
TÜRKİYE 3.TEKNİK ELEMAN KURULTAYI 24 5 1976

BASIN BİLDİRİS İ .

150 bin teknik elemanı temsil eden 

(34 Teknik eleman örgütünün katıldığı 3.Teknik 

eleman kurultayı, 22 ve 23 mayıs 1976 günleri 

Ankara'da toplanarak aşağıdaki görüşlerin kamu 

oyuna duyurulmasına karar yermiştir.

Türkiyede, 'büyük bir kesimiyle çalışanların bir bölümünü oluşturan ve 

emekten yana olan teknik elemanlar, kapitalizmin kaçınılmaz sonucu olarak 

artan enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik karşısında giderek yoksullaş

maktadır. Teknik elemanlar artan faşist saldırılara anti-demokratik baskı

lara hedef olan emekçilerin bir parçacını oluşturmaktadır. Bunun somui 

görünümleri Türkiyenin çeşitli bölgelerinde çeşitli olaylala crtaya çıkmak 

tadır, İskender aiJEta, Seydişehirde, kırıkkalede, karadeniz" Bakı_' işlet

melerinde, Malatyada, Çanakkalede şimdiye dek sürdürülen baskı ve saldırı

lara, son günlerde yenileri eklenmiştir.

TÜTED Rize şubesi üyesi olan ve çaykur genel müdürlüğünde çalışan makine 

mühendisi Cemal Çetinyılmaz, sokaklara yazı yazdığı ihbarıyla gözaltına 

alınıp, önce serbest bırakılmış, daha sonra yeniden göz altına alınarak 

Trabzon emniyet müdürlüğünde işkence görmüş, ve hastalanarak tedavisi 

Rize valisi tarafından engellenmiştir, daha sonara ilericilerin zorlamasıy

la, hastahaneye götürülebilen Cem$l Çetinyılmaz bir haftalık rapor almış

tır.

TÜTED Rize şube başkanı olan ve Çaykur genel müdürlüğü inşaat dairesi 

müdürü olan Asım Beşikçi hakkında TÜTED*deki çalışmalarından dolayı 

tahkikat açılmış ve hiçbir delile dayanmaksızan yasa dışı olarak görevin

den, açığa alınmıştır.

TÜTED İznir Şubesi 20.5.1976 günü güvenlik kuvvetlerince hic bir yasal 

gerekçe göstermeden ikinci kez aranmıştır.

TÜTED İstanbul Şubesi Kartal lokali güvenlik kuvvetlerince aranmış, 

hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden üyelerimizden Dursun Ekinci ve Fırat 

Türkoğlu gözaltına alınmıştır, işkence gören üyelerimizden Dursun Ekinci 

serbest bırakılmıştır Fırat Türkoğlu ise hala gözaltındadır.

TÜTED Çanakkale şubesi 20.5.1976 'da emniyet müdürlüğünün gerekçeli 

kararı ve Valinin oluru ile gerçek olmayan bir gerekçe ile kap tılmış ve 

yönetim Kurulu üyelerinden Haşan Akça, Medar Kalkan, Armağan Sunjur,

Meyden Nurlu açığa alınmıştır.

TMMOB^nin Ankaradaki ]okalinde bulunan teknik elemanlar 22.5.1976 

Cumartesi gecesi faşist çetelerin saldırılarına uğramıştır.
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Aslında bu olaylar, işçi ve emekçi sınıflara yöneltilen saldırı vebaskmın 

sadece bir kaçıdır işçi ve emekçi sınıfların tüm ekenomik, demokratik ve 

sosyal istekleri baskı ve terörle engellenmek istenmektedir.

Türkiyenin her yerinde silahlı faşist çeteler cinayetler işlemektedir. 

Fabrikalarda, tarlalarda, meydanlarda faşist terör j^oğunlaşmaktadır.

Can güvenliği kalmamıştır devrimci öğrencileri, öğretmenlerin, işçilerin 

öldürülmesi, yaralanması ve işkence görmesi hayatını doğal bir parçası 

haline gelmiştir.

Bütün bunlar doğaldır çünkü,

dünya işçi sınıfı hareketinin gelişen mücadelesi, ulusal kurtuluş 

haraketlerinin ^ferleri ile emperyalizm gerilemektedir. Türkiyede ise 

işçi ve -mekçi sınıfların örgütlü ekenomik ve politik mücadelesi yeni 

boyutlara ulaşmaktadır. Bu durum karşısında ve kapitalizmin anarşik üretim 

yapısının doğal sonucu olan bunalımlar karşısında, egemen güçler çareyi 

işçi ve emekçi sınıfların isteklerini engellemekte bulmak+adır. Bu yüzden 

de faşist saldırı baskı ve kıyımlar artmakta, anti-demokratikieşme süreci 

hızlanmaktadır.

Bu aşamada güncel sorun faşizme geçit vermemek için, faşist tırmanışa son 

vermek ve faşizmi yok etmek için, tüm ilerici demokrat güçlerin örgütlü ve 

birlikte mücadelesinin oluşturulması, işçi sınıfının mücadelesinin yanında 

ağırlığını koymasıdır.

Teknik Elemanlar;

Grevli ve topll sözleşmeli sendikal haklar içiin

MC iktidarının hazırladığı son yan ödemeler kararnamesindeki ayrıcalıkların 

kaldırılması için MEYAK kesintilerinin sona ermesi için.

Halkımıza uygulanan faşist baskı ve terörün önlenmesi için 

Devlet Güvenlik mahkemelerinin kaldırılması için

TCK'nun 14-1-142 maddeleri ve tüm anti-demokratik yasaların kaldırılması içir 

Eşşist yuvaların kapatılması için 

İşçi memur ayrımının son bulması için 

faşizme karşı ortak mücadelenin başarma ulaşması yolunda kendisine düşen 

görevj gücü oranında yapmaya kararlıdır.

KAHROLSUN EMPERYALİZM YE FAŞİZM.

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ VE EMEKÇİ HALKIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ.

YAŞASIN TÜM ÇALIŞANLARIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ 

SENDİKA HAKKI MÜCADELESİ. . k.
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