T'üTED
TÜK T' JC: ,K ELEMANLAR DERNEĞİ
GEKEL ..îUPJZÎ
Ilithat^aşa Cad, 28/24 Yenişehir
Tel-; 254305
ANKARA
19.11.1976
B_A S I N A

A Ç I K L A M A
ÇANAKKALE PETKİM PLASTİK İŞLEME
FABRİKASINDA BASKILAR VE 4 TÜTED
ÜYESİNİN GEREKÇESİZ İĞLERİNE SON
VERİLKESİ YLE İLGİLİ TÜTED (Tüm
Teknik Elemanlar Derneği) SEKRE
TERİ HALUK ORHUN LASINA SU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTIR.

ÇAEÂLİALE PLASTİK İŞLETME FABRİKASINDA İKİSİ TÜTED ÇAİTAKIÇALE ŞU
LESİ Yl'IıETİM KURULU ÜYESİ OLMAK ÜZERE t— I TEKNİK ELEMAN İŞTEN
ATILDI
O^CT
Çanakkale Şubesi üzerinde anti-demokratik baskılar artıyor„
15.5.1976 tarihinde oluşan TÜTED Çanakkale Şubesi,bölgesinde üye
lerine dönük çalışmalara başlamış ve Çanakkale'de anti-denokratik
baskıların boy hedefi olmuştur, İlk olarak üyeleri işten atılmış,
Valilikçe bir bildiri bahane edilerek TüTED Çanakkale Şubesi
yasalara ayları şekilde kapatılmış ve Yönetim Kurulu üyele
ri açığa almmıştı.Valilik kararının mahkemece reddedilmesinden sonra
açılan Çanakkale Şuo: . üzerinde baskılar yine devam etmiş, Şube
ce Çanakkale1ye getirilen "Dostlar Tiyatrosu"nun oyunu yine Vali
likçe engellenmişti, Bu arada yeni seçilen yönetim kurulu üyele
rinden ıledar Kalkan Yozgat’a sürülmüş TÜTED üzerinde baskılar
artarak -devom etmiştir,
Çanakkale Petkim Plastik İşletme Fabrikasında gerekçesiz işten
atılji'.ala^r ve^ TÜTED üreleri üzerinde baskılar yoğunlaşıyor.
Çanakkale Petkim Plastik İşletme Fabrikasında
kıyımlar son günlerde yeni boyutlara ulaştı.

sendikal baskı ve

Öncc iççiler işten atılmayla tehdit ediliyor...
.Üyeliklerini DİSK^c bağlı Petrol ve Kimya İşçileri Sendikasında,
sürdüren TÜTED üyeleri ve işçiler son günlerde işveren temsil
cileri tarafından., işlerine son verilme tehditleri ile TÜRK-İŞ'e
bağlı Petrol İş*e geçmeye zorlandılar.
Notere’
topluca

götürülerek özgürce seçtikleri Petrol ve Kiraya İşçileri Sendikasından
istifa ettirilip, Petrol îş?e kayıtlarını yapmaya zorlandılar.
Tür;; baskılara karşı. özgürce seçtikleri sendikadan istifa «tmeyip,Sen
dikal hak vc özgürlüklerini sonuna kadar savunan sekiz TİJTED üyesi
teknik elo~an üzerinde işverenin baskıları yoğunlaştı.
i

İşten atılmalar başlıyor,,.
İşveren ?sendikal

mücadeleyi ger ile temelince

TÜTED

üyr leriniı İlcisin:."

ıe son verdi. Bu kıyımlarla da amacına ulaşaTÜTED
mayan işveren hiçbir gerekçe göstermeden geçen hafta? yönetim leurulu
üyeleri Operatör reyzullah Ergün ve Operatör Hakkı Cztürk ile TÜTED
üyeleri Süleyman Gaga ve Münür Sazan'm işine son verdi. Ayrıca İşve
ren Iş Yi sasının 1 3 ,Maddesine göre daha önce bildirimde bulunmayarak
yasalara aykırı olarak işlemi yürüttü,
Bu tür yasa dışı uygulamalar TÜTED
sümektedir.

ve DİSK üyeleri üzerinde

TÜT. D olarak ğjrevimîz##l
TÜTIîD olarak" görevimiz olan grevli toplu sözleşmeli sendikal hakla
rımızın özgürce kullanılması ve tüm üyelerimizin sendikal haklarına
kavuşvaası:: mücadelemizi tüm anti-öemokratik baskı, kıyım, sürgün
lere karşı sürdüreceğiz. Sürülen,işten atılan üyelerimizin haklarını
sonuna dek savunacağız,
MC'nin baskı ve kıyım politikası işçi sınıfı ile birlikte süren mü
cadele! izi. f^eriletemeyecktir.

