TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANI

R E F ü K M L Â K ü A N Ü M İ T KESİLDİ
M A D E N C İ L İ K T A S A R I S I S E R T TEPKİLER YARATTİ
Madencilik
Reformu Kanunu
Tasarısının
Millet Meclisi Geçici
Komisyonda görüşülmesi sona erdi.
Tasarının ismindeki «R eform » söz
cüğün© dokunulmadı ama komisyon
dan çıkan metinde bu
sözcükten
başka reform kavramıyla
ilişkili
başka birşey d© kalmadı.
Tasarı «yurdun madenciliğini
geliştirmek ve böylece yurt ekono
misindeki olumlu etkisini arttırmak
için, madenciliğin çeşitli sorunları
nı düzenlemek» üzere hazırlanmıştı.
Tasarıyla madencilikte kamu kesi
mine öncelik tanınıyor, doğal kay
naklarımızın üzerinde her türlü hak
Türk vatandaşlarına veriliyor, bor
ve linyit yataklarının
ekonomimiz
açısından önemi göz önünde tutu
larak devletleştirilmesi öngörülü
yordu. Tasan bu amaçlan
içeren

maddeleriyle, madenciliğimizin ya
bancı tekellerin etkisinden
kurtanlması ve yurt çıkarlanna göre iş
letilmesi açısından, gerçekten
ya
rarlı değişiklikler getiriyordu.

DEĞİŞEN MADDELER
Geçici
Komisyon
her
halde
«yurt çıkarlarını» düşünerek tasa
rının 13., 23., 62., maddeleri üe ek
5., 6., ve 7. maddelerinde değişik
lik yaptı. Tasarının 13. Maddesinin
«D » bölümü «Yabancı gerçek
ve
tüzel kişilerle, Türk Ticaret Kanu
nunca kurulmuş olsa büe, ortakla
rı kısmen veya tamamen yabancı
gerçek ve tüzel kişi olan şirketler
arama hakkı iktisap edemez»
di
yordu.
Komisyon bu bölümü tasarıdan
çıkardı.

GERÇEK YÖNETİCİLERİ SEÇELİM
Teknik elemanların aynlmaz parçası mühendisler, meslek
yö
nünden TiM.B.O.B’ne bağlı Oda’larla temsil edilirler. Son yıllarda
gerek öz sorunlarımızın gerekse genel yurt sorunlarının büyümesi, da
ha bir açığa çıkmasıyla, Oda’lann çalışmaları da bunlara paralel ola
rak genişlemiştir. Gelişmelerin doğal sonucu, meslek kuruluşları ara
sındaki ilişkiler yoğunluk kazanmış, bir çok konuda ortaklaşa çalış
malara girişilmiştir. Ekonomik ve
sosyal sorunlanmıza
yalnızca
meslek örgütleri kanalıyla çözüm getirilememesi, daha da önemlisi
demokratik mücadelenin ancak tüm teknik elemanların birliğinde
yürütülebileceği gerçeğinin ortaya çıkması, Teknik Elemanlar Sendikası’nı zorunlu kılmıştı. Sendikamız kapatıldıktan sonra, teknik
elemanların temsilciliğini bugün TÜ TE D yüklenmiş bulunmaktadır.
Görülüyor ki meslek guruplarından, teknik elemanların üst ör
gütüne kadar uzayan organik zincirin ilk halkalannda, tekniker ve
teknisyen öz örgütleriyle birlikte Oda’lar da önemli yer tutmak
tadır. Bu nedenle meslek mensuplannm ve daha geniş teknik eleman
kitlesinin ortak çıkarları ve demokratik hakların savunulması, dile
getirilebilmesi açısından bazı Oda yönetimlerinin eski klasik kimlikle
rinden annmalan gerekmektedir.
Bu neden gereklidir ?
T.M.M.O.B.’nin 6235 (7303) sayılı kuruluş kanunlarında, birliğe
bağlı Oda’larm «maksat ve gayeleri» şu şekilde açıklanmaktadır :
«Madde 2/B: Ammenin ve memleketin menfaatleri, meslekin in
kişafı, meslek mensuplarının hak ve selahiyetleri bakımından
lü
zumlu gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak»
Dikkat edilirse bu maddede «ammenin ve memleketin menfaat
leri» öncelikle belirtilmektedir. «Ammenin ve memleketin menfaat
lerini» korumak da, bunların, önce koruyacaklar tarafından saptan
mış olmasını gerektirir. Yani
Oda’larm yurt ve toplum sorun
larını gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutarak tanımaları ve tanıt
maları söz konusudur. A yn ca bu değerlendirmeler bize kaçınılmaz
olarak, değer üreten teknik elenip nın ekonomik ve toplum*al yapısıyla,
bütünün sorunlarından soyutlan amayacağı gerçeğini de göstermek
tedir.
(Devamı Sayfa 3’te)

Tasarının 23. Maddesinin son
bölümü, «A yn ı cins maden aramak
için aynı anda müracaat yapılırsa.
Kamu İktisadi Teşekkül ve teşeb
büsleri ile yetkili kamu idarelerine
öncelik tanınmasını» öngörüyordu.
Bu madde de Komisyonca ta
sarıdan çıkarıldı.
62. Maddenin
«D » bölümünde
ise «yabancı gerçek ve tüzel kişi
lerle, Türk Ticaret Kanununa göre
kurulmuş olsa büe, ortaklan
kıs
men veya tamamen yabancı gerçek
ve tüzel kişi olan şirketler maden
işletme ruhsatnamesi hakkı iktisap
edemez» deniliyordu.
Komisyon bu maddenin de ka
nunda yer almasına gerek duyma
dı.
64. Madde de yabancı kişilerin,
«Maden işletme imtiyaz hakkı ikti
sap edemeyecekleri» belirtiliyordu.
Maddenin bu bölümü de komis
yonun sansürüne uğradı.
Bor tuzlan ile kömür yatakla
rının devletleştirilmesini öngören ek
5., 6., ve 7. maddeler ise tasarıdan
olduğu gibi çıkarıldı.
Kanun böylece, «yurt çıkarlanna» uygun bir reform kanunu hali
ne getirildi.!
İlk «reform » kanunumuzun al
dığı bu şekü yurt çapında sert tep
kilere yol açtı. Kanun tasarısının
komisyonda görüşüldüğü sıra daha
önemli sorunların halli için yurt dı
şına gitmiş olan Enerji ve
Tabii
Kaynaklar Bakanı Kodamanoğlu bi
le, tasansınm bu şekilde kanunlaş
ması halinde istifa tehditlerinde bu
lundu. Konu, kamuoyu ve Kodaman(Devamı Sayfa 3’te)
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ANAYASA
M AHKEM ESİNE
GÖTÜRÜLÜYOR
Demekler Kanununun Anayasa
ya aykırı olan hükümlerinin tespiti
konusunda CHP Millet Meclisi Gru
bundan kurulan dört kişilik komis
yon çalışmalarını
tamamlamış ve
bir rapor hazırlamıştır.
Komisyon,
raporda yeni Der
nekler Kanununun toplam 27 mad
desini Anayasaya aykırı bulduğunu
belirtmiş, bu
nedenle söz konusu
maddelerin iptali için Anayasa Mahkemesi’nde dava açılması gerektiği
ne karar vermiştir.
Komisyon
Demekler Kanunu
nun 4 ceza ve 23 maddesinin kendi
si yada bazı fıkralarının Anayasa
nın 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22,
28, 29 ve 33 . maddelerine aykırı bul
muştur. Bu maddelere göre,
— Kanunla, dernek kurma ve
demeğe üye olma
hakkı kısıtlan
maktadır.
—- Anayasamıza göre dernekler
herkes tarafından ve izinsiz kurula
bilir. Kanunla bu hak da yok edümiştlr.
— Dernek mensuplarının yurt
dışına çıkma ve yabancı misafir ka
bul etme hakkının hükümet iznine
tabi tutulması, Anayasamızın gezi
hürriyetine aykırıdır.
— «Alındı belgesi» usulüyle ya
yınlanacak bildirilerin
savcı yada,
(Devamı Sayfa 3’de)

TEKNİKERLER ANKARA’DA ŞUBE AÇTI
Tekniker ve Teknik eleman sorunl&nnm çözümünde öıgütsel bir
mücadeleye giren Türkiye Yüksek
Tekniker ve Teknikerler Cemiyeti
Ankara’daki tüm
teknikerleri bir
çatı altında toplayacaktır.
Oniki seneden beri belli bir for
masyonu olmayan yetki ve selahi
yetleri tesbit edüemeyen okuma ola
nakları önüne set çekilen tekniker
ler 7 .Milli EJttim Şı ; asının aldığı
kararlan uygulatmak için
yoğun
bir çalışmaya girmişlerdir.
Bu amaçla Türkiye Yüksek
Tekniker v# Teknikerler
Cemiyeti

Ankarada bir şube açarak çalışma
lara
başlamıştır. Ankara
Şubesi
Müteşebbüs Yönetim Kurulu 5u
üyelerden oluşmuştur :
Ümit ÇAYIREZM EZ
Niyazi ERGÜL,
Mehmet GÖRAL
TÜ TED olarak, Türkiye Yüksek
Tekniker v «

Teknikerler Cemiyeti

Anakara Şubesini destekler
malarında başarılar dileriz.

çalış

MÜHENDİS MİMAR ODALARI

VE

ÜLKEMİZİN TEMEL SO RUNLARI
Mühendis ve mimar odalarının
Genel Kurul toplantılarının yapıla
cağı günler yaklaşmaktadır. Bir
başka deyişle, bu odaların üyeleri/ıin dikkatlerini bir kez daha kendi
odaları çevresinde yoğunlaştırmaları
gereken günler yaklaşmaktadır. Bu
nedenle1 mühendis ve mimar odala
rının ve onların üyelerinin üstlen
meleri zorunlu olan görevlerden söz
açmayı yararlı buluyoruz.
OD ALARIN ETKİNLİKLERİ
Kanımızca odaların,
ülkemizin
temel sorunlarının toplumun çıkar
ları doğrultusunda bir çözüme ka
vuşturulmasında önemli etkinlikleri
bulunmaktadır , ya da bulunabilir.
Odaların bu etkinliği, üyelerinin ni
teliklerinden doğmaktadır. Zira bu
[iyeler, ekonominin başlıca üretken sürükleyici sektörlerindeki üretici
faaliyeti, giderek ekonomik faaliye
ti yöneltme ve yönetme durumunda
olan kişilerdir. Bu anlamda ekono
minin başlıca sektörlerinin içerdiği
üretim alanlarında üretimin hemen
her düzeyinde yer almışlardır, ö r 
neğin, Sanayi Sektöründen
Tarım
Sektörüne kadar, konut inşaatından
alt yapı yatırımlarına kadar
eko
nominin tüm üretici sektörlerine ya
tay olarak dağıldıkları gibi, (eğer
ülkemiz gerçek anlamıyla bir sana
yileşme sürecine girerse)
bunların
içinden herhangi birisinde, örneğin
sanayi sektöründe, İşletmecilik düze
yinden bilim ve teknolojinin üretil
diği düzeye kadar, düşey
yöndeki
tüm üretim düzeylerinde de yer alacaklardır. Teknik eleman kitlesi
nin ağırlıklı bir bölümünü oluşturan
mühendis ve mimarlar, ekonominin
hemen her sektöründeki bu yaygın
lıklarının doğal sonucu olarak, ül
kenin hemen her temel sorunuyla iç
içe, karşı karşıya yaşamaktadırlar.
Onlar, çalıştıkları işyerlerinin gün
lük sorunlarından ülkenin genel so
runlarına kadar uzanan bir çizgide,
sorunlara bir çözüm aramak, bul
mak; bulunan çözümleri uygulamak
— uygulatmak
durumundadırlar.
Belki önerdikleri ya da getirdikleri
çözümler yönünden aralarında fark
lar vardır; kiminin ki doğru olabi
lir, kimin ki son çözümlemede doğ
ru olmıyabilir., fakat gerçek
olan
birşey varsa o da, hemen hepsinin,
ülkenin önemli sorunlarının temel
sorunlarının farkında olmaları, gi
derek bu sorunlara bir çözüm geti
rilmesinin mutlak ihtiyacı içerisin
de bulunmalarıdır.
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îşte, sözünü ettiğimiz bu oda
lar; ülkenin tüm sorunlarıyla iç içe
mesleklerini sürdüren, bu sorunlara
bir çözüm bulunabilmesinin mutlak
ihtiyacını duyan ve bir yerde, çözüm
yolu getirebilecek ya da
getirilen
çözümü uygulayabilecek durumdaki
kişilerin oluşturduğu örgütler ol
duğu içindir ki, temel sorunlarımı
zın, toplumun çıkarları doğrultusun
da bir çözüme kav uşturulab ilmesini
sağlayacak yöntemleri kamu oyuna
sunabilir Ve bunların etkin bir bi
çimde uygulanmasını
sağlıyabilirler.
ZORUNLU GÖREV
Aslında odaların bu etkinlikleri
oranmmda ülkenin temel sorunla
rıyla ilgilenmek gibi bir sorumlu
lukları, yükümlülükleri de vardır.
Nasıl ki mühendis ve mimarlar,
fert fert, ülke sorunları ile yakın
dan ilgilenmek durumunda
iseler;
onların öz örgütleri de aynı sorun
larla yakından ilgilenmek durumun
dadır. Nasıl ki bir mühendis ve mi
mar sübjektif eğilimlerinin bir so
nucu olarak, değil de, İçinde bulun
duğu objektif koşulların bir sonu
cu olarak ülke sorunlarıyla ilgile
nirse; onların öz örgütleri de, o ör
gütleri yönetenlerin kişisel eğilimle
rinin bir sonucu olarak değil,
ül
kenin içinde bulunduğu objektif ko
şulların bir sonucu olarak (daha so
mut bir deyişle üyelerinin içinde bu
lunduğu objektif koşulların bir so
nucu olarak) ülke sorunlarıyla ya
kından
ilgilenmek
durumundadır,
zorundadır.
örneklersek; ülkenin bir an ön
ce ve hızla sanayileştirilmesi
bir
makina mühendisi, bir kimya mü
hendisi, bir elektrik mühendisi için
bir hedefse ve bu hedefe ulaşabil
mek için sayılan her bir mühendis
bir katkıda bulunmak zorundaysa;
onların bağlı oldukları odalar da ay
nı hedefe dönük katkılarda bulun
mak zorundadırlar. Bu durum, sayı
lan mühendislerin kişisel
eğilimle
rinden değil, doğrudan doğruya sa
nayileşememiş bir ülkenin mühen
disi olmalarından., içinde yaşadıkları
ülkenin objektif koşullarından, sanayileşememişliğinden
ileri
gelir.
Büyük şehirlerde yaşayanlarının ço
ğunlukla gecekondularda oturduğu,
köylülerin hiçte
sağlıklı olmıyan,
konutlarda barındığı
bir ülkenin
mimarı nasıl ki lüks konut inşaa
tına karşı çıkıyorsa, onun bağlı bu

lunduğu mimarlar odası da aynı
objektif koşulların bir sonucu ola
rak, bir tür inşaata karşı çıkmak
zorundadır.
VAROLABİLME SAVAŞI
Odaların ülke sorunlarıyla ya
kından İlgilenmeleri, bir başka ne
denle de, onlar için zorunlu bir gö
rev olmaktadır. Şu nedenle ki, ül
kenin temel sorunlarına bir çözüm
getirilebilmesi konusu, mühendis ve
mimarların bir meslek gurubu ola
rak varolabilmeleri konusu ile
eş
anlamlıdır, doğrudan bağıntılıdır. Bu
noktayı bir örnekle açıklamaya ça
lışalım :
Hepimizin bildiği gibi, ülkemizin
başlıca temel sorunlarından
birisi,
Sanayileşme sorunudur, örneğin bu
sorun
çözümlenemediği sürece, ya
da çözümleme yoluna
girilmediği
sürece, ülkenin mühendis ve
mi
marlara olan ihtiyacı ve bu ihtiya
cın derecesi, üzerinde
tartışmayı
gerektirecek bir konu olarak orta
ya çıkacaktır. Unutmamak gerekir
ki, mühendislik ve mimarlık, sana
yileşmiş, ya da gerçek
anlamıyla
sanayileşme sürecine girmiş bir ül
kede gereksenen bir meslek dalıdır,
ihtiyaçları, toplumların ulaşabildik
leri düzey yaratır, belirler. Y a da
toplum daha ileri aşamalara ulaşa
bilmenin bilinçli ve fiili
yönelimi
içerisinde ise, bu yönelim, toplumun
içnde bulunduğu düzeyin belirledi
ği ihtiyaçların ötesinde, yeni ihtiyaç
lar ortaya çıkarır. Tlpkı bunun gi
bi, eğer bir toplum sanayileşmemiş
ise ve bir sanayi toplumu olma yö
nelimi İçerisinde de değilse, o top
lumun üst düzeyde teknik
eğitim
görmüş elemanlara olan ihtiyacı hem
nicelik, hem de nitelik yönünden sı
nırlı kalacaktır. Konuyu ülkemizin
somut koşulları içerisinde ele alır
sak, bu savımızın doğruluğu, çarpı
cı bir biçimde kanıtlanacaktır. Ü l
kemizin bugünkü sanayi düzeyinin,
işletmeciliğin
üzerine çıkamadığı.,
bu düzeyin üzerine çıkabilmenin bi
linçli ve fiili bir yönelimi içinde de
bulunmadığımız bilimsel olarak sap
tanmıştır. Bu koşullar altında, ül
kenin işletmecilik düzeyinin üzerin
de iş görecek mühendis ve mimara
ihtiyacı yoktur. Bu nedenle mevcut
mühendis ve mimarların, sahip bu
lundukları
bilgi
ve yeteneklerini
sonuna kadar kullanabilme (doğal
dır ki bilgi ve yeteneklerini gelişti
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rebilme) olanakları son derece sı
nırlıdır. (Unutmamak ve teslim et
mek gerekir ki, bugün bir çok iş
yerlerinde mühendis ve mimarlara
gördürülen işler, teknik eğitim yö
nünden daha alt düzeydeki teknik
elemanlar tarafından da rahatlıkla
üstlenilebilece-k ve sürdürülebilecek
türden işlerdir.)
Örneğimizi özetlersek; sanayileş
me sorunu bir çözüm yoluna konul
madığı sürece, mühendis ve mimar
lara, onların bir meslek gurubu ola
rak varlıklarına
olan ihtiyaç da
son derece sınırlı kalacaktır (en azmdan bu ihtiyaç «mutlak» olmıyacaktır).
Bunun gibi, ülkenin her temel
sorunu
incelendiğinde,
bir yerde
mühendis ve mimarların varlıkları
nı sürdürebilme konusunu da içerdi
ği görülecektir.
işte açıklamaya çalıştığımız bu
nedenlerle de, odalar, ülkenin
te
mel sorunlarıyla, bir görev olarak
ilgilenmek ve bu anlamda üyelerinin
varolabilme savaşını yürütmekle yü
kümlüdürler. Bu savaş haklı bir savaşdır. Şu nedenle ki, bu savaşın
ereği, toplumun genel çıkarlarıyla
aynı doğrultudadır.
Buraya kadar
söylediklerimizi
toparlayarak, odaların gündemlerin
deki ilk ve temel görevlerini vur
gulayabiliriz :
Mühendis ve mimar odalarının
ilk ve temel görevi; ülkenin temel
sorunlarına sahip çıkmak, sorunların
çözümlenebilmesi için yol ve yön
temleri açıkça göstermek, kendi üyelerinin bu yol ve yöntemlerde bir
leşmelerini sağlamak, sorunları ve
bu sorunların çözümlenebilmesi için
yol ve yöntemleri kamu oyuna yan
sıtmak ve son olarak da sorunların
çözümlenmesi sürecine fiilen katü mak, tüm üyelerinin de fiilen ka
tılmalarını sağlamaktır.
Odaların yükleneceği bu görev
aynı zamanda, üyelerinin de gün demlerindeki acil görevlerini belir
lemektedir. Tüm mühendis ve mi
marların acil
görevi, kongrelerine!
katılmaları ve odalarının
üstlene
ceği «temel görevi» ülkenin
tüm
çalışanlarının çıkarları doğrultusun
da başarıyla yürütebilecek oda yö
neticilerini işbaşına getirmektir.
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Başyazı
GERÇEK YÖNETİCİLERİ SEÇELİM
(Baştarafı Sayfa l ’de)
Yakın geçmişe ve bugünkü duruma baktığımızda mühendis ör
gütlerinin tümüyle gerekli ileri düğünce paraleline
giremediklerini
görmekteyiz. Yalnızca meslek çerçevesinde kalan çalışmaların toplu
luklarımızın genel taleplerini maskeleme amacı güttüğünü ya da di
le getirmekten kaçınmaya yaradığını bilmeliyiz. Israrla
«Mühendis
yalnızca meslek çalışması yapmalı, bunun dışındaki meselelerle za
man kaybetmemelidir. Gerisini büyüklerimiz bilir» diyebilen bir bö
lük örgüt yöneticileri, konular arasındaki organik ilişkiyi görmezlik
ten gelmektedirler. Mühendislik hizmet ve çalışmalarına nasıl sekte
vurulduğunu, teknik elemanın ekonomik haklarının çiğnenip
nasıl
göçe zorlandığım acaba bilmeyen kalmış mıdır? Vaktiyle her türlü
demokratik davranışın, ileri anlayışın karşısına dikilen, ama sorun
larımız kamu oyuna maledilince ancak soyut bir biçimde sahip çı
kan bu yöneticilerin doğru yolda oldukları düşünülebilir mi? Onların
bu tutumları yalnızca ilgisizlik, yabancılaşma ya da yeteneksizlikle
açıklanamaz. Teknik adamın da tüm çalışanlarla birlikte toplumun
yapısal koşullarıyla bağımlı olduğunu inkâr etmenin temelinde, çı
karcı görüşlerle bütünleşmiş kişilerin ortak tavrı yatmaktadır. Böy
lelikle hem ilerici yurtsever anlayışın gelişmesini engellemeye, hem
de çıkarları aynı doğrultudaki teknik eleman kesimlerini birbirinden
koparmaya çalışırlar. Çünkü görevleri budur.
örgütle kitle arasındaki aykırılık ortadan kaldırılmalıdır. Tutu
cu ve çıkarcı zihniyetin kendi örgütlerimize egemen olmasına artık
izin verilmemelidir. Mühendislerin «lüzumlu gördükleri bütün teşeb
büs ve faaliyetlerde» bulunarak bürokrat çevrelerin sözcülerini işba
şından uzaklaştırmaları, kendi hak ve çıkarlarını savunacak, kendi
içinden çıkmış gerçek temsilcilerini seçmeleri gerekiyor.
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Türkiyede Y apılm ası Mümkün Olan
Gemiler Yurt Dışından İthal Ediliyor
BU KONUDA GEMİ MÜHENDİSLERİ AÇIKLAMA YAPTI
22 Ağustos 1972 Salı günü Camialtı Tersanesinde Cumhurbaşkanı,
Genelkurmay Başkanı ve diğer ilg i
lilerin iştiraki ile düzenlenen tören
de, Sayın Başbakan Ferit Melen ve
Sayın Ulaştırma Bakanı Rıfkı Da
nışman tarafından sanayileşme zo
runluluğumuz ifade edilmiş ve Gemi
inşa Sanayiimizin teşvik
edileceği
bütün dünyaya ilân edilmiş İdi. Bu
na rağmen geçtiğimiz günlerde, ken
dinden hareketli olmayan, basit bir
mühendislik hizmeti gerektiren
4
adet (Duba) tarak gemisinin ihale
sine girmek
isteyen Haliç Tersa
nesine, ihaleyi yapan
Bayındırlık
Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve
Hava Meydanları inşaat Reisliği ta
rafından, daha önceden bu tip gemi
yapmadı diye, ihaleye girmek için
yeterlik belgesi verilmediğini ve bu
suretle yurt dışına siparişe gidildi
ğini öğrenmş bulunuyoruz. Kaldıki
ayni dairenin söz konusu gemilerin
satın alınmasında yerli firmaların
da teklif verebilme imkânları bulu

ODASI

M A D E N C İ L İ K R E F O R M TASARISINI ELEŞTİRDİ
Hükümet tarafından hazırlanan
ve ilgili komisyonca incelenen Ma
dencilik Reformu
Kanun tasarısı
komisyondan geçerken özünden çok
şey kaybetmiştir. Bu kanun tasarı
sının başına reform sözcüğünü koy
duran en önemli konu madenleri
mizdeki arama ve işletme hakları
nın yabancılardan arınması ve ham
madde kaynaklarımızın
ulusal el
lerden Ülkemiz için en yararlı bir
biçimde işletilmesidir.
Ülkemizdeki yabancı madencilik
şirketlerinin Ülke ekonomisine kat
kıları olmayıp madenciliğimizin kal
kınmasındaki payları çok küçük ol
muştur.
Bu durumun
nedenleri
açıktır.
Dış ülkelerdeki büyük kuruluş
ları Türkiye’deki
temsilcileri olan
yabancı şirketler kân amaç etme
yip ülkelerine tesislerden ucuz ham
madde temini konusunu birinci plan
da almaktadır.
Satış fiyatlarını, Ülkemizin dı
şa nazaran ucuz işçiliğinden yarar
lanarak elde ettiği düşük maliyet
ler üzerinden hesaplanmaktadır.
Satıglar'unjj, bağla bul!undaıkl|ari
tröstün ayrı bdr yolu olan aracı fir 
malarla yapıp
esas kârı o şirket
üzerinde bırakarak gelir kaçırmak
tadır. Bu konuda geçen yıllardaki
bir olayı hatırlatmak isteriz. Yılda

A R A L IK 1972

20-30 bin ton Krom üreten yabancı
bir şirket mahkemede verdiği be
yanda yılda 3500.— TL. sv kâr et
tiğini açıklamıştır.
Maden işletme imtiyazına
sa
hip ve sadece hammadde üreten ya
bancı şirketler Ülkemize fazla ser
maye getirmemektedir. Kromit ma
denlerimizdeki
en büyük yabancı
şirketin 1 600 000.— TL. lık serma
yesine karşın son 16 yılda 2 268 572
Ton tüvenan Krom ürettiği 1 060 019
Ton yurt dışma satış yaptığı, bu
nun
kıymetinin
câri
fiyatlarla
277 896 357.— TL. sı olduğunun bi
linmesinde yarar vardır.
Ülkemizdeki madencilikle
uğ
raşan yabancı şirketlerin yoğunlaş
tığı Kromit
Borasit ve Manyezit
madenlerimizdeki önemli 8 firmanın
toplam sermayesi 35-40 Milyon TL.
olup bu üç hammadde konusunda
ki toplam üretimimizin % 40-50 si
ni yapmaktadır. Bu hal ise maden
işletme ruhsatı ve imtiyazına sahip
yabancı şirketlerin
memleketimiz
hammadde
kaynaklarında nedenli
söz sahibi olduklarının en açık deiüidir.
Yabancı şirketler hammaddeyi
yurdumuzda işlemeyip, işlem sonu
cu doğan çok büyük değer artışla
rım kendi
ekonomilerine katmak
için kendi ülkelerinde işlemek yo
luna, gitmektedirler.

YABANCI TRÖSTLERİN
ÜLKEMİZDEKİ UZANTI
LARINDAN KURTULMA
MIZDA BÜYÜK YARARLAR
VARDIR.
Yabancı
şirketlerin
ülkemiz
madenlerinde yoğunlaştığı Kromit,
Borasit ve Manyezit sahalarından
mutlak uzaklaştırılması gerekir. Bu
üç madenimiz gerek kalite ve re
zerv
gerekse en büyük
tükekicı
olan Avrupa pazarına yakınlığı ile
avantajlı durumdadır. Pazarlara ha
kim olan büyük şirketlere bu do
ğal üstünlüğü vermemiz o şirketler
le rekabet
olanaklarımızı kısıtla
makta ve bu üç madenimizi gerek
tiği gibi değerlendirebilmemizi en
gellemektedir.
Madenlerimizin yabancı şirket
lerin
istismarından korunması ve
dış pazarlarda rekabet
olanakları
kazanmamız bakımından kaçınılmaz
olan arama ve işletme imtiyazlarının
yabancılara verilmemesi gerekmek
tedir. Bu durumu kapsamına alma
yan bir değişiklik reform değil sa
dece kamu oyunu aldatmak olacak
tır.

MADEN MÜHENDİSLERİ
ODASI YÖNETİM KURULU
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nacağını daha önceden ügililere du
yurduğu bilinmektedir.
Şimdiye kadar böyle bir gemi
yapmadı veya böyle bir gemi kur
tarmadı gibi hiçbir bilimsel
esasa
dayanmayan nedenlerle yerli kuru
luşları uluslararası düzeyde yapılan
ihalelere sokmama çabasında olan
lar yurd çıkarları
doğrultusunda
hareket etmemektedirler.
Her vesile ile gemi inşa sanayii
ni teşvik edeceklerini ve sanayileş
mek zorunda bulunduğumuzu belir
ten sayın yetkililerden yurt dışına
verilmek üzere olan ihalenin durdu
rularak adıgeçen yerli tersaneye işin
verilmesini ve hiçbir bilimsel esasa
dayanmayan ayni tip işi daha önce
yapmış olma şartının bu tip ihale
lere konmamasının teminini istiyo
ruz.

Demekler Kanunu
(Baştarafı Sayfa l ’de)
mülk amirin iznine tabi tutulması,
bir anlamda sansür anlayışının doğ
masına yol açacak ve ilgili kişiler
bildiride beğenmedikleri (Sakıncalı
gördükleri gerekçesiyle) ya diledik
leri kısmı çıkaracaklar, yada tama
mının yayınlamasına engel olacak
lardır. Bu da fikir özgürlüğüne ay
kırıdır.
—
Güvenlik mahkemeleri iste
dikleri an demek binalarına girme
hükmünü getiren hüküm de, Ana
yasa dışı bir tasarruftur.

Madencilik Reformu
T a s a r ıs ı
(Baştarafı Sayfa l ’de)
oğlundan daha etkili kaynaklardanda tepkiler getirmiş olacak ki; K o
misyon tasarısının değiştirilen mad
delerini hiç beklenmedik bir şekilde
yeniden gözden geçirmek üzere geri
aldı.
Komisyon ve Parlamento çoğun
luğunun politik çıkarları bu kadar
kısa sürede değişmiyeceğine göre,
bazı çevrelerin tepkilerini şimdilik
geçiştirmek için belirli bir
taktik
güdülerek geri alman tasarının ge
leceğinden umut duymak pek ger
çekçi bir tutum olmamakta. Tasa
rının nasıl kanunlaşırsa kanunlaş^
sın ilk şeklindeki niteliklerini
taşımıyacağı kesinlikle anlaşılıyor.
Madencilik «Reform u» kanunu,
«reform
kanunlarından»,
«reform
takvimlerinden» umut bekleyenlere
— eğer halâ böyle kişiler varsa —
uğurlar olsun.

TÜTED
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MÜHENDİS MİMAR ODALARI VE

SOSYAL
Yaklaşan oda Yönetim Kurulla
rı seçimleri nedeniyle; mühendis ve
mimar odalarının, üyelerinin sosyal
haklarım koruma ve savunma gö
revlerine değinmekte yarar
görü
yoruz. Bu görevin yerine getirilme
ği, odaların bugünkü nitelikleri üe
kurulmalarını sağlayan T.M.M.O.B.
Kanunu’nun ortaya çıkardığı bir zo
runluluktur. Bir yandan da üye ta
banının baskısıyla, hemen her oda
söz konusu göreve ilişkin bir takım
davranışlarda bulunmak zorunlulu
ğunu duymakta; ancak hemen her
odanın, mühendis ve mimarların sos
yal haklarını savunma konusunu ele
alış ve sunuş biçimleri farklılık gös
termektedir.
Bunların
içerisinde
doğru yaklaşımlarda
bulunanların,
tutarlı bir yol izleyenlerin varlığı
nı inkâr derecek değüiz.
Bununla
birlikte, daha ileri sosyal hakların
elde edilememesi bir yana; geçtiği
miz dönemde daha önce kazanılmış
olanların da kaybedildiğini ve içi
ne düşülen bu durumdan, bir kısım
odaların da sorumlu olduğunu belirt
mek zorundayız.
Mühendis ve mimarların sosyal
haklarının savunulmasında,
tutul
ması gereken yol ne olmalıydı ve
ne olmalıdır? Burada bir kez da
ha, bunu saptamaya çalışalım...
Mühendis ve mimarlar, tüm tek
nik
elemanlar
kitlesinden,
tek
nik elemanlar ise toplumun
tüm
üretici katlarından
soyutlanamaz
lar. Mühendis ve mimarların toplum
içindeki yerlerinin
saptanmasında,
ölçü olarak
alınacak en belirgin
özellikleri, onların «üretici»
niteli
ğidir. Onlar, ister işletme mühendi
si, ister proje mühendisi, isterse geliştirmeci, ya da araştırıcı olsunlar,
yaptıkları iş bir ve aynı
şeydir,,
yani, emek üretimidir. Herhangi bir
üretim sürecinin farklı düzeylerin
de üretime katılmalarından
ötede
aralarında hiç bir fark yoktur. Ben
zer bir deyişle, mühendis ve

mi

marlarla diğer teknik elemanlar, ya
da diğer üreticiler arasındaki fark
da, üretime katıldıkları

düzeyler

arasındaki farktan öteye geçmez.
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Türkiye Teknik Elemanlar
Demeği Aylık Yayın
Organı

HAKLAR

örneğin bir fabrika işçisi daha
basit bir emek üretirken, o fabri
kanın işletme mühendisi daha kar
maşık (komplike) bir emek üretir
ve bunlar, o fabrikadaki iş bölümü
nün belirlediği ilişkiler bütünü içe
risinde birbirlerini tamamlarlar. Her
ikisinin de belirgin ve birleştirici
özellikleri,
«üretici» olmalarıdır;
aralarındaki
tek fark, ürettikleri
emeğin niteliğindedir.
Bu noktada bize yapılacak çı
kışları tahmin ediyoruz. Her şeyden
önce denecektir ki; «eğitimdeki fır 
sat eşitsizliğinden dolayı o adam iş
çidir,. belki de o işçiye başlangıçta
eğitim olanağı sağlanmış olsaydı,
işçi değil de mühendis olacakdı. Bu
nedenle o işçiyle mühendis daha fab
rikanın kapısından girmeden çok
köklü bir biçimde birbirlerinden
farklılaşmışlardır ve bu durum tüm
ilişkilerinde de yansıyacaktır. Üste
lik işyerinin niteliği ne olursa
ol
sun, birisi (bir anlamda) yöneten,
diğeri yönetilen durumundadır. Bu
nedenlerle mühendis, değil işçiden,
diğer teknik elemanlardan da çok
farklı konumdadır.» özellikle ülke
mizin somut gerçekleri karşısında,
bu sözlere hak vermeyecek değiliz.
Ancak... bu sözler, hepimizin şikâ
yetçi olduğu
bugünkü sosyo - eko
nomik koşullan yansıttığı
oranda
doğrudur., yoksa olması
gerekeni,
doğru olanı vurguladığı için değil.
Ve de bu sözlerde yansıyan durum;
mühendisin «üretici» nitelikte bir
eleman olmadığının kanıtı olamaz,
bu, bir., yöneten, yönetilen farklı
laşması son çözümlemede doğru ol
mayan bir olgudur; doğru olan, işçi,
nin yönetime katılmasının sağlan
masıdır, işçi ve mühendisin, üreti
min her aşamasında bütünleşmeleri
nin — yakınlaşmalarının— sağlan
masıdır, bu iki., bu bütünleşme ve
yakınlaşma, kişilerin sübjektif eği
limlerine bağlı değildir, «üretim sü
reci» denen objektif olgunun orta
ya çıkaracağı zorunlu bir Uişkidir,
üretim sürecinin niteliğinden gelme
doğal bir sonuçtur; kişilerin sübjek
tif eğüimleri bu sonucu çabuklaştı
rır, yada geciktirir,
ama hiç bir

zaman ortadan kaldıramaz, bu üç.,
üretim süreci
sırasındaki bu ya
kınlaşma,
işçi ve mühendisi diğer
tüm ilişkilerinde de zorunlu olarak
birbirlerine yakınlaştırır, şu neden
le ki, aralarında doğal olarak bir
çıkar çatışması yoktur, bugün var
mış gibi gözüken çelişkiler yapay
dır (sunîdir), geçicidir, bu dört., ve
giderek, mühendis v e işçi, temelde
her ikisinide tedirgin eden aym-sosyo-ekonomik koşulların düzeltilmesi
isteminde, aynı sosyal hakların el
de edümesi isteminde birleşecekler
dir, bu doğaldır, bu da beş...
Bir kez, mühendis ve mimarla
rın toplumdaki yerlerini, böylece ve
doğru olarak saptadığımızda, onlar
için istenecek sosyal hakların ne ol
duğunu, bu hakların sağlanmasında
tutulacak yolun ne olacağını da be
lirlemiş oluruz.
İSTENMESİ GEREKEN
SOSYAL H AK LAR NELERDİR...
Mühendis ve mimarlar «üretici
nitelikte» elemanlardır, bu anlamda
diğer teknik elemanların, toplumun
üretici katlarının ayrılmaz bir bö
lümüdürler. Bu nedenle ve öncelikle,
diğer tüm teknik elemanlarla bir
likte; kamu sektöründe
«memur»
statüsünün, özel sektörde «hizmetli»
statüsünün dışına çıkarılmalıdırlar.
«Ü retici» niteliklerini
sürdüre
bilmeleri, «üretme» yeteneklerini her
düzeyde serbestçe
kullanabilmeleri
için sağlanması gereken sosyo - eko
nomik koşulların saptanmasında, di
ğer tüm üretici katlarında olduğu
gibi, mühendis ve mimarlara da, di
ğer teknik elemanlara da «söz hak
kı» verilmelidir. Bu hakka sahip olabUmeleri,
onlara
sendikalaşma,
toplu sözleşme yapma, grev yapma
haklarının verilmesi ile mümkündür,

güçlenmek ve haklar elde edilince
ye kadar mücadeleye devam etmek..
Bu yolun herhangi bir taşı eksikse,
yerli yerince konulmamışsa, hiç bir
hakkın elde edüemiyeceğini bilmek
zorundayız. Bunun en çarpıcı kanı
tı da mühendis ve mimarların bu
gün içinde bulundukları durumdur.
Bugün mühendis ve mimarların
odaları vardır, bir dernekleri (T Ü 
TE D ) vardır, yani örgütleri vardır.
Ancak bu odaların bir kısmı, önce
mühendis ve mimarların toplum
içindeki yerlerini doğru olarak saptayamamışlar
ve bu nedenle
da
«doğru olam» isteyememişlerdir. Y i
ne bir kısım odalar, temsü ettikle
ri kitlenin gücünü hiç bir zaman
yansıtamamışlar., gücün, temsil et
tikleri kitleden ve onun doğal müt
tefiklerinden geleceğini ne kendileri
anlamak istemişler, ne de üyelerine
anlatmak
istemişlerdir. Bırakınız
daha fazla güç kazanma çabasına
girmelerini, mevcut güçlerini
bile
parçalamaktan geri durmamışlardır.
Aynı odalar, yasal bir zorunluk da
bulunmasına rağmen, T.M.M.O.B.’nin
çatısı altında, bir güç olarak
bir
araya gelme fikrine halâ karşı çık
makta, tabanın gücünü aynı doğru
lar çevresinde toplamaya çalışan bir
derneği, TÜ TE D ’İ (dün TE K S E N ’i
desteklemedikleri gibi) halâ destek
lememektedirler.
Mühendis v© mimarların kendi
öz örgütleri bu durumdayken
ve
bu durumda kaldığı sürece, hiç bir
sosyal hakkın alınamıyacağı
açık
bir gerçektir.
Bu gerçek tüm mühendis ve mi
marların gündemlerindeki acil gö
revlerini belirlemektedir.
Tüm

mühendis ve mimarlar..a

Oda kongrelerinize katlimiz,

H AK LAR I S A Ğ LAY A BİLM ENİN
Y O LU NEDİR...
Bunun bir tek yolu vardır: Ör
gütlenmek,
doğru olanı
istemek,

İLHAN BAYSAL

HABERLEŞME ADRESİ :
KONUR SOKAK 4/1 Yenişehir-ANKARA
F İY A T I : 25 KURUŞ
DÎZGl VE BASKI :
gENYUVA MATBAASI 17 70 94 Anfcam

isten

mesi gereken sosyal hakların neler
olduğunu, bu hakların

SAHİBİ VE SORUMLU YÖNETM ENİ
TÜTED A D IN A ;

ÜZERİNE

alınabilmesi

için tutulması gereken doğru
bilen ve mücadeleyi

yolu

sonuna kadar

sürdürebilecek yöneticileri iş

başı

na getiriniz.
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