir Makbuzlarõna giderlerin belge ve faturalara 
dayandõğõ ve gerektiği gibi saklandõğõ saptanmõştõr. Muhasebe işlemlerini 
yürüten elemanlarõn çalõşmalarõ Kurulumuz tarafõndan övgüye değer 
bulunmuştur.
Bilgilerinize sunarõz.
                     Denetleme Kurulu
Yücel ÖZEL          Hüseyin TANRIÖVER       Cevdet AYKANAT

3.3
XXV. dönem tahmini gelir ve gider bütçesi
TMMOB XXV. DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ

1 _ ODALAR HİSSESİ 4.406.035.�
2 _ ODALARCA YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ YARDIMLAR         1.�
3 _ YAYIN GELİRLERİ         1.�
4 _ BAĞIŞ VE YARDIMLAR         1.�
5 � ÇEŞİTLİ GELİRLER    77.730.�
6 � ODALARDAN GEÇEN
    DÖNEM ALACAKLARI 3.202.143.�
            TOPLAM 7.685.911.�

TMMOB XXV. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ
PERSONEL GİDERLERİ                    3.517.103.-
A   � ÜCRETLER
1   Sözleşmeli Personel giderleri         1.848.000.�
1.1 Ücretler                             960.000.�
1.2 Sosyal Haklar                             600.000.�
1.3 İkramiyeler                             228.000.�
2 Kadrolu Personel ücretleri                 485.400.�
3 Geçici personel ücret;                       1.�
4 İkramiyeler                              80.900.�
5 Fazla çalõşma ücretleri                  24.000.�
6 Kasa Tazminatõ                              18.000.�
7 Sigorta primi işveren hissesi           220.000.�
8 Geçici görev yolluklarõ                 150.000.�
9 Toplu Sözleşme farklarõ                  60.000.�

B � SOSYAL YARDIMLAR
1 İzin Yardõmõ                              14.000.�
2 Taşõt Yardõmõ                             210.000.�
3 Yemek Yardõmõ                             210.000.�
4 Giyim Yardõmõ                             24.500.�
5 Yakacak Yardõmõ                            126.000.- 
6 Çocuk Yardõmõ                                22.800
7 Öğrenim Yardõmõ                              13.500
8 Diğer Sosyal Yardõmlar                       10.000

C � TAZMİNATLAR



1 İhbar tazminatlarõ                                1.-
2 Kõdem tazminatlarõ                                1.-

II YÖNETİM GİDERLERİ                                     117.202.-
1 Başkan, Başkan Yardõmcõsõ                     60.000.-
ve Sayman Üye Ödeneği
2 Oturum ücretleri                              33.201.-
2.1 Yönetim Kurulu                              25.200.-
2.2 Denetleme Kurulu                             3.000.-
2.3 Onur Kurulu                                  5.000.-
2.4 Yardõmcõ Organlar                                1.-
3 Temsil Ödeneği                                24.000.-
4 Tetkik ve Danõşmanlõk giderleri                    1.-

III YAYIN GİDERLERİ                                        1.380.002.-
1 Telif ücretleri                                    1.-
2 Basõm ve kağõt giderleri                   1.200.000.-
3 Postalama giderleri                          180.000.-
4 Diğer Yayõn giderleri                              1.-

IV  GENEL GİDERLER                              150.000.-
1 Kõrtasiye ve bas. kağ. gid.                    20.000.-
2 Kitap, gazete ve dergi gid                    
3 Kira                                          
4 Damga pulu giderleri          
5 PTT Giderleri
6 Isõtma, ayd. ve su giderleri
7 Vergi, Resim ve Harçlar
8 Dava, icra, Noter giderleri
9 Tamir ve bakõm giderleri
10 Malzeme giderleri
11 Sivil Savunma Fonu
12 Diğer genel giderler

V  KONGRE GİDERLERİ                                          150.000
1 Genel Kurul Giderleri                            100.00-
2 Kongre, kurultay giderleri                        50.00-

VI  SABİT KIY. ve DEMİRBAŞ GİD.                               100.000

VII SAİR GİDERLER                                              2.--
1 Sosyal bağõş ve yardõmlar                           1.�
2 Bilinmeyen giderler                                 1.�

VIII TEMSİLCİLİK GİDERLERİ                                  500.000.�
IX ORTAK BİNA/BAS. GİDERLERİ                                        1.�
X GEÇEN DÖNEM BORÇLARI                                1.129.600.�
                                GENEL TOPLAM              7.685.911.-

TMMOB XXV. DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ AÇIKLAMASI



1 ODALAR HİSSESİ
Üye başõna ayda 1.� TL ve Oda bütçelerinin beş milyona kadar olan 
kõsmõndan  % 6 beş milyondan fazla olan kõsmõndan  % 3 alõnmasõ ve Oda 
bütçelerinin % 70 oranõnda gerçekleşeceği hesabõ ile (1.047.924  +  
5.246.409) x 0.70 = 4.406.035.� TL.
5  ÇEŞİTLİ GELİRLER
Kimlik kartõ satõşõndan elde edilecek olan gelirler ve diğer çeşitli gelirler olmak 
üzere toplam 160.230.� TL.

6  ODALARDAN  GEÇEN  DÖNEM  ALACAKLARI
31 Mart 1960 akşamõ itibarõ ile; Elektrik M. O. dan 388.324.�, Fizik M. O. dan 
1.700.�, Gemi M. O. dan 107.160.�, Gemi Mk. işl. M. O. dan 24.735.�, İç 
Mimarlar O. dan 800.�, İnşaat M. O. dan 935.615.�, Kimya M. O. dan 
86.985�, Makina M. O. dan 1.121.860.�, Metalürji M. O. dan 14.000�, 
Meteoroloji M. O. dan 2.635.�, Mimarlar O. dan 71.279.�, Şehir Pl. M. M. O. 
dan 5.000.�, Ziraat M. O. dan 359.550.� TL olmak üzere 3.119,643.� TL 
aidat borcu; Elektrik M. O. dan 20.000.�İnşaat M. O. dan 20.000.�, Makina 
M. O. dan 25.000.�, ve Ziraat M.-O. dan 17.500.�, TL Kimlik Kartõ borcu 
olmak üzere toplam 3.202.143.� TL.

TMMOB XXV. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI

1  PERSONEL GİDERLERİ
1.A.1   Sözleşmeli personel giderleri
1.1 Sözleşmeli personel ücretleri (ekli kadro cetveline göre)
80.000.� x 12 = 960.000. �TL.

1.2 Sosyal haklar
Hukuk Danõşmanõ ve Muhasebeci dõşõnda dört görevli için ayda 2.000.� TL. 
yol, 3.000.� TL. yemek ve 3.000.� TL. kira yardõmõ; Başkan ve Sekreter için 
ayda 3.000.� TL. yol, 3.000.�TL yemek ve 3.000.� TL. kira yardõmõ hesabõ 
ile 4x12x8.000.�  + 2x12x9.000.�  =  600.000.� TL.

1.3 İkramiyeler
Hukuk Danõşmanõ ve Muhasebeci dõşõnda altõ görevli için  yõl sonunda 
ödenmek üzere 6 x 48.000.� = 288.000.� TL.

1.A.4 İkramiyeler
Kadrolu personele toplu sözleşme gereğince ödenecek olan yõlda iki maaş 
tutarõndaki ikramiye olarak 80.900.� TL.

1.A.9 Toplu Sözleşme Farklarõ
Ocak 1981'den Nisan 1981'e kadar olan üç aylõk yeni dönem toplu sözleşme 
farkõ olarak 60.000.� TL.

1.8 Sosyal yardõmlar
Toplu sözleşme gereğince kadrolu personele ödenecek olan sosyal yardõmlar 
olarak toplam 630.800.� TL.

II  YÖNETİM GİDERLERİ
1 Başkan, Başkan Yardõmcõsõ ve Sayman Üye Ödeneği :



Başkan için ayda brüt 4.000.� TL., Sayman Üye ve Başkan Yardõmcõsõ için 
500.�'er TL. ödenek hesabõ ile 5.000.� x 12 = 60.000.� TL.

2 Oturum Ücretleri
2.1 Yönetim Kurulu için üç haftada bir toplantõ, her toplantõda 14
üye bulunmasõ ve üye başõna 100.� TL. hesabõ ile    toplam
25.200.� TL.

2.2 Denetleme Kurulu  için 3 x 4 x 250.� =  3.000.� TL.

2.3 Onur Kurulu için 5 x 4 x 250.� = 5.000.� TL.

III YAYIN GİDERLERİ
2 Yõlda 24 sayõ, 4 sayfa ve 15.000 tirajlõ Birlik Haberlerinin basõm
ve kağõt giderleri olarak toplam 24 x 50.000� = 1.200.000.� TL.
3 Postalama giderleri olarak toplam 24 x 7.500.� = 180.000.� TL.
IV  DİĞER GİDERLER
Geçen dönem gerçekleşen fiili giderler, artõşlar, gereksinimler ve geçen 
dönem borçlarõ göz önünde bulundurularak hesaplanmõştõr.

TMMOB KADRO CETVELİ

Sözleşmeli Personel                 Adet             Ücret
1 � Başkan                              1               12.000.-
2 � Genel Sekreter                  1               10.000.-
3 � Gn. Sekreter Yardõmcõsõ            3               10.000.-
4 � Yayõn Sekreteri                  1               10.000.-
5 � Hukuk Danõşmanõ                  1               13.000.-
6 � Muhasebeci                        1                5.000.-
TOPLAM                                                   80.000.- TL/Ay

Kadrolu Personel                       Adet           Ücret
1 � Basõn-yayõn görevlisi            1            6.800.�
2 � Daktilo                        1            5.700.�
3 � Daktilo                        1            5.550 �
4 � Büro görevlisi                  1            5.550.�
5 � Veznedar                        1            5.650.�
6 � Hizmetli                        1            5.650 �
7 � Gece bekçisi                  1            5.550 �

TOPLAM                                               40.450.�  TL./Ay

3.4
TMMOB 1980 yõlõ bütçe eleştirisi (denetleme kurulu görüşü)

Birliğimizin 1980-81 Dönemi Gelir Bütçesi; Odalar Hissesi'nin % 70 oranõnda 
gerçekleşeceği ve geçen dönem borçlarõnõn ödeneceği varsayõmõ ile 
7.685.911.� TL.' sõ olarak öngörülmüştür.

1980-81 Dönemi tahmini gelir-gider bütçeleri ile kadro cetvelleri incelenmiş; 
Birliğin işlevlerinin gerekli ve yeterli bir biçimde görülebilmesi için. hazõrlanan 



bu Bütçenin mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği kanõsõna varõlmõştõr. Gider 
Bütçesi maddelerinden özellikle Kongre-Kurultay giderleri, Yayõn Giderleri ve 
Temsilcilik Giderleri bölümüne konulan ödeneklerin olumlu olduğu ve 
gerçekleştirilmesi gereği açõktõr.

Yeni Dönem de Birliğimizin ve Odalarõmõzõn bu bütçeyi gerçekleştirme 
yolunda çaba harcamalarõnõ öneririz.

Saygõlarõmõzla
                                Denetleme Kurulu1
Yücel ÖZEL                     Hüseyin TANRIÖVER             Cevdet 
AYKANAT

 

BASIN TOPLANTILARI VE AÇIKLAMALARI DİZİNİ

19 Nisan 1979
"Nükleer Enerji Santralleri" konusunda bir basõn toplantõsõ düzenlendi. 
Toplantõda TMMOB tarafõndan hazõrlanan Rapor basõna dağõtõldõ, TMMOB 
görüşleri ve düzenlenecek panellerin programõ açõklandõ.

2 Mayõs 1979
TMMOB'nin l Mayõsa ilişkin görüşleri açõklandõ.
7 Mayõs 1979
TMMOB tarafõndan yapõlan basõn açõklamasõnda l Mayõs tutuklularõnõn serbest 
bõrakõlmasõ ve l Mayõsõn İşçi Bayramõ olarak yasallaşmasõ istendi.

16 Mayõs 1979
TMMOB Başkanõ Teoman Öztürk, 1979 Yan Ödemeler Kararnamesi'ne ilişkin 
olarak açõlan kampanyanõn sonuçlarõnõ ve binlerce mühendis ve mimarõn 
görüşlerini Başbakanlõğa ilettiğini açõkladõ.

16 Mayõs 1979
ODTÜ Akademik Konsey üyelerine bir açõk mektup gönderilerek, ODTÜ'ye 
anti-demokratik biçimde rektör atanmasõna karşõ çõkõlmasõ istendi.

17 Mayõs 1979
TMMOB Başkanõ Teoman Öztürk, TMMOB'nin 24. Genel Kurulu'na ilişkin bir 
basõn toplantõsõ düzenleyerek "Genel Kurul' un mühendis ve mimarlarõn 
mücadelelerini güçlendirecekleri kararlar alacaklarõ bir platform olacağõnõ..." 
söyledi.

19 Mayõs 1979
Teoman Öztürk'ün 24. Genel Kurul' u açõş konuşmasõ basõna dağõtõldõ.

23 Mayõs 1979
TMMOB 24. Genel Kurul' unun oy birliği ile benimsediği görüşleri açõklandõ.

30 Mayõs 1979



Seydişehir'de, faşist çeteler tarafõndan TMMOB üyelerine ve emekçi halka 
karşõ sürdürülen saldõrõlara ilişkin TMMOB görüşü açõklandõ.

l Haziran 1979
Başbakan Ecevit'e bir açõk mektup gönderilerek, yan ödemeler konusundaki 
ilgisiz tutum protesto edildi.

6 Haziran 1979
Şeker Şirketi'nde çalõşan üyelerin sorunlarõ ve yaptõklarõ çalõşmalar 
konusunda bir basõn toplantõsõ düzenlendi.

7 Haziran 1979
Teknik öğrenim gören öğrencilerin staj sorunlarõna ilişkin TMMOB görüşleri 
açõklandõ.

8 Haziran 1979
TMMOB, TÖB-DER, TÜMÖD, TÜMAS, Çağdaş Hukukçular Derneği, 
Halkevleri ve ODTÜ Öğretim Üyeleri Derneği Başkanlarõ Başbakan' a 
gönderdikleri bir açõk mektup ile ODTÜ'deki gelişmeler konusundaki 
görüşlerini açõkladõlar.

13 Haziran 1979
Son devalüasyon ve zam kararlarõ konusundaki TMMOB görüşleri açõklandõ.

16 Haziran 1979
TMMOB ve Birliğe bağlõ 18 Oda' nõn Yöneticileri bir basõn toplantõsõ 
düzenlediler. Toplantõ' da ülke, meslek ve üye sorunlarõ ile bunlarõn çözümü 
yolunda sürdürülecek çalõşmalar konusunda görüşler belirtildi.

18 Haziran 1979
Başbakan Ecevit' e bir telgraf çekilerek TÖD-DER Genel Sekreterinin serbest 
bõrakõlmasõ ve kapalõ bulunan demokratik örgütlerin açõlmasõ istendi.

27 Haziran 1979
TMMOB bir bildiri yayõnlayarak, üyelerinin ekonomik-demokratik taleplerini ve 
bu taleplerin elde edilmesi için ilk olarak tartõşmalõ toplantõlarõn 
düzenleneceğini açõkladõ.

29 Haziran 1979
TMMOB Başkanõ Teoman Öztürk bir açõklama yaparak, mühendis ve 
mimarlarõn sorunlarõ konusunda başlatõlan ve sürdürülecek olan çalõşmalarõn 
durumu hakkõnda bilgi verdi,

29 Haziran 1979
TMMOB bir basõn toplantõsõ düzenledi. Toplantõda, mühendis ve mimarlarõn 
bugün Türkiye'nin bir çok yerinde bir araya gelerek sorunlarõnõ tartõşacaklarõ 
ve önümüzdeki günlerde yapõlacak çalõşmalar konusunda eğilim belirleneceği 
bildirildi.

30 Haziran 1979
29.6.1979 günü 18 ll' de, 134 işyerinde 7500 mühendis ve mimarõn katõlõmõ ile 



düzenlenen toplantõlarõn başarõ ile tamamlandõğõ açõklandõ.

3 Temmuz 1979
TMMOB tarafõndan düzenlenen CO.P.I.S.E.E. Yönetim Kurulu Toplantõsõ 
Ankara'da başladõ.

5 Temmuz 1979
Başbakan Ecevit' e bir açõk mektup gönderilerek TÜS-DER Yöneticilerinin 
serbest bõrakõlmasõ istendi.

6 Temmuz 1979
3 - 5 Temmuz günleri Ankara'da düzenlenen CO.P.I.S.E.E. Yönetim Kurulu 
Toplantõsõ sonunda bir açõklama yaparak "üye ülkelerin teknik elemanlarõnõn 
işbirliği yolunda olumlu adõmlar atõldõğõ..." belirtildi.

8 Temmuz 1979
DİSK, TÖB-DER, TMMOB ve TÜM-DER Yöneticileri bir basõn toplantõsõ 
düzenleyerek, MHP Temsilcisinin 5.7.1979 günü demokratik örgütler 
konusunda TV. de ileri sürdüğü iddialarõ yanõtladõlar.

11 Temmuz  1979
Yan ödeme kararnamesi ile tazminat yasasõnõn teknik elemanlarõn ve 
örgütlerinin görüşleri doğrultusunda acilen çõkartõlmasõ istendi.

17 Temmuz 1979
TMMOB Başkanõ Öztürk TMMOB üyelerine uygulanan yoğun baskõlar 
konusundaki görüşlerini açõkladõ.

2 Ağustos 1979
Bir basõn toplantõsõ düzenlenerek, Mersin Soda' da imzalanan toplu sözleşme 
ve ortaya çõkan duruma ilişkin TMMOB görüşleri açõklandõ.

10 Ağustos 1979
Antalya Oymapõnar Barajõ İnşaatõndaki sömürü, baskõ ve zulüm uygulamalarõ 
konusunda bir basõn açõklamasõ yapõldõ.

12 Ağustos 1979
TMMOB bir bildiri yayõnlayarak, üyelerini 15 Ağustos - 2 Eylül tarihleri 
arasõnda yapõlacak olan îl Toplantõlarõna katõlmaya çağõrdõ.

17 Ağustos 1979
TMMOB, Emekli Sandõğõ Müdürler Kurulu Üyeliği Seçiminde, TÜM-DER' in 
adayõ Recep Demirciyi desteklediğini açõkladõ.

21 Ağustos 1979
TMMOB tarafõndan bir basõn açõklamasõ yapõlarak; mühendis ve mimarlarõn 
istemleri ve 15-19 Ağustos günlerinde 15 ilde düzenlenen toplantõlarda alõnan 
kararlar konularõnda bilgi verildi.
27 Ağustos 1979
TMMOB ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasõ Başkanlarõ Odanõn 
İstanbul Şubesine bomba atõlmasõnõ kõnadõlar.



29 Ağustos 1979 
TMMOB Başkanõ Öztürk TMMOB ve üyelerine yöneltilen baskõ ve saldõrõlar 
konusunda bir açõklama yaparak, "Cinayetler, baskõlar ve saldõrõlar emekçi 
halkõn bir parçasõ olan mühendis ve mimarlarõ ve TMMOB'ni 
yõldõramayacaktõr." dedi.

4 Eylül 1979
TMMOB tarafõndan düzenlenen bir basõn toplantõsõnda, "yeni çõkarõlan yan 
ödeme kararnamesi mühendis ve mimarlarõn ekonomik sorunlarõna çözüm 
getirmekten uzaktõr. Haklarõmõzõ elde etme yolunda etkin eylemleri gündeme 
getirmekte kararlõyõz." denildi.

9 Eylül 1979
TMMOB ile Birliğe bağlõ 18 Odanõn Başkanlarõ, Başbakan Ecevit' in 
TMMOB'nin direniş çağrõsõnõ eleştiren konuşmasõ üzerine bir basõn toplantõsõ 
düzenlediler.

17 Eylül 1979
TMMOB ve Birliğe bağlõ Odalarõn Yöneticileri bir basõn toplantõsõ düzenleyerek 
mühendis ve mimarlarõn 19 Eylül günü bir günlük iş bõrakmaya çağrõldõklarõnõ 
açõkladõlar.

19 Eylül 1979
TMMOB Başkanõ Öztürk bir basõn açõklamasõ yaparak, TMMOB çağrõsõ 
uyarõnca bu sabah bağlayan iğ bõrakma eyleminin başarõ ile sürmekte 
olduğunu bildirdi.

20 Eylül 1979
Birlik ve Oda Başkanlarõ bir basõn toplantõsõ düzenlediler. Toplantõda 19 Eylül 
eyleminin başarõ ile sonuçlandõğõ açõklandõ.

28 Eylül 1979
TMMOB bir basõn açõklamasõ ile faşist odaklarõn dağõtõlmasõ ve faşist 
katillerden hesap sorulmasõnõ istedi.

29 Eylül 1979
TMMOB Başkanõ Öztürk bir basõn toplantõsõ düzenleyerek, "haklarõmõzõ elde 
etme yolunda verdiğimiz ve vereceğimiz mücadeleler sõrasõnda gelen ve 
gelecek olan baskõ ve saldõrõlarõn bizleri yõldõramayacağõ konusunda kimsenin 
kuşkusu olmamalõdõr." dedi.

29 Eylül 1979
Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakul'un katledilmesine ilişkin bir açõklama 
yapõldõ.

2 Ekim 1979
TÖB-DER' in bir günlük yas eyleminin desteklendiği açõklandõ.

11 Ekim 1979
14 Ekim Seçimleri nedeni ile TMMOB görüşleri basõna ve ilgililere iletildi.



23 Ekim 1979
Sõkõyönetimin gecikmeksizin sona erdirilmesi istendi.

26 Ekim 1979
TMMOB ve Elektrik Mühendisleri Odasõ Başkanlarõ, yaptõklarõ basõn 
açõklamasõ ile üyeleri Atilla Akdeniz'e bir hafta süre ile işkence yapõldõğõnõ 
belirterek, bu tür uygulamalarõn son bulmasõnõ istediler.

27 Ekim 1979
TMMOB Başkanõ Teoman Öztürk ve TÜTED Başkanõ Aykut Göker, yaptõklarõ 
ortak basõn açõklamasõnda, Çimento Müstahsilleri Birliğinde, içlerinde teknik 
elemanlarõn da yer aldõğõ TEZ-BÜRO-İŞ Sendikasõ üyelerinin sürdürdükleri 
grevi desteklediklerini açõkladõlar.

29 Ekim 1979
27 Ekim günü Adana'da gözaltõna alõnan İnşaat Mühendisi Salman Serttepe' 
nin bir an önce serbest bõrakõlmasõ istendi.

13 Kasõm 1979
DİSK, TMMOB, TÜM-DER, TÜTED ve HALKEVLERİ Genel Başkanlarõ ortak 
bir basõn açõklamasõ yaparak TÖB-DER Yöneticileri'nin serbest bõrakõlmasõnõ 
istediler.

14 Kasõm  1979
TMMOB Başkanõ Öztürk, İnşaat Mühendisi Güven Yõlmaz'õn İstanbul'da 
öldürülmesine ilişkin bir basõn açõklamasõ yaptõ.

14 Kasõm 1979
İstanbul'da TMMOB'ye bağlõ Odalarõn Merkez, Şube ve Temsilcilikleri bir 
basõn açõklamasõ yaparak TÖB-DER yöneticilerinin serbest bõrakõlmasõnõ 
istediler.

23 Kasõm 1979
TMMOB ve Birliğe bağlõ Odalar bir basõn toplantõsõ düzenleyerek, üçüncü
MC Hükümetinin Programõnõn İşveren Sendikalarõ Konfederasyonu, TÜ-SİAD 
ve işbirlikçi tekellerin istemlerine yanõt veren bir Program olduğunu söylediler. 
Toplantõda Hükümet Programõ'nõ ayrõntõlõ bir şekilde eleştiren TMMOB Raporu 
basõna dağõtõldõ.

2 Aralõk 1979
TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED, TÜS-DER, HALKEVLERİ ve DİSK 
Bölge Temsilciliği Başkan ve Yöneticileri bir basõn açõklamasõ yaparak, 30 
Kasõm günü Mamak'ta devrimci avukatlara yöneltilen faşist saldõrõyõ protesto 
ettiler.

6 Aralõk 1979
Karayollarõ Bölge Müdürlüklerinde mühendis ve mimarlara karşõ sürdürülen 
faşist saldõrõlar konusunda bir açõklama yapõldõ.

18 Aralõk 1979



TMMOB Başkanõ Öztürk bir basõn açõklamasõ yaparak : "geçtiğimiz yõl, bugün 
katledilen Ziraat Mühendisleri Odasõ Adana Bölge Şube Başkanõ Akõn 
Özdemir'in mücadelesini güçlendirerek sürdürüyoruz." dedi.

21 Aralõk 1979
Kahramanmaraş katliamõnõn birinci yõldönümü nedeni ile DİSK, TMMOB, 
TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED, TÜS-DER Genel Başkan ve yöneticileri bir 
basõn açõklamasõ yaptõlar.

5 Ocak 1980
MTA Enstitüsünde TMMOB üyelerine yöneltilen baskõlar protesto edildi.

8 Ocak 1980

MKE'de çalõşan üyelerin sorun ve çalõşmalarõ hakkõnda bir basõn açõklamasõ 
yapõldõ.

8 Ocak 1980
TSE Yönetimine el konularak olağanüstü genel kurul çağrõsõ yapõlmasõnõn 
yasal olmadõğõ, Danõştay'õn verdiği yürütmenin durdurulmasõ kararõnõn 
uygulanmasõ gereği açõklandõ.

16 Ocak 1980
TMMOB Başkanõ Öztürk bir açõklama yaparak : "Dünya Bankasõ 4. Beş Yõllõk 
Plan'õn değiştirilmesini isterken, DPT'den ilerici-devrimci kadrolar sürülmekte, 
işten atõlmaktadõrlar" dedi.

18 Ocak 1980
TÖB-DER' in açõlmasõ ve gözaltõnda bulunan yöneticilerinin serbest 
bõrakõlmasõ istendi.

23 Ocak 1980
TÜTED' in açõlmasõ ve yöneticilerinin serbest bõrakõlmasõ istendi.

25 Ocak 1980
MTA'daki son yönetim değişikliğinden sonra, yan ödemeler konusunda 
getirilmek istenen yanlõş ve kasõtlõ düzenlemelere ilişkin. TMMOB görüşü 
açõklandõ.

31 Ocak 1980
Hükümetin aldõğõ son ekonomik kararlara ilişkin TMMOB görüşleri açõklandõ.

l Şubat 1980
TMMOB Başkanõ Öztürk : "devrimci-demokrat-yurtsever mühendis ve 
Kumalarõn sürgünlere, kõyõmlara ve işyerlerinin faşistleştirilmesi çabalarõna 
karşõ 
kararlõ bir şekilde mücadele edeceklerini" açõkladõ.

4 Şubat 1980
Parlamenterlere bir açõk mektup gönderilerek, 1980 bütçesi ve sendikasõz 
kamu görevlilerinin ücretleri ile ilgili TMMOB görüşleri açõklandõ.



8 Şubat 1980
TMMOB'nin Karayollarõ çalõşanlarõnõn haklõ mücadelelerini bütün gücü ile 
destekleyeceği belirtildi.

13 Şubat 1980

DSİ' de sözleşmeli olarak çalõşan mühendis ve mimarlara ilişkin bir basõn 
açõklamasõ yapõldõ.

14 Şubat 1980
Faşistlerin Konya'da öğrenim özgürlüğü ve can güvenliğini yok etmeye yönelik 
faaliyetlerine ilişkin olarak bir basõn açõklamasõ yapõldõ.

26 Şubat 1980
TMMOB Binasõ'nõn gerekçesiz olarak aranmasõ protesto edildi.

27 Şubat 1980
YSE 5. Bölge Müdürlüğündeki baskõ uygulamalarõna ilişkin bir basõn 
açõklamasõ yapõldõ.

29 Şubat 1980
1980 Bütçe görüşmeleri sõrasõnda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ'nõn 
madenlerin işletilmesinin özel sektöre bõrakõlacağõnõ açõklamasõ üzerine bir 
basõn açõklamasõ yapõldõ.

4 Mart 1980
DSÎ Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalõşan üyelerin sözleşmelerinin 
feshedilmesi konusundaki TMMOB görüşleri açõklandõ.

11 Mart 1980
12 Mart'õn yõldönümü nedeni ile bir basõn açõklamasõ yapõldõ.

13 Mart 1980
Bir kõsõm güvenlik görevlisinin Mimarlar Odasõ'na yönelttiği baskõlar  kõnandõ.
20 Mart 1980
8 Mart günü Ankara'da toplanan TMMOB Danõşma Kurulunun görüşleri 
basõna açõklandõ.


