tilted.haber hülbeni

ANKjjlH TAT İ ~ O Afi, A K D , ÇAN'DA 7 UKUK
ÇULAH DERMEĞİ , D P D F , ALKEVLERİ
İQD,
İKD, K' Y -KOO■ , I-İM, TİB, TMMO.r , TÖP-EER
TyH/P ;Tu|-DT'iE, HJf-DER ve T TED Bal
kanları bur n Ankara'rda son elleme
lere ilişkin görümlerini açıkladılar.
23 - 7 * 977

Açıklama ı-etni aynen peyledir:
E. ekçi halkınızın sömürü, baskı ve zulme karşı yükselen sosyal
muhalefetini ve onun crgüüü mücadelesini bastırmayı ve kırmayı ana
amaç olarak saptayan KC yeniden kumuldu.
Geçen 26 aylık iktidarları sırasın a, başta işçi sınıfı olmak
üzere tüm emekçi sınıf- ve abakalara hayat pahalılığı, far.İst baskılar
ve terörden banka birşey getirmeyenlerf üçyüzden fazla yurtseverin
öldürülmesinden, binlercesinin yaralanma ından, demokratik örgütlere
bombalı, silahlı saldırılar öüzenlenm sinden sorumluolanlar, öntimi'zdeki günlerde de bu olitikalarıııı sürdürmekte kararlı görünmektedirlar
Ancak bilinrrekter ir ki, tüm bu uygulamalar
reçtiğimiz dönemde
devrimci, denokrat^ilerici kitle ve kuruluşları yıldıramamı , bakımsız
lık e demokrasi mücadelelerini engelleyememiş, aksine bu mücadele
leri giderek daiıa da güç enmiştir.
Dizler, kitlelerden aldığımız giiçle yılmadan ve bunalmadan antiaçist, anti-emperyalist mücadele veren örgütlerin Balkanları olarak,
yeni
önemce, îiC'ye karcı verilmesigereken mücadelelerin dnündeki
engellerin kalkacağına
e tüm demokratik güçlerin c’ayanışma içinde,
'Jca.'delerini güçlendirerek sürdüreceklerine inanıyoruz. Halkın
çıkarlarını savunan, bakımsızlık ve demokrasi mücadelesinin ergeç
başarıya ulaşacağına inanan 17 kuruluşun Eaatanları olarak;
1- Yeni MC'yi, emekçi halkımızı faşizmin karanlığında boğmaya
yönelik bir girişim olarak değerlendirdiğimizi vebu denenmiş çağdışı
girişime karşı aktif bir müca. eleyi büyük bir kararlılıkla yürütece
ğimizi ,
2- Em-.eryalizme ve faşizme karşı sürdürülecek mücadelede, ortak
bir eylem programı çerçevesinde, parlamento içi ve dı ;ı demokratik
güçlerle eylem birliği
a'pna a kararlı olduğumuzu,
3- Yeni MC'ye karşı ortak programlı mücadelenin ilk adımı olarak
? İ&K-'le ve iğer demokratik kuruluşlarla görüştüğümüzü ve olumlu
pakla ..-ıralarla karşılaştığımızı anıklıyoruz.
Er eryalizme ve faşizme karşı mücadelede tek güvencenin br şta
işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi sınıf ve
abakaların fiili örgütlü
gücü ve dayanışması olduğuna inanan bi"1er; e ekçi
a l k ı m ı z m direnme
nakısından kaynaklanarak Anayasa'r.ın başlangıcına ve onu izle en
./. .
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maddelerine yansıyan haklarımızı sonuna .ek korusaya ve kullanmaya karar
lı ız.
Tu kararlılıkla, bugüne kadar olduğu gibi, önümüzdeki çetin günler
de de anti-faşist, anti-em eryalist mücadelede bizlere düşen görevleri
ye.'i ne getirecek ve bu mücadelenin bir parçası olarak yeni kC' e ..
direne,ce iz.
i ALKIİLIZA DUYUEUIiUZ,

MBSS E K A R 1 I DİFENÎN^EEVCİ__ÎDEKİ__.r;^A_
İÎ.ÇÎLErÎYI,E TEK" ÎK ELE jıANLARIN_DAYAKIŞi_Ar,I_GSÇLEr İYOR_

DİSK'e bağlı Faden-İş Sendikasının, kırkbini aşkın madeni eç.va iş
çisini kapsayan
grevleri geniş destek girerek sur'yorj . aziran atı
TliTED Haberler gazetesinde yer alan "gnevci madeni eşva isçileriyle da
yanışma11 kampanyasına çağrı T 'TED ubelerince ve teknik elemanlarca
ilgi gördti. Teknik elemanlar grevci işçilere Maden-İş kan- lıvla maddi
destek saklamak üzere işyerlerinden ı:ara top_acılar, Pulunduk, arı \ ep1*6rde grevde olan işyerlerini ziyaret ederek işçi erle dayanış a işine
gire iler. Grevlerin amacını açıklayan se iner ve toplantılar cizenl*diler.
İ'i ere.e aynı sendikalar içinde omuz omuza mücadele verecek işçi ve teknik
elemanların somut birliği ve dayanışması bc'lece ,güç kazandı*
İSTANBUL*DA DAYANILMA SÜRÜYOR...

Maden-İş grevlerinin -oğun olarak sütdügü İstanbul bölgesinde,
TÜTED İstanbul şubesinin oluşturduğu 1cayanışma komitesi' topladığı j>0 .in
ü r e y i a'kın parayı Maûen-İş'in açtığı nesal‘a atırmıştır. Ayrıca 'bir
günlük yovniyelerin grevci işçilere veril .¡esa ’ çalınmaları da - •- ür 1mektedir.
Grevci İş o il erin i yerlerini ziyaret çalışmaları her hafta Cumartesi
ve T-'azarrünleri devaT'etmektedir, ^ugüne kadar İstan ul'lu TkTED i'-esi t^cni- elemanlar M n T ,
v i a * ™ r,
! T H '--"T, r0?crTKAY,
TTA'T'7T'f A'Pr.^T tv ve T^T-CtVl^yi ziyaret etmişlerdir. Ayrıca İstanbul’ca y. rıi an '"ader-İş rrevi ve 'TF?Sn konuluseminerde M^S^'in 196k yılından bu
vfli'fi çalışmaları ahlatılmış, özellikle teknik elemanların bir kesininin
crevi erdeki ilgisi' ligi üstüne tartı.- na açılmıştır t Aynı koru al i se. iner rf.i er demokratik kitle örgütleri ile ortak olarak tekrarlanmış ve
ee^irıere konuşmacı olarak 1 ir grevci isçi ve T
D İstanbul ubesinden
Vavuz ra'-ülken katılmıştır.
1fy\f o £ . ptPft» v^yıv;-p*T7jj'’T?İMÎ7T ^ DAv /'.,'TI'aMAyA ?ATII VT.IH. . . .
TtîST’p Genel »'er1 ezinin çağrısına u'-'an -anisa Şubesi, üyelerini grev
ci isçilerle davanısmsv a çağırarak ''tekri : elemanlar? d.’şen öıev, Mjden—
f -1e moral ve1"”ek e maddi körden destek olma. , omuz veri ektir1' de iştit .
v aT'ilan çağrıda özet1 e su görüşlere yer verilnr. tir? "î-edenı oldukları
’ayat '-a ’alı lığını önleme yolu; işçi iicretlcrlni dondurmaktır, yalanını
■’S'-’nar8 o.alışan maraba baları, isçilerin di« er çalışanlar! a ar ı rina Kin
tohu'-'laöi atna-'a çalı ıyorlar.îfaluıl e zorladıkları fco;lu-if- sdzloşnesi
•arff«.l»ri ile hant- işçi sınıfı olmak iii'.ore tür çalı şanları yıkı** ve
'’•oksul li," - itrıe^e çalışıyorlar. Teknik elemanlar toplu sözleşme dışı bi
ra" ılrna*- isteniyor. ■■

- 3 mttrmrg M?nisa ''ubesi işveleri topladıkları 1360 liraya ?'Taden-İş
3# ’V l i e temsilciliğine teslir etmişlerdir.
y\>TrnALvA «rrrp^Fl : fjv v^prjM

12OO

T^A.,

^ntalva Şubesi'nde oluşturulan komite ilk ağızda Antalya Ferro
vror tesi-slerinden. 1200 lira toplayarak Madea-Î^'» iletmişlerdir- Ay-~
rica sürdürülen grevlerle ilgili olarak T ' ^ D üyeleriyle M r söyleşi
toplantısı düzenlemişlerdir.
t<‘*"'|?rP"irr»t ^A^SÜS, YEVRStlf VE r URSAÎÎ7EI.KFt m r F V ~ tr 'V
TfATKJPA
.TTF[rr0PL" 3

M r t Şubemizde açılan dayanışma kampanyası sonucunda îiersin Şu
besi 3500 lira, marsus Şubesi 2000 lira, İskenderun Şubesi ise 5000
lira toplayarak. grevci işçilere destek olmuşlardır. Pursa cubesi ise,
~’öl «resinde demokratik kitle Örgütleri ile birlikte £rcur zi aretlerin-s
ve dayanışmaya katılmaktadır.

FEDtp

w

o
uluslararası tekelci sermayenin uzantısı yerli tekelci serma yenin M r örgütüdür,
o
r »e bağlı
. işyerleri iki bölüme ayrılıyor. Pirincisi
Arçelik, ^rofilo, Fsta^, Presiz, T. Philips, Patel, Oyak-Renault ve
'[’ofas gibi dayanıklı tüketim malları üreten fabrikalardan oluşuyor.
+,*inci bölümde ise, dayanıklı tüketin nalları için gerekli olan ara
r's^arı î’retcn. wa k o , *Tahle Piston, Pobert Posch gibi fabrikalar var.
o ^ m c » e bağlı
birinci bölîimde yer alan işyerleri dışa
tafi't'lı tekelci sermayenin en Önde gelen firmalarını oluşturuyor. Ar çe
lik ve Profilo buzdolabı Üretiminin 0/- 8 6 rsın*, çamaşır makinesi üreti
cinin 0/ 71'ini gerçekleştirmekte, aynı şekilde otomotiv sanayiinde yer
alan ^enaui t ve mofaş fabrikaları ise otomobil üreti â n i n °/ 9 0 ’ını .yap
maktadır .
o Dayanıklı
tüketim malları üreten firmalara sirdi sat1ayan ikinci
bölümde yer alan işyerleri ise, tekelci serma'C-e büy"k ölçüde bağımlı.
f.vvnkü, bufirmolar kuruluşlara od a ki sermaye ile dışa bağımlı olduğu gibi
direr yandan da. ürettikleri malları ancak grevdeki fabrikalara satabi1 ivorlar.T’ıı durun, grevde dnjçyan fakat grevdeki fabrikalara girdi sağ
layan fabrikalar için de geçerli, ^öylece grevlerin etki alanı yalnızca
«rrei’ yapan fabrikaları a sınırlı kalmıyor.
o
" ' i n dayattığı »errp W W tr o r « f n bir taraftan çalışma koşulla
rını, ücret ve scsjtal b a k l a m kısıtlarken di“er taraftan tekel-dışı iş1etmoi erin tasfiyesini amaçlamaktadır, Föylecc tekelleşme sürecine hız
kazandırılması ar a c.1fe-nm a k tad 1 r ,
o
1 cndisine bağlı işyerlerinde işçilerin sendikal mücadeleleri
ni kırmak ve ir verenlerin ulusal ve uluslararası dayanılması a n artırılp "sı için grup sözle^neAerini öneriyor. pöylcce, işveren1 erin tek tek
işyerlerinde var elan i-çi sendikaları karşısında ezilmeleri önlenecek
ve işverenlerin dayanışefesı gürlenecek.

TirvrfK ?!T,vVtAKr V* '-AD^N-İs' 'XV VE «PFVCÎ ÎSCİT-EPÎN YANINDADIR

o frppp, ıe kar^ı l«çi sınıfının başarı«!, tekellerin kitleleri yok
sul1 aktıran, sömürü oranını artıran politikacını geriletecektir.
o »r^pcie karşı sürdürülen grevlerin başarısı, işçi sınıfımızı ve
onun sendikal örgütU PtSK'i güçlendirecek, f ’m bakımsızlıktan, demokrasiden yana olan gUçlere yeni ırevziler kazandıracaktır.
o Grevlerin başarıya ulaşması, demokrasiden yana güçlerin işçi
sınıfı ile omuz omujıa mücadele vermesini, dayanışrıanıjı kararlı ve eürelrli olmasını gerekli kılmaktadır.
o T'aden-+ş ,in >r FF'e bağlı işyerlerini® başlattığı grevlerinde "ne
sürd!<“ü talepleri ve vESS'in talepleri en goniş kitlelere ulaştırılmalı,
bir tekelci sermaye örgütü olan KPSS'in yüzü sergilenmelidir. İşçi sını
fının zengin mücadele deneyimleri teknik elemanların süi'dürdüğü şendi’at haklar mü.eadej esine ı r-ık tutacaktır.
O ru akaçla;
- ücretlerin, yan ödemelerin ve sosyal hakların dondurulmasına
karşı,
- vıllık izin sürelerinin artırılmamasına, kıdem tazminatlarının
50 günde sınırlandırılmasına karşı,
- İşçi sağlığı ve işgüvenliğini sağlayıcı önlemlerin alınma ' 1 için
- C-run sHa "'.eşmelerinin yapılmaması için,
- Teknik elemanların toTlu sözleşme kapsamına alınması için,
- 16 Eylül D^M direnişi nedeniyle işten atılan işçil'rin işe
alınmaları için,
Hirps karşısında '‘aden-İş'in yanında yer almak bir görevdir.

TÜT^D TiÖLGFFET, TO'^A'^ITAPIFIF 3.SÜ SİVAS'TA VAPII,DI
rPttT'nP Şubelerinin b lpesel çalışmalarına olanak saklayacak toplan
tıların ü-çüncüsü 10.7.1977 ^azar pünü Sivas'ta yapıldı.
^o^l antıya Genel Merkezden GenelSekreter Haluk Orhun, Genel Sa,rr.an
TTamit T*en."iiç, Sivas ^ubesi başkanı ?iya 'Talis ve Yönetim Kurulu üvesi
^asri işidir ve Komisyon üyeleri, Erzincan Şubesinden Parkan Murat
Pökdeırdr, Savman Turan özdemir, Kasım Aksu ve Zeynel Demirbiiken katil
di! ar.
öaceden planlanan gündem gereği olarak TÜTFD Genel Sekreteri iier'rcz
ça1ıhmaları hakkında bilgi vererek., özellikle TÜTED'in Demokratik Kitle
^rpütleri ve meknik Eleman örgütleriyle yaptığı ortak çalışmalar üzeri?v
de durdu, ^u gündem maddesinde, teknik elamanların, toplumun her kepi
min! tevsii enen demokratik kitle örgütleriyle, anti-faşist, anti-enrer
yalirt platformda ve ortak sorunlar etrafında çalışma yapmasının gereci
vurgulandı. TttT^r'in kendi kitlesinin dışında yor alankitlelerle kuru
lacak ili-kinin ancak o kitleleri temsil eden kitle örgütü ile olabile
ceği toplantıya katılan yetkililerce dile getirildi. Ayrıca kırsal ke
sicide çalışan teknik elemanların T'TTp içinde örgütlenebilmesi için,
fT’,*rT'T-'P' in kırsal ktsimlere ulanması yolunda sürdürülen çabaların artırılpv.sı önerilerek diğer gündem maddesine geçildi.
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cj'rı? OAT IKMAT ARI^AIC'I^DA PÎT-GİTEFi'-'E
Tik söz alan Erzincan °ubesi, kurulduğu Mayıs ayından bu yana örgütlen-’e çalışmalarına hlz verildiğini, ilk planda üye sayısının 30' a ulaş
t ı r ı n söyledi. İşyeri temsilciliklerini oluşturma yolunda olduklarını,
Erzincan'da var
olan Oda Temsilcilik-1 eri ile ortak çalışma çabası için
de bulunduklarını ve yer sorununun örgütlenmeyi etkilediğini belirten
R u t ? 1' k m , en kısa sürede birinci olağan kongrelerini yapacaklarını
bildirdi.
civas çalınmaları ha irkme-a bilgi veren Bu be Paşkanı, demokratik kit
le örgütleri ile Bivas düzeyinde ortak, çalışmanın başlatıldığını, işyeri
temsilciliklerinin kurulduğunu, eğitin ve kültürel faaliyetlerinin
a-enel Merkezle ilişkili olarak sürdürüldüğünü söyledi.
Bivas Şubesinin işleyişini hızlandırmada üyelerle bağın kurulması
ve şi'be yönetin kuruluna alacağı kararlarda yardımcı olmak amacıyla
Bube Yönetin Kurudu, işyeri temsilcileri ve pubc komisyonlarının bir
ara.vr gelmesinle şube danışma kurulunun oluşturulduğunu belirtti.
Rube çalışmalarının aktarılmasından sonra gündemin bu maddesinde,
Merkezin ve Şubelerin yayın sorunu da tartışıldı.
özellikle TTerkez düzeyinde yayınlanan TÎfTED HABERLER C-azetesinin
okunma düzeyinin artırılması i ç :n Güncelliğini koruyan haberlerin gaze
tede ”nymla#ımas i , bölgesel haber ve araştırmalara daha fazla yer veril
mesi gerekti“i vurgulandı.
ru anaca y"nelik olarak son Danışna Kurulunda da görüşüldüğü gibi,
her şubede bir y a ' m sorumlusunun, Sube yönetim kurullarınca atanması
yolunda çalışmaların yapılması önerildi, '
’öylece somut sorunlar karcısın
da üer şubenin aldığı tavrın, diJer şubeler tarafından bilinmesinin sa?
lrnpjj ileceği ’-elirtildi. Şubelerin mahalli basınla ilişkilerinin artırıli"sa ’’e somut mahalli sorunlarda b a s m a açıklama yapılması ve mahalli
•avinlara yazı yazılması yolunda çalışma yapılması öneri olarak getirildi.
ÇAMIMA,

p/'T.GF^T.İFPtRT-İ^İ ırE Ö R G Ü T L E N ®

"u konu 'a TT’T^D Sivas ^u^esinin hazırladığı raporu örgütlenme komisvonu üyesi T'emal Al tun sundu. Parorda belgesel çalışmanın yapılabileceği
dört konu şöyle sıralandı:
a)
b)
c)
d)

Rkorıftmik ve demokratik haklar için işbirliği,
Trültürel sorunlar için işbirliği,
Teknik sorunlar için işbirliği,
*'ali sorunlar için işbirliği.

Bivas şubesinin açıklamalı olarakgetirdiği işbirliği rrogramı top
lantılara katılanlar tarafından olumlu bulunarak hayata geçirilmesinin
gerekliliği üzerinde duruldu.
pölgeselçalısma ile ilgili olarak Şubelerin bağlı bulunduğu bölme
lerde yeni
Şubelerinin açılması yolunda çalışmanın geliştirilmesi
ile, illerde bulunan Şubelerin ilçelerde işleri temsilcilikleri açarak
örgütlenmesini yaygınlaştırma konusu üzerinde görüş birliğine varıldı.

*'AT,r fOPUN
Genel Merkez ~elir ve giderleri hakkı da bilgi veren Genel Sekrete
jrend mali gücünün artırılmasında en etkin gücün üye ödenti
gelirleri dduğunu söyleyerek, Şubelerin Çerkez pallarının artırılması
Vo mttTrıP haberlerin yoyın masraflarına Şubelerin katılması önerisini ge
tirdi. Torlantıya katılan rubeler, üye ödenti gelirlerinin artırılarak
TTerkez raylarının ödenmesive TÜTED Haberler Gazetesinincubelere gazete
başına 1 TT.. üzerinden ödemeli olarak yollanması konusunda görüş birli
ğine vardılar.
Toplantı basına yapılan bir açıklama ile son buldu.

İSKENDERUN

p ^ t.g ESEL

TO.PT-ANTISI_

17.7.1977 Dszar r"ünü güney bölgesini kapsayan bölgesel toplantı,
İskenderun, Gaziantep, Tarsus ve Mersin şubelerinin katılmasıyla yapıl
dı. Valilikçe faaliyetten alıkonulan Adana Şubesi ise toplantıya gele
medi .
rpttTFp renel Merkezinden Genel Sekreter TTaluk Orhun ve Genel Sayman
T?amit Men^üç'ün katıldığı toplantıya, {¡iersun .°ube Başkanı Akın Atilla
ve Sekreter Metin Reşit Kıvanç, Tarsus Sube Başkanı Sönmez Targan,
İskenderun Sube başkanı Kenan Abbasoğlu, Sekreter Mehmet Gözübüyük, Say
man Abdurrahman favcı, Gaziantep cube Sekreteri Zafer Akyüz, Yönetim
kurulu üyesi Ali Tütüncüler ile toplantıyı izlemek üzere işyeri temsil
cileri katıldılar.
vVMt PİR MC KURULMAM M I D T P
Toplantıya Genel Merkez çalışmalarının aktarılmasıyla başlandıt Se
çimlerden sonra oluşan somut durum üzerine söz alan yöneticiler yeni
’-ir MC'nin oluşmasına karşı çıkılması gereğini vurguladılar. Fu amaçla
ör'nit içi ba~ın kuvvetlendirilmesi için çalışmalar yapılması, iş§i cınıfi ile ortak çalışıma şartlarının oluşturulması üzerinde duruldu. Günü
müz koşullarında, Demokratik Kitle Örgütleri anlayışının titizlikle ko
runarak, örgütlerarası anti-faşist, anti-emperyalist ortak platformun
sağlanıp geliştirilmesi gereği dile getirilirken, tüm k a z a n ı m l a r m ko
runması yolunda çabaların artırılması istendi. Ayrıca teknik elemanla
rın üretim sürecindeki yerlerinin önemi üzerinde durulurken, işçi sını
fı ile olan diyalogun işyerlerinde geliştirilmesinin gereği anlatıldı.
İT.TSK’ÎLtfPİ GftaT EfiiR^LMEl-İDİR.
İkinci gündem maddesinde, toplantıya katılan şubeler kendi çalış
maları hakkında bilgi verdiler. Vapılan görüşmelerd # , Şubeler ve Merkez
il Irkilerinin artırılması için çaba gösterilmesinin gereği üzerinde
duruldu, "u amaçla, haberleşme ağının geliştirilmesi yolunda yayınların
bölgesel toplantıların, danışma kurullarının önemli birer ar?ç olduğu
di^e getirildi, Şubelerde üyelerle olan diyalogun artırılması için üye
lere yönelik somut çalışmalar yapmanın gereği vurgulanırken, bu arada

p

- 7 eğitim çalışmalarının önemi belirtildi, flitinin, teknik elemanların öz
gül sorun1"rından kaynaklanarak, genel iilke sorunlarına ulanacak şekil
de '•'■a’TLİmrsı Önerildi. Paşiznin ve emperyalizmin üretim surecindeki
somut '’■©asımaCiarının teşhir edilmesi için, somut çalışmaların yarılması
önerle vurgulandı.
TtîTPD '"'ubeleri bölgelerindeki diger demokrrtik kitle örgütleriyle
olan çalışmalarını anlatırken, İskenderun Şubesi bu yendeki ilişkilerin
az olduğunu belirtti, Gaziantep, Mersin ve Tarsus şubeleri ise TÜTED'in
kitle örgütleri ile ballarının olumlu yönde geliştiğini söylediler. Kamu
kesiminde çalışan teknik elemanlarla, özel kesimde çalışan teknik ele
manların aracındaki konukluğun Mersin'de bir sorun olduğu dile getirilir
ker , İskenderun Şubesi tarım kesiminde yer alan teknik elemanlarla olan
ilişkinin zayıflığı üzerinde durdu.
J Kl'rrs?FTTT^ptîJ

tîîTPD

İÇİNDEKİ OP/\*TI ARTIRILMALIDIR. . .

Gündemin bu maddesinde, TÜTED'in teknisyenlerle olan ilişkilerinin
artırılması ve bu yöndeki çalışmaların hayata geçirilmesinin gereği
üstünde duruldu. Gaziantep şubesi, teknisyen okulu mezunlarının ezgül
sorunlarına ilişkin çalışmalarının sürdüğünü, teknisyen okulu son sınıf
öğrencilerinin mezuniyet sonrasında TttTFP'e kazanılması için çalışmalar
yanıldığını belirtti. Aynı şekilde, İskenderun şubesi ise, İzabe okulu
mezunlarının sorunlarına yönelik yazılarının şube bülteninde yer aldı
ğını, teknisyenlerle ilişkilerinin arttığını söyledi. Tarsus şubesi
açılacak bir teknisyenlik kursu ile teknisyenlik formasyonu k zrnmak
isteyenlere yardımcı olunacağını belirtti,
P-FT.Pfl.cpT ÖRGÜTTEN’T VE PÖL°ESFL İSFÎELİ^-İ
Gündemin Örgütlenmeye ilişkin maddesinde, güney bölgesinde var
olan şubelerin ilçelere yönelik çalışmalarının artırılması ve şubelere
bağlı olarak ilçe temsilciliklerinin oluşturulması konusu üzerinde du
ruldu. Ayrıca Güney bölgesinde şube olmayan illerde TÜTSP şubelerinin
OjMuşturrlması için şubelerarası ortak çalışmanın sürdürülmesi dile
«retiril di. ^u konuda, toplantıya katılan şubeler "rgütlenae çalışmala
rını yeniden gezden geçireceklerini söylediler.
a on olarak TÎÎTFE Genel Merkezinin mali durumu üzerinde görüşme
yarıldı. Görüşmelerin sonudda TÜTPD Şubelerinin Genel Merkeze
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n a y l a r m ı yollaması eğilimi ortaya çıktı.

ÇANAKKALE ^L G E . ^ T

TOPTANTISI

Çanakkale Bölgesel Toplantısı 17Temmuz'da Çanakkale'de "anıldı.
Saplantıya Genel r*aşkan A. Göker, M.Y.K. üyesi Y.Sayılgan, İ&tan’-ul
Şubesi vönetim Kurulundan v. Kaya, y. Fayülken, K. Kalkan, Çanakkale
cubeei v önefim Kurulundan A. Sungur, S. Aygören, M. Öztiirk, A. Tonun,
ve Çanakkale Şubesi üyelerinden T. Ziraatçiler Derneği Çanakkale sb. Baş
kanı A. Sarı, m. purlp, 'A. Karalı katıldılar. Pursa Şubesi ise toplantı
da temsil edilmedi.
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C-encl Pastan, gündemin ilk maddesinde, 17 Demokratik Kitle Örgütüni'n, tüzeklerinin anaç maddelerinden ve kitle tabanlarının somut
taleplerinden kaynaklanarak yürüttükleri ortak çalışmalar hakkında
açı-klaroslr.rda bulundu. 17 örgütün, kitlelerinin somut talepleri açı
cından ülkenin bugün içinde bulunduğu durumu değerlendirdiklerini ve
kitlelerinin 2. f'C olgusu karşısında Anayasanın dibacesinde yeralan
vc onu izleyen maddelere yansıyan demokratik haklarını soruna kadar
kull.anmakta kararlı olduğunun saptandığını belirtti. Fu değerlendir
meden hareket eden 17 örgütün, işçi sınıfımızın ilerici sendikal
örgütü D ■'■'•'İe diyalog kurulabilmesi açısından ilk olumlu adımı at
tığını sözlerine ekleyen Göker, DİST
^ Genel Faskanı Sayın Kemal
Terkler'le bir gö-'üşne yapıldığını açıkladı. İşçi sınıfının ve tüm
diğer emekçi sınıf ve tabakaların bağımsızlık, demokrasi mücadele
cinde birlikte hareketinin ve dayanışmasının esas alduğunu vurgulayan
aöker, emekçi kitlelerin aktif mücadeleye katılmadıkları sürece umut
lanmaya ya da düş kırıklığına uğramaya hakları olmadığını, tek umu
dun kitlelerin mücadeleye katılmalarında, mücadeleyi sürdürmedeki
kararlılıklarında ve işçi sınıfı hareketi doğrultusunda birliğin sağ
lanmasında aranması gerektiğini ve tüm Tt'TED yöneticilerinin rüncel
görevinin bunu üyelere anlatmak olduğunu söyledi.
İstanbul cubesi yöneticileri, seçimler öncesinde üyelerini, oy
a r ı y l a faşizmin tırmanmasını önlemeye çağırdıklarını, ancak teknik
elemanların ekonorik demokratik talepleri doğrultusunda mücadelenin
sürmesi gerektiğini vurguladıklarını belirttiler.
Çanakkale yöneticileri de seçimler öncesinde yürüttükleri demokra
tik faaliyeti anlattılar ve kitlesel mücadelenin sürdürülmesi yönün
deki "somut iv'tivacı gösteren gözlemlerini anlattılar.
Gündemin bundan sonraki maddelerinde üzerinde önemle durulan koras1
rT F-V *e bağlı Maden-{ş1in sürdürdüğü grev oldu. İstanbul cubesi y 'netı' cDderi teknik elemanları ,rakından ilgilendiren Maden -İş ~revine
ilişkin çakışmalarını ayrıntılı olarak anlattılar. Tüm teknik eleman
ların ve tüm demokratik güçlerin Mad.en-İş grevini desteklemesi gerek
tiğini vurgulayarak, bu desteğin daha da artırılması yanında ^EST'in
goroek yüzünün sergilenmesinin önemine ibaret ettiler. '^SS'in ne olur
no olmadığını teknik elemanlara anlatabilmek için bir seminer düzenle
dik^ erini , daha başka seminerler düzenlemeyi düşündükErini, 2i; Temmuz
da di”er demokratik kuruluşlarla birlikte İstanbul Açıkhava Tiyatro
sunda ’*->den-Îş*le dayanışma gecesi yapacaklarını, grevci işçi ve tek
nik elenanları grev yerlerinde sürekli ziyaret ettiklerini anlattılar
rnor'lantı.ya katılanların Maden-İş'in desteklenmesi konusunda görüşbir~ iği içinde bulundukları saptandı. F-u konudaki göreşmelor şu sözlerle
vurgulandım "î'adon-İş'in grevi mutlaka başarı ile bitmelidir. Tüm
demokratik güçler mutlaka işçi sınıfımızın yananda yer almak durumunda
dır. '
Gündemin diğer maddelerinde şube çalışmaları ve Derneğin genel
sorunları üzerinde duruldu.
.
İstanbul Şubesi yöneticileri,
Bilim ve teknikteki gelişmelerin
Türkiye somutunda teknik elemanlara yansıması" konulu bir seminer

«

düzenlemeyi rlU^ündtlJtLerini, Fubenin örfltit1»Ulvk düzeyini yükseltme
konusunda olumlu adamlar attıklarını, bu arada 30-^0 üyenin katıldığı
bir örgütlenme kon*İsyov,u kurduklarını ve bu komisyonun aktif olarak
çalıştığım, işyeri temsilcileri arasında ve örgütlenme komisyonunda
teknik eleman tanımı konusunda bir tartışma açacaklarını ve bu tartış
mayı ^kim a y m a kadar sonuçlandıracaklarını, çıkardıkları tT-'ber
bültenini biçim ve içerik yönünden daha iyi bir.hale getirmeyi düşün
düklerini, daha öne© düzenledikleri teknik kursları
sürdüreceklerini
anlattılar.
Çanakkale ^ ’besi yöneticileri de, Şubemin çalınma düzeyini yük
seltmek için çaba gösterdiklerini, bunun ilk adını olarak olağanüstü
kongreye gideceklerini, Eceabat'da bir lokal açmayı düşündüklerini,
Çanakkale'de teknik e“itim gören öğrencilerle -akından ilgilendikleri
ni, onların sorunlarının tart,ışılamağı bir forum düzenlemeyi öngör
düklerini açıkladılar. Ayrıca TtfTFD üyelerinin somut sorunları ile
ilgili seminerler yapmak istediklerini do belirttiler. Genel paşkan,
bu tür seminerler için konuşmacı olarnk Ankara'dan uzman elemanlar
rönderilebileceğini söyledi.
Gündemin ilgili maddelerinde İstanbul Şubesi Yöneticileri "TtlTED
TTaberlcr"in içeriğini eleştirdiler. Çanakkale'den toplantıya katılan
üyelerimiz
işyerlerinde çalışan teknik elemanların sorunları ile
TfTTT'in daha .yakından ilgilenire Fİ gerekti-ini vurguladılar.
İstanbul'da düzenlenecek,
Teknik Elemen örgüfrütıün Ortak Eylem
^ropramı kansamında bulunan Pölgesel Kurultayla ilgili olarak açılan
görülmede İstanbul ■
‘ubosinin çalışmalara etkin olarak katılmasının
öneni bir kez daha sa^t^ndı.
,
Toplantıda son olarak parasal sorunlar üzerinde duruldu. TÜT D'in
ürelerinin ödentileri ile ayakta durabilir ve faaliyetini sürdürebilir
’■»ale getirilmesinin acil bir sorun olduğu üzerinde görüş birliğine
varıldı.

