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•  İZMİR'DE DGM'LERE KARŞI KAPALI SALON TOPLANTISI YAPILDI

•  DGM'LERE KARŞI DİRENİŞTE KIYILAN İŞÇİLERE  
YURT ÇAPINDA MADDİ DESTEK SAĞLANIYOR

•  TUTED ANKARA ŞUBE BAŞKANI TÜM TEKNİK ELEMANLARI 
DİSK TARAFINDAN OLUŞTURULAN IŞ  BANKASI MLRTER (İSTANBUL) 
ŞUBESİNDEKİ 183 NOLU DAYANIŞMA FONUNA  
KATKIDA BULUNMAYA ÇAĞIRDI

T E K N İK  ELEM AN  A R K A D A Ş !

Yurt çapında, başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm 
halkımızın haklı tepkilerine yol açan DGM Yasası çıkarıla
madı. Ancak önümüzdeki yasa döneminde yeniden gündeme

gelmesi olanaklı. Tüm karşı iddialara rağmen, işçilere, tek
nik elemanlara, memurlara, öğretmenlere, öğrencilere ve 
örgütlerine karşı olduğu ortaya çıkmış olan DGM'lerin 
hortlatılmasına karşı, tüm demokratik haklarımızı sonuna 
kadar kullanmaya hazır olalım. y

kısaca....
îller Bankası Müdürler Kurulu Üyesi, 
Tek Bank Iş Genel Başkanı Fikri Ka- 
ya'nın Müdürler Kurulu toplantısında 
saldırıya uğraması üzerine TÜTED A n
kara Şubesi bir bildiri yayınlayarak 
tiler Bankasında çalışanların temsilcisi 
olan Fikri Kaya'mn yanında olduğunu 
bildirdi.

TRT'de faşist işgale son- İmza kam
panyasına katıl afişlerini yapıştıran  
Merkez ve şube yönetim  kurullarının 
bazı üyeleri, TÜTED hukuk danışmanı 
ve on kişi dolayında üye gözaltına alın
dılar.
Patronun kanuusuz lokavt uyguladığı 
BÜGAY mühendislik bürosunda dire
nen teknik elemanlar TÜTED üyeleri 
tarafından topluca gidilerek ziyaret 
edildi.

Devlet Personel Dairesi memur tem 
silciliği seçimlerinde kanunsuz uygula
malar birbirini izliyor. Bayındırlık Ba
kanlığına bağlı işyerlerinde adaylar b? 
kan'ıkça saptanınca TÜTED üyeleri 
Karay ollarında "Antidemokratik se
çimlere hayır" yazılı boş oy kullandı
lar.

Özel kesimde sendikalaşma mücadelesi 
veren işyerlerine iletilmek üzere Sosyal 
tş Sendikasına destekleme mektubu 
yazıldı.

MTA'da yan ödemelerle ilgili şube 
bildirisini dağıtan üyelerimiz yön e
ticiler tarafından engellenmek istendi. 
Bunun üzerine bir basın açıklamasıyla 
olay kınandı. Bildiri MTA'da çalışan
lar arasında ilgiyle karşılandı.

Çalışma programımızın 'örgütlen
me çalışmaları' kısmında tüm işyerlerin
de üyelerimizin yeni temsilcilerini seç
meleri için çağrı yapılacağı belirtilmişti. 
Bunun gereği olarak hazırlanan program 
tüm üyelerimize iletilerek, toplantılara 
başlandı. İşyeri sorunlarının ve çözüm 
önerilerinin de enine boyuna tartışıldığı 
bu toplantılara katılımın yüksek olması 
için çaba göstermek hepimizin birincil 
görevidir.

Aralarında TÜTED Ankara Ş ube
sinin de bulunduğu 9 kuruluş bir basın 
toplantısı yaparak Dünya üzerinde kalıcı 
W  barışın sağlanmasının önemi ve barış 
mücadelesini ileri boyutlara ulaştırm a
nın gereği üzerinde duruldu.

TÜS-DER Ankara Şubesinin HÜR- 
GENÇ militanlarınca basılması vp şube 
saymanının yaralanması ve saldırılarına 
devam etmesi üzerine TÜS-DER, TÖB- 
DER, TÜM-DER ve TÜTED Ankara

şubeleri bir basın açıklamasıyla olayı 
protesto ettiler.

DGM'lerin niçin kurulduğunu, si
yasal iktidara bağımlılığını, olağanüstü 
niteliğini, doğal yargıç ilkesine ve Ana
yasaya aykırılığını üyelere açıklamak 
amacıyla 'NEDEN DGM'ye HAYIR' 
başlıklı bildiri işyerlerinde dağıtıldı.

Karayollarınuaki baskıları, yolsuz
lukları Yol-İş grevini kırma çabalarını, 
buna karşı çıkan teknik elemanların sü
rüldüğünü karayollarında çalışanlara du
yurmak için bir bildiri yayınladı. Bildi
rt, ile ilgili olarak işyeri temsilcimiz hak
kında idari kovuşturm a açıldı.

İller Bankası dergisinde çıkan ya
zılarda çalışanlara karşı yazılar ve yo
ğunlaşan baskılar üzerine bir bildiri ya
yınlanmıştır. Bil
dirinin dağıtılması üzerine yöneticiler 
bir işyeri temsilcimiz hakkında idari ko
vuşturm aya başladılar. TÜTED Ankara 
Şubesi İller Bankası Genel Müdürüne bir 
m ektup yazarak bu işlemin derhal dur
durulmasını istemiştir.

Toprak İskan Genel Müdürlüğün
de teknik elemanlar üzerinde baskıların 
ve kıyımların yoğunlaşması üzerine, 
şube sekreteri basına bir açıklama ya
parak dönen.dolapları açıkladı.

EGO Genel Müdürlüğüne bir mek
tup yazan şubemiz, üyelerle daha iyi ha
berleşmeyi sağlamak amacıyla TÜTED 
Ankara Şubesine bir pano verilmesini 
istedi.
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ŞUBESİ

ÇALIŞMA PROGRAMI
TÜTED Ankara Şubesi yönetim  kurulu tarafından hazırlanan 

çalışma programı taslağı yapılan üye toplantılarında tartışılarak 
olgunluğa erişti. Programın somut işler konusu üyeler arasında 
olumlu karşılandı. Bıınun yanında yapıcı tartışmaların ışığında 
programı yeniden gözden geçiren yönetim  kurulu kesin şeklini 
verdi. Şim di sıra uygulamada, elbirliğiyle, tüm güçlüklere karşı 
mücadele kararımızla programı tüm üyelerimize sunuyoruz:

G İR İŞ

Bugün iç inde  yaşad ığ ım ız dünya büyük 
top lum sal gelişm elere sahne o luyor. A teş , 
kan , ölüm saçarak  halk lar üzerinde ekonom ik , 
siyasi, askeri ve İdeo lo jik  sultasını kurm ağa 
ça lışan  em peryalizm  can çek iş iy o r. Kalele
rini b irer birer k aybed iyo r. Buna karşı sosya
list sistem , dünya halk ların ın  m ücadelesinde 
belirleyiciliğini p e rç in liy o r, yeni yeni m ev
ziler kazan ıyor. Kısaca kap italizm den  sosya
lizm e geçiş çağ ın ı yaşıyo ruz .

M etropol ülkeler işç i sınıfı hareketleri 
yükseliyor. Ulusal k u rtu lu ş  savaşları em per
yalizm e ve dünya gericiliğine am ansız darbe
ler ind iriyor. Ulusal bağım sızlıklarını kazanan 
ülkelerin bu rç larına  sosyalizm in bayrağ ı çek i
liyor. D ünya silah tekellerin in  savaş k ışk ırtıc ı
lığına, em peryalizm in yaslandığı soğuk savaşa 
k arşı, insanlığı te rm onükleer savaşın büyük 
y ık ım larından  ko ru y an , karşılıklı ç ıkar iliş
k ileri iç inde  yan yana varolm alarını sağlayan, 
u lusal devrim ler ve toplum sal gelişm eler için  
elverişli koşu llar yara tan  B A R IŞ M Ü CADE
LESİ ileri boyu tla ra  u laşıyor.

Uluslararası düzeyde yürütülen barış mü
cadelesinin ulusal ö lçek te  uzlaşm az sınıfla
rın  barışm ası anlam ına gelm ediği aç ık tır . Tam 
tersine barış mücadelesi yukarıda  da aç ık lan 
d ığ ı gibi sınıf m ücadelesinde çalışan lar yara
rına yeni m evziler kazanılm asına uygun  bir 
ortam yara tır.

Bütün karanlık  güçlerle elele veren gerici- 
faşis t karm ası MC ik tidarı, işç ilere , em ekçile-

GERİ 'İJU
VERİLMELİDİR İLERİ

re , teknik  elem anlara, Ö ğretm enlere, öğ renci
lere dö rt bir yandan  am ansızca sald ırıyor. S o
kaklarda seri cinayetler işliyor. G revlere, d ire 
n işlere , panzerlerle, silahlarla cevap veriyor. 
U ydusu olm ak istem eyen m em uru , tekn ik  ele
m anı, ö ğ re tm en i işinden , yerinden , ekm eğ in 
den ediyor. T R T 'y i işgal e tm iş, faşist ç e te 
leri üniversitelerde kol geziyor. Irkç ı - şoven 
baskılarını yoğun laş tırıy o r.

Tekelci serm ayenin ç ık m azlan , bunalım 
ları derin leşiyor. İşsizlik ve pahalılık geniş y ı
ğınları sarıyor. Y olsuzluklar, vurgunlar, ta lan
lar birbirini izliyor. E m peryalizm e yatak lık  
eden tekelci burjuvazi, ulusal d em okratik  
güçleri boğm ak, bunalım ların  burgacından fa
şist tırm anışla  çıkm ak istiyor.

Yükselen sosyal m uhalefetin  ö rgütlenm e
sini engellem ek ve yoketm ek  iç in ; an ti d e 
m okratik  uygulam aları ve faşist baskılarını y o 
ğ un laş tırıy o r. Tekelci burjuvazi işç ilerin , e- 
m ekçilerin  işgücünü ve y ara ttık la rı değerleri 
bir vam pir gibi em erek palazlanırken, bütün 
değerlerin  yaratıcısı ve sahibi em ekçi halkım ı
za aç lığ ı, işsizliği ve ölümü reva görüyor.

Faşizm , bütün ulusal ilerici, d em okrat, 
yurtsever güçlere saldırarak tırm an ıyo r ve bu 
faşist tırm anış bütün ilericilerin, bütün y u rt 
severlerin, bütün dem okratik  güçlerin birlik 
ve dayanışm a içerisinde yan yana yürüm e
lerini, tek bir güç olm alarım  zorunlu  kılıyor, 
som ut olarak daya tıy o r. Bu birlik ve d ay an ış
m ayı sağlam ak, gerek kişi k işi, gerekse Örgüt 
olarak bizim de görevim iz. Bugüne kadar yer- 

■ aldığım ız em ekçi halkım ızın saflarında, 
em eğin ve özgürlüğün saflarında bugün daha 
sağlam , daha sıkı ve daha bilinçli yer alm ak 
du rum undayız . Örgütümüzün m ücadelesini bi
linçli, kararlı bir şekilde yön lend irm ek , işçi 
sınıfım ızın öncülüğünde verilen barış, bağ ım 
sızlık ve dem okrasi savaşım ının kanallarına 
akıtm ak göreviyle yükümlüyüz. Bu m ücadele
yi yürütürken ne kendim izi ülkem izin ne de 
ülkemizi dünyanın siyasal ve toplum sal ko n u 
m undan soyutlam ayacağız.

İste  düııva ve ülkem izin bu koşullarında 
yapılan  kongrem iz bizlere her zam ankinden

daha çok görevler ve sorum luluklar yükledi. 
K itlem izin hetero jen  yapısından gelen ve ç ö 
zümü örgütümüz düzeyinde müm kün o lm ayan 
politik  eğilim lerim izi saklı tu ta rak  kongre 
ö nets i sürtüşm eleri bir kenara b ırakm ak, ha
zırlanan som ut çalışm a program ı e tra fın d a  
birlik ve dayanışm ayı güçlü kılm ak göreviyle 
yükümlü o lduğum uzu  unutm am alıy ız .

D EM O K R A TİK  K İT L E  Ö RG Ü TÜ  
TÜ T E D

TÜ TED  to p lu m u n  çeşitli sınıf ve tab a 
kalarından gelen ilerici, dem o k ra t, yurtsever 
teknik elem anların  o lu ş tu rd u ğ u  bir k itle ö r
gütüdür. Ü retim e bir kesimi direk b ir kesimi 
dolaylı katılm aktad ır. Teknik  elem anlar bu ni
teliğiyle em ekçid irler. Tüm em ekçiler gibi on 
larda burjuvazinin sömürü ağı iç inded irle r, e- 
m ekçi o luşları ilerici, dem okrat ve yurtsever 
o luşların ın , sömürü ağı içinde o luşları bu rju 
vaziyle çıkar çelişk ilerin in  m addi tem elini 
o lu ştu ru r. T ekn ik  elem anların bu nitelikleri 
örgütümüzü iki yönlü bir görevle yükümlü k ı
lar. Bir yönüyle taban ın  som ut ekenom ik  de
m okratik  talepleri d o ğ ru ltu sunda m ücadele e t
mek, diğer yönüyle burjuvaziyle sürekli ç ıkar 
çelişkisi içerisinde bulunan işçi sınıfım ızın 
sürdürdüğü söm ürüden k u rtu lu ş m ücadelesinde 
yerini alm ak, dem okrasi m ücadelesinde üzeri
ne düşeni eksiksiz yapm aktır. E konom ik  de
m okratik  m ücadeleyi bütünsellik içerisinde 
yürütm ektir.

a) Ekonomik Mücadele:
Bu mücadele ça lışan ların  m aaşların ın
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artırılm ası için , daha güvenli çalışm a şartları 
iç in , daha iyi hayal sa rıla rı için  iş verene* karşı 
sendikalarıyla yürüttüğü m ücadeledir. Günü
müz T ürkiye'sinde teknik elem anlar da tüm 
m em urlar gibi sendika hakkından  yoksundur. 
Bu yüzden derneklerde örgütlendik. Sendika 
hakkını alma mücadelesi de ekonom ik  m üca
delem izin içine girdi. Yani; hayal pahalılığ ı
nın cenderesinden k u rtu lm ak  için , m aaşların  
ve ücretlerin artırılm ası iç in , iş gıi\enliğinin 
sağlanm ası için , yan  ödem elerin  eşit işe eşit 
ücret ilkesine uygun olarak düzenlenm esi ve 
dengesiz personel yasasının değ iştirilm esi için 
verilen m ücadelenin odağında "Grevli loplu 
sözleşm eli sendika" hakkı iç in  m ücadele var. 
Bu soyut bağım sız bir sendika değil işç i sınıfı 
sendikaları içerisinde olm a yani so m u tta  işçi 
sınıfım ızın de\rin ıc i sendikal örgütü DİSK 
içinde yer alm a m ücadelesini kapsar.

K apitalizm  varolduğu sürece em perya
lizm den ve tekellerden zarar gören, bütün 
em ekçi sınıf ve tabakalar burjuvaziye karşı 
ekonom 'k  m ücadelelerini sürdüreceklerdir. Bu 
m ücadelede elde edilen kazanım lar sınıf mü
cadelesini b ir adım  ileriye götürür, serm aye 
cephesinden bir gedik açar. Serm ayenin  sö
mürüsünü kısıtlar. Başarılı yürütülen bir ek o 
nom ik mücadele kitlelerin  örgüte o lan  güveni
nin artm asına, karşısına çıkan  sınıfı ve gücü 
yakından tanım asına yol açar.

T lT E D  olarak başarıy la  ve kararlılıkla 
yürüteceğim iz ekonom ik mücadele en geniş 
teknik elem an kitlesinin örgütümüzüde top lan 
m asında, dem okratik  m ücadelem izin yeni b o 
y u tlar kazanm asında, halkım ızın toplum sal 
kurtu luş m ücadelesinde, işçi sınıfım ızın ya
nında tu tarlılık la yer alm asında etkili b ir araç 
olacaktır.

H em en belirtm ek gerekir ki; kitlem izi 
ekonom ik m ücadelede yön lend irirken  b unun  
bizi nihai çözüm e götürm eyeceğini, asıl m ü
cadele araçlarından biri o lduğunu , kazanıl
mış ekonom ik hakların  gerçek güvencesinin an
cak siyasal ik tidar m ücadelesinden geçeceği
ni yaşanan  gerçek lik ten  kopm adan k itle tab a
nım ıza göstereceğiz. Ekonom ik m ücadelem izi 
işç i sınıfım ızın örgütlü öncülüğünde ve d iğer 
dem okratik  k itle örgütleriyle dayan ışm a iç e 
risinde o rtak  bir p la tfo rm d a  yürüteceğiz.

b) Demokratik Mücadele:

Burjuvazi için en geniş dem okrasi ve 
özgürlük işç i sınıfı ve em ekçi kesim ler için  
baskı ve sömürü düzeni olan burjuva d em o k 
rasisi m addi tem elini üretim  araçların ın  özel 
m ülkiyeti ve ücretli em eğin söm ürüsünden 
alır.

Faşizm e dönüşm e im kanlarına yapısı ge
reği daha fazla sahip olan ülkem izdeki burjuva 
dem okrasisi dem okratik  kitle örgütlerini alt- 
edebilm esi gereken güçler arasında görür. Na
sıl ki verdiğim iz ekonom ik m ücadeleyi söm ü
rüden k u rtu lu ş m ücadelesinden soyu tlam ıyor
sak, varlığım ızın nedeni olan dem okratik  mü
cadeleyi de ileri bir dem okrasiye geçm e m üca
delesinden soyutlayam ayız . Kaldı ki d em okra
si mücadelesi başta  işçi sınıfı olm ak üzere tüm 
ulusal dem okratik  güçlerin o rtak  m ücadelesi
dir. T l 'T E ü  elarak  bu m ücadelenin teknik

elem an ve teknik üretim  kisim indt yerim izi 
alıyoruz.

Y ukarıda anlatılanlara bağlı olarak önü
m üzdeki dönem  çözüm ü yolunda mücadele 
vereceğim iz ekonom ik  dem okratik  talepleri
mizi şöyle sıralıyoruz.

1 Grevli toplıı sözleşm eli sendika hak 
kımız için  D ISK 'in ak tif  desteğiyle m ücadele 
verm ek. Bu m ücadeleyi sendika hakkı iç in  m ü
cadele eden d iğer dem okratik  kuruluşlarla da
yan ışm a içinde yürütm ek.

2 Ç a lışanlar arasında suni ayrıcalıklar 
ve büyük dengesizlikler y ara tan  personel ya
sasının tem elden değişim i yönünde m üca
dele etm ek . Bu çalışm alar sürdürülürken k a t
sayı ve göstergelerin belirlenm esinde, yan  ö d e
m elerin tesb itinde çalışanların  da söz sahibi 
olması yönünde uğ raş verm ek ve çalışanları 
tehdit aracı olan yöneticilerin  takdir hakkına 
karşı durm ak.

3 Y an ödem elerin  ve m aaşların  ayrı 
ayrı vergilendirilm esi için  kam uoyu  o lu ş tu r
mak ve baskı yapm ak.

4 MEY AK ve benzeri haraç  m ekaniz
m alarına son vermek için  dem okratik  ku ru luş
larca o rtak laşa  verilen m ücadeleyi sürdürm ek.

5 Teknik E lem anlara K onut ve Kira 
yardım ı istem ek, çocuk larına  k reş, öğrencile
re y u rt sağlanm ası için  çalışm ak.

6 Teknik  E lem anlara siyasi hakların  ta
nınması için , düşünce özgürlüğünü ve işç i sı
nıfının örgütlenm e Özgürlüğünü kısıtlayan fa
şist 141. ve 142. m addelerin  kaldırılm ası için , 
D G M 'lerin lağvedilmesi için  m ücadele e tm ek .

7 — Ulusal bağım sızlığım ızı ç iğneyen  
N A TO , CEN TÖ , A ET, RCD ve enerji ajansı gi 
bi em peryalist kuru luşlardan  çıkılm ası, ikili 
an tlaşm aların  y ırtılm ası, üslerin sökülmesi için  
verilen m ücadeleye katılm ak.

8 T ek n ik  h izm et ithal ederken beyin 
göçüne göz yum an, doğal kaynaklarım ızın  y a 
nında teknik  elem anlarım ızın em eğini u luslar
arası serm ayeye p eşk eş çeken  işb irlikçi an 
layışla m ücadele etm ek.

9 — G eneldeki eğitim  sorunlarından so
yu tlam adan  teknik eğitim  gören öğrencilerin  
sorunları ile tekn ik  elem anların okul sonrası 
mesleki eğitim  ih tiyaçların ı bütünsellik içe ri
sinde ele alarak bu yo ld a  uğraşı vermek

10 Ç alışanlar ku ru ltay ın ın  yapılm ası için  
gerekli şartları o lgunlaştırm ak.

Y öntem  olarak: A fiş, bildiri, aç ık  o tu 
rum , fo rum , sem iner, m iting ve yürüyüş eylem  
b içim leri esas alınacak. S om ut şartların  som ut 
tahlili ile uygun olanı saptanıp h ayata  geçirile
cek.

Ö RG Ü TLEN M E Ç A L IŞ M A L A R I:

İki yönlü olarak düşündüğüm üz örgüt
lenm e çalışm aları bir yönüyle nicel gelişm eyi 
diğer yönüyle nitel gelişm eyi kapsayacak. 
Özellikle teknik elem anların  y oğun  olduğu 
işyerlerini tem el a lan , bir örgütlenm e haritası 
yapılacak. A yrıca A nkara 'da çalışan  teknik  
elem anların mesleki dağılım ı araştırılacak tır. 
Ö rgütlenm ede ağırlığı örgütsüz ve az Örgütlü 
işyerlerine kaydırm a kaydıyla yoğun bir 
örgütlenm e kam panyası örgütlenecek, ö z e llik 

le örgütsüz ve az örgütlü bulunan  teknik ele
m anların  ilk elde örgütümüze kazandırılm asına 
çalışılacak.

Ö rgütlenm enin hız kazanm asını tem silci
lik sistem inin işlerliğe kavuşturulm asıy la b ağ 
laşık görüyoruz. Daha önce  atam ayla veya 
varsa seçim le o luştu ru lan  tem silcilikler, tüm 
seçim ler yenilenerek  yönetm elik lere  uygun 
olarak dem okratik  yön tem le  o luştu ru lacak . 
En kısa zam anda tüm işyerlerinde üyelerim i
zin yeni tem silcilerini seçm eleri iç in  çağrı 
yapılacak. Tem silciler aydan aya salt ö den ti 
top layan , bir nevi tahsildar, üyeler ise aydan  
aya taksit ödeyen borç lu  du rum undan  ç ıkarı
larak şube işlerinde ak tif  görevler verme y o 
luna gidilecek. A yrıca bugüne kadar ağ ır ak
sak işleyen öden ti top lam a k onusunda yeni 
bir yön tem  geliştirilecek. Y apılacak ilk tem 
silciler top lan tısında getirilecek yön tem  ta r tı
şılarak h ayata  geçirilecek.

D İĞ ER  Ç A L IŞ M A L A R :

a) Ö rgütlenm enin n itel y ö n d en  gelişim ini 
sağlam ak için  tabanım ızın  som ut sorunlarını 
ilgilendiren konularda  fo rum , aç ık  o tu rum  ve 
eğitim  sem inerleri düzenlem ek. K onular tem 
silciler top lan tısında o rtak laşa  saptanacak.

b) ö rg ü t üye ilişkilerini kurm ak  ve geliş
tirm ek iç in  yapılacak bir program  çerçevesin 
de işyeri, bölge ve tüm üyelere aç ık  to p lan tıla r 
düzenlem ek.

c) Ü yelerim izin din lenm e ve eğitim  ih ti
yaçlarına cevap verecek, iç inde  lokali bulunan  
m erkezi bir yere şubey i nakletm ek. Bunu ö- 
den ti sorunun  çözüm ünden soyutlam adan dü
şünerek, bu yolda çalışm alar yapm ak.

d) Günlük gazeteleri ve çeş itli dergileri 
şube lokalinde bu lundurm ak  ve arşivlem esini 
yapm ak.

e) Y ukardaki m addeye ek olarak şubede 
b ir k itap lığ ın  kurulm ası iç in  çalışm alar y ap 
m ak, üyelere indirim li k itap  sağlam ak, TÜ- 
TED yayınların ın  satılm ası iç in  Özel çaba  sar- 
fetm ek.

f) Ç a lışm alarda verimli olabilm ek ve 
üyeleri de çalışm alar iç ine sokm ak için  ç e ş it
li kom iteler kurm ak , kom itelerde üyelere gö
rev vermek.

g) Y ayınlanm akta olan şube bültenini 
aylık yayın organına dönüştürm ek , içerik  o la
rak işyeri çalışm alarına ve örgüt haberlerine 
ağırlık  vermek.

h) Örgülümüzün tümünü ilgilendiren k o 
nularda genel m erkeze öneriler götürm ek.

ı) Ç alışm alarda d iğer d em okratik  k u ru 
luşlarla dayanışm a içerisinde  o lm aya özen 
gösterm ek, bu konuda örgüt ayırım ı yapm a
mak.

i) işyerlerinde pano  elde edilm esi için  
girişim lerde bulunm ak.

Bütün bunlardan başka sendikalaşm a ça 
lışm alarını sürdüren, yada sendikalaşm ış b u 
lunan  özel işyerlerindeki sendikalar ve üyele
rim izle ilişki kurarak  sendikal mücadele k o n u 
sunda gerekli destek sağlanacaktır. Bu yönde 
TOTED G enel M erkezinde ve tüm tekn ik  ele
m an örgütlerinin o rtak laşa  o luştu racak ları kı
yım fonunun  kurulm ası ve güçlendirilm esi 
iç in  çaba harcanacaktır.

I



SİSAG'DA GREV
H acettepe V akıfları ku ru luşlarınoan  biri 

olan SİSAG L im ited Ş irke ti 1969 da ku ru l
m uş. F aaliyet alanları: Bilgi işlem , servis, Büro 
hizm etleri, Bilgisayar sistem lere pazarlam ası, 
ve bakım ı ile yapı pro jelend irm eb  Bilgisayar 
m ontajcılığ ı alanında yap tığ ı yeni yatırım  ve

girişim leride SİSAG bilişim de faaliyet alanla
rını yayg ınlaştırm a yolunda.

Sisag kam uoyunda üniversite seçm e sı
navları, destek organizasyonu, m ek tup la  yük
sek öğ re tim , yaygın öğretim  ve örgün öğretim  
işini yapm akla tanın ıyor.

Halen SİSA G 'da çoğ u n lu ğ u n u  teknik 
elem anların  o lu ştu rd u ğ u  170 işç i çalışıyor. 
K uruluş dönem indeki başarılar ve hızlı geliş
me bu genç kadronun  güç koşu llar altında ve 
geceli gündüzlü çalışm ası ile elde edilm iş. A n
cak Sisag yönetim i ku ru lu şu n d an  bu yana ge
lişip  büyüm ede gösterdiği başarıy ı, bu başarı
yı borç li o lduğu personeline daha iyi çalışm a 
koşu lları sosyal ve ekonom ik  o lanaklar sağla
ma yönünde gösterm em iş. Sisag yönetim i ne 
belli b ir personel ve ücret po litikası uygula
m ış nede çalışan ların  görev, ye tk i ve sorum lu
lukları sap tanm ış. İlk kuru luş günlerinin "he- 
kes her işi yapar"  havası bu güne kadar sür
dürülmüş. U zm anlaşm aya ve çalışanların  ken 
dilerini geliştirm elerine h iç  önem  verilm em iş. 
İşç ile rin  ekonom ik  ve sosyal olanakları da 
k u ru lu ştan  bu yana iş yasasındaki asgari ö lçü 
lerin  bir adım  bile ö tesine geçilem em iştir.

Sisag çalıyanları b ireysel sorunların ın  
çözüm lenem eyeceğinin  o rtay a  çıkm asından 
sonra top luca  SO SY A L-İŞ Sendikasında ö r
gütlendiler. Sisag'ın b ir vakıf şirke ti olm asına 
karşın , y ö netic iler işç ilerin  yasal sendika giri
şim lerine tip ik  b ir .patron  şirketi yaklaşım ı ile 
sert b ir tepk i göste rm iştir. İlk  tepki sendikal 
hareketi kırm ak am acı ile 9 işç in in  işine son 
verm ek; bu n u  top lu  sözleşm e görüşm elerini 
b o y k o t e tm ek  izliyor. Bunları çalışanlara 
uygulayan ücret kesintisi, posta lara  ayırm a, iş 
saatlerini uzatm a, görev tenzili, işyerinde  işç i
ler y o k k en  m asalarda "yasak yay ın , tabanca, 
ero inaram ası" gibi çeşitli m addi ve manevi 
baskı uygulalayarak  çalışan ları bezd irm ek  ve 
böylelikle sendikal hareketi ko rm ak  girişim le
ri izliyor. Bir yandan  da  yön e tim , çalışan ların  
b ilinçli ve karalı tu tu m u  karşısında, SİSA G 'a 
ait m akine ve teçh iza tla , m erkez binası iç in 
deki büyük b ir alanı TEKSİS ve METEKSAN 
arı jltıııd a  ku rduğu  paravan şirketlere  dev
retm e ve Sisag çalışanları tarafından  yap ıl
m ak ta  olan b ir kısım  projeleri payasadaki s.r- 
best bürolara ak tararak  sendikal harekete 
karşı önlem  alm aya çabalam ıştır.

T op lu  sözleşm e görüşm elerine, send ika
laşm aya karşı önlem  alm a çabalarına devam 
eden işverenin katılm am ası nedeniy le u z la ş tı
rılm a kurulu  o lu ş tu ru ld u . A ncak kurul karar
ları da  işç iler ve işveren tarafından  kabul ed il
m edi. K am u sektöründe ödenen  ücretlerin  al
tında ücretler alm akta olan, İliç bir iş güven
cesi o lnm adan son derece keyfi bir yönetim  
ile güdülmek istenen  SİSAG çalışanları, "p ro 
je b itti gerekçesi ile" işlerine son verilen işç i
lerin  yerine d ışa rıdan  sağlanan kişilerle p ro je
yi sürdürme çabaların ın  o rtay a  çıkm asıyla 
6 .10 .1976  tarih inde grev'e başladılar. Grev 
sırasında da işverenin  işç i ve polisi ça tış tırm a  
çabaları, işç ilerin  yapm ak ta  o lduğu işlerle i- 
lişk in  bilgisayar ban tların ın  d ışa rıya  çıkarılm a 
çabaları, Y ay-K ur ve m ek tup la  yüksek öğ re
tim de ça lışm ak ta  olan grev 'deki uzm an  ele
m anların  yerine işi bilm eyen d ışarıdan  sağla- 
lanan elem anlarla projeyi sürdürm e çabaları 
işverenin sorum suzluğunun  belirgin örnek leri
dir.

H alen G R E V 'de bu lunan  işç iler haklı o- 
lan isteklerin in  gerçekleşm esi yo lunda sonuna 

J ıad ar d irenm ekte  kararlıdırlar.

ŞUBE KOMİSYONLARI OLUŞTURULUYOR

TÜTED Ankara Şubesi'nin çalışmalarını daha verimli bir düzeye getir
mek amacıyla aşağıda yazılı olan komisyonlar oluşturulacaktır. Bu kom isyon
larda isteyen üyelerimiz görev alabilecektir. İsteklilerin en geç 10 Ekim 1976  
tarihine kadar bir yazıyla Ankara Şube Yönetim  Kurulu'na başvurması gerek
mektedir.

KOMİSYONLAR ve GÖREVLERİ

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU: TÜTED Ankara Şubesi'nin daha ör
gütlü bir hale gelebilmesi için; Ankara’daki teknik elemanların dağılımı, TÜ
TED örgütlenmesinin işyerlerine göre ve değişik tekhik eleman kesimlerine 
göre durumunu çıkarmak. Bu verilere dayanarak örgütlenmenin kısa ve uzun 
dönemli hedeflerini kapsayan programlan hazırlamak ve yönetim  kurulunun 
denetiminde uygulamak.

ARAŞTIRM A VE EĞİTİM KOMİSYONU: Yönetim  Kurulunun verdi
ği konularda araştırmalar yapmak. Yönetim kuruluna araştırma konulan  
önermek, ö ze l konularda araştırma guruplannın kurulması için yönetim  ku
ruluna öneride bulunmak. Araştırmalan değişik kesimlerin ortak sorunlannı 
saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek, özlük işleri konusunda sürekli ve ay- 
nntılı çalışmalar yapmak. Ankara Şubesi için  eğitim  programı önerisi hazırla
yarak yönetim  kuruluna önermek. Y önetim  kurulu tarafından saptanan eğ i
tim konulannın hazırlanması ve uygulanması için çalışm a yapmak. Konferans 
seminer, açık oturum, film ve tiyatro gösterisi, v.s. konulannda programlar 
yapmak ve uygulamak.

BASIN ve YAYIN KOMİSYONU: Ankara şubesinin basın yayın ça lış
maları için program önerisi hazırlamak, Yönetim  kurulunun basın yayın ve 
propaganda konusunda verdiği görevler yürütmek. Ç eşitli dergi, gazete, bül
ten, bildiri ve benzeri yayınları düzenli t r r  şeKiide biriktirerek üyelerin yarar
lanmasına sunmak. Basınla kalıcı ilişk iler kurmak. TÜTED yayınlannm  dağı
tımını örgütlemek. Üyelere ¡.dün. ve indirimli kitap sağlamak, Şube kütüp
hanesini oluşturmak üzer« gerekli çalışm a;an  yapmak
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