


Sayın Üyeler

TÜTED Ankara Şubesi olarak, kuruluşumuzdan bu yana çalışmalarımızın 
dökümünü yapmak, hesabını vermok ar.acı ile hazırladığımız bu çalışma ra 
porunu bilgilerinize ve eleştirilerinize sunuyoruz.

Çalışmalarımızın dökümünü daha sıhhatli, daha gerçekçi bir biçimde 
yapmayı amaçlıyorsak, o zaman sorunu bütünü içersinde ele almak, bu bü
tün içersinde tartışmak zorunluluğu ortaya çıkıyor. Bu zorunluluk ise 
geride bıraktığınız dönemde toplumumuzu anlamak gerejini yaratıyor. Ge
nel olarak Türkiye bütünü içersinde sorunları anlayabildiğimiz ölçüde 
özelde tüm çalışanların ve ntıun bir parçası olan teknii: elemanların so
runlarına yaklaşabiliriz. İşte bu zorunluluktur ki bizleri geride bırak
tığımız dönemi, bütünü içersinde çok kısa olarak ele almaya yöneltti.

Anti-demokratik baskıların yaygınlaştığı, başta işçi sınıfı olmak ü- 
zere tüm çalışan kesimlerin demokratik hakların ellerinden alındığı ve 
sınırlandığı ve kitleler üzerinde yoğun bir baskı ve terör uygulamaları
na tanık olduğumuz bir dönem yaşadık. Bazılarına göre ” ara rejim " ya
da ' olağanüstü dönem " diye adlandırılan, bizim w faşizm denemesi ” 
şeklinde nitelendirebileceğimiz bu dönem diğâr tüm demokratik güçler ’gi
bi biz teknik elemanları da yakından atkiledi.

1971 yılında Türkiye'de kapitalizmin bunalımın doruğunla olduğunu gö
rüyoruz. Bu dönem, tekellerin iyice belirginleştiği ve kapitalizmin bir 
satış buhranı ile ırşılaştığı, özellikle imalat sanayiinde kapasite kul
lanım oranlarının düştüğü bir dönemdir. Düşen kar oranlarını arttırmak, 
talebi arttırmayı, o da iş hacmini arttırmayı gerektirmiştir. Bunun için 
de gerekli finansman kaynaklarının sağlanması sanayie fon aktarılması, 
işçi sınıfınımakonomik taleplerinin sınırlandırılması gerekiyordu. Bu 
amaçla AP tarafından alınan tedbirlerin tekelci sarnayenin işine yaramana 
sı, kitlelerin ekonomik ve demokratik hareketlerinin yeni yeni boyutlar 
kazanması ve tekelci sermayenin tekelci olmayan sermaye kesimini bir an 
önce saf dışı edip iyice kontrolüne alma çabası Türkiye'yi"12 Mart reji- 
mi"ile karşı karşıya bıraktı. i.

"1? Hart" rejini tekelci'¡.burjuvaziye neler kazandırdı? Tüm demokratik 
güçlere neler kaybettirdi?

- İşçi sınıfının partisi- kapatıldı. İşçi sınıfının politik ...ücadele- 
sine set çekildi.

- Diğer ilerici-deı okratik örgütler kapatıldı, dernekler yasası değiş 
tirilerek demokratik güçler susturulmak istendi.

■ - Geniş ölçüde baskı ve terör uygulamasına girişildi.
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- Bakanlar Kurulu kararları v e .sıkı yönetim uygulanası ile işçi sınıfı
nın, anayasal grevtuakkını kullanması önlendi, 1963-1971 yılları arasın
da görülen 40 grev erteleme kararının 12 tanesi sadece 1971 yılına '.ittir. 
— Grev hakkı askıya alınırken lokavtlar birbirini izledi. 1971-1972 yılla
rında toplan 112 igyerinde yapılan greve karşılık işverenler 4792 işyerin
de lokavt yapmışlardır.
- Artan hayat pahalılığı karşısında gerçek işçi ve memur ücretleri düştü. 
İşçilerin gerçek ücretlerindeki düşüş %10'a yaklaştı.
- Anayasa değişiklikleri ile tüm demokratik güçlere darbeler indirildi.
- Bütün kredi olanakları tekelci sermaye emrine verildi. Kamu kesimi ve 
tarım kesininin kredi payı azaldı. 19&9 yılında 188 lira, 1972 yılında 
128 lira olan kişi başına kamu yatırımları 1973 yılında 54 liranın ̂ sağı
sına düştü.
- Diğer taraftan yerli sermayeyle ortak olan yabancı sermaye»yatırımları
nı 1971-1972 yıllarında en yüksek düzeye ulaştırdı.

Görülüyor ki ’>12 Mart rejimi" ile tekelci sermaye .»işçileri, köylüleri 
ve halkımızın -«.i.,er çalışan kesimlerini baskı altında tutarak onların a- 
leyhine genişlemiş ve güçlennişdir. 14 Skim seçimleriyle halkımız terci
hini damokrasiJ.cn yana kullanmış ve tekelci sermaye beklemediği bir yonil- 
iye uğratılmıştır. Ancak tekelci sermayenin siyasi bakıcıdan bazı mevkile

rini yitirmesine karşın ekonomik bakımdan etkinliğini sürdürdüğünü görmek
teyiz.

TEKNİK ELEMANLAR VE DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE

Tekelci sermayenin anti-demokratik girişimlerinin arttığı 12 Mart 
sonrasında teknik elemanlar sorunları bütün içerisinde değerlendirmesini 
bilmişler ve giderek demokrasi için mücadelede douoicratik güçler yanında 
her geçen gün güçlenerek yer almışlardır ve -lacaklardır. Bu mücadelede 
mimarları, mühendisleri, teknikerleri, teknisyenleri, teknik ressamları 
kısacası tüm teknik elemanları sinesinde barındıran ve bütün olanaksız
lıklara rağmen dönemin getirdiği zorlukların üstesinden gelerek teknik ele
manlar arasında bir saygınlı^ kazanan TÜTED'in önemli rolü vardır.

Demokrasi için verilen savaşta;
- Teknik elemanlar emperyalist güçlerle çıkar birliği içinde olan tekelci 
sermayenin anti-de. okratik uygulamalarına ve girişimlerine karşı demokrasi 
cephesinde yer alınışlardır.
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- Teknik elemanlar bir fcr.skı rubu olarak belirmenin Gereğine inatır.ışlnr, 
bunun çetin. ..uicadoicior ilo , ¿rçckleşobilocoğini anlarmışlar ve şimdiden 
etkin bir baskı grubu olabilmenin ön '•çoğullarını yaratmıştandır.
- Teknik elemanlar yurdumuzu ler geçen gün daha fazla dışa bağımlı kılan, 
teknolojinin özümlenmeden transferine, yerli mühendislik hizmetlerinin ya
lancılara yaptırılmasına karşı çıkmışlardır.
- Teknik elemanlar yaraltı ve yerüstü servetlerimizin hoyratça yabancılara, 
peşkeş çekilmesinin karşısında olmuşlardır.
- Teknik elemanlar eğitimin halkın çıkarlarına uygun biçimde yapılmasının 
kavgasını vermişler v>_ uygulanan statü dolayısıyla "beyin" lerin yabancı 
ülkelere göçüne olanak veren yapımn vo uygulamaların kamışında yer almış
lardır.,

TEKHİk BIKMAKLAR VE SENDİKAL Î İ k LAIî

Tümüyle demokratik girişimlerdcn yana olan teknik elemanlar, kendi eko- 
nc ik ücadı İdlerinin. artan he.} at pahalılığı karşısında, ancak sendikal ör
gütlerde yi labileceg :o ınâ;.r.ııçlardır. İşverenlerin insafına terkedilmemok 
için kendi puzaılık olanaklarım sağlamak teknik «lcmanların en doğal ve
lomokratik aakicıJı* o bu hakkı elde-etnonin yolu önce teknik, elemanların keıı-'î
di aralarında bir birlik oluşturmaları, daha sonra da tüm çalışanların bi
linçli dayanışmasından geçer. İşte 1, îSSUİK ELEMAN KURULTAYI bu birliğin 
ilk ve başarılı adlı. ıdır" Kendi ekonomik koşullarınızı pazarlık ilo elde 
etmek vo ülke ¿Ön timinde söz sahibi olabilmek için sendikal haklarımızı, 
diğer tij;.: do -.okratik ülkelerde olduğu gibi, elde edeceğiz. Eu teknik eleman
ların uğruda yılmadan mücadele edecekleri somut bir hedeftir.

3UEE ¿T/CştiftJARI

TÜ’.'.Eİ Ankara Şubesi -.uru İmasından bu yana az bir zaman geçmesine rağmen 
çalışma.’’ arını ;orunları1' Uüüt'r lüğünü anlayarak yürütmeye çalışmıştır.

TÜTER Ankara Şubesi olarak;
TİjîED Genel merkezi ile ¿at:: bir uyum içersinde, toknek elemanların birli

ğini en iyi biçimde gerçekleştirmenin başarılı bir relimi olan 1.Teknik Eleman 
Kurultayına ;arak kurultay öncesi komisyon çalışmalarına katılarak ve gerekse 
Kurultayda aktif bir rol oynayarak katkıda bulumaya çalıştık.
- Tekrâk lo..nl- a u  bir baskı grubu olarak belirebil;lelori için kendi '-ra
darında sağlam l'ir dü\;*kıce birliğine varmaları gerekir. Eu düşünce birliğııi 
yaratmanın on etkili biçimi tüm teknik elemanlara seslenen bir yayın organı
dır. ])u Iv-Jcmdan ıJTED Ankara Şubesi "TUTED HABERLER'' in en etkili bir biçim-
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de çıkması için tün olmaklarıyla TÜTED Genci Merkezine yardın etmiştir.
- Teknik elenanl rıa kendi aralarındaki birliği çalışanların ortak ,:ıüc a de
leri için bütünüyle ¿.erekli bir ön koşuldur. 3u birli_;i tün odalar, di ;er 
teknik clenan örgütleri ve TÜTED ortaklaşa sağlayacaklardır. Ankara Şubesi 
bu birliği sağlamak için tün odalarda ve diğer teknik clenan. örgülerinde

çalışmayı görev kabul etmiştir.
- Dernek tabanının nitelik olarak güç1erdirnenin nicelik olarak da güçlen
dirme önen taşır.Gclecekte bu çalışmalara daha fazla öner, kazandırılması 
gerekecektir.
- Derneğin mali olanaklarının arttırılması ve derneğe daha rahat çalışma 
olanaklarının sağlanması için TÜTED Ankara Şubesi yer.i olanaklar aramıştır. 
İlerdeki dönemde üye aidatlarının geniş ölçüde toplanmasını sağlamak zorun
dayız .Bununda TÜTED işyeri temsilcilikleri ile sağlanacağının bilincindeyiz.

Çalışma raporunuzun yukarıda çok kısa olarak leginilen bütünlük içje-r. 
risinde değerlendirilmesini dileriz.

Saygılarımızla

TÜTED AIÎKARA ŞUBESİ 
MÜTEŞEBBİS YÖNETİM KURULU
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ŞENEL MERKEZ DELEGE ADAYLARI

1- İLKAY İZER 18- CENGİZ HAKSEVER
2- ARİF ŞENTEK 19- KAHRAMAN ALBAYRAK
3- GÜVEN BİRKAN 20- ÜMİT ÇAYIREZMEZ
VRAŞİT GÖKÇELİ 21- ESEN ERGİN
5- GÜNEY GÖNENÇ 22- YILMAZ ÇAMLIBEL
6- YAVUZ ÖNEN 23- CEMİL OĞUZ
7- KEMAL OYMAN 24- UĞUR KÖKTEN
8- ARSLAN TÖREYEN 23- İLKER AKMAN
9- NİYAZİ TAŞKAN 26- ZÜLKÜF AKER
10- ÖMER YENEL 27- RUHİ KANBAY
11- ARİF DELİKARLI 28- PEYİMİ ARIIRK
12- TEOMAN ÖZTÜRK 29- MELİH TÖRELİ
13- AHMET SÖNMEZ 30- ERDİNÇ TALÜ
14- HÜSEYİN YÜCEL 31- NERMİN SUNGAR
15- ENGİN AKON 32- M. ALI POLAT
16- İHSAN KARABABA 33- DURMUŞ AYT3KİN
17- FERHAT TÜRKMAN

1



YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ

1- NEŞET KOCABIYIKOGLU
2- ARSLAN TÖREYEN
3- RUHİ KANBAY
4- IIEHMET ÖNER
5- MELİH TÖRELİ

DENETİM KURULU ADAY LİSTESİ

1- İLKER AKMAN
2- HÜSEYİN YÜCEL
3- NİYAZİ TAŞICAN


