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| Eylem Birliği için somut

adımlar af JıyorJ

TUTED TÜM TEKNİK 
ELEMANLARI EYLEM 
BİRLİĞİNE ÇAĞIRDI

A nkara (Politika) — TU- 
riiLt Geneı Yönetim Kuru- 

“ u nuıı aldığı k ararlan  değer 
ilendiren dernek Merkez Yö- 

l aetim Kurulu demokrasi güç 
ilerin in  eylem birliği için,
| tüm teknik elem anları ve ör
güt birimlerini göreve çağır
dı. TUTED Merkez Yürütme 
Kurulu’nca yapılan açıklam a 
da teknik elem anların eko
nomik, demokratik lıpkları 
uğrundaki mücadele birliği
nin sağlanm asın ın  demok
rasi güçlerinin Türkiye ge- 

i nelindeki eylem birliğinin 
| sağlanm ası, görevinden ay- 
Irı olm adığı belirtilerek «Şim- 
|d i  söz yerini eyleme bırak- 
,1 nalıdır. Demokrasi güçlei'i- 

jn in  eylem birliği için görev 
|i başına.» denildi.

TÜTED Genel Yönetim Ku 
Irulu ’ııun 21 Ekim tarihli top- 
Slantısm da alm an kararları! 
jdeğerlendiren Dernek Mer- 
gkez Yönetim Kurulu, tüm ! 
Iteknik elem anlara ve TU -j 
¡T ED  birimlerine bir çağrı yal 
ıparak, eylem birliğini oluş-J 
| turm ak am acıyla, bulunduk

ları bölgelerdeki diğer demokf 
pratik kitle ve meslek örgüt
le r in in  birimleriyle olan kar-] 
jtieşçe, dostça ilişkilerini ve] 

layanışm alannı pekiştirme 
fenni istedi.

ki örgütlerinin arasındaki 
iş ve eylem birliğinin sürek
li kılınm asına da katkıda bu 
lunacağı inancını açıklar.

Bugüne dek bağımsızlık
tan yana olan güçlerin em 
peryalizme ve faşizm e karşı 
eylem birliğinin gerekliliği ü- 
zerinde çok söz söylendi. Böy 
leşi bir eylem birliğinin so
m utlanabileceği özellikle MC 
dönemindeki deneylerle de 
kanıtlandı.

Şim di söz, yerini eyleme 
bırakmalıdır. Geçm işteki de
neylerden gerekli dersi çı
kararak ve 14 Ekim seçim le
rinin sonulların ı bir an  için 
olsun gözardı etmeden, de
mokrasi güçlerinin eylem 
birliği için görev başına.»

•  TUTED MERKEZ YÜRÜT
ME KURULU’NUN AÇIK
LAMASINDA «ŞİMDİ SÖZ 
YERİMİ EYLEME BİRAK- 
MALİDIR. DEMOKRASİ 
GÜÇLERİNİN EYLEM BİR
LİĞİ İÇİN GÖREV BAŞI
NA» VE «ANTİFAŞİST, 
ANTİEMPERYALİST M Ü
CADELEDE EN GÜÇLÜ 
SİLAH ÖRGÜTLERİMİZ- 
DİR» DENİLDİ.

9  AÇIKLAMADA AYR’CA, 
«BU BİRLİK TABANDA 
TÜM İŞv ERLERsNDE, TA
VANDA TEKNİK ELEMAN 
ÖRGÜTLERİ ARASINDA 
MUTLAKA SAĞLANA5 
ÇAKTIR.»

p Ö l l  T tK  f l

7 I Z A CI7 9



TÜTED Merkez Yürütme 
lurulu’nun teknik eleman- 

\  ve TÜTED birimlerine 
•.ptığı çağrıda özetle şu gö- 
işlere yer verildi:
«Merkez Yürütme K uru
muz, tüm örgüt birimleri- 
İzi eylem birliğini oluş* 

;urma yönündeki çabaların 
önünü açm ak üzere bulun
dukları bölgelerdeki diğer de 
mokratiK kitle ve m sslek ör
gütlerinin birimleriyle olan 
kardeşçe ve dostça ilişkileri
ni ve dayanışm alarını pekiş
tirmekle görevli kılar.

Merkez Yürütme Kurulu
muz, tüm  demokrasi güçle
rinin Türkiye genelindeki ey 
lem birliğinin oluşturulabil- 
mesinin önündeki engellerin | 
kaldırılm asına ve örgütler 
ıra sı karşılıklı güvenin güç
lendirilmesine katkıda bulu
nabilecek, ortak üs yapm aya 
k'önelik sınırlı eylem birlik- 
•erine TÜTED’in fiilen katıl- 
ııaya istekli olduğunu açık- 
ar.

içinde bulunduğumuz ko
fullar antiem peryalist, anti- 
aşist m ücadelenin başarıya 

bulaştırılması görev ve so- 
umluluğunun her zaman- 
inden daha fazla öne çıkar 

mıştır. Bu, aynı zam anda 
örgütleri güçlendirme görev 
ve sorum luluğunun da her 
zam ankinden daha fazla  ö- 
ne çıkm ası demektir.

Antiemperyalist, an tifaşist 
m ücadeleac en güçlü silah 
örgütlerimizdir. Örgütlerimi
zi her zam ankinden daha güç 
lü kılm a görevi gündemdedir. 
Tüm  TÜTED birimlerinde da 
ha güçlü bir TÜTED için se
ferber olalım. Merkez Yü
rütme Kurulumuz, tüm  TÜ
TED üyelerini örgütleriyle o- 
lan bağlarını sıkılaştırm a- 
ya, kendi aralarındaki d a
yanışm ayı yükseltmeye ve 
TÜTED’e dah a çok katkıda 
bulunm aya çağırır.

Teknik elem anların eko
nomik, demokratik hakları 
uğrundaki mücadele birliği
nin sağlanm ası demokrasi 
güçlerinin Türkiye genelin
deki eylem birliğini sağlam a 
görevinin bir parçasıdır.

Tüm  teknik eleman kate
gorilerinin ortak sorunları et 
rafında kenetlenmeleri ve 
mücadelelerini her düzeyde 
birleştirerek yükseltmeleri
nin zorunluğu pratikte kanıt 
lanm ıştır.

Bu birlik tabanda, tüm  iş
yerlerinde, tavanda teknik 
eleman örgütleri arasında 
m utlaka sağlanacaktır.

Merkez Yürütme Kurulu
muz, tekniker, teknisyen, 
jeolog, kimyager, teknik res
sam , mühendis, m imar, ar- 
kiolog, istatistikçi, jeofizik
çi, prospektör, topograf, m a
tem atikçi, teknik öğretmen, 
tüm  teknik elem anları a ra 
larında dayanışm ayı ve mü
cadele birliğini yükseltmeye 
ve TÜTED çatısı altında güç
lerini birleştirmeye çağırır.

Merkez Yürütme Kurulu
muz, tüm  teknik elem anla
rın örgütsel birliğinin onla
rın hayat içindeki dayan ış
m asını ve mücadele birliğini 
sağlam aya olduğu kadar mes 
lek kotegorileri düzeyinde-


