
tilted.
EKİM 197i SMLI4

Sahibi, Sorumlu Müdürü : Namık Kemal Döleneken 

Mltbatpaşa Cad 28/24 T e l: 25 43 05

ANKARA
ŞUBESİ 
HABER 

BÜLTENİ hakkımızı alacağız
«FİİLİ HİZET SÜRESİ ZAMMI»» 

YASAMA GEÇECEKTİR
Fiili hizm et süresi zammı 543 i 

sayılı TC. Emekli Sandığı yasasının 
32. m addesinin uygulanmasına iliş
kindir. A dı geçen yasa «İştirak», ‘ 
veya tevdiatçıların; bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten sonra aşa 
ğıya yazılı vazifede geçen fiili hiz 
met m üddetlerine her yıl için hiza 
larm da gösterilen müddetler ekle 
nir.» demektedir.

Yasa şu konularda çalışan tek 
nik elem anları kapsamaktadır :

ATELYE, FABRİKA, H AVUZ VE 
DEPOLARDA ÇALIŞANLAR 
(6 A Y )

1. Çelik, demir ve pirinç döküm 
işlerinde,

2. Zehirli boğucu gaz_ asit, bo 
ya işleriyle, gaz maskesiyle 
çalışmayı gerektiren başka 
işlerde,

3. Patlayıcı madde yapılmasın
da,

4. Lokomotif ve gemi kazanla
rının onarılması ve temizlen 
mesi işlerinde,

5. Gemilerin (sintine) lerinde, 
ve (dabilbotom) gibi kapalı 
sarnıçlar içindeki raspa ve 
ve boya işlerinde,

6. Oksijen, elektrik kaynağı, 
keski tabanca ile perçin, 
takım sertleştirilmesi vs 
kum püskürtme suretiyle 
raspa işlerinde,

MADEN İSTİHSALİNDE ÇALIŞAN
LAR (6 Ay)

1. Toprak altında maden çı
karma işlerinde,
TARIM (2 Ay)

Tarım Bakanlığı - Zirai Müca
dele ve Karantina teşkilatı ile Ve
teriner Teşkilatmda vazife gören 
memur ve hizmetlilere, 
RADYASYON (3 Ay)

Röntgen, radyum ve benzeri 
iyonizan radyasyonlarla bilfiil çalı
dan tabip, teknisyen, sağlık me
muru, radyasyon fizikçi ve teknis
yeni ve çalışan bilumum personei 
ve yardımcıları.

Yukarıda özetlenen yasa kap
samına giren konularda kazanıl
mış davalar bulunmaktadır. Ayrı
ca bu konuda diğer örgütlerle or

tak çalışma yolunda belli adımlar 
atılmış bulunmaktadır.

KAPSAM İÇİNE GİREN ÜYE
LERİMİZİN, YASADA BELİRTİ
LEN HAKLARIN YAŞAM A GEÇİ
RİLMESİ ÎÇÎN YASAL YOLLARA 
BAŞVURMAK ÜZERE, İŞYERİ 
TEMSİLCİLİĞİ VEYA BİZZAT TÜ' 
TED ANKARA ŞUBESİ İLE İLÎŞKÎ 
KURMALARI GEREKMEKTEDİR .

FAŞİZMİ YENECEĞİZ

ÜYEMİZ HÜRCAN GÜRSES 
6 ARKADAŞIYLA BİRLİKTE 
ALÇAKÇA KATLEDİLDİ

Faşizmin saldırısı her gün bi
raz daha iğrençleşerek, ama daha 
açığa çıkarak sürüyor. Faşist ha
reket partisinden, onun yan örgüt
leri ÜGD ve ÜOD’ye uzanan, açık 
ve gizli tüm örgütleriyle iç ve dış 
gericiliğin faşist saldırıları bir dar
be ortamı yaratmaya yöneliyor.

Sıkıyönetim histerisi faşist çevrele
rin sarıldıkları son çare oluyor.

Bu saldırıların amacı iki yön
lüdür. Bir yandan içsavaş ortamı 
yaratarak, en geniş çevreleri bu 
ortama sürüklemek ve böylece 
askeri bir darbenin koşullarını 
yaratmak, bir yandan da ilericile
ri, demokratları, sosyalistleri sin
dirmek, etkisiz hale getirmek.

Artık sayısı binleri aşan faşist 
cinayet ve katliamlarda bir üyemi
zi daha yitirdik. Hürcan Gürses 
arkadaşımızın da içinde bulundu
ğu 7 TlP üyesi canice katledildi. 
Acımız büyük, büyük ama vakti
mizi yas tutarak geçiremeyeceği- 
mizin de farkındayız. Acımızı, an
cak mücadele ederek, faşizmi eze- 
yiz. Bu bilinçle katıldık cenaze 
törenine, bu güne değin olduğu
nun kat kat üstünde bir sayı TÜ- 
TED flaması arkasında bir araya 
geldi. Disiplin içinde son görevi
mizi yerine getirirken inançla far 
şizme geçit vermeyeceğimizi ve 
unutmayacağımızı haykırdık.



GEMAŞ’ta *F" t ¡p*
g r e v  s ü r ü y o r  I a m x a § f a U r e u

Tüm teknik elemanlara sen
dikalaşma hakkının, tüm çalışan
lara sendikalaşma hakkının, grev 
ve toplu sözleşme haklarıyla bir 
likte verilmesi mücadelesinin gi
derek eylem düzeyine yansımaya 
başladığı bir dönemde, bu haklara 
sahip teknik elemanların verdiği 
mücadele daha da önem kazanı
yor. Eski ayrıcalıklı konumlarını 
çoktan kaybeden teknik elemanlar 
geldikleri noktada ekonomik çı
karlarını sendikalaşarak ve grev
lerle almaya çalışıyorlar. Grevleri 
bir politik okul haline geliyor. Sı
nıf mücadelesini etlerinde kemik 
lerinde hissediyorlar. Ve kararlı
lıklarıyla, ve direnme azimleriyle 
sendikal haklar için mücadele eden 
arkadaşlarına onurlu birer örnek 
oluyorlar.

Gemaş’ta grev iki ayı aşkın 
bir süredir sürüyor. SOSYAL-îş 
Sendikasına üye bulunan teknik 
elemanların grevi, her geçen gün 
daha kararlı ve daha dirençli bir 
havada devam ediyor, edecek. İş
verenin ayak oyunları ve grevi 
kırma çabalan giderek daha ge
niş bir kesimin ilgisini ve deste
ğini kazanatı grevi etkileyemeye- 
cek.

Daha önce olduğu gibi bun
dan sonra da TÜTED üyeleri grev
ci meslekdaşlarını yalnız bırakma 
yacak.

İŞYERİ TOPLANTILARI BAŞLADI

TÜTED Ankara Şubesi tüm iş
yerlerinde temsilcilikleri yeniden 
oluşturmak ve işyeri sorunlarını 
tartışmak üzere toplantılar düzen
liyor. Yönetim ile üyelerin ilişkile
rinin yoğunlaştırılması, sorunlar 
üzerinde karşılıklı bilgilenme, öne
rilerin geliştirilmesi toplantılarda 
amaçlananlar arasında. Geçtiğimiz 
günlerde Tarım Bakanlığı Turizm 
Bankası işyeri toplantıları yapıla
rak bu işyerlerinde ilk kez temsil 
cilik oluşturuldu. İller Bankası iş
yerinde ise uzun süredir tıkanıklı
ğa uğrayan TÜTED çalışmaları iş
yerinin toplantısında değerlendi
rildi. İşyeri ve TÜTED çalışmaları 
işyerinin toplantısında değerlendi
rildi. İÜşyeri ve TÜTED’in sorun-

TÜTED üyesi teknik elemanlar
17.10.1978 günü Maden-İş Sendika
sının grevde olduğu TAMSAŞ işye 
rini ziyaret etti.
28.9.1978 tarihinde başlayan grev 
de teknik elemanlar dostça 
karşılandılar. Sohbet edildi, marş
lar türküler söylendi, tam bir da
yanışma havası hakimdi. Daha son 
ra işçi arkadaşlar grevlerin gelişi 
mini anlattılar, neyi amaçladıkları 
m açıkladılar.

«Grev yeri 150 işçinin çalıştığı 
Tarım Aletleri Fabrikası. 20 Milyon 
sermayeli bir şirket. 18 ortak go 
rümesine karşın ipler iki kişinin 
elinde.

Maden-İş’in İstanbul yolunda
ki fabrikalarda gelişmesi işveren
leri telaşa düşürmüş. San sendi
ka, faşist, işveren işbirliği hemen 
kurulmuş. İşverenin atadığı faşist 
müdür işyerindeki 5 faşistle MİSK 
üyesi Türk Demir Sen’i örgütleme
ye kalkmış, ancak işçiler bu oyu 
nu bozmuşlar ve grevle birlikte 
faşistler de uzaklaştırılmışlardır.

Bu gelişme civardaki patron
ların da faşistlerle daha çok içli 
dışlı olmalarına, işçilerin mücade
lesini bu yolla engelleme çabalan-

larının tartışıldığı toplantıda daha 
önce altı olan temsilcilik onbire 
çıkarılarak yeniden oluşturuldu

m  yoğunlaştırmalarına neden ol
du.»

İstanbul yolunda başlayan bu 
gelişme tüm Ankara’yı saracak. 
MKE’de Türk Traktör’de, benzeri 
yerlerde faşist ve sarı sendika zin
ciri kırılarak işçiler Maden-İş’te 
birleşecek ve patronların karşısına 
dikilecektir.

Grevciler her geçen gün dost
larını ve düşmanlarını daha iyi 
tanıdıklarını belirtiyorlar. Her gün 
bir çok işçi, emekçi ve onların 
örgütleri tarafından ziyaret edilen 
grev yeri pankart, flama ve slo
ganlarla bir bayram yerine dön
müş.

Grev ziyareti, yapılan sohbet
ler, konuşmalar işçi sınıfı teknik 
eleman dayanışmasının önemini 
teknik elemanların işçi sınıfının 
yolundan ayrılmazlığım bir kez 
daha somutladı.

Daha sonra teknik elemanlar, 
tüm TÜTED üyelerinin grevcilerin 
yanında olduğunu bir kez daha 
vurgulayarak «Ulusal bağımsızlık 
ve demokrasi savaşımda cephe bir
liği için ileri» yazılı pankartı bıra
karak ayrıldılar.

Son olarak da DSİ V. Bölgede iş
yeri toplantısı başarıyla gerçekleş

tirildi.



Uluslararası 
ÇocukYıl ı

çözüm önerileri getirmeyi hedef 
leyen bir çok komişyon kuruldu.

TÜTED Ankara Şubesi de bu 
komisyonlardan yerel yönetim ve 
çocuklar komişyonunda görev aldı. 
Komisyon çocukların yerel yöneı 
timlerden bekledikleri, çevre sorun
ları idindeki konularım kapsıyor.

Dileğimiz; Uluslararası çocuk 
yılında gerçekten amaca ulaşılan 
ve tüm dünya ülkeleri arasında 
ekonomik ve toplumsal gelişmeyi 
sağlayacak yarının büyükleri için 
işbirliğinin gerçekleşmesi.

ÖZÜR VE DÜZELTME

Bültenimizin bir önceki sayı
sında yer alan Merkez Yürütme 
Kurulu listesinde bir dizgi hatası 
sonucu bazı yöneticilerimizin ad
lan yer almamıştır. Bu nedenle 
Merkez Yürütme Kurulumuzu ye
mden yayınlıyoruz:
Aykut Göker (Genel Başkan)
Reşit Oğuz (Genel Sekreter) 
Muzaffer Avcı (Genel Sayman) 
Haluk Orhun (Üye)
Yiğit Sayılgan (Üye)
Günay Bolazar (Üye)
Tayyar Alaca (Üye)
Hüseyin Özcan (Üye)
Macit Demir (Üye)

Birleşmiş Milletler, Çocuk Hak 
lar Bildirgesinin 20. yılı olan 1979 
yılını uluslarası çocuk yılı olarak 
ilan etti. Birleşmiş Milletler bu ka
rarı alırken «bir uluslararası çocuk 
yılının, bütün ülkeleri bu konuda 
teşvik edeceği ve çocuklar için te
mel hizmetler kavramının top
lumsal ve ekonomik kalkınmanın 
vazgeçilmez bir unsuru olduğu ve 
Uluslararası işbirliğine dayanan ça
balarla desteklenmesi gerektiği» 
ayrıca Çocuk Haklan Bildirgesinin 
yeniden gözden geçirilmesi için ola
nak yaratabileceğim gözönünde 
tuttuğunu belirtmiştir.

BM’in bu karanna paralel olar 
rak uluslararası çalışmalar yoğun
laşırken ülkemizde de bu kararın 
yaşama geçirilmesi için şubat 1973 
de 15 kadar örgütün Genel Merkezi 
biraraya gelerek Uluslararası1' ço
cuk Yılı Demokratik Kuruluşlar 
Çalışma Grubunu oluşturdular ve 
esnek bir program benimsediler. 
Ankarada da bir çok örgütün An
kara Şubeleri biraraya gelerek bu 
program doğrultusunda çalışmaya 
başladılar. Çocuğun sorunlarını ser
gilemeyi ve bu sorunlara belirli

SÜMERBANK’m SORUNLARI 
GÜNDEMDE

TÜTED Ankara Şubesi 2.11.1978 
tarihinde Sümerbank Genel Müdü
rü Öztin Akgüç’e bir mektup gön
dererek üyelerinin eorunlanm dile 
getirdi.

Mektupta servis aracı, kreş ve 
yemek sorunu üzerinde duruldu. 
Mektupta ayrıca «Danışma Kurulu» 
nun oluşturulması istendi. Bu ko
nuda mektupta yer alan görüşler 
şöyledir:

«Yönetimle çalışanlar arasında 
sağlıklı bir diyalogun kurulmasının 
somut koşullan-, mevcut yasalann 
tanıdığı sınırlı olanaklaıla bile bir 
seviyeye kadar sağlanabilir. Örne
ğin 657 Sayılı Yasanın 226. Mad
desinde öngörülen Kurum Danışma 
Kurulu» bu olanaklardan bir ta

nesidir.

226. Maddede şöyle denmektedir:
«Kamu Personelinin yönetimi 

ile ilgüv konularda görüşünden ya
rarlanmak üzere Danışma Kurul- 
lan kurulur.

Kurum Danışma Kurulu, kurum 
personeli yönetimi ile ilgili konu
larda istişari mütalâa vermek üze
re her kurumda kurulur.

Bu kurullara eşit sayıda idare 
temsilcüeri ile personel temsilcile
rinden meydana gelir.

Yasamn öngördüğü bu kurulun 

Kuruluşunuzda hayata geçirilmesi, 
sizinde savunduğunuzu sandığımız, 
işyerlerinizin demokratikleştirilmesi 
yolunda önemli bir adım atacaktır.»



EMPERYALİZME ve FAŞİZME 
KARŞI GÖREVLER 

ERTELENEMEZ
ABD Kongresinin ambargoyu 

kaldırma kararıyla birlikte Türki
ye’deki ABD üsleri de gündeme 
geldi. Dünyada yumuşama süreci
nin derinleştirilmesi için; barış, si
lahsızlanma ve güvenlik için ileri < 
ci güçlerin yeni kazanımlar sağla
dığı günümüzde, üslerin varlığı 
bölgemizdeki barışı tehdit ediyor. 
Bu tehdit emperyalizmin soğuk sa
vaş çığlıkları ve nötron bombası
nın üretimine geçilmesi kararıyla 
•ve bu silahın ilk yerleştirileceği 
ülkelerden birisinin ülkemiz olma
sı nedeniyle daha da arttı.

Ülkemiz ulusal bağımsızlığından 
çok şeyler yitirmiştir. NATO, 
CENTO, IMF, AET gibi emperya
lizmin askeri ve ekonomik örgüt 
lerine bağımlılığın sonuçlarından 
biri olarak ülkemiz toprakları em 
peryalizme üs olarak teslim edil
miştir. Bu üsler Türkiye hükümet
lerinin oluru bile alınmadan, baş
ta Sovyetler Birliği ve diğer sosya
list ülkeler olmak üzere, Ortadoğu 
ve Afrika’nın ilerici rejimlerine, 
bölgemizdeki ilerici hareketlere 
karşı birer saldırı merkezi olarak 
kullanılmak durumundadır.

Bir Amerikan kaynağma göre 
Akdeniz’deki 199 ABD üssünün ül
kelere dağılımı şöyledir :

Türkiye 61
İtalya 58
Ispanya 28 
Yunanistan 24
Portekiz 22
Fransa 4
Fas 2
Görüldüğü gibi üslerin üçte bi

rine yakını ülkemizde bulunmakta 
dır. Casusluk, iletişim, radar üsleri, 
hava üsleri, lojistik kuruluşlar, 
nükleer silah depolar) çeşitli silah 
depolan, 6. filo ve diğerleri için 
akaryakıt depolarından oluşan bu 
üsler ulusal onurumuzun ayaklar 
altına alınmasının yamsıra, kulla1 
nıldıklarında ülkemizi tamamen 
kontrolümüz dışında bir savaşın ilk 
hedefi haline getirilecektir. Emper
yalizmin saldırgan politikası uğru
na halkımız ateş hattına sokulmuş 
olacaktır.

Yumuşama sürecinde sağla
nan başarılar, ülkemizde işçi sınıfı 
öncülüğünde yıllardır yürütülen an- 
ti-emperyalist mücadele emperya
lizmi ve egemen çevreleri; üslerin

sözde kapatılması, ortak savunm.ı 
tesisleri gibi yanıltıcı nitelemelere 
gitmeye zorladı.

Halkımızın kandırılması için 
aralıksız savaş verdiği bu üsler 
Meclislere bile danışılmadan ikti
dar tarafından yeniden (!) açılıyor 
Ancak emperyalizmin üsleri dayat
ması bir başka yaşamsal konuyla, 
faşist saldın ve katliamların doru
ğuna varmasıyla aynı döneme 
rastladı. Hergün ilericilerin, de 
mokratlann, sosyalistlerin öldürül
düğü, siyasi partilerin sendikaların 
ve kitle örgütlerinin üzerindeki 
bakıların yoğunlaştığı bir dönen' 
bu.

Yılgınlık, korku ve pasifizmin 
tohumlan atılmak isteniyor. Faşist 
terör ile kitlelerin mücadelesi ge
riletilmek ve faşist bir iktidara or 
tam hazırlanmak hesaplan yapılı 
yor. «Askeri darbe» «sıkıyönetim- 
gibi sözcükler daha sık ortaya atı 
lıyor. Yasadışı cinayet şebekeler 
açığa çıktıkça, salduı merkezleri 
belli oldukça saldırganlık daha vah 
şi ve şuursuz bir hal alıyor.

Şu konu açıklıkla kavranmalı 
dır ki, emperyalizme bağımlılık 
sürdükçe, ulusal bağımsızlığı koru 
manın, uluslararası ilişkilerde 
saygınlık sağlamanın, toplum yaşa 
mında demokratikleşmenin sağlan
masının ve faşizmin önüne geçil 
meşinin olanağı yoktur. Barıştan 
ve toplumsal kaynakların insanlı
ğın yararına kullanılmasından ya 
na güçlerin bir parçası oldukları
nın, insanlığın yüzkarası faşizmi?

heran mücadele etmeleri gerekti 
ğinin bilincinde olan teknik ele 
manlar geçmişte de ulusal bağım 
sizlik ve demokrasi mücadelesin 
de aktif yer aldılar.

Bu günde örgütleri T Ü T E D 
aracılığıyla, genel kurul kararlar’ 
ve çalışma programları doğrultu
sunda :

— Emperyalizmin tüm askeri 
politik ve kültürel örgütle 
rinden çıkılması,

—  Ülkemizdeki ölüm üslerinin 
kaldınlması,

—  Tüm komşularımızla ekono 
nıikı kültürel ve teknik i.? 
birliğinin sürdürülmesi,

— İkili kölelik anlaşmalarının 
yırtılması,

— Nötron bombası ve her tür 
lü kitle kınm silahlarının 
yasaklanması,

— Helsinki Nihai Senedinin uy 
gulanması,
ve

—  Kamu kuruluşları, öğrenim 
kurumlan ve tüm diğer ça 
lışma birimlennin faşist iş 
galden armdınlması

— Can güvenliği ve öğrenin; 
özgürlüğünün sağlanması,

— Faşist parti ve yan kuruluş 
ları olan ÜGD, ÜOD ve ben
zerlerinin kapatılması,

— Tüm faşit yuva ve örgütle 
rin açığa çıkarılması ve so 
rumlulannın cezalandın' 
ması için;

tüm ilerici demokratik ve devrime’ 
örgütlerle birlikte mücadeleye ha 
zırdır. TÜTED Ankara Şubesi bu 
platformun ulusal bağımsızlıktan 
ve demokrasiden yana tüm güçlerin 
antiemperyalist, antifaşist ve anti- 
tekel cephesinin oluşması için en 
geniş olanakları sağladığı inancı; 
la üzerine düşen görevi yapacal 
tır. Bu görev hiçbir gerekçeyle er 
telenemez.


