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3. DÖNEM
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FEVZİ
ŞOLT
İstanbul Şube Başkanı
1965 yılı İTÜ mezunu

YAVUZ
BAYÜLKEN
İstanbul Şube Sekreteri
1965 yılı İTÜ mezunu
(1942-...)

YALÇIN
ÇİLLİ
İstanbul Şube Saymanı
İTÜ mezunu

ATİLLA
KUZUCAN
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
1959 yılı İTÜ mezunu
(1934-...)

YILMAZ
IŞIKÇI
İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi
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3. DÖNEM
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MMO İstanbul Şubesi 1970-1975 yılları

1970-75 dönemi, meslek
kuruluşlarını en fazla etkin

olduğu ve kamuoyu oluştur-
duğu dönemlerden biridir. Bir
yandan toplumsal muhale-
fetin giderek yükseldiği diğer
yandan egemen güçlerin bas-
kı ve şiddetinin arttığı bu yıl-
larda Odalar, örgütlü demo-
kratik hareketin başında yer
alıyorlardı.

Yine bu dönemde yönetim
kurulları beş kişiden oluşuyor
ve bir yıl görevde kalıyorlar-
dı. Dolayısıyla bu kısa zama-
na bir çok çalışmayı ve et-
kinliği sığdırmak gerekiyordu.
Özel ünivesiteler, montaj sa-
nayi, Ortak Pazar, mühend-
islerin ekonomik ve sendikal
sorunları en fazla uğraş veri-
len alanlar arasında yer alı-
yordu. Şubemiz hemen her
gün diğer meslek kuruluşla-
rıyla ortak çalışmalar yapıyor,
ayrıca TEKSEN ve sonra da
TÜTED örgütlenmesi içinde
yerini alıyordu.

Şubede, şube müdürü ve
sonradan eklenen teknik da-
nışman dışında mühendis-
lerin profesyonel kadrosu
yoktu. Dar bir personel kad-
rosuyla günlük faaliyetler,
komisyon çalışmaları, yayın
faaliyetleri ve ortak etkinlik-
ler sürdürülüyordu. Bütçeler
düşük, ekipman (büro mal-
zemeleri) yetersizdi. Yöne-
timde görev alan kişiler he-
men günün büyük bir bölü-
münde Oda faaliyetlerine
yönelik çalışıyorlardı.

Denilebilir ki bu dönem ‘ama-
tör ruh’un yeşerip yüceltil-
diği, özverinin büyük boyut-
lara ulaştığı ve zamanın kat-
lanarak kullanıldığı önemli
bir zaman dilimini yansıt-
maktadır. Bir Yönetim Kuru-
lu Üyesi’nin günde 3-4 top-
lantıya katıldığı oluyordu.
Ayrıca 1980’lerde doruğa
ulaşan bir baskı doğrudan bu
kişilere yöneliyordu.

O dönemin çalışmalarında
hem toplumsal muhalefet
içinde yer almak hem mesle-
ki faaliyetleri yürütmek ve bi-
rini aksatmadan diğerini de
üstlenmek zorunluydu. An-
cak bugün bazı çalışmalar
daha rahat yapılabiliyorsa ve
kurumsal yapının bir yerleri-
ne ulaşılabilmişse, o dönemin
birikimlerinin bunda önemli bir
payı vardır. Oda arşivini ka-
rıştırdığımızda, o dönemin
çalışma raporları bize faali-
yetin yoğunluğu hakkında bir
fikir verecektir. Mesleki pek
çok çalışmanın temelleri o dö-
nemde atılmıştır. Bugünün
kongre, sempozyum, panel
ve forumları o günlerin rüz-
garını taşımaktadır.
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