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Sorunlarımıza ihanet ediyor
T E K N İ K  E L E M A N L A R I N  G Ö R Ü Ş Ü  ADI  A L T I N D A  İKİ  O D A N I N  
G Ö R Ü Ş L E R İ N İ  Y A NS I T A N KAMU T E K N İ K  PERSONEL İ  KANUN 
T ASARI S I  TEKNİ K E L E M A N L A R I  B Ö L Ü C Ü  N İ T E L İ K T E D İ R

İNŞÂAT ve MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODALARI ve TASARILARI

İnşaat ve Makina Mühendisleri Odalan, ayn  ayrı hazırladık
ları «Teknik Personel Kanunu» tasarılarını borleştirerek tek bir 
tasarı haline getirmişler ve diğer odaların da tasarıya katılmaları
nı ivedilikle istemişlerdir. İvediliğin nedeni ortadadır. Şubat ayında 
genel kurul toplatılan yapılacaktır. Her iki oda yönetim Kurulu 
da, yıllık çalışma programlarına aldıkları —  meslek ve meslekdaş 
¡»orunlarına ilişkin  —  çok önemli ( ! j  bu konuyu giderayak (aynı 
kişiler yeniden seçilseler bile, hukuk açısından gidecekler ve tek
rar geleceklerdir) çözümlemiş ( ! ! )  olmak ve genel kurullarının 
karşısına görevlerini yapmış kişilerin duyunç (vicdan) rahatlığıy. 
la çıkmak amacında olsalar, gerektir. Her iki oda Yönetim Kuru
lu da, aslında gerekliliğine ve geçerliğine kendilerinin de içtenlik
le inanmadıkları bir görevi son anda yerine getirmekle yükümlü
lüklerinden kurtulacaklarını sanmaktadır. Bu davranışla, projeleri
ni geceleyerek son anda tamamlayıp teslim eden ve rahatlayan 
üniversite öğrencisinin davranışı arasında hiç fark  yoktur, tkl dav- 
ranışda da, yapılan işin niteliği değil, zorla (ıkına sıkına) bir gö
revin yerine getirilmesi ve sonuçta «geçer» notunun alınması, asü- 
dır.

Bundan sonra her iki odanm ve onlara katüacak diğer uslu 
ve saf odaların, tasarının geleceği ile ilgili olarak uygulayacakları 
yöntem, Personel Kanunu’nun çıkarılması ve uygulanması süresin
ce uygulamış oldukları yöntemin ayni olacaktır. Bu yöntemi kı
saca özetleyelim :

«Odaların üyeleri olan parlamenterlere tasan gönderilerek yar
dımları istenecek» gidip görüşülecek. Bakanlara durum arzedilecek. 
Müsteşarlarla, genel müdürlerle toplantı yapılması dileğinde bulu
nulacak. Sayın Başbakana görüşler yansıtılacak. Oda Yöne
tim Kurulunun yada Başbakanın yenilenmesi yada değişmesi gibi 
fırsatlar kaçırılmayaraık görüşler tekrar tekrar yansıtüacak. Tüm  
bu olumlu çalışmalar ( ! )  odalar yayınlarında uygun biçim ve öl. 
çüde verilecek. Sonunda, iki yıll süreceğini sandığımız bu çabalar 
sonuç vermeyince ka fa  yapılan bürokratik olan kişilerin son ça
relerine başvurulacak ve Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret edüerek, 
kendilerine bir muhtıra takdim edilecek ve bu yeni öykü de orada 
son bulacak.»

Böylece herşey silbaştan olduğunda), bürokrat kökenli k işiler
den oluşan Yönetim Kurulları ne yapacakları, teknik personelin hak
larıyla İlgili yeni bir dipsiz konuyu nasıl bulacaklar, doğrusu biz 
de merak ediyoruz.

Yeni «Teknik Personel Kanunu» tasarının başına gelecekleri, 
betimlerken (tasvir ederken) abarttığımızı sananlar yada öykünün 
aynen yukarda yazdığımız giıbi olacağında kuşkusu olanlar varsa, 
açsınlar «T Ü T E D  Haberlersin Temimiz 1972 de yayımlanan 2. sa-

(Devamı Sayfa 3’de)

SEÇİM PROPAGANDASI 
OLARAK HAZIRLANAN 
«KAMU TEKNİK 
PERSONELİ KANUN 
TASARISI» TEKNİK 
ELEMANLARCA 
TEPKİYLE KARŞILANDI.

Oda seçimlerinin yaklaştığı Mi 
günlerde birden bire teknik eleman 
sorunlarına eğilme gereği duyan İn
şaat ve Makina Mühendisleri Oda
lan  bir «Kam u Teknik Personeli 
Kanunu* tasarısıyla ortaya çıktüar. 
Diğer odalardan, acele, hakkında gö
rüş geliştirilmesi istenilen taslağın 
10 Şubattan önce kesin şeklini al
ması için yoğun çalışmalar yapıl
maya başlandı. (10 Şubat Makina 
Mühend’sleri Odasının genel kurul 
tarihidir.)

Taslağın hazırlanması sırasında 
diğer odalarla temas etmiyeu iki 
oda yöneticileri, her nasılsa hazır
ladıkları tasan hakkında görüşleri
ni almak üzere bütün odaları bir 
toplantıya çağırmak alçak gönüllü
lüğünü gösterdiler. Am a tabii ki 
Tekniker, Teknisyen ve diğer Tek
nik Eleman temsilcilerini ve T Ü - 
T E D ’i bu toplantıya çağırmaya 
gerek duyulmadı. Bu kadar «önem
li» bir konunun görüşülmesi ne 
kadar kısıtlı bir çevre içinde 
de tutulursa o kadar «olumlu» biı 
sonuca vanlabilirdi. Bütün teknik 
elemanlann görüşlerinin alınmasına 

bir gerek yoktu.

TEKNİK ELEMAN 
SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ 
TOPLU SÖZLEŞME, GREV 
HAKLARINDA 
YATMAKTADIR.

Teknik Elemanlar uzun süredir 
memur statüsü dışına çıkma, toplu 
sözleşme ve grev haklarını elde et
me mücadelesi vermektedirler. B ir  
yandan bu mücadele sürdürülürken 
gayet tabü ki mevcut ekonomik ve 
sosyal haklarda düzeltmeler, yaptf- 
masınada çaba gösterilmesi gerek

mektedir. Ancak bu mücadele sıra
sında memur statüsü içinde ek®no- 
mik ve sosyal haklann ileri götürül
mesine çaba göstermek başka, bu 
mücadeleyi bir yana bırakıp kendi 
hazırladığın bir tasarı i-le kendini, 
karşı çıktığın memur statüsü içinde 
ilan etme başkadır. İnşaat ve M a
kina Mühendisleri Odalan bu tasan  
ile teknik elemanlara uzun vadeli 
mücadelelerine ihanet uygulanmak 
istenen statüyü kendi elleri ile ge
tirmektedirler.

Kanun taslağı, bu açıdan kar
şı çıkılmadan, soyut olarak tek ba
şına bir değerlendirmeye tabi tu
tulsa bile teknik elemanların sorun, 
larına çözüm getirmek bir yana, 
bazı konularda, örneğin Teknikerle
rin sınıflandırılması, proje hizme
tinde çalışanların ek ödeneklerinin 
kaldmlması gibi eski duruma göre 
gerilemeler getirmektedir.

657 SAYILI PERSONEL 
KANUNU ADI 
DEĞİŞTİRİLEREK 
TEKNİK ELEMANLARA 
YUTTURULMAK 
İSTENİYOR

Kanun taslağının gerekçesinde 

«Kamu Teknik Personelinin ihti
laçlarını 657 sayılı kdnunJ taJıl 
etmek yoluyla gerçekle-}t irmek 
mümkün olmıyacaktır» denilmek
tedir. Am a tasarı incelendiğinde 657 
sayılı kanunun çizgisine tamamen 
sadık kalındığı, aslında 657 sayılı 
kanuna getirilecek bazı madde deği
şikleri ve meşhur «kanun kuvvetin
deki kararnamelerle gerçekleşebile
cek yeniliklerin «Kam u Teknik Per
soneli Kanunu» aaı altında teknik 
elemanlara yutturulmak istendiği 
görülmektedir.

Böylece bir taşla iki kuş vu
rulması planlanmıştır. Hem teknik 
elemanlar bir süre daha uyutula
cak, hemde koskoca bir kanun ta
sarısı hazırlayan iki oda yöneticile
rini yen iden göreve getirmek, ta
sarının kanunlaşmasını sağlayabil- 

(Devamı Sayfa 3’da)



KAMU TEKNİK PERSONELİ KANUN TASARISI VE

MAKlNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Teknik personeli boğazı toklu

ğuna çalıştırmak İsteyenlerin tez
gâhladığı oyunlardan bir yenisi da
ha bu günlerde su yüzüne çıkmış
tır. Makin a Mühendisleri ile İnşaat 
Mühendisleri Odası yönetim kurul
larının önce ayrı ayrı hazırlayıp son 
ra kafa kafaya vererek oluşturduk
ları bu kanun teklifi •üzerindeki e. 
laştirlmize diğer sütunlarda yer ve
rilmiştir. Biz burada, Makina Mü
hendisleri Odaslı Yönetim Kurulu

nun, üyelerinin haklarını savunmak 
konusundaki tutum ve davranışla
rına değineceğiz.

MAKlNA MÜHENDİSLERİ 
ODASININ 
GÖREVLERİNDEN BİRİ

6235 Sayılı Kanunu tadil eden 
7308 »ayılı kanuna göre hazırlanmış 
ve halen yürürlükte olan Makina 
Mühendisleri Odası Talimatnamesi
nin 4/b maddesi Odanın görevlerin
den birisini şu şekilde belirtmekte
dir! «Mensuplarının mesleki şeref 
ve haysiyetleri ile hak ve yetkile
rinin kprunmasmda gerekli gördüğü 
teşebbüs ve faaliyetlerde bulun
m ak,...» Kanımızca bu görev, Oda 
Yönetim Kurylunun en önemli gö
revlerinden biridir.

Makina Mühendislerinin hak ve 
yetkilerinin korunması konusunda 
Yönetim Kurulunun çalınmalarını e- 
l eştirmeden önce savunulması gere
ken hak varımdır sorununa açıklık 

getirmek gerekir.

TEKNİK, ELEMANLARIN 
SAVUNULACAK HAKLARI 
VARMIDIR?

Yönetim Kurulunun 1971 yılı 
çalışma programının 1. bölümü şu 
cümle ile başlar : «Ülkemizin, bu 
günkü koşullar içinde gelişmiş sa
nayi ülkeleri arasında varolabllme- 
si ve ulusumuzun özgürlük İçind'e 
yaşayabilmesi İçin gelişmiş bir sa
nayi ülkesi durumuna gelmek ge
rekmektedir.» 1972 yüı çalışma 

programında da ayni cümle yer al
maktadır.

B ir tikenin geri kalmışlıktan 
kurtulması, sanayileşmiş bir ülke 
durumuna gelebilmesi için teknik 
elamana, özellikle de makina mü
hendisine büyük ve önemli görevler 
düşmektedir.

Üçüncü 5 yıllık kalkınma plâr 
nında da belirtildiği gibi ülkemizin 
en önemli sorunu sanayileşmektir. 
Bu sorunun çözümlenmesinde en 
ağır görevi yüklenmek durumunda 
olan Teknik eleman kitlesinin in
sanca yaşayabilecekleri bir gelir 
düzeyine ulaşmayı istemeleri en do
ğal haklarıdır. Her külfetin bir kar
şılığı olmak lazım geldiği günümüz 

hukuk anlayışının temel kuralların 
dan birisidir. Anayasamız karşılı
ğ ı ödenmeden hiç bir hizmetin 
yaptırılamayacağım açık seçik be. 
lirtmig, angaryayı yasaklamıştır. O 
halde Teknik elemanların yüklen
dikleri görevin karşılığını istemele
ri hem hukuk anlayışına hem de 
Anayasa’ya göre en doğal hakları
dır.

Boğazı tokluğuna çalıştırılan, 
demokratik haklan her geçen gün 
biraz dıaha kısıtlanan bir teknik 

eleman kitlesi ile ülkenin sanayi
leşmesi mümkün değildir. Personel 
Kanunu uygulamasından bu yana 
yurt dışına giden teknik eleman 
sayısındaki artış bu görüşü1 hiçbir 
kuşkuya yer bırakmıyacak şekilde 
ispat etmektedir. O halde diyebiliriz 
ki ülkemizin sanayileşmesini gerçek
ten isteyen herkesin, teknik eleman
ların haklarının alınması İçin müca
dele etmesi aynı zamanda görevidir 
de.

Konuyu bu şekilde açıklığa ka
vuşturduktan sonra, teknik eleman
ların haklarının nasıl alınacağı so
rununa da çözüm getirmek gerekir.

m a k in a  m ü h e n d isle r i 
ODASI TEKNİK 
ELEMANLARIN 
HAKLARINI NASIL 
SAVUNMALIDIR

Tarihin hiç bir döneminde, dün
yanın hiç bir yerinde hak gönül rı
zasıyla verilmemiştir. Alınmıştır. Gö
nül rızası İle verilen bir şey varsa 
bunun adı sadakadır. Teknik elema
nın sadakaya İhtiyacı yoktur. O, yurt 
kalkınması için yükümlendiği ağır 
görevin karşılığı olan hakkını iste
mektedir. H aklan  ise alabilmenin 
tek yolu vardır. Güçlü olmak. Güç
lü olmak için teknik eleman gurup
ları arasındaki yapay çelişkileri bir 
yana bırakıp tüm teknik elemanları 
bir örgüt içinde birleştirmek ve 
ortak hakların alınması için hep be
raber demokratik mücadeleye g iril

mek gerekir. Şu ya da bu şekilde 
teknik eleman kitlesini guruplara 
ayırmakı, aralarında yapay ayrı
calıklar yaratmak aslında teknik 
eleman kitlesinin haklarının alın
ması için girişilen mücadeleyi bal
talamak isteyenlerin bdlerek giriş
tikleri bir davranıştır.

Teknik eleman kitlesinin bir ör
güt içinde toplanması ve h»k lann  
savunulmam için demokratik mü
cadeleye girişilmesinde öncüHlk et
mesi gereken Makina Mühendisleri 
Odası bu konuda ne yapmıştır? Y a 
kın geçmişe bir göz atılırsa M akin* 
Mühendisleri odasının hiçte övünüle
cek hlr davranış içinde bulunmadığı 
görülecektir.

Teknik eleman kitlesinin sendi
kalaşmasının yasal olduğu dönemds 

bu kitleyi örgütlemeye çalışan TE3K- 
SEıN ’in  çalışmaları, Makina Mühen
disleri Odası tarafından baltalan- 
mıştır.

6236 Sayılı Kanunu tadil *den 
7303 sayılı kanunla kurulmuş olan 
Mühendis ve Mimar Odaları, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birli
ğine bağlıdır.

Ancak bazı odalarla birlikte
Makina Mühendisleri Odası da uzun 
süredir Birllk’ten aynlmıştır. Maki
na Mühendisleri arasındaki ilerici 
güçlerin sesini duyurabildiği 1971 
yılı Genel Kurulunda Birliğe katıl
mak için kongre karan  alınmış, 
adaylar seçilmiş olmasına rağmen
1972 yılı Genel Kurulunda Türk M ü
hendis M imar Odaları Birliğine ka
tılma konusu hasır altı edilmiştir.

Türk Mühendis M im ar Odaları 
Birliği kanununun 22 maddesinin e 
bendinde, oda Genel Kurulunun gö
revlerinden biri şu şekilde belirtil, 
miştir.

«B irlik Umumi Heyetine gide
cek asil ve yedek delegeleri seç
mek.» Aym  kanıma göre hazırlanmış 
olan ve halen yürürlükte bulunan 
Makina Mühendisleri Odası Talimat
namesinin 24. maddesinin g  ve h 
fıkralan üe. Birlik idare heyeti, 
Birlik murakıp heyeti, Yüksek Hay
siyet Divanı adayları ile Birlik U -  
mumi Heyetine gidecek asil ve ye
dek delegeleri seçmek Oda Genel 
Kurulunun görevleri arasmda sa
yılmaktadır.

Teknik eleman kitlesinin hakla
rının savunulması için birlik ve be
raberlik içinde hareket edilmesi

2*>runludur. Bu birlik ve beraiber- 

liği parçalamak için girişilen dav

ranış, teknik elemanı boğazı toklu

ğuna çalıştırmak isteyen bazı çev

relere hizmet etmekten başka bir 

şey değildir.

Makina Mühendisleri Odası Yö

netim Kurulunun Mühendis Odaları 

arasında kurulmasa gereken birlik 

ve beraberliği parçalamak için, yu

karda belirtilen kanun ve talimat

namelerin açık hükümlerini çiğne

mekte tereddüt etmemiş olması, ki- 

m ı hizmet etmekte olduğunu hiç

bir şüpheye yer bırakmayacak şe

kilde ispat etmektedir. Bu zevat ka- 

nunlan çiğnemeyi daha fazla göz» 

alamadıklarından bu yıl kİ Genel 

Kurul gündemine T.M .MO.B.ne ka

tılmayı sağlayacak maddeleri koy

maya mecbur olmuşlardır.

Bu günün koşullarına uygun o- 

larak teknik eleman kitlesini ör

gütlemek ve demokratik yoldan mü

cadele ederek haklan savunmak a- 

macıyla kurulmuş olan T Ü T E D ’in 

gelişmesi için bazı odalar her tür

lü gayreti gösterirken Makina M ü

hendisleri Odasının gösterdiği ilgisiz

lik yukarıdaki görüşü doğrulamak

tadır.

SONUÇ
Ülkenin sanayileşmesini gerçek

ten isteyen, teknik elemanın hak

larının savunulmasından yana olan, 

haklann savunulması için birlik ve 

beraberlik içinde hareket edümesi 

gereğine inanan tüm Makina M ü

hendislerinin, teknik elemanı boğa

zı tokluğuna çalıştırmak isteyenlere 

hizmet etmekte olan yönetim ku

rulunun görevine son verip, hakla- 

n  savunabilecek, birlik ve beraber
likten yana olan, dinamik ve ileri

ci bir yönetim kurulunu işbaşına 

getirmek üzere Genel Kurula ka

tılmaları, en önemli görevlerinden 

birisidir.

Günay BOLAZAR
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T E K N İ K  E L E M A N  S O R U N L A R I N A  İ H A N E T  E D İ L İ Y O R
(Baştarafı Sayfa l'de ) 

mek için oda üyelerinin görevi ola
caktır. Bu «önemli» çalışmayı han
g i genel kıırul görmemezlikten 
gelebilecektir. Teknik Elemanların 
birliğinden, dayanışmadan, güçlü bir 

örgütte birleşmeden bahsedenler a- 
vuçl&nnı yalasınlar, Oda yönetimini 
elde tutmanın anahtarı bulunmuş
tur.

Teknik eleman kitlesini buka- 
dar saf kabul etme hesaplarının so
nucu ancak diğer teknik eleman 

kuruluşlarının tepkisi ortaya çıktık
tan, önümüzdeki Oda seçimleri neti
celendikten sonra belli olacaktır.
YENİ TASARININ 
KURBANLARI : 
TEKNİKERLER VE PROJE 
HİZMETLERİNDE 
ÇALIŞAN TEKNİK 
ELEMANLAR

Tasan  genel olarak 657 sayılı 
kanunun aynıdır. Sözleşmeli teknik 
personel kullanımını genişleten, özel 
kesimde çalışanların kamu kesimi
ne geçişlerinde yeni haklar getiren, 
kadrosuzluk nedeniyle terfi edeme
meyi ortadan kaldıran, fazla mesai 
ücreti verilmesini sağlayan birkaç 

önemsiz, herzaman 657 sayılı ka
nun İçinde düzeltilmesi mümkün 
madde dışında, Personel Kanunu üe

asü fark  sınıflandırma, Ek ödeme, 
ler bölümlerinde ve tasarıya ekli 
göstergelerdedir.

Sınıflandırmada Teknik Eleman
lar Mühendis ve Mimarlık Hizmet
leri sınıfı ve diğer Teknik Hizmet
ler sınıfı olarak ikiye ayrılmıştır. 
Mühendislik ve Mimarlık Hizmetle
ri sınıfında Yüksek Mühendis ve 
Yüksek Mimarlar gene 9. derecenin
3. kademesinden İşe başlayıp 1. de
recenin son kademesine kadar yük- 
seiebüeceklerdir.

Mühendis ve Mimarlarda bir 
yükseltme yapılmış, işe başlama 
tabanı 10. derecenin 3. kademesin
den 9. derecenin 1. kademesine çıka- 
rümıştır.

Diğer Teknik Hizmetler smıfı- 
da üçe aynlmış birinci bölümdeki 
kimyager, fizikçi, yüksek matema
tikçi ve Erkek. Teknik Öğretmen 
Okulu mezunlanna 10. derecenin 3. 
kademesinden 1. derecenin son ka
demesine yükselme hakkı tanın
mıştır.

Yüksek Teknikerler 10. derece
nin 1. kademesinden başlayıp 4. 
derecenin son kademesine., Tekni
ker ve fen memurlan ise 11. derece
nin ilK kademesinden başlayıp 5. 
derccenin son kademesin» kadar 
yükselebileceklerdir.

Böylece yeni tasan Tekniker ve

Yüksek Teknikerlerim yükselebilecek 
leri tavanı indirmekte, personel 
kanunundan daha geri bir sınıflan
dırma getirmektedir.

Ekli tabloda getirilen yeni gös
terge sistemi İle gösterge rakamları 
Personel Kanununa göre yükseltil
miştir.

Tasan  yan ödemelerin yeri
ne geçmek üzere ek ödenekler ge
tirmektedir. İş  güçlüğü ve iş riski 
zamları tehlikeli ve güç işler öde
neği olarak birleştirilmiştir. Tasan
da :

«Nükleer Enerji, asitli ve ze
hirli gazlar, maden, petrol ve petrol 
ürünleri, çimento, azot, kimyevi 
gübre istihsali, izabe ve döküm İh
ları her türlü bina, endüstriyel ve 
telekominikasyon tesisleri, karayolu, 
demiryolu, hava limanı, baraj ve 
liman inşaatı, her türlü m ak mala
rın bakım ve onarım işleri, kara  
hava, deniz vasıtaları yapım işleri 
gibi hayati tehlike veya iş güçlü
ğü gösteren ve normalin üstünde 
gayret sarfım  gerektiren görevlerde 
çalışan teknik personel^, kanuna 
ekli ek ödenekler gösterge tablosun
da belirtilen teknik personelin fiili 
aldığı aylığına esas derecesi karşılı
ğı, gösterge rakamı üzerinden teh
likeli ve güç işler ödeneği verilir. 
Bu ek ödenek m iktarlanna ait gös
tergeler üç derece üstünden göste
rilmiştir.» denmektedir.

Ek ödeneklerin ayrıldığı üç 
derecenin ne olduğu tasanda İzah 
edilmiştir. Bu maddeye göre proje
lendirme, araştırma, büro hizmetle
rinde çalışan teknik personel bu ek 
ödenekten yararlanamamaktadır.

Yan ödemeler kararnamesinde 
bulunan Temininde Güçlük zammı 
tasarıda yer almaktadır.

Yeni olarak, vardiyalı işyerlerin
de çalışanlar için vardiya ödeneği, 
mahrumiyet yeri ödeneği getiril- 
içinde ekli bir listede belirtilen 4 
dereceli bir sınıflandırmaya göre 
mahrumiyet yeri ödeneği getiril
mektedir .

Tasarıya göre brüt aylığı 
1890 TL. sından 3080 TL. sına 
[440 x 7 =  3080] artmış gözüken 

mahrumiyet bölgesi dışında çalı
şan bir proje mühendisi gelen artış 
aslında 1890 +  600 (Y an  ödem©) 
=  2490 TL. smdan 3080 TL. sına 
590 TL. sidir.

Bu mühendisle aynı bölgede 
çalışan bir şantiye mühendisinin 
aylıklan arasındaki fark bugünkü 
brüt 400 TL. sından 900 TL. sına 
çıkmaktadır.

Belirli ıbir ölçü içinde olması 
gereken bu farkın artışı doğal ola
rak proje hizmetlerinden kaçışa yol 
açacaktır. Proje hizmetlerindeki tek
nik eleman sayısını azaltıcı bu tu
tum, yabancı teknik hizmet İtha
lini savunan çıkar çevrelerinin pa

ralelinde olan, teknik hizmet itha
line sadece üyelerin baskısından 
dolayı lafta karşı çıkan bu iki 
Oda yönetlcüerlnln tutumunu açık
ça ortaya koymaktadır.

HAYAT PAHALILIĞI 
ÜCRETLERE GELEN 
ARTIŞI KISA SÜREDE 
SİLECEKTİR.

Toplu söıleşmeı, grev hakların
dan yoksun bulunan teknik eleman
ların artan hayat pahalılığı kargı
sında ücretlerini nisbi olarak aynı 
seviyede tutabilmeleri için tek ola
nak 657. sayılı kanunla kabul edi
len katsayı uygulamasıdır. Ancak  
Personel Kanununun yürürlüğe g ir
mesinden beri hayat pahalılığı % 46 

arttığı, bu durumda katsayının ta  
az 10 olması gerektiği halde kat
sayının bu yılda artmayacağı hü
kümetçe belirtilmiştir. Yeni tasan  
katsayı uygulamasını benimsemekte 
fakat bu uygulamayı zorunlu kıla
cak yeni bir tedbir önermemakte- 
dir. ’

KAMU TEKNİK PERSONELİ 
KANUN TASLAĞI GERİ 
TEPECEKTİR.

Açıkça ortaya çıkmak tadarki 
teknik elemanların sorunlan me
mur statüsü içinde kaldıkları süre
ce tebıi olduklan kanunim ismi İster 
Personel Kanunu ister «Kam u tek
nik Personel Kanunu» olsun 
zümlenemez. Tek çıkar yol güçlü 
bir örgüt içinde birleşmek, toplu 
sözleşme ve grev haklan için mü
cadele etmektir. Bu münadeleye ka
tılmayan, hatta engellemeye çalı
şan Oda yöneticileri, teknik eleman
ların karştısma seçim propaganda
sı olarak hazırlanmış kanun taslak
larıyla gelmekle yönetimlerini sür
dürebileceklerini sanıyorlarsa, al
dandıklarını ergeç anlayacaklardır.'

TMMOB MİMARLAR ODASI 
ANKARA ŞUBESİ KARARLARI

(Baştarafı Sayfa 4’de) 
arasında yaratmak istedikleri 
yapay çelişkiyi kesin olarak ye
necek, bu konudaki mücadele
mizi ayırımsız, tüm mimarlar 
olarak bozuk eğitim düzenine 
karşı sürdüreceğim 

£  Mimarların ve bütün çalışanla
rın sorunlarının tek çözüm yo
lu olan, ülkemizin gerçek an
lamda sanayileşmesi, ekonomi
mizin uluslararası tekelci ser
maye ve onun Türkiye’deki u_ 
zantılarırun hakimiyetinden kur
tarılması, çalışanların yurt eko
nomisi üzerinde haklan olan 
etkinliğe sahip olabilmesi içia 
girişilen bütün yurtsever çaba
ların yanında olacağız.

Başyazı ______________________  —
İNŞAAT ve MAKİNA MÜHENDİSLERİ 

ODALARI ve TASARILARI
(Baştarafı Sayfa l ’de)

yısını ve «B ir Yılan öyküsü» başlıklı yazıyı okusunlar. Yeni T a 
sarının geleceği ile ilgili olarak söylediklerimiz, P'eraonel Kanu
nun ve Yan ödemeler Kararnamesl’nin geçmişinde aynen vardır, 
îk l yülık bir çabaya karşın, Personel Kanunundan bir kıymık bile 
kopanlamadığı halde, yeni tasarıyla konuyu yenilemekte ne yarar 
vardır?.

Bu eleştirilerimize, Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kuru
lunun verebildiği yanıt şu olmaktadır: «Bütün bu yaptıklarımızı, 
yapmayalım mı.» Karşılık verelim. «Sonuç alacağınıza inanıyorsa
nız. yapın. Tüm uğraşlarınıza karşın yine de elde ettiğiniz sıfır 
ise ve bunun farkına varmıyorsanız, uğraşınızı sürdürün. Tilm çaba
larınızın havada su dömekten başka bir şey olmadığım öğrendiy- 
seniz ve başka bir yol, başka bir yöntem bilemediğinizden uygula
yamadığınızdan ötürü, içtenliğine kendinizin de inanmadığı bir tu
tum ve davranışı benimsemek zorundaysanız, benimseyin Ancak  
Makina Mühendisleri arasında sizlerin seçtiği yolun yol olmadığını 
sezinleyen,, başka yolların yöntemlerin uygulanması gerektiğinin 
bilincine varm aya başlayan kişileri de bu eylemlerinizle ( ! )  uyuş, 
turmayın, uyutmayın. Açıkçası gölge etmeyin .Bu tür eylemleri

nizle makina mühendislerine şimdiye kadar yeterince yararlı ola
madınız, şimdi zararlı olmaya başlıyorsunuz. Anlayın artık, anlayın 
ve durdurun şu sonucu şimdiden belli, anlamsız, gereksiz girişimle
rinizi.» N e  diyelim başka...

Aslında sorunlarımızın çözümlenmesi için tutulması gereken 
gerçekçi bir tek yol vardır. «Demokratik ve sosyal haklarımızı güç
lü bir biçimde savunmamızı ve elde etmemizi sağlayacak olan Sen
dikamıza yeniden kavuşmak için tüm teknik elemanlar bilinçle ve 
güçbirliği yaparak çalışmalıdırlar.»

Niteliği bakımından, yan ödemeler kararnamesinden farklı ol
mayan yeni tasan özellikle bu amaca yöneltildiği takdirde değer ve 
anlam kazanabilir. İlhan BAYSAL
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“KAMU TEKNİK PERSONELİ KÂNUNU TASARISI» 
HAKKINDA MİMAR ve ELEKTRİK M Ü H E N D İSLER İ ODASI UYARIDA BULUNDU

GÖRÜŞLERİNİ BİLDİREN İKİ ODA TASARIYA KARŞI ÇIKILMASINI İSTEDİBİR MEKTUPLA ODALARA
İnşaat Mühendisleri Odası ile 

Makine Mühendisleri Odasının or
taklaşa yaptıkları «Kam u Teknik 
Personeli Kanun Tasarısı» çalışma
sına ilişkin görüşümüzü diğer Oda
lara duyurmakta yarar gördük  

— ı Teknik elemanların, ülke çıkar
larının .bilimin ve tekniğin doğ
rultusunda daha iyi hizmet su
nabilmesi ve bunun karşılığında 
hakettiği parasal ve sosyal ola
nakların sağlanması için gerekli 
yasalar bir an önce çıkarılmalı
dır.

—  Böyle bir yasa, bütün teknik ele. 
manların katıldığı bir kurulca 
hazırlanmalı, ya da en azından 
tasarının temel ilkeleri ve hazır 
lanış biçilmi böyle bir kurulca 
belirlenmelidir.

—  Bu yasa ile, şu iki koşulun ger
çekleşmesi beklenmelidir ,

1. Teknik elemanlara, her tür-, 
İÜ' politik baskıdan uzak, ül
ke çıkarını, bilimi ve tekniği 
ön plana alan bir hizmet 
sunma ortamı yaratılması

2. Hizmetlerinin karşılığı hak- 
ettikleri ve aynı zamanda bu

hizmetlerin sunulmasında tek
nik elemanları daha güçlü kı

lacak parasal, sosyal ve de
mokratik hakların ve bu a- 
rada özellikle işgüvenliğinin 
sağlanması

—  Bu-görüşler ışığında Kamu Tek
nik Personeli Kanun Tasarısı ça
lışması üzerijnde şu eleştiriler 
yapılabilir :
İ l Tasan, diğer 12 Mühendis ve 

Mimar Odasından, ve bu O . 
dalar dışındaki teknik ele
manları içeren örgütlerden 
tamamen bağımsız olarak 
hazırlanmıştır.

2. Çalışmanın sonunda haberdar 
edilen 12 Odaya, inceleme 
yapacak kadar bile vakit bı- 
rakılmamakta, gerekli ince
lemeyi yapıp eleştiriler geti
recek Odalarca bu eleştirile
rin dikkate alınıp alınmama
sında, İnşaat ve Makine M ü
hendisleri Odalarının karar 
saihibi olacakları belirtilmek
tedir.

Bu demektir ki yapüan çalış
ma, son aşamasında bile Odalara- 
rası bir çalışma biçimine sokulmak 
istenmemektedir. Çüınkü böyle olsay

dı, hiç değilse buradan öteı, Oda- 
lararası bir kurul, çalışmaya son 
şeklinin verilmesinde yetkili kılı
nırdı.

3. Tasan  üzerinde diğer teknik 
eleman örgütlerinin görüşleri 
hiç bir şekilde alınmak is
tenmemiştir. Mühendisler dı
şındaki geniş teknik eleman 
kitlelerinin çalışmanın son a- 
şamasında bile haberdar edil
memesi teknik elemanlar 
arasında gereksiz sürtüşme
lere ve bölünmelere yol aça
cak nitelikte bir davranış
tır. Oysa teknik elemanlar, 
ne kadar birlikte hareket e- 
derlerse haklanm o kadar iyi 
koruyabilirler.

4. Bu koşullar altında, bu ça
lışmanın kamu oyuna duyu
rulması ve özellikle yöne, 
ticilere «Teknik elemanların 
görüşü1» olarak iletilmesi, bö
lücü bir davranış olacaktır.

3. Çalışma incelendiğinde!, tek
nik elemanları ve ülke çıkar
larını korumaktan çok, kısa 
vadeli bazı parasal haklar 
koparmaya çalışır bir nitelik 
hemen göze çarpmaktadır. 

Teknik elemanların ne tür bir 

kamu örgütü içinde çalışaca
ğı, politik baskılardan nasıl 
uzak tutulacağı, işgüvenliği
nin bu tür baskılar karşısın
da nasıl korunacağı hiçbir 
şekilde belirtümemiş, mevcut 
personel kanundaki kamu gö
revlilerini «kapu kulu» yapan 
anlayış bu tasanya, olduğu 
gibi yansıtılmıştır.

Sadece parasal bazı olanaklar 
sağlar görünen tasan, başdöndürü- 
cü hızla artan fiatlar karşısında 
ücret artışlarının nasü sağlanacağı 
konusunda hiç bir öneri getirme
mektedir. Bu durumda, kanunun 
gerçekleştiği yıl, teknik elemanların 
eline biraz fazla para geçse bile 2-3 
yıl sonra fiat artışlan bunu alıp 
götürecek ve teknik elemanı eski
sinden beter durumda bırakacaktır. 
Bu haliyle tasan, teknik elemanla
rın hakettikleri ücretleri, yönetici
lerin ve hakim politikacıların lüt- 
funa bağımlı kılmaktadır.

6. Çok küçük, günlük bazı ta
vizler koparmak için, hakla- 

nmızdan büyük tavizler ver

mek, teknik elemanların gü
cünü azaltıcı bir tutumdur. 
Böyle küçük tavizler kopar

maya yönelmiş bu tasarının 
ülke çıkarlarına, bilime, tek
niğe ve teknik elemanlara 
arkasını dönmüş çıkarcı po
litikacı larca hemen benimse
neceğinden eminiz. Böyle bir 

tasarı, «teknik elemanlann 
isteği» olarak bir kere orta
ya atılırsa, teknik elemanla
rın haklanm elde etme mü.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’- 
nin XVH . Genel Kurul’u 13 Ocak 
1973 de Ankara’da toplanmış ve 
Genel Kurul’ca aşağıdaki kararlar 

alınmıştır:

1972 yılında Türkiye’de dışa ba
ğımlı tekelci sermaye daha güçle
nir, bütün ekonomik ve siyasal ka
rarlan  etkilerken, bunun doğal so
nucu olarak çalışan kütleler ve on
ların ayrılmaz bir bölümü olan Mi- 
m arlann Demokratik Haklarında ve 
insanca bir yaşama sürdürme ola
naklarında gerilemeler daha da art
tı.

1973 yılında, bu koşullarda ça
lışanlar lehine bir değişme olacağı 
konusunda iyimser olabümek için 
hiçbir sebep yoktur. Ancak 1972 yı
lında olanlar, 1973 yılında olması 
beklenenler ister istemez çalışanlar 
arasında yaratılmış bulunan yapay 
çelişkUeri ikinci plana iterek, yur
dumuzdaki hakim çelişkiyi gittikçe 
daiıa artan bir açıklığa kavuştur
makta, bundan sonra sürdürülecek 
mücadelede daha güçlü, daha tutar
lı olma olanaklarını yaratmakta
dır.
Bütün çalışanlar gibi, M imarlar da 
artık sorunlarının Türkiye’nin genel 
sorunlarından soyutlanamıyacağı, 
bunların Türkiye’nin dışa bağımlı, 
geri bıraktırılmış yapısının doğal 
bir sonucu olduğu, sorunların çözü
münün ülkenin gerçek anlamda sa- 
nayileşmesi, ekonominin dışa ba
ğımlılıktan kurtarılması ve üretim

cadeleslnde daima bir engel o- 
larak ortaya çıkacaktır.

Yukarıdaki görüşler çerçevesin
de iki Oda tarafından Teknik Per
sonel Kanun Tasarısı adı altında su
nulan çalışmayı benimseyen Ouala- 
nn yöneticilerinin, üyelerce teknik 

personele ihanet etmiş olmakla suç
lanması ihtimali çok yüksek olduğu 
gibi, böyle bir suçlama karşısında 
yapılabilecek geçerli bir savunma 

da yoktur.
Bilgilerinize sunulur.

güçlerinin gelişme düzeyinin gerek. 
Uj-diğl üretim ilişkilerinin gerçek
leştirilmesine bağlı olduğunun büin- 
cine varmaktadır.

Bu koşullar altında Mimarlar 
topluluğu olarak 1973 yılında...

^  Her türlü kısıtlamalara rağmen, 
teknik elemanlar arasında güç
lü bir birliğin sağlanması, de
mokratik sendikalaşma, toplu 
sözleşme ve grev haklarının el
de edilmesi için sürdürülecek 
mücadeleye devam edecek, bu 
mücadeleyi sürdüren bütün tek
nik elemanlann yanında T Ü - 
T Ü D ’e bütün gücümüzle yardım 

cı olacağız.
^  Yıllardır kongresi yapılamayan, 

görevini yerine getiremeyen 
TM M O B’nin teknik elemanlann 
mücadelesindeki önemli yerini 
alabilmesi ve gerçek yönetici
lerine kavuşabilmesi için her 
türlü çabayı göstereceğiz.

0  Kendi öz gücümüze dayanma
yan, dışarıdan beraberinde ya
bancı teknoloji ve malzemeyi 
de getiren, teknik gücümüzün 
gelişmesini engelleyen, teknik 
elemanlarımızı işsizliğe iten ya
bancı teknik hizmet ithaline bü
tün gücümüzle karşı koymaya 

çalışacağız.
£  özel yüksek eğitim konusunda

ki haklı anayasal mücadelemizi 
bazı çevrelerin kendi çıkarlan  
adına sömürerek topluluğumuz 

(Devamı Sayfa 3’de)

TMMOB MİMARLAR ODASI
ANKARA ŞUBESİ
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