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Sayın Genel Müdür,
Son günlerde Genel Müdürlüğünüz merkezinde ve bağlı işyerlerinizde çalış
an ve aralarında Demeğimiz üyelerinin de bulunduğu bagzı teknik elemanların
sözleşmelerinin neden gösterilmeksizin feshedildiğini üzüntü ile izlemekteyiz.
Kamu kuruluşlarında, "kıyım" diye tanımlamamıza haklılık kazandıracak nitelik
teki teknik eleman nakil ve işten çıkarmalarının yoğunlaştığı bugünlerde Genel
Müdürlüğünüzdeki bu son uygulamalar bir raslantı ya da yalnızca kuruluşunuza
özgü nesnel nedenlerden kaynaklanmıyor olmasa gerektir,
"İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Anayasabım kişinin temel hak ve ödev
lerine ilişkin hükümlerinden kaynakl ansırak teknik elemanların temel hak ve öz
gürlüklerini,ekonomik ve demokratik haklarını,özlük haklarını hukuk devleti
ilkeleri ve yurt çıkarları doğrultusunda savu^n^, bunları geliştirmek ve soruhları ile ilgili çalışmalar yapmak" amacındaki bir teknik eleman örgütünün
genel başkanı olarak şunu açıklıkla ifade etmek isterimki bu tür uygulamalara
karşı teknik eleman kitlesinin büyük bir kısmı duyarlılık kazanmıştır ve gide
rek bu duyarlılık kitlenin tümünü kapsıyacak bir biçimde hızla yaygınlaşmakta
dır, Teknik Elemanlar artık Türkiye’nin neresinde ve hangi işyerinde olursa
olsunlar yalnızca kendi işyerlerindeki değil tüm işyerlerindeki bu tür uygula
maları izlemektedirler ve içlerinden herhangi birisinin uğradığı haksızlık
mutlaka çözülmesi gereken ortak bir sorun olarak algılanmaktadır. Bunda hak
sızda değillerdir. Bu ülkenin ileriçi,yurtsever,demokrat teknik elemanının
kıyimı genelleşmiştir, politik bir tasfiye hareketine dönüşmüştür.
Burada tasfiye hareketinde etken olan politik görüşün doğru yada yanlış
lığını tartışacak değilim. Ancak şunası açıkça görülmektedirkij tasfiye edilen_ 1er yada edilmek istenenler kasmaklarımız üzerindeki iç ve dış sömürüyü kırmak,
kaynaklarımızı ülkenin sanayileşmesi,teknoloji üretir hale gelmesi,tüm çalışan
ların insanca yaşaman koşullarına kavuşmaları amacına yöneltmek için çalışan,
yolsuzluklara karşı çıkan kısacası yükümlü bulundukları teknik hizmetleri ül
ke çıkarma, halkımız çıkarma yürütmeye çabalıyan yurtsever teknik elemanlar
dır, Bu böyle olunca bu tasfiye hareketinin kimin yararına ve kimin adına sür
dürüldüğünü her teknik eleman sormak sorumluluğundadır. Ve yine her teknik eleman bu harekete karşı tavır almak sorumluluğundadır. Bu, ilkokula gitme fır
satına bile sahip olamayan yüzbinlerin yaşadığı ülkemizde teknik eleman eğit
imini yapabilme olnağını bulmuş biz teknik elemanların halkımıza karşı olan
sorumluluğudur, Siziı^de tasfiye hareketinin bir genel müdürü olarak değil herşeyden önce bu sovuKLuluğu duyan bir teknik eleman olarak davranmanızı istemek
durumundayız.
Genel Müdürlüğünüzde sözleşmeleri feshedilen teknik elemanlara ilişkin
kararın kısa zamanda düzeltileceği umudunu taşımak istiyoruz. Sonucu duyarlı
lıkla izleyeceğiz. Saygılarımla

Aykut Göker

Bu mektubun birer sureti bilgi
için TMMOB’ye,bağlı odalarına
diğer Teknik Eleman örgütlerine .
Türkiye Petrol ve Ki*ya Sanayi
işçileri sendikasına gönderilmiştir.
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