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XXI. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE
ARAMIZDAN AYRILAN
YURTSEVER TEKNİK ELEMANLARIN
VE ORTAK MÜCADELE İÇİNDE
OLDUĞUMUZ
İŞÇİ, KÖYLÜ, MEMUR
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN
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SAYGI İLE EĞİLİRİZ.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ XXII. GENEL KURULU
Yer: MAKİNA MÜHENDİSLERİ OD ASI TOPLANTI SALONU
ANKARA

Gün : 6 - 7 Mayõs 1977 Saat  : 9.30
GÜNDEM:

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

YÜKSEK ONUR KURULU

Metin Oruç BEŞTEPE     (Asõl)           Elektrik Mühendisleri Odasõ
Ertuğrul AMASYALI          (Asõl)           Makina Mühendisleri Odasõ
Vural SEZER                 (Asõl)           Maden Mühendisleri Odasõ
Ergun UNARAN           (Asõl)           Mimarlar Odasõ
Haldun ÖZEN                 (Asõl)           Harita ve Kadastro Müh.Odasõ
Sürür KAYA                 (Yedek)          Jeoloji Mühendisleri Odasõ
Lale KABARAYA           (Yedek)          Kimya Mühendisleri Odasõ



Erdoğan BAYAR           (Yedek)          Meteoroloji Mühendisleri Odasõ
Tekin ARIBURNU           (Yedek)          Ziraat Mühendisleri Odasõ
Muharrem TİMUÇİN           (Yedek)          Metalurji Mühendisleri Odasõ

DENETLEME KURULU
Lütfü AKKAN                 (Asõl)           Elektrik Mühendisleri Odasõ
Raşit GÖKÇELİ           (Asõl)           Mimarlar Odasõ
Erdoğan BALCIOĞLU           (Asõl)           İnşaat Mühendisleri Odasõ
Yalçõn DOĞANER           (Yedek)          Ziraat Mühendisleri Odasõ
Ender PEKDEMİR           (Yedek)          Maden Mühendisleri Odasõ
Kaler SÜMERMAN           (Yedek)          Jeoloji Mühendisleri Odasõ

TMMOB YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Teoman ÖZTÜRK              (Başkan)           Mimarlar Odasõ           
İsmet Rõza CEBİ            (Başkan Yrd.)      Makina Mühendisleri Odasõ
Medet ÖZBEK                (Sayman Üye)       İnşaat Mühendisleri Odasõ

GENEL SEKRETER 
Kaya GÜVENÇ                                   Makina Mühendisleri Odasõ

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI
Mustafa KURUKAFA                              Harita ve Kadastro Müh.Odasõ
Önder KÜÇÜKKARAGÖZ                            İnşaat Mühendisleri Odasõ

TMMOB YÖNETİM KURULU

 

Asõl Üyeler

Aybars UNGAN                                  Elektrik Mühendisleri Odasõ 
Güven DONATAN                                 Fizik Mühendisleri Odasõ
Bülent ŞENER                                  Gemi Mühendisleri Odasõ
Erdal AKMAN                                   Gemi Mak.İşlt.Müh.Odasõ
Mustafa KURUKAFA                              Harita ve Kad.Müh.odasõ
Medet ÖZBEK                                   İnşaat Mühendisleri Odasõ
Ertuğrul TONGUÇ                               Jeoloji Mühendisleri Odasõ
Murat GÜLTEKİNGİL                             Kimya Mühendisleri Odasõ
Samih ÖZGEN                                   Maden Mühendisleri Odasõ
İ. Rõza CEBİ                                  Makina Mühendisleri Odasõ
Melih TÖRELİ                                  Metalurji Mühendisleri Odasõ
Ali AYDEMİR                                   Meteoroloji Mühendisleri Odasõ
Teoman ÖZTÜRK                                 Mimarlar Odasõ
Sümmani CAN                                   Orman Mühendisleri Odasõ
Cengiz CÜCÜ                                   Petrol Mühendisleri Odasõ
Bülent TANIK                                  Şehir Planlama M.M.O
Aziz EKŞİ                                     Ziraat Mühendisleri Odasõ

Yedek



B. ÖZGİRGİN - A.K.KAHRAMAN                    Elektrik Mühendisleri Odasõ 
Gürbüz AKÇORA - Haluk ORHUN                   Fizik Mühendisleri Odasõ
Tansel TİMUR - Selçuk SEDEN                   Gemi Mühendisleri Odasõ
Cevdet KARAKAŞ - H.SERTBAŞ                    Gemi Mak.İşl.Müh.Odasõ
Hilmi AKAR - Şükrü COŞKUN                     Harita ve Kadastro Müh.Odasõ 
Şevki ŞAHİN - Ali AÇAN                        İnşaat Mühendisleri Odasõ
T.EYÜBOĞLU - Turhan SEYREK                    Jeoloji Mühendisleri odasõ
Burhan GÖBELEZ - Engin AKON                   Kimya Mühendisleri Odasõ
Turhan  DÜNDAR  - A. SÖKMEN                   Maden Mühendisleri Odasõ
Neşet KOCABIYIKOĞLU                           Makina Mühendisleri Odasõ
Erdinç TALU - Aybers ERTUĞ                    Metalurji Mühendisleri Odasõ
Zekiye ARDA - Ali KOKSAL                      Meteoroloji Mühendisleri Odasõ
Güven BİRKAN - Ahmet SÖNMEZ                   Mimarlar Odasõ
İsmail ÇEVİK - Y. KARAKURT                    Orman Mühendisleri Odasõ
Fethi ÇİMEN - İhsan YETKİN                    Petrol Mühendisleri Odasõ
Raşit  GÖKÇELİ  -  Sedvan TEBER               Şehir Planlama M.M.O
İbrahim  ŞİMŞEK-  E.  ÖZÜGÜR        

YAYIN KOMİTESİ

 

Bekir ÖZGİRGİN                               Elektrik Mühendisleri Odasõ  
Erdinç KOKSAL                                İnşaat Mühendisleri Odasõ
Süleyman ÖZKAPLAN                            Kimya Mühendisleri odasõ
Yalçõn ÇİLİNGİR                              Maden M.M.Odasõ 
Oğuz TÜRKYILMAZ                              Makina M.Odasõ
Ahmet SÖNMEZ                                 Mimarlar Odasõ
Akõn BİRDAL                                  Ziraat Mühendisleri Odasõ

YAYIN KURULU

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

TMMOB İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
ANKARA

İşyeri                               Temsilci                Temsilci Yardõmcõsõ

İller Bankasõ Genel Müdürlüğü       Tahsin Köseler           
Ziraat Bankasõ Genel Müdürlüğü      Tuncer Ergenekon         Hasan 
Yalçõnkaya
DSİ Genel Müdürlüğü                 Ramazan Tüzün            M.Emin Ulusoy 
Sümerbank Genel Müdürlüğü           Hüseyin Yücel            Mustafa Korçak 
TRT Genel Müdürlüğü                 Timur Sayraç             Ömer Gürcan
Devlet Hava Mey. İşlt. Gn. Md.lüğü  Mustafa Atik             Ayşe Erbora
Ankara Üniversitesi İnşaat Dai.     
Yapõ İşleri Müdürlüğü               Berrak Seren             Erdal Birmeç



İmar İs. Bak. Plan. İmar. Gn. Md.   Feyzi Özyenen            Levent Göveniz
Turizm ve Tanõtma Bakanlõğõ         Güler Yalõm              Şevki Çivi
Et ve Balõk Kurumu Gn. Md.lüğü      Yenal Özyurt             M.Altõnçelik
TEK Trafo Merkezi �Akköprü          Şükrü Gerçeker           Esen Ergin
Türkiye Elektrik Kurumu Gn. Md.     Ertuğrul Çetin           Hasan Çolak
Tapu ve Kad. Gn. Md.lüğü            Cevat Kerman             H.Büyükkoç
SSK. Genel Md. İnş. İşL. Md.lüğü    Mustafa Ersayõn          M.Ali Ertuğ
PTT İşletme  Genel  Müdürlüğü       Osman Uluer
Devlet Üretme Çif. Gn. Müdürlüğü    Yücel Eyioğlu
Demiryol. Lim. ve Hava Mey. 
inşaat Genel Müdürlüğü              Bingör Beriat
İmar İskan Bak. A. İşlt. Gn. Md.    Oral Ataman              Muin Dinçer
Bayõndõrlõk Bak. Yap.  İş.  Gn. Md. Bilal Yakut              Yõlmaz Küçük
TBTAK Yapõ Araştõrma  Enst.         Tolga Erdoğan            Avni Kalyoncu
Karayollarõ  Genel  Müdürlüğü       Mahmut Doruk             Remzi Kumlu
TCDD Genel Müdürlüğü                A.Kalyoncuoğlu           Kemal Yünel
Tavukçuluk Araştõrma Enstitüsü      Erol Kara                İbrahim Okçu
MTA Genel Müdürlüğü                 Cemal Türk

İSTANBUL

Denizcilik Bank.T.A.O.İn.İşl.Md.    Fikret Şirin             N.O.Ağaoğlu 
Salõpazarõ  
DSİ. 14. Böl. Müdürlüğü             Kenan Güney              Havva Aktürk
Orman Başmüdürlüğü                  Yücel Çapkõncõ           Erkan Özenbay
T.Emlak Kredi Ban. İst. Böl.
Kont. Amir. Ataköy                  Yümni Tayfun             Nafi Erinç
İller Bank. 1. Böl. Md. Sirkeci     Sabri Şen                Oğuz Bulgulu

Denizcilik  Bank.T.A.O.Camialtõ           
Ter.  Müdürlüğü �Kasõmpaşa          Bülent Şener            Selçuk Seden
Denizcilik Bankasõ T.A.O. Haliç     
Ter.Müdürlüğü � Kasõmpaşa           Ferhat Özer             M.Lütfi Turgay 
Northern Elektrik Telekomünikasyon  
A.Ş. Ümraniye                       Fikret Yazõcõ           Mehmet Üner
Denizcilik  Bankasõ T.A.O. 
İstinye Tersanesi - İstinye         Yõlmaz Salman           Ergun Özkor
Tekel Enstitüler Müdürlüğü          S.Karõncaoğlu           Çetin Erdemli
Tekel İnşaat Şb. Md. - Karaköy      İzzet Değer             Onur Çamlõbel
Bayõndõrlõk Bak. Yap. İşl.          Korkut Ünsal            Semiha Akpõnar
1. Bl. Md. 
Limanlar 11. Böl. Md. - Fõndõklõ    Samim Erişkin           Kamuran Aran
Anadolu Çi. T.A.Ş. Yunus-Kartal     Hasan Karaca            Kemal Aydemir
Karayollarõ 1. Böl. Md. - Küçükyalõ Sabri Orlu              Nazmi Urfa
SSK İst. Em. ve İn. Md. Fõndõkzade  Hüseyin Yõlmaz          Hasan Tõğtaş
Sular İdaresi Gn. Md. - Tünel       Yavuz Tek               Ünlü Bilge (İstifa)
Tekel İşlt. Grubu Md. - Unkapanõ    Şevki Yöntem            A.Ata Begimgil
TEK Şebeke Tesis Dai. 11. Böl. Md.  Nevzat Akkaşlõ          Atilla Timur



Denizcilik Bank. Deniz Nak. T.A O.  Fikret Özefe            Turgut Şentürk
Arçelik A.Ş.  Şahrova � Gebze       H.Rahmi Özmen           N.Doğan Yõldõrõm
İ.E.T.T. Taşõtlar Dai.  Şişli       Şaban Erdem
İstanbul Belediyesi                 Yavuz Even
Vakõflar Başmüdürlüğü               Nezih Atasoy
THY  A.O. Teknik Md. Yeşilköy       Ertan İyisoy
Tekel Genel Md. İşlet. Gn. Md. 
İstanbul Bira fabrikasõ - Şişli     Rukiye Toksöz
Karayollarõ 1. Böl. Ekspresyol yap. 
Başmühendisliği Soğanlõ - Maltepe   Nurettin Otamõş         Sami Tepeciklioğlu
Yalova Bahçe Kültürleri Araş. Ens.  İbrahim Sadõç           Ayhan Yücel
İ.E.T.T.  Gaz  Teknik Dairesi       İrfan Sönmez            Doğan Vural
İ.E.T.T.  Gn. Md. Elekt. Tek. Dai.  Turhan Aydemir          Mehmet Şen
İst. Üniversitesi Rektörlüğü   
Yapõ İşleri Başmüdürlüğü � Beyazõt  Doğan Ulutan            Süreyya Güran
İ.E.T.T. Gn. Md. İnşaat Etüd. Dai.  Coşkun İmanoğlu         Orhan Çalõşkan
Sümerbank Bakõrköy Pamuklu  
Sanayi Md.                          H.Müderrisoğlu           
PTT. Böl. Başmüdürlüğü              Hüseyin Dinçer          M.Ali Duran
K. yollarõ 17. Böl. Etüd. Proje Md. Erdem Tekin             Fevzi Eren
PTT Araş. Laboratuarõ Müd.          Ziya Çağlõ              Hilmi Erdoğan
İst. Telefon Başmüdürlüğü           Selçuk Esen             Şengül Aygen
İstinye Tersanesi � İstanbul        Yõlmaz Salman
Erenköy  Böl.Zirai  Mücadele
Araşt. Ens.                         Ali Gürses

Temsilci -Yardõmcõsõ

İZMİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Böl. Md.    M.Şevket Şener            İ.M.Tezcanlõ
Toprak Su 1. Böl. Md.lüğü Zirai     
Donatõm Işhanõ - Basmane            Kemal Türkyõlmaz          Erdoğan Akbaş 
Teknik Ziraat Md.lüğü Zirai
Donatõm Işhanõ - Basmane            A.Hacõmüezzinoğlu         Ersin Elgin
İller Bank. 3. Böl. Müdürlüğü       Ünal Köprübaşõ            Zafer Zihnioğlu
Ege Üni. Rek. İnşaat ve Bakõm 
Fen Heyeti Md. - Bornova            Arif Altõnküpü            Ahmet Baydan
DSİ 2. Böl. Müdürlüğü               Haluk Günerman            İlhan Eygi
Böl.Zirai Mücadele Araş. Enst.      Ali İhsan Özar            Mahdume Esentepe
Yapõ İşleri 3. Böl. Müdürlüğü       Emin Şen                  Kemal Arkõş
Böl. Zirai Müc. ve Karan. Bina Bşk. 
Zir. Don. İşhanõ - Basmane         Ertuğrul Urkan            Doğan Toplu
Karayollarõ 2. Böl. Müdürlüğü.     Enver Günday              Müjgan Çelebi
Emlak Kredi Ban. A.O.  
Denizbostanlõsõ İnşaatlarõ         İhsan Erzurumlu           Kemal Hõzal
TEK Alsancak Termik Santralõ       Ziya Tanyeri              Mehmet Erkan
TCDD 3. İşletme Md.lüğü            Zeki Belkaya              Erdoğan Turan
Orman İşlet. Md.lüğü               Şule Emek
YSE. 3. Böl. Müdürlüğü             Adnan Fidan               Halis Akõl



RİZE
Çay Kurumu Gn. Müdürlüğü           Mustafa Demircan          Nahit Girit

ADAPAZARI
Zirai Donatõm Kurumu Zirai Aletler 
ve Makinalar Fabrikasõ             Yücel Das                 Ahmet Nergiz

KASTAMONU
Karayollarõ 15. Böl. Müdürlüğü     Saim Tezel                Hilmi Omuzlu

İZMİT   
Petrol Ofisi Tesisleri             Mehmet Bulduk             M.Erkan Acar

U R F A
Devlet Üretme Çiftliği             Bülent Kurultay           İsmet Güneş 
Bayõndõrlõk Müdürlüğü              Hamit Karaçizmeli         O.Nuri Eren
Toprak ve Tarõm Reformu 
Urfa Bölge Başkanlõğõ              Yõlmaz Erdoğan            Erdoğan Kip

BURDUR  
Topraksu Ekip Baş Müh.            Ertuğrul Başar              
Burdur Şeker Fab.Md.lüğü          Nuri Tabanoğlu             A.Naci Uysal
Bayõndõrlõk İl İmar Böl.İşlt. 
Tapulama Müdürlüğü.               Fehmi Toptaş               M.Küçükkabak

ERZURUM
Y.S.E. 13. Böl. Müdürlüğü         H.Eyüboğlu                Ertuğrul Bumin
Yapõ İşl. 12.Böl. Md.lüğü         Yüksel Karasu             Mehmet Yõlmaz
Ağaçlandõrma ve Erozyon Kontr. 
Bölge Müdürlüğü                   Cafer Akpõnar             Mahir Keskin

ESKİŞEHİR
Bayõndõrlõk Müdürlüğü             Cemalettin Çoral          Mustafa Çifteler
DSİ III. Böl. Müdürlüğü           Faruk Sözer               Veysel Çamlõbel
Lokomotif ve Motor Sanayii Mües.  Haluk Özkol               Abdullah Çelebi

SİVAS     
Sivas Demiryollarõ makinalarõ      
Sanayii Müessesesi.              Ayhan Füsünoğlu            Aslan Çopur   
TCDD. 4. İşlt. Yol Md.lüğü       Ahmet Kaya                 Sezai Sipahi
Bayõndõrlõk Müdürlüğü            Hüseyin Can                Mehmet Kömüroğlu

ADANA
Böl. Pamuk Araş. Enst.           Mehmet Erkan               Davut Yelin
İller Bankasõ 7. Böl. Md.lüğü    Mehmet Işõk                Kadir Karagöz
TCDD 6. İşlet. Md.lüğü           A.Kutay Akiz               Seval Çeber
Böl. Zirai Müc. ve Kar. Bask.    Fikret Moray               Mustafa Özsoy

KÜTAHYA 
Garp. Lin. İş. Md. Tunçbilek 
Bölge Müdürlüğü � Tavşanlõ      Mesut Toraman               Necip Taşçõ



ANTALYA

Karayollarõ Gn. Md.lüğü 
13. Bl. Md.                    Yalçõn ÇELİK                 Reşat KILIÇ

MANİSA  
Pamuklu Mensucat A.Ş.          İsmet Dağlõ                  Turan Acar 
Orman İşletme Md.lüğü          O.Nuri Öztürk                Taner Gökçer
Teknik Ziraat Müdürlüğü        Kemal Erol                   Nermin Pekcan

GAZİANTEP    
Küçük Sanayi Geliştirme Mer.   Fethi Çeliktürk              Şafak Çimen

VAN    
Yapõ İşl. 13. Böl. Müdürlüğü   Tahir Özkul                  Malum Ökbayõr
Karayollarõ 11. Böl. Müdürlüğü İsmet Elçi

ARTVİN  
Etibank Murgul Bakõr 
İşlt. Mües.                    Salim ÖZKAN                  Mefharet TUNÇ

KONYA   
Yapõ İşl.6.Böl.Müdürlüğü      Hasan Dağdehen                O.Nuri Dölgerler
Bayõndõrlõk Müdürlüğü         Ali Özgürüz                   Selçuk Arkan
DSİ 4. Böl. 41. Şb. Baş. Müh. Hasan Abat                    Sami Ülker
Etibank Seydişehir Alümin.Tes.Ali Çalõşkan

BURSA
DSİ 1. Böl. Müdürlüğü         İ.Fahri Bilgen                Nevin Çavlan
Etibank Uludağ Wolfram.Madeni Necdet Bilgen                 Mahmut Kaya

SAMSUN 
TEK Köy Elektrifikasyon 13 Böl.  İshak Özdemir              M.Dervişoğlu 
DSİ 7. Böl. ve 71. Şb. Md.       Hasan Emecan               Behçet Ercan 
Y.S.E. Böl. Müdürlüğü            Cemal Kõlõç                Osman Kurt
İller Bankasõ 6. Böl. Müdürlüğü  Tansu Tekin                Aydõn Nohut
Bayõndõrlõk Bak. Yap.İşl.Samsun   
İşlet. Müdürlüğü                 A.Haluk Gürkan             Necati Alkan

ZONGULDAK 
SEKA Kâğõt Fabrikasõ             Metin Yurtay               Yücel Dağ 
Karabük Çelik İşletmeleri        Mesut Eski                 İhsan Birinci

YOZGAT  
Y.S.E. Müdürlüğü                 Cemil Korkmaz              İlyas Masatlõ

ELAZIĞ     
Yapõ İşleri 10. Böl. Md.        Cevat Akpõnar               Hasan Güyülar
Ergani Bakõr İşletmeleri-Maden  Feridun Aksan               Mehmet Gürlük



SİİRT   
T.P.A.O. Rafineri Müdürlüğü     Süleyman Barõş              Adnan Gümüştaş
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GİRİŞ
Egemen sõnõflarõn geniş halk kitlelerine yönelttiği sömürü, baskõ ve zulüm 
uygulamalarõnõn doruğa ulaştõğõ bir dönemi yaşadõk.

Bir yandan emperyalist - kapitalist sistemin acõmasõz sömürüsünün getirdiği 
işsizlik, pahalõlõk ve enflasyonun yõğõnlarõ kasõp kavurduğunu; öte yandan 
ekonomik - demokratik haklarõ ve ülke çõkarlarõ için mücadele veren 
insanlarõmõzõn kõyõm, baskõ, saldõrõ ve işkencelere uğradõklarõnõ, faşist silahlõ 
çetelerin kurşunlarõ ile yaralandõklarõm, öldürüldüklerim gördük.
Bütün bu uygulamalarõn başta işçi sõnõfõ olmak üzere geniş emekçi yõğõnlarõnõ 
yõldõramamasõ, gelişen haklõ mücadeleleri engelleyememesi, egemen 
sõnõflarda ve onlarõn siyasi temsilcilerinde daha fazla tedirginlik yarattõ, baskõ 
ve terör uygulamalarõ arttõrõldõ, yaygõnlaştõrõldõ.

Ancak gelişen ve güçlenen mücadeleler geriletilemedi, engellenemedi.

Yõllardõr halkõn çõkarlarõnõ savunan, emperyalist - kapitalist sistemin sömürü ve 
saldõrõlarõna karşõ kendi somut sorunlarõndan kaynaklanan bir mücadeleyi 
sürdürmeyi görev sayan, bu mücadelenin bağõmsõzlõk ve demokrasi 
mücadelesinin bir parçasõ olduğuna inanan TMMOB, Odalarõ ve üyelerimiz de 
bu uygulamalardan paylarõna düşeni aldõlar.
Yüzlerce üyemiz işten atõldõ, binlercesinin görev yerleri değiştirildi. Baskõlar, 
işkenceler, kurşunlamalar, öldürmeler aralõksõz sürdü. Faşist silahlõ çeteler; 
Odalarõmõzõn Genel Kurullarõna saldõrdõlar. TMMOB'yi ve Odalarõnõ 
kurşunladõlar.

Ama sindiremediler, yõldõramadõlar. Bilinçli ve kararlõ mücadelelerini sürdüren 
TMMOB'yi, Odalarõnõ ve üyelerini durduramadõlar .

Bugün XXI. Çalõşma Dönemini tamamlayan TMMOB; gelecek dönemde de, 
Odalarõndan, üyelerinden ve halkõndan aldõğõ güçle verilecek mücadelelerde 
daha etkin olarak yer alacak ve payõna düşen görevleri yerine getirmek için 
çaba harcayacaktõr.
Tüm ilerici yurtsever devrimci güçlerin, önümüzdeki çetin günlerde de 
emperyalizme ve faşizme karşõ verilecek mücadelelerin bayrağõnõ yükseklerde 
tutacağõna inanõyoruz.

TÜRK MÜHENDİS VE
MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
XXI. DÖNEM ÇALIŞMALARI

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

XXI. GENEL KURUL
TMMOB XXI. Genel Kurulu, 7 - 8 Mayõs 1976 günleri Ankara'da yapõldõ.
Emperyalizme ve onun içteki uzantõlarõna, faşizme ve onun silahlõ çetelerine 
karşõ, emekçi kitlelerle dayanõşma ve ortak mü cadelenin güçlenerek süreceği 
ve TMMOB'nin bu anlamda bir mücadelenin önemli demokratik araçlarõndan 
biri olduğu yolun daki görüşlerin vurgulandõğõ Genel Kurul sonunda seçilen Yo 



netim Kurulu görev bölümü   yaparak   çalõşmalarõna   başladõ. XXI. Genel 
Kurul kararlarõnõ, Genel Kurul açõklamasõnõ değerlendiren Yönetim Kurulu, 
XXI. Dönem Çalõşma Programõnõ hazõrladõ.

XXI. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI
Çalõşma programõnõn giriş bölümünde şöyle deniyordu : «Halkõnõ ve yurdunu 
seven, yabancõlarõn ve içteki uzantõlarõnõn değil, halkõnõn çõkarlarõnõ savunan 
mühendis ve mimarlarõn; ekonomik, politik ve anti � demokratik baskõlar ve 
saldõrõlarla susturulmak ve sindirilmek istendiği günler yaşanmaktadõr.

Enerji, petrol, madencilik, sanayi, tarõm, ormancõlõk, konut, kentleşme ve 
kentsel altyapõ gibi alanlarda sürdürülen sömürüyü, giderek arttõrõlan dõşa 
bağõmlõlõğõ gören ve bunlara karşõ duran mühendis ve mimarlar hedef 
alõnmaktadõr.

Bu girişimler; işçiye, köylüye, öğretmene, memura, öğrenciye ve tüm teknik 
elemanlara karşõ geliştirilen baskõ ve saldõrõlarõn bir parçasõdõr.
Kurtuluşunu, halkõnõn kurtuluşu sürecinde gören mühendis ve mimarlar; 
emperyalizme ve onun içteki uzantõlarõna, faşizme ve onun silahlõ çetelerine 
karşõ tüm emekçi kitlelerle dayanõşma ve ortak mücadele içine girilmedikçe, 
sorunlarõn çözülemeyeceğinin bilincindedirler.

TMMOB, bu anlamda bir mücadelenin önemli demokratik araçlarõndan biridir.
TMMOB, demokratik haklarõn korunmasõ ve geliştirilmesi için, bugünkü 
demokrasinin niteliğini gözden kaçõrmadan, demokrasi için verilen 
mücadelenin nihai hedefinin bilincinde olarak, ortak mücadele içinde yer 
alacaktõr. 

Ekonomik-demokratik mücadelede önemli bir aşama olan sendikal haklar için 
mücadele sürdürülecektir.

Önümüzdeki dönemde, TMMOB üye tabanõndaki dayanõşmanõn ve 
birlikteliğin, bu mücadele için daha da güçlendirilmesi gerekmektedir. Böylece 
gerek teknik elemanlarõn, gerekse tüm çalõşanlarõn birlikteliğine ve 
dayanõşmasõna daha fazla güç katõlmasõ sağlanacaktõr.»
Bu görüşler õşõğõnda hazõrlanan çalõşma programõnda, uzmanlõk alanlarõmõza 
giren konular, ülke yapõsõna ilişkin konular; demokratik hak ve özgürlükler; 
örgütlenme, TMMOB'nin güçlendirilmesi ve dõş ilişkiler, çalõşma alanlarõ olarak 
belirleniyordu.

XXI. DÖNEM ÇALIŞMALARI
TMMOB, XXI. Dönem Çalõşma Programõ ilkeleri, çalõşma programõ ve günün 
koşullarõnõn değerlendirilmesini dikkate alarak çalõşmalarõnõ sürdürdü.
Gerek Birlik programõ, gerekse kõsa süreli programlar için, TMMOB ve 
Odalarõnõn ortak karar ve uygulama ilkesi doğrultusunda çalõşõldõ. TMMOB - 
Odalarõ, TMMOB - teknik eleman kuruluşlarõ ve TMMOB - diğer demokratik 
kuruluşlarla ilişkiler ve ortak çalõşmalarda bu ilke'den hareket edilerek 
üzerimize düşen görevlerin yerine getirilmesine çalõşõldõ.

XXI.Dönemde yapõlan çalõşmalar; Birlik Haberleri, bültenler ve benzeri 
araçlarla geniş bir biçimde üyelere, örgüt birimlerine ve kamuoyuna iletildi.



Bu raporda çalõşmalarõn bir özeti verilecektir. XXII. Genel Kurulun, 
yapacağõ değerlendirmeler, eleştiriler ve alacağõ kararlarla önümüzdeki 
dönem çalõşmalarõna õşõk tutacağõna inanõyoruz.

2.2
demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar

Teknik elemanlarõn sorunlarõnõn, halkõn sorunlarõnõn bir parçasõ olduğu ve bu 
sorunlara karşõ verilecek mücadelelerde emekçi yõğõnlarõn ve onlarõn 
örgütlerinin dayanõşmasõnõn sağlanmasõnõn tüm demokratik güçlere düşen 
acil ve kaçõnõlmaz bir görev olduğu açõktõr.

TMMOB ve Odalarõnõn diğer demokratik kuruluşlarla; üyelerin diğer çalõşan 
kitlelerle dayanõşmasõnõn sağlanmasõ yolunda yõllardõr çaba harcayan 
TMMOB, bu dönemde de görevlerini yerine getirmeğe çalõştõ.

TMMOB'nin 1973'lerde başlayan bu çalõşmalarõ, XXI. dönemde de gelişerek 
sürdü.
Bir önceki dönemden gelen çalõşmalarõn tamamlanmasõ, yeni çalõşmalarõn 
başlatõlmasõ ve sonuçlandõrõlmasõnda, üzerimize düşen görevler yerine 
getirildi.
Dönemin koşullarõ, yeni yönetimlerin göreve gelmesi ve farklõ 
değerlendirmeler, geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de, zaman 
zaman engelleyici ve yavaşlatõcõ faktörler oldu. Ancak ortak programlarõn 
saptanmasõ ve uygulanmasõ için bu engellerin aşõlmasõna çalõşõldõ.

1976 - 77 yõlõnda gelişen olaylar, yaşananlar; anti - emperyalist ve anti - faşist 
eylemin hõz kazanmasõ ve bu yolda verilmesi gereken mücadelelerin önemi 
hakkõnda açõk göstergelerdi.

Önümüzdeki çalõşma döneminde, bu dönem görülen engellerin ortadan 
kalkmasõ ve daha tutarlõ çalõşmalar yapõlmasõ için, demokratik kuruluşlarõ 
önemli görevler beklemektedir. TMMOB, bu alanda, 1977 - 78 döneminde de 
etkin çaba harcayacaktõr.

Bu bölümde, demokratik kuruluşlarla yapõlan ve yapõlmakta olan çalõşmalar 
hakkõnda özet bilgiler sunulmaktadõr.

2.2.1 10 NİSAN 1976'DA YAPILAN CENAZE TÖRENİ
Hakan Yurdakuler, Eşari Oran ve Burhan Barõn, 8 Nisan 1976 günü 
Ankara'da faşist güçlerce katledildiler. Bu olay, iki yõlõ aşan MC döneminde, 
yurtseverlere karşõ girişilen baskõ, saldõrõ, işkence ve öldürme 
uygulamalarõndan yalnõzca biriydi.
TMMOB, TÖB - DER, TÜMAŞ, ANKARA TABİP ODASI, TÜS -DER, TÜTED, 
TÜMÖD, TİB, TÜM - DER ve ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, 9 Nisan 
1976 günü bir basõn toplantõsõ düzenlediler.

Basõn toplantõsõnda, süregelen olaylarõn değerlendirilmesi yapõlõyor ve 
«Faşizme karşõ mücadele etmeyenler, sessiz kalanlar, nemelazõmcõlar, tarihin 
önünde sorumlu olduklarõ gibi faşizmin teröründen de kurtulamayacaklardõr.» 



«...Biz demokratik örgütler olarak, ilericileri, demokratlarõ, yurtseverleri, 
devrimcileri cinayetlere ve katliamlara karşõ, aktif olarak anti - faşist 
mücadelede yerlerini almaya çağõrõyoruz.» deniyordu..

Hakan Yurdakuler'in cenazesi, 10 Nisan günü, demokratik kuruluşlarõn ve on 
binlerce yurtseverin katõlmasõ ile kaldõrõldõ. Eşari Oran ve Burhan Bann'õn 
cenazeleri memleketlerine götürüldü. Bu tören, halkõn ve demokratik 
kuruluşlarõn, yurtseverlerin öldürülmelerine karşõ yükselen tansiyonunun 
önemli bir göstergesi oldu.

2.2.2 l MAYIS İŞÇİ BİRLİK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Uluslararasõ İşçi Birlik ve 
Dayanõşma Günü olan l Mayõs, Türkiye'de yarõm yüzyõllõk bir aradan sonra, l 
Mayõs 1976 günü kutlandõ. Türkiye'de ilk l Mayõs; 1921 yõlõnda İstanbul 
işçilerinin örgütlerinin çağrõsõna uymalarõyla, İstanbul'da, Ankara'da ve 
kurtuluş mücadelesi verilen cephelerde kutlandõ. Daha sonra 1925 yõlõnda 
çõkarõlan anti - demokratik yasalarla l Mayõs'õn kitlesel olarak kutlanmasõ 
engellendi.

l Mayõs 1976'da DİSK'in önderliğinde gerçekleştiren kutlama törenine tüm 
demokratik kuruluşlar flama ve pankartlarõyla katõldõlar, İstanbul Taksim 
alanõnda, yüz binler, işçi sõnõfõmõzõn ve demokratik kuruluşlarõmõzõn taleplerini 
haykõrarak yürüdüler. Ancak egemen sõnõflar l Mayõs 1976'dan tedirgin 
oldular. Öncesinde ve sonrasõnda işçiler ve öğrenciler katledildiler. İstanbul 
dõşõndaki kentlerden törene katõlmak için yola çõkanlar, engellenmek 
istendiler. TRT ve burjuva basõnõ olaya gereken önemi vermedi. Fakat l Mayõs 
1976, egemen sõnõflarõn tüm engellemelerine karşõn Türkiye işçi sõnõfõ ve 
demokratik güçlerin emperyalizme ve faşizme karşõ verdikleri mücadelelerin 
sergilendiği bir gün oldu. Ankara, İzmir ve diğer kentlerden gelen TMMOB 
üyeleri, İstanbul'daki üyelerle birleşerek törene katõldõlar.

2.2.3 TRT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

MC döneminin getirdiği sorunlardan önemli biri de TRT sorunu idi. Ülkedeki 
en önemli ve yaygõn kitle haberleşme aracõ olan TRT radyo ve 
televizyonunda, ele geçirme ve yönlendirme amaçlõ girişimler eksik olmadõ. 
Bu çabalarõn başarõya ulaşmasõ için kõyõm, baskõ ve saldõrõ mekanizmalarõ 
çalõştõrõldõ.

Ancak bu uygulamalar, TRT'de çalõşan yurtseverleri yõldõramadõ,aksine daha 
bilinçli ve örgütlü mücadeleler verme yolunda önemli adõmlar atõldõ. TRT'de 
üyeleri bulunan 4 kuruluş; DİSK Yeni Haber - İş, TMMOB, TÜM - DER, 
TÜTED oradaki işyeri temsilcilerinin çabalarõyla yoğun bir çalõşma 
sürdürdüler. Bu çalõşmalarõn ilki, 13 Haziran 1976 günü yapõlan TRT 
Forumunda somutlaştõ. Geniş bir katõlõmõn olduğu forumda, hazõrlanan TRT 
Raporu okundu ve tartõşõldõ. Çalõşmalarõn güçlendirilerek sürdürülmesi 
yolunda eğilim belirlendi. TRT 5. Danõşma Kurulunun toplandõğõ günlerde, 4 
kuruluş bir basõn toplantõsõ düzenleyerek görüşlerini kamuoyuna iletti. 
21.8.1976'da, «TRT'deki faşist işgale son verilmelidir.» adlõ afiş bastõrõldõ ve 
asõldõ. Bu afişleme sõrasõnda 4 kuruluşun yüzlerce üyesi ve yöneticileri 
gözaltõna alõndõ. Daha sonra TRT de çalõşanlar üzerinde yoğunlaşan baskõ ve 
kõyõmlara ilişkin görüşler açõklandõ ve TRT deki işgale son verilmesi ve 



Danõştay kararlarõna uyulmasõ için 4 kuruluşun üyeleri arasõnda imza 
kampanyasõ açõldõ. Üyeler, işyeri temsilcileri ve kuruluşlar, programlõ 
çalõşmalarõnõ sürdürürken, 3  Kasõm 1976'da ve 20 Mart 1977'de yapõlan 
basõn toplantõlarõ ile gelişmeler açõklandõ. 26 Mart 1977 günü yapõlan «TRT 
faşist işgalden kurtarõlmalõdõr» forumunda, dönem boyunca süren gelişmeleri 
yeniden değerlendiren bir rapor okunarak tartõşõldõ,görüş ve öneriler geliştirildi. 
Rapor kaleme alõnõrken, işgalcilerin hiç bir dayanağõ kalmadõğõ yargõ kararlarõ 
ile kesinleşmişti. Bu çalõşma; demokratik mücadelede, üye, temsilci ve 
kuruluşlarõn programlõ ve aktif bir çalõşma ile önemli adõmlar atabildiğinin 
belirgin bir örneği oldu. TRT emekçilerinin onur verici mücadeleleri, 
kuruluşlarõnõn da desteği ile başarõya ulaşõncaya kadar sürecektir.

2.2.4 DGM İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
1976 - 77 döneminde kuruluşlar arasõ çalõşmalarõn önemli bir bölümünü de 
DGM ile ilgili çalõşmalar oluşturdu. DGM'lerin kuruluşuna karşõ öteden beri 
sürdürülen mücadeleler, DGM Yasa tasarõsõ'nõn yasalaştõrõlmasõ istekleri ve 
çabalarõ karşõsõnda güçlü bir biçimde gelişti.

Ankara'da ANKARA TABİP ODASI, AYÖD, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR 
DERNEĞİ, TİB, TMMOB, TÖB - DER, TÜMAS, TÜM -DER, TÜMÖD, TÜS - 
DER ve TÜTED; Haziran ve Temmuz 1976'da bir araya gelerek, ortak bir 
mücadele programõ elde etme çalõşmalarõna başladõlar.

Temmuz başlarõnda, DİSK'in DGM Yasa Tasarõsõ'na karşõ açtõğõ mücadele ve 
yayõnlanan görüşlerini değerlendiren kuruluşlar, 13 Temmuz 1976 günü 
düzenledikleri basõn toplantõsõnda; DGM konusunda bugüne kadar verdikleri 
mücadeleleri güçlendirerek sürdüreceklerini ve DİSK tarafõndan bu yasa 
tasarõsõna karşõ önerilen güç birliğinin benimsendiğini, girişilen ve girişilecek 
olan yasal eylemlerin sonuna kadar destekleneceğini bildirdiler. Daha sonra 
15 kuruluş bir mücadele programõ geliştirdiler.

17 - 18 Eylül'de yeniden bir araya gelen kuruluşlarõn temsilcileri, bir basõn 
açõklamasõ ile ön mücadele programõnõ kamuoyuna açõkladõlar. Bu ön, 
programda, 27.9.1976'da Ankara'da yapõlacak bir miting ve yürüyüş ile, daha 
sonra yapõlacak bölgesel miting ve kapalõ salon toplantõlarõ yer alõyordu. 
TMMOB ve Odalarõ, 18 Eylül günü yapõlan ortak toplantõdan sonra DGM'ye 
karşõ mücadeleyi desteklemek üzere üyelerine çağrõda bulundular Niyazi 
Ağõrnaslõ, Ahmet Yõldõz, Gültekin Gazioğlu, Teoman Öztürk, Erhan Tezgör ve 
H. Fehmi Mavi'den oluşan tertip komitesinin düzenlediği; TMMOB, TÖB - 
DER, TÜS - DER, TÜTED, TÜMAS, HALKEVLERİ, TÜM - DER, TÜMÖD, 
ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ, DGDF, LİSE - DER, İGD, İKD, AKD, 
ANKARA TABİP ODASI, PİM, TMGT, KTÖD ve mahalli derneklerin katõlarak 
desteklediği 27 Eylül «DGM'ye HAYIR» miting ve yürüyüşü Ankara'da yapõldõ. 
Miting ve yürüyüş öncesinde, ülke düzeyinde afiş asõldõ ve bildiri dağõtõldõ. 
Daha önce görülen baskõ yöntemleri yine kullanõldõ. Yasalara uygun olarak 
afiş asan ve bildiri dağõtan yüzlerce kişi gözaltõna alõndõ. Ancak tüm engellere 
karşõn, 27 Eylül'de «DGM'ye Hayõr Miting ve Yürüyüşü» on binlerce ilerici 
yurtsever devrimcinin katõlõmõyla yapõldõ. DGM'ler konusunda, eldeki program 
çerçevesinde İstanbul'da da bir miting ve yürüyüş düzenlemeyi düşünen 
Tertip Komitesi, İstanbul'a giderek DİSK yöneticileriyle görüştü. DİSK'in bu 
önerilerin yazõlõ yapõlmasõ isteği üzerine daha sonra gönderilen yazõlõ öneriye 



bir cevap alõnamadõ. Kaybedilen süre ve değişen şartlar yüzünden programõn 
bu bölümü gerçekleştirilemedi. Ankara Valisi, 27 Eylül mitinginden sonra TÖB 
- DER'i faaliyetten alõkoydu. Bu anti - demokratik girişim, demokratik güçlerin 
kararlõ dayanõşmasõ ile geriletildi.

DGM Yasa Tasarõsõ, ülkedeki tüm ilerici yurtsever devrimci ki-şj ve 
kuruluşlarõn verdikleri etkin mücadeleler sonucunda, 11 Ekim 1976'ya kadar 
yasalaşamadõğõndan DGM'ler kapandõ. TMMOB ve diğer demokratik 
kuruluşlar, direnişlerden sonra işten atõlan işçileri desteklemek amacõ ile, 
dayanõşma fonlarõ kurdular. TMMOB bünyesinde kurulan fonda toplanan 
59.500 TL. DİSK dayanõşma fonuna gönderildi.
16 Ekim 1976 günü, İzmir'deki demokratik kuruluşlar, önceden saptanan 
programõn gereği bir kapalõ salon toplantõsõ düzenlediler. Binlerce kişinin 
katõldõğõ toplantõda konuşan kuruluş temsilcileri; mücadelenin bitmediğini, 
güçlenerek süreceğini bir kez daha vurguladõlar.

2.2.5 İLLER BANKASI VE BELEDİYELERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Devrimci Belediyeler Derneği, TMMOB, TEKBANK - İŞ, TÜM -DER ve 
TÜTED, dönem boyunca bir araya gelerek İller Bankasõ ve Belediyeler 
sorunlarõ konusunda ortak çalõşmalar yaptõlar, iller Bankasõ'nda üyeleri 
bulunan kuruluşlar üyelerin sorunlarõ konusunda işyeri temsilcileri ile bir araya 
gelerek, görüş ve öneriler geliştirdiler.

Beş kuruluş, 21 Kasõm 1976 günü Ankara'da «Belediye Sorunlarõ» konulu bir 
forum düzenlediler. TMMOB Başkanõnõn yönettiği foruma, Ankara, İzmit, 
Bahadõn Belediye Başkanlarõ ile Prof. Cevat Geray ve Dr. İlhan Tekeli 
konuşmacõ olarak katõldõlar İlgi ile izlenen forumda belediyelerin sorunlarõ 
sergilendi,

2.2.6 VERGİ KILAVUZU ÇALIŞMASI
TMMOB tarafõndan ön çalõşmalarõ yapõlan «Fazla Kesilen Vergilerin Geri 
Alõnmasõ Kõlavuzu» daha sonra demokratik kuruluşlara gönderilerek görüşleri 
alõndõ ve geliştirildi. Bu kõlavuz; TMMOB, TÖB - DER, TÜM - DER TÜTED ve 
TÜM - DER tarafõndan ortaklaşa bastõrõlarak dağõtõldõ. Bu kõlavuzda, fazla 
kesilen vergilerin geri alõnmasõnõn dayanağõ, yapõlmasõ gereken işlemler, 
dilekçe örnekleri ve kuruluşlarõn izleyebilecekleri yollar yer alõyordu.

2.2.7 5 ŞUBAT MİTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ
TÖB - DER, TÜTED ve TÜM - DER tarafõndan düzenlenen 5 Şubat 
«Ekonomik ve Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşü» ne, TMMOB, süren 
genel kurullarõ nedeni ile, düzenleyici olarak değil destekleyici olarak katõldõ.
Miting ve yürüyüşün bitiminden sonra, bir gurubun halka ateş getiren, afiş ve 
bildiri dağõtõmõna katõlan TMMOB üyeleri, miting ve yürüyüşte TMMOB flamasõ 
ve pankartlarõ altõnda yerlerini aldõlar. On binlerce ilerici yurtsever devrimci 
kişinin katõlõmõ ile yapõlan 5 Şubat Ankara miting ve yürüyüşünü yirmiden fazla 
demokratik kuruluş destekledi.

Yine her kitle eylemi öncesinde olduğu gibi, yoğun baskõlar, engelleme 
çabalarõ, gözaltõna almalar sürdürüldü.



Miting ve yürüyüşün bitiminden sonra, bir gurubun halka ateş açmasõ ile 
gelişen olaylar sonucunda düzenleyici üç kuruluş Ankara Valisi tarafõndan 
süresiz olarak faaliyetten alõkonuldular. TMMOB, bu olaylar karşõsõndaki 
görüşlerini Birlik Haberlerinde yayõnladõ ve Valilik kararõna karşõ çõkarak 
kamuoyunu uyardõ. Tüm demokratik güçler, bu anti - demokratik girişimlere 
karşõ, etkin bir dayanõşma ve mücadele içine girdiler. Verilen mücadeleler 
sonucu, her türlü yasal dayanaktan yoksun kararlar veren Ankara Valisinin 
kararõ iptal edildi ve üç örgüt yeniden işlerliğe kavuştular.

5 Şubat mitingi ve yürüyüşü sõrasõnda meydana gelen olaylar, demokratik 
eylemi zedeleyici sonuçlar doğurdu. Ancak, kuruluşlarõn çabalarõ ile bu 
sonuçlarõn giderilmesi ve yeni programlarõn geliştirilmesi yolunda adõmlar 
atõldõ.

2.2.8 ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARDAKİ SORUNLARLA İLGİLİ 
ÇALIŞMALAR
1976 - 77 döneminde faşist baskõ ve saldõrõlarõn en çok yoğunlaştõğõ yerler 
üniversite ve yüksek okullar oldu. Yüzlerce gencin öldürüldüğü, yaralandõğõ, 
işkenceye uğradõğõ üniversite ve yüksek okullarda bir kõsõm güvenlik görevlileri 
ve bir kõsõm yöneticilerin taraflõ tutumlarõ, saldõrganlarõ daha da azgõnlaştõrdõ. 
Ancak ilerici yurtsever devrimci öğrenciler ve onlarõn kuruluşlarõ bu 
saldõrõlardan yõlmayarak «can güvenliği ve öğrenim özgürlüğü» mücadelelerini 
sürdürdüler. Demokratik kuruluşlar bu alandaki olaylar karşõsõnda bir araya 
gelerek çalõşmalar yaptõlar ve görüşlerini açõkladõlar. Ülkenin her yerinde 
yaşanan bu olaylardan, İTÜ, ADMMA, Ege Üniversitesi, KTÜ, Hacettepe 
Üniversitesi gibi öğretini kurumlarõnda görülenler konusunda açõklanan 
görüşler, düzenlenen basõn toplantõlarõ, yeterli olmadõ. Önümüzdeki dönemde 
demokratik kuruluşlarõn bu sorunlar konusunda daha etkin ve tutarlõ 
çalõşmalar yapmalarõ gerekmektedir.

2.2.9 15 KURULUŞUN MART 77'DE BAŞLATTIKLARI ÇALIŞMALAR
5 Şubat Miting ve Yürüyüşü çalõşmalarõ sürerken bir yandan da kuruluşlar 
arasõ çalõşmalarõn hõzla gelişen olaylarõn göz önünde tutulmasõ ile acil ve 
sürekli bir program çerçevesinde geliştirilmesi için ön çalõşmalar başlatõlmõştõ. 
Ön çalõşmalarõn bir noktaya varmasõ üzerine TMMOB'nin çağrõsõ ile toplanan 
kuruluşlar bir eylem programõ düzenlemek ve uygulamak amacõ ile dört 
kişiden oluşan bir komisyonu görevlendirdiler. Bu komisyon tarafõndan 
hazõrlanan program taslağõ, Mart sonunda kesinleşti. Programda ortamõn kõsa 
bir değerlendirmesi, anti - emperyalist ve anti - faşist mücadele hedeflerinin 
sõralanmasõ ve çalõşma alanlarõ yer alõyordu. Mücadele hedefleri şöylece 
belirlendi :

1) Anayasada yapõlan anti - demokratik değişikliklerin iptal 
edilmesi,Anayasanõn çalõşan halkõn yararõna demokratlaştõrõlmasõ,

2) Siyasi hak ve özgürlükleri kõsõtlayan 141, 142, 159, 311, 312 gibi 
maddelerin iptal edilmesi, düşünce ve siyasal çalõşma üzerindeki her türlü anti 
-demokratik baskõnõn kaldõrõlmasõ, tam bir serbestliğin sağlanmasõ, her çeşit 
sansür uygulamasõnõn kaldõrõlmasõ,

3) Kitap ve yayõn yasaklamalarõnõn, yayõn toplanmasõyla ilgili her türlü yasa 



maddesinin kaldõrõlmasõ,

4) Çalõşan halkõn ekonomik - demokratik, mesleki ve kültürel her türlü 
örgütlenmesini ve faaliyetini engelleyen yasal mevzuatõn kaldõrõlmasõ,

5) İşçi - memur ayrõmõ yapõlmaksõzõn tüm çalõşanlara grevli-toplu sözleşmeli 
sendikalaşma hakkõnõn ve sendika seçme özgürlüğünün tanõnmasõ, lokavtõn 
yasaklanmasõ,

6) Siyasi partiler ve seçim kanununun   demokratikleştirilmesi, bütün halkõn, 
hayatõn her alanõnda ve her sosyal ve ekonomik birimde siyasi örgütlenme 
dahil olmak üzere serbestçe örgütlenmesini sağlayacak hale getirilmesi, her 
türlü siyasi faaliyet önündeki engellerin kaldõrõlmasõ, seçmen yaşõnõn 18'e 
indirilmesi,

7) Helsinki'de yapõlan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansõ kararlarõnõn 
etkin bir şekilde hayata geçirilmesi,

8) Öğrenimdeki bilim ve öğrenim özgürlüğünü kõsõtlayan,öğrencilerin 
demokratik örgütlenmesini engelleyen tüm anti - demokratik mevzuat ve 
uygulamalarõn kaldõrõlmasõ,

9) Bütün siyasi hükümlü ve tutuklularõn serbest bõrakõlmasõ,

10) İdam cezasõnõn kaldõrõlmasõ,

11) Gözaltõ kurumunun kaldõrõlmasõ,

12) Devlet mekanizmasõndaki faşist ve gerici unsurlarõn ayõklanmasõ, 
demokrat kõyõmõna son verilmesi,

13) Irkçõ - şoven baskõ ve uygulamalara son verilmesi, özgürce gelişmenin 
bütün engellerinin kaldõrõlmasõ,

14) Komando baskõsõna son verilmesi, jandarma ve poliste yasa dõşõ 
uygulamalara   olanak tanõnmamasõ; dayak, işkence ve keyfi uygulamalarõn 
kaldõrõlmasõ, işkencecilerden hesap sorulmasõ,

15) Suçun niteliğini ne olursa olsun tutuklanan bütün kimselerin kimlik 
saptanmasõ da dahil olmak üzere tüm sorgularõn yargõç yönetiminde ve 
avukat önünde yapõlmasõ,
16) Emperyalizmin saldõrganlõk paktlarõ olan NATO.dan, CENTO'dan, 
AET'den Türkiye'nin kayõtsõz şartsõz çekilmesi, ABD ile olan ikili anlaşmalarõn 
fesh edilmesi,ülkemizdeki yabancõ üslerin kaldõrõlmasõ,resmi ağõzlarca da 
Türkiye'deki faaliyeti itiraf edilen CİA'nõn girişimlerine set çekilmesi,

17) Tüm öğrenim kurumlarõndaki faşist baskõlarõn, anti - demokratik 
yönetmelik ve tüzüklerin kaldõrõlmasõ, faşizme kitle tabanõ yaratmak için 
düzenlenen ders programlarõnõn ve ders kitaplarõnõn kaldõrõlarak eğitimin
demokratikleştirilmesi.



18) MC'nin kuruluşundan sonra durdurulan, işletildiği kadarõyla da faşizm 
propagandasõ için araç olarak kullanõlan Toprak Reformu Yasasõnõn, ezilen 
sömürülen yoksul köylü kitlelerinin talepleri doğrultusunda demokratik bir öze  
kavuşturularak, acilen uygulamaya konulmasõ,

19) Can güvenliğinin sağlanmasõ,

20) Güvenilir bir seçim ortamõnõn kurulmasõ

21) Demokratik kitle örgütleri   üzerindeki baskõlarõn kaldõrõlmasõ, mülki 
amirlerin keyfi dernek kapatma eylem ve işlemlerine son verilmesi, Dernekler 
Yasa'sõnõn demokratikleştirilmesi,

22) TRT'nin ve üniversitelerin özerkliğe kavuşturulmasõ,

23) Demokratik örgütlerin uluslararasõ   örgütlere katõlmasõnõ ve işbirliğini 
engelleyen yasalarõn kaldõrõlmasõ,

24) Ülkü Ocaklarõ'nõn tüm faşist örgütlerin kapatõlmasõ,

25) Analõğõn toplumsal bir işlev sayõlmasõ,

26) Eşit işe eşit ücret ilkesinin tanõnmasõ.
Bugün TMMOB, TÖB - DER, TÜTED, TÜM - DER, TÜS - DER, AKD, TİB, 
DGDF, TÜMAS, ATO, İGD, İKD, HALKEVLERİ, ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR 
DERNEĞİ, PİM'den oluşan 15 demokratik kuruluş bu programõn uygulanmasõ 
ve geliştirilmesi yolunda sürekli çalõşmalar yapmaktadõrlar. Onbeş kuruluş; 
ODTÜ, KTÜ, Hacettepe'de sürdürülen faşist saldõrõlar ve Ankara'da iskân 
edilen Van deprem felaketzedelerine yardõm konularõnda ortak çalõşmalar 
yaptõ. Programõn diğer alanlarõndaki çalõşmalarõn da önümüzdeki günlerde 
gerçekleşmesi beklenmektedir.

2.2.10 TİB'LE YAPILAN ORTAK ÇALIŞMALAR

Geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de TÜM İKTİSATÇILAR BİRLİĞİ ile 
bir araya gelinerek çalõşmalar yapõldõ. Ekonomik konularda sürekli katkõlarõnõ 
gördüğümüz TİB, Birlik Haberleri'ni de yazõlan ve destekledi. 1977 Bütçe 
eleştirisi TİB'in de yardõmlarõ ile gerçekleştirildi. TİB'le önümüzdeki dönem 
daha tutarlõ ve programlõ bir çalõşma içine girilmesi yararlõ olacaktõr.

2.2.11 DİĞER ÇALIŞMALAR
Yukarda değinilen çalõşmalarõn yanõ sõra, kuruluşlar zaman zaman bir araya 
gelerek güncel konular hakkõnda görüşler geliştirip kamuoyuna ilettiler. 
Bunlardan bazõlarõnõ da şöylece belirtebiliriz. İsdemir'de çalõşan 6 teknik 
elemanõn işlerine son verilmesi üzerine 8 kuruluş İskenderun'da üyelerle bir 
toplantõ düzenlediler ve bu konudaki görüşlerini bir basõn toplantõsõ ile 
açõkladõlar.

11 Kuruluş yöneticileri verdikleri ortak demeçle, sömürü, baskõ ve zulüm 
uygulamalarõna ve CHP Gençlik Kollan raporuna iliş kin görüşlerini belirttiler. 
TMMOB'nin bu konulardaki görüşleri, daha sonra, 10 Haziran'da Birlik'i ziyaret 



eden CHP Genel Başkanõ Sayõn Ecevit'e de iletildi.
7 kuruluş ortak bir açõklama ile TÖB - DER ve Ankara Belediye Başkanõna 
karşõ girişilen baskõlara karşõ çõktõlar.

13 Kuruluş, 12 Mart'õn yõldönümünde bir açõklama yaptõlar.

Mart 1977 ve Nisan 1977'de 15 kuruluş çeşitli konularda görüşlerini 
kamuoyuna ilettiler.

2.2.12 SONUÇ
Raporun bu bölümünde, 1976 - 77 döneminde demokratik kuruluşlarõn bir 
araya gelerek yapabildikleri ortak çalõşmalardan önemli bir kõsmõ özetlenerek 
verilmeğe çalõşõldõ.

1973'lerden bu yana yeterli olmasa da gelişerek süren bu çalõşmalarõn, 
yaşanan deneylerin õşõğõnda daha tutarlõ bir biçimde ele alõnmasõnõn gereği 
açõktõr.
TMMOB, önümüzdeki dönemde de geçtiğimiz yõl olduğu gibi bu alanda 
payõna düşen çabalarõ güçlendirerek sürdürecektir.

2.3
teknik eleman kuruluşlarõnõn ortak çalõşmalarõ
TMMOB'nin 1976 - 77 çalõşma döneminde yaptõğõ çalõşmalarõn bir bölümünü 
de, teknik eleman kuruluşlarõnõn biraraya gelerek yaptõklarõ ortak çalõşmalar 
oluşturdu. 1970'lerden bu yana, bu konuda gelişerek sürdürülen çalõşmalar; 
1974 ve 1975'te yapõlan 1. ve 2. Teknik Eleman Kurultaylarõ ile önemli 
boyutlar kazandõ.

Teknik eleman kuruluşlarõnõn bir araya gelerek verecekleri ortak 
mücadelelerin, teknik elemanlarõn sorunlarõnõn çözümü yolunda önemli bir 
adõm olacağõ sõk sõk vurgulandõ ve bu konuda çabalar harcandõ.

Bir yandan teknik elemanlarõn grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarõnõ 
almalarõnda, öte yandan teknik eleman kuruluşlarõnõn demokratik mücadelede 
daha etkin bir biçimde yer tutmalarõnda, bu çabalarõn geliştirilmesinin yaran 
açõktõ.
Teknik Eleman Kurultaylarõ ve teknik eleman kuruluşlarõnõn yaptõklarõ diğer 
çalõşmalarõn değerlendirilmesi ile, 1976 başlarõnda III. Kurultay hazõrlõk 
çalõşmalarõ başlatõldõ. TÜTED'in yürütücülüğü altõnda çalõşmaya başlayan 
düzenleme komitesi III. Kurultay programlama çabalarõna girişti. Kurultayõn 
gündeminde; 
l � «demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde teknik elemanlarõn yeri ve 
görevleri», 
2 � «sendikal haklarõmõzõ nasõl alõrõz» ve 
3 � «sendikal haklara giderken güncel sorunlarõmõzõ nasõl çözeriz» konulu 
tebliğlerin sunulmasõ, tartõşõlmasõ ve kararlar alõnmasõ yer alõyordu.
Düzenleme komitesi,ayrõca, kurultay öncesinde 14 ilde bölgesel toplantõlar 
yapõlmasõna ve bu toplantõlar için yerel örgütlere görev verilmesini de 
kararlaştõrdõ.

Bu çalõşmalarõn yapõlmasõndan sonra, 150 bin teknik elemanõ temsil eden 34 



kuruluşun katõldõğõ III. Teknik Eleman Kurultayõ 22 - 23 Mayõs 1976 günleri 
Ankara'da toplandõ.

2.3.1 III. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
Kurultayõn ilk gününde yapõlan açõlõş konuşmalarõndan sonra raporlarõn 
tartõşõlmasõna geçildi. Raporlarõn eleştirilmesinden sonra, kurultay kararlarõ 
komisyonu karar tasarõsõ görüşülerek ve gerekli düzeltmeler yapõlarak kabul 
edildi. Kurultay kararlarõnõn giriş bölümünde, demokrasi, mücadelesi, teknik 
elemanlarõn sõnõflar içindeki yeri ve teknik elemanlarõn ekonomik, demokratik 
haklar mücadelesi konularõnda görüşlere yer veriliyor ve «güncel sorun» 
başlõklõ son bölümünde özetle şöyle deniliyordu :

«Bugün temel sorunumuz, deneylerden geçmiş birlik gereksin meşini 
demokratik bir eylem planõ etrafõnda gerçekleştirmek ve sürekli kõlmaktõr.»

«Sendikal haklarõn kazanõlmasõ, tek başõna bir amaç değil, bağõmsõzlõk - 
demokrasi mücadelesinin araçlarõndan biridir ve siyasi özü itibariyle işçi 
sõnõfõnõn ve halkõmõzõn bağõmsõzlõk demokrasi mücadelesine tabidir.»

«Ülkemizin bugünkü koşullarõnda, teknik eleman örgütlerinin görevi, teknik 
eleman kitlesini en geniş tabanõ ile ortak bir eylem planõ etrafõnda birleştirmek, 
örgütler ve kitleler arasõnda sürekli ilişki, haberleşme ve dayanõşmayõ 
oluşturmaktõr. Bu oluşum, tüm teknik eleman örgütlerinin ortak davranõş ve 
iradesinin ürünüdür.»

«Eylem programõnõn acil hedefi, emperyalist sömürüye ve MC iktidarõnõn faşist
baskõ, kõyõm ve terörüne karşõ; yayõn, demokratik kitle eylemleri ile sürekli 
teşhir ve mücadele etmek, bu mücadeleyi öncelikle işçi sõnõfõnõn ve halkõmõzõn 
bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesi ile birleştirmektir.»

«Bu mücadelenin programlaşmasõ, sürekli kõlõnmasõ ve çalõşma biçiminin 
saptanmasõ için, kurultaya katõlan tüm örgüt yetkilileri en kõsa zamanda 
toplanmalõdõr. Bu çalõşmalarõn yürütülmesi, görev olarak TÜTED'e verilmiştir.»

«Sendikal haklar mücadelemizin ve bu haklardan yoksun tüm çalõşanlarõn 
ortak mücadelesinin daha ileriye götürülebilmesi, artõk bu çalõşanlarõn tümünü 
bir araya getiren Çalõşanlar Kurultaylarõnõ, bu çalõşanlarõn demokratik kitle 
örgütlerinin örgütlü bir birlikteliğinin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir 
Kurultayõmõz, Çalõşanlar Kurultaylarõnõn örgütlenmesi olanaklarõnõn 
araştõrõlmasõ ve yaratõlmasõnõ temenni eder.» Kurultay sonrasõnda kabul 
edilen ve kamuoyuna açõklanan III. Teknik Eleman Kurultayõ bildirisinde ise, 
ülkenin, teknik elemanlarõn ve örgütlerinin sorunlarõ hakkõnda genel bir 
değerlendirme yapõlõyor ve sonuç olarak şu görüşler dile getiriliyordu :

«Teknik elemanlar;
� Grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar için,
� MÇ iktidarõnõn hazõrladõğõ son yan ödemeler kararnamesindeki 
ayrõcalõklarõn kaldõrõlmasõ için,
� MEYAK kesintilerinin sona ermesi için,
� Halkõmõza uygulanan faşist baskõ ve  terörün önlenmesi için,
� Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldõrõlmasõ için,



� TCK'nõn 141 - 142. maddeleri ve tüm anti � demokratik yasalarõn 
kaldõrõlmasõ için,
� Faşist yuvalarõnõn kapatõlmasõ için,
� İşçi - memur ayrõmõnõn son bulmasõ için,
� Faşizme karşõ ortak mücadelenin başarõya ulaşmasõ   yolun
da kendisine düşen görevi, gücü oranõnda yapmağa kararlõdõr.

KAHROLSUN EMPERYALİZM VE FAŞİZM.
YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİ HALKIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ.
YAŞASIN TÜM ÇALIŞANLARIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA 
HAKKI MÜCADELESİ»

2.3.2 KURULTAY SONRASI ÇALIŞMALAR
III. Teknik Eleman Kurultayõndan sonra, TÜTED'in çağrõsõ ile biraraya gelen 
teknik eleman kuruluşlarõ, kurultay kararlarõnõ ve bildirisini değerlendirerek 
yeni dönem çalõşmalarõna başladõlar.

İlk toplantõda bir araya gelen 14 kuruluş, bir «demokratik eylem planõ» taslağõ 
hazõrlanmasõnõ ve bu çalõşmayõ yapmak üzere bir komisyon kurulmasõnõ 
kararlaştõrdõlar. 30 Temmuz'da yeniden bir araya gelen örgütler, hazõrlanan 
«ortak eylem programõ» m benimseyerek bir uygulama programõ tasarõsõ 
hazõrlõğõ için görevlendirme yaptõlar.
Daha sonra, Eylül sonunda, yeniden bir araya gelen kuruluş temsilcileri 
«demokratik eylem planõ uygulama programõ» nõ onayladõlar.

Yürürlüğe konmasõna karar verilen uygulama programõnda; 34 teknik eleman 
kuruluşu tarafõndan imzalanacak bir sendikal haklar bildirgesi hazõrlanmasõ, 
ülkemizde teknik eğitim sorunlarõ, sosyal güvenlik - sendikalaşma fonu, iş 
güvenliği, işçi - memur ayõrõmõ, sendikal haklarõn alõnmasõ için örgütlenme ve 
çalõşanlar kurultayõ konulan yer alõyordu.

Bu konularda hazõrlõk yapmak üzere Odalarõ temsilen TMMOB ve TÜTED 
üyelerinden oluşan komisyonlar kuruldu ve çalõşmalara başlandõ.

Bu arada, üyelerin sendikal haklar mücadelesi verdikleri yerlerde de 
çalõşmalar sürdürüldü. Mersin ve Zonguldak'ta bölgesel toplantõlar yapõldõ.
Demokratik kuruluşlarõn verdikleri ortaklaşa mücadeleler, TMMOB'ye bağlõ 
Odalar ve Şubelerinin genel kurullarõ, TÜTED'in kapatõlmasõ gibi konular 
yüzünden bir ara yavaşlayan çalõşmalarõn önümüzdeki günlerde yeniden 
hõzlandõrõlmasõ gerekmektedir.

2.3.3 TEKNİK ELEMANLARIN SENDİKAL HAKLAR MÜCADELELERİ
Geride bõraktõğõmõz dönemde, aralarõnda üyelerimizin de yer aldõğõ teknik 
elemanlarõn sürdürdükleri sendikal hak mücadeleleri, geçen dönemlerden 
daha hõzlõ ve güçlü bir biçimde gelişti Yõllarõn birikimi ile bu mücadeleleri 
yaygõnlaştõrmaya başlayan teknik elemanlar; sendikalar ve teknik eleman 
kuruluşlarõ ile işbirliği yaparak çabalarõnõ sürdürdüler. Altõnok'ta, SİSAG'da, 
ERALKO'da ve GEMAŞ'ta sürdürülen bu mücadeleler, bazen başarõ, bazen 
de başarõsõzlõkla sonuçlandõ. Ancak fiili mücadelelerle geçirilen bu deneyler, 
teknik eleman kitlesine önemli örnekler sergiledi ve verilecek mücadelelere 
õşõk tuttu.



Birlik Haberleri'nde ayrõntõlõ olarak yer verilen bu mücadelelerde, teknik 
eleman kuruluşlarõ maddi ve manevi destek sağlarlarken dayanõşma içinde 
davrandõlar.

TMMOB ve Odalarõ, SISAG çalõşmalarõnõn başlangõcõndan sonuna kadar aktif 
olarak yer aldõlar. Altõnok grevi de; TMMOB, Odalar ve Odalarõn İstanbul Şube
ve Temsilcilikleri tarafõndan desteklendi.

2.3.4. DİĞER ÇALIŞMALAR
TMMOB ve TÜTED, bu çalõşmalardan başka teknik eleman sorunlarõ, grevler, 
sendikalaşma mücadeleleri ve güncel sorunlar konusunda zaman zaman 
biraraya gelerek görüş oluşturdular. Bu görüşler ve ortak demeçler, basõn 
açõklamalarõ ve toplantõlarla kamuoyuna açõklandõ.

2.4
tmmob'nin iç çalõşmalarõ

Yõllardõr verilen mücadelelerle etkin bir güç haline gelen TMMOB, Odalarõ ve 
üyeleri; tüm ilerici yurtsever devrimci kişi ve kuruluşlar gibi, geçtiğimiz 
dönemde baskõ ve saldõrõlarõn hedeflerinden biri haline geldi.

Giriş bölümünde ayrõntõlõ olarak belirtildiği gibi,üyelerimize ve yöneticilerimize 
yönelen kõyõm, baskõ, işkence, saldõrõ, yaralama,öldürme uygulamalarõ yanõ 
sõra örgüt binalarõmõz ve genel kurullarõmõza da saldõrõlar düzenlendi.

Ancak TMMOB içindeki yurtseverler eğilmedi, tüm saldõrõlan göğüsledi ve 
boşa çõkardõ.

Bu mücadele; üye, yönetici, örgüt olarak daha bir bilinçle gelişti, daha bir 
güçlenerek sürdü.
TMMOB; geçen dönemlerdeki aksaklõklarõn giderilmesi, daha tutarlõ 
çalõşmalarõn yapõlabilmesi için çaba harcadõ.

Bu bölümde, TMMOB ilkeleri, programõ doğrultusunda 1976 - 77 döneminde 
yapõlan çalõşmalarõn bir özeti verilecektir.

2.4.1 TMMOB KOORDİNASYON TOPLANTILARI
Dönem içinde yapõlan ve yapõlacak olan çalõşmalarõn gözden geçirilmesi, 
değerlendirilmesi, görüş ve önerilerin saptanmasõ amacõ ile bu dönemde de 
ikili bir koordinasyon çalõşmasõ sürdürüldü. Bu koordinasyonlardan biri, 
TMMOB ve Odalarõnõn uygulama ve karar alma konularõnda bir araya 
geldikleri ve dönem içinde gerek duyuldukça yapõlan koordinasyon toplantõlarõ 
oldu. Diğer bir çalõşma ise, gündemi önceden saptanan; TMMOB, Oda 
Merkezleri, Şubeler ve Temsilciliklerin katõldõğõ koordinasyon çalõşmalarõ idi.

Bu toplantõlar, geniş katõlõmlarla eleştiri, tartõşma eğilim belirleme ve 
uygulamalarõ sağlama amacõna yönelikti.

Dönem boyunca, Merkezde, Oda Yöneticileri ile çok sayõda; Oda, Şube ve 
Temsilciliklerin katõlõmõ ile, üç tane koordinasyon toplantõsõ yapõldõ. Örneğin 



DGM, Deprem, AET gibi, konular, TMMOB - Odalar yöneticileri düzeyinde 
programlandõ ve uygulamaya konuldu. Geniş katõlõmlõ koordinasyon 
toplantõlarõnõn ilki, 3 Temmuz 1976'da, ikincisi 6 Kasõm 1976'da ve sonuncusu 
18 - 19 Mart 1977 günleri Ankara'da yapõldõ.

İlk toplantõda, XXI. Dönem TMMOB - Çalõşma Programõ görüşüldü. 6 Kasõm 
1976'da yapõlan ikinci koordinasyon toplantõsõnda, Birlik programõ 
doğrultusunda yapõlan çalõşmalar hakkõnda bilgi verildi, TMMOB Dayanõşma 
Fonu, SlSAG grevi, iç haberleşme, dõş ilişkiler, teknik eleman kuruluşlarõ ve 
diğer demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar hakkõnda görüş 
geliştirilerek, eğilimler belirlendi. 18 - 19 Mart 1977 günleri, Ankara'da yapõlan 
3. Koordinasyon Toplantõsõnda ise, yine çalõşmalar gözden geçirildi ve 1977 - 
78 dönemi Birlik çalõşma programõ tasarõsõ ele alõndõ. Koordinasyon 
toplantõlarõnõn önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi, Birlik çalõşmalarõnõn 
gelişmesine katkõda bulunacaktõr.

2.4.2 DGM ÇALIŞMALARI
Demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalar bölümünde, ayrõntõlõ bilgi 
verilen DGM çalõşmalarõ sõrasõnda, TMMOB kendine düşen görevleri yerine 
getirmek için, Odalar ve işyeri temsilcilikleri ile yoğun bir ilişkiye girdi. Ortak 
programlarõn uygulanmasõ ve kararlar alõnmasõ dönemlerinde, birlikte yapõlan 
çalõşmalar TMMOB'ye güç kattõ. Ankara dõşõnda oluşturulan programlarda,, 
Odalarõmõzõn Şube ve Temsilcilikleri aktif görevler aldõlar.

Oda yöneticilerimiz, işyeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz gerek eylemler 
öncesinde gerekse eylemler sõrasõnda görev yaptõlar.

Direniş sõrasõnda işten atõlan işçilerle dayanõşma fonu açõldõ. Örgüt ve 
üyelerimizin katkõsõyla oluşan fonda biriken paralar, TMMOB 2. Koordinasyon 
Toplantõsõnda saptanan eğilim doğrultusunda DÎSK dayanõşma fonuna 
gönderildi.

2.4.3 MURADİYE - ÇALDIRAN DEPREMİ ÇALIŞMALARI
Muradiye - Çaldõran çevresi, 24 Kasõm 1976 günü bir depremle yõkõldõ. On bini 
aşkõn insanõmõzõn öldüğü, on binlercesinin evsiz -barksõz kaldõğõ bu 
depremde, Türkiye'nin her yanõndan   gelen ilerici devrimci kişi ve kuruluşlar, 
yöredeki çalõşmalara katõldõlar.

TMMOB ve Odalarõ, 25 Kasõm günü yaptõklarõ ortak açõklama ile deprem 
çalõşmalarõna başladõlar, ilk olarak, inşaat, Mimar ve Şehir Plancõlarõ 
Odalarõndan 5 kişilik bir komite yöreye gönderildi. TMMOB tarafõndan Lice 
depremi sõrasõnda kurulan ve üye yardõmlarõnõn doğrudan halka iletilmesi 
amacõnõ taşõyan deprem yardõm fonu yeniden işletilmeye başlandõ. Aynõ anda 
Birlik merkezinde giyim yardõm kampanyasõ açõldõ. Deprem bölgesindeki 
inceleme komitesinin ilk getirdiği bilgilerin değerlendirilmesinden sonra, 
toplanan yardõmlarõn doğrudan halka iletilmesini sağlamak ve gerekli bilgileri 
toplamakla görevli TMMOB komitesi; toplanan giyim ve ilaç yardõmlarõnõ 
alarak Muradiye'ye hareket etti. Van ve Muradiye'deki demokratik kuruluşlarla 
ilişki kuran komite, Muradiye'de Belediye Başkanõnõn temin ettiği bir çadõr ile 
depodan yararlanarak ve diğer demokratik güçlerle ortak hareket ederek 
yardõmlarõ dağõtmaya başladõ. Merkezdeki ve yöredeki TMMOB komitelerinin 



düzenli haberleşmeleri sağlanarak, yörede yaşanan olaylarõn kamuoyuna 
iletilmesine çalõşõldõ.

Giyim yardõmlarõ ve ilk anda toplanan paralarla Van'dan temin edilen gõda 
maddeleri, yörede çalõşmalar yapan Muradiye Halk Komitesi ve Belediye Halk 
Komitesi yardõmlarõyla birleştirilerek 50'ye yakõn yerleşmeye götürüldü, 
dağõtõldõ, inşaat, Mimarlar ve Jeoloji Odalarõmõzõn temsilcileri, 28.11.1976 
günü TRT televizyonunun düzenlediği deprem programõna katõlarak - sõnõrlõ 
da olsa - görüşlerini açõkladõlar. Deprem bölgesindeki incelemelerin sonuçlarõ, 
l Aralõk 1976 günü TMMOB ve Odalarõnõn düzenlediği basõn toplantõsõ ile 
kamuoyuna açõklandõ. Muradiye Belediye Başkanõ ve TMMOB Başkanõ 14 
Aralõk'ta Muradiye'de düzenledikleri ortak basõn toplantõsõnda, halkõn geçici 
barõnma, yakacak, yiyecek, hayvancõlõk, ulaşõm gibi sorunlarõnõn çözülmediğini 
açõkladõlar. Muradiye - Çaldõran depreminde, yaralanarak Ankara'ya getirilen 
ve sonra terk edilen 50'ye yakõn felâketzede, bir süre TMMOB'nin konuğu 
oldular. Daha sonra deprem yardõmõ fonundan temin edilen biletlerle 13 
Aralõk'tan başlayarak on beş gün süre ile Van'a yolcu edildiler.

TMMOB tarafõndan, bu süre içinde yüz fotoğraflõk bir sergi açõldõ. Sergide, 
yörede yapõlan röportajlarla ilgili bantlar dinletildi. Bu sergi, daha sonra 
Ankara'daki mahalli dernekler ve üniversitelerde de sergilendi. İnşaat 
Mühendisleri ve Mimarlar Odalarõnõn katkõlarõyla hazõrlanan daha geliştirilmiş 
bir fotoğraf sergisi, 24 Aralõk'ta Ankara'da Çağdaş Sahnede açõlarak, üç hafta 
süreyle gezildi. 28 Aralõk günü, Muradiye Belediye Başkanõ Muradiye Halk 
Yardõm Komitesi temsilcisi, TMMOB ve ilgili Odalarõn temsilcilerinin katõldõğõ 
bir deprem toplantõsõ düzenlendi. Bu toplantõda, depremin başõndan buyana 
meydana gelen gelişmeler açõklandõ, röportajlar dinletildi ve TMMOB 
Komiteleri tarafõndan yerinde çekilmiş filimler gösterildi.

Aynõ gün, TMMOB'de, Muradiye Belediye Başkanõnõn da katõl dõğõ TMMOB - 
Odalarõ koordinasyon toplantõsõ yapõlarak, neler yapõlabileceği ve TMMOB 
deprem yardõm fonunun nasõl kullanõlabileceği konusunda bilgi alõndõ ve 
öneriler geliştirildi.
TMMOB deprem yardõm fonunda, günümüze kadar 205.393.� TL. yardõm 
toplandõ. Bu paranõn 75.010.� lirasõ, bugüne kadar yörede yukarda 
açõkladõğõmõz yollarla halka iletildi. 20 bin lira, Ankara'da demokratik 
kuruluşlarõn koyduğu 100 bin TL ile birleştirilerek; Van'dan Ankara'ya 
getirilerek iskan edilen ancak her türlü gereksinimden yoksun bõrakõlan 
felaketzedelere, gõda maddelerinin alõnmasõ için harcandõ. Şu anda TMMOB 
fonunda 110 bin lira dolayõnda bir para vardõr.
Yerüstü ve Yeraltõ Devrimci Maden İşçileri Sendikasõna bağlõ Yeni Çeltek 
işletmesi işçilerinin, ücretlerinden kestirerek topladõklarõ ve TMMOB ile birlikte 
hareket edilme kararõ aldõklarõ 100 bin lira dolayõndaki para da beklemektedir.

Muradiye Belediye Başkanõ ile görüşmeler ve gözlemler sonucunda, bu para 
ile Muradiye Belediyesine bir kamyonet alõnmasõ kararlaştõrõlmõş ve 
çalõşmalara başlanmõştõr. Alõnan kamyonet, önümüzdeki günlerde, 
Muradiye'ye götürülecek ve kalan paranõn ne şekilde harcanacağõ orada 
saptanacaktõr.

Bundan başka, yurt dõşõnda kurulan çeşitli komitelerin topladõklarõ ve 



Muradiye'de halka ve Belediye'ye TMMOB aracõlõğõ ile iletilmesi istenen 
yardõmlar yerine ulaştõrõlmõştõr.

TMMOB ve Odalarõ, bundan başka yöredeki sorunlarõ sürekli izlemeğe, 
uzmanlardan kurulu komiteler göndererek incelemeler yaptõrmağa, görüş ve 
öneriler geliştirmeğe karar vermiştir. Önümüzdeki günlerde bu çalõşmalar da 
sürdürülecektir.

2.4.4 AET KONUSUNDA ÇALIŞMALAR

TMMOB, 1974 Eylül'ünde DPT'de toplanan AET Özel İhtisas Komisyonu 
toplantõlarõna katõldõ. Avrupa Ekonomik Topluluğuna geçiş dönemi konusunun 
görüşüldüğü toplantõlara, TMMOB, görüşleri yazõlõ olarak iletildi. Ancak, 
komisyon raporunda bu görüşlere yer verilmedi.

Aynõ konu 1976 ortalarõnda kurulan 2. AET Özel İhtisas Komisyonunda ele 
alõndõ. TMMOB'nin yine katõldõğõ bu toplantõlarda ilk kez çağrõlan DİSK 
temsilcisi de bulundu. TMMOB'nin 1974'te geliştirdiği görüşler, TMMOB - AET 
Komisyonu tarafõndan yeniden ele alõndõ ve hazõrlanan görüş bir rapor halinde 
Özel İhtisas Komisyonuna sunuldu. Bu görüş, toplantõlarda savunuldu. Birlik 
Haberleri'nin 45. sayõsõnda yayõmlanan bu raporun bir özeti, muhalefet şerhi 
olarak AET Özel İhtisas Komisyonunun son raporuna girdi. Görüşümüzün son 
bölümünde özetle şöyle deniyordu :

l � AET'nin anayasasõ niteliğindeki Roma Antlaşmasõ çerçevesinde gelişen 
Ankara   Antlaşmasõ ve Katma Protokol'ün, ülkemizin ve halkõmõzõn ekonomik, 
politik ve kültürel bağõmlõlõğõnõ daha da arttõracağõnõ ve pekiştireceğini,

2 � Kendi sorunlarõnõ, yurt sorunlarõnõn ayrõlmaz bir parçasõ olarak gören 
Türkiye teknik elemanlarõnõn, bu koşullar altõnda, bilgi ve becerilerini 
halkõmõzõn hizmetine sunamayacaklarõnõ
söylüyoruz.

Bu nedenlerle de, TMMOB olarak, ülkemizin bağõmlõlõk simgesi olmaktan öte 
bir anlam taşõmayan Ankara Antlaşmasõ ve Katma Protokol gibi antlaşmalarõ 
kabul etmemeyi, halkõmõza karşõ yerine getirilmesi gerekli bir görev sayõyor, 
halkõmõzõn bilinçli ve örgütlü mücadelesinin bu sorunlarõ mutlaka çözeceğine 
inanõyoruz.»

TMMOB; ayrõca, 25 Ocak 1977 günü Ankara'da «Türkiye - AET İlişkilerinde 
Son Gelişmeler» konulu bir panel düzenledi. Panele tartõşmacõ olarak İKV 
adõna Prof. Vural Savaş, TİB adõna Cumhur Aytolun, TMMOB adõna İ. Rõza 
Cebi ve Bilsay Kuruç katõldõlar. Bu panelde ele alõnan konular ve öne sürülen 
görüşler, Birlik Haberleri'nin 55. sayõsõnda özet olarak yayõmlandõ.

2.4.5 1977 BÜTÇESİ/MC DÖNEMİ YATIRIMLARI
1977 bütçesinin hazõrlõklarõnõn yapõldõğõ ve görüşmelere başlanacağõ günlerde 
sağlanan bütçe dokümanlarõ, TMMOB ve 18 Odasõ adõna kurulan Bütçe 
Komisyonunda incelendi. Komisyon, incelemelerden sonra görüşlerini bir 
rapor olarak hazõrladõ. Bu çalõşmada Tüm İktisatçõlar Birliğinin önemli 
yardõmlarõ oldu. Rapor daha, sonra kamuoyuna açõklandõ ve Birlik 



Haberleri'nin 54. sayõsõnda yayõmlandõ.

Bu dönemde başlatõlan ikinci bir çalõşma da, MC dönemi yatõrõmlarõ 
konusunda oldu. MC döneminde yapõlan yatõrõmlar, TMMOB'de kurulan bir 
komisyon tarafõndan taranarak konularõna göre sõralandõ. Bu ön çalõşma, 
daha sonra Odalara gönderilerek ilgi alanlarõndaki konular hakkõnda görüşleri 
istendi. Şu anda bu görüşlerin gelmesi beklenmektedir. Gelen görüşler, 
TMMOB komisyonu tarafõndan değerlendirilecek ve kamuoyuna iletilecektir.

TMMOB ve Odalarõ,bu çalõşmanõn yanõ sõra güncel konularda basõn 
açõklamalarõ ve toplantõlarõ ile görüşlerini sõk sõk belirttiler. TMMOB ve 
Odalarõnõn Kõrõkkale Çelik Çekme Boru Fabrikasõnõn politik amaçlarla ikinci 
kez işletmeye açõlmasõ konusunda düzenledikleri basõn toplantõsõ, buna bir 
örnektir.
2.4.6 KAMU KURULUŞLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR
İller Bankasõ ile ilgili konularda diğer demokratik kuruluşlarla yaptõğõmõz 
çalõşmalarõn yanõ sõra, bu dönemde DİSK'e bağlõ DEV - MADEN SEN, 
TÜTED, TÜM - DER ve TMMOB temsilcileri; MTA konusunda bir çalõşma 
yaptõlar. MTA'da çalõşanlarõn ve işyeri temsilcilerinin katkõlarõyla hazõrlanan 
«MTA Arazi Yönetmeliği'nin Eleştirisi» başlõklõ bu çalõşma, 4 kuruluş 
tarafõndan yayõnlandõ. TMMOB ve Odalarõ, 1976 yõlõnda 4. Beş Yõllõk Kalkõnma 
Planõ hazõrlõklarõ için, DPT tarafõndan kurulan 70'den fazla Özel İhtisas 
Komisyonuna katõlarak görüşlerini savundular.

TMMOB, bu çalõşmalar öncesinde, komisyonlarda savunulacak ilkeler ve 
yöntem konusunda hazõrladõğõ bir raporu komisyonlara katõlacak üyelere 
göndererek, Birlik ilkeleri doğrultusunda koordineli bir çalõşma yürütülmesi için 
çaba harcadõ.

Bunlarõn dõşõnda, TSE, Türk Loydu, MPM ve Dünya Enerji Konferansõ Türk 
Milli Komitesinin yõl içi toplantõlarõna ve genel kurullarõna katõlarak Birlik 
görüşleri savunuldu.

2.4.7 EĞİTİM
XXI. Dönemde teknik eğitim gören öğrencilerin eğitim sorunlarõ; gerek ilgili 
Odalar gerekse Birlik tarafõndan, saptanarak sõnõrlõ çalõşmalar yapõldõ. Bu 
dönemde, ADMMA'da öğrenim faşist .güçler tarafõndan uzun süre engellendi. 
Öğrencilerin eksiklikleri, ilgili Odalarõmõz düzenledikleri kurslarla giderilmeye 
çalõşõldõ. Teknik eğitimle ilgili konularda önümüzdeki dönem yapõlacak 
çalõşmalarõn ve öğrencilerle ortak konularda kurulacak ilişkilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir.

2.4.8 ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARIN SORUNLARI
Bu dönemde, üniversite ve yüksek okullarda gelişen olaylar, ortaya çõkan 
sorunlar konusunda diğer demokratik kuruluşlarla birlikte yapõlan çalõşmalarõn 
yanõ sõra; özellikle teknik eğitim kurumlarõndaki sorunlar için, TMMOB ve 
Odalarõ çalõşmalarõnõ sürdürdüler. Teknik eğitim kurumlarõndaki öğrenci 
temsilcileri, sorunlarõnõ, TMMOB ve ilgili Odalara aktardõlar. Sorunlarõnõn 
kamuoyuna iletilmesinde yardõmcõ olunmasõnõ istediler. TMMOB ve Odalarõ, 
bu dönemde İzmir - Bornova, ADMMA, KTÜ, İTÜ ve ODTÜ'deki sorunlar 
konusunda yapõlan açõklamalar ve düzenlenen basõn toplantõlarõ aracõlõğõ ile, 



sorunlarõ, görüşleri ve önerileri kamuoyuna ilettiler.

2.4.9 SALDIRILAR/BASKILAR/KIYIMLAR
1976 - 77 dönemi; üye, örgüt ve yöneticilerimize karşõ girişilen saldõrõlarõn 
yoğunlaştõğõ bir dönem oldu. İnşaat Mühendisleri Odamõzõn İstanbul Şubesi 
yayõn organõ olan Teknik Güç gazetesi Yazõ işleri Müdürü, yiğit, devrimci 
kardeşimiz Zeki Erginbay: faşist güçler tarafõndan kaçõrõldõ, işkence gördü ve 
katledildi Zeki Erginbay, TMMOB ve Odalarõnõn katõldõğõ bir törenle İstanbul'da 
toprağa verildi. Makina Mühendisleri Odamõzõn Adana Şubesinde görevli İ. 
Gökhan Edge işkence ile öldürüldü. Birlik ve Odalar, yaptõklarõ açõklamalarla 
bu konulardaki görüşlerini kamuoyuna ilettiler.

Birlik eski Genel Sekreteri Maden Mühendisi Çetin Uygur, Maden M. O. 
Sekreteri Yalçõn Çilingir, Maden Mühendisi Tayfun Özuslu; gece yarõsõ 
evlerinde kurşunlandõlar. Çaykur Genel Müdürlüğünde çalõşan Makina 
Mühendisi Cemal Çetin Yõlmaz gözaltõna alõndõ, işkence yapõldõ. Maden 
Mühendisleri Odamõzõn Başkanõ Murat Turan, İnşaat Mühendisi Berat Uzel, 
Urfa işyeri temsilcimiz Hamit Karaçizmeli, Urfa Toprak Reformu işyeri 
temsilcimiz Celal Göksu. İnşaat Mühendisleri, Odasõ Y. K. Üyeleri Yõlmaz 
Sanoğlu ve Şevket Açõkeli, ŞPMMO Y. K. Üyesi Ze-kai Akay. faşist saldõrõlara 
hedef oldular. Seydişehir'de, Kõrõkkale'de, Tariş'te, Aliağa'da, İpraş'ta, Ziraat, 
Orman, İnşaat Mühendisleri Odalarõmõzõn genel kurullarõnda yüzlerce üyemiz 
saldõrõya uğradõ.
TMMOB lokali basõldõ, kurşunlandõ. İnşaat Mühendisleri Odamõzõn Ankara ve 
Adana'da, Makina Mühendisleri Odamõzõn Ankara ve Elazõğ'da binalarõ tahrip 
edildi. Orman ve Ziraat Mühendisleri Odalarõnõn binalarõ işgal edildi.
Ülkenin birçok yerinde,demokratik eylemler öncesi ve sonrasõnda, yüzlerce 
üyemiz, yöneticimiz gözaltõna alõndõ. Yüzlerce işyerinde üyelerimize yöneltilen 
anti - demokratik baskõlar doruğa ulaştõ.

Üyelerimize ve yöneticilerimize karşõ girişilen kõyõm uygulamalarõ eksilmeden 
sürdü.

Ancak faşist saldõrõlar, baskõlar, kõyõmlar mücadelemizi engellemedi. Üye, 
temsilci, yönetici ve örgütlerimiz yõlmadan mücadelelerini sürdürdüler.
TMMOB ve Odalarõ, bu olaylara karşõ birlik ve dayanõşma için de saf tuttular.
Gerek diğer demokratik kuruluşlara ve üyelerine, gerekse örgütlerimize ve 
üyelerimize karşõ girişilen saldõrõ, baskõ, ve kõyõmlar konusunda çalõşmalarõnõ 
güçlendirerek sürdürdüler.

2.4.10 ÜYELERİN GÜNCEL SORUNLARI/SOSYAL GÜVENLİK/ HUKUK 
BÜROSU ÇALIŞMALARI
Üyelerimizin çalõşma koşullarõndan doğan sorunlar konusunda çalõşmalar 
sürdürüldü. Yan ödemeler hakkõnda, TMMOB, Odalarõ ve işyeri temsilcilikleri 
bir araya gelerek görüş oluşturdular ve açõkladõlar. İşyerlerinde doğan 
sorunlar konusunda çalõşmalar yapõldõ. İş arayan üyelerimiz ve mühendis - 
mimar arayanlarõn duyurularõ Birlik Haberlerinde yayõnlanmaya başlandõ.
Kõyõm ve baskõlara uğrayan üyelere yardõm amacõyla kurulan Sosyal Güvenlik 
Fonu, bu dönemde de çalõştõrõldõ. Sosyal Güvenlik Fonu yönetmeliği, yeniden 
ele alõnarak geliştirildi. Eski fondan 20 üyeye toplam 13.500.� TL. ödeme 
yapõldõ. Yeni yönetmeliğe göre 9 üyeye 10.760.� TL. ödendi, SİSAG grevi 



için istendiği anda ödeme yapõlmak üzere 50.000.� TL. ayrõldõ. Ancak grev 
sona erdiğinden bu para kullanõlmadõ.

İki dönemdir süren Sosyal Güvenlik Fonu çalõşmalarõnõn önümüzdeki 
dönemde güçlendirilmesi gerekmektedir. Odalarõn bütçelerinin on binde beşi 
oranõnda kattõklarõ paylarla oluşan bu fonun düzenli işlediği söylenemez.

Gelecek dönemde Oda paylarõnõn düzenli ödenmesi halinde, üye - örgüt 
dayanõşmasõnõn açõk göstergesi olan bu fon gelişecektir.

Ortak Hukuk Bürosu ve TMMOB Hukuk Danõşmanõ tarafõndan üye ve 
örgütlerimiz adõna XXI. Çalõşma Döneminde, toplam 42 dava açõlmõş ve 
izlenmiştir. Kõyõm olaylarõyla ilgili olarak bu dönemde açõlan 32 davadan 
19'unda yürütmeyi durdurma kararõ verilmiş, 6 davada yürütmenin 
durdurulmasõ isteği reddedilmiş, 7 davada ise, yürütmenin durdurulmasõ 
istekleri henüz karara bağlanmamõştõr. Alõnan yürütmenin durdurulmasõ 
kararlarõnõn dokuzu idarelerce uygulanmõştõr.

Uygulanmayan kararlarla ilgili olarak gerekli hukuk işlemleri sürdürülmektedir. 
Önceki dönemde açõlan davalardan bu dönem sonuçlanan üç davada 
Danõştay iptal kararlarõ vermiş ve bu kararlar taraflara tebliğ edilmiştir. Bu 
kararlarõn uygulanmasõ amacõyla gerekli girişimlerde bulunulmuştur.

Hukuk Danõşmanlõğõnõn, bu dönem içinde Orman Kadastro Yönetmeliğinin 
orman varlõğõnõ azaltma amacõnõ güden maddelerin iptali amacõyla açtõğõ 
davada, Danõştay Dava Daireleri Kurulu yürütmeyi durdurmuştur. Yine bu 
dönemde sonuçlanan bir davada Danõştay 8. Dairesi, Yönetmeliğimizin, Oda 
genel kurullarõnõn delege usulüyle yapõlmasõnõ öngören maddelerini yasaya 
uygun bulmuş ve iptal isteğini reddetmiştir. Birlikçe yürütülen Ortak Belge 
Uygulamasõnõ önleyen idare aleyhine açõlan davada yürütmenin durdurulmasõ 
isteği reddedilmiştir. Bu dava esastan bir karara bağlanmak üzere sõra 
beklemektedir.
Uzmanlõğõ dõşõnda bir Odaya kaydolmak isteyen üyelerin, bu isteği 
Danõştay'ca uygun bulunmamõş ve davada yürütmenin durdurulmasõ isteği 
reddedilmiştir. Birliğimiz adõna TSE Genel Kurulunun iptali isteği ile açõlan 
dava ise henüz karara bağlanmamõştõr.
Bu dönem içinde Birlik Başkanõ aleyhine, önce Devlet Güvenlik 
Mahkemesinde açõlõp sonra Ağõr Ceza Mahkemesine intikal eden ceza 
davasõnda beraat kararõ verilmiştir. Bu davada, MKE Kurumundaki bir 
yolsuzluğu açõklayan Birlik Başkanõ, Devlet sõrlarõnõ ifşa suçundan 
yargõlanmaktaydõ. İnşaat Mühendisleri Odasõ eski yönetim, kurulu hakkõnda 
Toplu Basõn Asliye Ceza Mahkemesinde açõlan dava ise henüz 
sonuçlanmamõştõr.

Hukuk Bürosu-, Ankara Asliye Hukuk Mahkemelerinde Oda genel kurullarõnõn 
iptali isteği ile açõlan üç davayõ izlemektedir. Bu davalardan birisi, 
mahkemenin görevsizlik kararõyla sonuçlanmõş, bir davada tedbir yoluyla 
Odanõn ve eşyalarõnõn asõl yöneticilerine teslimi sağlanmõştõr.

2.4.11 ÖRGÜTLENME
Ülkede verilen bağõmsõzlõk ve demokrasi mücadelesinin, günden güne 



geliştiği; bu mücadelelerde gerek çalõşanlarõn gerekse örgütlerinin 
dayanõşmasõnõn sağlanmasõ yolunda - yeterli olmasa da - önemli adõmlarõn 
atõldõğõ görülmektedir.

TMMOB ve Odalarõ; yõllardõr, bu mücadelelerde kendi payõna düşeni yerine 
getirmeğe çalõşõrken örgütlenme düzeylerinin gelişmesi gereğine inanmakta 
ve bu yolda adõmlar atõlmasõnõ önermekte, ancak yeterince etkili 
olamamaktadõrlar.
Gelişen mücadelelere kendi alanõmõzda daha güçlü ve etkin bir biçimde 
katõlmanõn daha güçlü bir örgütlenmeyle olabileceği açõktõr.

Bu genel kurulda; TMMOB bünyesindeki madde ve insan gücü kaynaklarõnõn 
bir kez daha ortaya konmasõ, örgütlenmenin bir-kez daha gözden geçirilmesi 
ve bu kaynaklarla nasõl daha güçlü bir örgütlenmenin sağlanabileceği 
sorusunun yanõtlanmasõ gerekmektedir.

Bugün, TMMOB, Odalar, Şubeler, Temsilcilikler ve TMMOB İşyeri 
Temsilcilikleri olarak çalõşan örgütlerimizin, kaynaklar göz önüne 
getirildiğinde, yeterli etkinlik ve verimlilikte görev yaptõklarõ söylenemez.

TMMOB ve Odalarõnõn diğer demokratik kuruluşlarla yaptõklarõ koordinasyon 
çalõşmalarõ, Ankara dõşõnda başta büyük kentler olmak üzere bir çok kentte 
Odalara bağlõ Şube ve Temsilciliklerle diğer demokratik kuruluşlar arasõnda 
da sürdürülmektedir.

Merkezler dõşõndaki Şube ve Temsilciliklerimizin, gerek Birlik içinde, gerek 
Birlik programlarõna bağlõ olarak; demokratik kuruluşlarla yaptõklarõ çalõşmalar, 
doğal olarak, Odalara bağlõ Şube ve Temsilciliklerin koordinasyonunu 
getirmiştir. İstanbul ve İzmir Koordinasyon Kurullarõ bu gereksinmeden 
doğmuştur. Bu çalõşmanõn olumlu yanlan, diğer yörelere de yansõmõş ve 
Adana'da da Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Üye örgüt ilişkilerinin 
sağladõğõ bilgilenmeler, İzmit, Bursa, Diyarbakõr, Samsun ve Zonguldak'ta da 
koordinasyon kurullarõna gereksinim duyulduğunu göstermektedir.

Son zamanlarda görülen bir diğer gelişme de, İzmit ve Samsun'da olduğu gibi 
üye ve örgütlerin verdikleri kararla ortak mekanlarda toplanmalarõ ve 
buralarda TMMOB Lokali açmalarõdõr. Samsun Mühendisler Derneği kendini 
feshederek mallarõnõ TMMOB'ye bõrakmõştõr ve kurulan TMMOB Lokalinde, 
Samsun'daki Şube ve Temsilcilikler ve TÜTED şubesi bir arada, aynõ 
mekanda çalõşmalarõnõ sürdürmektedirler. Benzer örnek, İzmit'teki Kimya 
Mühendisleri Odasõ Şube binasõnõn ortak kullanõma açõlmõş olmasõdõr. Bunlar 
olumlu gelişmelerdir. �**
işyeri Temsilcilikleri de, XXI. Çalõşma Döneminde ülkede yaşanan 
sorunlardan önemli ölçüde etkilendiler. Tüm engellemelere, baskõlara karşõn 
görev yapabilmek için çaba harcayan Temsilciler, Birlik programlarõnõn 
gerçekleştirilmesi yolunda çalõştõlar. Kamu kuruluşlarõnda çalõşan ilerici 
yurtsever devrimci teknik elemanlarõn işten atõldõğõ, kõyõldõğõ, sürüldüğü bu 
dönemde kadrolarõn faşistleştirilmesi çabalan doruğa ulaştõ. Gõda Tarõm ve 
Hayvancõlõk Bakanlõğõna bağlõ müdürlüklerde, Y.S.E.'de, Bayõndõrlõk 
Müdürlüklerinde, Toprak ve Tarõm Reformu Müsteşarlõğõnda, Devlet Üretme 
Çiftliklerinde, TKİ'de, DSİ Bölge Müdürlüklerinde, Karayollarõnda, Seydişehir 



Alüminyum Tesislerinde, Aliağa ve İpraş'ta, İsdemir'de, MKE işyerlerinde, 
TEK'e bağlõ dairelerde, Karadeniz Bakõr İşletmelerinde ve daha birçok 
işyerinde; tüm üyeler ve özellikle temsilciler üzerinde baskõ ve kõyõmlar 
alabildiğine sürdü. Urfa'daki temsilcilerimiz saldõrõlara uğradõ, bazõ 
temsilcilerimiz gözaltõna alõndõ, TEK Köy Elektrifikasyon 13. Bölge Müdürlüğü 
temsilcimiz komünizm propagandasõ yaptõğõ gerekçesi ile tutuklandõ.

Bütün bu uygulamalar bazõ işyerlerindeki temsilcilik işlevlerinin ortadan 
kalkmasõnõ getirdi. Görevlerini yerine getirmeyen ve yurtseverlerin sürülmesi 
sonucunda göreve gelerek TMMOB ilke ve programlarõna aykõrõ davranan 
temsilcilikler, TMMOB tarafõndan kaldõrõldõ. Bu işyerlerinde seçimlerin 
yenilenmesine olanak bulunamadõ. 

MTA, İller Bankasõ, TRT, Demiryollarõ gibi yerlerdeki temsilcilikler, diğer 
demokratik kuruluş temsilcileri ile bir araya gelerek ortak mücadeleler 
sürdürdüler.

TMMOB, bu genel kurula, geçmiş deneyimleri değerlendirerek hazõrladõğõ bir 
örgütlenme raporu ve işyeri örgütlenme yönetmeliği taslağõ sunacaktõr. Ayrõca 
daha etkin olabilmek için, uzmanlõk alanlarõ birbirine yakõn Odalarõn birleşmesi 
doğrultusunda getirilecek bir önerinin sõnõrlõ bir tartõşmada ele alõnmasõnda 
yarar görülmektedir.

XXII. Genel Kurulumuzun bu verileri değerlendirmesi, görüş ve öneriler 
geliştirilmesi, TMMOB ve Odalarõnõn etkinliğinin artmasõ yolunda ileri bir adõm 
olacaktõr.

2.4.12 UZMANLIK ALANLARINDAKİ ÇALIŞMALAR
Uzmanlõk alanlarõmõza giren konulardan XXI. Dönem Çalõşma Programõnda 
yer alan doğal kaynaklar, toprak sorunu, sanayi, enerji, ulaşõm, kentsel 
alanlarõn sorunlarõ ve çevre sorunlarõ gibi konularda çalõşmalar sürdürüldü.

Bu çalõşmalarda, Odalarda yapõlan ve birden fazla Odanõn uzmanlõk alanõna 
giren çalõşmalarõn koordine edilmesi ve ortak bir program çerçevesinde daha 
etkili bir biçimde sürdürülmesi, ürün alõnmasõ amaçlandõ. Bu amaçla kurulan 
komisyonlar, ilgili Odalardan birinin, Birlik Yönetim Kurulu üyesinin 
yürütücülüğünde çalõşmalarõnõ geliştirdiler.

Bu çalõşmalarõn önümüzdeki dönemde daha düzenli olarak ele alõnmasõ, 
Odalarõn aynõ alanlardaki çalõşmalarõnõn her boyutu ile birleştirilmesi yarar 
sağlayacaktõr. Aşağõda, bu alanda yapõlan çalõşmalarõn gelişimi ve son 
durumlarõ hakkõnda özet bilgi sunulmaktadõr :

DOĞAL KAYNAKLAR : Doğal Kaynaklar Komisyonu, ilk toplantõsõnda 
belirlediği gibi ikili bir çalõşma yürüttü. Bu çalõşmalardan birincisi, doğal 
kaynaklarla ilgili güncel konularda TMMOB ve ilgili Odalarõn kamuoyunu 
aydõnlatmak amacõ ile
koordineli bir çalõşma yürütmeleri  ve  sonuçlarõnõn  açõklanmasõ; ikincisi, uzun 
vadeli, doğal kaynaklarla ilgili bir envanter çalõşmasõ yapõlmasõ ve bir rapor 
oluşturulmasõ idi. Birinci bölümle ilgili olarak yapõlan çalõşmalarõ şöylece 
sõralayabiliriz. Maden Mühendisleri Odamõzõn koordinatörlüğünde «Isõnma 



Sorunu» konusunda bir çalõşma yapõldõ ve sonuçlarõ 5.11.1976 günü 
düzenlenen bir basõn toplantõsõ ile kamuoyuna iletildi. Hasan Çelebi Demir 
Madenleri Şantiye Şefliği ile ilgili işçi direnişinin neden ve sonuçlarõnõn teknik 
içeriği ile basõna açõklanmasõ konusunda Maden, Metalürji ve Jeoloji 
Mühendisleri Odalarõ görevlendirildi. Hazõrlanan rapor, 11.11.1976 günü, 
TMMOB ve üç Odasõ tarafõndan basõna açõklandõ. İkinci bölümde yapõlan 
çalõşmalar ise şunlardõr : İnşaat, Jeoloji, Maden, Kimya, Makina ve Metalürji 
Mühendisleri Odalarõmõz daha kapsamlõ bir demir - çelik raporunun 
oluşturulmasõ için, raporun başlõk ve alt başlõklarõnõ belirleyerek aralarõnda 
görev bölümü yaptõlar. Gerekli dokümanlarõn sağlandõğõ bu çalõşma 
sürmektedir.
Alüminyum ve bakõr raporlarõnõn oluşturulmasõ için ön çalõşmalar 
başlatõlmõştõr.
Ayrõca, linyit, maden kömürü, hidrolik potansiyel, orman ürünleri, tezek, tabii 
yakacaklar ve petrol konularõnda envanter çalõşmalarõ sürdürülmektedir.
Komisyon, doğal kaynaklarla ilgili politikanõn detaylandõrõlõp bir eksene 
bağlanmasõ konusunda da çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.

TOPRAK SORUNLARI : Geçen dönemden kalan çalõşmalarõm sürdüren 
Odalar arasõ Toprak Sorunlarõ Komisyonu, 1976 - 77 yõlõ raporunda, güncel 
bir konu olan toprak ve tarõm reformuna yer verdi. Söz konusu rapor, 
komisyon çalõşmalarõnõn yan ürünlerindendir. Komisyon, bugün Harita ve 
Kadastro, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odasõ temsilcilerinin katõlõmõ ile 
çalõşmalarõm sürdürmektedir.

Çalõşmalarõn sonunda, tarihsel perspektif içinde, toprak mülkiyeti ilişkilerinin 
ve toplumsal gelişmedeki yerinin aydõnlatõlmasõ amaçlanmaktadõr.

Önümüzdeki dönemde sonuçlanacak bu çalõşmada, köy ve kent topraklarõnõn 
bugünkü mülkiyet ilişkileri yapõsõ da bir bütün olarak ele alõnacaktõr.

SANAYİ : Bu dönemde, Odalarõn kendi alanlarõnda yaptõklarõ 44 
çalõşmalardan başka, ilgili Odalarõn bir araya gelmesi ile yapõlan çalõşmalar da 
sürdürüldü. Bazõ Odalarõmõzõn, her yõl; bazõlarõnõn iki yõlda bir yaptõklarõ sanayi 
kongrelerinin belli aralõklarla ve birleştirilerek yapõlmasõnõn yararlõ olacağõnõ 
savunan TMMOB Yönetim Kurulu; Makina Mühendisleri Odamõzca 
düzenlenen «1976 Sanayi Kongresi»nin, diğer Odalarõn katkõlarõ ile 
zenginleştirilmesini, bundan sonra yapõlacak kongrelerin birleştirilmesini 
önerdi ve ilk adõnõ olarak «76 Sanayi Kongresi» ne diğer Odalarõn da 
katõlmasõnõ programladõ. 1976 Sanayi Kongresi, bu anlayõşla ele alõndõ ve bazõ 
Odalarõmõz tebliğlerle kongreye katõldõlar.

Metalürji Mühendisleri Odasõ, Kimya Mühendisleri Odasõ Zonguldak Şubesi ve
Karabük Ağõr Sanayi Mühendisleri Derneği bir araya gelerek sürdürdükleri 
çalõşmalarõn sonucunu, 3-5 Kasõm 1976'da Karabük'te yapõlan «1. Demir - 
Çelik Sanayii Kongresi» nde sergilediler.

TMMOB Demir - Çelik Sanayii Komisyonunun yaptõğõ çalõşmalar sonunda 
elde edilen, Türkiye'de demir - çelik sanayii ön raporu Birlik Haberlerinin 43. 
ve 44. sayõlarõnda yayõnlandõ. Ayrõca TMMOB ve Odalarõ, demir - çelik 
ürünlerine yapõlan zam konusunda bir araya gelerek hazõrladõklarõ görüşü 



4.7.1976 günü kamuoyuna açõkladõlar.

Sanayi alanõnda yapõlan çalõşmalarõn koordineli bir biçimde ele alõnmasõ ve 
daha etkili sonuçlar elde edilmesi için gerekli çalõşmalar önümüzdeki 
dönemde de sürdürülecektir.

ENERJİ : TMMOB Enerji Komisyonu, dönem başõnda belirlenen Birlik çalõşma 
programõ uyarõnca, ilgili Odalarõn katõlõmõ ile kurulmuş ve araştõrma alanlarõnõ 
kapsayan programõnõ kesinleştirerek çalõşmalarõna başlamõştõr.

Genel başlõklar olarak, ülkemiz ekonomik durumu, teknik terimlerin 
tanõmlanmasõ, birincil ve ikincil enerji kaynaklarõ, genel enerji görünümü, 
üretim ve tüketim tahminleri, izlenecek politikalar ve ileriye yönelik önlemleri 
kapsayan konularda dokümantasyon niteliğinde belli bilgi birikimi 
sağlanmõştõr.

Başlangõçta, hedef olarak bir rapor hazõrlanmasõ düşünülmüşken, .daha sonra 
TMMOB ve Odalar çapõnda beliren görüşler õşõğõnda bu dönem çalõşmalarõnõn 
bilgi birikimi ile sõnõrlandõrõlmasõ ve bunlardan önümüzdeki dönemde ilgili 
Odalarca düzenlenecek teknik kongre ve konferans gibi çalõşmalarda 
yararlanõlmasõ uygun görülmüştür.

Önümüzdeki dönemde Enerji Komisyonunun, Odalarõn programõnda da yer 
alan somut çalõşma hedefleri doğrultusunda görev bölümü ve eşgüdüm 
sağlayarak, Odalarõmõzõn sergileme ve öneri geliştirme görevini etkin olarak 
yönlendirmesine çalõşõlacaktõr.

TMMOB ve ilgili Odalarõ,geçtiğimiz dönemde, Dünya Enerji Konferansõ Türk 
Milli Komitesinin çalõşmalarõna da katõldõlar.

ULAŞIM : Ulaşõm Komisyonu çalõşmaya başlarken ilgili Odalara birer yazõ 
göndererek çalõşmada yer almasõ istenen konularõn bildirilmesini istemiştir. 
Ancak, bu istek daha sonra yeniden çağrõlarda bulunulduğu halde, Odalar 
tarafõndan karşõlanmadõ. Komisyon, bunun üzerine kendi bünyesinde yaptõğõ 
çalõşmalarda, ulaştõrma ile ilgili temel kavramlar, -Türkiye ulaşõm yapõsõ ve 
sonuç bölümlerinden oluşan bir program hazõrladõ. Bu program uyarõnca 
yapõlan çalõşmalarõn bir bölümü Ulaşõm Komisyonu Raporu olarak Birlik 
Haberleri'nin 59. sayõsõnda yayõmlandõ.

KENTSEL ALANLARIN SORUNLARI : 
Bu alanda, İller Bankasõ ile ilgili olarak yapõlan kuruluşlar arasõ çalõşmalarõn 
yanõ sõra, belediyelerin sorunlarõ konusunda da çalõşmalar yapõldõ. Ankara ve 
İzmit Belediyeleri ile ilişkiler kurularak yapõlabilecek ortak çalõşmalar hakkõnda 
bilgi derlendi. 21 Kasõm 1976 günü, Ankara, İzmit, Bahadõn Belediye 
Başkanlarõnõn katõldõğõ «Belediye Sorunlarõ Forumu» gerçekleştirildi.

Bu dönemde, ayrõca Mimarlar Odasõ, Şehir Planlama M. M. Odasõ ve 
belediyelerin işbirliği ile, Adana ve Antalya'da kent sorunlarõnõ konu alan açõk 
oturumlar düzenlendi.

ÇEVRE SORUNLARI : Çevre Sorunlarõ Komisyonu, bu dönem çalõşma 



programõnõ hazõrlayarak çalõşmalarõna başladõ. Çevre sorunlarõnõn nedenlerini, 
Türkiye'deki durumu, görüş ve önerileri saptamak amacõ ile çalõşmalar 
sürdürüldü. İzmit Belediyesi ile işbirliğine gidilerek, İzmit'teki çevre sorunlarõ 
üzerine çalõşmalar yapõlmasõ kararlaştõrõldõ.

Ayrõca TMMOB tarafõndan 30.11.1976'da «Ankara'da Hava Kirliliği» konulu bir 
panel düzenlendi. Ankara Belediye Başkanõ Vedat Dalokay, Ankara Tabip 
Odasõ adõna Dr. Ergin Atasü ve ŞPMMO, Mimarlar, İnşaat, Makina ve Kimya 
Mühendisleri Odalarõnõn temsilcilerinin katõldõğõ panelde, görüşler ve öneriler 
açõklandõ. Bu panelin sonuçlarõ Birlik Haberlerinin 52. sayõsõnda yayõmlandõ.
Aralõk 76'da da, Kimya, Ziraat Mühendisleri Odalarõmõz; Ankara Tabip Odasõ 
ile birlikte «Elmadağ'da Çevre Sorunlarõ Paneli» ni gerçekleştirdiler.

2.4.13 YAYIN ÇALIŞMALARI
TMMOB'nin süreli ve giderek etkinliğini arttõran yayõn organõ Birlik Haberleri; 
güç koşullar altõnda, fakat aksamadan 61. sayõya ulaştõ.
Somut ülke ve meslek sorunlarõndan kaynaklanarak sürdürülen anti - 
emperyalist ve anti - faşist mücadelede yerini alan Birlik Haberleri, geçtiğimiz 
çalõşma döneminden bu yana; bilimsel konulardaki çeşitli Oda, komisyon 
çalõşmalarõnõn yanõ sõra güncel olaylara ilişkin görüşleri de kapsayan 
yayõnlarõnõ sürdürmektedir.

53. Sayõsõyla ikinci cildini tamamlamõş olan Birlik Haberleri, bu sayõda 
yayõnlamõş olduğu «dizin»le, geçmiş sayõlardan yararlanma kolaylõğõ getirmeyi 
amaçladõ. Belirli alanlarda çalõşmalar ve araştõrmalar yapan kişi ve 
kuruluşlarõn Birlik Haberleri'ne (eski sayõlarõ da dahil) talebinin artmasõ böyle 
bir «dizin» yayõnlamayõ gerekli kõlmõştõr.

XXI. Çalõşma Döneminde; Türkiye'de faşizme karşõ çõkõşõn ve verilen 
mücadelelerin, önemli bir ağõrlõğõ oldu. Emekçi halkõn, emekten yana olanlarõn 
tüm özgürlüklerinin yok edilmek istendiği, sermaye egemenliğinin kanla, 
ateşle sağlanmak ve pekiştirilmek istendiği ülkemizde, faşizme karşõ 
mücadele birincil görev durumuna geldi. Birlik Haberleri'nin, ülkemizin güncel 
sorunlarõndan soyutlanarak yayõn yapmasõ düşünülemezdi. Yayõn 
çalõşmalarõnda, ortamõn ve koşullarõn değerlendirilmesi, TMMOB ve diğer 
demokratik kuruluşlar tarafõndan verilen mücadeleler, geniş bir biçimde yer 
aldõ.

Birliğin mücadele anlayõşõ, ilkeleri ve programlarõ doğrultusunda; uzmanlõk 
alanõmõzda gerek araştõrma ve inceleme, gerekse güncel olaylar konusunda 
yapõlan çalõşmalarõn kitlelere iletilmesine çaba harcandõ. Birlik Haberleri, bu 
temel görevlerini ezenle sürdürmektedir.

Geçtiğimiz dönemde, TMMOB yayõn çalõşmalarõ Birlik Haberleri dõşõnda, 
süresiz yayõnlarla da gelişti. Bu doğrultuda üç broşür yayõnlandõ. Ancak 
magneziti, fõndõğõ ve geçen genel kurulumuzda söylenenleri kapsayan bu 
broşürlerin, gereken etkin-Lğe ulaştõğõ söylenemez. Bunda, TMMOB'nin 
parasal zorluklar içinde çalõşmalarõnõ sürdürmek durumunda oluşunun payõ 
büyüktür. Önümüzdeki çalõşma döneminde, süresiz yayõnlarõn daha da 
arttõrõlmasõ, dağõtõmõnõn yeterli yaygõnlõğõ eriştirilmesi gerekmektedir. Bu arada 
özellikle konu seçimlerinde, Odalarõmõzõn titiz çalõşmalarõna öncekinden daha 



çok gereksinme olduğu da açõktõr.

Birlik Haberleri, geçen çalõşma döneminde aksamasõz ve fakat niteliğini 
yeterince geliştiremeden yayõnlandõ. Dergimizin içeriğinin fazlaca 
gelişememesinin nedenini; TMMOB Odalarõnõn, yaptõklarõ çalõşmalarõ 
beklenilen düzeyde aktaramayõşlarõnda aramalõyõz. Birlik Haberleri Yayõn 
Komitesinin denetim görevi dõşõnda yeterli üreticiliği gösterdiği savunulamaz. 
Ayrõca Oda genel kurullarõ ve faşist baskõlarõn, Odalardaki çalõşmalarõ 
yoğunlaştõrdõğõ ve Yayõn Komitesi üyelerinin toplantõlara aksamasõz 
katõlamadõklarõ gerçeğini göz ardõ etmemek gerekir.

Geçen Çalõşma Raporu'nda da yer aldõğõ halde, gerçekleştirilemeyen Odalar 
arasõ haberleşme ağõnõn işletilmesi yolundaki çabalarõmõz, bu dönemde daha 
da yoğunlaştõrõlarak sürdürülecektir

Sonuç olarak, bütün güçlüklere karşõn; anti - emperyalist ve anti - faşist 
mücadelenin önemli demokratik araçlarõndan biri olan TMMOB yayõn organõ 
Birlik Haberleri'nin, geçtiğimiz dönemde görevlerini büyük ölçüde yerine 
getirdiği söylenebilir.

Önümüzdeki günlerde yayõn çalõşmalarõnõn eksikliklerinin giderileceğine, 
TMMOB ve Odalarõnõn gerekli bilimsel çalõşmalarõnõ ve mücadelelerini 
geliştirerek sürdüreceklerine ve bu olgunun yayõn çalõşmalarõna 
yansõyacağõna inanõyoruz.

2.4.14 ANKET ÇALIŞMALARI
Ülkemizde, mimar mühendis ve diğer teknik elemanlarõn sosyal ilişkileri 
bakõmõndan incelenmesi amacõyla TMMOB Yönetim Kurulundaki 
görüşmelerden sonra yapõlmasõna karar verilen anket çalõşmasõ, Mimarlar 
Odasõnõn yürütücülüğü ve sorumluluğu altõnda başlatõlmõştõ. TMMOB üyeleri 
arasõnda uygulanan bu çalõşma, geçtiğimiz yõl içinde sonuçlandõ. Bu anket 
verilerinin, hem TMMOB için toplu olarak, hem de büyük sekiz Oda için ayrõ 
ayrõ dökümü yapõldõ. Değişik Odalara göre düzenlenen dökümler 
değerlendirilmek üzere, basta alõnan karar uyarõnca paylarõna düşen mali 
katõlõmõ yerine getiren İnşaat, Kimya ve Maden Mühendisleri Odalarõ ile 
Mimarlar Odasõna ek dokümanlarla birlikte teslim edildi.
TMMOB bütününü kapsayan toplu sonuçlarõn ise, bir kaynak oluşturacak 
biçimde yayõna aktarõlmasõ için çalõşmalar sürdürülmektedir. Böyle bir yayõnõn 
önümüzdeki birkaç ay içinde gerçekleştirilmesine çaba harcanmaktadõr.

2.4.15 DIŞ İLİŞKİLER
XXI. Çalõşma Döneminde dõş ilişkiler konusunda belli gelişmeler oldu. 
COPISEE (Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Mühendislerinin Sürekli Konferansõ) 
ile ilişkilerin canlandõrõlmasõ amacõ ile yazõşmalar sürdürüldü. 7 - 12 Haziran 
1976 günlerinde Bulgaristan'da yapõlan COPISEE Genel Kuruluna, Genel 
Sekreterimize pasaport verilmemesi nedeniyle katõlamadõk. Daha sonra, 
COPISEE'nin önümüzdeki yõllarda düzenleyeceği bilimsel ve teknik 
kongrelere TMMOB'nin katõlacağõ bildirildi. Mayõs sonu, Haziran başõnda 
toplanacak COPISEE Yürütme Kurulu toplantõsõna gözlemci olarak katõlmasõ 
ve bilimsel - teknik kongrelere ilişkin ayrõntõlõ bilgi alõnmasõ planlandõ.



TMMOB Başkanõ, Mart 1976'da Sofya'da yapõlan Bulgaristan Bilim ve Teknik 
Birlikleri Kongresine çağrõlõ olarak katõldõ. Diğer konuk ülkelerin temsilcileri ile 
yapõlan görüşmelerde, bilimsel ve teknik alanda ilişkilerin yoğunlaştõrõlmasõ ve 
düzenli hale getirilmesi için prensip kararõna varõldõ.
Ayrõca Berlin Teknik Üniversitesi tarafõndan Türkiyeli öğrenciler için 
düzenlenen «Türkiye'de Sanayileşme ve Teknik Elemanlarõn Rolü» konulu 
seminere TMMOB'yi temsilen Birlik Y. K. üyesi Murat Gültekingil katõldõ.

Önümüzdeki dönemde dõş ilişkiler konusunda geliştirici çalõşmalar yapõlmasõ 
planlanmaktadõr.

2.4.16 YÜKSEK ONUR KURULU ÇALIŞMALARI
Yüksek Onur Kurulu, XXI. Dönemde altõ toplantõ yaparak Oda Onur 
Kurullarõndan gönderilen 6 dosyayõ karara bağladõ. Maki-na Mühendisleri 
Odasõ Onur Kurulunun iki üye hakkõnda verdiği l ay meslekten men ve 101.� 
TL. para cezasõ kararõ, Y. Onur Kurulu tarafõndan onandõ. Y. Onur Kurulu; 
Orman Mühendisleri Odasõ Onur Kurulunun iki, Ziraat Mühendisleri Odasõ 
Onur Kurulunun dört ve Mimarlar Odasõ Onur Kurulunun iki üye hakkõnda 
verdiği kararlarõ, biçim yönünden bozdu. Biçim yönünden bozulmalarõn, 
TMMOB Yönetmeliğinin ilgili maddelerine dikkat edilmemesi yüzünden 
doğmasõ üzerine, yazõlan yazõ ile Oda Yönetimleri uyarõldõ.
TMMOB Yönetim Kurulu SİSAG grevi sõrasõnda dayanõşmayõ bozduklarõ 
gerekçesi ile Mimarlar Odasõ Onur Kurulu tarafõndan cezalandõrõlan dört üye 
hakkõndaki dosyayõ Y. Onur Kuruluna sevk karan verdi.
Y. Onur Kurulunun önümüzdeki günlerde toplanarak bu dosyayõ incelemesi 
beklenmektedir.

2.4.17 ORTAK BİNA - BASIMEVİ/ORTAK BELGE - KALİTE 
KONTROL/KİMLİK KARTI ÇALIŞMALARI

Ortak bina ve basõmevi konularõnda, bu yõl da fazla bir şey yapõlamadõ. Geçen 
dönemlerde hazõrlanan raporlarõn güncel duruma getirilmesi için Odalardan 
bilgi istendi. Arsa için araştõrmalar yapõldõysa da olumlu bir sonuç alõnamadõ. 
Komisyon, Odalarõn mülklerinin değerlerinin saptanmasõ için bir çalõşmayõ 
sürdürmektedir.

Ortak Belge ve 'Kalite Kontrol Komisyonu, kalite belgeleme ve işaretleme 
merkezi kurulmasõ konusunda bir rapor hazõrladõ. TMMOB'nin kalite 
belgeleme   merkezi kurmasõ ile ilgili olarak bir yönetmelik hazõrlanmasõ 
önerildi. Bu konu, uzmanlara incelettirilmektedir.

Dönem başõnda tek tip kimlik kartõ konusunda Odalar arasõnda başlatõlan 
çalõşma, Birlik tarafõndan yürütüldü. Odalarõn görüşleri alõnarak bir model 
saptanmasõndan sonra, her Oda için kimlik kartlarõ bastõrõldõ. Şimdiye dek, 
Elektrik, Fizik, Harita ve Kadastro, İnşaat, Jeoloji, Kimya, Maden, Makina, 
Metalürji Mühendisleri Odalarõ ile, Şehir Planlama M. M. Odasõ, Mimarlar ve iç 
Mimarlar Odalarõ için 31.600 kart bastõrõldõ ve uygulama başlatõldõ.

2.4.18 DİĞER KONULAR
Çalõşma programõnda yer alan iş güvenliği konusu, daha önce İzmir'de 
Odalara bağlõ Şube ve Temsilciliklerin diğer demokratik kuruluşlarla aynõ 



konuda bir çalõşma başlatmalarõ üzerine yeniden ele alõnmadõ. Bu 
çalõşmalarõn sonuçlanmasõ beklenmektedir.

Birlik Yönetmeliğinde yer alan bazõ maddelerin değiştirilmesi, bazõ yeni 
maddeler eklenmesi konularõnda da çalõşma yapõldõ. Ayrõca Sosyal Yardõm ve 
Dayanõşma Yönetmeliği, Genel Kurul Yönetmeliği ve İşyeri Temsilcilikleri 
Yönetmeliği konusunda yapõlan çalõşmalar da XXII. Genel Kurul'un onayõna 
sunulacaktõr.

MALİ RAPOR
ve
DENETİM RAPORU

3.1
mali rapor
XXI. dönem çalõşmalarõ, geçen dönem kabul edilen bütçenin tahmin edilenin 
çok altõnda gerçekleşmesi sonucu; zor maddi koşullar altõnda sürdürüldü. 
Yönetim Kurulumuz bu zorluklarõ ve yerine getirilmesi gerekli işlevleri bir 
arada ele alarak ve değerlendirerek aksamalarõn en aza indirilmesi yolunda 
çaba harcadõ. Bu dönemde :
1. Gelirler bütçede öngörülen değerin %  66.5'i oranõnda ger
çekleşebilmiştir.
2. Giderler cetveli incelendiğinde görüleceği gibi; harcamalarda dikkatli 
davranõlmaya çalõşõlmõş ve düşük gelirin dengelenmesi esas alõnmõştõr.

TMMOB'NİN 31.3.1977 GÜNÜ İTİBARI İLE BİLANÇOSU

KASA             35.802.26
BANKA            155.904.25
SABİT KIYMET 98.167.25    M. ALACAKLILAR        684.237.10
M. BORÇLULAR     705.532.03    MÜDEVVER GELİR        311.168.69
                 995.405.79                        995.405.79

TMMOB 1976 ÇALIŞMA DÖNEMİ  (1.4.1976-31.3.1977) TAHMİNİ GELİR 
BÜT. VE GERÇEKLEŞEN GELİRLER CETVELİ GELİRLERİN 
İNCELENMESİ:

Gelirler Öngörülen
TL.

Gerçekleşen
TL.

Fark
TL.

1.Odalar H.Geliri 2.661.424. 1.961.929.61 699.494.39
2.Yayõn satõş geliri   250.000.-    18.571.75 231.428.25
3.Reklam Gelirleri    25.000.-     2.000.-  23.000.-
4.Yardõm ve Bağõşlar   101.121.78      - 101.121.78
5.Lokal ve Top.S.Gelirler    60.000.-     2.772.50  57.227.50
6.O.Bina ve basõmevi gelirleri         1.-      -          1.-
7.G.dönem alacaklar   197.591.69   197.591.69      -
8.Çeşitli Gelirler      -     8.432.10   8.432.10
TOPLAM 3.295.138.47 2.191.297.65 1.103.840.82

1.4.1976-31.3.1977 TARİHLERİ İÇİN GENEL KURULCA KABUL EDİLEN 
ÖDENEK İLE GERÇEK HARCAMALAR CETVELİ



GİDERLERİN İNCELENMESİ:

Gider çeşidi Ödenek TL. Gerçek Gider TL. Fark TL.
1.Personel Giderleri 1.391.302.-  885.279.92 (-) 506.022.08
2.Yönetim Giderleri    92.051.-   41.726.75 (-)  50.324.25
3.Yayõn Giderleri 1.234.236.- 1.095.933.- (-) 138.303.-
4.Genel Giderler   321.000.-   158.665.45 (-) 162.334.55
5.Kongre ve Kur.Gid.    40.000.-    18.628.- (-)  21.372.-
6.Demirbaş Giderleri    40.000.-      - (-)  40.000.-
7.Diğer Giderler    30.001.-      - (-)  30.001.-
8.Temsilcilik Giderleri    50.000.-      - (-)  50.000.-
9.Yõl İçinde Ödenen Borç    96.548.47    96.548.47        -
TOPLAM 3.295.138.47 2.296.781.59 (-) 998.356.88

3.2
denetim raporu
Kurulumuz 8-11 Nisan 1977 günleri Lütfü Akkan, Raşit Gökçe-îi ve Erdoğan 
Balcõoğlu'nun katõlmasõyla toplanarak gerekli denetimini yapmõştõr.

l � GELİRLERİN İNCELENMESİ : 

GELİRLER:
Bütçede
Bölüm adõ                   Öngörülen    Gerçekleşme        Gerçekl.
                                 TL.       TL.             %
1. Odalar hissesi             2.661.424.�    1.961.929.61     73,7
2. Yayõn satõş gelirleri        250.000.�       18.571.75      7,4
3. Reklam gelirleri              25.000.�        2.000.�      8,0
4. Yardõm ve bağõşlar           101.121.78    �             �
5. Lokal ve Top. Sal. Geliri.    60.000.�         2.772.50      4,6
6. Ortak bina ve Bas. ev. Gel.        1.�     �             �
7. Geçen dönem alacaklar         197.591.69 197.591.69    100,0
8. Çeşitli gelirler                 �         8.432.10       �

Cetvel incelendiğinde görülecektir ki; gelirler bütçede öngörülen değerlerin 
ortalama % 66,5'i oranõnda gerçekleşmiştir. Özellikle yayõn satõş gelirleri, 
reklam gelirleri, yardõm ve bağõş gelirleri ile lokal gelirleri bölümlerinde gelirler 
çok düşük düzeyde kalmõştõr.

II. GİDERLERİN İNCELENMESİ: 

GİDERLER:
Bölüm Adõ Bütçede Öngörülen

TL.
Gerçekleşme TL. Gerçekleşme 

%
1.Personel Giderleri 1.391.302.- 885.279.92 64.2
2.Yönetim Giderleri    92.051.-  41.726.75 45.3
3.Yayõn Giderleri 1.234.236.- 1.095.933.- 88.8
4.Genel Giderler   321.000.-   158.665.45 49.4
5.Kongre ve Kurultay Gid.    40.000.-    18.628.- 46.6



6.Demirbaş Giderler    40.000.-      -   -
7.Diğer Giderler    30.001.-      -   -
8.Temsilcilik Giderleri    50.000.-      -   -

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

Bu arada, Birliğimizin gelirlerinde l milyonu aşkõn gelir eksikliğinin, birlik 
çalõşmalarõnõn gerektiği gibi sürdürülmesinde engeller çõkardõğõ açõktõr.
Genel Kurulda konunun tartõşõlmasõnda yarar umarõz. Bilgilerinize sunarõz.
                        
Denetleme Kurulu
Lütfü AKKAN
Raşit GÖKÇELİ
Erdoğan BALCIOĞLU

3.3
XXII. dönem tahmini gelir ve gider bütçeleri

TMMOB XXII. DÖNEM TAHMİNİ GELİR BÜTÇESİ
1 � ODALAR HİSSESİ                                 3.179.371.54
2 � ODALARCA YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ
YARDIMLAR                                                    1.�
3 � YAYIN GELİRLERİ                                     20.791.53
4 � BAĞIŞ ve YARDIMLAR                                          1.�
5 � ÇEŞİTLİ GELİRLER                                    155.000.�

TOPLAM                                              3.355.165.07

YIL İÇİNDE TAHSİL EDİLECEK ALACAKLAR                       705.532.03
GENEL TOPLAM                                        4.060.697.10

TMMOB XXII. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ

I PERSONEL GİDERLERİ                    1.723.054.�

A � ÜCRETLER
1 Sözleşmeli Personel gid.       942.000.�
2 Kadrolu personel ücretleri       370.000.�
3 Geçici personel ücretleri,             1.�
4 İkramiyeler                    65.000.�
5 Fazla çalõşma ücretleri        20.000.�
6 Kasa tazminatõ                     6.000.�
7 Sigorta primi işveren his.       140.000.�
8 Geçici görev yolluklarõ        40.000.�

B � SOSYAL YARDIMLAR
1 Yemek yardõmõ                    85.000.�
2 İzin yardõmõ                        4.500.�
3 Giyim yardõmõ                     18.000.�



4 Yakacak yardõmõ                      9.000.�
5 Çocuk yardõmõ                     10.800.�
6 Öğrenim yardõmõ                      7.750.�
7 Diğer sosyal yardõmlar          5.000.�

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

II YÖNETİM GİDERLERİ
1 Başkan, Başkan Yardõmcõsõ
ve Sayman üye ödeneği               36.000.�

2 Oturum ücretleri
2.1 Yönetim Kurulu               25.200.�
2.2 Denetleme Kurulu                1.200.�
2.3 Onur Kurulu                      3.000.�
2.4 Yardõmcõ Organlar                    1.�

3 Temsil Ödeneği,                     24.000.�
4 Tetkik ve Danõşmanlõk Gid.              1.�

III YAYIN GİDERLERİ            1.125.000.�
1 Telif Ücretleri                      5.000.�
2 Basõm ve Kâğõt Giderleri        820.000.�
3 Postalama Giderleri              255.000.�
4 Diğer Yayõn Giderleri               45.000.�

IV GENEL GİDERLER             379.001.�
1 Kõrtasiye ve Bas. Kağ. Gid.         40.000.�
2 Kitap, Gazete ve Der. Gid.         10.000.�
3 Kira                          264.000 �
4 Damga Pulu Giderleri                1.000.�
5 PTT Giderleri                     20.000 �
6 Isõtma Aydõn, ve Su Gid.              1.�
7 Vergi, Resim ve Harçlar          1.000.�
8 Dava, İcra, Noter Giderleri          3.000.�
9 Tamir ve Bakõm Giderleri          5.000.�
10 Malzeme Giderleri               15.000.�
11 Sivil Savunma Fonu               15.000.�
12 Diğer Genel Giderler                5.000.�

V KONGRE GİDERLERİ               35.000.�
1 Genel Kurul Giderleri               20.000.�
2 Kongre, Kurultay Giderleri         15.000.�

VI SABİT KIY. ve DEMİRBAŞ GİD.   25.000.�

VII SAİR GİDERLER                    2.�
1 Sosyal Bağõş ve Yar.                    1.�
2 Bilinmeyen Giderler                    1.�



VIII TEMSİLCİLİK GİDERLERİ              1.�

IX   ORTAK BİNA/BAS. GİD.              1.�

TOPLAM                        3.376.461 �
YIL İÇİNDE ÖD. BORÇ.              684.236.10
GENEL TOPLAM                  4.060.697.10

TMMOB XXII. 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 hesabõyla 766.248 + 
2.413.123 = 3.179.371.54 TL.

III � YAYIN GELİRLERİ
Birlik Haberleri abone, satõş bedelleri ve ilan gelirleriyle kitap satõş bedelleri 
toplamõ olarak 20.791.53 TL. öngörülmüştür.

V � ÇEŞİTLİ GELİRLER :
1) Lokal kirasõ       : 4.500 x 12 = 54.000.�
2) Salon kirasõ       : 3.000 x 12 =  36.000.�
3) Kimlik kartõ geliri :    13.000 x  5 = 65.000.�
TOPLAM                                    155.000.-
                                                                 
TMMOB XXII. DÖNEM TAHMİNİ GİDER BÜTÇESİ AÇIKLAMASI:
I. PERSONEL GİDERLERİ

I.A.l. Sözleşmeli Personel Giderleri
a) Sözleşmeli Personel Ücretleri

Ekli kadro cetveline göre 
44.000 x 12   =  528.000.�

b) Sözleşmeli personel ikramiyeleri:
Başkan, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardõmcõlarõ, Yayõn Sekreteri ve 
Teknik Sekreterlere yõl sonunda ödenecek 36.000.� TL., Hukuk 
Danõşmanõna 6.000.� TL. ikramiye : 36.000 x 8 + 6.000 = 294.000.� TL.

c) Yol ve yemek giderleri:
TMMOB'nin sözleşmeli personeli için ödediği yemek ve yol paralarõ : 1.250 X 
8 X 12 = 120.000.� TL.

I.A.2. Kadrolu Personel Ücretleri
Ekli kadro cetveline göre
29.450 X 12  =  353.400.� TL.



Ocak 1978'de yapõlacak toplu iş sözleşmesi de göz önüne alõnarak 
370.000.� TL. öngörülmüştür. 

I.A.3. Geçici Personel Ücretleri
Geçici personel istihdam edilmemesi düşünülmektedir. 

I.A.4. İkramiyeler:
Kadrolu personele yõlda 2 maaş ikramiye
29.450 x 2 =  58.900.� TL.

Ocak 1978'de yapõlacak toplu iş sözleşmesi de göz önünde bulundurularak 
65.000.� TL. öngörülmüştür. 

I.A.5. Fazla Çalõşma Ücretleri
20.000.� TL. öngörülmüştür. 

I.A.6. Kasa Tazminatõ:
500 x 12 = 6.000.� TL. 

I.A.7. Sigorta Primi işveren Hissesi :
Ücretler üzerinden % 15.5 işveren hissesi
528.000 x %   15.5  �  81.840.� TL.
370.000 X %   15.5  = 57.350.� TL.
ikramiyelerden yapõlan kesintiler de göz önünde tutularak 140.000.� TL. 
öngörülmüştür. 

I.A.8. Geçici görev yolluklarõ

40.000.� TL. öngörülmüştür. 

I.B.l. Yemek ve Yol Yardõmõ
Kadrolu personel için
750 x 9 x 12 =  81.000,� TL.
Toplu iş sözleşmesi de göz önünde bulundurularak 85.000.� TL. 
öngörülmüştür. 

I.B.2. İzin Yardõmõ:
500 x 9 = 4.500.� TL. 

I.B.3. Giyim Yardõmõ
2.000 x 9  =   18.000.� TL.

I.B.4. Yakacak Yardõmõ

1.000 x 9  = 9.000.� TL. 

I.B.5. Çocuk Yardõmõ
18 x 50 x 12 =  10.800.� TL. 

I.B.6. Öğrenim Yardõmõ
Kadrolu personelin ilk, orta ve yüksek öğrenim yapan çocuklarõ için



750 x 7 + 1.000 + 1.500  =  7.750.� TL.

I.B.7. Diğer Sosyal Yardõmlar:
Doğum, ölüm vb. durumlarda kadrolu personele yapõlacak yardõmlarõ 
karşõlamak üzere 5.000.� TL. ödenek ayrõlmõştõr.

II. YÖNETİM GİDERLERİ

1 � Başkan, Başkan Yardõmcõsõ ve Sayman Üye Ödeneği:
Başkan için 2.000.� TL., Başkan Yardõmcõsõ ve sayman üye için 500.� TL. 
ödenek hesabõyla 3.000 x 12  =  36.000.� TL.

2 � Oturum Ücretleri

2.1. Yönetim Kurulu:
3 haftada l toplantõ ve her toplantõya ortalama 14 üye
katõlmasõ hesabõyla;
18 x 14 x 100 =  25.200.� TL.

2.2. Denetleme Kurulu:
4 x 3 x 100  =  1.200.� TL.

2.3. Yüksek Onur Kurulu :
6 x 5 x 100  =  3.000.� TL.

3 � Temsil Ödeneği:
24.000.� TL. olarak öngörülmüştür.

III. YAYIN GİDERLERİ

1 � Telif Ücretleri:
7.000.� TL. olarak öngörülmüştür.

2 � Basõm ve Kağõt Giderleri :

a) Birlik Haberleri:
22 sayõ üzerinden hesaplanmõştõr. 22 X 34.500  =  759.000.� TL.

b) Kitap ve Broşürler:
30.000.� TL. harcanacağõ öngörülmüştür.

c) Toplam:
Birlik Haberleri'nde tirajõn artmasõ ve Bülten giderleri göz önünde 
bulundurularak 820.000.� TL. öngörülmüştür.

3 � Postalama Giderleri :
Birlik Haberlerinin her sayõsõ için Bantlama 6.975.�TL.; posta 2.875.� TL.; 
bant parasõ 1.500.� TL.
22 x 11.350   =   249.700.� TL.

Tiraj artõşõ ve bülten  giderleri de göz önünde bulundurularak 255.000.� TL. 



öngörülmüştür. 

4 � Diğer yayõn giderleri:
Derginin taşõnma, yükleme vb. giderleri olarak
1.800 x 22  = 39.600.� TL. 45.000.� TL. öngörülmüştür.

DİĞER GİDERLER :
Geçen yõl gerçekleşen fiili giderler üzerinden tahmin edilmiştir.

TMMOB KADRO CETVELİ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL              Ad.                    Ücret
1 � Başkan                          l                    4.750.-
2 � Genel Sekreter              l                    4.750.-
3 � Genel Sekreter Yardõmcõsõ        3                    4.250.-
4 � Yayõn Sekreteri              l                    4.250.-
5 � Teknik Sekreter              2                    4.250.-
6 � Hukuk Danõşmanõ              l                    7.000.-
7 � Muhasebeci                    l                    2.000.-

KADROLU PERSONEL
1 � Basõn yayõn ilişki görevlisi   l                    4.250.�
2 � Yayõn görevlisi               l                    3.150.�
3 � Büro görevlisi               l                    3.000.�
4 � Daktilo                           l                    3.100.�
5 � Daktilo                           l                    3.000.�
6 � Veznedar                     l                   3.100.�
7 � Hizmetli                     l                   3.750.�
8 � Hizmetli                     l                   3.100 �
9 � Gece bekçisi                     l                   3.000.�

NOT: Sözleşmeli Personel kadro cetveline l Genel Sekreter Yardõmcõlõğõ 
eklenmiştir.

3.4
tmmob 1977 yõlõ bütçe eleştirisi (denetleme kurulu görüşü)
Birliğimiz 1977 yõlõ bütçesi, geçen yõla göre yaklaşõk 800.000.� TL. fazlalõkla 
öngörülmüş bulunmaktadõr. Geçen yõl gerçekleşen değerlerle 
karşõlaştõrõldõğõnda, 2 milyon TL.'lõk artõş görülmektedir. Birliğin her ne kadar 
geçen yõldan 700.000.� TL. dolayõnda alacağõ varsa da, yine bu değere 
yakõn borcu da bulunmaktadõr. Bütçenin gider bölümleri incelendiğinde, 
giderlerin gerçekçi değerlerle öngörüldüğü anlaşõlmakta, özellikle 
harcamalarda gerekli kõsõtlamalara özen gösterildiği görülmektedir.

SONUÇ:
Yeni bütçe gerçekçi görüşle hazõrlanmõştõr. Ancak, geçen dönemin yoğun 
baskõsõ altõnda Odalarõn gelir sağlamakta karşõlaştõğõ engellemeler ve 



zorluklar nedeniyle, zaman zaman Birlik payõnõ ödemede güçlük çekilmiş, 
dolayõsõyla Birlik çalõşmalarõna da etki etmiştir.

Yeni dönemde gelir sağlama yönünde üstün çaba harcanmasõ gerektiği 
açõktõr. TMMOB ve Odalarõn üzerlerine düşen görevleri gerektiği gibi 
yapacaklarõna inanõyoruz. Saygõlarõmõzla.

DENETLEME KURULU 

Lütfü AKKAN         Raşit GÖKÇELİ         Erdoğan BALCIOĞLU


