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HABER

BÜLTENİ grevli.

hakkımızı alacağız
"EKONOMİK VE DEMOKRATİK HAKLAR 
MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERİ" YAPILDI.

TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED kamu 
çalışanlarının ve eğitim emekçilerinin 
ekonomik ve demokratik taleplerini dile 
getirmek amacıyla düzenledikleri "Eko
nomik ve Demokratik Haklar Miting ve 
Yürüyüşleri’', yüzbinlere varan örgütlü, 
örgütsüz eğitim emekçisi, memur, tek
nik eleman ve bunlann eylemlerini des
tekleyen halkın katılımı ile gerçekleşti
rildi.

TÜTED 22 Ocak Cumartesi günü De
nizli ve Mersin, 29 Ocak Cumartesi 
günü Bursa ve Zonguldak. 5 Şubat Cu
martesi günü de Ankara'da yapılan ey
lemlere katıldı.

Ekonomik ve demokratik haklarımızın 
vurgulandığı eylemlerdeki ortak taleple
rimiz, yapılan basın toplantılarında, da
ğıtılan bildirilerde ve örgüt temsilcileri
nin miting konuşmalannda şöyle sıra
landı:

• Maaş tablolarındaki 15, 14, 13 de
recelerin kaldırılmasını,

• Katsayının hayat pahalılığını karşı
layacak şekilde yeniden düzenlen
mesini,

• Çocuk zamlarının 250 TL'na çıka
rılmasını,

• MEYAK soygununun durdurulma
sını, kesilen paraların faiziyle birlik
te geri verilmesini,

• Yakacak zammının verilmesini,
• Aile ödeneğinin verilmesini,
• Konut sorununun ele alınmasını,
• Yan ödemelerin ulufe şeklinde de

ğil, tüm memurlara eşit ölçüler için
de verilmesini,

• Yollukların 6245 sayılı yasada gös
terilen biçimde verilmesini,

• Mahrumiyet ödeneklerinin verilme
sini,

• Fazla mesai, ek ders ücreti v b. gibi 
n'lvnı: kl-'-nn ypnlrnncini._________

• Memur kıyımına son verilmesini, 
anti-demokratik 76. maddenin kal
dırılmasını,

•tşçi-memur ayırımının kaldırılarak 
tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, 
grevli sendika kurma hakkının veril
mesini istiyoruz.

Miting öncesinde tüm Ankara düzeyinde 
yaygın olarak işyerlerinde dağıtılan Şu
be bülteni ve 3 örgütün Ankara Şubele- 
ri’nin crtak çalışmalarıyla üyelere ve 
halka dağıtılan bildiriler ve yapıştırılan 
afişlerin miting açısından önemi büyük
tü. Bu yolla amaçladıklarımızı yaygın 
kesimlere iletirken, mitinge katılımın da 
yüksek olmasını sağlamayı amaçlıyor
duk.

Daha bu safhada emniyet kuvvetlerinin 
açık engellemesiyle karşılaştık. Bildiri 
dağıtılmasına engel olmak isteyen emni
yet kuvvetleri birçok arkadaşımızı göz
altına aldılar ve bildirilere el koydular. 
Afîşleme sırasında da tüm vasal gerekle

ri yerine getirilmiş olmasına rağmen a- 
fişleme engellenmek istendi ve birçok 
arkadaşımız gözaltına alındı, haklarında 
dava açıldı. Mahkemeleri halen sürmekte 
olan bu arkadaşlarımız biran olsun yal
nız bırakılmadılar ve bırakılmayacaklar. 
Bu yolla örgütlenmemize ve çalışmaları
mıza sekte vuracaklarını sananlar yanıl
dıklarını hergün biraz daha görecekler.

Nitekim TÜTED flaması altında yer alan 
14 şubeden biri de Ankara Şubesiydi ve 
bin kişi dolayındaki teknik elemanın ço 
ğunluğunu Ankara ^ube üyeleri oluştu
ruyordu.

Mitingin genel başarısının nedeni, mer
kezi düzeyde ve Ankara Şubeleri düze
yinde kurulan ortak komitenin başarılı 
çalışmalarıydı. TÜTED Ankara Şubesi 
ise ardı ardına yaptığı üç temsilciler 
toplantısıyla olgunlaştırılan ve birçok ü- 
yemizin katılımıyla geliştirilen miting 
çalışmalarıyla üzerine düşen görevi yap
tı.



BURJUVAZİ VE ONA ÇANAK TUTANLAR 
ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZİ BOĞAMAYACAKLAR

5 Şubat mitinginin saldırıya uğraması 
ve ardından mitinge katılan gruplar ara
sında bir çatışma olduğu iddiasıyla 
miting düzenleyen öteki örgütlerle bir
likte TÜTED'in de kapatılması biçimin
de gelişen olayların nedenlerinin ve so
rumlularının artık iyice bilinmesinde ve 
tanınmasında yarar vardır.
Ankara Valisinin tutumu konusunda u- 
zun uzun sözetmeye gerek yoktur sanı
rız. Onbinlerce kişinin katıldığı, gerçek
ten büyük bir disiplin ve olgunluk için- 
¿0 çeçen mitingin ardından mitingi dü
zenleyen örgütleri, hem de mitinge dışa
rıdan yapılaı. silahlı saldırıyı gerekle 
gösterf ek kapatması Ankar Valisinin 
ilerici .-çitle örgütlerine kar ötederoeri 
bilin' :i tavrının yeni bir „ ergeni idi.

P ıda asıl üstünde durmak istediğimiz 
1 <.,,u olayın asıl sorumlula/ı yani mitin
gi- katılanların üzerine taşla, sopayla, 
silahla saldıranlar ve kendilerinden "dev
rimci" ya da "solun bir fraksiyonu” di
ye sözettiren bozguncuları’ , r. Bugüne 
değin demokrasi ve bağımsı îlik müca
delesini arkadan vurmaya çal.îan, sabo
te eden bu bozguncuların ku: kuşuz ilk 
eylemleri değildir bu. Bugüne değin her 
demokratik kitle örgütünün içine sız
maya, çalışmalarını ayrılıkçı şyeri ör
gütlenmesiyle saptırmaya ve bölmeye, 
bu örgütlerce düzenlenen îıer kitle ey
lemini baltalamaya çalışan bu bozgun
cular, son olarak halkın üzerine ateş 
açarak gerçek hedeflerinin ve niyetle
rinin ne olduğunu açıklıkla ortaya koy
muşlardır.

Demokratik kitle örgütlerinin başta gelen 
görevi kendi kitlelerinin somut sorunla
rından hareketle bir yandan onlar:n 
demokratik ve ekonomik sorunları doğ
rultusunda mücadele verirken, bir yan
dan da buipücadeleyi genelde bağımsız
lık ve demokrasi mücadelesi ile bütün
leştirmektir. Bu kişilerin demokratik

i "■= örgütlerinde bugüne değin sürdür
dükleri bozguncu davranışların çeşitli 
örnekleri vardır. Kitlenin somut sorun
ları bu bozguncuları hiç ilgilendirme
mektedir. Bu örgütler bu kişilerin ileri
cilere, devrimcilere ve onların verdikleri 
mücadeleye küfür etmeleri için bir are
nadır. Özünde ise ortaya attıkları görüş 
ve sloganlar ancak faşizmin ve emperya
lizmin ekmeğine yağ sürmektedir. Em
peryalizm tanımını tahrif ederek, ortaya 
attıkları bilim dışı, gerçek dışı tanım
larla sosyalist sisteme sövmeyi alışkan
lık haline getirmişlerdir.

İdeolojik olarak küçük buıjuva görüşle
rin karışımı olan maoculuk, ültra-dev- 
rimci palavralar, milliyetçilik ve büyük 
han şovenizmiyle içiçedir.
Düzenli ve bütünsel bir öğreti oln ayıp, 
çeşitli ve yer yer 1 jkten çelişkili ideo
lojik görüşlerin e1 ktik karışımıdır. En 
genel felsefi tec temeli metafizik ve 
sofizmle (safsatacılıkla) acaip biçimde 
bağdaştırılmış subjektivizm olup irade
cilik ağır basmaktadır.

Bunların safsataları arasında; başta işçi 
sınıfı olmak üzere, öğretmen, öğrenci, 
teknik eleman ve bunun gibi emekçi 
katmanlann çıkarlarına ters düşmedik
leri tek bir konu yoktur.

Kuşkusuz bu tutumlaıı ile bozguncu
ların ilerici kitle örgütleri içinde yer al
malarına ve onlrui bölmelerine, içten 
yıkmaya çalışmaların izin verilemezdi. 
Bunu başaramıyan bozguncular bu kez, 
işyeri düzeyinde ahbap-çavuş ilişkileri 
iri- ae küçük dernekler kurup ilerici 
Kitle örgütlerine karşı seçenekler yarat
maya çabaladılar. Bunu P.T.T.'de, TRT' 
de. E.G.O.'da ve daha birçok işyerinde 
denediler. Ancak bu işyerlerindeki ileri
ci ve devrimcilerin kararlı tutumları kar
şısında bölücü girişimleri etkisiz kaldı.

Giderek kitleden iyice tecrit olmaya 
başladılar.
Bugüne değin ilerici kuruluşlarca düzen
lenen birçok kitle eylemi bu bozguncu
ların saldırısına uğradı. Ancak her de
fasında başta toplumsal gelişmenin çe
kici gücü, omurgası olan işçi sınıfının, 
ilericilerin, devrimcilerin kararlı tutum
ları karşısında istediklerine ulaşamadı
lar, tüm saldırılara karşın bu kitle eylem
leri başarıyla tamamlandı ve bozguncu
lar tecrit oldular.

Ancak demokrasi ve bağımsızlık müca
delesini kundaklama girişimleri burada 
da bitmedi. Sokakları, duvarları ve 
sözümona yayın organlarını hergün işçi 
sınıfına, ilericilere, devrimcilere karşı 
küfümamelerle doldurmak yeni saldın 
biçimleri oldu. Saldırganlıkları arttı ve 
sonunda 5 Şubat 1977 günü onbinlerce 
kişinin katıldığı mitingde halkın üzerine 
ateş açtılar. Gerekçeleri ise çok basitti. 
Mitingin içine girip mitingi düzenle
yenlere, ilericilere, devrimcilere küfür et
melerine bu yolla mitingi baltalamaları
na izin verilmemişti. Bozgunculara göre 
halkın üzerine ateş açmak için yeterli 
bir gerekçeydi bu.

Nitekim aynı guruplar İstanbul'da 19 
Şubat günü yapılan 'Evlat Acısına Son' 
yürüyüşüne de saldırarak 5 Şubat saldı
rısının ne ilk ne de son olduğunu kanıt
ladılar.

Bozguncuların bu son eylemi ve doğur
duğu sonuçlar, tüm ilericileri ve devrim
cileri artık daha da uyanık olmaya, boz
gunculara karşı aldıkları tavırlarında da
ha kararlı olmaya zorluyor. Bozgunculu
ğun üstüne sıvanan sahte ilerici, devrimci 
görüntü arlık kimseyi kandıramaz. Bu
gün bi’ tür bozguncu çizgilere karşı veri- 
leceK ilkesel ve sürekli mücadele genelde 
emperyalizme ve faşizme karşı verilen 
mücadelenin bir parçasıdır.
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MTA
ARAZİ
YÖNETMELİĞİNİN
ELEŞTİRİSİ

DEV-MADEN SEN, TÜTED, TMM- 
OB ve TÜM-DER’in M.T.A. Enstitüsü 
içinde arazi çalışması yapan üyelerinin 
eleştiri ve önerileri ile ilgili RAPOR:

A- Arazi Çalışmaları Yönetmeliği ta
sarısı ile 56 No.lu genelge birlikte değer
lendirilmelidir. Yönetmelik ve genelgede 
genel eksiklikler şunlardır:

1- Yönetmelik, ilke olarak arazi ele
manlarının katılımıyle oluşturulacak bir 
komisyon tarafından hazırlanmalıdır.

2- a) Hazırlanan Yönetmelik tasarısı 
ile genelgede, yetki anarşisi ve kavram 
karışıklığı görülmektedir. Bazı maddeler 
birbirleriyle çelişecek durumdadır.

b) Kırtasiyecilik ve bürokratik ku
rallar daha da arttırılmıştır.

c) Çalışmalarda, bilimsel ve tek
nik konularda, gerekli olmayan Bölge ve 
Koordinatörlüklere daha çok yetki veril
miştir.

d) Bazı değişiklikler ise İdarenin, 
tüm çalışanlara güvensizliğini yansıt
maktadır. Karşılıklı güvenin sözkonusu 
olmadığı çalışmalarda (arazi çalışmala
rında bu çok önemli ve geçerlidir) üret
kenlik ve başarı beklenemez.

e) Kamp-Ekip Şefinin bir tanımı 
yapılmamış, görev ve yetkilerinin somut 
sınırları çizilmemiştir.

3- Çalışmaların yapıldığı temel ve et
kin birimin Kamp ve Ekipler olmasına 
karşın "Toplu İş Sözleşmesi" görüşme
lerinde bu birimlere söz hakkı verilmedi
ğinden, sözleşmelerde çalışmalara ters

A N K A R A , 2 3 .1 .1 9 7 7

Sn. Sadrettin A L P A N
M. T.A. Enstitüsü G en el D irektörü
A N K A R A

İlgi: "A razi Çalışmaları Y ö n e tm e liğ i"  
Tasarısı Hk.

Enstitünüzün üretkenliğinin  g e r ç e k 
leştiğ i arazi çalışmalarını düzen leyen  
Y ön etm eliğ in , günün koşullarına u ydu 
rulması am acıyla yapılan çalışmaların  
sonuçlanm ak üzere o ldu ğu  b ilinm ekte
dir.

"A razi Çalışmaları Y ön etm eliğ i Tasa
rısı", arazi çalışmaları yapan üyelerim izi 
bir dizi sorunla karşı karşıya bırakmak 
tadır. D E V -M A D E N  SEN, TÜ TED, TM- 
M OB ve TÜM -DER, M .T .A . Enstitüsü 
için de arazi çalışm ası yapan üyelerinin  
eleştiri ve önerilerin i D irektörlüğünüze  
duyurm ayı g örev  bilmiştir.

Buna ilişkin rapor ek te  sunulm akta
dır.

Saygılarımızla,

düşen maddeler yer almakta, çalışmaları 
aksatmaktadır. Bu aksaklığın giderilmesi 
için "Toplu Iş Sözleşmesi" görüşmeleri
ne arazi elemanlarının da katılımı sağ
lanmalıdır.

4- Arazi çalışmaları ile ilgili Yasa, 
Kararname-tüzük, Yönetmelik, Toplu İş 
Sözleşmesi ve Genelgeler hakkında her" 
yıl açıklayıcı seminerler düzenlenmelidir.

B- M.T.A. Enstitüsü arazi elemanları 
olarak, Enstitümüzde çalışma koşulları 
gözönünde bulundurularak, tasarıdaki 
maddelerin aşağıdaki gibi değiştirilmesi
ni, tekrar düzenlenmesini ve açıklığa ka
vuşturulmasını öneririz.

Madde 2- E) Şu şekilde düzenlenmesi 
yararlı olacaktır. "Bölge kendine bağlı 
Koordinatörlükleri idari, ilmi ve teknik 
konularda; Kampları. Ekipleri ve mün
ferit saha çalışmalarını ise idari ve mali 
konularda Enstitü adına yöneten; Kamp, 
Ekip ve münferit çalışanlara ilmi ve tek
nik konularda yardımcı olan bir kuru
luştur."

Bu konuda ilke olarak benimsenecek 
görüş şudur:

Görevin program ve planlaması, pro
jelerin hazırlanması, her türlü bilimsel ve 
teknik bilgi birikim ve alışverişinin sağ
lanması işinin merkez birimlerine; göre
vin yürütülmesi için gerekli her türlü ida
ri ve lojistik hizmetin sağlanması işinin 
Bölge ve Koordinatörlük gibi yerel bi
rimlere bırakılmasıdır. Madde 9, 1 1 ,12A, 
13 A, B ve benzerleri de aynı ilkelere gö
re düzenlenmelidir.

D İSK  
D E V ,M A D E N  SEN. 

Mali Daire B şk  
İsmail A K S  ÜT

TM M OB  
G en el Bşk. 

T eom an Ö Z T ü R K

TÜ TED  
G en el Başkanı 

A y k u t  G Ö K E R

TÜM -ÜER  
G en el Bşk. 

Erhan 'D tZ G ö R

Madde 7'de Kamp ve Ekip şeflerinin 
kira yetkisi alınmıştır. Pratik yarar açı
sından Bölge kira yetkisinin yarısı kadar 
bir yetkinin verilmesi uygundur.

Madde 10'un dördüncü satırında "Böl
geye" yerine, "bunları' ı Bölgeye veya 
Koordinatörlüğe bağlı olanların iç prog
ramı Bölgeye ve Kendilerine" olacak şe
kilde değiştirilmeli, "kendilerine” sözcü
ğü eklenmelidir.

GÖREV VE YETKİLER (GENEL 
HÜKÜMLER) bölümündeki Madde 11'de 
görevler sıralanmış, Kamp-Ekip Şefleri
nin yetkileri ise belirlenmemiştir. Bu du
rumda görevlerini hakkıyla yapan teknik 
eleman idarecinin (Kamp-ekip Şefi) ilmi 
ve teknik çalışmaları başarması olanak
sızdır. Kamp,Ekip Şeflerinin yetkileri
nin belirlenmesi şarttır ve yönetmeliğe 
ilave edilmelidir.

Madde 11 A'daki "Sözleşme" sözcü
ğü "Toplu İş Sözleşmesi” olarak değiş
tirilmelidir.

Madde 12 C için madde 2 E'de ileri 
sürdüğümüz görüşler geçerlidir. Bu mad
de 56 No.lu genelgenin 18 a şıkkıyla ye
niden düzenlenmiştir. Bölge ve Koordi
natörlükler, Enstitünün onayını almadan 
Kamp ve Ekiplerin yerlerini, ayrıca
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KANUNLARLA  GARANTİ ALTINA  
A L IN M IŞ  H A K LAR IM IZ I K U LLA N 
M AM IZA  HİÇ B İR GÜÇ ENGEL O LA 
M AYACAKTIR. E LEŞT İR İM İZD E  BE
L İRTT İĞ İM İZ  YASAL H A KLAR IM IZ I 
KU LLAN D IĞ IM IZD A  H A KK IM IZD A  
AÇILACAK  HER TÜRDEN İDARİ 
KOVU ŞTU RM AYA  K A R Ş I Y A SA 
LAR ÇERÇEVESİND E DAVA A Ç A 
RAK Ç IKACAĞ IM IZ, YÖ NET İC İLE
RİN AKLINDAN  BİR AN BİLE Ç IK 
MASIN.

Kamp-Ekip Şeflerinin onayını almadan 
kamptaki çalışanların yerlerini değişti- 
rememelidir.

Madde 13 B'de, Bölgeye bağlı Koor
dinatörlüğe, Enstitü tarafından, Kamp- 
Ekip Şeflerinden daha kıdemli elen.an- 
lar atanmalıdır.

Madde 21'de istenen, harcamalarla il
gili birer suretin yerine, ödemelerin he
men bitiminde yapılacak tasdikli bir ic
malin kampta bırakılması şeklinde uygu
lamanın daha pratik yararı vardır.

Mac’de 28'de yollukların ödenmesi ile 
ilgili yöntem pratik yarar açısından sa
kıncalıdır. Arazide çalışanların parasal 
sorunların çözümünü daha da zorlaştıra
caktır. Yasal zorunluluk yok ise yapıla- 
gelen uygulamaya dönülerek Kamp ve 
Ekip Şeflerinin onayı ile çalışma yerin
de ödenmesi uygun olacaktır.

Madde 48 ’de araç ve motor tanırı 
için verilen 1.000,- TL.lık yetki günün 
koşullarında azdır. 2.500,- TL.ya çıka
rılmalıdır.

Madde 56'da "Belirli kamu hizmeti 
(seçim, sayım vs.) için yetkili makam ta
rafından yazılı olarak motorlu taşıt isten
diği takdirde bu istek derhal Enstitüye 
bildirilir" denmekte ve bu isteğin, Ensti
tüden bilgi alınıp veya alınmadan yerine 
getirileceği belirtilmemektedir. Bu mad
denin düzenlenmesinde yasal zorunluk 
varsa o da gözönüne alınmalıdır.

Madde 57 ile madde 43 arasında "Ka- 
zai mercilerde ENstitüyü temsil yetkisi" 
çelişkisi giderilmelidir. Ayrıca kazalarda 
izlenecek yol daha açık ve sade olmalı 
dır.

Madde 59'da Heyetin ne için seçilf 
ceği ve neyin tanzim edileceği belirtil
memiştir.

Madde 65, ifade karışıklığını önle
mek için şu şekilde düzenlenmeli: İşe 
alınacak işçilerle, işin bitiş tarihi kesin 
olarak biliniyorsa "Süreli Hizmet Akti", 
bu tarih bilinmiyorsa "Süresi Belirsiz 
Hizmet Akti" yapılır.

Madde 83'te yıllık izin dönemine iliş
kin ücretlerin mutemet bulunmayan 
Bölge, Koordinatörlük, Kamp ve Ekip
lerde nasıl ödeneceğine dair açıklık yok
tur. Bu maddeye pratik çözüm getiril
melidir.

Madde 98'de belirtilen "arazide göre
vin sonuçlanmasına kadar" kavramı açık
lığa kavuşturulmalıdır. Zira burada ara
ziye gidiş ve dönüşler belli ilkelere bağ
lanmamıştır. Bu açıklık keyfiliği getir
mektedir. Personelin araziye gidiş ve dö
nüşleri tamamen keyfiliğe ve yöneticile
rin insafına terkedilmiştir. Bu keyfilik, 
araziye gidiş ve dönüşleri ceza niteliğim1 
dönüştürmektedir. Bu tür uygulamalar l>.ı 
/.ı dairelerde zaman zamanişletilmekteflır 
M İ \ Enstitüsü çalışanlarının ikametgah

larının Ankara'da olduğu bil itmektedir. 
"Süresiz" veya "İş bitimine kadar" za
man ibaresini taşıyan gezi emirleriyle 
araziye giden elemanın, yönetmelik ge
reği, yöneticilerin izni olmadıkça geri 
gelmesi mümkün değildir. Bu süreklilik 
uzun ayları veya yılları kapsayabilir. Bu 
ise aile ilişkilerini zedeler. Zira ailesini 
birlikte götüremeyen elemanın, aile iliş
kilerinin devamı yöneticilerin insafına 
terkedilmektedir. Elemanını cezalandır
mak isteyen yönetici, bu yetkisini kötü
ye kullanarak, yönetsel zorunluluk ol
madığı halde elemanı arazide tutabil
mektedir. Enstitümüzde bunun örnekleri 
çoktur. ANAYASA'nın 35. maddesi 
"Aile Türk Toplumunun temelidir. Dev
let ve diğer kamu tüzel kişileri ailenin, 
çocuğun ve annenin korunması için ge
rekli tedbirleri alır ve teşkilat kurar" der. 
ANAYASA'nın bu açık hükmü Kurumu- 
ıruzu da ailenin korunması yönünde gö
revlendirileceğinden, bu hükme uyma 
zorunluluğu doğmaktadır.

Yukarıdaki gerekçeler ışığında arazi
ye gidiş ve dönüş belli ilkelere bağlan
malıdır. Enstitünün çalışma koşullan 
göz önünde tutularak, 1976 yılı Bakan
lar Kurulunun Yan ödemelerle ilgili Ka
rarnamesinde belirtildiği gibi, isteyenin 
beş aylık arazi çalışması sonunda Mer
keze dönebilmeleri sağlanmalıdır. Ayrı
ca bu süre boyunca aile ilişkileri askıya 
alınamayacağına göre, arazi çalışmaları 
esnasında bir buçuk aylık çalışma süresi 
içinde isteyenler bir haftalığına Merkeze 
dönebilmelidir. Yönetmelikte aile ilişki
lerini normalleştirebilecek bu tedbirlerin 
mutlaka alınması gerekir. Alınmadığı 
takdirde ileride büyük çelişkiler doğabi
lir.

Yine bu maddedeki "sebepli" sözcü
ğünün kapsamı da anlaşılmamaktadır. 
Sebepli yapılan şeylerin tüm dünyada 
geçerli olduğu sanılmaktadır. Yönetme
liğin bu maddesi arazi elemanlarını iıiç 
bir sosyal ilişki ve ihtiyacı olmayan robu! 
kıMİer olarak görme eğilimindedir. C.ı- 
lı .ınaların temel birimi, Kamp-Ekiplı r

v(*-‘ i:ıların yöneticisi ve uygulayıcısı Şef
lerdir. Geçerli nedenler ve belirli süreler
de '  Merkeze gelme gibi durumlann ayar
lanması yetkisinin Kamp-Ekip Şeflerine 
verilmesi yararlı olacaktır.

Doğa! '¡!*raV Resmi Tatil günleri" de 
' ra::i ça lım a,ı yapılamayacağından, bu 
maddeye Döı tatil günleri ¡çjn ¡şyerj 
kamp binası ve eklentileri olarak kabul 
i lilir. Sonuçta tatil günlerince krrnptan 
•'vrılamama zorunluluğu boğmaktadır. 
Bu uvgulama ANAYASA'nın 44. mad
desindeki dinlenme hakkına ters düş
mektedir. Dinlenmek kampta oturup 
yatmak değildir. Gezmek, eğlenmek, av
lanmak, pikniğe gitmek ve bunlar din
lenme kavramının unsurlarıdır.

Netice yukarıdaki görüş ve ilkelerin 
ışığında 98. maddenin yeniden düzen
lenmesi yararlı olacaktır.
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Sıra 2'de "Daire Temsilcilikleri"nin 
kurulmasında yarar vardır. Kurulursa gö
rev ve yetki sınırları tam saptanmalı. Ör
neğin:

a) Daire konuları ile ilgili Bölge ve 
Kampların yapamayacağı işleri üstlen
meli. Çevredeki Dairenin Kamplarına 
idari ve ilmi konularda yardımcı olmalı
dır. Ancak yönetim yetkisi Bölge ve 
Koordinatörlüklerdeki gibi olmalıdır.

b) Temsilciler Bölge-Merkez ve Bölge 
Kamp arasındaki koordinasyonu sağla
malı. (Bölge Md. muavinleri bu konuda 
yeterli olamamaktadır. Onlar ancak böl
gelerinin tüm genel sorunlan ile uğraşa
cağından, Daire sorunlarına bağlı olduk
ları daire yeterince eğilememektedirler.

Sıra 5'te Bölgelere verilecek Ön Ra
porların sınırlan saptanmalı, örneğin 
prespeksiyon raporu gibi çok geniş tutul
mamalıdır.

Sıra 15 a- Proje Yöneticiliklerine Böl- 
je  Müdürü, °öl£e Müdür Muavini, Daire 
Temsilcisi ve Servis Ş°fi gibi idari ve 
çok yönlü sorumluluk yüklenmiş kişiler
den atama yapılmamalı, projede çalışan 
kişilerden atanmalıdır. Görev ve yetkile
ri tam saptanmalı, ayrıca idari görev ve
rilmemelidir. Bu durum üretkenliği arttı
racağı gibi, bilgi birikimi ve iletimini de 
sağlayacaktır.

Sıra 19- Analiz raporlan kamplara 
doğrudan gönderilmelidir. (Bölge kana
lıyla aksama ve zaman kaybı olacaktır.)

Madde 35- Kamp ve Ekip gibi iş yer
lerine alınacak işçilerin seçimi bütünüyle 
şeflere bırakılmalı, Şeflerin kesin tercih 
hakkı olmalıdır. (Örneğin Toplu îş Söz
leşmesine göre disiplin suçu kesinleşmiş 
kişiler gibi Bölge veya Koordinatürlük- 
lerce bildirilecek sakıncalı durumlar ha
riç tutulmalıdır.)



işyerlerinden...
MTA

Üyelerimizin sorunlarını tartışmak ve 
çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 
MTA Genel Direktörlüğünden salon iste
ğimiz reddedildi. Gerekçe olarak ise 
MTA salonunda yalnızca ilmi ve teknik 
toplantıların yapılabileceği ileri sürüldü. 
Ancak şurası bilinmelidir ki TÜTED 
üyeleri diğer emekçi kesimlerle birlikte 
mücadelesiyle MTA'da ve tüm işyerlerin
de kendini dosta düşmana kabul ettire
cek ve gerektiğinde toplantılar da yapa
caktır.

EGO

EGO yetkilileri ile yaptığımız görüşme
ler sonucunda, EGO'ya bağlı işyerlerin
de TÜTED'e pano verilmesi kararlaştırıl
mıştır. Bu yolla kendimizi kabul ettirme 
ve üyelerimizle bağlarımızı güçlendir
m ede bir adım daha atmış olduk. Şimdi 
' âedefimiz tüm işyerlerinde TÜTED pa- 
iıosu olmalıdır.

EGO OTOBÜS

Geçtiğimiz günlerde EGO Otobüs İşlet
mesi üyelerimizle yaptığımız toplantıda 
TÜTED'in kapatılması ve daha sonraki 
gelişmeler hakkında üyelerimize bilgi ak
tarıldı. T. plantı sırasında bir grup mao- 
cu top’. Jitıyı amaç .dan saptırmak ve 
mitir . ie ilgili olay’ m  çarpıtarak kafaları 
kar arma girişi' .¡inde bulundu. Ancak 
bı Konuda ker >ilerine olanak tanınmadı 
v j üyelerimi? a yaygın tepkisi karşısında 
bozgunculaı üç beş kişi olarak toplantı
yı terkettiler. Bu ola* dan sonra sö-; alan 
üyelerimiz bundan s ıraki toplantılarda 
Döylelerini aralarım i  görmek * smedik
lerini açıkça 1 elirt h r.

ODTÜ
ÜH dmizde düzenli eğitim yapan tek ku

ruluş sayılabilecek ODTÜ'de eğitim orta
mı mütevelli heyeti tarafından sabote 
eaildi. Öğretim üyelerinin, öğrencierin 
ve işçilerin tümünün karşı olmasına rağ
men ODTÜ'nün başına yeni bir Karataş 
örneği olan Haşan Tan getirildi. ODTÜ' 
de sağlanmış bulunan öğrenci-öğretim 
üyesi-işci dayanışması ergeç Haşan Tan’ı 
yerinden söküp atacaktır. TÜTED üyele
ri de bu mücadelede üstlerine düşeni so
nuna kadar yürütmeye kararlıdırlar.

DUYURU

GAZETE, BÜLTEN GİBİ YA Y IN  O R
G A N LA R IM IZ  İŞY E R İ TEM SİLC İL İ
Ğ İM İZ  BULUNAN İŞY ER LER İN D E  
ELDEN DAĞ IT ILM AYA  B A ŞL A N 
M IŞT IR . BU NEDENLE BAZI ÜYELE
R İM İZ İN  SORUNLARI OLABİL İR . 
TÜTED H ABERLER  VEYA AN KARA  
ŞUBE BÜLTENİNİ DÜZENLİ O LA 
RAK ALAM AYAN  Ü YELER İM İZ  YÖ 
NETİM KURULUNA HABER VERE
REK SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE Y A R 
DIMCI OLM ALID IR

ÜYE ÖDENTİLERİNİ 

d ü z e n l i ö d e y e l im

TÜTED Ankara Şubesinin tek gelir kay
nağı sayılabilecek olan ödentilerimizi 
düzenli ödemek tüm üyelerimizin başta 
gelen görevidir. TÜTED tüzüğü gereğin
ce üç ay üst üste aidat ödemeyen üyelere 
duyuru yapılarak kendisinden borcunu 
ödemesi istenir. Şayet üye borcunu öde
mezse üyelikten ayrılmış sayılır.

önümüzdeki günlerde ödenti borcu olan 
üyelerimize uyarı yazıları gönderilmeye 
başlanacaktır. Ankara dışında bulunan 
veya TÜTED'e gelme olanağı bulunma
yan üyelerimize kolaylık sağlamak ama
cıyla açtığımız "Namık Kemal Dölen- 
eken, Mithatpaşa Cad. 28/24, Yenişehir-

ANKARA, 10288-1" No.lu posta çeki 
hesabı yoluyla da ödentileri ödemek ola
naklıdır.

TÜTED Ankara Şubesi Yönetim Kuru- 
lu'nun aldığı karar gereğince üyelikten 
düşenler yeniden başvursalar dahi, bir 
dönem üyeliğe alınmayacaktır. Üyeleri
mizin gereken hassasiyeti göstereceğine 
inanıyoruz.

KONGRE: 

HAVA KİRLİLİĞİNE SON

TÜTED Ankara Şubesi, ilerici Kadınlar 
Derneği Ankara Şubesi ve Kimyagerler 
Derneği 19-20 Mart tarihlerinde iki gün 
sürecek bir "Hava Kirliliğine Son" Kong
resi düzenlemektedirler. Kongre, Maki 
ne Mühendisleri Odası toplantı salonun
da saat 10.00'dan itibaren yapılacaktır.

Bu girişimi ayrıca, DİSK Bölge Temsilci
liği, Halkevleri Genel Merkezi, TÜM- 
DER, TÖB-DER, TÜS-DER, Çağdaş 
Hukukçular Demeği, Genel-İş Sendikası 
ve Sosyal-İs Sendikîmı desteklemektedir. 
Kongrede öz olarak, sorunun çözümü
nün, ülkemizde verilen geniş demokrasi 
mücadelesinden soyutlanamayacağı, bu 
konudaki kısa dönemli kazanımlann el
de edilmesinin, halkımızın örgütlü olarak 
bu sorunu benimsemesine ve bu yolda 
ağırlığını koyması ile olanaklı olacağı 
vurgulanacak ve bilimsel çözüm önerileri 
sergilenecektir.

EİE 'DE TEMETTÜLER GERİ 
ALINAM AD I

Elektrik İşleri Etüd İdaresinde (EİE) 
Maliye Bakanlığının emriyle temettüle- 
rin Mart ayından başlanarak taksitle ge
ri alınacağı bir yazıyla bildirildi. Ancak 
TÜTED’in girişimiyle, EİE çalışanları 
bu yazıya karşı çıktılar ve ücretlerinden 
kesinti yapmanın yasalara uygun olma
dığını belirttiler. Bu karşı çıkış etkisini 
açıkça gösterdi ve idareciler Mart ayında 
kesinti yapamadılar.
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5 ŞUBAT MİTİNGİ VE SONRASI
TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'in altı 
ilde düzenlediği "Ekonomik ve Demok
ratik Haklar” miting ve yürüyüşlerinin 
sonuncusu 5 Şubat 1977 Cumartesi gü
nü Ankara'da Tandoğan Alanında 100 
bine yakın ilerici, demokrat kitlenin 
katılımıyla gerçekleştirildi. TÜTED An
kara Şubesi de diğer şubelerden gelen 
teknik elemanlarla birlikte Ekonomik ve 
Demokratik Haklarını almak için, ba
ğımsızlık demokrasi mücadelesinin bilin
cinde olarak miting alanında yerini aldı. 
Bu eylemle memurların, öğretmenlerin, 
teknik elemanların örgütlü gücü ve bu 
gücün inançlılığı, kararlılığı, demokrasi 
mücadelesindeki etkinliği bir kez daha 
gözler önüne serildi.
Miting alanında TÖB-DER Genel Baş
kanı Gültekin Gazioğlu, TÜM-DER Ge
nel Başkanı Erhan Tezgör ve TÜTED 
Genel Başkanı Aykut Göker konuşma
lar yaptılar. Yürüyüşe geçileceği sırada 
polis aramasından hernasılsa elindeki si
lahlarla geçmiş olan bir grup "kahrol
dun sosyal faşistler" diye bağırarak dı
şarıdan kitlenin üzerine saldırdılar. Yara

lananlar olmasına karşın bu durum no 
kitlenin kararlılığına ne de mitingin a- 
macına ve başansına gölge düşürebildi. 
Ama onbinlerin örgütlü sesini boğmak 
ve bu örgütlerin eylemini gölgelemek is
teyen sapık kişiler aynı sahneyi yürüyüş 
dağılırken de yinelediler.
V1C ve onun kuklası olan Ankara Valisi 
3U fırsatı değerlendirmekte gecikmedi- 
er. O akşam Ankara Valisi Durmuş Yal
cın televizyonda, tamamen dışarıdan ge
len bu saldırılardan miting komitesini 
sorumlu tuttu ve 7 Şubat 1977 günü de 
TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'i ka
pattığını ilan etti, örgütlerin avukatları 
Danıştay 8. Dairede karann iptali için 
dava açtılar. Danıştay 8. Daire 3'e 2 
çoğunlukla yürütmeyi durdurma kararı 
aldı. Bu kararın 22.2.1977 tarihinde 
derneklere tebliğ edilmesiyle dernekle
rin açılması gerçekleştirildi. Böylece 
faşist tırmanışda yeni mevziler kazan
dıklarını ve memurların, öğretmenlerin, 
teknik elemanların örgütlü sesini boğ
duklarını sananlar bir kez daha gerile
mek zorunda kaldılar

YASA TANIMAYAN YÖNETİCİLERE 
YASALARI ÖĞRETECEĞİZ

Kurumumuzda iki sorun yöneticilerin 
sorumsuz tutumu yüzünden giderek 
çıkmaza girdi. Birincisi büyük proje 
zammı konusu. Teknik elemanların yay
gın bir şekilde dilekçeler vererek bu 
zammın tüm çalışanlara verilmesi isteği 
karşısında konu savsaklanmaya çalışıldı. 
İç yazışmalarda kor.u ile ilgili cevaplar 
gayet 'hukuki' olarak saptandı. Ancak 
dilekçe verenlere bir iki istisna hariç, 
cevap verme yoluna gidilmedi. Cevap ge
len arkadaşlarımızla ilgili olarak derhal 
Danıştay'a başvuruyoruz. Kapatılma yü
zünden bir süre geciken dava açılması 
konusu bu günlerde çözülüyor.

TEK'de verilen dilekçeye gelen cevap 
Ragıp Dinç tarafından imzalanmış. Ce
vabın sonunda Anayasanın 55. madde 
sinin II. fıkrasına göre dilekçede iddia 
edilen Anayasa'ya aykırılığın sözkonusu 
olmadığı belirtiliyor. Şimdi sizlere sözü

edilen maddeyi aynen aktaralım : ’Se
çimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli 
genel oy, açık saym ve döküm esasları
na göre yapılır.' Yani seçme ve seçilme 
hakkına ilişkin bir madde. Anlaşılan ba
zı yöneticileı seçim ortamına şimdiden 
girdiler ve meclise girmeyi düşünüyorlar, 
akıllan fikirleri de seçimlerle ilgili ko
nularda.

Ancak biz başımızda; çalışanları ve ülke 
çıkarlarını düşünen yöneticiler istiyoruz. 
Nasıl ki yasaların aleyhimizdeki tüm 
maddeleri örneğin, sendikaya ya da si
yasi partilere girmemiz konusundaki 
maddeler hiç esneklik göstermeksizin 
uygulanıyorsa, lehimizdeki maddelerin 
de uygulanmasını talep ediyoruz.

İkinci sorun ise temettüler. Yeniden u- 
yarıyoruz; "Ellerinizi cebimizden çe
kin!" Her ne yolla olursa olsun geri al
mayı amaçladığınız temettüleri yasal

olarak geri almaya hakkınız yok. \Y 
maaşımızdan kesilmesine ne de ikrami
yelerimize el konulmasına izin vermeye
ceğiz. ödenmiş bir para şu ya da bu 
düzeyde bir yöneticinin emriyle geri a- 
lınamaz. Bu emri verenin bakan olmam 
da bu hukuk kuralını değiştirmez, olsa 
olsa suçu ağırlaştırır. Ancak unutma
mak gerekir ki, kanunsuz bir emri veren 
kadar yerine getirenler de suçludur. Ö- 
denmiş parayı ancak mahkeme kararıy
la geri almak olanaklı. Yüksek mahkeme 
kararları ise ancak tahrifat ve suistimal 
yoluyla yapılan ödemelerin geri alınma
sına karar veriyor. Bunun dışında hiçbir 
ödeme kanuni olarak geri alınamaz. A- 
lınmaya kalkılırsa işlenen suç gasp su
çudur, çünkü karanlık bir sokakta silah 
zoruyla soygun yapmakla farkı yoktur. 
Tüm yöneticileri yasalara uygun davran
maya davet ediyoruz. Aksi halde gücü
müz yasa tanımazlara yasaları öğretme
ye yetecektir.


