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3. DÖNEM

MMO İstanbul Şubesi 1970-1975 yılları

1

970-75 dönemi, meslek
kuruluşlarını en fazla etkin
olduğu ve kamuoyu oluşturduğu dönemlerden biridir. Bir
yandan toplumsal muhalefetin giderek yükseldiği diğer
yandan egemen güçlerin baskı ve şiddetinin arttığı bu yıllarda Odalar, örgütlü demokratik hareketin başında yer
alıyorlardı.

Yine bu dönemde yönetim
kurulları beş kişiden oluşuyor
ve bir yıl görevde kalıyorlardı. Dolayısıyla bu kısa zamana bir çok çalışmayı ve etkinliği sığdırmak gerekiyordu.
Özel ünivesiteler, montaj sanayi, Ortak Pazar, mühendislerin ekonomik ve sendikal
sorunları en fazla uğraş verilen alanlar arasında yer alıyordu. Şubemiz hemen her
gün diğer meslek kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapıyor,
ayrıca TEKSEN ve sonra da
TÜTED örgütlenmesi içinde
yerini alıyordu.

Şubede, şube müdürü ve
sonradan eklenen teknik danışman dışında mühendislerin profesyonel kadrosu
yoktu. Dar bir personel kadrosuyla günlük faaliyetler,
komisyon çalışmaları, yayın
faaliyetleri ve ortak etkinlikler sürdürülüyordu. Bütçeler
düşük, ekipman (büro malzemeleri) yetersizdi. Yönetimde görev alan kişiler hemen günün büyük bir bölümünde Oda faaliyetlerine
yönelik çalışıyorlardı.
Denilebilir ki bu dönem ‘amatör ruh’un yeşerip yüceltildiği, özverinin büyük boyutlara ulaştığı ve zamanın katlanarak kullanıldığı önemli
bir zaman dilimini yansıtmaktadır. Bir Yönetim Kurulu Üyesi’nin günde 3-4 toplantıya katıldığı oluyordu.
Ayrıca 1980’lerde doruğa
ulaşan bir baskı doğrudan bu
kişilere yöneliyordu.

O dönemin çalışmalarında
hem toplumsal muhalefet
içinde yer almak hem mesleki faaliyetleri yürütmek ve birini aksatmadan diğerini de
üstlenmek zorunluydu. Ancak bugün bazı çalışmalar
daha rahat yapılabiliyorsa ve
kurumsal yapının bir yerlerine ulaşılabilmişse, o dönemin
birikimlerinin bunda önemli bir
payı vardır. Oda arşivini karıştırdığımızda, o dönemin
çalışma raporları bize faaliyetin yoğunluğu hakkında bir
fikir verecektir. Mesleki pek
çok çalışmanın temelleri o dönemde atılmıştır. Bugünün
kongre, sempozyum, panel
ve forumları o günlerin rüzgarını taşımaktadır.
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