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alınan kararları değerlendiren TÜT.ED
Merkez Yürütme Kurulu tüm teknik 

/̂n
elemanlara ve TÜTED4in tüm birlikleri 
ne aşağıdaki çağırıyı yaptı.

Önümüzdeki günleır, demokrasiden yana olan güçlerin eylem birliğini 
sağlamaya yönelik çabaların yoğunlaşacağı günler olacaktır.
Demokrasiden yana olan güçlerin eylem birliğinin sağlanması yaşadığı 

mız son yılları^, önemini her zaman koruyan bir gündem maddesi oldu.
lif Ekim seçimlerinden sonra da sorun olanca önemiyle yine gündemde

dir „
Merkez Yürütme Kurulumuz, 21 Ekim 1979 tarihinde toplanan Genel 
yönetim Kurulumuzun aldığı karakların ışığı altında, TÜTED'in demok
rasi güçlerinin eylem birliğini sağlama yönündeki çalışmalara etkin 

bir biçimde .katıluanm . kaçınılmaz bir görev olduğunu vurgular.
Merkez Yürütke Kurulumuz, tüm örgüt birimlerimizi eylem birliğini 
oluşturma yönündeki çabaların önünü açmak üzere bulundukları bölgeler
deki diğer demokratik kitle ve meslek örgütlerinin birimleriyle olan 
kardeşçe ve dostça ilişkilerini ve dayanışmalarını pekiştirmekle 
görevli kılar.
Merkez Yürütme Kurulumuz,tüm demokrasi güçlerinin Türkiye genelindeki 
eylem birliğinin oluşturulabilmesinin Önündeki engellerin kaldırılması
na veörgütler arası karşılıklı güvenin güçlendirilmesine katkıda bulu — 
nabilecek , ortak iş yapmaya yönelik sınırlı eylem birliklerine 
TÜTED'in fiilen katılmaya istekliolduğunu açıklar.
İçinde bulunduğumuz koşullar antiemperyalist antifaşist mücadelenin 

başarıya ulaştırılması görev ve sorumluluğunu» herzamankinden daha 
fazla öne çıkarmıştır. Bu, aynı zamanda örgütlerimizi güçlendirme 
görev ve sorumluluğunun da her zamankinden d.- ha fazla öne çıkması 
demektir.
Anti emperyalist antifaşist mücadelede ea. güçlü silah örgütlerimizdir
Örgütlerimizi herzamankinden daha güçlü kılma görevi gündemdedir.

Tüm TÜTED birimlerinde daha güçlü bir TÜTED için seferber olalım.
Merkez Yürütme Kurulumuz, tüm TÜTED üyelerini örgütleriyle olan 
bağlarını sıkılaştırmaya, kendi aralarındaki dayanışmayı yükseltmeye 
ve TÜTED'e daha çok katkıda bulunmaya çağırır.



Teknik elemanların ekonomik, dekıokratik hakları uğrundaki mücadele 
birliğinin sağlğnması demokrasi güçlerinin Türkiye genelindeki eylem 
birliğini sağlama görevinin bir parçasıdır.
Tüm teknik eleman kategorilerinin ortak sorunları etrafında kenetlen
meleri ve mücadelelerini her düzeyde birleştirerek yükseltmelerinin 
zorunluluğu pratikte kanıtlanmıştır«
Bu birlik tabanda tüm işyerlerinde, tavanda teknik eleman örgütleri 
arasında mutlaka sağlanacaktır»
Merkez Yürütme Kurulumuz, tekniker, teknisyen, jeolog,kimyager, 
teknik ressam, mühendis, mimar, arkeolog, istatistikçi, jeofizikçi, 
prospektör, topoğraf, matematikçi, teknik öğretmen, tüm teknik eleman 
-~̂ arı aralarındaki dayanışmayı ve mücadele birliğini yükseltmeye ve 
TÜTED çatısı altında güçlerini birleştirmeye çağırır.
Merkez Yürütme Kurulumuz tüm teknik elemanların örgütsel birliğinin 
onların hayat içindeki dayanışmasını ve mücadele birliğini sağlamaya 
olduğu kadar meslek kategorileri düzeyindeki örgütlerinin arasındaki 
iş ve eylem birliğinin sürekli kılınmasına da katkıda bulunacağı
inancını açıklar. /demokrasiden
Bugüne dek bağımsızlıktan yana olan güçlerin emperyalizme ve faşizme 

karşı eylem birliğinin gerekliliği üzerinde çok söz söylendi. 3öylesi 
bir eylem birliğinin somutlanabileceği özellikle MC dönemindeki 
deneylerle de kanıtlandı.
Şimdi söz, yerini eyleme bırakmalıdır. Geçmişteki deneylerden gerekli 

dersi çıkararak ve 1^ Ekim seçimlerinin sonuçlarını bir an için olsun 
"gözardı ¿tmeden;
- Demokrasi güçlerinin Eylem Birliği için görev başına.


