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Demokrat Do
dayanışma |
ve mücadele

TÜTED'in diğer de
mokratik kuruluşlarla birlikte 
yürütmekte olduğu çeşitli ça 
lışmalar geçtiğim iz günlerde de 
yoğun bir şekilde sürdürüldü.

kazanıyor

TOPLANTI VE 
GÖSTERİ YÜRÜY ÜŞLERİ 

Y ASA TASARISI

Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşleri Yasa tasarısının kesin
leşm esi üzerine aralarında TÜ
TED'in de bulunduğu on  kuru
luş 27 Ocak 1976'da Cumhur
başkanı'na aşağıdaki m ektubu  
yollayarak tasarının veto edil
mesini istemişlerdir.

^SeydişeMrde terörN
ve öQrettikleri

Çalışanlar üzerinde anti-demokratik baskı ve uygula
maların yoğunlaştığ ı bir dönem de bulunuyoruz. İskende
run'da, Seydişehir'de, İzmir'de işçilere silahlı komandolar 
saldırtılıyor. öğretm enler, teknik elemanlar, memurlar 
sürülüyor, kıyılıyor. Görevleri zanlıları yakalamak, mah
keme önüne çıkartm ak olan em niyet görevlilerinin, kendi
lerini infazı yerine getirmekle yükümlü görmeleri isteniyor. 
Malatya’da, Zeytinburnu'nda olduğu gibi bu yönde teşvik  
ediliyorlar. TRT'nin bu anti demokratik baskılara alet 
edilmesine çalışılıyor. İlericilerin sesleri boğulm ak, yal
nızca antidem okratik  güçlerin borazanlığım yapmakla 
görevli kılınmak isteniyor. Sendikal haklara sahip işçilerin  
elinden bu haklar geri alınıyor. Haklarını korumak isteyen  
yüzlerce SSK işçisi işlerinden atılıyor.

Bu anti-demokratik uygulama ve baskılardan grevli 
toplu sözleşm eli sendikal hakları için mücadele eden tek
nik elemanlar da nasiplerini alıyorlar. Gün geçm esin ki 
bir teknik eleman kıyılmasın, sürülmesin. Bunun en son 
örneğine Seydişehir'de rastlandı. Aralarında TÜTED  
Seydişehir Şube Başkanı Levent Ünsal'ın da bulunduğu 
sekiz mühendis çeşitli yerlere sürüldü. Levent Ünsal, kıyıma 
uğrayan ikinci Seydişehir TÜTED başkanı. Birkaç ay 
önce, Seydişehir TÜTED Başkanı olan Haşan Dal işinden  
atılm ıştı. TÜTED'in ilk Seydişehir Şube Başkanı olan  
Kemal Oyman faşistler tarafından dövülmüştü.

Geçenlerde gene Seydişehir'de TÜTED üyesi bir 
teknik elem anın evi bombalandı. Birkaç aydan beri işç i
lere, teknik elemanlara bunca saldırının düzenlenmesine, 
terör uygulamalarına başvurulmasına bazı em niyet görev 
lileriı seyirci kalmakla yetindiler. Eli silahlı faşist sal
dırganlar -ki sayıları yüzü geçm iyor- terör havası estirirler- 
ken, TÜTED tabelasını çiğneyip , TÜTED şubesini yağma 
ederlerken, yapılan, TÜTED Şube Başkanının ve aktif 
TÜTED üyelerinin sürülmesi oluyor.

Mühendis, mimar, tekniker, teknisyen, ayrım yapma
dan tüm teknik elemanların birlikte mücadele etmelerinin  
bir zorunluluk olduğunu, bu dayanışm a olmadan güçlü 
olunam ayacağını Seydişehir olayları bir kez daha kanıtladı. 
Artık, mühendislere güvenememe, mücadeleyi onlarsız 
sürdürme eğilim inde olanlar varsa, bundan vazgeçmeleri 
gerek. A yni şekilde diğer teknik elemanlarla birlikte müca
dele etm enin gerekliliğini anlamayan mühendislere, mimar
lara Seydişehir'deki örnek dayanışma bir ders olmalıdır.

Sendikal haklarımız için mücadelede en büyük güven
cem iz, saklanmaya başlanm ış olan ve hızla güçlenen teknik  
elemanların birliği olmalıdır. Anti-dem okratik baskılara 
ancak diğer çalışanlarla birlikte ve teknik elemanların bir
liğini sağlayarak TÜTED'de örgütlenerek daha güçlü bir 
biçim de karşı çıkabiliriz. Ve ancak bu şekilde demokratik 
hak ve özgürlükler için verilen mücadeleye daha güçlü bir 
biçim de katkıda bulunabiliriz.U,v t  a a uumıuıuıımc. JU TE D  HABERLER

Toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri yasa tasarısı yasal sü
resi içinde Senato'da görüşül
mediği için kesinleşmiş bulu
nuyor. Kanununun Resm i Ga
zete'de yayınlanarak yürürlüğe 
girmesi için sizin imzanız bek
leniyor.

Bugün im zanız için önü
nüzde bulunan bu kanun tasa
rısı açıkça Anayasa'ya aykırı, 
anti - dem okratik hükümler 
taşımaktadır. Tasarı kanunlaş
tığı takdirde insan hakları be
yannamesinde ve Türkiye Cum
huriyeti Anayasa'sında yer alan 
tem el hak ve özgürlüklerden bi
rinin kullanımı fiilen ortadan 
kalkacak. B iz on kuruluş adına 
sizi. Yasama Organında üzerin
de yeterli görüşmeler yapılma
mış olan, Anayasa'ya açıkça  
ay k ın  olan bu kanunu veto e t
m eye çağırıyoruz. ____

Gn

KATSAYI, 
M AAŞ FARKLARI VE 

GEÇİM İNDİRİMİ

TÜTED'le birlikte yedi 
kuruluş 29 Ocak günü parla
menterlere basın yoluyla bir 
çağrı yaparak katsayı, maaş 
farkları ve geçim  indirimi ko
nusunda ortak görüşlerini açık
lamışlardır. Açıklam a özetle  
şöyledir:

Katsayı Sorunu: Gerek 
1976  mali yılı Bütçe Tasarısı 
Metni, gerekse Maliye Bakanı
nın bu konudaki açıklamaları 
1976 yılında katsayının artı
rılmasının söz konusu olm adı
ğın ı ortaya koyuyor.

Buna neden olarak gös
terilen gerekçe ilginç. Maliye 
Bakanı 1975 yılında 35 bin 
yeni memurun işe  alınm ış o l
masının bütçenin memur maaş
ları kalemini kabarttığından

SİLAH TAŞIM  
İSTEMİ

Yurt çapında sürdürü 
len saldırılan protesto etm ek, 
yurttaşların cangüvenliğinin 
kalmadığını kamuoyuna daha 
etkin bir şekilde iletebilm ek a- 
macıyla aralarında TÜTED'in  
de bulunduğu 33 kuruluş ve 
30 öğretim  üyesi İçişleri Ba
kanlığına başvurarak 'Kırıkka
le' marka tabanca taşım a ruh
satı istemişlerdir.

Bu o lay kamuoyunda  
geniş ilgi görmüş, İçişleri Ba
kanlığı Em niyet Genel Müdür
lüğü ise 27 Ocak 1976  tarih ve 
19589  sayılı yazıyla 'mevzuat
ta TÜTED Genel Başkanlarına 
silah taşım a izni veren herhangi 
bir hüküm bulunmadığı' gerek
çesiy le  istemi reddetm iştir.

sözediyor. Oysa, bu kabartma, 
büyük ölçüde iktidarın kendi 
görüşleri yanlısı kişileri, yasa 
dışı yollardan devlet kademe
lerine yerleştirm esinin bir so
nucu. Bunun faturası tüm me
murlara ödetilm ek isteniyor.

39  A ylık  Maaş Farkları: 
Maliye Bakanı, bütçe görüşme
leri sırasında yaptığı konuş
malarda 39 aylık maaş fark
lılıklarının ödenm esi için  bir 
yasa tasarısı hazırlanmakta o l
duğundan sözediyor. Oysa, bi
lindiği gibi bu farkların öden
mesi yeni bir yasayı gerektir
miyor. Tam tersine ödem e ha
len yürürlükte olan yasaların 
gereği. Bakanın bu konudaki 
beyanlarının bir uyutm aca o l
duğu açık.

Asgari geçim  indirimi: 
Asgari geçim  indiriminde %100 
lük bir artış bile memurlara ay
da ancak 50 - 150  Ura arası bir 
ek gelir sağlayacak. Bu mikta
rın yaşam  koşullarını geliştir
mek açısından ne denli anlam
sız o lduğu ortada.

Bu gerçekten hareketle, 
tüm ilerici yurtsever parlamen
terlerin bütçe görüşmeleri sıra
sında yukarıda sayılan gerçek
leri, gözönünde tutmaları gere
ğine inanıyoruz.
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YEIMI MEYAK TASARISI
Son MEYAK Tasarısı 

üzerine bir araştırma yürüten 
yedi kuruluş 2 Şubat'ta bir 
basın bülteni yayınlayarak Me- 
yak'a karşı mücadele çağrısı 
yapmışlardır. Meyak yasa tasa
rısının ayrıntılı bir eleştirisini 
içeren açıklam a özekle şunları 
vurgulamaktadır:

a) Kesintileri ödeyen  
memurların MEYAK yön eti
minde söz hakkı yoktur. Bütün 
geliri memurlara ait olan bir 
kurumun her türlü yönetim  ve 
denetim  yetkisinin de memura 
ait olm ası en doğal sonuçtur. 
Oysa, tasarı baştan sona, 
bütün organlarda, siyasal iktida
rın kesin egem enliğini sağlaya

cak ve memurların özgür irade
lerini bir süs haline getirecek  
biçim de hazırlanmıştır.

b) Tasarlanan yönetim  
kurulu anti - demokratiktir. 
Y önetim  kurulunun üç üyesini 
genel kurul seçerken, üç üyesi
ni de hükümet atamaktadır. Ge
nel kurul üyelerinin üçte biri
nin hükümet tarafından atana
cağı gözönüne alınırsa sonuç  
daha da açıklık kazanmakta
dır.

c) Yönetim  Kurulu A- 
zınlığın Çoğunluğa: sultasını 
getiriyor. Y önetim  kuruluna 
seçilecek kişilerin hem yüksek 
tahsilli olm ası, hem de iktisat, 
m aliye işletm e, mühendislik, 
hukuk, bankacılık veya sigor

ta alanında enaz on  yıl ça lış
m ış olm ası şart koşulmaktadır. 
Buna göre, hiçbir öğretm en, 
doktor, teknisyen; hiçbir ilk, 
orta, lise ve dengi okul m ezu
nu yönetici olamayacaktır.

d) D enetim  de iktidarın 
elinde olacaktır, ü ç  üyeli dene
tim  kurulunun iki üyesini hükü
met atayacaktır, üçüncü üye ise 
daha önce bahsi geçen  genel 
kurul tarafından seçilecektir.

e) Memurların yönetim 
de yedi yıl hiçbir hakkı yoktur. 
İlk iki y ıl genel kurul atamayla 
(hükümet tarafından) oluşturu
lacaktır. Y önetim  kurulunun o- 
lağan çalışm a süresi beş yıl o l
duğuna göre MEYAK yedi yıl 
süreyle hükümetlerin emrinde 
görev yapacaktır.



bir anti-demokratik yasa
daha!

12 Mart dönem i, hukukun büyük ölçüde 
değişiklik  gördüğü, hem en hem en yeniden düzenlen
diği bir dönem  olm uştur. Denilebilir ki, 12 Martın 
en ço k  gedik açtığ ı alan, hukuk alanıdır.

HUKUK D IŞI ORTAM

12 Mart dönem inde, bir yandan uygulama ala
nında; savunma hakkı, tabii hakim, yargılama aleni
yeti, sorgulama güvenliği, ceza sorum luluğunun  
şahsiliği vb. ilkeleri h içe sayılarak, tamamıyla hukuk 
dışı bir ortam yaratılmış; ö te  yandan ise bu uygula
maları m eşrulaştırmak ve yasal dayanaklar hazırla
mak ihtiyacıyla, başta Anayasa olm ak üzere birçok  
kanunlar değiştirilm iş veya yürürlükten kaldırılmış, 
yerlerine anti demokratik kanunlar getirilmiştir. 
N e var ki, hukukun taşıd ığı bilimsel öz, toplum un  
yapısına ve ilerleme çizgisine ters düşen bu anti 
demokratik kısıtlamalara ve hukukun geriletilmesine 
karşı tepki gösterm ekten de uzak kalmamıktadır.

12 Mart'tan sonra da sürdürülmek istenen 12 
Mart hukukunun ilginç örneklerinden birisi de, 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 
Kanun un hikayesidir.

TOPLANTI VE GÖSTERİ ANAYASAL HAKTIR

A nayasanın  28. maddesinde, "toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkı" başlığı altında; "herkes, 
önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız toplan
ma veya gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir. 
Bu hak, ancak kamu düzenini korumak için  kanunla 
sınırlanabilir" denilmektedir.

Bu hakkın kullanılabilmesi ve düzenlenmesi 
iç in  de, 10 .2 .1963  tarihinde T oplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Hakkındaki 171 sayılı Kanun çıkarılm ış ve 
kanun, 18 .2 .1 9 6 3  tarihinde yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir.

171 sayılı kanun, ilk çıkarıldığı hali ile, genel 
olarak demokratik karakteri, anayasal hakkın kullanıl
masını, uygulamaya aktarabilecek nitelikte bir yasa
dır. örneğin  Kanunun 1. maddesi, Anayasa maddesi
nin bir tekrarı olarak, bu hakkın özünü tekrarlamakta
dır. Gene de Kanunun bu ilk şeklinde de, bir takım  
anti demokratik hükümler yok  değildir. Örneğin 
4. maddedeki, toplantının veya yürüyüşün, hangi 
m eydan, yer veya yollarda yapılabileceğinin valilik 
ve kaymakamlıklarca kararlaştırılması, 12. ve 13. 
maddeler ile bu hakkın kullanılmasına ilişkin kısıt
lamalar getirilmesi, 14. maddedeki, toplantının dağı
tılmasına ilişkin idari takdirin sınırlarının geniş 
tutulması ve takdirin nasıl kullanılacağının ölçüle
rinin açıklığa kavuşturulmamış olması gibi hüküm
lerin de bulunmasına rağmen, kanun yansız bir şe
kilde uygulanılırsa bu sakıncaların azalabileceği bir 
nitelik taşım akta idi.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Kanun, Anayasa'-

Auukat E R S E N  Ş A N S  A L

nın 28. m addesine dayanıyor, anayasal bir tem elden  
kaynaklanıyordu. Anayasa, 12 Mart'ı izleyen dönem 
de, -17 .4 .1971  tarihli Anayasa değişikliğini, bu 
değişiklik  12 Mart'tan önce hazırlanmış olduğu için  

bir yana bırakırsak- Uç kez değiştirildi. Ne var ki, bu 
değişikliklerin h iç birisinde de 28. m addeye dokunul
muş değildi. Bu madde, Anayasa 'nın "temel haklar 
ve ödevler" kısmında yer alıyordu. Bu kısımda yer  
alan haklardan bir çoğunun, ancak Anayasa değişik 
liği yapmak suretiyle kısıtlanabilmesi kabiliyeti 
taşımasına rağmen 28. maddedeki hakkın sınırlandı
rılması için, bu hakkın düzenlendiği Kanunda deği
şiklik yapılması yeterli görüldü. Çünkü, 28. maddede, 
sadece bu hakkın anayasal olarak tanınm ış olduğu
nun belirtilmesi ile yetin ilm işti ve ayrıca bunun  
şartları ve usulü Anayasa maddesinde yer alm ış değil
di. Gerçekten de maddenin gerekçesinde şöy le  
denilm ekteydi:

ANAYASANIN VERDİĞİ HAK BALTALANAMAZ!

"Modern bütün Anayasalarda olduğu gibi, 
toplantı hürriyetinin ve gösteri hakkının, (önceden  
izin şartı) ile baltalanması ihtimali giderilmiştir, 
ik inci fıkra, bu hakkın kamu düzenini korumak mak
sadıyla düzenlenmesini kanuna bırakmış ise de, 
kanunun koyduğu kayıtların toplantı hürriyetini ciddi 
surette güçleştirici, toplantının gayesine mani olucu, 
tesirini ortadan kaldırıcı bir m ahiyet taşıyamamasmı 
şart koşm uştur."

Maddenin gerekçesinden daha açık bir şekilde 
anlaşılmaktadır ki, Anayasa'nın gözettiği amaç, 
bu hakkın kullanılmasının asıl olduğu, bunun bir 
baltalama veya güçleştirm e, engellem e ve etkisizleş
tirmeden uzak tutulması, bunlara karşı korunmasıdır.

İşte 171 sayılı Kanunun yapım ına, Anayasa'nın 
bu yol göstericiliği etkili olm uştur.

12 MART'IN AZİZLİĞİ

Ancak diğer bir ço k  kanunlar gibi, Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu da, 12 Mart döneminin  
hışm ından nasibini almıştır. 1 9 .6 .1973 'te  çıkarılan 
1742 sayılı kanun ile, 171 sayılı Kanun hem en hemen  
baştan aşağı değiştirilm iş, tanınmaz hale getirilmiştir. 
1742  sayılı Kanun ile, 171 sayılı kanunda yapılan 
başlıca değişiklikler şunlardır:

a. 7. Maddede yapılan değişiklikle, toplantı
dan önce verilecek olan beyannamenin verilme 
süresi, en az 48  saat olarak saptanmış iken, 4 güne 
çıkarıldı. Bu, örneğin gösteri yürüyüşüne konu olan  
olayın aktüalitesinin eskimesine ya da 4 gün içinde  
oluşturulabilecek kamu oyu ve olaylarla, yürüyüş 
yada toplantının baltalanmasına sebebiyet verebile
cektir.

b. 1963 tarihli Kanunun 8. maddesi, "idare 
heyeti teşkili ve görevleri" başlığını taşım akta iken, 
bu bir sorumluluk maddesi haline dönüştürülmüş ve

maddenin başlığı "idare heyetinin  görevleri ve sorum  
luluğu" şeklinde değiştirilm iştir. Ayrıca madde, 
tertip heyeti içerisinde teşk il edilecek bir idare 
heyeti için  söz konusu olabilecek sorum luluğu daha 
genişleterek, bütün tertip heyetini kapsayabilecek bir 
boyut getirmiştir.

c. T oplantı sefahatinin teknik ses alma cihaz
ları, fotoğraf ve film  makinalan gibi araçlarla tesbit 
edilebilm esi iç in  9. m addeye bir fıkra eklenm iştir.

d. Toplantının geri bırakılması ile ilgili 10. 
maddede ilginç bir değişiklik  yapılm ıştır. Maddenin 
eski şekli, toplantının ertelenm esini, toplantıyı 
düzenleyenler iç in  kabul edilm iş bir hak olarak düzen
lem iş iken, bu kez erteleyecek olanın valilik veya  
İçişleri Bakanlığı olduğu belirtilmiştir.

e. Yürüyüşün usul ve şartlarını düzenleyen  
11. madde ağırlaştırılmıştır.

f. 13. m addeye eklenen bir fıkra ile, toplantının  
veya yürüyüşün kanuna aykın sayılabilmesinin sınır
lan genişletilm iştir.

g. Ceza hükümlerinin düzenlendiği 18-24. mad
deler değiştirilerek, cezalar ağırlaştırılmıştır.

ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTALİ

Ancak ne var ki, Anayasa Mahkemesi, 14 Mart 
1974 tarih ve 1 9 7 3 /3 3  esas, 1 9 7 4 /9  karar sayılı ka
rarı ile bu değişikliklerin hepsini de Anayasa ya ay
kırı bularak 1742  sayılı kanunun bu maddelerini 
biçim  yönünden iptal etm iştir. İptal kararı biçim  
yönünden verilmiş olduğu nedeniyle, 1742 sayılı 
Kanunun ötek i maddelerinin de uygulama olanağı 
kalmamış, örneğin cezaları artıran maddelerinin de 
bir geçerliliği kalmamıştır.

Gene Anayasa Mahkemesi nin aynı kararı 
ile iptal kararının doğuracağı boşluğun kapatılması 
için  yasama organına bir yıllık  bir süre verilmiştir. 
Bu süre de dolduktan sonra bu kez 1 9 .1 .1976  tarihin
de çıkarılan 1932  sayılı Kanun ile, 171 sayılı Kanuna 
yeni eklem eler getirilmiş, bu suretle Kanunun anti 
demokratik yönde değiştirilm esi çabaları yeni bir 
aşamaya ulaşmıştır.

YENİ KANUN ESKİSİNDEN DAHA  
ANTİDEMOKRATİKTİR

1932 sayılı Kanun ile, Anayasa Mahkemesi'nin 
daha önce iptal ettiğ i 1742  sayılı Kanun, bir iki 
istisna dışında aynen getirilmek istenmektedir. Hatta 
1932  sayılı Kanun, 1742 sayılı Kanun'dan kimi 
noktalarda bu konuda daha da ileri gitmektedir:

a. 13. maddeye yeni bir fıkra eklenm iş, top
lantının idari makamlarca ertelenmesinin sonuçları, 
toplantının kanuna aykırı sayılmasına etkili olacak 
şekilde düzenlenmiştir. Burada idari takdirin keyfi 
bir şekilde kullanılmış olup olm adığının, bu hakkın 
kullanılmasına sakınca getireceği gözetilm em iştir.

b. 14. madde, sonradan alınabilecek yazı ile, 
toplantının böyle bir emir olm aksızın sözlü bir emirle 
dağıtılabileceğine ilişkin bir cümle eklenerek geniş
letilm iştir.

c. Ceza hükümleri ağırlaştırılmıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiğ i bir kanunun 

yeniden ve aynen çıkarılması, yargı organlarının ka
rarlarına saygıyı ve hukuk devleti ilkelerini açıkça  
zedelem ektedir. Bu nedenle Kanunun yeni şeklinin  
Anayasa M ahkemesi'ne götürülmesi, Anayasa Mahke
mesinde dava açma haklarına sahip demokratik  
kuruluşlar iç in  zorunlu bir anayasal görevdir.

HEV! 4 0 UJKLM!  
topumjti ,yü£üyü$ve s kmmnüm 
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3 . TEKNİK ELM AN 
KURULTAYINA

Üçüncü Teknik Eleman Kurultayı 
çalışmaları TÜTED'in yürütücülüğünde 
ilerlem ektedir. Şu anda beş kişilik  
yürütme kom itesi ile, Kurultaya katı
lacak örgütlerin tem silcilerinden oluşan  
Düzenleme Komitesi çalışmalarını sür
dürmektedir. Ayrıca Kurultaya sunula
cak raporlarla ilgili üç kom ite o lu ştu 
rulmuştur. Bu kom iteler isteyen örgüt 
tem silcilerinden oluşm aktadır. Bundan 
böyle yayın organımızda Kurultay ha
berlerine sürekli yer vererek gelişm e
leri okurlarımıza olanaklarımız ölçüsün
de iletm eye çalışacağız.

KURULTAYIN KONUSU

Üçüncü Teknik Eleman Kurulta
yında tartışılacak konular Düzenleme 

Kom itesinde şöy le  saptanmıştır:
a) Demokratik hak ve özgürlük

ler mücadelesinde teknik elemanların 
yeri ve görevleri.

b) Sendikal haklarımızı nasıl alırız. 
(Tüm demokratik örgütlerle birlikte 
mücadele gereği ve tüm çalışanları 
kapsayacak "sendikalaşma kurultayı")

c) Sendikal haklara giderken gün
cel sorunlarımızı nasıl çözeriz.

KURULTAYDAN NELER  
BEKLİYORUZ

Yürütme Kom itesinin, ¡Düzenleme 
K om itesine sunduğu raporun 3. Kurul
taydan ne bekliyoruz? başlıklı kısmını
aynen aktarıyoruz.

Alman kararlar doğrultusunda  
TÜTED üstlendiği görevi yerine geti
rebilmek için  çalışmalara başladığı şu 
sıralarda 3. Teknik Eleman Kurultayın
dan beklediklerimiz nelerdir?

Teknik Elemanların sendikal ve 
demokratik haklar mücadelesi genel 
demokratik haklar mücadelesinin bir 
parçasıdır. Demokratik hakların ge- 
nişletildiği ve kazanıldığı ölçüde tek
nik elemanlar da demokratik hakla
rını kazanacaklardır. Demokratik haklar 
ve sendikal haklar mücadelesi teknik  
elemanların ve diğer demokratik k itle
lerin vereceği mücadelenin etkinliği
ne bağlı olarak bir süreç içinde olu
şacaktır.

Demokratik haklar mücadelesi sü
resinde belirli yerleri olan 1. ve 2. 
Teknik Eleman Kurultayından sonra bu
gün 3. Teknik Eleman Kurultayının 
günümüz koşullarındaki yeri ne olacak
tır? Kanımızca bu Kurultay başlıca 
şu olguları hayata geçirecektir.

- Teknik Elemanların ülke çapın
da toparlanmasında örgütlenmesinde" 
başlangıcı oluşturan önceki kurultay
lardan sonra 3. Kurultay bu birlikte
liği pekiştirm e aracı olacaktır.

- 3. Kurultay teknik elemanların 
demokratik haklar mücadelesini tüm ça
lışanların demokratik hakları mücade
lesine götürecek bir aşama-karar nok
tası olacaktır. B öylece teknik elem an
ların demokratik haklar mücadelesi 
yeni bir boyut daha kazanacaktır.

- Giderek artan anti-demokratik 
baskılara karşı, teknik elemanların sen
dikal hakları iç in  daha etkin, mücadele 
yöntem lerini günün koşullarını da göz 
önünde tutarak gündeme getirebilecek
tir.

- Demokratik haklar mücadelesi 
bir üst düzeyde tüm çalışanlarla bir
likte yükselirken; Teknik Eleman Kurul
tayları teknik açıdan ülke sorunlarına 
halktan yana çözüm ler getirmenin ko
şullarını da saptamak ve uygulama 
alanında bir baskı aracı olm a yolunda 
önem li bir araç olacaktır.

- Teknik Eleman Kurultayı bun
dan b öyle her yıl değişik bir ilde yapı
larak fonksiyonlarına işlerlik kazan
dırma olanağını da bulabilecektir. Ku
rultayları oluşturan TÜTED Anadolu- 
dâki Kurultayların (Kurultaya 1977'de  
4. Kurultayın hangi ilde yapılacağı 
önerisiyle gidilmelidir) hazırlanmasını da 
önündeki pratik engelleri de aşabile
cektir.

Tüm DANIŞMA KURULU

VE SONUÇLARI
TÜTED D ANIŞM A KURULU'NUN  

BASINA AÇIKLAMASI

Danışma kurulu'nun verdiği yetk iye dayanarak TÜTED Genel Merkez 
Y önetim  Kurulu basına aşağıdaki açıklam ayı yapmıştır:

TÜTED Danışma Kurulu ülkem izde MC iktidarının tekn ik elemanlar, 
öğretmenler, memurlar ve tüm çalışanlar üzerinde sürdürdüğü baskı ve teröre 
karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır. Bugün ülkemizde Anayasal hak ve 
özgürlükler askıda tutulmakta, kazanılmış haklar geri alınmaktadır, ö rnekle
ri şöyle sıralayabiliriz.

•  Yürürlüğe girmesi için  Cumhurbaşkanının imzasını bekleyen Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri tasarısı açıkça Anayasa ve insan haklan beyanna
mesinde yer alan tem el hak ve özgürlükleri geriletici niteliktedir. İlgili yasa 
mutlaka veto edilmeli aksi takdirde Anayasa mahkemesine götürülerek iptali 
istenmelidir.

•  Ayrıca Parlamentoya özgürlükleri kısan yasalar gelm ek üzeredir. 
DGM, üniversiteler ve Dernekler Yasası ile Anayasa'da düşünce özgürlüklerini 
kapsayan maddeleri değiştirm e isteği MC'nin gündemindedir.

•  Çıkarılan işç i - m em ur ayrımı, kazanılmış sendikal hakları geri al
mayı ve çalışanları bölm eyi amaçlamaktadır. Tüm dem okratik kitle örgütleri
nin, sendikal hakları genişletm e için verdiği mücadeleyi geriletici niteliktedir.

•  Memurlar, tekn ik elemanlar, öğretm enler hayat pahalılığı ve enflas
yon  karşısında yaşamlarını insanca sürdürme olanağından yoksun  bulunm ak
tadır. Personel Yasasındaki katsayı günümüz şartlarında 1 7 olması gerekirken  
yerinde saymaktadır. Katsayı po litik  ve ekonom ik baskı aracı olarak MC ik
tidarının elinde koz olarak kullanılmakta, memurların gerçek gelirleri sürekli 
olarak düşm ektedir.

• Devlet daireleri MC'nin militanlarıyla doldurulmakta, yen i kadrolar 
bu amaçla açılmaktadır. 35 bin kadronun belirtilen yönde kullanıldığı basın
da özellikle yer almıştır.

• Memur, tekn ik eleman ve öğretm enler üzerindeki baskı bir yandan 
sürdürülürken asıl hedef olarak işçi ve em ekçi sınıfların ekonom ik ve po litik  
hareketinin geriletilmesi seçilmektedir.

TÜTED Danışma Kurulu olarak, tüm baskı ve anti - dem okratik uygu
lamaların kaynağının MC iktidarı olduğunu bir kere daha vurgulamakta yarar 
görm ekleyiz. Teknik elemanların, öğretmenlerin, memurların tüm sorunlarına 
MC iktidarı işbaşında olduğu sürece hiçbir çözüm  getirilemeyecektir. Ülke
m izi ekonom ik bunalımlara sürükleyen ve dışa bağımlı bir politika  izleyen MC 
çalışanların birliğinden, sendikal hak ve özgürlüklerden yana değildir. Çözüm  
MC'nin istifasıdır.

Teknik elemanların dem okratik kitle örgütü olarak, tem el işlevimiz 
olan kendi kitlem izin sorularından hareketle, bağımsızlık ve demokrasi müca
delesi içinde olacağız. T eknik elemanlar olarak, en geniş bir şekilde anliem- 
peryalist, antifaşist mücadelenin yanında yer almanın başka yolu  yoktur.

TÜTED şube tem silcilerinden o- 
luşan D AN IŞM A  KURULU 25 Ocak 
1976  Pazar günü dokuz şubenin katıl
masıyla toplanm ış, üç şube ise maze
retleri dolayısıyla toplantıya katılama
mışlardır. Toplantıya katılan şubeler 
şunlardır: Adana, Ankara, Antalya, Es
kişehir, İstanbul, İzmir, Mersin, Sinop, 
Sivas.

Toplantı TÜTED Genel Baş
kanı Osman Aybers'in aç ış konuşm asıy
la başlam ış; daha sonra TÜTED Genel 
Merkez'i ve şubelerin çalışmaları akta
rılarak, çeşitli sorunlar ile Genel Mer- 
kez'in raporu görüşülmüştür.

Genel olarak; karşılaşılan zorluk
lar, örgütlenme, diğer örgütlerle ilişkiler, 
yayın ve mali sorun üzerinde durulm uş
tur. Alınan eğilim  kararları ve sorunları 
şöy le  özetlenebilir:

ÖRGÜTLENME SORUNU

Teknik elemanların yoğun  oldu
ğu bölgelerde çalışan TÜTED şubeleri 
(Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi) iş 
yeri temsilcilikleri ve işyeri komitelerini 
oluşturmuşlardır. Ankara dışında kalan 
TÜTED şubeleri işyeri temsilciliklerini 
seçim le oluşturm aya henüz başlam am ış
tır.

Danışm a kurulu tüm şubelerin  
işyeri temsilciliklerini oluşturm asını ve 
oluşm uş işyeri tem silciliği ve kom ite
lerin en kısa zamanda seçim le yenilen
mesi eğilim ini belirtmiştir.

örgütlenm ede en büyük zorlu
ğun yer sorunu olarak ortaya çık tığ ı 
görülmüştür. Danışm a kurulunun bu 
konudaki eğilim i; sorunun, diğer teknik  
eleman örgütleri ile çözülm esi şeklinde
dir.

Ayrıca teknik elem an örgütleri 
olm ayan diğer demokratik kuruluşlarla 
da (Töb - Der, Tüm - Der, gibi) T Ü 
TED Genel Merkezi ve bazı şubelerde 
olduğu gibi çözülm esi önerilmiştir.

örgütlenm ede TÜTED'in tanıtıl
masını amaçlayan broşür çalışm asının  
bir an önce bitirilmesi ve bu konunun  
geniş şekilde ele alınması eğilim  olarak 
Danışm a kurulunda belirtilmiştir.

DİĞER DEMOKRATİK 
K U R ULUŞLA RLA  VE 
TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİYLE  
İLİŞKİLER SORUNU

Genel Merkezin bu konudaki gi
rişimlerinin sürdürülmesi ve şubelerinde 
aynı yönde çalışmalar yapması eğilim  
olarak çıkm ıştır. Demokratik kitle ör
gütlerinin belirlediği sınırlar çerçevesin
de ve TÜTED çalışm a programı içinde  
kalarak güçbirliği ve eylem  birliği ça
lışmalarına girilmesi kabul edildi.

TÜTED teknik elem an örgütleri 
koordinasyon kurulu çalışmalarının ve 
3. kurultaydan önce gerçekleştirilm esi 
için  yapılan çalışm alar değerlendirildi 
ve Şubat ayı içinde adı geçen  koor
dinasyon kurulunun oluşm asının yararı 
üzerinde duruldu. İzmir ve İstanbul şu 
belerinin bu konudaki girişimleri değer
lendirildi. 3. teknik elem an kurultayı 
çalışmaları ve TÜTED'in üstlenebile
ceği görevler aktarıldı.

MALİ SORUN

TÜTED çalışmalarının hızla ge
nişlediği ve yeni şubelerin açıld ığ ı bu 
dönem de ikinci bir sorun olarak mali 
sorun ortaya çıkm ıştır. Son bir aylık 
dönem de yeni kurulan şubelerin Ge
nel Merkezden katkı isteği onbin li
radır. Bu miktarı karşılamak bugün için  
olanak dışıdır. Danışm a kurulunda bu 
konuda görüşülmüş ve çözüm  olarak 
merkezi bir bütçe kanalıyla sorunun  
halledilebileceği belirtilmiştir. Merke
zi bütçe ile, olanakları çok  olan şube
lerden diğer şubelere mali kaynak ak
tarmak gündeme gelebilecektir. Mer
kezi bütçenin oluşturulm asında yardım
cı olm ak amacıyla gönderilen anket 
formları mutlaka değerlendirilip genel 
merkeze yollanmalıdır. Bu konuda 
Genel Merkezde açıklayıcı çalışm a baş
lamıştır.

YAYIN SORUNU

Çıkarılmakta olan TÜTED HA
BERLER yayın organının sayfa yeter
sizliği tüm yöneticilerce dile getirilm iş
tir. Sorunun çözümü sayfa adedinin  
arttırılmasındadır. Sayfa adedinin artırıl
masıyla meydana gelecek yükün bir kıs
mı TÜTED şubelerince karşılanmalıdır 
eğilim i ortaya çıkm ıştır. TÜTED HA
BERLER bundan böyle şubelere üye 
sayısı ve isteklerle orantılı olarak ÖDE
MELİ gönderilecektir. Sayfa artırımı 
konusunda genel merkez yönetim  kuru
lu danışm a kurulunca yetkilendirilmiş-
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denizli
ODTÜ'DE TEKNİK ELEMAN KIYIMI

İŞÇ İ STATÜSÜNE GEÇMEK  
İSTEYEN 9 MİMAR VE 4  YARDIMCI 
ELEMANIN İŞLERİNE SON VERİLDİ

ODTÜ REKTÖRLÜĞÜ GEREKÇE  
GÖSTERMEDEN VE TAZMİNAT  
ÖDEMEDEN İŞT E N  ÇIKARDIĞI 
TEKNİK ELEMANLARA  
ÜCRETLERİNİ DE ÖDEMİYOR

TÜTED BURSA ŞUBESİ 

GENEL KURULU

TÜTED Bursa Şubesinin 1. ola
ğan genel kurulu 22 Şuba t 1976 Pazar 
günü ortak lokalde yapılmıştır. Genel 
Kurul sonuçlarına göre kurullar şöyle 
oluşm uştur.

YÖNETİM  K  UR UL U:

Nevin ÇA VLIN  
Selçuk SÜM ER  
Yavuz T A N R ISE V E R  
Duran ÜLGEN  
Bekir Y A K A N

DENETİM  KUR UL U:
A d il ELDEM İR  
Mümin C EYH AN  
Mustafa A T A K

TÜTED, TÖB - DER, TÜM - DER  

ORTAK LOKALİ AÇILDI

Bursa'da çalışmalarını sürdüren TÜM
DÜR, TÖB—DER ve TÜTED dem okra
tik  örgütlerin eylem  birliğini ve mekan 
birliğini sağlamak amacıyla ortak yer 
tuttular. Ortak yerde demokratik kuru
luşların üyelerine açık  bir de lokal bulu
nuyor. Seminer, konferans ve kongrele
rin yapılabileceği ortak lokal, Bursa'nın 
bir kültür merkezi haline getirilecek.

1 0 .1 .1 9 7 6  tarihinde Ortak lokalin açılışı 
geniş öğretm en t  teknik eleman ve m e
mur tarafından izlendi. A çılışta  davetli 
olarak TÖB—DER Genel Başkanı Cemil 
Çakır, TÖB—DER Genel Saymanı Avni 
A ytan ve TÜTED Genel Sekreteri Haluk 
Orhun bulunuyordu. Genel Yönetim  
Kurulu nedeniyle katılamayan TÜM— 
DER Genel Merkezi bir telgrafla açılışı 
kutladı.
A çılış konuşm asını yapan TÜM—DER 
Bursa Şubesi başkanı üç örgütün birara- 
ya gelm esinin bir ihtiyaçtan doğduğunu  
belirterek demokratik örgütlerin birlik
teliğinin önem i üzerinde durdu.

İkinci olarak kürsüye gelen Haluk Or
hun, Ortak lokal çalışmalarından dolayı 
yöneticileri kutladı. Demokratik güçle
rin eylem  birliğinin Genel Merkezler se
viyesinde de sürdüğünü belirterek bu 
konuda bilgi verdi. Son konuşm acı 
olarak kürsüye gelen Cemil Çakır, yıllar
dan beri süren mücadelenin, öğretm en
lerin mücadelesinin faşizm  tırmanışları 
ile engellenmek istendiğini söyleyerek  
sözlerine başladı.

Günümüzde öğretm enlerin ser
mayeden yana olanlarla olmayanlar şek 
linde ik iye ayrıldığını ve demokratik k it
le örgütü olarak TÖB—DER'in bağım sız
lık ve demokrasi mücadelesindeki yerini 
belirten Cemil Çakır, Bursa'daki girişimi 
kutlayarak sözlerini bitirdi.

Konukların konuşmalarından sonra sa
londaki izleyiciler söz alarak iyi dilek ve 
önerilerini Y öneticilere ilettiler.

ODTÜ Mimarlık Fakültesine bağlı 
Uygulamalı Araştırmalar Enstitüsünde 
çalışan 9 mimar ve 4 yardımcı ele
manın işlerine, işçi statüsünde ça lış
mak istemeleri üzerine son verilmiştir.

Enstitünün, G aziantep'te yapıla
cak ODTÜ Kampusunun projelerini 
hazırlamakta olan bürosu, hiç bir ge
rekçe gösterilm eden rektörlük tarafın
dan kapatılm ış ve iki buçuk yıldır 
faaliyet gösteren bu büroda çalışm ak
ta olan teknik elemanlar, yasal hak
ları olan tazminatlar ödenm eden, ge
rekli bildirimler yapılmadan, hatta hak 
ettikleri son aylık ücretleri de öden
meden işten  çıkarılmışlardır, tşten  ç ı
karılan mimarlar şu açıklam ayı yapm ış
lardır:

"ODTÜ Mimarlık Fakültesi U y
gulamalı Araştırmalar Enstitüsü Gazian
tep Kampusu Proje Bürosu, iki buçuk  
yıldır faaliyet gösteriyor. Bu büroda 
çalışan biz teknik elemanlar, büroda 
yasalara uygun bir çalışm a düzeni 
kurulmasını, çalışanların işç i statüsün
de olduklarının kabul edilmesini ve 
ücretlerimizin artırılmasını istedik. A y
rıca, Enstitünün kuruluş amaçlarından 
saptırıldığını, yöneticilere yan gelir sağ
lama amacını güden bir mimarlık büro
su haline getirildiğini belirterek, bu 
durumun düzeltilmesini ve büronun ça
lışma esaslarının bir yönetm elikle be
lirlenmesini önerdik.. Büro yöneticileri, 
bu isteklerimiz karşısında, büroyu kapa
tarak işi durdurdular. 2 Şubat günü 
işyerine geldiğim izde, proje çalışm ala
rının rektörlükçe durdurulduğunu söy
lediler. B öylelikle, yasal hakkımız olan 
tazminat ödenm eden ve gerekli bil
dirim yapılmadan işim ize son verilmiş 
oldu.

Halkın hizm etinde olm ası gereken 
bir eğitim  kurumunu kendi çiftlik 
leri gibi yönetm ek isteyen bu yön eti
cilere karşı, yasal olanakları sonuna 
kadar zorlayarak mücadele edeceğiz."

D A N IŞT A Y  MC'YI ÇARPTI

MC iktidarının teknik eleman kıyı
mı sonucu 6 .5 .1975  günü İzmir YSE
3. Bölge Müdürü görevinden alınıp aynı 
örgüte yo l yapım mühendisi olarak 
atanm ıştım .

Bu işlem in yasa dışı olduğu  
D anıştay 5. Dairesinin 31 .7 .1975  gün ve 
1 9 7 5 /1 6 0 6  sayılı Yürütmeyi Durdurma 
Kararı ile kanıtlanm ıştı. Ama göreve 
devam isteğim e K öy İşleri Bakanlığı 
cevap bile vermedi.

Bakanlık bu kararın kaldırılması 
iç in  D anıştay'a itiraz etti.

Yapılan atamanın yasalara uygun
luğu savunuldu.

Bu kez D anıştay 5. Dairesi 28 .11.
1975 gün ve 1 9 7 5 /2 5 3 9  sayılı kararı 
ile bu isteklerini de reddetti ve tekrar 
Yürütmeyi Durdurma Kararı verdi. Bu 
son karardan bir örneği yazım a ekli
dir.

Yüce Mahkemelerin kararlarına 
saygınlığı olmayanlar antidemokratik 
eylem lerine hukuka uygunluk kılıfı 
arayadursunlar. Bulamıyacaklard ır.

Güneşi balçıkla sıvamak mümkün 
müdür?

Saygı ile bilgilerinize sunarım.

Fikret MADRALI 
tnş. Y. Müh.

TÜTED İZMİR 

D ANIŞM A KURULU  

TOPLANDI

8 Kuruluşun katılmasıyla 14.1.
1976 günü gerçekleştirilen TÜTED İZ 
MİR D A N IŞM A  K U R U LU  ikinci 
toplantısında oybirliği ile aşağıdaki ka
rarlar alınmıştır:

DEMOKRASİ İÇİN GÜÇBİRLİĞİ

TÜTED Denizli Şubesinin çağrı
sı üzerine biraraya gelen 13 kuruluş 22 
Ocak 1976 günü yazılı bir açıklama ya
parak baskı ve şiddet uygulamalarını la
netlem ek ve demokrasi mücadelesini ba
şarıya ulaştırmak amacıyla güçbirliği 
yaptıklarını açıklamışlardır.

Egemen güçlerin meydana getir
diği m illiyetçi cephe iktidarının son gün
lerde faşizm i yerleştirm eye çalıştığını 
öne süren kuruluşların yaptıkları açıkla
ma aynen şöyledir.

Emperyalizmle bütünleşm iş olan  
tekelci burjuvazi, büyük tüccar ve toprak 
ağalarından oluşan egem en güçlerin 
meydana getirdiği m illiyetçi cephe ik ti
darı son günlerde faşizm i yerleştirm e ça
balarının içine girmiştir. Bunun sonucu  
olarak:

•  İşç i sınıfının ekonom ik - de
mokratik mücadelesi engellenm ekte, 
sendika seçm e ve referandum hakları 
gasp edilmektedir.

•  İlerici ve yurtsever öğrenciler, 
faşistler tarafından sokak ortasında öl-

"İŞÇ İ SINIFININ SOSYAL  

GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN  

KURULAN BİR KURUMDA  

İŞÇ İLERİN  İ Ş  GÜVENLİĞİNDEN  

YOKSUN BIRAKILMASINI 

ŞİDDETLE PROTESTO EDER İZ.’’

Aralarında TÜTED İstanbul Ş u 
besi'nin de bulunduğu altı kuruluş yap
tıkları açıklamada SSK  olaylarını kına
dılar. Açıklam a özetle şu şekildedir:

MC İktidarı tarafından çıkarılan 
bir kararnameyle işç i sınıfının y iğ it mü
cadeleler sonucunda kazandığı ekono
mik, demokratik ve politik hakları elle
rinden alınmak istenmektedir.

Bu haksız uygulama karşısında 
Sosyal — İş ve Has — İş sendikalarının 
başlattıkları haklı direniş, SSK yöneti
cilerini aldıkları yalnış kararlardan d ön
düreceği yerde yeni ve tehlikeli yalnışlar 
içerisine itilmiştir.

MC İktidarının işç i sınıfına karşı 
giriştiği saldırıların nedeni açıktır. Fa
şist baskılara karşı en bilinçli, en güçlü 
tepki işç i sınıfımızdan gelm ektedir. Bu
nun içindir ki işç i sınıfının gücünü böl
me, onu zayıf düşürme yönünde çeşitli 
tertiplere girişiyorlar. Ama işç i sınıfının  
birliğini bozm aya kimsenin gücü yetm e
yecektir.

KATSAYI EN AZ 17 OLMALIDIR

TÜTED İstanbul Şubesi yöne
tim kurulunun 30. 12. 1975 tarihinde 
basına yaptığı açıklamada katsayı ile 
ilgili olarak aşağıdaki görüşlere yer ve
rilmiştir:

Çalışanlara 'insan haysiyetine 
yaraşır bir yaşam  sürdürmelerinin' sağ
lanması devletin başta gelen ödevlerin- 
dendir.

Anayasamız tarafından devlete 
yüklenen bu görev, katsayının hesap
lanmasında da başta gelen ilke olm a
lıdır.

Y aptığım ız bilim sel çalışmalar 
sonucunda, memurların 1970  standart
larına uygun bir yaşam  sürdürülebilme- 
leri iç in  katsayı en az 17 olmalıdır.

Emperyalizmin sömürü alanı iç e 
risindeki Türkiye'de bir avuç tekelci iş 
birlikçi grup, ithalat, ihracat oyunlarıy
la, vergi iadesi, teşvik primi, montaj - 
ambalaj soygunuyla milyonlarca lira
lık haksız kazançlar elde ederken, 
sorumlusu oldukları çarpık kapitalist dü
zenin tüm bunalımı, memurların ve di
ğer em ekçilerin üzerine yıkmaya çalı
şıyorlar.

Ama örgütlenme bilinçleri gide
rek yükselen memurların ekonom ik, de
mokratik haklarını korumalarına ve 
geliştirmelerine kimse engel olamıyacak- 
tır.

$ . C .
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- 1. 5 Ocak 1976 gecesi TÜTED  
İzmir Şubesinden kimliği bilinm eyen  
kişilerce, teksir makinası, iki adet dakti
lo ve bazı büro malzemelerinin çalınması 
olayını nefretle kınar ve bunu tüm de
mokratik güçlere yapılm ış bir saldırı sa
yarız.

2. Meslek odaları ve dernekler, 
kongrelerinden sonra, mensuplarının de
mokratik kitle örgütü olan TÜTED’e im 
kanları dahilinde maddi yardım sorunu
nu ele alacaklardır.

3. Meslek odaları genel kurulla
rında afişlem e ve diğer faaliyetlerle 
TÜTED'in tanıtılması, üye kaydedilmesi 
ve üyelerin aidat borçlarının tahsili için  
çalışılm ası uygun görülmüştür.

4. Kongreler ertesinde Şubat 
ayından önce TÜTED danışma kurulu 
üyesi kuruluşlarla birlikte TÖB — DER, 
TÜS -  DER, TÜM -  DER ve TABİB- 
LER ODASI'nmda çağrılacağı bir to p 
lantı düzenlenerek "yan ödemeler - kat 
sayılar ve meyak kesintileri" konusunda 
görüşülürek eleştirilm esine karar veril
miştir.

İzmir şubem izin 35 kuruluşla 
birlikte yayınladığı basın bülteninde 
ülkemizde sürdürülmekte olan baskı ve 
kanundışı uygulamalara karşı çıkılarak 
aşağıdaki talepler kamuoyuna iletil
m iş ve bunlar uğrunda mücadele gereği 
vurgulanmıştır.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatıl
malıdır. Bütün siyasi tutuktular ser
best bırakılmalıdır.
M emurlaştırılmak istenen işçiler eski 
statüleri ile çalıştırılmalı, ayrıca ka
mu kesiminde m em ur olarak çalış
tırılan tüm işçiler (Sağlık işçileri, 
Tarım işçileri, P TT  işçileri gibi) 
iş kanunu kapsamına alınmalıdır.
Tüm çalışanlara grevli ve toplu söz
leşmeli sendikalaşma hakkı tanın
malıdır.
1976 bütçesinde kat sayı 17 olma
lıdır.
Tarım iş kanunu çıkmalıdır. 
Referandum  hakkı yasalaştırılmalı- 
dır.
141, 142 ve 146 kaldırılmalıdır. 
Memurların, öğretmenlerin, teknik  
elemanların sürgünleri durdurulmalı, 
sürülenler eski yerlerine iade edil
melidir.
Üniversitelerden polis ve jandarma 
çekilmeli, öğrencilerin dem okratik  
talepleri yerine getirilmelidir. 
Kadın-erkek işçi eşitliği eşit işe eşit 
ücret olarak gerçekleştirilmelidir. 
Çocuk işç i ve çıraklar üzerindeki 
baskılar kaldırılmalıdır.
İşsizlik sigortası kanunlaşmalıdır. 
D oğu'daki şoven baskılara son veril
melidir.
NATO , CENTO, AET, RCD, Ener
ji ajansı gibi örgütlerden çıkılmalıdır.
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beri harcadıklarının bir kaçıdır.
Bu arkadaşlarımız YSE 14. Böl

ge Müdürlüğünde yıllarca çalışarak tecrü
beler edinm iş ve en yararlı oldukları bir 
zamanda sürülmüşlerdir.

1. Muammer Ç avuşoğlu  
Kıyım  Tarihi: 3 .4 .1975

2. Cezmi Aksu 
Kıyım  Tarihi: 5 .5 .1975

3. Lütfü Balta 
K ıyım  Tarihi: 5 .5 . 1975

4. Mehmet Çetin Diribaş 
K ıyım  Tarihi : 5. 5. 1975

5. Selim  AVCI 
Kıyım Tarihi: 21. 1. 1976

Bu sürüm, bu kıyım  Teknik Ele- 
manlarmhiç bir zaman serm ayeye ve o- 
nun iktidarına karşı olan mücadelesini 
yıldırmıyacaktır.

Yaşasın Tüm Teknik Elemanla
rın bağım sızlık ve demokrasi mücadelesi, 
kahrolsun FAŞİZM . . .
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dürülmekte ve demokratik üniversite 
mücadeleleri durdurulmaya çalışılm ak
tadır.

•  öğretm enler ve memurlar, sür
gün ve kıyım gibi uygulamalarla tam bir 
baskı altına alınmaya çalışılmaktadır.

•  Tüm çalışanların toplu  söz
leşm eli, grevli sendikal hakları engellen
m ekte ve işçiler memur yapılmaktadır.

Bütün bu baskı ve şiddet uygula
malarını lanetlemek ve demokrasi mü
cadelemizi muzaffer kılmak amacıyla 
biz aşağıdaki kuruluşlar olarak DE
MOKRASİ İÇ lN  GÜÇBÎRLİĞİ yaptığı
mızı halkımıza bildiririz

KAHROLSUN EMPERYALİZM1 
VE FAŞİZM

Y A ŞA SIN  DEMOKRASİ VE 
BAĞIMSIZLIK KAVGAMIZ.

YENİ İŞY E R İ TEMSİLCİLİKLERİ

TÜTED Sivas Şubesi tarafından 
Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünde iş
yeri temsilcisiile yardımcısı; Divriği Ma- 
denleriMüessesesive YSE  15. Bölge Mü
dürlüğünde ise işyeri temsilcileri atan
mıştır.

TERÖR VE 

ZORBALIKLARI K A R ŞI 

TEK BİR YÜREK, 

TEK BİR YUMRUK

Aralarında TÜTED Sivas şubesi
nin de bulunduğu altı kuruluşuna Ocak 
günü yayınladıkları bildiride Sivas 'daki

Seydişehir'de son günlerde yoğun
laşan baskılara paralel olarak aralarında 
TÜTED Seydişehir Şube Başkanının da 
bulunduğu sekiz mühendisin kıyıma uğ
ramasına karşı TÜTED, TMMOB ve 
bağlı odalar bir ortak açıklam a yap
mışlardır. Yapılan açıklam a özetle şöy- 
ledir:

Seydişehir Alüminyum tesislerin
de bir süreden beri olagelen ve 26.12. 
1975  günü, bir işçin in  ölümüyle sonuç
lanan olaylar zincirine bir halka daha 
takılm ış, tesislerde çalışm akta olan se
kiz mühendis kıyıma uğramışlardır.

Bilindiği gibi; Seydişehir'de çalı
şanlar üzerinde yoğunlaşan faşizan sal
dırılar, baskı ve kıyımlar kanlı boyut
lara varm ış, işçiler ile birlikte tesis
lerde çalışan teknik elemanlar da 
tartaklanmış ve döğülmüştür. İŞ Ç İ
LERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNUN  
UZUN SÜREDİR DEVRİMCİ BİR 
SENDİKADA ÖRGÜTLENDİĞİ, ETÎ- 
BANK ALÜMİNYUM TESİSLERİNDE, 
TOPLU SÖZLEŞM E GÖ RÜŞM ELERİ
NE ÇOK AZ BtR SÜRE KALDIĞI 
VE TOPLU SÖZLEŞME YETKİSİNİN  
BU SENDİKAYA VERİLMESİNİN  
BEKLENDİĞİ BİR SIRADA ÇOĞU  
D IŞA R ID A N  GETİRİLEN FA ŞİST  
ÇETECİLER, İŞÇ İLER  VE YURTSE
VER TEKNİK ELEMANLAR ÜZERİ
NE SALDIRDILAR. BU APAÇIK TEK 
YANLI BİR SALDIRIYDI VE EM
NİYET KUVVETLERİNİN GÖZLERİ 
ÖNÜNDE G ERÇEKLEŞİYORDU' An

cak olaylar kasıtlı olarak işçiler arasın
da karşılıklı bir çatışm a biçim inde 
yansıtıldı. Yakın geçm işteki bu kanlı 
olaylarda İnşaat Yüksek Mühendisi 
Kemal Oym an ağır şekilde hırpalanır
ken, birçok teknik eleman da benzeri 
saldırıların hedefi olm uştu . Bu arada 
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) Seydişehir işyeri temsilcisi 
Metalürji Yüksek Mühendisi Hikmet 
Bilge de tutuklanm ıştı. İşte bu bas
kıların en sonuncusu da sekiz mühendi
sin kıyıma uğratılması şeklinde som ut
laşmıştır.

Siyasal iktidarın her türlü ilerici 
örgütlü mücadeleyi bozm aya ça lıştığ ı 
ve devleti oluşturan kurumlarda faşist 
örgütlenmenin hızlandığı günümüz Tür
kiye'sinde, profesyonel kurşunların ar
tık salt öğrencilere değil, işçilere de 
sıkıldığı ve faşizm in işçi sınıfı içinde  
de taban yaratarak örgütlenme uğraşı
sına giriştiği bir sıçrama noktasına 
gelindiği açıkça gözlenm ekte ve ya
şanmaktadır.

İçine girdiği bataktan kurtulmaya 
çalışan MC iktidarı, çözüm  olarak 
üretimle yakından ilgili uzman eleman
lardan sekizini sürgüne göndermekle 
durumu kurtaracağını sanmaktadır. 
Bunda aldandıklarını, TÜM YURTSE
VER TEKNİK ELEMANLAR OLA
RAK HALKIMIZIN YANINDA, HAK
LI UĞRAŞIM IZI SONUNA DEK SÜR
DÜRECEĞİMİZİ GÖREREK A NLA 
YACAKLARDIR.

r
SEY D İŞE H İR ’DE TEKNİK ELEMAN KIYIMI

Levent Ünsal (Mak. Y. Müh)

A li Çalışkan (K im ya Y. Müh)

Barış Çalışkan (K im ya Y.Müh.)

Sami Özdemir (Maden Müh.)

Kıvanç Eryavuz (Mak. Y. Müh.)

Şenay Eryavuz (İnş. Y. Müh.)

Tahir Saçan (Mak. Y. Müh.)

R ıfa t Cömert (Mak. Y. Müh.)

TÜTED Seydişehir Başk.
Eski Görevi : Seydişehir Al. Tesisleri A- 
tölyeler D izayn Müh.
Yeni Görevi : Şark Kromları İşletmesi 
Lavaar Mühendisi - Elazığ

TMMOB işyeri Temsilcisi 
E ski Görevi : Alümina Fab. Bölüm Ş e fi 
Yeni Görevi : Sarayönü Civa işletmesi 
Araştırma Mühendisliği - Konya

Laboratuvar Müdürlüğü Bölüm Şefi 
Yeni Görevi : Sarayönü Civa işletm esi 
Lab. Mühendisliği - Konya

E ski Görevi : Alümina Fab. Müdürü 
Yeni Görevi : Murgul Bakır işletm esi Mü
dür Yardımcılığı - Artvin

Eski Görevi : A tölyeler Müdürü 
Yeni Görevi : Keçiborlu Kükürt iş le tm e
si Baş Müh. İsparta

Eski Görevi : inşaat Bakım  Müdürlüğü 
Bölüm Ş efi
Yeni Görevi : Keçiborlu Kükürt iş le tm e
leri Müh. İsparta

Eski Görevi : A tölyeler Müdürlüğü Bö
lüm Şefi
Yeni Görevi : Küre Bakır işletm eleri Mü
hendisliği Kastamonu

E ski Görevi : A tölyeler Müdürlüğü 
Yeni Görevi : E m et ~ 'clom onit işletm e  
Müh. Kütahya

baskılar dile getirilm iş ve mücadelenin 
gereği belirtilmiştir. Bildiri özetle şu şe
kildedir:

Son yıllarda ülkemizde gelişen  
ekonom ik çöküntüye dayalı olarak 
faşizan baskılar da yoğunlaşmaktadır. 
Hayat pahalılığının taşınm az bir yük ha
line gelm esi, odunun, kömürün aslan ağ
zında olduğu şehrimizde de yaşamak 
zorlaşmaktadır. Baskı, zulüm ve sindir
me çabaları tüm yurtseverleri kasıp 
kavurmaktadır.

Okullarda öğrencilerim iz doğül- 
m ekte, okum a özgürlükleri yok edilm ek
tedir. Bunların en acı örneğini ÖĞRET
MEN LİSESİ ve EĞİTİM ENSTİTÜSÜ' 
nde görm ekteyiz.

1. Ç oğu son sınıfta olmak üzere 
otuz kadar yurtsever öğrenci yatılılık  
haklarını kullanamayarak okulu terk 
edip, mem leketlerine gitmişlerdir.

2. E ğitim  Enstitüsünde bir grup 
yurtsever - devrimci öğrenci devletin ta
nıdığı yatılılık haklarını kullanamaz du
ruma getirilip, sokağa atılmışlardır.

3. A ynı yerde bozkurt rozetleri 
zorla taktırılarak, sık sık keyfi kimlik  
yoklamaları yapılıp, olay çıkarılmaya 
çalışılmaktadır.

Kıyımların, kırımların Sivas'taki 
temsilcisi Milli Eğitim  Müdürü ve yar
dımcılarının tezgahladıkları oyunlar Div
riği'de halkın kararlı direnciyle boşa  
çıkarılmıştır. Müdür yardımcısı Mehmet 
Köylüoğlu 19 Aralık günü Divriği'de bir 
grubu "sizleri imana getireceğim " diye  
tehdit ederek sorum suzluğunu ortaya 
koym uştur.

Ekonom ik bunalımın bir uzantı- 
sıda işç i - memur ayırımında belirginleş
mektedir. İşç iy i, memur ederek, eko
nom ik - demokratik mücadelesini sözde 
engellem eye çalışanlar; işçin in , öğret
menin, teknik elemanın, memurun ve 
gençliğin  ilerici atılımlarına engel olam a
yacaklardır.

Bunların yanında ilim izde teknik  
elemanlar, TCDD, Karayolları ve YSE 
de ezilm ekte, daire müdürlerinin parti
zan tutum  ve davranışları yüzünden tek
nik elemanların beyinleri değilde, parti
zan rozetleri işgörmektedir.

Bugün işç i, öğretm en, öğrenci, 
memur ve teknik elem anın can ve iş 
güvenliği kalmamıştır. Tüm yurtta oldu
ğu gibi, gün geçm iyor ki, ilim izde de ö ğ 
renci dövülmeleri, okullarda olay çıkar
tılarak yaralanmalar olmasın. 
KARDEŞLER!
K A R DEŞÇE YAŞAYALIM  DİYOR
SAN, ÖĞRENCİ ÖLMESİN, MEMUR 
KIYILMASIN, ÖĞRETMEN SÜRÜL
MESİN DİYORSAN GÖREVİN; 
ÜLKENİN HER YERİNDE VE HER 
ŞA R T ALTINDA F A ŞİST  TERÖR VE 
ZORBALIKLARA K A R ŞI B A Ş EĞ
MEZ ÖRGÜTLÜ MÜCADELE VER
MEK VE TEK BİR YÜREK, TEK BİR 
YUMRUK GİBİ BİRLEŞEREK, NE 
PAHASINA OLURSA OLSUN F A 
ŞİZME K A R ŞI DİRENMEKTİR.

Ülkem izde her geçen gün faşist 
saldırıların yoğunlaştığ ı, memur ve Tek
nik elemanların kıyımlarının arttığı bir 
dönemi yaşam aktayız. Ya sermaye ve 
onun iktidarından yana olacaksın, ya da 
her gün bir yerden diğer bir yere sürüle
ceksin, Geri bıraktırılmışlığı ile Teknik 
Eleman'a olan ihtiyacın herkesçe bilin
mesine rağmen yörem izde her gün yeni 
bir Teknik Eleman kıyım ıyla karşılaş
maktayız.

Van'da YSE 14. Bölge Müdürlü
ğü Türkiye'deki bu kıyım  ve faşizan bas
kılardan geri kalm amış; her gün bir taraf
ta doğuda teknik eleman yok , teknik 

eleman doğuya gitm iyor diyenler, beş 
arkadaşımızı sürgün ederek ne denli sa
mimi olduklarını belirttiler.

YSE 14. Bölge Müdürü Yılmaz 
Helvacıoğlu yurtsever ve dürüst teknik 
elemanları harcıyarak kendisini o  göreve 
getirenlere minnet borcunu ödem ekte 
geri kalmadı.

Aşağıda adları yazılı arkadaşları
mız sermayenin iktidarı kurulduğundan

TÜTED VAN ŞUBE BAŞKANI 
EDİRNE'YE SÜRÜLDÜ

MC iktidarı yıllardan beri Doğu  
bölgesinin geri bıraktırılmışlığını daha 
da derinleştirmek, o bölgeye götürüle
cek hizmetleri sekteye uğratmak için  
elinden geleni bugün de geri bırakma- 
maktachr.

D oğu'da çalışacak tecrübeli tek
nik eleman bulamıyoruz deyip yayga
ra koparanlar diğer taraftan Doğu'da 
içtenliği ile çalışacak teknik eleman
ları hesabıma gelm iyor diye harcamakta
dır. Aslında onların bu harcama istemi 
ağa ve beylerle olan ittifaklarının bir 
sonucudur.

Van'da Karayollarında inşaat Mü
hendisi olarak çalışan TÜTED Van 
Şub e Başkanı Salih Pişken'i Van'dan 
Edirne'ye sürerek ne denli bölgenin  
kalkınmasını istediklerini kanıtlamışlar
dır. İki yıldan fazla bir süredir Kara
yollarında mühendis olarak çalışan  
arkadaşımızın, gerek çalışm ası ve ge
rekse iş verimliliği yönünden başarılı 
olduğu herkesçe bilinm ekteydi. Ancak 
kontrolunda çalışan müteahhit ve taşa- 
ronların bir takım haksız istemlerine 
karşı koym aktaydı. Artık bu koşul
lar altında sırtını sermaye çevrelerine 
dayam ış olan MC, Salih Pişken'i harca- 
malıydı. N itekim  de öy le  oldu. Çünkü 
MC iktidarı halkın kalkınmasını ve 
demokrasi mücadelesini değil bir avuç 
müteahhit ve sermayedarın kalkınma
sını istemektedir. Bir taraftan kıyımlar 
yapılırken Van bölgesi Karayollarında 
ço k  sayıda mühendise olan ihtiyaç 
Genel Müdürlüğe bölge müdürü tarafın
dan iletiliyordu. Fakat, hiçbir zaman bu 
kıyımlar teknik elemanların bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesini gerileteme- 
yecektir.

iyeni şubeleri
Manisa ve Ordu şubelerinin ku

rulması iç in  geçtiğim iz ay içinde yetki 
isteğinde bulunulmuştur. Bunun üzerine 
Genel Merkez Yönetim  Kurulu tarafın
dan gerekli yetki verilmiştir.

Yeni şubelerimizin Müteşebbis 
heyetleri ve Haberleşme Adresleri şöyle- 
dir:

MANİSA ŞUBESİ:

Ragıp PEKDtKER Kimya Müh. 
Tacettin AKDAĞ Makina Müh. 
Ahm et ÇİMEN Makina Müh.
İbrahim ÇELlK Tekstil Müh.
Kemay Murat DURUR Teknisyen

Haberleşme Adresi:
Ragıp PEKDİKER, Sakarya Mah.Ya- 

manlar Cad. 52 /2  
MANİSA

ORDU ŞUBESİ:

Burhan C. MARANGOZ inşaat Müh. 
A.Rabii TOKATLIOĞLU inşaat Müh. 
Osman TOMAKİN Harita Müh.
Bahri ÖZDOĞRU inşaat Müh.
İbrahim YURTTUTAN Mimar

Haberleşme A dresi:
Burhan C. MARANGOZ, Sivas Cad. Yü

rür İşhanı Kat:2 Tel 1137  
ORDU
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zırlanırken asıl ilgili ve mesul dairenin 
yazılı tekliflerinin dikkate alınmadan 
hazırlandığına ve evvelce fen adamla
rına tanınmış olan bazı yetkilerin  kal
dırılmış bulunduğuna m uttali oldum.

İlgili ve mesul dairenin talimatna
me hakkındaki yazılı tekliflerinin bir 
örneği ilişikte sunulm uştur.

Fen adamlarına evvelce tanınmış 
olan bazı hakları kaldıran ve tatbikatta  
birçok aksaklıkları meydana getirecek 
olan yeni talimatnamenin, Vekâletim iz  
ilgili ve mesul Dairesinin teklifindeki 
esaslar gözöniinde bulundurulmak sure
tiyle yeniden te tk ik  edilerek değiştiril
mesi cihetine gidilmesi zaruri görülmek
tedir.

Yüksek Vekâletlerince de tensip 
buyurulduğu takdirde gereğinin yapıl
masına emirlerinizi rica eder, saygıla
rımı sunarım.

Eki: İlgili Dairenin teklifi (5 sahife)

Maarif Vekili 
İm za

1965  yılına kadar zaman zaman 
sert, zaman zaman yum uşak protesto
larla bu haksızlık aralıksız dile getiril
mesine rağmen, bırakın sorunun çözü
münü, tekniker toplum u daha da geriye

lar, ilgili Bakanlık ve kuruluşlara gönde
rilen yazısı incelendi;

Yazı Bakanlığımıza geç gelm iş
tir. Her daldaki teknik elemanı ve sa
natkârı istihdam eden Bakanlığımıza 
bağlı Kurumlardır. Bu itibarla toplan
tı tarihi daha ileri bir güne alınabilse idi 
K urum lanm am  görüşleri alınmak sure
tiyle gündeme m evcut isteklerin daha 
sıhhatli şekilde cevaplandırılması müm
kün olabilecekti.

Kanaatimizce her birisi Türkiye 
çapında büyük birer endüstri kuruluşu  
bulunan KU RU M LARIM IZD A, GEREK  
ETÜD G EREK İM A L A T  VE GEREK
SE EĞİTİM  A L A N L A R IN D A  MÜHEN
D İSLE İŞ Ç İ  A R A SIN D A K İ TEKNİK  
H A B E R LE ŞM E  VE DİĞER SO RU N 
L A R I K A N A L İZ E  EDEBİLECEK BİR  
TEK N İK  SIN IFIN  İH D ASI LÜZUM LU  
BU LU NM AKTADIR.

İŞ Ç İY E  HER HUSUSTA REH 
BER, ÜST KADEM E VE TEKNİK  
İD AREC İYE, MÜHENDİSE E N  Y A K IN  
YARD IM C I OLABİLECEK, D Ü N Y A 
D A K İ TEKNO LO JİK G E LİŞM E Y İ TA
KİP, TÜ RK İYEM İZİN  BU  KO NUD AKİ 
SO R U N LA R IN I KEN D İ ÇAPINDA  
ÇÖZEBİLECEK N İTELİK TE  BİR  E- 
LEM AN  TOPLULUĞU GEREKM EK
TEDİR.

B öyle bir uygulamaya gidilirken, 
yetişecek olan bu yen i teknik elemanın;

1. ö ze l ve kamu sektöründeki ve

malıdır diyem ediği için ; yüksek teknis
yen okulları açılmalıdır şeklinde zama
nın hükümetine yeni bir görüş getirmek
te en büyük çelişk i içine düşm ekteydi.

Genel olarak belgelem eye ça lıştı
ğım ız gibi gelm iş geçm iş burjuva hükü
metlerinin bu konuda hiçbir zaman, p- 
lanlı ve tutarlı çalışması olm am ıştır. Bu 
yetenekte elemanlara da ihtiyaç kaçı
nılmaz olunca, her gelen hükümet kendi 
kafasına göre bir okul şekillendirmiştir. 
Bu gün aynı yetenekli teknik elem an
ları isim isim ayırırsak bu sorunun altın
dan çıkmak olanaksızdır.

Aynı amaçla yetiştirilm ek iste
nen, aynı görevi yapan, Fen memuru, 
tekniker, Yüksek tekniker, teknoloji mü
hendisi, teknisyen, ön lisans mezunu ve 
MC Hükümetinin YAY — KUR adı altın
da yeni yarattığı uygulayıcı Yüksek T ek
nik Okul mezunlarının görevleri nedir? 
Bu elemanlarda aranan ilk özellik, kısa 
devrede üretime, pratik yetenekli e le
manlar yetiştirm ek değilmidir? Amaç 
bu olunca, bu kadar eğitim  kurumunu 
yaratmanın anlamı ne? Bu sorunlara ç ö 
züm bulmak yerine, sorunları geçiştir
mek değilmidir? Bu eğitim  kurumla- 
rında yetişen  Teknik eleman üretim 
içinde kendisi nasıl tanıtacak? Bu yete
nekteki elemanların yapabilecekleri iş 
ler ne olacak? Bu insanların, anayasal 
hakkı olan daha ileri eğitim  sonsuzluğu  
nasıl çözüm  bulacak?

tekniker 
okulları neden 

açılmalıdır

r Sanayi'e yönelik çalışm a planları 
uygulamak isteyen, geri kalmış ülkeler, 
genellikle kendi koşullarına göre eğitim  
kurumlan açarak, kısa zamanda üretimi 
etkileyebilecek elemanlar yetiştirm ek  

zorundadır. Bu amaçla açılan bu okulla
rın da belli bir zaman sonra, tutarlı 
hiçbir gerekçe gösterilm eden kapatıl
ması, ülkenin yönetim ini elinde tutan  
egem en güçlerin çıkarlarının korun
ması ile yakından ilgilidir.

Hiçbir eğitim  kurumunun tekno
lojik gelişm enin gerisinde kalıyor diye, 
kapatılması tutarlı bir gerekçe olamaz. 
Bu görüş sadece bu kurumlan yok  
edenlerin kullandıkları çürük bir daya
naktır.

Bugün varlıkları, yararları ortada, 
birçok deneylerden geçm iş k öy ensti
tülerini kapatanlar, kimlerin yararına ka
rar almışlardır, bilinir. Bu karar aynı 
korku ve kuşkuyla 1968  yılında da tek
nikerler için  gündeme gelm iş ve uygu
lanmıştır.

Bir eğitim  kurumunu kapatmadan 
önce o eğitim  kurumunun ülkeye,
0 güne kadarki yararını, zararını enine 
boyuna hesap etm ek gereği vardır. 
Yapılan bu araştırmadan sonra gerekir
se, bu eğitim  kurumunu yenilem ek zo
runluluğu ortaya çıkar ki bu da eği
tim  kurumunun yine kapanmasını gerek
tirmez. En doğrusu, kapatmak yerine 
eğitim  kurumunun, teknolojik gelişm e
ye göre yenilenerek, eğitim e devam  
ettirilmesidir. Bir de bu araştırmaların 
ve alınacak kararın özünde parti çıkar
ları, k işisel çıkarlar yatmamalıdır. Bugün 
dahi bu okulların hangi gerekçeler öne  
sürülerek kapandığı bilinmez. Olaylar 
zamanla daha derinlemesine incelendi
ğinde, işin  başında iyi n iyet olm adığı 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bu kısa genel açıklamadan sonra, 
sorunun tem eline inip tekniker toplu- 
munun tarihi gelişim ine bakarak, tek
niker okullarının neden kapandığını, 
neden açılm ası gerektiğini olayları ince
leyerek belgeleyelim .

HANGİ AMAÇLA, NASIL KURULDU? 
N ASIL KAPATILDI?

Tekniker okulları 1911 yılında 
ÎTÜ mezunu yo l ve dem iryolu mühen
dislerine yardımcı teknik eleman yetiş
tirmek amacı ile, Nafıa K ondoktör Oku
lu adı altında öğrenim e açıldı. 1937  
yılına kadar bu isim altında öğretim e  
açık  tutulan bu okul, 1937 yılında dışa
rıdan ithal edilen yabancı eğitim  uzman
larının isteği üzerine, yeni açılacak  
teknik okulla birleştirilerek, hem tekni
ker hem mühendis yetiştiren bir kurum 
haline getirildi. B öylece 4 senelik bu 
okullarda, 2 sene okuyan tekniker, 
4 sene okuyan da mühendis oluyordu.
1952  yılına kadar'bu sistem le öğrenim  
devam etti. Ancak, ünvan ve etiket 
meraklısı yöneticiler okulun esas sahibi 
Fen memurlarını (Teknikerleri) bugün 
İstanbul DMM Akademisinin bulunduğu  
okuldan çıkarm ayı başardılar.

1911  yılından beri ülkesine büyük 
hizm etler yapm ış bu gücü yoketm enin  
getireceği zararı da düşünen işbirlik
çiler, okulu İstanbul Sultanahm et Sanat 
Enstitüsüne taşım ayı da ihmal etm edi
ler.

1 9 6 0  yılına kadar sayıları 28'e  
çıkan bu okullar hiçbir plana dayan
madan, her yerde mantar biter gibi açı
larak, politikacıların en geçerli yatı
rım aracı olarak da göze çarpıyordu. 
Bütün bunlar yetm iyorm uş gibi 1952-
1953  yılında teknikerlere tanınan yetk i
ler de 1960  (27 Ocak) tarihinde alınan 
bir kararla yokedilince, bütün tekniker
ler öğrenim i bırakarak "sokağa dökül
mek" zorunda kalıyorlardı. İmar ve İs
kan Bakanlığının aldığı bu karara aynı 
hükümetin Milli Eğitim  Bakanlığı ise şu 
yazıyla karşı çıkm aktaydı:

Zata mahsus 16-3-1960 

İM AR VE İSK A N  VEKALETİN E

27 Ocak 1960 tarih ve 032.22-238  
sayılı yazım ıza ektir.

6785 sayılı İmar Kanununun 14. 
maddesine göre yüksek mimar, yüksek 
mühendis, mimar ve mühendisten gayri 
fen adamlarının selahiyet ve m esuliyet
lerini tespit eden yen i talimatnamenin
1 Mart 1960 tarih ve 10445 sayılı 
Resm i Gazete'de neşrinden sonra yapı-

^ l a n t e t k i t ^ i z e r i n e t o n a m e h c ^

itilerek, tam anlamı ile ikinci sınıf in
san muamelesi görüyordu.

Yasal yolların tümünü zorlayarak 
sorunlara çözüm  isteyen teknikerler, 
bu yolla amaçlarına ulaşamayınca bu 
defa kararlı olarak okullarını, 1966  
yılında tamamen terk edip, ölüm oruç
ları ve boykotlarla sorunlarına kesin 
çözüm  istediler. Bir sene devam eden 
bu inançlı ve kararlı mücadele 1965  
Demirel Hükümetinin hiç de hoşuna 
gitm em iş; rahatını ön planda tutan bu 
hükümet teknikerlerin tüm sorunlarını 
çözm ektense kapatmayı daha kazançlı 
saym ıştı.

Böylelikle, em ekçi çocuklarının  
gidebileceği bu okulları yok etm ekle 
bu hükümetlerin kime hizm et ettiği, 
kimden yana olduğu da ortaya çık ıyor
du.

Bu olaylar içinde tekniker top- 
lumuna sus payı anlamında, bir yüksek
lik ünvanı vermeyi de ihmal etm eyen  
yetkililer üç senelik gece öğrenim i ya
pan bu gençler zaten yüksek öğrenim  
görmüş olmalarına rağmen bunun üze
rine bir sene daha ilave ederek yük
seklik kazandırmak yutturmacasının bir 
başka şeklini de teknikerlerin önüne 
seriyordu.

Görüldüğü gibi bu karar hiçbir 
gerekçeye dayanmıyordu. Sadece hükü
m etin rahatı iç in  bu karara varılmıştı. 
Okulların bir oldu b ittiyle kapandığını 
gösteren belgeler de, olaylarla birlikte 
sırayla açığa çıkınca; D.P. hükümetin
deki Bayındırlık Bakanlığı ile Milli 
Eğitim  Bakanlığı arasındaki bu çelişk i 
bu defa da, 1968 A.P. hükümetinin 
Milli E ğitim  Bakanlığı ile Sanayi Bakan
lığı arasında başka şekilde devam edi
yordu. Sanayi Bakanlığı ile Milli Eğitim  
Bakanlığı arasındaki çelişk iy i kanıt
layan yazı ise şö y ley d i:

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA  
Ve 3 5 9 /2 4 4 6 3  sayılı yazıları hakkındaki 

Görüşlerimiz

İKİNCİ B E Ş  Y IL L IK  K A L K IN 
MA P LA N I ÜÇ Y IL L IK  sanat enstitüsü 
öğreniminin D Ö R T  Y IL A  çıkarılmasını 
ve bir teknisyen sınıfının ihdasını öngör
mektedir.

Milli Eğitim  Bakanlığının bu gö
rüş açısından ele almış olduğu çalışma-

sanayideki yeri ve görev ve yetkilerinin  
t es biti.

2. TEO RİK  D ERSLER A Z A L 
T IL M A L I T A T B İK İ D ERSLER A R T I
R ILM ALID IR .

3. Türkiye'nin sanayileşme prog
ramı içerisinde en çok lüzumlu bulunan 
dallarda yetişmelerinin sağlanması.

4. Komisyonlarda olup meclisle
re sevk için çaba gösterilmesi.

Eski Sanat Enstitüsü mezunları
nın bazı sanayi kollarında faydalı oldu
ğu ve bunlardan çok  yararlandığı ma
lumdur.

Yeni teknisyenlerin fonksiyonla
rı belli olmadığından ve yapacakları iş
ler bilinmediğimden iş yerleri bunları is
tihdamdan kaçınmaktadırlar.

Netice olarak, Milli Eğitim  Ba
kanlığı Teknolojinin gelişmesi, Türki- 
yem izin  sanayileşmedeki gösterdiği ih ti
yaç ve beş yıllık kalkınma plânı çerçe
vesinde bizim istediğimiz nitelikte tek
nik elemanın yetiştirm ek sorumluluğu
nu taşımamaktadır.

Mesele ünvanda değil, n itelikte
dir, eleman niteliği oranında da tatmin  
olunmalıdır kanaatindeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
imza

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
BİLE ÇELİŞKİ İÇİNDE

1968 yılında D.P.T. bir karar ala
rak beş yıllık kalkınma planı içinde tek
niker okulları yerine teknisyen okul
larının açılması gerektiğini hükümete gö
rüş olarak götürüyor. Ancak; aynı D.P. 
T. 1974  yılında ise şu öneriyi hükümete 
sunmaktaydı:

"............... Lisans eğitim ine hazır
lık biçim inde geliştirilen Ön lisans 
yerine yüksek teknisyen öğretm en, yük
sek sağlık teknisyeni gibi Unvanlarla ça
lışacak ve ekonom inin en çok  ihtiyaç  
duyduğu ana kademe insan gücünü 
yetiştirecek, ön lisans okullarının kurul
ması ve geliştirilmesi gereklidir. . . . "

İşte; devlet planlama teşkilatı da 
her yıl plan değiştiriyordu. 1968 yı
lında tekniker okullarının kapatılıp, tek
nisyen okullarının açılm asını uygun bu
lanlar; 1974 yılında da teknisyen okul
larının kapatılıp, tekniker okulları açıl-

SONUÇ OLARAK

Yazımızın başında belirtildiği 
gibi geri kalm ış Ülkelerin mutlak suret
te üretici niteliği ağır basan teknik ele
manlara, kalifiye işçilere ihtiyacı vardır. 
Bu ihtiyacı karşılamak ise planlı ve sis
tem li bir eğitim i gerektirir. İstenen plan 
dahilinde bile olmasa; bu nitelikte ele
manları yetiştiren ve 1911'den beri 65 
yıllık uzun bir deneyden geçm iş, 2. Beş 
Yıllık Kalkınma Planı'nm uygulanma
sında planın % 76.4'nü uygulayan; okul
lar kapalı olmasına rağmen bugün dahi 
kamu ve özel sektörün ısrarla tekniker 
araması, tekniker okullarının açılmasını 
gerektiren som ut belgelerdir. Bu okulla
rın politik yatırım aracı olmadan, sana
yinin yoğun olduğu bölgelerde EĞİTİM 
ÜRETİM-İNSAN GÜCÜ ilişkisi göz önü
ne alınarak yeniden açılm ası en doğru 
ilke olacaktır.

Montaj sanayiinden kurtulup  
ağır sanayiye geçm enin en büyük koşulu  
öncelikle bu sanayiyi ayakta tutacak  
üretici teknik elemanlarla mümkündür. 
Em ekçi kitlelerin özel kurslarda çocu k 
larını yetiştirip , üniversiteye yollayamı- 
yacağını da düşünürsek bu okulların  
açılm ası em ekçi kitlelerinde en büyük 
isteğidir.

Bununla birlikte bu okulların 
açılm ası, kavram kargaşalığı yaratan 
tekniker - teknisyen - yüksek tekniker- 
Fen Memuru - ö n  lisans, Yardımcı Mü
hendis - Teknoloji Mühendisi - Yüksek 
Teknik Okullarını, aynı amaca yönelik  
olduğundan bir eğitim  kurumu altında 
topla yacaktır.

Ortada kalan 15 bin teknikerin, 
15 bin teknisyenin YETKİ — EĞİ
TİM — ÜCRET sorunu bu okulların a- 
çılm asıyla çözüm e ulaşacaktır.

100  bine yaklaşan meslek okulu  
m ezunu genç, yine bu okulların açılm a
sı ile, ekonom ik durumunu kendi yara
tıp, Yüksek öğrenim  görme olanağı bu
lacak ve kısa yoldan hayata atılıp üretim 
içinde görev alacaktır.

Mezun olduğunda, Unvanının, 
yetkisinin ne olduğunu dahi bilm eyen  
ön lisans okulundan mezun gençlerin  
de sorunları burada çözüm e kavuşacak
tır.

Bu nedenle bu okulların yeniden  
öğrenim e açılması kaçınılmazdır.

TÜTED HABERLER/ŞUBAT 1976/SAYFA ALTI



AYÖD • TİB • TMMOB 
TÖB-DER • TÜMAS • TÜM-DER 
TÜM ÖĞRETİM ÜYELERİ DERNEĞİ 
TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ • TÜTED

Dünyanın sürekli bir değişim  ve oluşum  süreci içinde olduğunu, buna 
bağlı olarak ülkemizde de sanayileşm e ve kentleşm enin giderek ağırlığını 
duyurduğu bir yapısal değişikliğin  olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
konuşm acı şöy le  devam etm iştir:

"Yaşamak için  üretim gerektiğine ve üretim için  de bilgi zorunlu  
olduğuna göre bilgi edinm e ve giderek mevcut bilgilere yeni bilgiler eklem e 
süreci olan eğitim  tem elde üretim içindir, üretim e doğrudan etki yapması 
nedeniyle eğitim  altyapı ile ilişkilidir. Diğer yandan, eğitim  değer yargılarını 
ve ideolojileri de içerir, ve böylece kurumlaşır. Ki bu açıdan eğitim  üst yapı 
içindedir.

Toplum da egem en sınıflar eğitim in planlanmasını da üstlenir ve kendi 
gereksinmelerine göre yönlendirirler. Tarihin akışı içinde bu hep böyle o lm uş
tur. Günümüzde de ayni doğrultuda işlemektedir.

£ğ itim  kurumlarının işlevi ikilidir:
1- üretim  için  ekonom inin gerektirdiği nitelikte eleman sağlamak;
2- Kurulu düzenin haklı ve meşru olduğu konusunda bireyleri şartlamak 

ve egemen ideolojiyi yaymak ve yerleştirmek.
Burjuvazi yükselme dönem lerinde karmaşıklaşan üretim araçlarına 

yeterli eleman yetiştirebilm ek için  em ekçilere okuma, yazma ve sayı saymayı 
öğretm eğe razı olrpuş, parasız ve zorunlu ilk öğretim i düzenlemiştir. Bugün 
ise kapitalizm üretici güçlerin gelişm esini engellem e aşamasındadır.”

Bu çarpık planlama, bireylerin kabiliyet ve yetileri doğrultusunda  
gelişmelerine, yaratıcı olmalarına engel olmaktadır, üniversite kapılarında 
yüzbinlerce gencin yığılm asının ana nedeni budur."

Daha sonra illere ve bölgelere göre, üniversite giriş sınavları sonuçlarını 
değerlendiren konuşm acı buradaki dengesizliği, adaletsizliği ve bunun neden
lerini belirterek; üniversite giriş sınavları öğrencileri kabiliyet ve yetileri 
doğrultusunda fakültelere dağıtma yerine üniversiteye girmek için  başvuran 
kitlelerin girmesini engellemek için  bir araç olarak kullanıldığını belirtmiştir. 
Daha sonra üniversitelerimizdeki bunalımların nedenlerini açıklayan konuş
macı şöy le  devam etm iştir:

"Toplumlar dinamik bir yapıya sahiptirler. Bunun sonucu olarak sürek
li bir gelişim  ve oluşum  içindedirler. Toplumdaki bu gelişm e ve oluşlara ayak 
uyduramayan kuramlarda bir bunalımın ortaya çıkm ası doğaldır. Ü lkem izde  
de yapısal bir değişiklik vardır. Üniversitelerimiz bu yapısal değişik liğe ayak 
uyduramamanın sonucu olarak bir bunalımın içine yuvarlanmıştır.

Üniversitelerdeki bozuklukları sergileyerek devam eden konuşm acı 
üniversitelerin gerçek anlamda özerk olm adığını, öğrencilerin yönetim e katıl
madığını, eğitim in em ekçi sınıfların çıkarlarıyla bağdaşm adığını belirterek  
bu sorunun nasıl çözüleceğini şöy le  açıklamaktadır:

"Bütün bu çözüm lem enin ortaya koyduğu gerçek şudur; sınıflı toplum- 
larda üniversitelerin bilgi üretmek ve bu yolla toplum un gelişmesindeki halkla 
karşılıklı etkileşim  içindeki işlevlerini yerine getirebilmeleri için  özerk ve 
demokratik olmaları gerekmektedir. Kuşkusuz, üniversitelerin dem okratik
leşmesi uğruna verilen mücadele toplum un dem okratikleşm esi mücadelesinin  
bîr parçasıdır" denilen konuşm ada 1968'den bu yana gençliğin  verdiği 
anti-emperyalist, anti-faşist mücadelenin önemi vurgulandıktan sonra dem ok
ratik üniversitenin öğeleri şöy le  sıralanmaktadır:

1- ÖZERKLİK
üniversitenin demokratik olabilm esinin ön koşulu idari, bilim sel ve 

mali özerkliktir, özerklik gereklidir fakat tek başına üniversiteyi demokratik 
yapmaya yeterli değildir. Ancak üniversite içi demokrasi ile anlam kazanır.

Burada bir konuya açıklık getirmek gerekir; savunulan mali özerklik  
bir harcama özgürlüğü olarak anlaşılmamalıdır. Mali özerklik, özerklik bütü
nünün bir parçasıdır ve ancak yönetim i dem okratikleştirilm iş bir üniversitede, 
yani kendi kendini yönetm ek ve denetlem ek üzere gerekli kuramlara sahip 
olan bir üniversitede söz konusudur.

Bir ikinci önemli nokta şudur; özerklik bir üniversitenin toplum dan  
kopmasına neden olacak bir şem siye olarak düşünülmemelidir. Üniversite 
mensuplarının çalışm a özgürlüğü, kendi fildişi kulelerinde yaşama özgürlüğü

olarak anlaşılmamalıdır, özerklik tem belliğin ve keyfiliğin  bir kılıfı değildir.
2- YÖNETİMİN DEMOKRATİKLEŞMESİ
üniversite, A- öğretim  üyeleri ve asistanlar, B- öğrenciler, C- Üniver

site em ekçilerinden oluşan bir bütündür. Bu nedenle yönetim in demokratik
leşm esini bu üç öğe açısından ayrı ayrı irdelemek gerekir.

öğretim  üyeleri hom ojen olm ayan bir topluluktur ve üniversitenin 
sürekli öğelerindendir. Bu sürekli oluşlarından dolayı üniversite öğretim  
üyeleri arasından hiyerarşik bir otorite oluşm uştur. Üniversitenin demokra
tikleşm esi için  bu hiyerarşinin kırılması gereklidir.

Demek ki üniversite öğretim  üyeleri açısından üniversitede yeni bir den
ge gerekmektedir. Bu denge alt kesimlerin daha çok  katkı vermesiyle o luşa
caktır. Yeni dengeyi sağlamak üzere öğretim  üyelerinin tümü bütün yönetsel 
ve akademik kararlara, yönetm eliklerin yapılmasına katılmalıdır. Ayrıca 
üniversiteyi dışarda tem sil etm ek, üniversite dışı ilişkileri kurmak için  fırsat 
eşitliğ ine sahip olmalıdırlar.

öğrenci açısından; öğrenciler devamlı yenilendikleri için  üniversiteye 
dinamizm getirirler. Ayrıca öğrencilerin eğitim-araştırma mekanizması açı
sından üniversitenin kendi kendini denetlem esinde rolü vardır. Bu bakımdan, 
öğrencilerin de öğretim  üyeleri gibi yönetsel ve akademik tüm kararlara ve 
üniversite tem siline katılmaları zorunludur.

üniversitenin üçüncü öğesini oluşturan em ekçiler de sürekli bir öğedir 
ve mutlaka yönetim e katılmalıdır.

DEM OKRATİK 
ÜNİVERSİTE S O R U N U

3- ÜNİVERSİTEDE YAPISAL DEĞİŞME
Üniversitenin dem okratikleşm esi bazı yapısal değişiklikleri de gerektir

mektedir. Bunların önemlileri şöy lece sıralanabilir:
a- Üniversiteyi durağanlaştıran kürsü sistemi terkedilerek daha dinamik  

bir yapı olan bölüm sistem ine geçilmelidir.
b- Üniversitede öğrenci kabulü ve bilim adamı yetiştirm e kapasitesi 

artırılmalıdır.
c- Planlama ile e ş  güdüm sağlanmalıdır. B öylece eğitim in ve araştırma

nın yurt sorunlarına doğrudan bağlı olm ası sağlanabilir.
d- Kamu kuruluşları ile ikili etk ileşim  sağlanmalıda-.
4- HALKLA ETKİLEŞEN EĞİTİMİ SAĞLAMA
Eğitim in halka dönük olm asını tek yönlü olarak aydınlatma, eğitm e, 

halka birşeyler götürme olarak görme elitisf bir görüştür, ve yanlıştır. Aslında 
toplumdan etkileşm e kanallarının açık tutulması ve iki yönlü etkileşim  
sağlanması gerekir.”

Demokratik üniversiteden ne anlaşıldığı böylece belirtildikten sonra 
konuşm a şöy le  sona ermektedir:

"Egemen sınıfların planladığı eğitim  düzene bağlıdır. Bir avuç azın
lığın çıkarları doğrultusunda işlem ektedir. Bu bozuk düzen değişm eden  
gerçekten demokratik bir eğitim  düzenine, dem okratikleşm iş üniversiteye 
kavuşmak olanaksızdır.

Demokratik üniversite mücadelesi veren bütün ilerici demokratik unsur
lar ve devrimcilerin görevi yüksek öğrenim in dem oktatikleşm esi doğrultu
sunda yararlı olacak her öğeyi doğru tahlil etm ek ve somutlaştırarak gerçek
leştirm eye çalışm aktır. Bu doğrultuda kazanılacak her mevzi dahaileri aşam a
lar için  birer başlangıç olacak ve eğitim in yurt sorunlarına dönmesi ile ezilen  
sınıfların kurtuluşu yolunda mücadele yani bir güç kazanacaktır."

M C H Ü K Ü M ETİN İN  
M E M U R  KIYIM I V E 
D Ü Ş Ü N D Ü R D Ü K LER İ

MC ortaklığının iş başında bulunduğu süre içinde yaptıkları kıyımların 
listesini açıklayarak konuşm asına başlayan konuşm acı "adam Öldürme, 
yaralama, işten  el çektirm e, açığa alma, sürgün gibi öğretm enlere, teknik  
elemanlara ve memurlara yapılan baskı ve kıyım, işçilere, öğrencilere ve tüm 
halkımıza yapılan baskı ve zulmün bir parçasıdır. Çalışanların ekonom ik, 
demokratik, sosyal ve siyasal haklarını boğm ayı amaçlamaktadır." dedikten  
sonra şöy le  devam etm iştir;

"Türkiye'de kapitalistleşm e sürecinin başlaması ve bunun doğal bir 
sonucu olarak ortaya çıkan toplum un ayrışması sürecinin uzun bir tarihsel 
geçm işi vardır. D ış emperyalist güçlerin ekonom ik ve politik baskılarının 
gelişm esine damga vurduğu kapitalistleşm e, dönem  dönem  önemli adımlar 
atıldığı halde, hiçbir zaman sağlıklı bir raya oturam amış, çarpık niteliğini 
sürekli olarak koruyagelmiştir. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan dönem 
de, iç pazarı geliştirecek ve kontrol edebilecek bir sermaye birikimi sağlaya
mayan Türkiye burjuvazisi, Cumhuriyetin kuruluşundan ve 1923 İzmir 
İktisat Kongresinden sonra, buna yönelm eye çabalamıştır.

Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen dönem in tem el niteliği, kapitalist- 
leşm e sürecini hızlandırmaya çalışm ak olm uştur. Sermaye birikiminin ileri 
boyutlara ulaştırılması için, tarım ve sanayi kesiminde küçümsenemeyecek  
tedbirler alınmıştır. Kapitalizmin gelişm esine ayak bağı olan engeller orta
dan kaldırılmaya çalışılm ış, devlet işletm eciliğinin en alt düzeyde tutulması 
ve hatta devlet işletm elerinin özel sektöre verilmesi için  çabalar gösteril
miştir. Cumhuriyet sonrası palazlanmaya çalışan burjuvazi, em peryalizm le

mevcut bağları koparmak bir yana, yabancı serm ayeyle anlaşm ayı ve iş 
birliğini hedef almıştır." diye devam eden konuşm a daha sonra devletçi 
ekonom ik politika uygulamasına neden geçildiğini, buna zorlayan iç ve 
dış etkenlerin ne olduğunu açıkladıktan sonra;

"Türkiye'nin ekonom ik yapısını tarımdan sanayiye dönüştüren atı- 
lımlar 1960'lardan sonra gerçekleşm iştir. Daha önceki dönem lerde, belirt
tiğim iz biçim lerde oluşan sermaye birikimleri, 1960'lardan sonra sanayi 
yatırımlarına dönüşm eye başlam ış, özellikle montajcı, iç piyasaya dönük ve 
tüketim malları üretiminin ağır bastığı sanayide önem li gelişmeler olmuştur.

Uzun bir süredir, iktidarı m üttefikleriyle birlikte paylaşan tekelci 
burjuvazi, bu gelişmeler ve kontrol ettiğ i büyük çaplı serm ayeye dayanarak 
1970'lerde iktidarı tek başına elde tutm ak girişimlerini başlatmıştır. G eçm iş 
yılların politik deneyleri Türkiye'de emperyalizm le bütünleşmiş tekelci bur
juvazinin devletin her kesiminde egemen bir güç olarak ağırlığını koyduğunu  
kanıtlamaktadır." diyen konuşm acı, ekonom ik yapıdaki bu değişikliğin  
toplumsal yapıya da yansıdığını belirttikten sonra şöy le  demiştir:

"Egemen sınıflar, bugün memurların verdikleri ekonom ik ve demokratik  
mücadeleden rahatsızlık duymaktadır. Bu demokratik özlü mücadeleyi çeşitli 
yollarla önlem eye çalışmaktadır. Anti-demokratik yasaları artırmaya çaba
lamakta, faşist baskıları yoğunlaştırm akta, Cumhuriyet tarihinde eşi görül
m em iş yoğunlukta memur kıyımlarına bel bağlamaktadır.

"Memurlar ve tüm çalışanlar için , verilecek demokratik mücadeleye 
bilinçli olarak katılma ve sonuç alma yönünde tüm koşullar, artık olgunlaş
mış bulunmaktadır."

Tarihte bürokrasinin yerini belirten konuşm acı özetle:
"Bilindiği gibi egemen güçlerin demokrasinin sınırlarının gelişmesi 

hatta mevcut demokratik hakların kullanılması gibi bir programı yoktur. 
Sermaye için  tek bir amaç vardır, o da daha fazla kâr etmektir. Dolayısıyla 
amacı kâr etm e ortamının devamıdır. Bu ortam onların kafasında herkesin 
kendi verdiklerine razı oldukları sessiz bir ortamdır. Sermaye em eğe daima 
muhtaç olduğundan em ekçilere ölm eyecekleri ve kendi işlerini yapacakları 
kadar bir ücreti seve seve vereceklerdir. Fakat daha fazlasını vermeye gönülleri 
hiç bir zaman razı olmamaktadır, örgütlü zorlamalarla razı oldukları ücret 
artışlarını ise fiyat artışları ile geri almanın en ustalıklı formüllerini de bul
muşlardır. . . ,

DEVAMI SEKİZİNCİ SAYFADA
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DUYURU
Teknik elemanların demokratik kitle örgütü TÜTED, mücadele içinde yeni deneyler kazanıyor 

ve güçleniyor. TÜTED'in güçlenm esinde üyelerinin aktif desteğinin rolü büyük.
Üyelerin aktif desteğinin daha da yoğunlaşm ası TÜTED'i daha da güçlü kılacaktır. Üyelerin  

sağlaması gereken aktif desteğin en önem lisi; TÜTED yayın organının, teknik elemanları ve demokra
siyi ilgilendiren haberlerle beslenmesi eleştiri ve çeşitli göriişlerin iletilm esiyle mümkün.

Öyleyse,
-  TÜTED Haberler i; HABER; YAZI; ELEŞTİRİ VE G Ö R Ü Ş GÖNDEREREK DESTEKLE.
-  TÜTED Haberler in DAĞITILMASINI VE OKUNMASINI SAĞLA.
Yayın Kurulu üyelerden,haber, görüş ve eleştiriler beklem ektedir. YAYIN KURULU

faşizm meslek odalarvıd 
_____ gerilerken

Faşizm in yükselmeye devam ettiğ i, em ekçi 
halkımız ve yandaşlarına yöneltilen baskı ve saldırı
ların görülmedik boyutlara ulaştığı bu günlerde; 
em ekçi halkımızın bir kesimini oluşturan teknik  
elemanlar Şube ve Temsilcilik genel kurullarını 
yaptılar.

Gün geçtik çe  keskinleşm ekte ve safları belir
ginleşm ekte olan ülkemizdeki sınıflar mücadelesi, 
doğal olarak, genel kurullara da yansıdı. Bir yanda 
em ekçi halkımızın yanında ilerici ve yurtseverler, 
diğer yanda sermayenin farklı kesimlerini kapsayan 
gerici-faşizan bir ittifak mücadelenin saflarını o lu ş
turuyordu. Saflaşmanın bu yıl daha da belirgin o l
ması, yani ortadaki unsurların bir yanda yerini al
ması, genel kurullara katılan tüm teknik elem an
ların sınıf mücadelesinde yerini aldığını göstermesi 
bakımından ilginç. Safları belirginleşm iş olarak süren 
genel kurullarda; bağımsızlık, demokrasi, yurt ve mes
lek sorunları tartışıldı ve teknik elemanların ekono
mik talepleri yinelendi.

Bu talepleri şöy le  özetlem ek mümkün:
— Dış ticaret açığının  52  milyar TL'ye ulaş

ması, ihracatın durması, fiyat artışlarının %  18'e 
erişmesi, işsizlik ve pahalılığın artması, devalüasyonun 
güncel bir durum kazanması, Türkiye'nin ekonom ik  
durumunu somutlaştırmaktadır. Som utlaşan duru
mun adı "genel bunalım"dır. Emperyalist-kapitalist 
üretim ilişkilerinden kaynaklanan bunalımdan kurtul
manın yolu; emperyalist dünya sistemi ve onun ku- 
rumlarından bağımsız olm aktan geçm ektedir. Bu 
nedenle; NATO, CENTO, AET ve Enerji Ajansı'ndan 
çıkılm alı, Dünya Bankası ile yapılm ış tüm sözleşm e
ler geçersiz kılınmalı, yabancı üslere el konulmalı, 
tüm doğal kaynaklarımız kamulaştırılmalıdır.

— Tüm antidemokratik, baskıcı ve faşizan  
tırmanışa set çekebilm ek için; tüm faşizan kuruluş
lar ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri kapatılmalı, 
TRT'ye yasal yöneticiler geri getirilmeli, faşist 
katiller yakalanarak cezalandırılmalı, Danıştay ve 
Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmalı ve halkı
mız üzerindeki baskı ve terör bir son bulmalıdır.

— İşçi-m emur ayırımı bir son bulmalı ve tüm 
çalışanlar grev ve toplu sözleşm e olanaklarıyla 
donatılm ış sendikal haklara kavuşmalıdır.

— Memur maaşlarından MEYAK adına kesilen 
ve tekelci sermayenin yedeğine verilen paralar geri

B Ü LE N T VARGEL

verilmeli ve MEYAK yasası geçersiz kılınmalıdır.
— Uygulamadan kopuk eğitim , halka dönük 

olmalıdır.
— Kent toprakları kamulaştırılmalı ve halka 

dönük bir konut politikası uygulanmalıdır.
— Teknik elemanlar arasında yaygınlaşan  

işsizliğe çözümler bulunmalı ve yabancı teknik  
elem an ithaline son verilmelidir.

— İktidara gelişi, halkımıza ve onun bir par
çası olan teknik elemanlara; baskı, kıyım , cinayet, 
işsizlik, pahalılık ve özgürlüklerin kısıtlanması gi
rişimlerinden başka bir şey  getirm eyen ve halkımızın 
bağım sızlık ve demokrasi mücadelesini sıkıyönetim le 
tehdit eden tekelci sermayenin MC hükümeti, tüm 
demokrasiden yana olan güçler tarafından, iktidardan 
düşürülmelidir.

Yapılan oylamaları ilerici ve yurtsever güçler 
ezici bir çoğunlukla kazandı. Faşizm meslek oda
larında büyük bir yenilgiye uğradı.

G elecek günler meslek odalarına ağır görevler 
yüklüyor. Tekelci sermaye ve yandaşlarının g ittikçe  
ağırlaşan bunalımı ve em ekçi halkımızın yükselen  
bağım sızlık ve demokrasi uğraşı, bir bütünlük içinde, 
faşizm i daha da tırmanmaya zorluyor. Halkımızın 
bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin yanında ve 
faşizm in tırmanışı karşısında yer almak ve mücadele 
etm ek meslek odalarının tarihsel sorumluluğu. Diğer 
yandan, tüm teknik elemanların, TÜTED önder
liğinde sürdürdükleri "sendikal hakları elde etme" 
uğraşı gün g eçtik çe  gelişiyor ve yeni boyutlar kaza
nıyor. Sendikalaşma mücadelesinin daha da güçlen
mesinde TMMOB'ye bağlı meslek odalarının işlevi 
oldukça önem li.

Ayrıca TMMOB'ye bağlı meslek odalarının, 
çeşitli mesleki sorunlara çözüm ler veya öneriler 
getirmesi zorunluluğu da bütün bu görevleri daha da 
ağırlaştırıyor.

Bu ağır görevlerin altından kalkabilmenin bir 
tek ön koşulu var. Üyelerin aktif desteği. Y önetici
lerin kollektif çalışm ası ve ilerici üyelerin oy  vermekle 
başlayan sorumlulukları ile sağlanacak olan bu aktif 
destek; TMMOB'ye bağlı tüm odaları bağımsızlık ve 
demokrasi yolunda, faşizm e karşı etkin kılacaktır. 
Bu etkinlik, teknik eleman yığınları içinde, ilerici 
ve yurtseverlerin saygınlığını daha da artıracaktır.

butlar ve k p rsu  üretim tesislerin poje
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MC HÜKÜMETİNİN 
MEMUR KIYIMI VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

BAŞTA RA FI YEDİNCİ SA YFADA

Memurların ücret artışlarından da önemli sorunları demok
ratik haklarını kullanmaları, geliştirmeleri ve örgütlü mücadele 
içine girmeleridir. Bizce m em ur katliamı ve m em ur kıyımının asıl 
nedeni burada yatm aktadır."

Kıyımlar çalışanların demokratik mücadelesini kısıtlamak, 
engellemek hedefine yöneliktir denilen konuşm ada özetle;

"Çalışanlar örgütlenerek dem okratik mücadelelerini sürdür
mektedirler. Memurların bu örgütlü dem okratik mücadelelerini 
engellemek için  kıyım mekanizması, memur, öğretm en, teknik 
eleman demekleri ve meslek odaları yöneticileri ve üyeleri üzerinde 
yoğun bir biçim de uygulanmıştır.

Bunların içinde en yoğun baskı ve kıyıma uğrayan kesim 
öğretm enler olm uştur, öğre tm enler eskiden beri memurlar içinde 
örgütlenme, mücadele ve bilinç düzeyi en yüksek kesim olm uştur. 
Demokrasi ve bağımsızlık mücadelesinde çok önemli bir yeri olan 
öğretm enler , meslekleri gereği ülkenin her köşesinde görev yapma 
durumundadırlar. Gittikleri her yöreye bilgi, aydınlık, ileri düşün
celer taşıyan öğretmenler, bu niteliklerinden dolayı faşist çevre
lerin, öldürmeye kadar varan saldırılarına boy hedefi olmuşlardır. 
Sık sık yapılan tayinler, yer değiştirm elerle, baskı ve tehditlerle 
öğretm enlerin örgütlülük düzeyi bozulmaya, demokratik mücade
lesi engellenmeye çalışılm ıştır. Bütün bu baskı ve kıyımlar öğret
menleri yıldırmayınca, öğretm enlerin yasal toplantı ve yürüyüşleri 
yasa dışı sayılarak engellenmiş, örgütü kapatm a tehdidi savrulmuş
tur. Ancak tüm bu baskı ve kıyım lar öğretm enlerin demokratik 
mücadelesini, bu doğrultuda örgütlenmesini engelleyemeyecektir.

Memur ve teknik eleman örgütleri de geçtiğimiz dönemde 
önemli gelişmeler kaydetm iştir. Bu örgütlerin grevli, toplu sözleş
meli, sendikal haklar doğrultusunda verdikleri mücadele egemen 
sınıfların tepkisi ile karşılaşm aktadır. "

Daha sonra m em ur örgütlerine yapılan baskılar, bu örgüt
lerin yöneticileri üzerindeki yüdırm a girişimleri, kıyımlar, adam ö l
dürmeler, sürgünler anlatıldıktan sonra konuşm a şöyle sona ermek
tedir:

"Söylediklerimizi kısaca özetleyecek olursak katliam ve 
kıyımlar iki m antığa dayanm aktadır. Birincisi tekelci sermayenin 
tam iktidar olmak istemesi ve buna bağlı olarak da önemli mevki
lere kendi m utem et adamlarını getirm ek istemesidir. İkinci ve daha 
önemlisi ise, memurların, öğretm enlerin ve teknik elemanların de
m okratik haklarını kullanmalarını engellemeyi amaçlamaktadır. 
Onları sürekli baskı altında tutarak bir bütün olan çalışanlar müca
delesinden koparmak, dağmık ve güçsüz bırakmak istemektedir. 
Çalışanların örgütlenmesini ve dem okratik haklarını kullanmasmın 
kendi sınırsız kâr isteklerini azaltacağını bilmektedirler, korkuları 
bundandır."

"öğretm en , teknik eleman ve m em ur olarak işçi sınıfının 
ekonomik, dem okratik, sosyal ve siyasal mücadelesindeki yerimizi 
şevkle almalıyız. G erçek kurtuluşum uz emeğin kurtuluşu ile olacak
tır. Ekonomik ve dem okratik  taleplerimizde sanki tek  bir örgütmü
şüz gibi sıkı b ir güçbirfiği içinde olmalıyız. Sermayenin kanlı dikta
törlüğü demek olan faşizme karşı mücadele her an gündemdedir. 
Faşizmi yenecek olan güç başta işçi smıfı olmak üzere tüm çalışan
ların birliği, örgütlü ve kararlı mücadelesidir."

GREVLİ, TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA H A K K I ^  
İKİNCİ SAYISI ÇIKTI!

A M A Ç  : T Ü M — D E R  Y ay ın  Organıdır. 15 Günde bir Yayın lanır.
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