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TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ AYLIK YAYIN ORGANIDIR )  *

HABERLER
Türkiye 2 .  Teknik Eleman Kurultayı toplandı

Teknik eleman birliği güçleniyor
FAŞİZM ve 
TEKNİK ELEMANLAR

Cinayete kadar varan faşist saldırı
lar, gittikçe yoğunlaşan anti-demokratik 
baskılar, kamu kesiminde çalışan tüm 
yurtseverleri ezmeye yönelik kıyımlar... 
Yaşadığımız dönemin çarpıcı özelliği bu. 
MC. Hükümetinin işbaşına gelmesi ile 
artan ve şiddetlenen, bir yerde resmi
leşen faşist saldırı ve baskılar daha 
da artarak, daha da şiddetlenecek, gözü
ken de bu...

Tüm demokratik kuruluş ve güçler, 
tüm çalışanlar faşist saldırı ve baskının 
Nitelleri, .Böyle olması doğal. Bunlar, 
MC. Hükümetinin ekonomik politika
sından, anti-demokratik tutum ve davra
nışından yana olmayacaklarına göre, ya
pılacak olan da açıkça belli : Demokra
tik kuruluşları kökünden yıkmak, ça
lışanların yasalarca zaten sonuna kadar 
kısıtlanmış demokratik hak ve özgür
lüklerini daha da kısıtlamak için her 
tür yasal düzenlemeye girişmek, bunu 
hemen kotaramayacaklarsa ellerindeki 
her tür ekonomik uygulama aracını kul
lanarak, çalışanları bölmek, baskı altına 
almak, onları sindirmek...

Hergün bu tür davranışların somut 
örneklerini görüyoruz. Özerkliğini 12 
Mart Döneminde yerle bir ettikleri üni
versitelerdeki anti-demokratik uygula
maları, en doğal haklarını elde etmek, 
savunmak için bir araya gelen öğrenci
lerin demokratik eylemlerine karşı sür
dürdükleri silâhlı saldırılar, çalışanların 
bir kesimini oluşturan öğretmenlere ve 
onların demokratik kitle örgütlerine kar
şı düzenledikleri silâhlı saldırılar, özerk
liğini yine 12 Mart Döneminde hemen 
hemen ortadan kaldırdıkları T.R.T. Ku
runtunun sınırlı da olsa bir ölçüye kadar 
yaptığı, anayasanın demokratik ve sos
yal devlet ilkesi doğrultusundaki yayın
larına olan tahammülsüzlükleri ve bunun 
sonucu yargı organlarının kararlarını bi
le hiçe sayarak giriştikleri TRT’nin fethi 
harekâtı, sıkıyönetimi, işçilerin Anayasal 
grev haklarını kullanmalarını engellemek 
ve böylece toplu sözleşme görüşmelerin
deki pazarlık güçlerini kırmak için bir 
araç olarak sürdürmeleri, yine aynı sı- 

(Devamı Sayfa 5’de)

B TEKNİK ELEMANLARIN SENDİKAL MÜ
CADELESİ, TÜM TEKNİK ELEMANLARI
ÇATISI ALTINDA TOPLAYAN TÜTED ÖN
DERLİĞİNDE VERİLECEKTİR.

7, 8 Haziran tarihlerinde Ankara’da 
toplanan Türkiye 2. Teknik Eleman Kurul
tayı Teknik Elemanların sendikal mücade
lelerini güçlendirecek kararlar aldı ve tek
nik elemanların birliği dorultusunda öneri
ler getirdi.

Teknik elemanların bundan sonraki mü
cadelesine ışık tutacak ve mutlaka hayata 
geçirilmesi gereken, teknik elemanların 
birliği doğrultusundaki ilkeleri ve bu ilkeler 
ışığında, daha ileri düzeyde örgütlenme için 
alınan kararlar özetle şöyledir :
TEKNİK ELEMANLARIN SENDİKALAŞMA 
MÜCADELESİNİN İLKELERİ :

a) teknik  elemanların sendikal haklar 
mücadelesi, halkımızın ve tüm çalışanların 
mücadelesinin bir parçasıdır.

Bu ilke hayata geçirilmelidir. Bu ilke 
mücadelemizin siyasi özünüde belirler. Sen
dikal haklar, birleştirici olur düşüncesi ile, 
salt ekonomik çıkarlarla savunulmamalıdır. 
Egemen güçler sendikal hakları kabul et- 
mak zorunda olduklarından sarı sendikacı- 
lığıda tezgahlarlar. Sendikal haklar mücade
lesi, tekelci sermayenin egemenliğine karşı, 
anti faşist, anti emperyalist mücadele ile içi- 
çedir. Bu mücadelede bağımsızlık ve de
mokrasiden yana tüm siyasi partilerin, açık 
tavır almaları istenmeli, programlarda tüm 
çalışanların ve teknik elemanların sendikal 
haklarının açıkça yer alması sağlanmalıdır.

b) Teknik Elemanların Sendikal Hak
lar Mücadelesi bir bütündür.

Bu bütünlük, soyut birliktelik düzeyin
de kalmamalıdır. Birlik, tüm teknik eleman 
örgütlerini ve örgütlerin tabanlarındaki 
farklı kesimleri kucaklamalıdır. Yoksulluğa, 
işsizliğe ve ücretli çalışmaya itilen serbest 
çalışan teknik elemanlarda, sendikalaşma 
mücadelesinin bir parçası olarak ele alınma
lıdır. Bu ancak örgütlerin sürekli bir araya 
gelmesiyle gerçekleştirilebilir.

c) Mücadelenin bütünlüğü ve birliği, 
somııt hedeflerin kazanılmasına açık olmalı, 
güçler birleştirilirken, örgütsel inisiyatifler 
güç kazanmalıdır.

d) Örgütlenme, üretimi, yani işi, işin 
yapıldığı yeri esas almalıdır.

Yapay çelişkiler yalnızca örgütler ara
sında değil, bizzat işin yapıldığı yerde ta
banda giderilmeye çalışılmalıdır. İşyeri esa
sına göre örgütlenme yeni ve dinamik kad
roların oluşmasını da sağlayacaktır. Bu ör
gütlenmede güncel sorunlarla, amaçlarımız

■  GELECEK YIL TOPLANACAK OLAN 3. 
TEKNİK ELEMAN KURULTAYININ DÜ
ZENLENMESİ İÇİN TÜTED GÖREVLEN
DİRİLDİ.

içiçe savunulmalı, mücadelenin bütünlüğü 
ve sürekliliği hayata yansımalıdır.

e) Sendikalaşma, işçi sendikaları için
de olmayı amaçlamalıdır.

Şu anda özel kesimde ve bazı iktisadi 
kamu kuruluşlarında, yasal olarak sendika-, 
laşma hakkı olan teknik elemanlar mutla
ka, varolan işçi sendikalarına katılmayı 
yönlendirilmelidir.

f) Teknik eleman örgütleri arasında 
birliği amaçlayan, dayanışma, ortak çalış
ma ve destek eleştiriden bağımsız olamaz. 
Birlik doğrultusunda örgütler arası çelişki
ler, fiilen ve sistemli bir şekilde bir araya 
gelinerek çözümlenebilir.
TEKNİK ELEMANLARIN DAHA GÜÇLÜ 
VE İLERİ DÜZEYDE ÖRGÜTLENMESİ 
İÇİN ÖNERİLER

1 —  Teknik elemanların sendikal hak
larını elde etme mücadelesi, tüm teknik e - 
lemanları çatısı altında toplayan demokra
tik bir kitle örgütünün önderliğinde verile
cektir.

2 — Tüm Teknik Elemanlar Derneği 
(TÜTED) bu önderliği üstlenebilecek nite
likte olan tek örgüttür.

3 — TÜTED vereceği mücadele tüm 
meslek örgütlerimizce desteklenmelidir. Bu 
desteğin somut olarak gerçekleştirilebil-

(Devamı Sayfa 5’de)



Üstün çalışma gösterenler! Amirlerinin takdir hakkını etkileyecek...
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Ekonomik ve sosyal çalkan
tılara sahne olan ülkemizde, de
mokratik hak ve özgürlüklerin 
güvence altına alınması gibi öz
lemler, gerçek ve hızlı bir kal
kınma zorunluğunu da dile ge
tirmektedir. Bu gerçek, toplu
mun bütün kesimlerinde yadsı- 
namayacak bir biçimde ve apa
çık ortaya çıkmıştır.

Çeşitli meslek dallarındaki 
teknikeri, teknisyeni ve mühen
disi ile tüm teknik elemanlar, 
bir değer yaratıcısı olarak kal
kınmanın önemli öğesini oluş
tururlar. Bu büyük ve etkin po
tansiyelin niteliğine uygun hiz
met sunabilmesinin ana koşul
larından biri, yeteneklerini öz
gürce ortaya koyabilecekleri bir 
çalışma ortamına kavuşmak, bir 
diğeri ise, ekonomik sıkıntılar
dan arınmış olmaktır. Bu çok ö- 
nemli iki koşul sağlanabildiği 
takdirde, teknik elemanlar, hiz
metlerini halk yararına sunabi 
lirler.

Ama ne var ki, ülkenin ge
ri kalmışlığını hazırlayan sömü
rücü egemen güçler, bu gerçeği 
çok iyi bildiklerinden, yıllar yı
lı, teknik elemanlar arasında bir 
takım yapay ayrıcalıklar yarat
mak ve körüklemek suretiyle, on
ların bütünleşmesini önlemişler, 
ayrı ayrı saflarda cılız ve etkisiz 
bir konumda tutabilmeyi başar
mışlardır.

Uygulanagelmekte olan bu 
politika zincirinin önemli halka 
larından biri de devlet personel 
yasası ve bu yasadan kaynakla
nan yan ödeme kararnameleri
dir.

Bilindiği gibi, 657 sayılı dev
let personel yasası, ülkemizde, 
burjuvazinin batı tekelci kapita
lizmiyle bütünleşerek hızlı bir 
gelişme dönemine girdiği 1965 
yılında tezgâhlanmış ve 1327 sa
yılı kanunla rötuş edilerek 1970 
yılında yürülüğe konulmuştur.

Uygulama gününden bu ya
na geçen 4,5 yıl içinde sayısı bir 
düzineyi geçen kanun hükmün
deki kararnamelerle değişikliğe 
uğratılan 657 - 1327 sayılı dev
let personel yasası, temelde ül
keni» sömürülmesi ve çalışan
lar arasında böl-yönet ilkesini 
içermesi nedeniyle, her değişik
lik sonrasında yeni yeni huzur
suzluklara yol açmaktadır, işte 
bu yasanın öngördüğü hüküm
ler uyarınca 3 yıldır uygulan
makta olan yan ödemeler de,

kendisine kaynak olan temel ya
sanın özündeki ilkeye uygun ola
rak, teknik elemanlar arasında
ki huzursuzlukları arttıracak bir 
biçim taşımaktadır.

Her bütçe yılında yeniden 
hazırlanması öngörülen yan ö- 
deme kararnamelerinin çarpıcı 
hükümleri, yan ödeme alabile
cek elemanların bağlı oldukları

amir tarafından saptanması ve 
önerilmesi ile, ilgili Bakanın o- 
nayırun alınması koşuludur. A y
rıca her yıl yeniden hazırlanan 
kararnamedeki ödenek miktar
ları, teknisyen, tekniker ve mü
hendisler arasında, yaptığı işle 
bağdaştırılması olanaksız büyük 
farklılıklar taşımaktadır.

Veriliş biçimi ve ödenekler

arasındaki ayrıcalıklı farklar, 
teknik elemanları ekonomik bas
kı altında tutarak amirlerinin 
her dediğini yerine getirecek bir 
kapıkulu haline getirme amacı
nı gütmektedir.

Büroda, şantiyede, arazide, 
yeraltında veya fabrikalarda ay
nı koşullar içinde çalışan aynı 
nitelikteki elemanlar arasında 
birbirlerinden farklı yan ödeme 
alan, ya da, biri alırken diğeri
nin bundan yoksun bırakıldığı 
uygulamalar herkesin gözü ö- 
nünde yapılmıştır, yapılmakta
dır. Örneğin, uygulamanın ilk 
yılında teknikerlere sus payı ka
bilinden verilen cüz’i bir ödenek, 
ikinci ve üçüncü yıl uygulamala
rında daha da geriletilerek ta
van değerine göre 1/6 ya da 1/8 
oranına düşürülmüş, bazı kuru
luşlarda da tamamen kaldırıl
mıştır. Belediyelerde hizmet gö
ren teknik elemanların tümü i- 
çin bu ödenek geçen yılki öde
melerin yarısına düşürülmüştür. 
Burada yayınladığımız bir belge 
yan ödemelerin MC hükümetin
ce nasıl bir baskı aracı olarak 
görüldüğünün en taze örnekle
rinden biridir.

Sömürü düzenine payanda 
yapılan ve çalışanların baskı al
tında tutulmasını amaçlayan per 
sonel kanunu ve yan ödemele
rin, gerçekte teknik elemanların 
mücadele birliğine yönelik oldu
ğu unutulmamalıdır. Teknik ele
manlar ekonomik güvencelerinin 
sendikal haklardan geçtiğinin 
bilincindedir.

In a r  ve isk â n  B ak an lığ ı 
Ozliik İ ş l e r i  D a ire s i  B a şk a n lığ ı 
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2. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI KARARLARI IŞIĞINDA

T Ü T E D  İstanbul Şubesi üye ortak toplantısı yapıldı
TÜTED İstanbul Şubesi İkin

ci Teknik Eleman Kurultayının 
hemen ardından, üyeleri, diğer 
teknik eleman örgütlerinin y ö 
neticileri ve diğer teknik eleman 
örgütlerinde oluşturulan sendi
kalaşma komisyonu üyeleri ile 
birlikte bir toplantı düzenledi. 
12 Haziran günü yapılan toplan
tıya oldukça önemli sayıda TÜ
TED üyesi katıldı. İkinci Tek
nik Eleman Kurultayında oybir
liği ile alınmış olan kararların 
tümünün okunması ile başlayan

toplantıda, teknik elemanların 
birlikteliği yolunda daha güçlü 
bir sendikalaşma mücadelesi ve
rebilmek için TÜTED’in örgüt
lenmesinde uygulanabilecek yön
temler tartışıldı.

ikinci Teknik Eleman K u
rultayına sunulan raporun ve 
Kurultayda alınan kararların 
tüm teknik elemanlar tarafından 
özümlenmesi için çok sayıda ba
sılarak dağıtılmasının gereklili
ğini vurgulanarak, genel konu
larda ve somut konularda şu te

menni kararları alındı :
■  TÜTED İstanbul Şubesi 

Yönetim Kurulu en kısa zaman
da, ayrıntılı bir çalışma progra
mı hazırlamalı, bu programı 
İstanbul’daki tüm üyelerine gön
dermeli ve İstanbul’daki üyele
rinin tümüne açık bir toplantı 
düzenlenmelidir. Çalışma prog
ramı hazırlanırken özellikle şu 
konulara yer verilmelidir :

■  İstanbul’da, gerek işyerle
rinde, gerekse bölgesel olarak

(Devamı Sayfa 5’de)
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S O S Y A L - İ Ş  Başkanı Özcan Kesgeç 2 .  Kurultayda görüşlerini açıkladı:

‘ TEKNİK ELEMANLAR,  ÇALIŞANLARDAN VE 
İ SÇİ  S I N I F I N D A N  S O Y U T L A N A M A Z , ,

100 yıla yakın süredir işçile
re sendika kurma hakkı toplu iş 
sözleşmesi yapma hakkı ne za
man nasıl verilmiştir, zaman za
man nasıl geri alınmıştır? 1961 
anayasasına memurların sendika 
kurması bir yasal düzenleme 
olarak nasıl girmiştir, 12 Mart 
faşist döneminde anayasadan bu 
hak yasal madde olarak nasıl 
çıkmıştır? Daha doğru bir ifadey
le faşist ekonomik şartlar, hangi 
toplumsal şartlar, hangi siyasal 
ve sosyal güçler çalışanlara bu- 
hakkı zaman zaman tanır hale 
gelmekte, zaman zaman ortadan 
kaldırmaktadır. Tüm çalışanların 
sendikalaşması, toplu iş sözleş
mesi yapma ve grev hakkına ka
vuşması için önümüzdeki dönem 
vereceği mücadelede bunun çok 
iyi değerlendirilmesi gereklidir.

Yüzeyde ama özsel sonuca 
varacak olursak şunu söylemek 
mümkün olacaktır; dışa bağımlı 
kapitalist bir ülke olan Türkiye’
de dışa bağımlı burjuvazi kendi 
çıkmazının söz konusu olduğu 
her dönemde çalışanların tüm 
haklarını ortadan kaldıracak 
girişimlere girmiş, özellikle ulu
sal ve uluslararası sermayenin 
ve emperyalizmin bunalıma g ir
diği dönemlerde de bunun ülke
mizde yansıması mutlaka ve 
mutlaka görülmüştür. Bu açı
dan sorunu ülkemizin tüm ya 
pısıyla değerlendirmek ve çözüm 
aramak gerekmektedir.

SENDİKALAŞMA TÜM
ÇALIŞANLARIN
SORUNUDUR

Çalışanların sendikalaşması 
sorunu, teknik eleman sorunun
da da belirdiği gibi yalnız tek
nik elemanların sorunu değildir. 
Tüm çalışanların tüm emeği ile 
geçinenlerin sendikalaşması, top
lu sözleşme yapması ve grev 
hakkına kavuşması bütünü içe
risinde bu sorunu düşünmek 
gerekmektedir.

Bu açıdan bir zorunluluğu 
ifade etmek istiyorum: Bundan 
sonra bu tip kurultayların yal
nız teknik eleman kurultayı şek
linde değil bu gündem açısın
dan tüm çalışanların demokra
tik kitle örgütlerinin, özelikle 
Devrimci İşçi Sendikaları K onfe
derasyonunda var olacağı toplan
tılarda somut eylem birliğinin ve 
güç birliğinin saptanmasına ola
nak verecek şekilde düzenlenme
si, bu konudada tüm yetkililerin

bunu kendisine görev bilmesi bir
zorunluluğun ifadesi olmakta
dır.

MEMURLARIN SENDİKAL
HAKKI VE BİR ÇELİŞKİ
Bu kısa girişten sonra 1961 

Anayasasında tüm çalışanlara 
sendika kurma hakkı mevcut idi. 
Ancak işçiler için anayasal bir 
düzenleme olarak getirilmiş olan 
toplu sözleşme ve grev hakkı işçi 
olmayan kamu görevlileri için a- 
nayasa ile düzenlenmemişti.

Ancak engellenmemişti de, sa
dece gerekçe ile anayasaya bu 
hükmün konulmamasının nedeni 
açıkça belirtiliyordu. Deniyordu’ 
ki kamu düzenini korumak ba
kımından elbetteki memur olan 
kamu görevlilerine işçiler kadar 
serbestçe grev ve toplu iş sözleş
mesi hakkı tanınamaz. Anayasa 
mn memurlara grev hakkını bir 
anayasal düzenleme olarak ge- 
tirmeyişinin gerekçesi yine ana
yasanın gerekçesinde bu şekilde 
belirtiliyordu.

Üst hukuksal yapıda geriye 
götürülen anayasanın bugünkü 
şeklinde memur kimdir?, soru
suna bakmak ve Anayasa ile 
getirilen devlet memurlarının 
sendika kurma yasağının, han
gi sınıflar yararına işlemekte
dir? Bugünkü yapıyı bugünkü 
veriyi esas alarak ve kendi man 
tığı içerisinde çelişkileri sergile
meye çalışalım. Memurların sen
dika kurma hakkı sendikalara 
üye olma hakkı yasaklanırken, 
işçi sendikalarına üye olma ve
ya işveren sendikalarına üye ol
ma diye bir ayrım yapılmamış
tır. Bir başka deyişle memurlar 
işveren sendikalarına üye olabi
lir, işçi sendikalarına üye ola
maz diye bir kısıtlama getiril
memiş. Doğrudan doğruya me
murların sendikalara üye ola- 
mıyacağı yasağı getirilmiştir.

Bu yasaklama yalnız anaya
sanın 47. maddesindeki değişik
likle kalmamıştır. Anayasanın 
119. maddesinde kamu kuruluş
larının yönetim ve denetiminde 
görev alanlar, siyasi partilere 
üye olamazlar ve sendika üyesi 
olamazlar hükmü yer almıştır. 
Anayasa hükmü bu olmasına 
rağmen, emeğin demokratik kit
le örgütü olan sendikalarda, e- 
meği savunan sendikalarda dev 
let memurları üye olarak yer 
almamış, ancak aynı devlet me
murları hemde birinci derece
den devlet memurları işveren

sendikalarına üyeliklerini de
vam ettirmişler, halen devam
ettirmektedirler. Öyleki en üst 
işveren konfederasyonlarında 
yönetici olarak görev yapmak
tadırlar.

O halde anayasadaki bu ya
sak; örgütlenme sermayeden 
yana ise yasak değil, emekten 
yana ise yasak olarak işler ha
le gelmiştir. Daha özüne gider
seniz Anayasa suçu işlenmekte
dir. Diğer taraftan yine Anaya
sanın 117. maddesinde memurun 
devlet memurunun kim olduğu 
tanımlanmaktadır. Kanımca il
ginç olan bir durumda burada 
kendisini göstermektedir. Ana
yasanın 117. maddesi; devletin 
yapmakla yükümlü bulunduğu 
asli ve sürekli görevler genel 
idare esaslarına göre memurlar 
eliyle yürütülür hükmünü taşı
maktadır. Yani hiç bir iş gös
terilemez ki, şayet o görev dev
letin yapmakla yükümlü bulun
duğu asli ve sürekli bir görev 
ise, orada memur olmayan kişi
ler istihdam edilemez yani işçi 
statüsünde kişiler istihdam edi
lemez.

Konuya bu açıdan baktığı
mız zaman yeraltı madenlerinin 
işletilmesinin devletin asli ve sü
rekli görevi olup olmadığını sor
mamız gerekiyor. Şayet Türki
ye’nin ulusal kaynaklarını işlet
me devletin asli ve sürekli gö
revi ise bu işletmelerde memur 
statüsünden başka bir kimsenin 
çalışmaması gerekir. O zaman 
yabancı şirketlerin, İngiliz şir
ketlerinin, özel sektörün işletti
ği yeraltı kaynaklarının nasıl 
işletildiğini soruyoruz.

Eğer eğitim devletin yap
makla olduğu asli ve sürekli bir 
ödev ise ilk öğretimden orta 
öğretimin son basamağına kadar 
özel okulların varlığının Anaya
sanın bu hükümlerinin karşısın
da nasıl olabildiğini soruyoruz. 
Bütün bunlarda bizi şu sonuca 
götürmektedir, değerli arkadaş
lar. Anayasanın bir çok madde
sinde emekçi halkın demokratik 
isteklerine olanak verecek hü
kümler yer alabiliyor. Ancak 
siyasal gücü elinde bulunduran
ların siyasal yapısı bu kullanımı 
kendi sınıfsal çıkarları doğrul
tusunda kullanmalarına ve de
ğerlendirmelerine yol açıyor. Bu
nun ötesindeki bir uygulamayı, 
yalnız ve yalnız bu açıdan dü

şünerek sağlamak mümkün ol

madığı içindir ki her mücadele
mizde olduğu gibi bu konudaki 
yani tüm çalışanların demokra
tik isteklerine kavuşması mü
cadelesinde de bağımsızlık, de
mokrasi ve sosyalizm bütünsel
liği içerisinde hareket etmek ger
çek çözüme ulaşmanın tek yolu 
olduğunu bizlere göstermekte
dir.

TEKNİK ELEMANLARIN
SENDİKALAŞMASI
Teknik elemanlar bu genel 

içerisinde, özel olarak düne ka
dar sermaye sınıfı tarafından ay
rıcalıklı bir statü içerisinde tu
tularak, sermaye çıkarları doğ
rultusunda hizmet vermeye yön
lendirilmek istenmektedir.

Siyasal iktidarlar öyle bir 
teknik elemanlar gurubu arzu- 
lamışlardır ki bilimsel olmayan 
projelerine, bilimsel onayı ver
sin. Gayri -milli projeler, milli 
projeler diye halka yutturulsun 
ve bunun aracı olarak da teknik 
elemanlar daima kendi yanla
rında yer alsın. Bugün kıvançla 
görüyoruz ki teknik elemanları
mız kendi sınıfsal çıkarlarının 
bilincinde, sınıfsal yerlerini al
ma durumuna gelmişlerdir. İşte 
düne kadar sürdürülen bu ayrı
calıklı yapının sübjektif yansı
ması olarak teknik elemanlar 
bir takım yanlış diyebileceğimiz 
örgütlenme biçimleri içerisinde 
kendilerini görmek isteme eğili
mini göstermişlerdir.

Bunlardan birisi raporda da 
değinilen ve tamamen görüş o- 
larak paylaştığım elit sendika
larda toplanma tutkusudur. De
ğerli arkadaşlar Türkiye’nin bu
günkü nesnel koşullarındaki hu 
kuksal imkânsızlıklar bir yana 
bırakılsa dahi bunu savunma ve 
isteme temelde teknik elemanla
rı çalışanlar gurubundan özel
likle işçi sınıfından soyutlamak 
sonucunu doğuracaktır. Asıl yan 
lış burada kendisini göstermek
tedir. Bu yanlışların ve geçmiş
teki uygulamaların bir sonucu 
olarak işyerlerinde teknik ele
manlar işçilerle bütünleşme ye
rine işçilerden kopmuşlardır.

BİRLİKTE MÜCADELE
GEREKLİDİR
Bugün tüm çalışanların ve 

teknik elemanların sendikalaşma 
toplu sözleşme, grev hakkım sa
vunurken bu mücadeleye işyer
lerinde işçilerle pratikte bütün
leşerek başlamak zorundayız.

(Sonu Sayfa 4’de)
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Kimya-İş Başkanı Dinçer Doğu

TEKNİK ELEMANLARI İSÇİ SENDİKALARINDA 
Ö R G Ü T L E N M E Y E  Ç A Ğ I R I Y O R U Z , ,

2. Kurultayda konuşan Din
çer Doğu özetle göyle demiştir :

Arkadaşlar sözlerime kafa 
ve kol emekçilerinin birliğini 
sağlamak için buraya toplanmış 
olan sizlere, bizim .görüşlerimi
ze ve inançlarımıza uygun bir 
raporu bizlere sunan kurultayı 
hazırlama komitesindeki görevli 
arkadaşlara teşekkür ederim.

Sermaye sınıfının kendi uy
durduğu bir tanımla, beyaz ya
kalılar ve mavi yakalılar diye
rek üretim araçlarına sahip ol
mayan, emeklerini satarak ge
çinen aynı kitle içerisinde bu
lunan insanları iki kesime ayır
ma birbirine karşı kullanma 
dönemleri artık geride kalmak
tadır.

Bunu şöyle açıklayabiliriz : 
T ü r k i y e ’ d e  alt yapı ve 
üst yapı değişikliklerinin birbi
rine ters orantılı gelişmesi, yani 
emekleriyle geçinen insanların 
hızlı bir şekilde politize olmala
rı, toplum içindeki tanımlarını 
iyi değerlendirmeleridir.

Bundan beş sene evveline 
kadar sermaye sınıfı işyerlerin
de çalışan teknik eleman ve bü
ro personeline ayrıcalıklı uygu
lama ile onları mavi yakalı de
dikleri kişilerden soyutlama yön
temini artık terketmeye başla
mıştır. işçilerin devrimci sendi
kalar içerisinde örgütlenerek iş
verenlere karşı yapmış oldukla
rı ekonomik mücadeleler sonun
da onlardan kopara kopara al
dıkları hakları ve bu hakların 
kendilerinin kârlarında yapmış 
olduğu eksiltmeyi, mamullerine 
zam yaparak bir kısmını telafi 
etmek, geri kalan kısmımda bun

dan evvel teknik personel yani 
beyaz yakalı dediklerine verdi
ği tavizi keserek telafi etmek yo
luna gitmektedirler artık.

BİR ÖRNEK
Amerika sermayeli bir ilâç 

fabrikası bu günlerde Türk ser
mayeli bir ilâç fabrikası sahi
bi tarafından satın almıyor. Bu 
fabrikada çalışan işçilerin hepsi 
Kimya-İş sendikasının üyesidir.

Teknik eleman olarak çalı
şan, büro personeli olarak çalı
şan arkadaşlarımızın yarısından 
fazlasıda sendikalıdır. Sendika
mıza bağlıdır. Ancak içlerinde 
İktisat mezunu, Ticari İlimler 
Akademisi mezunu, ezcacı, dok
tor olan bir kısım arkadaşımızla 
bunlar tıbbî mümessillik yap
maktadırlar, sendika mücadele
sinde önce sendikaya girmişler 
idi, fakat grev içerisinde ve 
grevden sonra sendikalı olmak
tan vazgeçtiler. Vazgeçmeleri
nin sebebi işverenin kendilerine 
gönderdiği bir genelge idi. Bu 
genelgede işçilere sözleşme ile 
verilen bütün hakların aynen 
kendilerine de uygulanacağını 
söylüyordu. Bunun üzerine bu 
arkadaşlarımız sendikalı olmak
tan vaz geçtiler.

Aradan iki sene geçti, bu
gün bu fabrikanın satılma soru
nu ortaya çıktı. Bu fabrikada 
bugün çalışan işçiler, sendikalı 
olan büro personeli ve teknik 
elemanlar fabrikanın satılmasın
dan hiç bir şekilde endişe etme
mektedirler. Fabrikanın sahibi
nin Amerikalı William olmasıy
la Ahmet bey olması arasında 
bir fark görmeden eskisi gibi 
çalışmaktadırlar. Çünkü bilm ek- 
tedirki bunu satın alan kişi orada

çalışan işçileri alıp eski fabrika
sına götüremez. Hatta o fabrika
nın içinde çalıştıkları kısımdan 
bir başka kışıma veremez. On
lara bu şekilde eza ve cefa ya
pamaz.

Yine o arkadaşlarımız bil- 
mektedirlerki yeni alan sahip 
eski sahibin imzaladığı sözleş
meye riayet etmek mecburiye
tindedir. Bu bakımdan kimseyi 
kapının önüne koyamaz. Bugün 
boşlukta kalmış olan o tıbbî mü
messiller bir haftadır sendika
mızın kapısını aşındırmaktadır
lar. Kısa vadede işçilerle aynı 
ekonomik haklara sahip olmuş
lardı. Ancak bugün tamamen 
boşlukta kalmışlardır. Çünkü 
kendilerini Van’a Zonguldak’a 
Konya’ya tayin etme yetkisi var
dır işverenin. Bunu yaptığı tak
dirde o kişilerin işlerini bırak
maları gerek. Ayrıca işçinin 45 
günlük kıdem tazminatı hakkı 
vardır, onlara bu 45 günü verip 
vermeyeceği belli değildir. Çün
kü onlar sözleşmenin kapsamı 
dışında kalmışlardır.

İŞÇİ SENDİKALARINDA
ÖRGÜTLENMEK GEREKİR

Teknik elemanlar ve büro 
personeli olarak çalışan arkadaş
lar belki kısa vadede işverenler 
tarafından ekonomik bakımdan 
tatmin edilebilirler. Ancak uzun 
vadede bu örnekte görüldüğü 
gibi örgütsüz olmanın acısı 
çok kötü çekilmektedir. Biz sen
dika yöneticileri olarak bütün 
bu teknik eleman ve büro per
sonelinin bulundukları, çalıştık
ları fabrikalarda bulunan işçi 
sendikaları içinde örgütlenmele
rini arzu ediyoruz. Eğer o çalış

tıkları yerde işçi sendikaları yok
sa orada işçileri örgütlü olabil
meleri için bilinçlendirme yolu
na çağırıyoruz.

Teknik elemanların işçi sen
dikaları içerisinde örgütlenmesi
ni istemiyen sendikacılar da çıka
caktır Türkiye’de. Bu daveti, 
hem işçi sınıfım mavi yakalı vc 
beyaz yakalı diye ikiye bölen 
kapitalistlerle mücadelemizi da
ha güçlü kılabilmek, hemde tek
nik eleman arkadaşlarımızın iş
çi sendikalarına girmeleriyle bü
yük bir dejenerasyona uğramış 
bulunan sendikacılığımızın da ıs
lâh olacağı için yapıyoruz.

Türkiyede kafa ve kol emek
çilerinin birieşme sorununun sa
dece çalıştığımız mesleklerde 
güncel sorunlarımızı halletmek, 
kısa vadedeki çıkarlarımızı kur
tarmak olmadığını, bunun siya
sal iktidarların tercihine göre de
ğişkenlik arzettiğini biliyoruz.

Teknik elemanlar işçi sen
dikaları içinde örgütlendikleri 
takdirde Türkiye’nin bu bozuk 
düzeni daha süratli bir şekilde 
alaşağı edilebilir ve işçi sınıfı
nın kurtuluşu daha süratli bir 
şekilde mümkün olur. Bugün 
acılarını çektiğimiz ve her konuş 
mamızda dile getirdiğimiz ülke
mizin bağımsızlığı demokratik
leşmesi ve giderek işçi sınıfımı
zın iktidarda olduğu, her türlü 
sömürünün ortadan kalktığı sos 
yalist düzenin gelişinin çabuk
laşması için bunu kaçınılmaz gö 
rüyoruz.

Güçlerimizi birleştirdiğimiz 
takdirde bunun mümkün olaca
ğına inanıyoruz.

TEKNİK ELEMANLAR, ÇALIŞANLARDAN SOYUTLANAMAZ
(Baştarafı Sayfa 3’de) 

Bugün tüm çalışanlar en doğal 
demokratik istemlerini kazana
bilmenin mücadelesini verirken 
siyasal, iktidarlarca neyin ger
çekleştirilmeye çalışıldığını da 
açıklamakta yarar vardır.

Bu konuda demokratik istem
lerimizi konusunda güç birliği 
yapacağımız itifak edeceğimiz 
tüm demokratik kuruluşları tüm 
nitelik ve boyutlarıyla değerlen
dirmek ve ancak bu şekilde itti

fak ve işbirliklerinden olumlu 
sonuçlar alınabileceğini düşün
mek zorundayız.

En azından demokkratlarla 
sosyalistlerin bu mücadeledeki 
tavrının ve çizgisinin ne olabile
ceğini kesin olarak saptamak 
için buna mecburuz. Unutmamak 
gerekir ki burjuva düzenlerinde 
burjuvalar kendi çıkar sınıfları 
dar boğazlara girdiği zaman ken
di kurdukları kurallara dahi, uy
mazlar. Kendi kurallarına uyma

dan bu oyunu sürdürmek ister
ler, işte Türkiyemizde de terö
rüyle baskısıyla tüm anti-demo- 
ratik uygulamalarıyla bu, safha 
safha her geçen gün gözlerim i
zin önündedir.

Tüm çalışanların sendika
laşma, toplu sözleşme ve grev 
hakkına kavuşma demokratik 
hedeflerinde bunu sağlayacak 
güç kammca herşeyden önce 
tüm çalışanların demokratik ör
gütlerdeki bütünlükleriyle ken

di ağırlıklarım kendi güçlerini 
Türkiye’nin siyasal hayatına 
Türkiye’nin sosyal hayatına ko
yabilmeleri ve duyurabilmeleri- 
ne bağlıdır.

Bu mücadeleninde yolu ül
kemizin tüm çalışanların insan
ca yaşayacakları bir topluma ka
vuşabilme mücadele metodu o- 
lan bağımsızlık demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinden ge
çer.
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Örgütlenme yolundaki duraklar
(Baştarafı Sayfa 6’da)

miş, hem de merkezi bir örgüt
lenmeye gitmiş oluruz.

Buna benzer başka görüşler 
de olabilir. Olması sevindirici
dir de. Çünkü bu aynı zamanda, 
teknik elemanların örgütlenme 
yolunda canlanışlarının bir gö
rüntüsüdür. Ne varki, bu görüş
lerden eksik veya hatalı olanları, 
yine birleştirici bir anlayışla ve 
tavırla, tartışılarak doğru bir 
çizgiye getirilmelidir. Teknik ele
manların acil ve doğru birlikte
liği için, bu tartışmayı belli bir 
seviyede yürütmeyi denemeliyiz. 
Bir örnek ele alalım : THY Tek
nisyenler Derneği. Bu dernek 
1973 yılında kurulmuştur. 16 Ma
yıs 1975 günü de kongresini yap
mıştır. Hareket takdire değer 
bir harekettir. THY Teknisyenle
rini bir araya getirme yolunda

ileri bir adımdır. Derneğin ya
pılan kongresinde, Uçak Tek
nisyenleri Derneği ile birleşme 
kararı alınmıştır. Yönetim K u
rulu, birleşmenin olanaklarını a- 
raştıracak ve gerçekleştirmeye 
çalıştıracaktır. Bu karar da son 
derece olumlu. Birlikteliği geliş
tirici bir karar. Ve ihtiyaçtan 
doğan bir karar. Ortak davranış, 
dayanışma ihtiyacından doğan 
bir karar. Çünkü sorunlar ortak. 
Ancak bu birleşme, daha yaygın 
bir düzeyde düşünülse. Tüm 
teknik elemanların bir örgüt i-  
çinde bir araya gelmesi sağlan
sa. Daha doğru olmayacak mıdır? 
Elbette olacaktır. Zaten ortak o - 
lan sorunlar, onbinlerce basan 
bir yayın organında dile getiri
lecek, ülkede çok daha etkin bir 
ses çıkacak, gerektiğinde birlik

te bir davranış biçimi gerçekleş

tirilebilecektir.
Bu nasıl olacak? Otuz üç tek

nik eleman örgütünün katıldığı 
teknik eleman kurultayında ka
rarlaştırıldığı gibi TÜTED çatı
sı altında birleşerek. Ve işyerle
rine özgü sorunları atlamadan 
Bunun yolu da, TÜTED İŞYERİ 
TEMSİLCİLİKLERİ kurmak. Hat
ta, dernekleşme düzeyine erişmiş 
işyerlerinde TÜTED İŞYERİ KO
MİTELERİ kurarak. Böylece, ye
rel derneğin yapacağı işi TÜTED 
İŞYERİ KOMİTESİ yapacak, bu 
arada merkezi örgütlenme de bo 
zulmamış olacaktır.
TAVIR ÇOK ÖNEMLİ

İkinci Teknik Eleman Kurul
tayı kararları doğrultusunda ça
lışmak, mevcut işyeri derneklerini 
TÜTED İŞYERİ TEMSİLCİLİK
LERİ VE TÜTED İŞYERİ K O 
MİTELERİ ne dönüştürme yo
lunda çalışma yapmak görevimiz. 
Ancak, bunu geliştirme süreci çok 
önemli. Yanlış ve sekter yakla
şımlar, birleştiricilik adına par
çalayıcılık olabilir. Bu yüzden, 
tavrımız ve yaklaşımımız birleş
tirici olmalıdır. İkna edici, somut 
durumu sergileyici, yanlış yakla
şımların sadece sermayeye yara
dığını sürekli anlatan sabırlı bir 
tavır olmalıdır. Çünkü, önemli 
olan, teknik elemanların örgüt
lenmesi ve em ekçilerin’ yanında 
¿ erini almamda-. Sorun bu yplda, 
teknik elemanların elinde mevcut 
tüm araçların değerlendirilmesi
dir. Kökleşmiş görüşler, yeni ye
ni filizlenen eğilimler bir süreç 
içinde değişecektir. Tavrımız bu 
süreci hızlandırıcı nitelikte olmak 
zorundadır.

Teknik Elemanların
(Baştarafı Sayfa l ’de) 

mesi için TÜTED Merkez ve 
Şube Yönetim Kurulları, TÜTED 
çatısı altında tüm teknik eleman 
örgütlerini bir araya getiren bir 
danışma kurulu oluşturmalıdır. 
Bu, TÜTED’ni güçlenmesi için 
izlenecek somut bir çalışma b i
çimidir.

4 — Örgütlenme, Eylem Di
yalektik birlikteliği içinde, gele
cek, Teknik Eleman Kurultayına 
kadar, TÜTED’in önderliğinde 
önce belgesel ve sonra Genel 
Forum ya da Forumlar oluştu
rulmalıdır. Bu forumların oluş
turulmasıyla somut ve bağlayıcı 
eylem biçim leri saptanmalıdır.

5 — Gelecek yıl toplanacak.
3. Teknik Eleman Kurultayının 
düzenlenmesi ve yönlerdirilmesi 
için TÜTED görevlendirilmelidir.

6 —  Kurultay tertip komitesi
2. Teknik Eleman Kurultayının 
bilimsel içeriğini örgütleme doğ
rultusundaki somut kararlarını 
bütün teknik elemanlara en kısa 
zamanda iletmelidir.

FAŞİZM ve 
TEKNİK ELEMANLAR

(Baştarafı Sayfa l ’de) 
kıyönetimden demokratik ve siya
si amaçlı toplantıları önlemek i- 
çin yararlanmaları, bu örneklerin 
en çarpıcı olanları, gündemlerine 
almalarının bir diğer nedeni ol
sa gerek.
Teknik elemanlar, baskı ve de
netim altına öncelikle alınmak is
tenen işçi sınıfının en yakının
daki çalışanlar katmanını oluş
turduklarından işçi sınıfının sos
yal, ekonomik ve demokratik 
haklarında tüm kısıtlamalardan, 
onlar ölçüsünde olmasa bile, o- 
lumsuz yönde etkilenirler.

Faşist uygulamanın boy he
defidirler.

Geçtiğimiz günlerde topla
nan II. Teknik Eleman Kurulta
yında, sendikal haklarımız elde e- 
dilinceye kadar verilecek örgütlü 
mücadelenin somut biçimi sapta
nırken, haklarımızı vermeyenle
rin, haklarımızı gaspedeıılerin 
hangi güçler olduğu ve bu güçle
re karşı verilecek mücadelede 
kimlerin yanında ve kimlerle 
birlikte yer alacağımız bir kez 
daha vurgulandı.

Yan ödemeler uygulaması 
ile teknik elemanlar arasında ay
rıcalıklar yaratarak teknik ele
manların gücünü bölmek ve on
ları kolay yutulur bir lokma ha
line getirmek isteyenler, aynı 
uygulama ile onları ekonomik 
ve siyasi yönden baskı ve de
netim altına almak isteyenler, 
kamu kesiminde çalışan ilerici, 
yurtsever teknik elemanları sü
renler ülkede giderek yükselen 
faşizmin uygulayıcılarıdır.

Teknik elemanların genelde 
verecekleri demokratik müvade- 
mokratik istekleri doğrultusunda, 
grev ve toplu sözleşme silâhla
rıyla donatılmış sendikal hak is
tekleri doğrultusunda verecekle
ri mücadele ile başlayacak ve 
somutlaşacaklar. Bu mücadelenin 
tek yolu teknik elemanların bir
likteliğinden ve örgütlenmesin
den geçmektedir. Güçlü bir ör
gütlenmenin sorunları çözmede 
ne denli etkin bir araç olduğunu 
ülkemiz ve dünya emekçileri sa
yısı örneklerle göstermişlerdir.

II. Teknik Eleman Kurultayı 
örgütlenmek için somut hedefi 
göstermiştir : Demokratik bir 
kitle örgütü niteliğinde olan TÜ
TED’in çatısı altında toplanmak. 
Şimdi tüm teknik elemanlara dü
şen görev TÜTED’i güçlendir- 
mektir.

Unutulmamalıdır ki demok
ratik kitle örgütleri zor günler
de güçlenirler ve zor günlerin 
dostlarıdırlar.

TÜTED HABERLER

TÜTED İstanbul Şubesi üye 
ortak toplantısı yapıldı

(Baştarafı Sayfa 2’de)
toplantılar düzenenmelidir.

§g Diğer teknik eleman ör
gütlerinin tümü ile ilişki kurul
malıdır. Bu örgütler bir araya 
getirilmelidir.

H Memur dernekleri ve ör
gütleri ile ilişki kurulmalıdır.

■  Üyelerin somut sorunla - 
rı dile getirmek üzere çeşitli b i
çimlerde basın toplantıları dü
zenlenmelidir. (Örneğin açık ha
va basın toplantısı)

g| Teknik elemanların ör
gütlenmesi yolunda, olanaklar 
ölçüsünde mevcut TMMOB işye
ri temsilciliklerinden sonuna ka
dar yararlanılmalıdır.

¡ü Ücretli çalışan teknik e- 
lemanlarm izin ve sigorta hak
larına sahip olmaları yolunda 
mücadele verilmelidir. Bu konu
da mevcut teknik eleman örgüt
lerinin yönetmelikler çıkararak, 
üyelerinin sigortalı olmaları y o 
lunda bağlayıcı kararlar alması 
sağlanmalıdır. (Örneğin, mühen
dis ve mimarların bürolarda ça
lışırken sigortalı olmalarını sağ
lamak için TMMOB bir yönet
melik çıkarmak için çalışmalar 
yapabilir.) Böylelikle, sigortalı 
teknik elemanların sendikalaş
ması için TÜTED’in çalışma ya
pacağı bir alan doğabilecektir.

■  TÜTED işyeri temsilci
likleri ve mümkün olan yerler
de TÜTED İŞYERİ KOMİTELE
Rİ oluşturulmalıdır. Bunların 
görevleri ayrıntılı olarak saptan
malıdır.

H Sendikal hakkı olup da 
henüz sendikalaşmamış olan tek
nik elemanlar tesbit edilmelidir. 
Bu üyelerin çalışmakta oldukla

rı işyerlerindeki sendikalarla i- 
lişki kurularak bu kesimin sen
dikalaşması sağlanmalıdır.

5  İŞÇİ Konfederasyonları ve 
işçi sendikaları ile ilişkiler ku
rulmalı, bu kuruluşların tüm ça
lışanların ve tüm teknik eleman
ların iifcnclikal haklarına kavuş
maları yolunda genel anlamda, 
teknik elemanların toplu sözleş
me kapsamına alınmaları yolun
da da özel anlamda yardımları 
sağlanmalıdır.

6  Eğitime önem verilmeli
dir. Teknik elemanların toplum
daki yerinin emekçilerin yanı 
olduğu sürekli vurgulanmalı ve 
yaygmlaştırılmalıdır.

TÜTED’in İstanbul’daki ör
gütlenmesi yolunda önemli bir 
adını olan toplantı sonun da, beş 
işyerinde TÜTED işyeri temsilci
likleri ataması yapılmıştır. Bun
lar :

1. Karayolları 1. Bölge Md. 
işyeri temsilciliği : Saime Kal
kan

2. YSE 1. Bölge Md. işyeri 
temsilciliği : Hüseyin Akdağ

3. Koca Sinan Belediyesi iş
yeri temsilciliği : Tarık Aydın

4. Milli Eğitim Md. Teknik 
Büro işyeri Temsilciliği : Cemal 
Gökçe

5. Alarko Topçular Fabrika
sı işyeri temsilciliği : Nurettin 
Yalçın

Toplantı yeni işyeri temsilcilik
leri ve işyeri komiteleri konu
sunda öneriler getirmek ve y ö 
netim Kurulunun tüm İstanbul 
üyelerine çağrı yaparak düzen
leyeceği toplantıda tekrar birara- 
ya gelmek, üzere dağılmıştır.
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Ö r g ü t l e n m e  y o l u n d a k i  d u r a k l a r . . .
Yıllardır süregelen bir sap

lantı vardır. Mühendisi, teknike
ri, teknisyeni birbirinden kalın 
çizgilerle ayırma saplantısı. Özü, 
üretimdeki uzmanlaşmaya daya
nan, ama egemen sınıflar tarafın
dan özellikle abartılan bir olay
dır bu. Şartlanma ile kişilerin 
vazgeçemiyecekleri bir «ünvan» 
yaratılarak, birbirlerine adeta 
düşman hale getirilmişlerdir tek
nik elemanlar. Bazı yerlerdeki 
kişisel hatalar da bunun üzerine 
binince, yaratılan bu ayrılık de
rin uçurumlar görünümü vermiş
tir... Ama herşey gibi bu olay da 
değişmektedir. Aradaki buzlar 
erimekte, zaten üretim içinde var 
olan birliktelik su yüzüne çık
maktadır. Sorunların ortak oldu
ğu bilince çıktıkça, ortak davra
nış ve dayanışmanın da maddi 
ortamı oluşmaktadır. Örgütlenme 
daha doğru bir düzeyde geliş
mekte, teknik elemanlar her ge
çen gün daha etkin bir güç hali
ne gelmektedir.

Zaten sorun, bütünüyle ö r - 
gütlenmektir. Üretimden pay- 
almak için tüm çalışanlar gibi 
teknik elemanlar bir araya gel

mek istemekte, gelmektedir. Bu
na karşılık çalıştıranlar, yani ge
nel anlamda sermaye, teknik ele
manların bir araya gelmesini is
tememekte, birlikteliği çeşitli 
yollarla engellemeye çalışmakta
dır. Bir yandan yasal yoldan bel
li sınırlamalar getirilmekte. D i
ğer yandan yapay çelişkiler ya 
ratılmakta. Sürgünler, işten çı
karmalar sürüp gitmektedir... 
Her şeye rağmen teknik eleman
lar örgütlenme düzeylerini geliş
tirmektedirler. Geliştirecektir.

Ne var ki, bu toplumsal ge
lişmenin durdurulamıyacağını b i
len sermaye örgütlenme yolun
da yanlış kanallar göstermekte
dir. Birlikteliği geciktirebilmek 
için. Bu çabasını elinden geldi
ğince sürdürecektir. Teknik ele
manlar artık bunun da bilincin
de olmak durumundadır. Olma
lıdır.

Bugün teknik elemanlar i- 
çinde örgütlenme potansiyeli var
dır. Görev bu potansiyeli değer
lendirebilmektedir. Ama doğru 
bir biçimde. Çünkü, örgütlenme 
yolunda atılabilecek yanlış adım
lar, teknik elemanların birlikte

liğini erteleyebilir.
Örgütlenme potansiyeli var, 

dedik. Daha da ileri gidebiliriz. 
Diyebiliriz ki : Teknik eleman
lar belli bir düzeyde örgütlü
dür de. Çeşitli yerel dernekler. 
Birlikler. Tekniker, teknisyen ce
miyetleri. Meslek Odaları... Tek
nik Eleman Kurultayını oluştu
ran, ve kurultaya katılamıyan 
birçok işyeri dernekleri vardır. 
Görev bir yandan da, varolan bu 
örgütleri bir çatı altında der
lemek, sendikalaşma yolundaki 
mücadelede TÜTED içinde b ir
leştirmektir.
ÖRGÜTLENMENİN YOLU

Teknik elemanların örgüt
lenmesinin yolu, teknik eleman
ların yaşadığı çelişkilerden ge
çer. Bu çelişkiler ise genel an
lamda birdir. İşsizlik, pahalılık, 
karşısında ücret düşüklüğü ve 
artan baskılar, sürgünler, kıyım 
lar karşısında iş güvenliğinden 
yoksun olma. İstisnasız her iş ye
rinde, teknik elemanlar için bu 
sorunlar vardır. Bir de yerel çe
lişkiler var. İşyerine özgü so
runlar var. Bir yönetmelikten, 
bir idarecinin tavrından kay

naklanan sorunlar var. Ama, ge
nel sorunların da, iş yerine öz
gü sorunların da aralarında ke
sin çizgiler yoktur. İşyerine öz
gü sorunlar, o kadar da hiçbir 
yerde görülmeyen cinsten değil
dir. Bu yüzden, teknik eleman
ların örgütlenmelerine temel o- 
lacak çelişkiler daha çok genel 
bir özellik taşır. Bu özellik de ör
gütlenmenin yolunu ve yönte
mini belirlemek durumundadır.

Bu yöntem : Teknik eleman 
kesiminin çalıştığı işyerlerini e- 
sas alan, yani üretimi esas alan 
merkezi bir örgütlenmedir.

Bu konuda son zamanlarda 
farklı eğilimler sezilmektedir. 
Aslında, yıllardır ayrı olarak sür
dürülmekte olan mücadele gele
neğinin bir anda kınlamamasın
dan da gelmektedir bu eğilim 
ler. Şöyle denilmektedir. Her iş
yerinde dernekler kurulsun. Hat
ta, her işyerindeki mühendisler, 
teknikerler, teknisyenler ayrı ay
rı dernekleşsin. Daha sonra bun
ları bir federasyon, veya konfe
derasyon içinde birleştirelim. 
Böylece hem işyerinde örgütlen- 

(Devamı Sayfa 5’de)
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