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6.8.1979 TÜTED Genel Başkanı Aykut GÖKER, Türkiye
Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası 
Genel Başkanı Mustafa KARAMYI1 ya gönder - 
diği bir açık mektupla Faradaya’yı, Mersi':. 
Soda İşyeri ile ilgili olarak bağıtlanan 
ve teknik elemanları kapsam dışı bırakan, 
toplu sözleşme ile,işyerinde olup bitenler 
hakkında açıklamada bulunmaya davet etti. 
Aşağıda bu mektubun metnini sunuyoruz,

Sayın Mustafa Karadayı
Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri 
Sendikası Genel BaŞİranıAnı5:ara

Mersin Soda Grevi dolayısıyla Sendikanızca düzenlenen Mersin-Ankara 
yürüyüşü TÜTED tarafından da desteklenmişti.Bu destek hem,işçinin- 
emekçinin hakkının savunulması mücadelesinde yer alan TÜTED1in doğal 
bir görevi hem de Sendikanızın bu konudaki çağrısının bir sonucuydu.
TÜTED1in bir teknik eleman örgütü olarak Mersin Soda Grevi ile ilgi
lenmesinin bir başka nedeni de,aralarında üyelerinin de bulunduğu çok 
sayıda teknik elemanın işçilerle birlikte greve katılıyor ve yiğit So 
da işçileri ile omuz omuza bir mücadele veriyor olmasıydı. Ne varki, 
söz konusu yürüyüşten sonra bağıtlanan toplu sözleşme konusunda yayın 
organlarına yansıyan halxiriere. bakılırsa ; elde edilen ekonomik kazanım 
lar Mersin Soda işçi ve emekçilerinin verdikleri mücadele ile pek kı
yaslanır gibi gözükmüyor.Öyle anlaşılıyor kijgrev süresince işveren 
tarafından Fabrika*ya doldurulan faşistlerin yerlerinde kalmaları ve 
teknik elemanların toplu sözleşme kapsamı dışında bırakılmaları işve
renin isteği doğrultusunda Sendikanızca sineye çekilmiştir.Böylece 
Sendikanız üyesi işçiler işyerindelci silahlı zorbaların insafına terl
edi İmiş, teknik elemanlar da işveren karşısında yalnız bırakılmışlardır 
Yine basından öğrendiğimiz kadarıyla bu koşullara tahammül edemeyen 
işçiler işlerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır.
Bu durumda ¿izi,daha önce desteğini talep ettiğiniz tüm örgütlere yeni 
den bir çağrıda bulunarak;demokrat,ilerici kamuoyunu son derecede ya
kından ilgilendiren ve o derecede de rahatsız eden bu haberler konusun, 
da ayrıntılı açıklamalarda bulunmaya davet ediyorum,Saygılarımla.
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