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1 „ TÜTED Haberler Gazetesinin hazırlanması s
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33u günkü koşullarda TÜTED Haberler Gazetesi aylık olarak çıkmaktadır.
Her ay yapılacak ilk iş, çıkış tarihi olarak saptanan güne göre
(defişmemek üzere) gazetejre girecek haber ve jrorumları hazırlama,
derleme ve basım işlerini düzenlemek üzere "zamanlama" olmalıdır.
?>u plan dahilinde TÜTED Haberler’in üyelere ve diğer kurumlara
ulaşması da düzenli olacaktır.
TÜTED Haberler Gazetesi haber ve yorum-inceleme olmak üzere iki
türlü yazıjjaa» yer vermektedir. Bu ikili durumun her sayıda belli
bir oran içinde tutulması ( 1/3 yorum-inceleme gibi) gerekmektedir.
Yayın kurulu belirtilen özellikleri dikkate alarak çalışmasını
şöyle yürutmelidir;
Haberler
Gazetede yayınlanan haberlerin niteliği iki bölümden oluşmaktadır.
a) Örgüt haberleri 2 TÜTED Şubeler ve temsilciliklerinin çalışmaları
mutlaka basma, üjrelere ve diğer kurumlara duyurulmalıdır.Bu soru
nun çözümü, her şubede oluşacak yajnn komitelerinin, yapılan çalış
maları düzenli olarak Yayın Kuruluna aktarmasında yatmaktadır.
Şube yajrm komitelerinin harekete geçirilm.esi ve istenen çalışma
ların başarıya ulaşması için Yayın Kurulu TÜTED Yönetim Kurulu aracı
lığıyla Şubelerle ilişki kurmalıdır. İsteklerini sürekli olarak
tekrarlamalıdır. Merkez, Şube ve işyeri temsilcilikleri çalışmaları
nın, seminer, toplantı, forum çalışmalarının dujrurulması örgütlenme
çabalarına güç katacaktır.
b) Diğer Teknik Eleman Örgütleri ve Demokratik Kitle Örgütlerinden
haberler ve Yurt haberleri: örgüt çalışmaları dışında diğer teknik
eleman örgütlerinin hazırladığı bildiri, meslek sorunları,seminerler
vb. haberlere, karikatürlere ve fotoğraflara yer verilmelidir.
Memur-Öğretmen-İşçi kuruluşları faaliyet haberlerine, eylem ve
güçbirliği açısından TÜTED Haberler*de özellikle yer vermek gerekir.
Güncel yurt sorunları, teknik elemanı ilgilendiren olay,

.cıyım,

direniş, işçi olayı, grev gibi haberlerin TÜTED Haberler’de yer
alması gerekir. Yukarda belirtilen haberlerin derlenmesi Yayın
Kurulunun görevi olacaktır.
Yjorum _ve İne el em elor
TÜTED Haberler Gazetesi1nde sürekli olarak TÜTED politikası çerçeve
sinde , teknik elemanları yönlendirici, güncel olayları yorumla
yan bir başyazı yayınlanmaktadır. Başyazının konusu ve yazılmasından
TÜTED Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır. Yayın Kurulu bu konudaki
eğilim ve önerilerini Yönetim Kuruluna iletmelidir. TÜTED’i bağlay

yorumlar için

Yönetim Kurulunun onayı alınmalıdır. Yorumlar için

Yönetim Kurulunun önerileri yerine getirilmelidir.
Yayın Kuruluj teknik eleman sorunları, sendikalaşma, kararname ,
dünya deneyleri gibi konularda TÜTED Araştırma Komisyonu,uzman
kişiler ve diğer kuruluşlarla temas kurarak gerekli inceleme ya
zılarının TÜTED Haberler*de yayınlanmasını sağlamalıdır.
2- Teknik işler0
TÜTED Haberler Gazetesinin yazılarının derlenmesi dışında, dizgi,
düzenleme, baskı ve ara işlemleri yapmak üzere Yayın Kurulu görev
bölümü yapmalıdır. Gerekli öneriler Yönetim Xiuruluna iletilmelidir,
/

3- Dağıtım ;
TÜTED Haberler1in üyelere ve teknik elemanlara, teknik eleman ol
mayan kesimlere en iyi bir şekilde ulaşması ve o]cunabilirliğinin
araştırılması gereklidir.
Yayın Kurulu bu konularda gerekli araştırma ve denetim için çalış
ma yapmalıdır. Gelen eleştiriler değerlendirilmelidir.
4” Diğer örgüt yayınlarına yazı yazmak, yazılar almak;
Çalışmalarımızda ve hedeflerimizde aynı ilke birliği içinde oldu
ğumuz memur-öğretmen-işçi örgütlerinin yayın organlarında TÜT-îiD’i
tanıtıcı, teknik eleman sorunlarını i ş i t e n yazılar yazmak,TUTED
Haberlerde yandaş örgütler tarafından yazı yazılmasını sağlamak
gereklidir.
5- Diğer basım ve düzenler;.e ;
Genel Merkez ve Şubelerce çıkarılacak broşür,bülten ve diğer ya
yınların basım ve düzenleme işleriyle uğraşmak Yayın Kurulunun
diğer görevidir. Bu konu ile ilgili öneriler Yayın Kuruluna ile
tilecektir.
6- Hukuksal durums
TÜTED.Haberlerde çıkan tüm yazıların Dernekler yasası ile Basın
yasasına uyması gereklidir. Bu ar-açla gerekli hukuksal girişimler
Yayın Kurulu tarafından sağlanmalı ve öneriler getirilmelidir.
7- Yazı,haber ve yorumların sorumluluğu.i
TÜTED Haberlerde çıkan tüm yazı, haber ve yorumlardan TÜTED Yöne
tim Kurulu ve hukuken de sorumlu yönelmeni sorumludur. Bu nedenle
yayın kurulu, TlİT1D Haberlerde çıkacak tüm yazılar için TÜTED
Yönefcifa Kurulunun olurunu almalıdır.
Yayın Kurulu yukarda belirtilen görevleri, genel komisyon rapo
rundaki çalışma biçimi esasları dahilinde yapmak üzere TÜTED
Yönetim Kuruluna kendi görüşlerini içeren bir raporu sunmalıdır.

