TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR

19. SAYI — H AZİR AN 1974

2. GENEL KURULUMUZ TOPLANDI

TUTED’DE BİRLESELİM
•

İİMşyazı

FASİST OYUNLAR
a

Teknik Elemanlar şimdiye kadar sürekli demokratik ve ileri
ci güçlerin yanında ve bu güçlerin ayrılmaz bir parçası olarak
yer almışlardır. En karanlık günlerde bile bu demokratik bilinç
körlenmemiş, bastırı lam amış ve her geçen gün gelişmiştir. Tüm
Teknik Elemanların örgütü olan TÜ TE D ’in demokrasi ve sosyal
ilerleme için kavgada saygın bir yeri vardır. Elbette ki demokra
si için mücadelemiz ileride yeni boyutlara ulaşacak ve TÜTED bu
mücadele daima ön saflarda yer alacaktır.
Demorasinin yerleşmesi için daha uyanık olmalıyız, zira de
mokrasinin baş düşmanı tekelci sermaye uyumuyor. Tekelci güç
ler her yeni .gün demokratik güçlerin karşısına başka, başka tu
taklarla geliyorlar."
Sermaye kesimi itkin demokratik güçlerin önüne komandoları
çıkardı.
Üniversitelerde olaylar çıktı «Anarşi yeniden geliyor»
çığlıkları atıldı. Üniversitelerdeki çatışmalarda da tıpkı 12 Mart
öncesinde olduğu g|ibi, sermayenin bekçileri, gençler üzerine saldırtıldı, gençler kışkırtıldı, ajan-provakatörler ortalarda boy gös
termeye başladı. Olayların böylesine gelişmesinde sermaye çevre
lerinin kesin çıkarları vardı; gençler birbirine girecek, çatışma
lar çıkacakta, böylecede sermaye, ıgeçmiştede yaptığı gibi «Demok
rasi elden gidiyor, anarşistler azıtıyor» edebiyatına başliyabitecek,
demokrasinin bizzat kentlisine darbe vurabilmek için gerekli koz.
1ardan birisine sahip olabilecek«. 12 Mart öncesinde bu tür oyun
lara sık sılt baş vuruldu, 12 Mart sonrasında ise d«.ı™. önceleri
sınırlı da olsa var otan demokrasi gerçekten elden gitti ve baskı
terör rejimine dönüştü. Günümüzde üniversiteli [gençler ve diğer
demokratik güçler bu oyuna düşmemeye çalıştılar, genellikle de
başarılı oldular. Bugün üniversitelerde gerek sıntavlaruı yapılıyor
ofması gerek tatile girilmesi dolayısı ile bu tür olaylar azalmış
tır. Ancak gelecekte sermayenin bu tür oyunlara yeniden baş vu
racağım, bu ’iş için özel
olarak yetiştirdiği bekçileri gençlerin
zerine tekrar saldırtacağım kestirmek için müneccim olmaya ge
rek yok.
Sermaye kesimi ikinci büyük oyununu, demokrasimin yerleş
mesi için gerçekten önemli bir adım olan Genel A f sırasında oy
nadı. Ve sermaye işte bu oyunda başarılı olabildi. Fikir suçluları
affedilmedi, zindan kapılan birkez daha üzerlerine kapandı. Bir
yandan sermaye kesimi kendi içindeki çelişkileri tali düzeye ihtdirme çabalan ve diğer bir yandan da M SP nin U r kesiminin
beğenmediği Acilli Eğitim Bakam Mustafa
Üstündağ’a gensoru
önergesi yönelterek hükümeti yıpratma girişimleri... Sermaye İkin
cisinde şimdilik başarılı olamadı, ancak birincisi için yoğun çaba
harcanıyor, İstenen, bir «MiHi Cephe» oluşturmak. Bizim
faşist
yada anti-demokrat&k cephe diyebileceğimiz bu cephe özellikle
meclis tatile girmeden oluşturulmaya çalışılıyor. Gaye demokra
tik güçler karşısında bütünleşmek ve yaratılan çatlaklardan da
faydalanarak (M SP ye şimdiki kadar bakanlık vererek) bu (güç
leri çökertmek. Sermaye bu çabalan yoğunlaştırırken emperya-

(Sonu Sayfa 3’de)

150 B ÎN T E K N İK E LE M A N I B İR L İK V E DAYANIŞM A
N IN
G Ü Ç LE N M E SİN D E
E T K İN
B İR Y E R İ
O LAN
TÜTED E T R A F IN D A K E N E T L E N M E Y E Ç A Ğ IR IYO R U Z
16 Haziran 1974 günü, TÜ 
TED Genel Kurulu, M im ar
lar Odasının konferans salo
nunda toplanmıştır.
Ankara, İstanbul, İzm ir
delegelerinin katıldığı genel
kurula ayrıca, TM M OB Baş
kanı
Teoman
ÖZTÜRK,
TM M OB Genel Sekreteri Y a 
vuz ÖNEN, Tüm Teknikerler
Derneği Genel Başkanı Cihan
H A M S İC İ ve çok sayıda Oda
yöneticileri delege olarak ka
tılmışlardır.
Genel Kurula başarı di
leklerini bildiren kuruluşlar

dan bazıları şunlardır. D İSK ,
FA TTE B — (Federal Alman
ya Türk Teknik Elemanlar
B irliğ i)— Kim ya-İş Ankara
Şubesi, TMM OB
Ayrıca genel kurulu bir
gurup
teknisyen ve
sanat
okulu mezunu da dinleyici
olarak izlemişlerdir.
Genel Kurul, divan baş
kanlığına Teoman Ö Z T Ü R K ’Ü
seçerek çalışmalarına başla
mıştır.
İlk önce iki komisyon ku
rulmuştur; Peyami A R IIR K ,
(Sonu Sayfa 3’de)

Delegelerimiz Geoıel Kurulu izlerken.

YENİ SEÇİLEN TÜTED YÖNETİCİLERİ
Genel Kurulda seçilen
yöneticiler ve Yen i Yönetim
Kurulu işbölümü şu şekilde
oluştu:
Y Ö N E T İM K UR U LU
İlhan B A YS A L
Başkan
Halûk ORHUN
Yazman
Aykut GÖKER
Sayman

Osman A Y B E R S
Üye
Aptullah SADIKOĞLU
Üye
D E N E T İM K URULU
Cavit SAVCI
Bekir Ö Z G İR G İN
İhsan K AR AB A B A
ONUR K URULU
Teoman Ö ZTÜ R K
Cengiz URAZ
Engin A K O N

KANUN KUVVETİNDEKİ K A R A R N A M E
VE S E N D İ K A L A Ş M A
12 Sayılı Kanun Kuvve
tindeki kararname, teknik
elemanların sorunlarına per
sonel kanununda yapılacak
düzeltmelerle bir çözüm ge
tirilebileceğini savunan dü
şüncenin yeni bir yenilgisi
dir.

Teknik Eleman kitlesi
nin ekonomik güçlüklerinin
bu düşünce tarafından istis
marının önlenmesi için tek
nik eleman örgütlerinin sen
dikalaşma çabası ile birlikte
bu kısa vadeli çalışmayıda
üstlenmesi gerekiyordu.

Yıllardır sürdürülen mü
cadele ile bu düşünce teknik
eleman kitlesi içinde etkisiz
bir hale getirilmiş ve teknik
elemanların
büyük bir ço
ğunluğu sorunlarının çözü
münün sendikalaşma, toplu
sözleşme ve grev haklarının
elde edilmesinde yattığının
bilincine varmışlardır.

Bu görev yerine getiril
di. Kurultay sonrasmda 31
Mayıs kararnamesinden tek
nik elemanların bekledikleri
sajptanarak çeşitli yollardan
ve defalarca kamuya ve hükü
mete duyuruldu. Bu istekler

kısaca; kararnamenin geçici
bir çözüm olduğunun, asıl
çözümün sendikalaşma, top
lu sözleşme ve grev hakla
1.
Teknik Eleman Kurulrında yattığının hükümetçe
tayı bu inancı tüm teknik
benimsenmesi, kararnamenin
elemanlar adma bir kere da
teknik elemanlar arasında
ha ve çok güçlü bir şekilde
yaratılmış olan ayrıcalıklara
kamuya ve hükümete duyur
son vermesi, ve acil bir çö
du.
züm olduğu belirtilen bu ka
rarnamenin
teknik elemanla
Buna karşı sendikalaş
ra
hayat
[pahalılığı
karşısın
maya karşı olan görüş yeni
da
insanca
bir
yaşam
sürdür
bir politika izlemeye başladı.
me olanaklarını getirmesi
Artık sendikalaşma isteğine
olarak özetlenebilir.
karşı çıkılmıyor, sorunların
kesin
çözümünün
burada
yattığı kabul ediliyordu. An
cak bu uzun süreli bir mü
cadele istemekteydi! Teknik
elemanların ise acil çözüm
bekleyen
sorunları
vardı!
Asıl çaba bu kısa vadeli çö
zümler için harcanmalıydı!
Burada amaç sendika
laşma isteğini anlamsız, boş
bir slogan haline getirmek,
kitleyi hergün biraz daha güç
lü bir şekilde benimsediği bu
istekten uzaklaştırmaktı.
Sendikalaşma mücade
lesini sürdüren teknik ele
man örgütleri de, ekonomik
güçlükler içinde bulunan tek
nik eleman kitlesine gerçek
te onlann sorunlarına ilgi
duymayan
sadece
politik
amaçlarla sendikalaşma iste
ğini ileri süren örgütler ola
rak tamtabilecekti.
SAYFA : 2

Bugün elimizde olan ka
rarname bu isteklerin hiçbi
rinin gerçekleşmediğini gös
termektedir.
Teknik Elemanların sen
dikalaşması konusunda hü
kümet bugüne kadar görüşü
nü belirtmemiştir.
Kararname teknik ele
manların arasındaki ayrıca
lıkları ortadan kaldırmamış,
aksine teknik eleman kitle
si içinde büyük yer tutan tek
nikerler topluluğunu, jeomorfologlar gibi yeni oluşan
teknik eleman guruplarım
diğer teknik elemanlardan dahada ayırıcı bir durum ya*
ratmıştır.
Mali hükümlerin 1.3.1975'e
ertelenmesi ile kararname
ekonomik güçlüklere hiçbir
acil çözüm getirmemiştir. Üc

retlerde bir yıl sonra gerçeklecek olan artış zaten bu süre
içerisinde artacak hayat pa
halılığı tarafından silinmiş
olacaktır.
Bu kararname, işbaşında
hangi hükümet olursa olsun
teknik eleman sorunlarının
personel kanunu içindeki dü
zeltmelerle halledilemeyece
ğini açıkça ortaya koymuş
tur.
Bu kararname işbaşında
hangi hükümet olursa olsun
teknik eleman sorunlarının
personel kanunu içindeki dü
zeltmelerle halledilemeyececeğini açıkça ortaya koy

muştur.
Bundan
sonra
bütün
teknik elemanlar, bütün tek
nik eleman örgütleri tüm ça
balarını sendikalaşma, toplu
sözleşme ve grev haklarını
elde etme yönünde harca
mak, ve bu haklan en kısa
zamanda elde etmek zorun
dadırlar.
Bütün çalışanların ve
onlann bir parçası olan tek
nik elemanların bu en doğal
demokratik isteklerini hükü
met, diğer demokratik is
teklerden ayırmadan ele al
malıdır.
TÜTED H ABER LER

12 NUM ARALI K A N U N H Ü K M Ü N D E K İ
■

■

KARARNAME YETERSİZDİR
12 numaralı kanun hükmündeki kararnameyi eleştiren Tek
nik Eleman Kurultayı Yürütme Kurulu adına TÜTED, T MM 0 15
TEK-DER, ilgililere bir mektup yollamıştır.
Mektupta özetle şöyle denilmektedir :
657 sayıh devlet memurları kanununun 1327 sayılı kanunla
vo kanun hükmündeki kararnamelerle değişik bazı maddelerinin
kaldırılması ve bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayıh kanun
hükmündeki kararname, teknik elemanların sorunlarına çözüm
geÜirmemiş ve yeni ayrıcalıklar
yaratmıştır. Ayrıca, uygulama
da mali hükümlerin 1.3.1975 tarihine
ertelenmesi, ekonomik ve
sosyıal haklarımızı düzenleyecek
çalışmaların da askıya alındığı
anlamını taşır.
Son kararname ile;
1. İntibaklarda, tekniker ve yüksek teknikerlerin eğitim sü
releri dikkate alınmayarak başlangıç ve taban derecelerinin sap
tanmasında haksızlık yapılmış yeni ayrıcalıklar yaratmıştır.
2. Teknik hizmetler sınıfına girmesi gereken bazı meslekler
kapsam dışında bırakılmıştır.
3. İş riski yüksek olan bazı mesleklerde sosyal güvenliği
sağlayacak hükümler getirilmemiştir.
4. Teknik personelin
büyük önem taşıyan kadro duruma
çözümlenmemiştir. İntibak kadrolarının
verilmesini sağlayacak
hükümler getirilmediği gibi; 1-4 kadrolarının ihdasında
sınıflar
arası ayrıcalık ve haksızlıklar gideriİmemişttr.
5. Gösterge üstü; uygulaması ile çalışanlar ve sınıflar ara
sında yaratılan ayrıcalıklar devam etmektedir.
6. Katsayı sisteminin her sene geçim indekslerine göre oto
matik olarak uygulanması olanakları getirilmemiştir.
Bu ayrıcalıklar ve aksaklıkların temel nedeni 657 sayılı ya
sadır. Teknik elemanlara sendikal haklan çok yanlı sorunlara çö
züm getirecek olan grev ve toplu sözleşme olanaktan
vermeyen
her girişim, 12 sayıh
kararaameniinde bize gösterdiği g(ibl yeni
ayrıcalıklar ve aksaklıklar getirecektir.
Bu kısa süreli istek ve önerilerimiz, sendikal haklarımızın el
de edilmesi yolunda diin olduğu gibi bu günde vereceğimiz mü
cadelenin çerçevesi içerisinde ele alınmalı, değerlendirilmelidir.
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K İM Y A G E R L E R
DERNEĞİ KURULDU
Yeni kurulan Kimyagerler Derneği Yöneticileri şu
açıklamayı yapmıştır.
«Kimyagerlerin örgütlenmesi ve giderek bir Kimya
gerler Odasının kurulması amacıyla Ankara’da Kimya
gerler Demeği kurulmuştur. Bütün kimyager meslekdaşları derneğe üye olmaya ve faaliyetlerine katılmaya
çağırırız.
Kimyagerler Derneği teknik elemanların örgütlen
mesi çabasmda teknik eleman olmalarına rağmen oda
kurma hakkına sahip olmayan meslek gurupları ile güç*
birliği yaparak kısa bir süre içinde oda kurma hakkını
alma
doğrultusundaki çalışmalara öncelik verecektir.
Bu arada tüm teknik elemanların örgütlenmesi amacı
ile kurulan TÜTE D ’i her türlü çalışmalarında destekle
mek ve bünyesine katılmak varlığımızın doğal sonucu
olacaktır.
Kimyagerler Demeği ülkemizin sorunlarından so
yutlanmış her çabanın hedefine ulaşamayacağı görüşün
dedir; bu açıdan kendi çabasuıı da halkımızın demok
ratik mücadelesinin bir parçası olarak görür. Teknik
elemanların işçi statüsüne alınarak toplu sözleşme ve
grev hakkının tanınması, ceza kanunundaki antidemok
ratik maddelerinin kaldırılması ve eksik çıkan son ge
nel af yasasının düzeltilerek gerçek anlamda özgürlük
ortamının kurulması yönünde bütün gücüyle çalışmayı
görev bilir.»
Haberleşme Adresi: Ziya Gökalp Cad. 22/9 Kızılay-Ankara

TÜ TED A N K A R A , İS T A N 
BUL, ve İZ M İR Ş U B E LE R İ
G E N E L K U R U L L A R IN I T O P 
L A Y A R A K Y E N İ Y Ö N E T İ
C İL E R İN İ S E Ç TİLE R

30/5/1974 günü toplanan An
kara Şubesi Genel Kurulu şu
yöneticileri işbaşına getirdi.

Yönetim Kurulu
Kem al DA Y S A L
Başkan
Yavuz Ç İZM E C İ
Yazman
Hüseyin DOĞAN
Sayman
Abdurrahman A R IM A N Üye
Semiha C A N D E LE N
Üye
Denetim Kurulu
Müşfik E R E N
Cihan H AM S İC İ
Yüksel B İR D A L

Yönetim Kurulu

İZM İR ŞUBESİ

Neşet K .B IY IK O Ğ L U Başkan
Mehmet Ö N E N
Yazman
Ruhi K A N B A Y
Sayman
Melih T Ö R E L İ
Üye
Arslan T Ö R E Y E N
Üye
Denetim Kumlu
İlk er A K M A N
Hüseyin YÜ C E L
Niyazi T A Ş K A N

TÜTED İzm ir Şubesi 1. Genel
K um lu 25/5/1974 günü ya
pılmış ve seçimler sonucu ye
ni yöneticiler seçilmiştir.

ANKARA ŞUBESİ

İSTA N B U L ŞUB ESİ
İstanbul Şubesi Genel Kuru
lu 12/5/1974 tarihinde top
lanmış ve şu yöneticiler se
çilm iştir :

(Baştarafı Sayfa l ’de)
list güçlerde örneğin petrol krizi yaratarak yandaşlarına yardım,
cı oluyorlar.
Faşist Yunan Cuntası ise boş durmuyor. Bir yandan dev te
kellerin çıkarlarına hizmet ederek si Iahlanıyor, diğer yandan Yu
nan halkının dikkatini iç olaylardan, dışarıda yaratılan ve abar
tılan olaylara çekerek ömrünü uzatma yollarım araştırıyor. Ü l
kemizdeki anti-demokmtSk güçler ise bu somut olayda da ulusal
çıkarlarımızı değil NATO'nun,, dolayısı ile «Emperyalist geçlerin
çıkarlarını düşünüyorlar.
Göriilüyorki iç ve dıış sömürücü güçler boş durmuyorlar. İle
ride dalıa değişik oyunlarla görülecekler. Bütün bu tuzakları kar
şılayabilmenin, göğüsleyebilmenin yolu ise, bir an önce demokrasi
yolunda olumlu adımlar atabilmekten geçiyor. Atılacak adımların
en önemlisi 141 ve 143 ^ibi faşist İtalya’sından alimmiş kanunları
kaldırmak. Demokratik güçlenin serbestçe örgütlenmesi ve güçlü
lüğü demokrasi için savaşta en önemli dayanaklarımızdan ola
caktır. Tüm
çalışanlara sendikalaşma, toptu sözleşme ve grev
hakkı vermek, şimdiki iş kanununu değiştirmek, öra|eğin referan
dum hakkı tanımak alınacak tedbirlerin ilk ağızda akla gelen
leridir. Genel grev bakla İse bütiin çatışanların tekelcilere karşı en
önemli silahlarından olacaktır.
Diğer taraftan iç ve dış sömürücü güçlerin dilediklerince at
oynatmasını önlemek için köklü tedbirlerin
alınması gerekiyor.
Örneğin yeraltı v « yerüstü dıoğal kaynaklarımız bir an önce tü
müyle devtetleştirilmelSdir. Ancak bu ve benzeri devletleştirme
ler tekelci güçler karşısında demokratik
güçleri sağlamlaştıra
bilir.
Şurası gayet açıktır kİ biz teknik elemanlar hertürlü demok
ratik girişimi destekliyeceğiz. Bunun yanaşıra tüm çalışanlar için,
en gerekli hak olduğuna inandığımız sendikalaşma hakkı için
usanmadan mücadele edeceğiz. Bu somut hedef için, çalışanların
tüm örgütledi arasında işbirliğini daha da sağlamlaştıracağız. Önü
müzdeki günlerde bu yolda biziert daha aktif görevler bekliyor.

T ÜTE D H AB ER LE R

Yönetim Kum lu
İsm et Ç E L İK
Başkan
Yusuf TU R A B İ
Yazman
Gayyur H .O Ğ U LLAR I Başkan
M etin ÖZDEN
Üye
Sabri Y IL M A Z
Üye
Denetim Kurulu
Gönen GÖÇOĞLU
Muammer G Ö K SE L
İbrahim C İN İV İZ
TÜTED H AB ER LE R

2. GENEL KURULUMUZ TOPLANDI
(Baştarafı Sayfa l ’de)

Maşyuzı

TÜTED H ABER LER/H AZİRAN 1974

T Ü T E D Ankara İstanbul İzmir
Genel Kurulları Toplandı

K em al DAYSAL, Gönen GÖÇOGLU tüzük tadil kom isyo
nuna, Neşet K O C AB IYIK O G LU, Güven B İR K A N , Yavuz
Ç İZ M E C İ Genel Kurul bildi
ri komisyonuna seçilmişler
dir.
Faaliyet raporunun okun
masından sonra eleştirilere
geçilmiş ve bu gündem mad
desinden sonra yönetim ku
m lu aklanmıştır.
Aklamadan sonra gün
demin tüzük değişikliği mad
desine geçilmiş,
komisyon,
tüzükte şu ilkelerden hare
ket ederek, şu değişiklikleri
yapmıştır:
1. Eski tüzük 1971-1973
döneminde ve acele olarak
hazırlanmış idi. Oysa günü
müzde b elirli değişiklikler
olmuştur. Öyleyse tüzük de
ğişen şartlara uydurulmalıdır.
2. Tüzük mümkün oldu
ğu kadar, şubeler ve genel
m erkez arasındaki koordi
nasyonu ve kan dolaşımını
sağlamalı, yetki ve sorumlu
luklar belirtilm elidir.

3.
Eski tüzük uzun ve
yer yer tekrarlara yer veren
bir tüzüktü. Yeni tüzük müm
kün olduğu kadar öz ve an
laşılır olm alıdır.
Bu ilkelerden hareket
ederek yapılan değişiklikler
şunlardır :
a ) D em eğin amaç mad
desi genişletilmiştir.
b ) D em eğe üye olabile
ceklerin tabanı genişletilm iş
tir.
c ) Genel Yönetim K u
m lu kaldırılmış, onun yeri
ne, üç ayda bir toplanan ve
şube tem silcilerinin katıldı
ğı bir istişari kurul kurul
muştur.
d ) Dem eğin uluslararası
girişim lerde bulunması sağ
lanmıştır.
e ) Üye aidatları 10 lira
olarak değiştirilm iştir.
Gündemin seçimler mad
desine geçilmiş ve yeni ¡yö
neticiler seçilmiştir.
Genel Kurul bildiri ko
misyonunun hazırladığı bil
diri oybirliği ile kabul edil
miştir.

TÜTED II. GENEL KURUL BİLDİRİSİ
B İZ T E K N İK E LE M A N LA R , S E N D İK A L
H A K L A R IM IZ I
DEMOKRASİ
İÇ İN
M ÜCADELEDE, SAĞLAM
TEM EL
TAŞ LAR D AN B İR İ O L A R A K GÖRÜYORUZ.
B İZ T E K N İK E L E M A N L A R K E N D İ E K O N O M İK KOŞUL
L A R IM IZ I, K E N D İM İZ İN TO PLU SÖZLEŞM E İL E T A Y İN
E TM E G E R E Ğ İN E İN A N IY O R U Z .
Xüm çalışanlara yönetilmiş
baskı ve terör uygulamalarına,
anti-demokralik girişimlere tanık
olduğumuz bir dönem yaşadık.
Halkımızın tercihini demokrasi
den yana kullanmasıyla., tekelci
burjuvazi bazı önemli siyasi mev
zilerini kaybetmiş ve bu dönem
bir öl$iide geri bırakılmıştır. A n 
cak bugün
siyasi ve ekonomik
bakımından çalkantılı bir dönem
yaşıyoruz. Bir yandan sermaye
nin faşist bir cephe oluşturma
çabalarına, diğer yandan tekelci
sermaye ile bütünleşip emperyalist
güçlerin girişimlerine tanık olu
yoruz. Nitekim en fazla ihtiyacı
mız olduğu bu dönemde yabancı
petrol tekelleri, yerli müttefikle
rini desteklemek, demokratik g i
rişimleri
yıpratmak için yeni
oyunlar tezgahlamışlardır. Ve ge
ne bu girişimler bir gerçeği apa
çık gözler önüne sermiştir. P et
rollerimizi v » diğer doğal kaynak
larımızı bir an önce devletleştir
mek zorunludur. Tüm demokratik
güçler ve TÜTED, iç ve dış sö
mürü girişimleri karşısında
her
türlü demokratik girişimlerin ya
nında olacaktır.
Biz teknik elemanlar, sendi
kal haklarımızı demokrasi İçin
mücadelede, sağlam temel taşlar
dan biri olarak görüyoruz ve

S E N D İK A L H A K L A R A
K A V U Ş M A M IZ IN ÖN
KOŞU LU
T E K N İK E LE M A N LA R A R A S IN D A K İ B İR L İK V E D AYA
N IŞ M A D IR . Ö N Ü M Ü ZD E K İ
DÖNEM DE T E K N İK
E LE 
M A N L A R IN B İR L İK V E D A Y A N IŞ M A YÖ N Ü N D E DAHA
ÇOK ÇABA H A R C A M LA R I G E R E K E C E K T İR .

biz teknik elemanlar kendi ekono
mik koşutlarımızı, kendimizin top
lu sözleşme ile tayin etme gereği,
ne inanıyoruz. Yani bizi er tekelci
sermayenin insafına veya insaf sizliğin^ bırakılmak istemiyoruz.
Bu açıdan bakınca 31 Mayıs ka
rarnamesi
ile getirilenlerin
ne
ekonomik nede demokratik hakla
rımıza ilişkin bir değeri olduğu
na inanmıyoruz. Üstelik bu ka
rarname ile teknik elemanlar ara
sındaki ayrılıkçı tavır ortadan
kaldmlmamaktadır. Tekniker, tek
nisyen,
fen memurlarına hiçbir
ekonomik
hak verilmemektedir.
Yakında getirilecek yan ödeme
lerle ilgili kararnamenin sendikal
haklarımız verilinceye kadar fark,
lıkklan kaldırması (gerekecektir.
Ancak bu yan ödemeler dahi eko
nomik durumumuza yeni bir ye
nilik getirmeyecektir.
Geçtiğimiz dönemde olduğu
kadar önümüzdeki dönemde de
sendikal haklarımız için mücade
le en başta gelen görevimiz ola
caktır.
Sendika] mücadele yalnız ve
yalnız teknik elemanların değil,
ücretlilerin
mücadelesidir.
Biz
teknik elemanlar
tüm ücretliler
arasında bir ayrıcalık değil sade
ce kendi ekonomik koşullarımızı
sonclik&l
haklarımızı kullanarak

tayin etmek istiyoruz. Tüm çalı
şanların sendikal haklar için mü
cadele etmesi gerçekten büyük bir
önem taşır. Tüm çalışanlar kendi
aralarındaki
birliği ve dayanış
mayı arttırdıkları oranda başanb
olmayı bekleyebilirler. İşte bu ba
kımdan tüm çalışanların somut
bir hedef etrafında D A Y A N IŞ .
M A L A R I bugün herzam an kinden
fazla gerekmektedir. D A Y A N IŞ 
M A böyle somut hedefler etrafın
da kurulduğu müddetçe gerçekçi
olabilir.

Sendikal haklara kavuşmamı
zın ön koşuluysa teknik elemanlar
arasındaki birlik ve dayanışmadır.
Önümüzdeki dönemde teknik ele
manların birlik ve dayanışma yö
nünde daha çok çaba harcamala
rı gerekecektir. Bizleri daha aktif
görevler bekliyor.
150 bin teknik elemanı bu bir
lik ve dayanışmanın güçlenmesin
de etkin bir yeri olan T.Ü.T.E.D.
etrafında kenetlenmeye
çağırıyo
ruz.
16.Haziran.1974
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