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Bu gidişe 'dur, denm eli!..
İşçi ve emekçilerin ir.r de bu

lunduğu yaşam koşulları IMF kay- 
nakli «kökü dışarda» devalüasyon 
ve onu izleyen zamlardan sonra da- 
yanılmaz ölçüde ağırlaşmıştır. Fi
yatlarla birlikte işsizliğin aıtması- 
na karşın, büyük tekellerin kârı 
basma da yansıdığı gibi dev boyut
lara ulaşmakta, zamlara ktrşı çı
kan bir tek sermayeder ve örgütü
ne rastlanmamaktadır. Petrole ya
pılan zam, başta uluslararas' tekel
ler ve yerli işbirlikçilerine yeni 
vurgun olanakları sağlamaktadır.

Son zamlarla teknik eleman
ların da belini büken gerici-faşist 
iktidar; bir süreden beri yönetim 
kademelerini faşistleştirebildiği ka
mu kuruluşlarında yanöderııeleri ve 
kararnamesi çıkmış yanödeme fark
larını her olanağı zorlayarak öder
ken, «gözden çıkarmış» olduğu ba
zı kamu kuruluşlarında bu ödeme
leri yapabilmek için önlemler al
mak ve ödemeleri yapmak şöyle 
dursun, ödememek için yen", tezgah, 
lar ve planlar hazırlamaktadır. Tek
nik elemanlar olarak bu tarafgir ve 
eşitliğe ters gidişi şiddetle, kınıyor, 
yürürlükteki Anayasa ve yasaları 
çiğneyenlerden işçi sınıfı ve diğer 
emekçi kesimlerle birlikte hesap 
soracağımızı vurguluyoruz

Temel gereksinim maddeleri 
stokçuların eline ve insafın ı bıra
kılarak zamlar için gerekçe yaratı
lırken, tüm memurların ikramiye 
ve yan ödemelerine göz dikilerek 
K IT ’lerin üyelik ödentisi, dayanış
ma vs isimli fonlarla MESS gibi 
sermaye örgütlerine peşkeş çekil
mesinden doğan zararları, en fazla 
vergi veren işçi ve memurla ruan çı
karılmak isteniyor. Yasa organları 
teşvik ikramiyelerinin kesilmesinin 
yasa dışı olduğunu saptıyor

Memur aylıklarının deıfıal aıt- 
tırılmayışının nedeni, aradaki kor
kunç farkın faturasını emekçilere 
ödetmektir. Daha fazla dayanma 
gücü kalmayan bu kesimle-, asga
ri ücretin net 5000.— TL. olmasını 
ve bundan hiçbir vergi kesilmeme
sini, asgari ücretin demokratik bir 
biçimde saptanması için < inekçile
rin kitlesel olarak örgütlı ndikleıi 
sendikalar ve demokratik kitle ör
gütlerinin söz sahibi olmanın; kira, 
yakacak ve giyim parası verilerek 
1,5 yılda Ankara’da % 80—165 ora
nında artan kiraların düşürülerek 
dondurulması ve malsahi^lerinm 
insafsızca sömürüsüne son veril
mesi için yasa gücünde b'v karar
namenin derhal çıkarılmasını iste
mektedirler. Kamu kuruluşları da, 
çalıştırdığı emekçiler için derhal

Cephe
Son günlerde örgütümüz TÜ- 

TED ve Şubemiz sayıları 30’a yak
laşan çeşitli demokratik kitle ve 
meslek örgütleriyle ortak bir ça
lışma içindedir. Bu çalışma belli 
programı ve hedefleri olan bir ey
lem birliğidir. Bu birliğin cephe ol
gusundan farklılığı açıktır Bilindi
ği gibi cephe siyasi ve sın fsal özü 
olan bir olgudur ve cephede işçi sı
nıfının öncülüğü esastır.

Geçtiğimiz günlerde DÎSK Ge
nel Başkanı Kemal Türkler’m UDC 
çağrısı üzerine, ülkede ve bu ara
da temsilci ve üyelerimiz arasında 
en çok tartışılan konu «Cejne» kav
ramı olmaktadır.

Birlikte mücadele ve cephe ko
nusunda siyasi düşünceleri ve ya
pıları yansıtan birçok ke: imlerin

kiralık toplu konut yapımına baş
lamalıdırlar. Diğer yandan bir sü
re önce eli kanlı 2. MC yanlısı sah
te işçi ve memur örgütleri de ki
raların dondurulmasını isteyerek 
parsa toplamaya, halk düşmanı yüz
lerini gizlemeye çabalamışla) dı. Ar
dından gelen zam furyası karşısın
da sesleri kesildi, kimden yana ol
dukları görüldü.

Kıyılarımızda yasa dışı kıyı 
yağmacılığı sürerken buralarda ka
çak yapılan villalara göz yuman
lar, arsa spekülasyonunu serbest 
bırakanlar, kira artışları nedeniyle 
fiilen kent dışına sürülen emekçi
lerin yaptıkları gecekonduları da 
başlarına yıkmaktadırlar. Küçük 
bir azınlık birden fazla mülk sa
hibi olarak, onun geliriyle çalışma- 

(Devamı 2. Sayfada)

üıeıine
görüşleri de olumludur. Bu konu
da çeşitli öneri ve girişimler ol
makla birlikte, cepheleşm ve bir
likte mücadele tartışmasız kabulle- 
nilmektedir.

Kapitalizmin son aşaması olan 
emperyalizme ulaştığı, tekellerin 
devletle bütünleşerek tekelci dev
let kapitalizmini oluşturduğu ve 
serbest rekabetin tekeller arası re
kabete dönüştüğü günümüzde tüm 
demokrasiden yana giiçleı kendi 
ideolojik doğrultu ve programların
dan ödün vermeden anti-tekel bir 
program etrafında emperyalizme ve 
faşizme karşı sürekli ve program
lı bir eylem birliğine sokmak, cep
henin ülkenin somut koşullarının 
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l'eplıe üzerine
(Baştarafı 1. Sayfada) 

somut tahlilinden çıkan başlıca 
amacıdır.

îşçi sınıfı bugiin cn emin ve 
demokratik, yollardan yürümek, 
burjuvazinin anti-demokıatik gid 
şini ve kendi koyduğu yasaları bi
le çiğneyerek faşist diktatörlük kur
masını engellemek, daha becerikli 
davranarak, ezilen kesimlerle bir
likte kendi cephesini kurmak zo
rundadır. Bu da tüm siyasetlerin 
okterliğe, gurupçuluğa düşmemesi

ni ve cepheyi siyasetlerin nihai he
saplaşma alanı olarak görmemesini 
zorunlu kılar.

Bugün; burjuva ekonomisinin 
içine düştüğü çıkmaz yanında tüm 
emekçilere uygulanan baskı ve zor
balıklar, iç ve dış politikadaki buh
ran, devrimci-deınokratik güçlerin 
çalışmaları ve ulaştıkları örgütlü
lük düzeyleri, işçi sınıfının sös- 
yo-ekonomik konumu, tarihsel de
neyimlerin zenginliğinden ülkemi
zin somut ve öz.ıcl koşullarında çı
karılan dersler cephenin kurulma
sını kolaylaştıran etkenlerin başlı- 
eaları olarak sıralanabilir.

Niha> başa
rı, cephenin sürekliliği ve yaygın
laştırılması vamnda toplumsal çı
kışların işçi sınıfı etrafındaki ör
gütlülüğü ve örgütsel disi] liıı al
ında, örgütlerin bağımsızlığı ve gö- 
ıüllü katılımına saygı temelinde 
yürütülme düzeyine bağlıdır

Dünya devrimci pratiğinde, 
böylesi bir ccphenin sabırlı karar
lı, esnek yaklaşımlarla, özn': koşul
lar gözönüne alınarak genellikle 
uzun bir zaman sürecinde kitleler 
içinde, tabanda yapılan dikey ça
lışmaların ürünü olduğu görülmek
tedir.

Gerici-faşist nitelikli dernek ve 
sendikalarla, işçi sınıfı hareketini 
arkadan vuran maoculuk ve birey
sel terörizm dışında kalan hemen 
hemen tüm siyasal, ekonomik ve 
demokratik örgütlerin cephede yer 
alacağı gerçeği bilime uygur. düş
mektedir. Doğaldır ki oluşturula
cak böylesi bir cephenin yakın he
defi MC’nin demokratik yollardan 
levrilmesi olacaktır. Faşizme ve 

emperyalizme karşı, uluslararası te
keller ve yerli işbirlikçileriyle top
lam 350 kadar olan toprak ağasının 
soygun ve talanını durduracak, ge
riletecek ve kendi iktidarlarını ku
racak olanlar cephenin geı ekliliği

ve bilincini kavramakla otan işçi 
ve emekçi kesimlerdir.

Son olarak örgüt yöneticileriy
le yaptığı görüşmede Kema. Türk- 
ier’in tüm siyasi, meslek ve demok
ratik kitle örgütlerinin yöneticile
riyle tek tek ve topluca görüşece
ğini açıklamış olmasının olumlu 
yankıları bu yolda atılm.ş somut 
bir adımdır. Cephe ve birlkte mü
cadele konularının topluca tartışı! 
ması ve somut önerilerin geliştiril
mesi tüm örgütlere ve demokratik 
kişilere düşen önemli bir görevdir.

Bu gidişe
(Baştarafı 1. Sayfada) 

dan geçinme yolunu tutarken, me
murlar ve teknik elemanlar tüyü 
bitmemiş çocuklarının gıdasından 
keserek ellerine geçen paranın %  
50’sinden fazlasını malsahiplerine 
vermeyeceklerdir.

İktidarın kitaba, eğitime düş
man yüzü son zamlarda açıkça or
taya çıkmıştır. Kitap yakmak yeri
ne, kağıt ve diğer basını malzeme
sine yapılan zamlarla emekçilerin 
kitap ve gazete satın alıp okuma
ları olanaksız hale getirilmiştir.

Bu güne değin sürdürülen em
peryalizme bağımlı, çarpık enerji 
politikası ülkemizi karanlığa boğ
muştur. Uzmanlar sorunun bu an
layışla daha uzun yıllar süreceğini 
saptamışlardır.

10. Dünya Enerji Konferansı 
nedeniyle yaptığımız açıklamada da 
belirtildiği gibi, dev boyutlara ula
şan bir enerji sorununu çözebilmek 
için heı şeyden önce, emperyalist 
tekellerle olan eşitsiz ilişkiler zin
ciri kırılmalı, NATO, AET ve Ener
ji Ajansı gibi sömürgen örgütler 
den çıkılmalı, başta SSCB ve sosya
list sistem ülkeleri olmak üzere 
tüm ülkelerle karşılıklı çıkar ve hak 
eşitliğine dayalı ekonomik ilişkiler 
kurulmalı ve enerji sektöründe ça
lışan mühendis, mimar, matematik
çi, fizikçi, topoğraf, teknisyen ve 
teknikerlerin sorunlarına kalıcı çö
zümler getirilebilmesi için grevli, 
toplu sözleşmeli sendikal hakları
nın önündeki engeller kaldırılmalı
dır.

Tüm ilerici, demokrat, yurtse
ver güçlerin işçi sınıfının ileri sen
dikal örgütü DlSK’le birlikte işçi 
sınıfı bilimi doğrultusundaki birli
ği bu gidişe kökten «DUR» diyecek
tir.

Kıyım sırası 
Kıbrıs’lı 
Teknik 
Elemanlarda

Enerji Bakanlığına bağlı işyer
lerinde çalışan 27 Kıbrıslı teknik 
elemanın işine son verilmesi üzeri
ne şubemiz Kıbrıslı arkadaşlarımı
zın dernekleriyle ortak bir basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda ö- 
zetle şunlar dile getirildi:

Ekim ayı başında Enerji Ba
kanlığına bağlı çeşitli kuıuluşlarda 
çalışan 27 Kıbrıslı teknik eleman 
arkadaşımız hiçbir ön duyuru ya
pılmaksızın ve ücretleri ödenmek
sizin işten çıkarıldılar.

Bugüne kadar her yıl yenilen
mesi gereken sözleşmeler, u/un ida
ri ve istihbarat işlemleri nedeniy
le yıllarca yenilenmemiştir. Kıbrıs 
uyruklular alacakları ücretlerin ve 
sözleşme koşullarının T.C. uyruklu
ların üstüne çıkmaması ilkesi ile 
zor şartlarda çalışmaya zorlanmış
lardır.

Türkiye’de çalışan Kıbnslılar 
yabancı uyruklu sayılır memur sta
tüsünde çalıştırılmaz, hiçbir güven
ce verilmezken; Türkiye’de okumak 
isteyen Kıbrıslı öğrenciler T.C. uv- 
ruklu imiş gibi yabancı uyruklular 
kontenjanından yararlandırılma
makta ve üniversitelere girişleri en
gellenmektedir.

Nitekim Kıbrıs uyrukluları TC 
uyruğuna geçmesi bir kararname 
ile engellenmiştir. Uluslararası an
laşmalar çiğnenerek alınan bu ka
rar kaldırılmalıdır. Her ne kadar 
Kıbrıslıların Türkiye’ye göçü tasvib 
edilir değilse de tüm insanların ser 
bestçe uyruk değiştirme hakkına 
saygı gösterilmelidir.

Kıbrıs hükümeti ile Türk hü
kümeti arasında yapılacak ikili ça
lışma ve işgüvenliği anlaşması ile, 
eşit işe eşit ücret prensibi hayata 
geçirilmeli, aynı koşullarda çalışan 
Türkiye’li, Kıbrıslı ve diğer yaban
cı uyruklular aynı ücreti a'arak, ay
nı güvencelere sahip olmahdır.

İşten çıkarılan arkadaşlarımız 
derhal işlerine dönmeli ve vakit ge
çirilmeksizin yukarıda beli, Men gü
venceli çalışma koşulları sağlanma
lıdır. örgütlerimiz bu uğurj a sonu
na kadar mücadele etmeye kararlı
dır.



MTA'da neler oluyor ?
HC'ııiıı Enerji Bakanını uyarıyoruz

Ülkemizin her kesiminde sürdü
rülen baskı ve kıyımların son ör
neklerine MADEN TEKNİK VE 
ARAMA ENSTİTÜSÜNDE (MTA) 
tanık oluyoruz. MTA, ii'kemizde 
araştırmaya jikıelik bilimsel çalış
maların yapıldığı, ülkemiz: uluslar
arası düzeyde de temsil eden bir 
kamu kuruluşudur. Çalışanların bü
yük çoğunluğunu teknik elemanlar 
oluşturur. İşçisiyle memuruyla tek
nik elemanıyla dayanışmasını sür
dürmüş, birinci MC’nin memur kı
yım fırtınasına direkt hedef olma
mıştı. MTA daki demokratik gele
nek, çalışanlar düzeyindeki kısmi 
huzurdan ilk rahatsız olan ikinci 
MC’nin iddialı ve nazlı baka": Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakam oldu. 
Birinci MC döneminde faşıstleştirc- 
medikleri belkide tek kurum olan 
MTA’yı faşistleştirme gibi talihsiz 
bir görevi üstlenen bu vatandaş 
aynı zamanda ülkemizi Avıupa Par
lamentosunda da temsil etmektedir. 
Orada kendi gerici düşüncelerini 
kabul ettirememiş olmalıki ağırlı
ğı MTA’ya verdi. Bugün MTA’da 
çalışanlar arasında ve özellikle tek
nik elemanlar arasında genel bir 
huzursuzluk var. Zamlarıu ve paha
lılığın yükü altında inleyen teknik 
elemanların YANÖDEME ve İKİ 
MAAŞ YASAL İKRAMİYEl ERİNİ 
çıkaracağı yerde teknik elemanları 
ve hemde meslekleriyle ilgili olma
yan bir şekilde sürmesi kimsenin 
gözünden kaçmıyor.

Dört TÜTED üyesi aıladaş ani 
bir şekilde «gezi emri» denilerek 
sürgüne gönderildi. Ne yapmıştı 
bunlar, niye sürüldüler. Bunların 
«suçu» onlara göre çok büyüktü. Bu 
üyelerimiz 1 Eylül Dünya Barış gü
nünde örgütümüzün de içinde ye- 
raldığı 24 sendika ve demokratik ör
güt tarafından, her türlü yasal iz
ni alınmış afişleme çalışmasında 
yer aldılar. Polis tarafından kanun
suzca gözaltına alındılar, yarım gün 
gözaltında tutulduktan sonra mah
kemeye çıkarıldılar ve suçsuz ol
dukları mahkemece saptanarak ser
best bırakıldılar. Dolayısiyle ellerin
de olmayan nedenlerle yarım gün 
işe gelememiş oldular. İşte üzerin
de fırtınalar koparılan, vay efen
dim MTA’lı dört anarşist gizli afiş 
yapıştırırken yakalanmış, bunların

yüzünden bakan yanödemeleri çı- 
karmıyormuş ikramiyeleri vermi- 
yormuş olayının özü ve aslı budur. 
Barıştan yana olmak, barışın ka
lıcı ve sürekli olması için çalışma’ 
bırakın suç olmayı bir insmlık gö
revidir. Asıl suç bu çalışmayı engel
lemek ve ona set çekmektir. Asıl 
suçlu ise bu çalışmalar içerisinde 
yer alan üyelerimizi sürgüne gön
deren bakandır. Bakan diyoruz çün
kü; bu sürgün kararı direk bakan
lıktan gelmiş, Genel Direktör yar- 
dımcısmca da uygulamaya konmuş
tur. Gelişmeler büyük ölçüde Genel 
Direktörün bilgisi dışında olmuş
tur. Yetkililerle yapılan görüşmede 
sürgün yerlerinin dahi bakanlıkça 
saptandığı ifade edilmiştir. Kasıtlı 
bir sürgün olduğu en gerici bölge 
müdürlükleri olan Malatya ve Si
vas’ın seçilmesinde bile kendini gös
teriyor. Bu bölge müdürlükleri hak
kında da biraz bilgi vermek iste
riz. Malatyanm girişinde MESCİT 
vardır ve elemanlar takunyayla do
laşırlar, çoraplarını giymeye bile 
gerek görmezler, nasıl olsa sık sık 
mescite ineceğiz diye. Sivas bölge 
müdürlüğü MTA araçlarını MHP’- 
nin emrine vererek seçim propa
gandası yaptırmakla adını duyur
muştur. Eleman alımında ülkü 
ocaklarından kart isteğini ilerici 
memur teknik eleman ve işçiler ü- 
zerinde yaptığı baskıları bir yana 
bırakarak, 23 Eylül 1977 tr-.rihli Si
vas Bölge Müdürü Tahir Turan is
miyle yayınlanan 3904 sayılı genel
geden iki somut örnek vermek is
teriz. «Siyaset ve sendikacılığın, iş
yerlerinde asla mevzu edilmemesi
ni. İşçi sayısının asgariye indirilme, 
sini ve bu işlem yapılırken gayele
ri iş yapmak değil de siyaset ve 
eylem yapmak olanların öncelikle 
işten çıkarılmaları; bu tür eleman
lardan kadrolu olanların, işyerleri 
ile ilişkileri kesilerek bölgeye gön
derilmelerini.» «İşyerlerinde, Ensti
tü parası ile alınan gazetelerin ta
rafsız (Dünya, Hürriyet, Günaydın 
gibi) olanlardan seçilmesini veya 
heriki taraftan ılımlı gazetelerin 
(Milliyet ile Tercüman gibi) birlik
te alınmasını...» diye yazıyor. Bu 
konudaki yorumu siz üyelerimize 
ve okuyucularımıza bırakarak şunu 
eklemek isteriz; MC’nin valileri

kamplarımızda ilericileri ihbar e- 
den, onların varlığından huzursuz
luk duyan mektuDİannı İçişleri Ba
kanına göndermişler. O da bu dos
yayı ve mektupları Genel Direktö
re sunmuş ve şikayetlerini bildir
miş. MC’nin «sayın» valileri ilerici 
teknik elemanları şikayet edecekle
rine birazda yukarıda belgesini 
sunduğumuz vatandaşlarla ilgile
nirlerse sanırız kültürlerini artırmış 
olurlar.

Gelelim bu üyelerimizin mes
lekleriyle ve yaptıkları işle gönderil, 
dikleri görevlerin ilişkisine. Bunlar
dan birisi Fizik Yüksek Mühendisi
dir, X-ışını Mikroprob analizi yap
maktadır. Sivas bölgesine «Labora- 
tuvar açılması ön çalışması yap
mak» göreviyle gönderilmiştir ki, 
bu iş ne mesleğivle ne de pratiğiy
le yakından uzaktan ilgili değildir. 
Birisi Petrol Mühendisidir ve aynı 
zamanda servis şefidir. Kendi servi
sinde aynı işi yapacak bir başka 
eleman bulunmamaktadır. Gönderil
diği yerde «e . sondaj kampı ne de 
yaptığı işe ilişkin bir çalışma yok
tur. Bir diğeri Maden Mühendisi
dir. Kömür, uranyum, asfaltil, bi- 
tümlişisd gibi enerji hammaddele
rinin fizibilite raporlarını yapmak
tadır. Halihazırda elinde Çankırı - 
Orta’nın fizibilite işi bulunmakta 
olup aynı işi yapacak bir başka ele
man yoktur. Gönderildiği Malatya 
Bölge Müdürlüğünde enerji ham
maddeleri üzerine hiçbir çalışma 
bulunmayıp, enerji sıkıntısının had 
safhaya çıktığı günümüzde eleman
ların nasıl harcandığı böylecf- orta
ya çıkmış oluyor. Bir diğeri yine 
Maden Mühendisidir. Elinde şifer- 
ton, manyezit fizibilite projeleri bu
lunmakta olup gönderildiği bölgede 
çalışmasıyla ilgili bir iş bulunma
maktadır.

Bütün bunlar bile gösteriyor ki 
gezi emri denilen görevlendirme a- 
çık anlamıyla bir sürgündür ve yet
kililerin amacı iş yapmak değil, ile
rici ve kendileri gibi düşünmeyen 
teknik elemanların huzursuz edil
mesidir.

Son aylarda tedbir alıyoruz di
yerek adeta bir sıkıyönetim havası 
estirilen önlemlere ve buna neden 

olduğu ileri sürülen bir yazıya da 
(Devamı arkada)



değinmek isteriz. Bilindiği gibi iş
yerinde örgütlü TÜTED, TÜM-DER, 
TMMOB ve DEV-MADEN-SEN gibi 
demokratik örgütler çalışmalarını 
belli bir dayamşma içerisinde yü- 
rütmekteler ve tabanlarına ilişkin 
somut sorunlarda ortak davran
maktılar. Hatta bu çalışmaların 
yasal olmadığı yıkıcı davranışlar ol
duğu iddia edilen faşist bi. bildiri
ye yanıt olarak MTA Genci Direk
törlüğüne gönderilen bir mektuba 
Genel Direktör imzasıyla gelen ya
nıtta «...bundan evvel olduğu gibi 
bundan sonra da teşekkülünüzü.* 
yasaların himayesindeki bildiri ve 
ilanlarının idaremize başvuruldukta 
usulü dairesinde yayınlanmasına de
vam olunacaktır» denilmekteydi. Ör
gütlerimizin bu tür çalışmalarının 
doğruluğu ve yasallı ğı Genel Direk
törce de teyit edilmektedir, işte bu 
tür çalışmaların bir parçası olan, 
işçi memur ayırımı konusunda ya
yınlanan Bakanlar Kurulu kararna
mesinin uygulanmasını sağlamak a- 
macıyla işçi olma hakkını kazanan 
üyelerimiz adına, bu örgütlerin 
temsücileri öncülüğünde bastırılıp 
dağıtılan dilekçeler uygulamaya ge

MTA Geııcl
MTA’daki son gelişmeler üzeri

ne DEV-MADEN-SEN, TMMOB, 
TÜM-DER ve TÜTED genel başkan-
lan MTA Genel Direktörü Sadret- 
tin Alpan’a şu mektubu göndermiş
lerdir.

Enstitünüzde üyelerimize ilişkin 
iki soruşturma yapılmaktadır. So
rumlulukları olan bir yönetici ol
duğunuzu gözardı etmemek ve iç 
işleyişinize herhangi bir müdahale
yi düşünmemekle birlikte, yasala
rın güvencesi altında kurulan ve ça
lışmalarının yetkili organlarca o- 
nanmış tüzük ve yönetmelik'ere gö
re sürdüren biz demokratik örgüt
ler üyelerimizi suçluluk duygusu 
altında bırakacak sorgulamalara 
kayıtsız kalamayız.

Soruşturmalardan ilki işçi-me- 
mur ayrımı konusundaki bir çalış
mamızla ilgilidir.

Işçi-memur ayrımı konusunda 
yayınlanan Bakanlar Kurulu Karar
namesi kapsamına giren Ve işçi ol
ması gereken bir kısım üstlerimiz 
ve örgütlemeyi amaçladığımız ke
simler için işyerinde yetkili sendi
ka DlSK’e bağlı Dev-Maden-Sen’in 
bastırdığı ve dağıtımındı işyeri 
temsilcilerimizin de yardımcı oldu

çilmesi talebiyle genel direktörlüğe 
gönderildi. Ancak aradan bir süre 
geçtikten sonra düekçe sahipleri 
hakkında müfettişlik soruşturması 
yapılmaya başlandı, ilk anda soruş
turma nedenini anlayamadık. Son
radan öğrendik ki soruştuıma Hal
kın Yolu ismindeki bir gazetede ya
yınlanan konuya ilişkin bir yazıdan 
dolayı açılıyor. Gazetenin iddiasına 
göre dilekçeleri basıp dağ'tan, bu 
işe öncülük eden proleter devrimci 
bir komitedir. Güya kend:leri bu 
işi yr.parken TÜTED, TÜM-DER ve 
Dev-Madcn-Sen temsilcile, i şaşkın 
lık içinde ne yapacaklarım bileme
mişler, efendilerine danışrrak zo
runda kalmışlar, kitlelerin gerisin
de onları seyrede durmuşlar vesa
ire. Yazı üzerine yorumumuzu ge
tirmeden hemen belirtelim ki bu 
yazıyla ne örgütlerimizin ne de üye
lerimizin uzaktan yakından bir il
gisi yoktur.

Ne varki bu yazıyı yEzanlar
la örgütlerimizin çalışmasın aynı 
göstermek isteyen mihrak ar bu 
amaçlarına ulaşamayacaklaı. Bu 
yazıyı yazan ve kitlelere öncülük et

ğu matbu dilekçeler ilgililerce im
zalanıp uygulamaya geçilmesi için 
sizlere iletilmişti. Aradan bunca za
man geçtikten sonra anılan sorun 
üzerinde bir işlem yapılmışken di
lekçe sahipleri hakkında müfettiş
lik soruşturması açılmış bu unuyor. 
Sorgulamayı yapan sayın Erol YIL
MAZ özellikle «Bu dilekçelerin kim 
tarafından bastırılpı dağıtıldığını, 
isim verilmesi için kendilerine yar
dımcı olunmasını» isteysek yasal 
hakkını aramaktan gayrı 4ır «suçu» 
olmayan bu arkadaşlar üzerinde 
psikolojik baskı yaratmıştı'. Dilek
çedeki istemin demokratik bir hak 
ve dilekçeyi basıp dağıtan tüm ça
lışanların sendikal haklara kavuş
ması mücadelesini sürdüren de
mokratik örgütler olduğu bilindiği 
halde, bu soruşturmayla rryin he
deflendiğini anlamakta güçlük çe
kiyoruz. Hemen eklemek isteriz ki 
bu soruşturma örgütlerimizle ve ü- 
yelerimizle hiçbir ilişkisi olmayan 
bir gazetenin konuya ilişv n yazdı
ğı bir yazıdan dolayı açılmışsa, en 
az o gerçek dışı yazı kadar açılan 
soruşturmayı da yanlış buluyoruz. 
Yazmın örgütlerimizi bağljimyaca- 
ğı açıktır.

tikleri iddiasında bulunan baylar 
şimdi geüp «öncülük» ettikleri kit
leye yazının yararlarım anlatmaya 
çalışsalar her halde sedyeyle gider
ler. Olsa olsa gericilere yalarların
dan bahsedilir, çünkü işyerinde ör
gütlü san sendika MTA-ÎŞ’in gaze
tesinde bizim örgütlere saldın mal
zemesi olarak kullanılmıştı .

Sonuç olarak örgütümüz Tt)- 
TED bugüne kadar oldı£ı' gibi 
bundan sonra da yasal çalışmaları
nı sürdürecek, baskı ve sürgünlere 
karşı mücadele edecek, ne MC’nin 
baskılarına ne de maocu brzgun.u- 
larııı provokasyonlarına prim ver
meyecektir. Ilenıen ekleyelim ki 
bakanlığın henüz yanödemeleri çı
karmamış olması ve iki maaş ikra
miyeleri vermemesi maliv-yi kemi
rip tamtakır etmelerindendir. Yok
sa bunu dört arkadaşımızın yasal 
eylemlerine bağlamak olsa olsa 
acizliklerinin bir ifadesidir. Sür
günler konusunda genel direktör
lükle yapılan görüşme olumlu geç
miştir. En kısa zamanda aıkadaş- 
larımızın yerlerine dönmesi sağla
nacaktır.

Yine üzerinde durmak istediği
miz bir başka konu da, TOTED’iı» 
Ankara Şubesi’nin yer aldığı yasal 
gerekleri yerine getirilmiş bir afiş- 
leme sırasında bazı üyelerinin po
lisçe gerekçesiz gözaltına alınması 
sonucu o gün işe gelemeyişlerin
den dolayı yapılan soruştu» madır. 
Gözaltında oldukları bi'iren ve 
mahkemece suçlulukları belgelen
memiş devlet memurlarının ise gel- 
meyişlerinin soruşturma konusu 
yapılamayacağı yasalarda yer aldı
ğı halde böyle bir yol izl.nmesini 
ve söz konusu üyelerimizin olay 
ertesinde görev emriyle Ankara dı
şına gönderilmelerini üyelerimizin 
üzerinde politik bir baskı olarak 
niteliyoruz.

Sonuç olarak yasal bir hak o- 
lan işçi statüsüne geçişin olanak
larınız ölçüsünde ayrım gözetme
den gerçekleştirilmesini dilerken, 
soruşturmaların yasal olmadığını, 
bu tür uygulamalarla üyelerimizin 
üzerinde kurulmak istenen baskıla
ra fırsat vermeme konusundaki du
yarlılığınızı bundan önceki sorun
larda olduğu gibi göstereceğinize 
olan inancımızı belirtir, çalışmala
rınızda başarılar dileriz. 3C.9.1977

Direktörüne Ortak İLektup



Davalarımız Danıştay’da
MTA’da fiili hizmet zamları

Bilindiği gibi laboratuvarlarda asit, zehirli 
gaz gibi maddelerle çalışma yapan devlet me
murlarının bir yıllık fiili hizmetlerinin birbuçuk 
yıl sayılabilmesi için gerekli dilekçeler MTA 
Enstitüsünün ilgili bölümlerinde dağıtılmış ve 
Emekli Sandığına gönderilmişti. Dilekçelerin 
büyük bir bölümüne Emekli Sandığından gelen 
yanıtta, olumlu görülmediği bildirildi. Bunun 
üzerine gerekli dava dilekçeleri hazırlandı. Da- 
nıştaya başvurularak yasanın uygulanmışı tale
binde bulunuldu. Çünkü 5434 sayılı yasanın 32. 
maddesi açık ve kesin olarak şöyle demekte
dir : Atelye, fabrika, havuz ve depolard ı çalışan
ların; zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleriyle 
gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren başka işler
de çalışanların fiili hizmet sürelerine 6 ay ek
lenir. Bu konuda Danıştaya açılan iki 
şahsi dava kazanılmıştır. Aynı koşullarda ça
lışan diğer üyelerimizin de bu haktan yararla
nacağı ve Danıştay’ın olumlu karar vereceğine 
kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu davaların so
nuçlarına göre aynı kapsamdaki diğer işyerleri
ne de durum aksettirilecek ve bundan böyle ça
lışmalar Kimya Mühendisleri Odası ve Kimya
gerler Derneğiyle ortaklaşa yürütülecektir.

TEK ve Diğer Kirlerde  
kesilen temettüler ergeç 
geri alınacak....

Geçtiğimiz yıl dağıtılan, daha sonra da MC’
nin iç çatışmaları sonucu 1977 olağan ikramiye
lerinden kesilen temettüler konusu üzerinde sü
rekli durduk. Bu konuda yaptığımız girişimler
de yöneticilerin nasıl kanunsuz bir işlem yap
tıklarını teşhire çalıştık. Nitekim Elektrik İşle
ri Etüd (EÎE) İdaresi işten ayrılan ■>!.• arka
daşımız aleyhinde açtığı davayı kaybett . Kısa
cası kesme işleminin kanunsuzluğu mahkeme
ce saptandı. Ancak bu olanlar yöneticileri hi
zaya getirmeye yetmedi. Mahkeme kararma 
rağmen kestikleri paraları arkadaşlarımıza ge
ri vermediler. Şimdi TÜTED Ankara Şubesi 
aracılığıyla konu Danıştaya dava konuşa edildi. 
Üye arkadaşlarımızın gaspedilen paraları ergeç 
geri alınacak ve yasalar bu saygısız yönetici
lere kelime kelime öğretilecektir.

DSİ'de
yem ek
boykotu
başarıyla
sonuçlandı..t

DSİ çalışanları örnek biı daya
nışma göstererek yürüttükleri ey
lem sonucu önemli bir mevzi daha 
kazandılar. 5, 6, 7 Ekim günleri tüm 
çalışanların katılımıyla gerçekleşti
rilen yemek boykotu sonııcui'da ça
lışanların denetimi kabullenldi. Bu 
denetimin kurulması ve mâliyeden 
gerekli yardımın sağlanabı'mesi için 
sandıklaşmamn uygun o \z c î gı sap
tandı. Artık DSİ’de çalışan’ar ken
di lokmaları hakkında ka^ar sahi
bi, bunun yolunun ise mücadele ve 
örgütlülük olduğu hiçbir yorum 
gerektirmeyecek kadar açıktır.

Dem okratik Kitle  
Örgütlerinden

Ortak
Çalışmalar
Sürüyor

27 Demokratik kuruluşun Ankara 
Şubeleri düzeyindeki ortak çalışma
ları sürüyor. Yapılan program gere
ğince önümüzdeki Cum; rtesi-Pa- 
zar günleri çeşitli semtlerde salon 
toplantısı yapacak.

Töb - Der 
Genel Merkezi 
arandı

26 Eylül saat 22.00 sularında 
Valinin sözlü emri! üzerine TÖB - 
DER Genel Merkezi arandı komşu 
dairenin paspası altından çıkan bir 
tabanca! örgüt üstüne atıla» ak pro- 
vakasyon yaratılmak istendi.

İGD arandı
Ekim ayının ilk haftası İGD Kı

zılay Şubesi ve İlerici Yurtsever 
Gençlik Gazetesi Ankara Bürosu 
siyasi polis ekiplerince arar.dı. Ya
salarda yeri olmamasına rağmen 
Yönetim Kurulu üyesi 4 kişi 70 saa
ti aşkın bir süre gözaltında tutul
dular.



Anti-tekel Savaş ve M aden-İş 'in  grevleri...
Emperyalizmin ürünü ttkeller, 

bugün süreklileştirdikleri tunalımı 
toplum yaşamına yansıtmakta, iş
sizlik ve enflasyonun artmasına 
yolaçarak, bundan büyük vurgunlar 
vurmaktadırlar. Gittikleri geri kal
mış ülkelerde daha kalitesiz ve ge
nellikle tüketime dönük ma” ar üre
tip, bunu, merkezlerinde ürettikleri 
aynı maldan daha ucuza maledip 
daha pahalı satmakta, ülkenin ham
madde ve enerji kaynaklarını yerin
de talan ederek, istedikleri kadarı
nı merkezlerine gönderebilmektedir- 
ler.

Geri kalmış ülkelerde, işgücü
nü daha ucuza sömürme olanakla
rı, işçi sınıfının sendikal planda ye
ni yeni örgütlenmesi ve birliği yo
lunda ilk adımlarını atmakta olu- 
şundandır. Ucuz işgücünü dışarı 
götürerek amansızca sömürmeleri 
ise yerli burjuvazinin de işine gel
mektedir.

Bugün ülkeyi boydan boya kap
layan Maden-lş grevleri, işçi sınıfı
mızın bunlara karşı sert bir sınıf 
savaşı içinde olduğunu gösıeriyor. 
Bu savaşta demokrasinin baş düş
manı MESS’in direncinin temel 
nedeni siyasal, amacı Maden-lş ve 
DlSK’i çökertmek, küçük işletmele- 
ri tekellere yem etmek vc kârları 
alabildiğine arttırmak, DÎSK’le de
mokratik örgütler arasındaki ey
lem birliğini yoketmek ve bu ara
da teknik elemanların özel kesim
deki sendikal haklarını gaspetmek- 
tir.

Devlet-tekel işbirliğiyle Ereğ
li, Karabük, ÎSDEMİR, MKE gibi 
K ÎT ’ler üye edilerek, üyelik ve da
yanışma ödentileriyle emekçilerin 
sırtından MESS’e sağlanan milyon
lar tüm emekçilere karşı kullanıl
maktadır. DİSK’in belkemiği Ma- 
den-îş’in dayattığı ve teknik ele
manları da yakından ilgilendiren 
sözleşme ekonomik, demokratik ve 
siyasal istemleri diyalektik bir bü
tünsellik içinde ele alırken MES&’- 
in önerdiği gurup sözleşmesi serv 
dika temsilcilerini devreden çıka
rarak, DÎSK’in tabanın söz ve ka
rar sahibi olma ilkesini yoketmeyi 
amaçlamaktadır.

Açıklanan gizli toplantılarında 
teknik elemanlardan çekindiklerini 
saklamayan parababaları, işçilere 
tek tek mektup gönderecek yapa
madıklarını, DÎSK’e sınıf uzlaşma
cılığını aşılayarak yapmak, istemiş
ler, 12 işyerinde lokavta başlamış
lardır. Ancak DlSK ve tüm demok
rasiden yana güçlerin siperini aş
mak kolay olmayacak, emekçileri 
yoklara kuyruk edenler ezilecektir. 
Nitekim, Ankara’da MESS’e bağlı 
tek işyeri olan TEMSAN’da 9 aydan 
beri süren grev MESS dıştalana- 
rak zaferle sonuçlanmıştır

Beş aydır süren direnişle da
yanışma, son yıllarda işçi sınıfı ve 
bağlaşıkları arasındaki en yüksek 
düzeye ulaşmış açılan fondı topla
nan para 5 milyonu geçmiştir.

Dayanışma şu ana de\ TÜTED 
şubelerinin büyük çoğunluğu katıl
mış bulunmaktadır.

Geçen bültenimizde belirlilen 
işyerlerinden dayanışmaya katılan 
397 üyemizin katkısı 30.010.— TL 
idi. 15.8.1977’den sonraki katılımın 
listesi ise şöyle :

Katılan üye
İşyeri birimi : sayısı: Tutarı:

A. Çavuşoğlu 1 130.—

DSİ 5. Bölge
(2. kez) 21 735.—
MTA Endüstriyel
Hammaddeler
(2. kez) 7 1600.—

TCK 2 180.—

Halil Çelimli 1 20<>.—
DSİ 5. Bölge
(3. kez) 9 320.—
MTA (Plan Koord.
Fizib. 2. kez) 35 2620.—
MTA Makine-lkmal
(2. kez) 8 600.—
MTA Maden-Etüd
(2. kez) 10 640.—
MTA Laboratuarlar
(2. kez) 35 2115.—
DSÎ 5. Bölge
(4. kez) 8 465.—

Duyuru
TÜTED Genel Merkezinden ve

rilen bilgiye göre TÜTED Haberler 
Gazetesi 51. sayısından başlayarak 
10 bin adet basılacak üyelerimi
ze ve örgütümüzün yürüttüğü sa
vaşımı izleme gereği duyar’ara 250 
kuruş karşılığında satılacaktır.

Bu nedenle abone olmak iste
yenlerin, abonenin adı, soyadı, ha
berleşme adresi, gazetenin aboneye 
ulaşma (elden veya PTT ile), bağlı 
olunan şube ile işyeri bildirilerek 
12 aylık abone karşılığı 30 veya 6 
aylık abone karşılığı 15.— TL’nin 
Şubemize veya doğrudan TÜTED 
Genel Merkezi’ne ulaştırılması, abo
ne olma yönteminin benimsenmesi 
ve çevremizdeki teknik eleman ar
kadaşlara benimsetilmesi gerekmek
tedir.

Dost selamlar: mızla.
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