TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR

17. SAYI — NİSAN 1974

13-14 NİSAN TARİHLERİNDE

TÜRKİYE 1. TEKNİK ELEMAN
KURULTAYI TOPLANIYOR
#

150 BİN TEKNİK ELEMANIN, 29 KURULUŞ TARAFIN
DAN TEMSİL EDİLECEĞİ KURULTAYDA SENDİKALAŞ
MA, TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKKI İSTENECEK.

#

TÜRKİYEDE İLK KEZ DÜZENLENEN KURULTAYDA
TEKNİK ELEMAN KİTLESİNİN TÜM SORUNLARINI
İÇEREN BİLDİRİLER GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞ
LANACAK.

Mtasiğnzı

TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
VE YENİ İKTİDAR
Odaların genel kurulları., yeni seçil«n yönetim kuru İlanımı
görev bölümü., teknik eleman kjarultayı hazırlıkları derken, TÜTKI) Haberler’in Mart «ayısı kazaya uğradı. ‘Üyelerimizden ve
okurlarımızdan özür dilemekten başka umarımız kalmadı.
Şu sıralar güncej konu, «Türkiye 1. Teknik Eleman Kurultayı»
nın 13-14 Nisan günlerinde DSİ toplantı salonunda toplanması. Ku
rultayın ele alacağı konuların en önemlisi de teknik elemanların
D eflet Personel Kanunu kapsamından çıkarılarak işçi statüsüne
bağlanmaları konusu.
Benzeri bir durum geçmişte det olmuştu. Barem kanunluna
bağlı olarak çaüşlan teknik elemanlar, ikinci dünya savaşım izle
yen yıllarda ekonomik canlanmanın başlaması ve giderek hızlan
masıyla barem dışına çıkarılmışlar, ücretli yada yevmiyeli olarak
İstihdam feidiümiışlendi. Sanayileşme sürecinde bu, doğal ve zorun
luydu. Doğal olmayan ise ister istemez ve zorunlu olarak ortaya
çıkan bu durumu yıllar sonra ve daha ileri bir sanayi aşamasında
tersine çevirmekti. Eski iktidar bunu başardı (!) vet tejknik ele
manları tekrar personeli kanununa tıktı.
Oysa kalkınma, yada özdeşi dıetyimle sanayileşme sürecindeki
ülkelerde te»knlk elemanların uğraşı alanları nicehkslel ve niteliksel
olarak değişmek, gelişmek zorundaydı. Bu değişimin en yakının
daki, içindeki teknik ekpııanlar.. değişimi görmek ve kendi üre
tim ilişkilerinin de değişmesini en önce istemek durumundaydı.
Hizmet üreten ve değişimi en son fark edecek kesim olan bürok
ratların statik durumuyla teknokratların dinamik durumlarım öz
deş varsaymak ve her ikisini bir statüye bağlamak, bir büyült
yanılgıydı. Ne var ki, bize göre, bu yanılgı aslbndfa kasıtlıydı. Da
ha önceleri de belirttik, eski iktidar, bu yolla kamu kesimini bo
şaltmak ve zayıflatmak amacındaydı. Böylece tekelleşme) halinde
ki özel sektör kesimi ucuz teknik eleman gereksetmesini karşılar
ken karma ekonominin kamu kesimi de oransal olarak ağırlığını
jltirecekti. Bir taşla iki kuş... Bu yüzdendir kil, yasanın hazır
lanması sırasında teknik elemanlar dertlarini, tasalarını bir türlü
anlatamadılar. Daha doğrusu anlattıİr da, kabul ettiremediler. O
zamanlar bu işin yürümeyeceğini ileri sünefn teknik eleman ör
gütleri bfugün haklı çıkmış durumdadır ve statünün düzeltilmesini,
değiştirilmesini isterlerken daha bir güçlüdürler. Yeni iktidarın tu
tumu ne olacaktır? Meslek odalarının gene# kurullarına şimdiyed ek
görülmemiş sayıda katılan sayın bakanlardan kurullarda konuşma
(Devamı Sayfa 3 de)

Teknik elemanlar yıllar
dan beri çözüm bekleyen so
runları çözülmesinde hakla
rının elde edilmesinde, veri
lecek ortak bir demokratik
mücadelenin gereğini kesin
olarak bilmektedirler. Bu bi
lincin sonucu olarak teknik
eleman örgütleri sendikalaş
ma, toplu sözleşme ve grev
haklarının alınması ve tüm
teknik eleman sorunlarının
görüşülmesi amacıyla 13-14
Nisan 1974 tarihlerinde Tür
kiye 1. Teknik Eleman Ku
rultayını toplamayı kararlaş
tırmışlardır.
Teknik elemanları böylesine ilgilendiren sorunların
tartışılması ve çözüm yolları
nın aranması, teknik eleman
ların bütün kesimlerini tem
sil eden örgütlerin katılacağı
sürekli bir ortak çalışma or
tamında mümkündür. Bu an
layışla bir süredir yürütülen
çalışmaların önemli bir aşa
ması olarak Türkiye 1. Tek
nik Eleman Kurultayı düzen
lenmiş bulunmaktadır.

teknik meslek kuruluşu
tılmaktadır.

Kurultay, teknik eleman
örgütlerinin çeşitli şehirler
deki işyerlerinden seçtiği mü
hendis, mimar, tekniker, tek
nisyen, jeolog, fizikçi, teknik
öğretmen gibi değişik mes
leklerdeki delegelerden oluş
maktadır. Teknik elemanla
rın bütün kesimlerinin tem
sil edildiği böyle bir kurul
tay yurdumuzda ilk kez top
lanacaktır. Bu kurultayların
devamı teknik eleman sorun
larının çözümlenmesini ko
laylaştıracaktır. Kuruluşlar
kurultayın her yıl tekrarlan
ması kararmdadır.
Türkiye 1. Teknik Ele
man Kurultayına TÜTED 9
delegeyle katılmaktadır.

150 BİN TEKNİK ELEMAN
TEMSİL EDİLECEK

Bu kurultaya sayıları 150
bini aşan bütün teknik ele
man kitlesini temsil eden 29
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Başyazı

TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
VE YENİ İKTİDAR
Odaların gene] kurulları., yeni seçil«n yönetim kurullarının
görev bölümü., teknik eleman kprultayı hazırcıdan derken, TÜTED Haberler’in Mart sayısı kazaya uğradı. Üyelerimizden v b
okurlarımızdan özür dilemekten başka umarımız kalmadı.
Şu sıralar güneei konu, «Türkiye 1. Teknik Uleman Kurultayı»
nın 13-14 Nisan günlerinde DSÎ toplantı salonunda toplanması. Ku
rultayın ele alacağı konuların en önemlisi de teknik elemanların
Dtefvlet Personel Kanunu kapsamından çıkarılarak işçi statüsüne
bağlanmaları konusu.
Benzeri bir durum geçmişte det olmuştu. Barem kanununa
bağlı olarak çallıçjan teknik elemanlar, İkinci dünya savaşım izle
yen yıllarda ekonomik canlanmanın başlaması ve giderek hızlan
masıyla barem dışına, çıkarılmışlar, ücretli yada ¡yevmiyeli olarak
İstihdam «jdilmişlendi. Sanayileşme sürecinde bu, doğal ve zorun
luydu. Doğal olmayan ise ister istemez ve zorunlu olarak ortaya
çıkan bu durumu yıllar sonra ve daha ileri bir sanayi aşamasında
tersine çevirmekti. Eski iktidar bunu başardı (!) ve tejknik ele
manları tekrar personel kanununa tıktı.
Oysa kalkınma, yada özdeşi d|e|yimle sanayileşme sürecindeki
(ilkelerde tcıknik elemanların uğraşı alanları nicelikslel ve niteliksel
olarak değişmek, gelişmek zorundaydı. Bu *1eğişimin en yakının
daki, İçindeki teknik eltimanlar., değişimi görmek ve kendi üre
tim ilişkilerinin de değişmesini en önce istemek durumundaydı.
Hizmet üreten ve değişimi en son fark edecefe kesim olan bürok
ratların statik durumuyla teknokratların dinjamik durumlarım öz
deş varsaymak ve her ikisini bir statüye bağlamak, bir büyük
yanılgıydı. Ne var ki, bize göre, bu yanılgı asllındfa kasıtlıydı. Da
ha önceleri de beiirttik, eski iktidar, bu yolla kamu kesimini bo
şaltmak ve zayıflatmak amacındaydı. Böylece tekelteşmıel halinde
ki özel sektör kesimi ucuz teknik elemlan gereksemesini karşılar
ken karma ekonominin kamu kesimi dıe oransal olarak ağırlığını
yitirecekti. Bir taşla İki kuş... Bu yüzdendir kil, yasanın hazır
lanması sırasında teknik elemanlar dertlerini, tasalarını bir türlü
anlatamadılar. Daha doğrusu anlattılr da, kabul ettiremediler. O
zamanlar bu işin yürümeyeceğini ileri sürefn teknik eleman ör
gütleri bugün haklı çıkmış durumdadır ve statünün düzeltilmesini,
değiştirilmesini isterlerken daha bir güçlüdürier. Yeni iktidarın tu
tumu ne olacaktır? Meslek odalarının genefl kurullarına şimdiyedek
görülmemiş sayıda katılan saym bakanlardan kurullarda konuşma
(Devamı Sayfa 3 de)

Teknik elemanlar yıllar
dan beri çözüm bekleyen so
runları çözülmesinde hakla
rının elde edilmesinde, veri
lecek ortak bir demokratik
mücadelenin gereğini kesin
olarak bilmektedirler. Bu bi
lincin sonucu olarak teknik
eleman örgütleri sendikalaş
ma, toplu sözleşme ve grev
haklarının alınması ve tüm
teknik eleman sorunlarının
görüşülmesi amacıyla 13-14
Nisan 1974 tarihlerinde Tür
kiye 1. Teknik Eleman Ku
rultayını toplamayı kararlaş
tırmışlardır.
Teknik elemanları böylesine ilgilendiren sorunların
tartışılması ve çözüm yolları
nın aranması, teknik eleman
ların bütün kesimlerini tem
sil eden örgütlerin katılacağı
sürekli bir ortak çalışma or
tamında mümkündür. Bu an
layışla bir süredir yürütülen
çalışmaların önemli bir aşa
ması olarak Türkiye 1. Tek
nik Eleman Kurultayı düzen
lenmiş bulunmaktadır.

teknik meslek kuruluşu
tılmaktadır.

Kurultay, teknik eleman
örgütlerinin çeşitli şehirler
deki işyerlerinden seçtiği mü
hendis, mimar, tekniker, tek
nisyen, jeolog, fizikçi, teknik
öğretmen gibi değişik mes
leklerdeki delegelerden oluş
maktadır. Teknik elemanla
rın bütün kesimlerinin tem
sil edildiği böyle bir kurul
tay yurdumuzda ilk kez top
lanacaktır. Bu kurultayların
devamı teknik eleman sorun
larının çözümlenmesini ko
laylaştıracaktır. Kuruluşlar
kurultayın her yıl tekrarlan
ması kararındadır.
Türkiye 1. Teknik Ele
man Kurultayına TÜTED 9
delegeyle katılmaktadır.

150 BİN TEKNİK ELEMAN
TEMSİL EDİLECEK

Bu kurultaya sayıları 150
bini aşan bütün teknik ele
man kitlesini temsil eden 29

ka
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TEKNİK ELEMANLARIN
TOPLUMSAL YAPISI
Mühendisleri, mimarla
rı, teknikerleri yani tüm tek
nik elemanları ilgilendiren
gündemdeki hedef sendika
laşmadır. Bu hedef artık iyi
den iyiye aydınlığa çıkmış
ve tabandaki her teknik ele
manın güncel sorunu haline
gelmiştir. Sorun aslında yal
nız teknik elemanları ilgi
lendirmemektedir şüphesiz.
Tüm çalışanların, tüm «üc
retlilerin» ortak sorunu sendikalılaşmadır. Artık çok açık görülmektedir ki gün be
gün birleşen, aralarındaki
dayanışmayı arttıran «ücret
liler», sadece ve sadece tekel
ci sermayenin işine yarayan
engelleri
yıkarak demok
ratik hakları
olan
sen
dikalaşma, toplu sözleşme ve
grev haklarına kavuşacaklar
dır.
Bilimsel
olabildiğimiz,
konuya bilimsel bir yöntem
le yaklaşabildiğimiz ölçüde
ayaklarımızı yere sağlam ba
sabileceğimiz apaçık bir ger
çek. İşte bu gerçeğin yarat
tığı gereksinme bizleri tek
nik elemanların üretim sü
reci içerisindeki yerlerini ve
bunun sonucu olarak da iki
temel sınıfa, yani burjuvazi
ve işçi sınıfına, karşı tavrını
araştırmaya itiyor.

sel harcanmasıdır. Karmaşık
emek ise çoğaltılmış basit
emekten farklı birşey
de
ğildir. Dolayısıyla değer hem
basit hem de karmaşık emek
tarafından ortaklaşa yaratıl
maktadır. Küçük ve orta iş
letmelerden otamasyona da
ha fazla uygulama olanağı
yaratan büyük işletmelere ge
çişte açık, seçik görülmekte
dir ki gerek teknik hizmet
leri yapacak büyük ölçüde
uzmanlaşmış ve bu uzman
laşmanın gerektirdiği oran
da teorik ve pratik eğitim
görmüş elemanlara ihtiyaç
vardır. Diğer bir değiş ile
küçük ve orta işletmelerde
daha fazla
vasıflı
işçi
ye yer verilirken büyük iş
letmelerde el emeğiyle kafa
emeği farklılaşmış ve iyice uz
manlaşmış teknisyenlerin ya
nı sıra vasıfsız işçilerin gö
rülmesi kaçınılmaz olmuş
tur.
Böylesine uzmanlaşmış
kişilerin, yani teknisyenlerin
gelir düzeylerinin farklılığın
dan ötürü, işçi sınıfından da
ha değişik özlem ve ihtiyaç
lara sahip olacakları açık
tır. Teknisyenler bu özlem
ve ihtiyaçları ile bir sosyal
kat oluştururlar.
Belirtilmesi hemen ge
rekli olan bir nokta da şu
dur: Teknik elemanlar üre
tim süreci içersindeki po
zisyonları bakımından da

Kapitalizmin objektif ge
lişmesi yeni üretim teknik
lerini kullanmayı gerekli kıl
maktadır. Bu zorunluluk emeğin farklılaşmasını ge
rektirmekte, ve giderek iyi
ce
belirgin
bir
şekilde
emek «basit» ve «karma

homojen değillerdir. Teknis
yenlerin bir kısmı patrona
ait kumanda mevkilerine
yerleştirilmişlerdir. Gene tek

şık» olarak ikiye ayrılmakta
dır. Basit emek sıradan her
insanın bünyesindeki barın
dırdığı iş gücünün nicelik

nisyenler kapitalist sistem
de, işletmelerde verimi yük
seltmek, teknik kusurları dü
zeltmek için çok kere artık

SAYFA 2

değerin işçilerden kapılma
sında rol alamamazlık ede
mezler.
Genellikle küçük-burjuva kökenden oluşan teknis
yenler bu bakımdan, eğitim
olanağı elde edebilmiş ve bu
anlamda— şüphesiz genel
olarak
düşünüyoruz —ar
tı— değerden pay almışlar
dır.
Görülüyorki teknik ele
manları homojen olarak dü
şünmek bizi yanlışlara sü
rükleyecek, yanlış yargılara
varmamıza yol açacaktır.
Özetleyecek
olursak
tek
nisyenler üretim araçlarına
sahip değillerdir, artı - de
ğer
yaratabilirler, ücretlilidirler. Bu onları işçi sını
fına yaklaştıran özelliklerdir.
Diğpr taraftan ücretlerinde
ki farklılığın, kökenlerinin,
bir sonucu olarak, psikolo
jileri, özlemleri bakımından
burjuva, küçük-burjuva çev
relere yakındırlar.
Teknik elemanların bu
çelişik pozisyonu onları han
gi temel sınıfa yaklaştırır.
Bu hemen cevap verilecek
bir soru değildir. Sorunu
statik olarak düşünmezsek
değişen eğilimlerden bahse
debiliriz. Ancak genel olarak
konuşacak olursak bugün
dünyada ve Türkiye’de tek
nik elemanların işçi sınıfı
ile birlikte aynı demokratik
hedeflerin peşinde olduğunu
söyleyebiliriz. Günbe gün tek
nik elemanlar dünyanın her
tarafında çıkarlarının işçi
sınıfı ile aynı yönde olduğu
nun daha fazla farkma var
maya başlamışlardır. Buna,
teknik elemanların birer «üc
retli» olarak çıkarlarının iş

çi sınıfı çıkarlarından fark
sız olduğunu, yaratıcılıkları
nın güvencesinin işçi sınıfı
nın geleceğinde olduğunu
görmeleri yol açmıştır.
Bugün karşımıza çıkan
sendikal haklar sorunu tüm
ücretlilerin sorunudur. De
mokratik hakları geliştirme
yolunda atılmış güçlü ve
inançlı bir adımdır. İşçi sını
fı ile aynı demokratik hedef
leri paylaştığını söylediğimiz
teknik elemanlar, diğer ücret
liler gibi işçi sınıfının sene
ler önce elde ettiği bir hak
ka bu gün sahip olmak isti
yor.
Teknik
elemanların
bu hakka sahip olmaları ka
dar doğal, doğal olduğu ka
dar da kaçınılmaz bir şey
yoktur. Sendikal haklara sa
hip olmamız tekelci sermaye
tarafından engellenmektedir.
Tekelci sermaye ücretlilerin
bir kısmına bu hakkı verme
yerek, onları bölmek, örgüt
süz bırakmak ve işçi sınıfın
dan uzaklaştırmak istemek
tedir. Ancak, artık tüm ücret
liler, tekelci sermayenin ayak
oyunlarının,
engellemeleri
nin farkındadır. Tüm üc retliler onların bir parçası
olan teknik elemanlar ücret
lerinin tekelci sermaye tara
fından pervasızca tayin edil
mesini istemiyorlar. Artık
onlar, devlet kapısında yet
kileri, sorumlulukları belli
olmadan birer kapıkulu ola
rak çalıştırılmama gereğinin
bilincindeler.
Sorun artık onlar için
haysiyetli birer insan olarak
yaşayabilme sorunu, müca
dele ise artık bir haysiyet
mücadelesidir.
TÜTED HABERLER

TÜTED HABERLER/NİSAN 1974

Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi kıyımı
T.M.M.O.B. odalararası tarihinde bir yıllık sözleşme
sürekli komisyonu İzmir Ege imzalamış ve «üç aylık de
Üniversitesi Müh. ve Mimar neme süresi» olarak adlandı
lık Yüksek Okulu asistanı rılan belirsiz barajı da aş
Celal Koç'un görevine son ve mıştır. 11.3.1974 gün ve 963
rilmesiyle ilgili olarak şu sayılı bir yazı ile, «Ege Üni
versitesi Mühendislik Bilim
açıklamayı yapmıştır :
T.M.M.O.B.
Mimarlar leri Fakültesi Dekanlığınca
Odası üyesi Y. Mimar CE gönderilen bir yazı gereğin
LAL KOÇ, Ege Üniversitesi, ce» görevine son verilmiştir.
Öğretim
görevlilerinin
Mühendislik Okulu tarafın
dan açılan bir sınavı kazana yasalarla bağdaşmayan key
rak asistan olmuş, 1.10.1973 fi davranışlarla görevlerine

B aşyazı

TEKNİK ELEMAN KURULTAYI
VE YENİ İKTİDAR
(Baştarafı Sayfa l ’de)
yapanları durumun en kısa siirode (en kısa süre neyse...) düzel
tileceğini söylediler. Her seferinde de kendilerinden sonra konuşan
TMMOB Başkam verilen sözlerin sendika - toplu sözleşme - grev
üçlüsünü kapsayıp kapsamfadığım sordu. Şimdilik ortada olumlu
bir yanıt yok. Kurultaydan sonra ne olacağı, yeni iktidarın nice
davranacağı belli değil. Ancak karamsar olmayı gerektirecek bir
durum da görünmüyor.
Teknik elemanların işçi statüsüne gaçmeleri, bizce tyulunacak
çözümlerin «n ohım Huşudur. Yeni iktidarın da bize hak vereceğini
umalım.
Söz yeni iktidardfcm açılmışken., yeni iktidarın icraatına, ör
neğin zamlara, biraz da biz değinelim. Zamların kaçınılmazlığı ve
gerçekte ©ski ortaklık hükümetince yapılması gerektiği o kadar
ortadaydı ki, acele verilen bir takım «desteklerine» demeçlerini ya
dırgadık doğrusu. Sanki sarsılan, zayıflayan, yıkılmaya yüz tutan
bir iktidar vardı da ortada., destek olmak gerekiyordu. Oysa hal
kımız, zamların bütün sevimsizliğine karşın gerçekleri görebilecek
bir bilinç düzıeyinlej erişmişti. Nasıl ki, muhalefetin onca şamatası
boşa gitmiş, zamların kötü etkileri kısa sürede silinmiştir. Öt»
yandan yeni iktidarın aldığı ve alacağı kararlardaki asıl gerekse
mesi destek değil de yardım olsa gerektir. Teknik elerrian örgüt
lerinin, önceükle odaların türlü konularda gerekU incelemeleri ya
parak yol gösterici vie yardımcı olmak olanakları vardır. Örmeğin
ön lisans konusunda yeni iktidarın yardıma gereksemesi olduğu
kanısındayız. Odaların konuyu incelflyerek gerçekçi bir çıkış yolu
araması ve önermesi olumlu bir davranış ol^ır. Son olarak yine
güncel bir konuya değineceğiz. Genel af. Hazırlanan ve görüşül
mekte olan tasarının suçu değil de suçluyu affetmeyi öngörmesi,
en sakat yanı. Bu yüzden, çıkacak af güdük bir af olacaktır. Ne
\>ir ki, yeni iktidarı suçlamak da pek mümkün değil. Bir takım
ilişkilerin ve hesapların dengelenmesi sonucu ortaya çıkmış olsa
gerek, eldeki yetersiz tasarı. Yfcni iktidarın sayın başkanının halkla
olan ilişkiSerinıde çok etkili olduğu bilinen (cümle alemce müsellem
olan) ikna yeteneği af konusunda yetersiz kalmış görünüyor. Bu
yüzden sayın başkanı eleştirmek de olanaksız. A f konusunda mu
halefetin tyutumu da ilginç bir görünümde. Tüm muhalefet liderler)
(bir kişi dışında) gruplarıyla birlikte ve cezbe halinde 141. ve 142.
maddelerin (af kapsamı dışına çıkarılması savaşı veriyorlar. Oysa
bu maddelerden tutuklu olan sanık ve mahkûmların sayısı olsa
olsa 600 kişi. Sanki bu 600 kişi salıvetlirilirse ortalık birbirine
girecek, ülke batacak. Bir yanda bütün gücüyle koskoca devlet,
bir yanda 600 kişi. Olmuyor sayın muhalifler, olmuyor... Muhalefet
bile yapamadığınız gerçekten ortada. Seçim yenilginizin ve ezikli
ğinizin öcünü almayı b(aşka konulara saklamanızı ve affı engelle
memenizi içtenlikle diliyoruz.
TÜTED HABERLER
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son verilmesi, üniversiteler
de belli bir düşünce tekelini
hakim kılma çabalarının bir
ürünüdür. Bu tür davranışla
rın, halkımızın demokratik
gelişimi ve eğitim kuramları
nın bilimsel özerkliğine de
ters düştüğü inancında olan
odalarımız, Başbakan’a ve
Milli Eğitim Bakanına şu
telgrafı çekmiştir.
Sayın Bülent Ecevit
Başbakan
ANKARA
Sayın Mustafa Üstündağ
Milli Eğitim Bakanı
ANKARA

Hükümet programında,
geçmişteki
antidemokratik
uygulamaların kesinlikle ön
leneceği açıkça gelirtilmiş
olmasına rağmen, yasa dışı
işlemlerin halâ devam et
mekte olduğunu size duyur
mak isteriz.
Eğitim soranlarımızda
yurtsever çabalan engelle
mek amacıyla, öğretim gö
revlilerinin kıyımına antide
mokratik ve yaşadığı yollar
la devam edilmektedir.
Bunun son örneği T.M.

M.O.B. Mimarlar Odası üyesi
ve Ege Üniversitesi Mühen
dislik Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık
Yüksek Okulunda asistan olarak görev yapan Y. Mimar
CELAL KOÇ'un 11.3.1974 ta
rihinde herhangi bir gerek
çe gösterilmeksizin görevi
ne son verilmiş olmasıdır.
Bu türden antidemokra
tik ve yaşadığı uygulamalaların durdurularak, kesin
likle önlenmesinin, halkımı
zın demokratik gelişimi ve
eğitim kuramlarının bilim
sel özerkliğinin bir gereği ol
duğu inancındayız.
Durumu bilgilerinize su
narız. 14.3.1974
Mimarlar Odası îzmir
Şubesi
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
Harita ve Kadastro Mü
hendisleri Odası İzmir
Şubesi
İnşaat Mühendisleri Oda
sı İzmir Şubesi
Kimya Mühendisleri Oda
sı İzmir Şubesi
Ziraat Mühendisleri Oda
sı İzmir Şubesi

Makina Mühendisleri Odası
(Baştarafı Sayfa 4’d«)
Konu tamamiyle yukarıda bahsettiğimiz gibi demokratik yol
dan Oda yönetimine gelme olanağını bulamamış ve bu tutumları
ile bulamayacak olan bir kısım kişilerin sun’i olarak yarattığı bir
sorundur.
Odamızdan hiç kimse çıkarılmamış ya da şube ve temsilcilik
lerimize atanmamıştır demek istemiyorum. Bir kez merkezde Oda
Müdürlüğü görevini yapmakta olan bir üyemizin
sözleşmesinin
süresi bitmiş ve yenilemediği için görevinden ayrılmıştır. Tama
men yasal bir sonuçtur ve kendisine her türlü yasal haklan öden
miştir. Daha sonra işten çıkarılan iki kişi ise çeşitli kusur ve ih
mali görülen ve kendilerine yasal bütün haklan ödenen kişilerdir.
Yasa dışı davranışlarını kovuşturmak ve bu kişilerin ömür boyu
güç durumda kalmalarını önlemek suç ise ya da suç sayılıyor ise
bizim buna diyeceğimiz olamaz. Zira bu bir başka anlayıştır. Di
ğer taraftan bir personelin kendi istek ve arzusu ile sözleşmesinin
feshini talep etmesinin, onu çalıştıranı suçlu kıldığı, sanıyorum,
dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde görülmemiştir.
Görev yerleri değiştirilen ve yeni görevlerine gitmemiş olan
personelin görev yerlerinin neden değiştirildiği sorunu ise tama
men idari bir tasarrufdur. Bu odanın örgütlenmsinden doğan ihti
yaca ve yaratılmış alan bir güven buhranını önlemek amacına
yöneliktir.
Saygılarımızla
M.M.O.
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
KEMAL TATAROĞLU
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