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13. DÖNEM

nuda soyut konularla uğraş-
mış olmamızı örneklendirmek
gerekirse; ‘halk’, ‘kitle’, ‘yı-
ğın’ nitelemelerinden hangi-
sine ortak programımızda yer
verilmesi konusunda yaptığı-
mız tartışmaları o gün de
bugün de kabul edilemez,
dogmatik tartışmalar olarak
bulduğumu belirtmek iste-
rim.

Şimdi de bir çok kesimce
şube yönetiminin o günlerle
bugünlerini mukayese eden
işlevselliğine ilişkin yapılan
ve bana göre haksızlık edilen
değerlendirmelere cevap ver-
mek istiyorum.

Öncelikle o yıllarda yönetim
kurullarının bir yıllık olağan ça-
lışma dönemi, olağanüstü
’12 Eylül’ darbesi nedeniyle
kesintiye uğratılmış idi. Buna
rağmen TMMOB’ne bağlı
Odaların İstanbul Şubelerin-
den en erken açılan bizim şu-
bemiz olmuştu. Sıkıyönetim
komutanlıklarına hiç bir çe-
kince göstermeden yaptığım

başvuruların ve ısrarlı takip-
lerimin sonucunda, 12 Aralık
1980’de şubeyi açıp çalış-
malarımıza yeniden başladık.

Şubenin kapalı kaldığı üç ay-
lık bir dönem için de olsa Oda
çalışanlarının ekonomik ve
sosyal haklar yönünden mağ-
duriyete uğramamış ve hiç bir
arkadaşımızın burnunun ka-
namamış olmasını o günlerin
siyasal, sosyal ve hukuki or-
tamı göz önünde tutuldu-
ğunda ne denli öneme haiz ol-
duğu daha iyi anlaşılır.

Şüphesiz bir dönemin başa-
rısında yapılmış olan mesleki
ve sosyal çalışmaların ya-
nında, en önemli kriter bilan-
çodaki giderlerin geliri karşı-
lama oranı ve bakiyesidir.

Oda merkezinin içinde bu-
lunduğu finansal kaynak ye-
tersizliği nedeniyle gayrı men-
kullerin satışının gündeme
geldiği o günlerde, tüm örgüt
birimlerine rağmen hemen
hemen tek başına İstanbul
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Şubesi olarak merkez bütçe-
sine yaptığımız aktarımlar ile
Odanın bir çöpünü sattırma-
dan gelecek yönetimlere dev-
retmiş olduğumuzun hatır-
lanmasının yararlı olacağı ka-
nısındayım.

Sakarya’dan Kırklareli’ne
uzanan yaklaşık 400 km’lik
mesafede bugüne yakın üye
potansiyeline, üç teknik ele-
man, bir muhasebeci, iki
büro görevlisi ve ikisi hizmetli
kadroda olmak üzere toplam
sekiz kişilik profesyonel kad-
royla hizmet verdiğimizin
unutulmaması gerekir. Tüm
haftasonlarımız merkezde ve
merkez dışı şubelerde yapı-
lan Danışma Kurulları’nda, ilk
temsilciliklerinde ve ilimizde
yapılan mesleki ve sosyal
amaçlı toplantılarda geçmiş-
ti.

Bir yöneticinin yönetimi es-
nasındaki başarısı kadar, hat-
ta ondan daha önemlisi olan
mensubu olduğu kurum ve
kuruluşu, kendisinden sonra

emin ellere teslim edip et-
memekteki başarısıdır.

Demokratik kitle örgütlerine
bakış ve anlayışımızın gereği
olarak; dar grupçuluğun kro-
nikleşen çelişkilerine düşme-
den kitlelere açılıp onlarla en
geniş birlimteliği amaç edinen
dönemimizin yönetim mode-
lini Odamızın kalıcı misyonu
haline dönüştürmek için; biz-
den sonraki İstanbul Şubesi
yönetimi Sayın Prof. Selçuk
Somer başkanlığında oluş-
turmaya gayret sarfettik.
Bunda başarılı olamadık.

Ancak burada mutlu olduğu-
muz bir hususu belirtmeden
geçemeyeceğim; Sayın Sel-
çuk Somer Oda Genel Baş-
kanlığı’na getirilmişti. Bu du-
rum; doğru şeyler söyleyip
doğru hedefler göstermiş ol-
duğumuzun kanıtlanması açı-
sından önemliydi.

En geniş kitlelerle bağların ku-
rulması gerekliliği iddiasıyla;
küçük ve orta sanayici gru-

bunun Oda platformlarına ta-
şınmasına ilişkin talebimiz ile
kazandığımız arkadaşlarımızı
iftihar vesilesi sayan arka-
daşlarımızla bugün biz de if-
tihar ediyoruz. Çünkü bir kez
daha Oramız açısından doğ-
ru hedefleri göstermiş olma-
nın mutluluk ve hızzını yaşı-
yoruz.

Geleceğe ışık tutmak anla-
mında anlatımlarımın yararlı
olması umuduyla Oda plat-
formlarımızın her kademe-
sindeki arkadaşıma en içten
sevgi ve saygımı sunarım.

Engin ALGÜL
İstanbul Şube Başkanı
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