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Teknik Elemanlar Uluslararası Sendikal Konferansı TORİNO’da toplandı

“ TÜRKİYE’DE SENDİKAL HAKLARIN OIGURGE 
KULLANILMASI ENGELLENMEMELİDİR

B U N A L IM IN  
A R D IN D A N

G üven oyu  alm adan altı ay ik t i
darda kalan Irm ak H üküm eti yerin i, 
güven  oyu alm a çabasındaki tüm  h ü 
nerlerin i serg ileyen  yen i hüküm ete  
bıraktı. D ört partiden oluşan cep
h e koalisyonu , şu  satırların  yazıld ığ ı 
sırada siyasa l iktidara tırm anm anın  
yoğun telaşı içinde.

Cephe program ı bir takım  yu var
lak sözcükler v e  bol keseden  vaa tler
le  dolu. B iz burada cephecılerin  ek o 
nom i politikasın ın  eleştir isin e g irm e
yeceğiz. «Karm a ekonom i» u ygu lam a
sın ın  yükünü  k im in  taşıdığı, halâ  da 
taşıyacağı b ilin en  bir gerçek. Bunu  
cepheciler de b iliyor. Bu yüzden, d e
m agojik  gerekçelerin  ardına sığınarak, 
ekonom ik v e  dem okratik  taleplere  
karşı «cepheden» sald ırı p lanları k u 
ruyorlar. Hak v e  özgürlük lerin  kaza
n ılm ası m ücadelesi, bu  kez daha da 
b üyüyecek  boyutlarla  y in e  asıl sorun.

D örtlü ittifak ın  lideri, hüküm et 
bunalım ın ın  b öylece sona ereceğin i 
iler i sürm ektedir. A ncak bu b içim sel 
bir çözüm dür. V e hüküm et bunalım ı 
tem elde, daha fark lı n ite lik tek i boca
lam aların  yansım ası olarak d eğerlen 
dirilm elid ir. B unalım  gerçekte eg e 
m en sın ıfların  siyasa l ik tidarı elde  
tutm akta önceki dönem lerdeki kadar 
başarılı o lam ayışlarından  doğm akta
dır. K itle lerin  dem okratlaşm a e ğ ilim i
n in  son  yıllarda daha da artm ası, ob 
jek tif olarak sın ıfsa l çelişk ilerin  d e
rin leşm esi, egem en  sın ıfları po litik  a - 
landa geriletm iştir. P o litik  alandaki 
gerilem en in  top lum sal m ücadele sü re
ci iç in d e ik tidarın  ekonom ik özüne  
sıçram ası o lasılığ ı, egem en  sın ıfları 
daha kesin  tavırlar a lm aya yön eltm ek 
tedir. E gem en sın ıflar ın  tutunm a so 
runu, aralarındaki çelişk ileri bir yana  
iterek  ittifak  kurm aları, halka karşı 
cepheler o luşturm alariyle som utlaş
m aktadır. Yapay ekonom ik tedb irler
le  toplum  sorunların ın  üzerine g id il
d iği görünüm ünü yaratm a çabaları, 
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Rene LE GUEN (Hazırlık Komitesi Başkanı)

İtalya’nın büyük ve en eski 
sanayi kentlerinden Torino’da, 
15/19 Nisan 1975 tarih leri arasın
da toplanan birinci teknik ele
m anlar uluslararası sendikal kon
feransı başarı ile sona ermiş bu 
lunm aktadır.

Konferans, 11 ülkenin (İtal
ya, İngiltere, Hindistan, Nijerya, 
Japonya, Macaristan, Doğu Al
manya, Fas, Sovyetler Birliği, 
Fransa ve Suriye) inisyatifi ile 
oluşan b ir hazırlık komitesince 
örgütlendi. U luslararası sendikal 
konferans, çeşitli tebliğlerin o- 
kunm asından sonra, komisyon
lar halinde çalışmalarını iki te 
ma üzerinde sürdürm üştür :

— Teknik elemanların sos
yal rolü,

— Ekonomik istekler yasası.
Beş k ıtadan 26 ülkenin 48 ör

güt halinde katıldığı konferansta, 
ayrıca UNESCO ve Uluslararası 
Çalışma Bürosu (BİT) de yer a- 
lıyordu. Zaten konferans, Ulus
lararası Çalışma Bürosunun To- 
rino’daki Merkezinde toplanm ış
tı. Özellikle Konferansın ana ça
lışmaları sona erdikten sonra, dör
düncü günde yapılan «sürekli e- 
ğitim» konusundaki tartışm ala
ra UNESCO ve BİT delegeleri ö- 
nemli katkıda bulunmuşlardır.

Katılan örgütlerin 13’ü ulus
lararası nitelik taşıyordu. Bunlar 
arasında büyük üçü, FSM (Dün
ya Sendikalar Federasyonu), CISL 
(Özgür Sendikalar Konfederas
yonu), ve CMT (Dünya Çalışma 
Konfederasyonu) olarak burda 
sayılabilir.

15 Nisan’da konferansın ilk 
toplu çalışma gününde, İtalya’nın 
en büyük işçi örgütü CGIL’ın 
Konfederal Sekreteri Aldo Bo- 
nacini’in açış konuşmasından son
ra, Hazırlık Komitesi Başkanı ve

UGICT (Fransız Teknik Eleman
lar Genel Birliği) Genel Sekrete
ri Rene Le Guen Genel raporu 
konferansa sunmuştur.

Birinci günün konuşmacıları 
arasında sırayla şunlar bulunu
yordu : Güney Afrika Birliği, 
Pan Amerikan Mühendis Dernek
leri Birliği, SSCB Bilim Adam
ları Derneği, Doğu Almanya Sen
dikalar M e r k e z  Konseyi, 
Dünya B i l i m  İşçileri Fe
derasyonu (FMTS), Uluslararası 
Çalışma Süıosu (BİT), Japonya 
Bilim Adamları Derneği, Katalan 
Sanayi Mühendisleri Derneği (İs
panya) Irak  Sendikaları Genel 
Federasyonu ve Avusturalya.

Konferansın ikinci gününde 
tebliğlerin verilmesine devam e- 
dilmekle beraber, ayni zamanda 
daha önce belirlenen iki temaya 
ilişkin komisyonlar oluşturulmuş 
ve çalışmaya başlamışlardır.

Aynı günün akşamı, delege
lere FIAT, OLIVETTI, RANA- 
ULT ve PEGAUT işletmelerinde 
çalışan İtalyan ve Fransız m ü
hendisleri arasında bir buluşma 
tertiplenm iş ve karşüıklı görüş
meler yapılmıştır.

Üçüncü günün tartışm aların
da ise Ürdün, Almanya, Fas, Ka
nada, (Qebec), Arap Çalışma Bü
rosu, İngiltere, Romanya, Finlan
diya, İtalya delegeleri konuşmuş
lardır.

Konferansın kapanış konuş
masını yine Hazırlık Komitesi 
Başkanı Rene Le Guen tarafın
dan yapılmıştır.

T e k n i k  E l e m a n 
ların  ekonomik, sosyal ve siyasal 
haklarının tanınm ası konusunda 
dikkatlerin yoğunlaştırılması için 
Konferansın özellikle İsrar ede- 
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UNESCO

BİT

FMTS

FSM

BAT

COPISSEE

CERN

Fransa

İngiltere

Bulgaristan

SSCB

İtalya

Hollanda

Polonya

Japonya

B. Almanya

D. Almanya

Portekiz

Macaristan

Romanya

Finlandiya

Avusturalya

Kanada

Meksika

Irak

Ürdün

Mısır

Fas

G. Afrika

Rodezya

Zimbaba

Japonya

Hindistan



TÜRKİYE 2. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI 
ÇALIŞMALARI YURT UÜIEYİNUE YAYGINLAŞIYOR

Teknik elem anların sendika
laşmasına ve bağımsızlık demok
rasi mücadelesine yeni boyutlar 
getirecek 2. Teknik Elem an K u
rultayı çalışm aları güçlü bir şe
kilde sürdürülüyor.

K urultay öncesi yu rt düze
yinde yapılan teknik eleman top
lantılarında sendikalaşma soru
numuz tartışılıyor. 2. K uru lta
ya götürülm ek üzere kararlar a- 
lınıyor. Tüm tartışm alar daha i- 
leriye doğru, teknik elem anların 
birliğine doğru. Teknik elem anla
rın  çalıştığı en küçük birim ler
den en büyük birim lere kadar 
her yerde aynı söz tekrarlanıyor: 
MUTLAKA SENDİKALAŞMA- 
LIYIZ.

Nisan ayı içinde II. K uru l
tay  öncesi teknik eleman toplan
tıları K urultay Y ürütm e K u
ru lu  gündemi ve yönetimi a ltın 
da yapıldı. Mayıs ayı için de şim 
diden istekler değerlendiriliyor. 
K urultay  öncesi hızla artan  tek 
nik eleman toplantıları ve sen
dikalaşma mücadelesi K urultayda 
en güçlü olarak bir defa daha be
lirtilecek, duyurulacak.

İSTANBUL

Nisan ayı başında ilk toplan
tı İstanbul’da yapıldı. TÜTED 
İstanbul Şubesi ve TMMOB Ko
ordinasyon K urulu tarafından 
düzenlenen toplantıya İstanbul 
işyeri temsilcileri ve teknik ele
m anlar katıldılar. Toplantıya ko
nuşmacı olarak katılan TÜTED 
Başkanı Osman Aybers, M imar
lar Odası İstanbul Şube Sekrete
ri Yücel Gürsel, Tüm Y. Tekni
ker ve Teknikerler Derneği Baş
kanı Cihan Hamsici, Kimya - İş 
Sendikası adına F aruk  Pekin ve 
TÜTED İstanbul Şubesi Başkanı 
Kemal Daysal katıldılar. Top
lantıyı Koordinasyon K urulu 
Sekreteri Yavuz Çizmeci yönetti.

Genellikle konuşm acılar Tek
nik Elem anların sendikal m üca
delesinin tüm  çalışanların sorun

larından ve ülkenin diğer sorun
larından soyutlanam ayacağını be
lirterek  teknik elem anların sendi- 
k a l  m ü c a d e l e l e r i n d e  
2. T e k n i k  E l e m a n  
K urultayının yerini belirttiler. 
İşçi sendikaları içinde işçilerle 
omuz omuza mücadele edilmesi 
ve bu mücadelenin tüm  çalışanlar 
için birlikte yürütülm esi gereğini 
belirten konuşm acılar çeşitli dün
ya denem elerinden örnekler vere
rek Türkiye’nin  altına imza a ttı
ğı «çalışanların tüm üne sendi
kalaşma grev ve toplu sözleşme 
hakkı tanınan» antlaşm alara uy
ması gerektiğini söylediler.

«Herkesin menfaatlerini 
korum ak için sendikalar 
kurmaya ve bunlara katıl
maya haklan  vardır.»

İnsan hak lan  bildirgesi

İZMİR

İzm ir’de ise teknik elem anla
rın sendikal mncaocTefefîne güç* 
katacak II. Teknik Eleman K u
rultayı hazırlık niteliğindeki top
lantıya işyeri temsilcisi Halûk 
Gülerman, TÜTED İstanbul Şu
besi ve Tüm Y. Tekniker ve Tek
nikerler Derneği Sekreteri Kemal 
Daysal, TÜTED Başkanı Osman 
Aybers, Eski TEKSEN Başkanı 
Sedat Özkol ve TMMOB Başkanı 
Teoman Öztürk katıldı.

Türkiye 2. Teknik Eleman 
K urultayının sendikalaşma m üca
delesinin artık  somut eylemlere 
dönüştüreceğinden ve teknik  ele
m anların sendikal hakların ın  alı
nacağından kim senin kuşkusu ol
maması gerektiği belirtilerek tek 
nik elem anların geçmişteki m ü
cadelelerinden örnekler verildi. 
Bu mücadelede TÜTED’e düşen 
görev belirtildikten sonra top
lantıyı yöneten Talât Ulusoy top
lantı sonunda verilen ka ra r tas
lağını oylayarak İzmir Teknik 
Elem anlarının görüşlerini toplan
tı kararı olarak şöyle açıkladı.

Biz İzm ir’li Teknik elemanlar,
1) Sübjektif yargılarla ça

lışanlar arasında yaratılan  ay rı
lık ların  karşısındayız. Tüm çalı
şanların em eklerinîn karşılıkla
rını alm ak için D em okratik Sen
dikalaşma Toplu Sözleşme ve 
Grev hakların ı kullanarak m ü
cadele edebilme hakkına sahip 
olduklarına inanıyoruz.

2) Teknik elem anların ve

tüm  çalışanların işyerlerinde a ra 
larında ayırım  gözetmeksizin ay
nı hukuksal statü, aynı sendika
lar içinde örgütlenm eleri ve Eko
nomik Dem okratik mücadelele
rin i iş verenlere karşı ortak ola
rak  yürütm eleri gerektiğine ina
nıyoruz.

3) Bu hakların  elde edilme
si için tüm  çalışanlarla birlikte 
mücadelemizi sürdüreceğimizi ve 
7-8 Haziran da toplanacak 2. Tek
nik Eleman K urultayının bu m ü
cadelenin zafere ulaşması için 
olacağı tüm  eylem kararlarına 
katılacağımızı kam u oyuna du
yururuz.

TRABZON

Orman M ühendisleri Odası 
tarafından düzenlene mesleki da
yanışma ve meslek sorunlarının 
tartışıldığı toplantıya Orman 
Mühendisleri Odası Yönetim K u
rulu  üyeleri ve K urultay Y ürüt
me Sekreteri Halûk O rhun ka tıl
dı.

Çeşitli meslek sorunlarının 
tartışıldığı toplantının sonunda
sendikalaşm aya ilişkin şu karar 
alındı.

— Tüm çalışanların yanında, 
teknik elem anlar olarak em ekle
rim izin karşılığını alabilm em i
zin toplu sözleşme ve grev hakla
rıyla donatılmış sendikal haklar 
olduğuna inanıyoruz.

Bu nedenle Türkiye 2. Tek
nik Eleman K urultayının Sendi
kal mücadelemiz yönünde ala
cağı tüm  somut kararları destek
leyeceğimizi bildiririz.

«Her şahıs asayişi ihlâl 
etmeyen toplantılara katıl
mak ve başkalarıyla bir
likte tesis etmek ve kendi 
m enfaatlerini korum ak ü- 
zere, sendikalara girme 
hakkı dahil olmak üzere 
dem ek kurm ak hakkına 
haizdir.»

1950 Roma Antlaşması

DALAMAN

Elektrik M ühendisleri Odası 
İstanbul Şube Başkanı Yüksel 
Birdal, Kimya M ühendisleri O- 
dası Yönetim K urulu üyesi Mu
zaffer Sönmez, Kimya M ühen
disleri Odası İzm ir Şubesi Yöne

ticisi Hilmi Sezer, TÜTED İzmir 
Şubesi Başkanı Metin Aydoğan 
ve Sekreter Yusuf Turabi ile Ma- 
kina M ühendisleri Odası İzmir 
Şubesi Sekreteri Sedat Özgüven’- 
in  katıldığı Dalaman toplantısı, 
TMMOB işyeri temsilcisi Süley
man Ceylanlı’nın haksız yere ta 
yin edip teknik  eleman k ıy ı
m ının başladığını konu olarak, 
örgütlü m ücadelenin gerektiği ve 
bu olayın Dalaman’lı Teknik E- 
lem anları yıldırm ayacağını bir ke
re daha belirtilerek sendikalaş
ma isteği dile getirildi.

«Bütün çalışanlar ve iş
verenler iktisadi ve sosyal 
çıkarlarım  koruması için 
ulusal ve uluslararası ör
gütler içinde birleşme hak
kına sahiptir.»

Avrupa Sosyal Yasası

KARABÜK t

TÜTED ve Teknik Eleman
K urultayı Y ürütm e Sekrete
ri Halûk Orhun, TMMOB Temsil
cisi Abdullah Aksu’nun A nkara’
dan katıldığı K arabük Teknik E- 
lem an toplantısına konuşmacı o- 
larak, Karabük TEKDER Şube 
Sekreteri Mustafa Yanık, toplan
tıyı yöneten Kimya Y. Müh. E- 
reli Özbozkurt ve K arabük’lü tek 
nik elem anlar katıldı.

I. Teknik Elem an K urultayı 
değerlendirilmesi ve II. Tek
nik Eleman K urultayı amaç ve 
biçimi hakında bilgi verildiği top
lantıda sendikalaşma gereği ta r 
tışm alarının artık  geçerli olma
dığı nasıl sendikalaşma sorunu
nun tartışılm ası gerektiği belir
tildi. İşçi sendikaları içinde ör
gütlenm enin m utlak gerektiği 
belirtilen toplantıda konuşan 
Çelik - İş Sendikası Başkanı Şük
rü Kormazgider tüm  teknik ele
m anların işçi sendikalarında b ir
leşmeye çağırdı. Toplantının so
nunda oy birliği ile şu karar a- 
lındı :

—Teknik eleman sorunları
nın çözümü sendikal haklarda 
yatm aktadır.

— 2. K urultayın  alacağı tüm  
kararlar sonuna kadar destekle
yeceğiz.

—• Mücadelemizi tüm  çalı
şanlar yanında işçi sınıfı sendi
kalarında yürütm enin gereğine 
inanıyoruz.

«Çalışanlar ve işveren
ler herhangi b ir ayrım ya
pılmaksızın ve önceden 
izin almaksızın diledikleri 
örgütleri kurm ak ve bu 
örgütlere tüzük hükümle
rine uymak kaydıyla üye 
olmak hakları vardır.»

U luslararası çalışma örgütü
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SENDİKALAŞMA ve ÇALIŞANLAR AYRIMI
Özcan KESGEÇ 

DİSK Gn. Bş. Vekili 
SOSYAL-İŞ Başkanı

Çalışma hayatımızda, yasal 
düzenlemeler açısından, geniş 
anlamı ile ÇALIŞANLAR’ı üç 
grupta görüyoruz. 1 — İŞÇİLER 
2 — MEMURLAR 3 — KENDİ 
NAM VE HESAPLÂRINA ÇALI
ŞANLAR.

Üçüncü guruba giren çalı
şanların, serm ayeleri-ki bunlar 
küçük serm ayelerdir-ile emekle
rin i birleştirenler olduğu kısa 
açıklaması ile, konum uzun dışın
da olduklarını belirterek, em ek
lerini satarak yaşam aya çalışan 
İŞÇİLERE VE MEMURLARA’A 
geçelin).

N ED END İR  BU FA R K LILIK

Nedendir bu farklılık der
ken, niye işçi, niye m em ur var 
veya niye çalışanlara işçi memur 
gibi adlar takarak, ayırıyoruz 
demiyoruz tabii. E lbette işçi ayrı 
m em ur ayrı bir çalışanlar kesi
midir. Ama biz diyoruz ki çalı
şanlar olgusundan niye ayırıyor
lar işçi ve mem uru. Niye b irb iri
ne karşıt, b irb irinden ayrı imiş 
gibi öğretiyorlar işçi ve m em ur’u. 
Ayrı örgütsel haklarla donatı
yorlar. Ve tu ttu ruyorlar İŞÇİ - 
MEMUR ayırım ı diye.

İşte biz çalışanların bu açı
lardan yapay ayırım ım , kapitalist 
düzenin, bu düzende yönetimi e- 
linde bulunduran egemen güçle
rin, sınıfların, düzenlerini sür
dürm e yöntem lerinin bir öğesi o- 
larak gördüğümüz için bu konu
daki tem elleri bilm enin ve bu
nun dem okratik uğraşını verm e
nin yüküm lülüğünü görmeye ça
lışacağız.

Y A P A Y  AYRILIK  
Y AR ATM AN IN  ÖZÜ

«İki kişi, teker teker yerin
den kım ıldatam ıyacakları bir taşı 
yuvarlam ak için işbirliği e ttik 
lerinde yönetim in temel öğeleri 
ortaya çıkar.»

Kamunun, kam u adına yü
rü ttüğü  görevlerde, işlerde, «taşı 
kımıldatmak» için emeğini o r
taya koyan çalışanlara m em urlar 
denir kabaca.

O halde m em ur denilen çalı
şanların «Kımıldatmaya» uğraş
tık ları taş nedir? Bu taşın kım ıl

danma eyleminden ortaya çıkan 
sonuç kim in kim lerin  işine yarı- 
yacaktır, sorularının yanıtında 
memur denilen çalışanların sta
tüsünü belirleyenlerin am açlan 
yatar.

K apitalist düzenin içeriğin
de, kolay yönetim, çalışanların 
örgütsüz bırakılm aları, siyasal k ı
sıtlam alara bağlı bırakılm aları 
esası vardır. Ekonomik yapının 
bir olgusudur bu.

Böylece çalışanlar İŞÇİLER 
ve MEMURLAR diye, çalışanlar 
bütünlüğünden soyutlanarak or
taya sürülür. M ümkün olduğu ka
dar da çalışanlar MEMUR statü 
sü içine sokulmaya çalışılır. A- 
maç sendikasız, toplu sözleşmesiz, 
kapıkulu anlayışına yatkın, siya
sal etkinlikte bulunm ası önlen
miş çalışanlarla kolay gürültüsüz 
yönetimdir. Tıpkı «Okullar olma
sa idi, m aarifi ne güzel idare e- 
derdim» diyen «maarif nazırı» 
gibi...

O halde işçi sınıfımız ve tüm  
emekçi halkımız için gündemdeki 
çözüm; TÜM ÇALIŞANLARIN 
SENDİKALAŞMASI, TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMESİ VE GREV HAK
KINA SAHİP OLMASI,

Bu dem okratik hakkım ızı al
manın, dem okratik mücadelesi...

ÜLKEM İZ U Y G U L A M A SIN A  
BİR GÖZ A T IN C A ...

1961 Anayasası 46 ve 47. 
m addeleri ile «sendika kurm a 
hakkı» m  ve «toplu sözleşme ve 
grev hakkı»nı güvence altına al
mıştır.

46. madde de «işçi niteliği ta - 
şımıyan kam u hizm eti görevlile
rin in  bu alandaki hakları kanun
la düzenlenir.» denilerek m em ur
lar için kısıtlı da olsa sendikalaş
ma özgürlüğü tanınm ıştır. Bu ol
dukça kısıtlıdır. Zira maddenin 
bu bölümüne ilişkin gerekçede de 
«Kamu hizmeti görenlerin sendi
ka kurm a hakları şüphesiz ki, iş
çilerin ki gibi kayıtsız olamaz...» 
denilerek bu konudaki anlayış be
lirlenm iştir. Şüphesiz bu anlayış 
çağdaş olm aktan oldukça uzak
tır. Ayrıca batılı ülkelerde bu an
layış çoktan terkedilm iştir. T ür
kiye’nin, gerek 1961 A nayasasın
dan önce ve gerekse sonra, taraf 
olarak bulunduğu ve kabul e tti
ği pek çok uluslararası antlaşm a 
ve kuruluş kararların ın  da çok 
gerisinde ve onlara aykırı du
rum dadır.

Egemen sınıflar bu kadarına 
bile taham m ül edememişlerdir. 
12 M art 1971 kara  döneminde, 
22.9.1971 tarih li 1488 sayılı Yasa 
ile Anayasanın 46. maddesinde 
yapılan değişiklikle bu kısıtlı h a 
li ile var olan m em urların sendi- 
ki kurm a özgürlüğü de yok edil
miştir.

BU G Ü N K Ü  A N A Y A SA L  
DURUM  NEDİR?

Bugün Türkiye Cum huriyeti 
Anayasasına göre, çalışanlardan 
İŞÇİLER, sendika kurm a, toplu 
sözleşme yapma, grev hakkına 
sahip; m em urlar bu haktan  yok
sundur. Yaklaşık b ir rakkam la 
800 bin civarında çalışan, emeği
ni, ekonomik mücadele içinde, 
örgütlü ve grev hakkına sahip o- 
larak  korum a uğraşı verebilme 
olanağından yoksundur. Daha ye
rinde bir ifade ile MEMUR deni
lerek bu özgürlüklerden yoksun 
bırakılan, 800 b in  çalışan vardır.

KİM DİR MEMUR?

Mevcut düzeni ve yasal dü
zenlemeleri veri aldığımız zaman 
dahi kim dir memur. K anun h a 
kim iyetini dilinden düşürm iyen- 
ler kendileri buna ne derece uy 
m aktadırlar.

Anayasamızın 117. m addesin
de, yine Anayasanın 46 ve 47. 
m addeleri ile getirilen özgürlük
lere sahip olmayan çalışanlar ya
ni m em urlar tanım lanm ıştır. Mad
de de aynen «Devletin ve diğer 
kam u tüzel kişilerinin, genel ida
re esaslarına göre yürütm ekle 
yüküm lü oldukları kam u hiz
m etlerinin gerektirdiği asli ve 
sürekli görevler, m em urlar eliyle 
görülür........»

Açıkça görüldüğü gibi KAMU 
KUDRETİ kullanm a görevini ye
rine getirenler DEVLET MEMU
RU sayılm aktadır.

Prof. Sıddık Sami O nar’dan 
başlıyan Prof. D uran ve Prof. Tu
ran  Güneş’e kadar gelen idare 
hukuku bilim cilerinin de tanım ı 
budur.

Öyle ise, daha ilk planda şu 
kendiliğinden görünm ektedir. K a
mu iktisadi teşebbüslerinde çalı
şanlar Anayasanın 117. m adde
sinde tanım lanan m em urlar değil
dir. Zira Kamu İktisadi teşebbüs
lerinin, kam u hizmetlerini, genel

idare esaslarına göre yürütm ele
ri söz konusu olamaz. Nitekim 
Anayasanın 119. maddesinde ki 
bu madde, m em urların  siyasi p a r
tilere üye olma yasağını düzen
lem ektedir.

«Memurlar» deyim inden son
ra  «Kamu İktisadi teşebbüsleri
nin yönetim  ve denetim  işlerin
de çalışanlar» deyimi kullanıla
rak  bu yapı daha da bir açıklık 
kazanmıştır.

Peki uygulam a böyle midir. 
Hayır. İşte yasa üstünlüğünden 
söz edenlerin durum u.

Diğer Devlet kuruluşlarında 
çalışan, odacı, şoförü, sağlık p er
soneli vs. yi; Devlet m em urluğu 
ile «tavsifi» m üm kün olm ayanla
rın  da m em ur sayıldığını buna 
ilave edelim.

VE BİR Y A B A N C I GÖZÜ

154 sayılı Yasanın 17. m adde
si uyarınca, kam u teşebbüsleri
nin organizasyonuna ilişkin çalış
m alar için getirilen ve «Türkiye- 
deki iktisadi devlet teşekküleri- 
nin bünyesi ve murakabesi» adlı 
eserde görüşlerine geniş ölçüde 
yer verilen İngiltere LEEDS Üni
versitesi Ö ğretim  Üyelerinden
Mr. A. H. Hanson «....... Devlet
sektörünün yanında b ir de husu
si sektöre sahip olan b ir karm a 
ekonomide bu durum dan kaçın
mak m üm kün değildir. Sovyetler 
Birliğinde sanayi tam am en Dev
let elinde bulunduğundan mese
leyi halletm ek kolaydır...» de
mektedir. B elirtilen kaçınılmaz 
durum ; statü  hüküm lerine göre 
kam u iktisadi teşebbüslerindeki 
istihdamın, özel sektörün perso
nel arpalığı olacağıdır.

Bu yönde, işin, işletm enin b i
limsel yönetim inin dışında neyin 
amaçlandığını ortaya koym akta
dır.

G A RABETLERDEN BİR  
DEMET

Dillerden düşürülmez, «efen
dim devletin asli ve sürekli gö
revleri m em urlar eliyle görülür» 
sözü. Peki öyleyse sıralıyalım,

D em irellerin özel okulunda 
çalışan öğretmen, İŞÇİ. Sendika 
kurar, toplu sözleşme yapar, di
lerse siyasi partiye üye olur.

Milli Eğitimde görevli öğret
men bunlardan yoksun.

(D evam ı S ayfa  4’de)
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SENDİKALAŞMA ve HUKUKSAL YAKLAŞIM
Avukat 

Nevzat HELVACI

Kamu kesiminde çalışan tek
nik  elem anların sendikalaşma is
teği, teknik eleman örgütleri i- 
çinde b ir sorun olarak güncelli
ğini koruyor. Aslında diğer ka
mu personeli arasında da sendi
ka kurm a hakkın ın1 kazanılması 
doğrultusunda çabalar görm ekte
yiz. Giderek bu konu işçi örgüt
lerinin de el attığı bir sorun ha
line gelmiştir. Bu aşamada özel
likle teknik elem anların sendi
kalaşm a istek ve önerilerine hu 
kuk açısından bir yaklaşım  ya
rarlı olabilir.

Y A SA L  DURUM

Bilindiği gibi Anayasamızın 
46. maddesi, değişikliğe uğram a
dan önce tüm  çalışanlarla b irlik 
te kam u personeline sendikalar 
içinde örgütlenm e hak ve olana
ğını getirm iştir. Bu biçimde ör
gütlenmenin, a ltı yıllık başarılı 
başarısız b ir deneyi de yaşan
mıştır. Tüm elverişsiz koşullara 
karşın, toplu sözleşme ve grev 
haklarından yoksun personel sen
dikaları, hiç değilse bunlardan 
b ir bölümü dem okratik savaşım i- 
çinde belirli b ir yer tutabilm iş- 
lerdir. Bu örgütlerin yayın yo
luyla, toplu gösteri ve yürüyüş
lerle yada düşüncenin daha yo
ğun b ir biçimde açıklanması di
yebileceğimiz boykot gibi edilgen 
direnm elerle kam u oyunun oluş
masına katkıda bulundukları 
yadsınamaz.

Ne vark ı 12 M art dönemi, 
bazı dem okratik hak ve özgür
lüklerle b irlik te kam u personeli
n in  sendika biçiminde örgütlen
me hakkının  da sonu oldu. Ana
yasamızın 46. maddesi, 20.9.1971 
tarih inde 1488 sayılı yasa ile de
ğiştirildi ve maddedeki «çalışan
lar» sözcüğü, «işçi ve işverenler» 
sözcükleriyle daha dar sınırlar 
içine sokularak kam u personeli
n in  sendika kurm a hakkı Anaya
sadan çıkarıldı. Üstelik bununla 
da yetinilm iyerek Anayasanın 
119. maddesinde yapılan deği
şiklikle Devlet M em urlarının 
sendikalara girm eleri yasaklandı 
ve girenlerin kam u görevlerin
den tüm den çıkarılm ası gibi bir 
de yaptırım  öngörüldü. Kamu 
kesiminde çalışan teknik ele
m anlar açısından yakın yıllarda 
bu konu ile ilgili başka bir olum
suz gelişmeye daha tanık olduk.
Bu da 657 sayılı yasa ile bunu 
değiştiren diğer yasa ve kanun

gücündeki hüküm et kararnam e
leriyle kam u görevi yapan teknik 
elem anların «Devlet Memuru» 
sayılm aları olayıdır. Böylece Dev
le t m em urları için öngörülen 
tüm  yasaklam aların teknik ele
m anlara da uygulanm ası sağlan
mıştır. Bu yüzden kam u kesim in
de çalışan teknik elem anların 
yürürlük tek i yasalar karşısında 
sendikalar içinde örgütlenmesi 
olanağı kalm am ıştır.

Y A PIL M A SI GEREKENLER
Bugünün koşullarında ger

çekleştirilmesi uygun olan ve 
gösterilecek çabaların yönetilm e
si gereken amaç, tüm  çalışanla
rın  sendika kurm a, toplu sözleş
me ve grev haklarından ayrıca
lıksız yararlanm asını sağlamak 
olmalıdır. Bunu sağlam aktan u- 
zak çabalar, elde edilecek her 
sonuca rağm en eksik kalacaktır. 
Bu nedenle sorun tüm  çalışan
lar için ortaktır. Ancak bilinm e- 
lidirki bu sonucu elde etmek bel
ki daha uzun bir süreyi ve ol
dukça güç bir uğraşıyı gerektire
cektir. Çünkü tüm  çalışanların 
sendika, toplu sözleşme ve grev 
haklarına kavuşabilmeleri, Ana
yasa değişikliği ile sağlanabilir. 
Çalışanlar yararına Anayasayı 
değiştirm ek ise, egemenler için 
yapıldığı kadar kolay gerçekleş- 
tirilem iyor.

Sendika, toplu sözleşme ve 
grev hakkını elde edebilmek i- 
çin bu uzun vadeli amaç yanın
da teknik elem anlar için kısa 
vadeli bazı am açların gerçekleş
tirilm esi de düşünülebilir. Gerçi 
bu konuda biraz geç kalınm ış 
gibidir. Bilindiği gibi Devlet Me
m urları Yasasını kararnam eler
le değiştirebilm ek amacıyle h ü 
küm ete yetki veren çevre yasa
nın süresi 30 Mayıs 1974 ta rih in 
de sona erm iştir. İki yıl süreli 
bu çerçeve yasaya dayanılarak 
on iki tane kanun gücünde h ü 
küm et kararnam esi çıkarılm ış
tır. Bu kanarnam elerden sonun
cusunun çıkarıldığı sırada h ü 
küm ette bulunan siyasi partile r
den birisi, konuyu anlayıp üze
rine eğilebilecek bir anlayışa sa
hiptir. Nitekim hüküm etten ay
rıldıktan sonra CHP Genel M er
kezi adına yapılan bir açıklam a
da bu anlayışın benimsendiği gö
rülm üştür.

Çerçeve yasa hüküm ete, 657 
sayılı yasanın Devlet m em urla
rın ın  sınıflandıran 36. m addesi
ni değiştirme yetkisi veriyordu. 
Yapılacak bir değişiklikle bu 
maddeden teknik hizm etler sını
fı çıkarılabilir ve bunların  işçi

statüsünde oldukları kabul edile
bilirdi. Bunun Anayasaya ya da 
Devlet m em urları yasasının il
kelerine aykırı bir yanı da yok
tur. Çünkü 657 sayılı Devlet 
M emurları yasasının 4. m adde
sinde, «İstihdam şekilleri» arasın
da işçiler de gösterilm iştir. Ni
tekim  bugün kam u görevlerinde 
işçi statüsü içinde istihdam  edi
len çok sayıda personel bulun
m aktadır. Teknik elem anların 
bunlar arasına katılm asını sağ- 
lıyacak bir hüküm et kararı, çok 
sınırlı b ir personel grubu içinde 
olsa sorunu çözmeye yetecektir. 
Şimdilik bu olanak ortadan kalk 
mıştır.

ÖNÜM ÜZDEK İ SORUN

K anun gücünde bir hükü
met kararnam esiyle çözülmemiş 
olsa da bu konuda bugün yapıla
bilecek girişimler vardır. Bun
lardan birincisi, 12 sayılı k a ra r
nam enin T.B.M.M.’nde görüşül
düğü şu günlerde konunun p a r
lâm entoda çözülmesini sağlam ak
tır. Sözünü ettiğimiz kararnam e, 
657 sayılı yasanın 36. m addesin
de değişiklik yapm ıştır ve bu 
madde meclislerde görüşme ko
nusu yapılacaktır. Eğer yeterli 
oy toplayabilirse teknik elem an
lar bu yolla işçi statüsü kazana
bilirler.

İkinci çözüm yine bir yasa
ma tasarrufunu gerektiriyor. Ya 
Teknik İş Yasası hazırlıklarının 
tam am layıp parlâm entoya sunul
masını, ya da 657 sayılı yasanın 
36. maddesinin bu yönde değiş
tirilm esini öngören b ir yasa ö- 
nerisinin verilm esini ve kabulü
nü sağlamak soruna çözüm geti
rebilir. Cum huriyet Halk P a rti
sinin bu görüşü benimsemiş ol
duğu düşünülürse bu girişim lerin 
başarı şansı olduğunu kabul e t
mek gerekir. Bununla birlikte 
konu üzerinde tüm  teknik ele
man örgütlerinin yoğun b ir ça
lışma yapması başarı oranı a r tı
racaktır.

Halen teknik elem anlar a ra 
sında tartışm ası yapılan ayrı bir 
teknik eleman sendikasında mı, 
yoksa var olan işçi sendikaları 
için de mi örgütlenm ek daha ya
rarlıd ır konusu, ancak bu g iri
şim lerin başarıya ulaşması h a 
linde önem ve değer taşır. Tüm 
çabaların, bu hakları elde etm e
ye yönelmesi bu tartışm aya göre 
öncelik taşıyan bir konudur. Sen
dika kurm a veya kurulm uş sen
dikalara üye olma olanağı sağ
landıktan sonra, örgütlenm enin 
biçimini saptam ak teknik ele
m anların kendi aralarında çöze
bilecekleri bir sorundur.

SENDİKALAŞMA ve ÇALIŞANLAR AYRIMI
(B aştarafı Sayfa  3’de)

Yırcalı’larm , yabancı şirket
lerin, işyerlerinde m aden arayan 
inşaat yapan, mühendis, tüm  tek 
nik elem anlar İŞÇİ.

Kamu iktisadi teşebbüslerin
de çalışanlar MEMUR.

Ö rnekleri çoğaltmak m üm 
kün. Biz bir demet sunduk. Ve 
hem en altını çizerek soralım.

Eğitim Devletin asli görevi 
ise, özel öğretim ve eğitim ku 
ru m lan  nasıl oluyor?

Yeraltı kaynaklarım ızı işlet
mek devletin asli göörevi ise, ö- 
zel ve yabancı işletm eler nasıl 
bu sahalarda çalışabiliyor.

İSİN  A SLI

Buraya kadar, tem eli ortaya 
koymaya çalıştık. Ayrıca m evcu
du kendi çelişkileri ile açıklam a
ya çaba sarfettik. Ve gördük ki 
bu sahada Anayasa bile ihlâl e- 
dilmektedir.

İşin özünde siyasal ik tidarla
rın  niteliği ve egemen olan eko

nomik ve sosyal yapı yatm akta
dır.

İstenen özde şudur.
Teknik kadro egemen güçle

re dayalı siyasal ik tidarın  her 
projesine, politik am açlarla ge
çiş vizesi versin.

Hesapsız her yatırım ı, kal
kınm a tılsımı ile kitleye mal et
sin.

Devlet m em urları, Devlet gi
bi bir görülmez yüce varlığın, 
görülen unsurları olarak, her si
yasi ve ekonomik kararı eleştir
meden uygulasın.

Kısaca tüm  m em urlar bir o r
kestranın  unsurları olarak aynı 
noktaya bassın ve aynı sesi çıkar
sınlar.

Bunun için de çalışanlara m e
m ur de olsun bitsin.

Sınıflı toplum larda Devlet de 
bir çalıştırandır.

O halde TÜM ÇALIŞANLA
RIN SENDİKALAŞMASI GREV 
VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 
YAPMA HAKKINA KAVUŞMA
LARIDIR çözüm, için hedefimiz.
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Nasıl Ur Sendikalaşma Gereklidir
Baştarafı S ayfa  6’da

meğe gitmelidir.
İçinde bulunacağı sendika 

hem bilinç, hem üye sayısı ba
kım ından büyük olmalıdır.

Kısaca değindiğimiz yukarı
daki koşullar altında kam u ke
siminde çalışan bizler ne tü r bir 
örgüt içinde yer alabiliriz veya 
nasıl örgütlenebiliriz sorununa 
cevap arayalım.

1 — Her meslek kuruluşu 
ayrı bir sendika kurm alıdır. Baş
langıç olarak çok olağan görün
mesine karşılık sakıncaları sayı
lam ayacak kadar çoktur. Y uka
rıda özetlemeğe çalıştığımız ko
şullara ters düşm ektedir bir kez. 
Dayandığı taban bakım ından a- 
zm lıkta kalacak dolayısı ile sa
yısal değerinin ağırlığını baştan 
kaybedecektir. Aynı iş yerinde 
çalışan m akina m ühendisi ile e- 
lektrik  mühendisini, elektrik 
m ühendisi ile inşaat teknikerini, 
elektrik teknikeri ile teknisyeni 
karşı karşıya getirecek durum la
rın  doğmasına neden olabilir. 
Ayrıca üretim e etkisi olan Tek
nik elem anlarla işçiler arasında 
karşı karşıya gelme olanağı çok
tur. Bu sakıncalar sendikacılığın 
gerçeklerine baştan ters düşm ek
tedir.

2 — Teknik elem anlar ken
di aralarında örgütlenmelidir. 
Aslında üzerine durulm ası gere
ken bir düşüncedir. Y ararları faz
ladır. Böyle olmasına rağm en sa
kıncalı yönleri yararlarından faz
ladır.

B irlikte kuracakları mahalli 
teknik eleman sendikaları bir 
teknik personel federasyonu k u 
ru larak  ona veya m evcut fede
rasyonlardan birisine bağlanıla
bilir. Bu şekilde oluşacak sendi
kalar mevcut sendikalar yanın
da bilinç yönünden b ir fazlalık 
sağlamasına rağmen, dayandığı 
tabanın  sayısal değerleri yönün
den yine çok azınlıkta kalacak
tır.

Ayrıca üretim  faaliyetlerinin 
araştırm a laboratuvarm dan baş
layarak proje bürosundaki, inşa
at başındaki, atölyenin içindeki 
b ir teknik elemanın yokluğunda 
yürütülm esine olanak olmadığı
nı biliyoruz. Bu koşullar altında 
gerek özel gerekse kam u sektö
ründe işçilerle birlikte üretim  
faaliyetlerine katıld ık ları b ir ger
çektir.

Aynı üretim i sağlamak için 
em eklerini birleştiren Teknik E- 
lem anları aynı iş yerindeki işçi
den ayrı düşünme olanağı yok
tu r kanısındayım. Nasıl ki ü re 
tim  için birlik gerekliyse hak a ra 
mada da b irlik  olmak zorunluğu 
vardır.

İki üretici arasında kopuk
luk olması karşılıklı güvenceyi

yıpratacağından üretim e, ulusal 
gerçeklere ve toplum  dayanışm a
sına ters düştüğü için sakıncalı 
bulmaktayız.

3 — Mevcut sendikalar için
de örgütlenmek,

Bize göre ve ulusal gerçek
ler yönünden en geçerli yol bu 
olm aktadır. Bununda sakıncalı 
yönleri söylenebilir şüphesiz. 
Aslında vardır da. Fakat şu bir 
gerçektir ki en az sakıncalı ol
duğu için tercih nedenimiz ol
m aktadır.

Bu günki teknik  elem anların 
artık  bir öğrenci gibi küçük b u r
juva statüsüne rahatlık la sokula
bilecek bir anlayış içinde olma
dıklarını biliyoruz. O lanlar b u 
lansa bile mevcut işçi sendi
kaları böyle bir hastalığa olanak 
tanım ıyacak b ir ortam  oluştur
m uşlardır. Bu günkü b ir Teknik 
Personel dünkü teknik personel 
değildir. Kuşkusuz daha üst bir 
bilinç seviyesindedir. İşçilerle a- 
ralarında Aydın - İşçi çelişkesi- 
nin olmayacağı bir ortam a ulaş
mış olmaları bu güvenceyi bize 
verm ektedir.

Ü retim in içindeki iki g ru
bun örgütlenmede birleşmeleri 
teknik  hizm et keşmekeşinin te 
melinde ki ayırım ıda kald ıra
caktır. ________________________

Bir çok diğer nedenler ya
nında mevcut b ir çok sendikalar 
ücret alm anın karşılığı olarak ü- 
retim inde artm ası olanağını a ra 
dıklarından maddi yetersizlik ne
deni ile kam u kesim inden ayrı
lan kalifiye ve tecrübeli teknik 
elem anın ayrılm asını önlemek i- 
çin kendi bünyesine almağa ve 
ona gerçek değerini vermeğe ça
lışacaktır.

Mevcut sendikalarda örgüt
lenme sonucu o sendikanın için
de eriyip öğütülmeziyiz diye

TUTED 
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soru çıkıyor karşımıza. Üretimi 
oluşturdukları gibi dayanışma 
yönünden de b irbirlerine bağ
lanm aları gerekir. Bu bağlanm a
yı, kaynaşm ayı erime, öğütülme 
ile nitelememek gerekir.

Bu konuda en çok karşılaş
tığımız soru şu olm aktadır. Ö r
neğin (D.Ç. de hem işçi hem  iş
veren temsilcisi olacağımıza gö
re kim  kim inle toplu sözleşme 
im zalayacaktır diye sorular so
rulm aktadır.)

Tüm kam u kuruluşlarında 
olduğu gibi işletmelerimizde de 
hüküm etçe atanan yöneticiler ö r
neğin Genel Müdür, Yönetim K u
rulu  üyeleri, Genel M üdür M ua
vinleri ile H üküm etlerin o işye
rin in  yapısına göre işveren veki
li olarak görmek istediği bazı 
m üdürlükler işveren temsilcisi o- 
lurlar. Bunlar özel sözleşmeli 
kadrolarla atanabilirler.

Genel M üdürlük ve Yönetim 
K urulu K ararına göre atanan 
tüm  teknik personelin ise yeri v e  
mevki ne olursa olsun sendikal 
örgütün içinde yer alacaklardır.

Açıklamağa çalıştığımız ne
denler ve ulusal gerçekler yö
nünden mevcut sendikalar için
de örgütlenm ekle tüm  ulusal so
runları çözüm aram ak ve bulm ak 
olanağını bulacağımıza inanıyo
ruz.

Yazımı bitirm eden önce şu- 
nunda bilinm esinde yarar görü
yoruz. Biz Teknik elem anlar ola
rak  üretim e olan etkimiz nede
niyle sendikal haklar istiyoruz. 
Fakat hangi personel olursa ol
sun sendikalaşma sahasına gi
rerlerse kendilerini m anen des- 
tekliyeceğimizin bilinmesinde ya
ra r görüyoruz.

M utlu yarınlar, ortak uğraşı
mızda başarılar dilerim.

-oOo-

TORİNO 
KONFERANSI

(B aştarafı Sayfa  l ’de)

ceği belirtildikten son
ra, Hazırlık Komitesi 
Başkanı, T ürkiye’de 
sendikal hakların  öz
gürce uygulanm asının 
engellenmesini kınadı. 
Çalışmaların İngilizce 
Fransızca, Rusça ve A- 
rapca dillerinde yapıl
dığı konferans somut 
bir dayanışma havası 
yaratarak  büyük bir 
başarı sağlamıştır.
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Tüm Teknik Elemanlar 

Derneği İzmir Şubesinin 
21.3.1975 günü yapılan ola
ğanüstü Genel K urulunda 
Yönetim K urulu şu üyelerden 
oluştu :

TÜTED İZMİR Şubesi Yö
netim Kurulu 
Başkan : Metin Aydoğan 
Yazman : Yusuf Turabi 
Sayman : Tufan Aksüt 
Üye : Tahsin Vergin 
Üye : İrfan  Arabacı 
TÜTED İzmir Şubesi adresi : 
Talatpaşa Bulvarı 33/1

İZMİR

TÜM Teknik Elem anlar 
Derneği Bitlis Şubesi Kong 
resi yapılarak yeni yönetici 
ler seçildi.
TÜTED Bitlis Şubesi Yöne
tim  Kurulu :
Başkan : Haşan Dalkıran 
Sayman : . Cem alettin Oku
muş
Yazman : Cemal Seferberoğ- 
lu Üye : Nazım Saym ta 
Üye : Ali Yılmaz 
TÜTED Bitlis Şubesi Adresi ; 
Kazım Dirik Caddesi No. 159 

BİTLİS

BUNALIMIN ARDINDAN
(ttaştarali Sayfa  l ’de) 

ortak seçim  lis te s i önerileri vb. v e  her  
türlü  dem okratik  örgütlenm eye karşı 
açık  düşm anlık , sa ld ırı v e  y ıld ırm a  
g irişim leri h erh angi bir seç im  ortam ı
na en  e lver işli koşu llarla  g irm e h esa 
bına dayanm aktadır. B öy lesin e  d iren 
m en in  ü lk ed ek i m evcu t çe lişk iler i ar
tıracağı, top lum sal sorunları g en iş le 
teceğ i gözönüne alm ır.sa, cephe u y g u 
lam asın ın  uzun vad eli am açlarına u -  
laşm asında başarı sağlayam ayacağı 
söy len eb ilir . Ü stelik  hom ogen  o lm a
yan  bir karışım la, ortaya çıkacak  u -  
yu m su zluk ların  ü stesin d en  gelm ek te  
gü çlü k lerle  de karşılaşılacaktır. A n 
cak, dem okratik  güçlerin  y ıp ratılm a-  
sıııın  açık  bir b içim de d ile  getir ilişi, 
ik tidar sorununa her türlü  yo ld an  çö
züm  arayan zam anlam a plan ından , e l
den  geld iğ in ce  yararlanm aya ça lış ıla 
cağın ı tan ıtlıyor.

Ö nüm üzdeki dönem de, serm aye
n in  siyasa l bask ı v e  fiil i sa ld ırısına  
karşın , k itle ler in  örgütlü  m ücadelesi 
büyük  önem  taşıyor. K oalisyonunun  
antidem okratik  g irişim leri ön celik le  
k it le  örgütlerine yönelecek , dem okra
siden , özgürlükten  yana güçler b u 
lundu k ları noktadan geri çek ilm eye  
zorlanacaktır. K uşkusuz, ekonom ik  v e  
siyasa l baskılar n ed en iy le  dem okratik  
h arek etler in  varolm a m ü cadelesi ve  
daha ileri ta lep lerin  erte len m esi b ek le 
nem ez. Bu, tek n ik  elem an k itlesi iç in  
de böyled ir. Ç alışanların  d iğer k es im 
ler i gibi, tek n ik  elem anlarda ek on o
m ik  v e  dem okratik  h ak ların ı sa v u n a 
caklar, dem okrasiden  yana tav ır  a la
caklardır. E konom ik h ak ların  en  e t
k in  b içim de savunu lacağı som ut ör
gü tlen m e h ed efin e  doğru örgütlü  b ir
lik te liğ in  korunm ası v e  gen işletilm esi, 
tek n ik  elem anların  m ücadele gücünü  
pek iştirecek  görev leri arasında sa y ıl
m alıdır. TÜTED HABERLER
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NASIL BİR SENDİKALAŞMA GEREKLİDİR
Mustafa YAN IK  

Karabük TEKDER  
Şube Sekreteri

Kendi işyerimiz ve tüm  kamu 
kuruluşları yönünden görüşleri
mi açıklam akta yarar görüyo
rum . Yazımda «Sendikal hak
lar alındıktan sonra kam u kesi
minde çalışan Teknik Personelin 
sendikalaşması nasıl olmalıdır.» 
sorusunu cevaplandırm ağa ça
lışacağım.

Ana konuya girm eden önce 
bazı ön bilgiler sunm akta yarar 
görüyorum. Geçmişteki hatala
rın  iyi yönlerini bilmekle ge
lecekte yapacaklarım ızı daha 
gerçekçi bir temele oturtm a ola
nağını bulabiliriz.

Daha önce D.Ç. Ağır Sanayi 
Teknik Personel Sendikası adı al
tında kurulm uş bir sendikamız 
vardı. 12 M art olayından sonra 
Anayasanın 46. maddesinin 2.

fıkrasının kaldırılm ası ve 119 
maddeye (M emurlar Sendikalı o- 
lam azlar) koşulunun konması ile 
bu hak elimizden alınmış ve sen
dikamıza kilit vurulm uştur.

Bu hakkın  alınması, sendi
kaların  kapatılm ası nasıl ve ne
den olm uştur. Bu sorulara cevap 
verebilm ekle gelecekte örgütle
neceğimiz sendikanın üzerinde 
daha sağlıklı b ir karar varabili
riz düşüncesindeyim.

Demokrasinin vazgeçilmez 
unsurlarından olan sendikal hak
lar batıda m em urlara, öğretm en
lere, Polislere, hukukçulara h a t
ta  ordunun bir bölümüne bile ve
rilirken demokrasiyi savunan ü l
kemizde nasü böyle bir karara 
varılabilm iştir.

Varılabilmiştir. Çünkü
İyi b ir sendika üyelerine, ?ı- 

üyelerinin b u l u n d u ğ u  
iş kolunda başka bir sendikanın 
üyelerine, yurdundaki tüm  çalı
şanlara hatta  dünyadaki tüm  ça
lışanlarla yan yana olabilmelidir. 
Bunun için federasyonlar, konfe
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ranslar kurulm uştur.
Oysa bizim sendikamız bu 

birleşme, yaklaşma ve dayanış
mayı sağlayamamıştır. Sağlaya
madığı içindir ki hiç bir sendika 
tarafından tepki gösterilmemiş, 
kaderimizle başbaşa bırakılm ışız- 
dır.

Bu gün Demokratik b ir ü l
kede bir federasyona bağlı her- 
hangibir sendikayı kapatm a ola
nağı bulunabilinirm i? Hiç san
mıyorum. Çünkü o sendika gü
cünü tabanından ve içinde bu
lunduğu kuruluşların  yüzbinler- 
ce üyesinden olm aktadır. Oysa 
bizim sendikamız gerçek sendi
kal hakların  alındığı b ir yasa ile 
kurulm am ış, sınırlı çerçeve için
de kalmağa doğuştan m ahkum  
edilmiş olduğu gibi geniş b ir ta 
banı ve içinde örgütlendiği güç
lü bir kuruluşunda üyesi ola
mamıştır.

Verilen yasal sendikacılık 
y u rt ç a p ı n d a k i  Teknik 
Personelin bilincisizliği ile geliş
tirem em iştir. Geleceğin sendikal

haklar yönünden ne kadar ge
rekli olduğu bilinci ile güçlü ör
gütler içinde birleşm e olanakla
rını arayıp bulabilselerdi bugün
kü bu sorunlar ortada olmazdı. 
Teknik Personelin bir bölümü u- 
fak m enfaatler karşılığı sendi
kalarını terketm eselerdi, te rket- 
memeleri gerektiğini bilselerdi 
yine böyle bir sorunumuz ol
mazdı.

Öyle ise gelecekte aynı h a 
talara düşmemek için üyelerim i
zin ve sendikamızın şu bilinçle 
hareket etm eleri gerekir kan ı
sındayım.

Bu andan itibaren Sendikal 
hakların  alınması gerektiği bilin
cine yürekten inanm ası gerekir 
tüm  üyelerimizin.

Bu bilince ulaşanlardan olu
şacak sendikamızın en yakının- 
dakinden en ıızaktakine kadar 
genişleyen bir araştırm a ve ça
lışma sahası olmalıdır.

Bu saha içinde başarılı ola
bilmek için geniş bir örgütlen- 

D evam ı S ayfa  5’de

BUHA R ve K A Y N A R S U  
ÜRETİM T E S İ S L E R İ N İ N  
İMAL ve MONTAJI  İÇİN 
G Ü V ENEBİL ECEĞİNİZ  F İ R M A ............

pesnsan-pemsan-pemsaıt-pemsan
PROJE - ETÜD - MÜHENDİSLİK VE SANAYİ! KOLL. ŞTİ.
MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ ERTAN GÜRKAN VE ORTAKLARI
M E Ş R U T İ Y E T  C A D D E S İ  Î 8 / I 6  Y E N İ Ş E H İ R  -  A N K A R A
T icaret Sicil No: : 2102 7 T e l e f o n  : 14 İ9 S2

V ,

TÜTED HABERLER Sahibi ve Sorum lu Y önetm eni TÜTED adına HALUK ORHUN. HABERLEŞME ADRESİ: M it- 
TÜTED HABERLER h a tpaşa  Cad. 28/24 K ız ılay -A nkara  F ia t ı5 0  k rş . TÜTED HABERLER’de yayınlanan y az ı-  
TÜTED HABERLER 1ar kaynak g ö s te r ile re k  a k ta r ıla b ilir .  D izgi ve B askuN üve M atbaası T e l : 17 94 07 ANKARA

İTHALAT, ÎHRACATveTÜM 
DÖVİZ İSİMLERİNİZ İÇİN


