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ON DEMOKRATİK ÖRGÜTÜN
DÜZENLEDİĞİ "FAŞİZMİ V E
KIYIM LARI PROTESTO" Mİ
TİNG VE YÜRÜYÜŞÜ YA
PILDI,

h a y ır dedi
r

POLİSİN MİTİNG ÖNCESİ BÜ
TÜN
ENGELLEMELERİNE
RAĞMEN KATILMA ORANI
ÇOK YÜKSEKTİ.

J

13 Mart mitingi ve
"kitle eylemi»
"F aşist baskılar ve kıyım ları protesto m itin g i" on dem okra

On demokratik kitle örgü
tünün düzenlemiş olduğu faşist
baskılan ve kıyımları protesto
miting ve yürüyüşü 13 Mart 1976
Cumartesi günü saat 13.00'te A n 
kara Tandoğan meydanında yappıldı. örgütlerin başarılı çalışma
ları sonucu mitinge katılma oranı
çok yüksek oldu. 50 binin üze
rinde kişinin katıldığı miting sa
at 13.00'te sıkı güvenlik tedbir
leri altında başladı. Kısa bir açış
konuşmasından sonra her örgü
tün temsilcisi söz alarak, MC hümetinin işbaşına gelmesiyle ar
tan faşist baskıların sonucu bir
çok teknik elemanın, öğretme
nin, memurun, öğrencinin öldü
rüldüğünü, sürgün edildiğini, kı
yıldığını anlatarak hayat pahalı
lığını ve faşizmi lanetlemişlerdir.

tik k uruluşun kitleleri ile birlikte gerçekleştirdiği ikinci
güçlü eylem. Birinci eylem M E Y A K kesintilerini alm ak üze
re yüzbinlerce dilekçenin Maliye Bakanlığına verilmesiydi.
Memurlar, T eknik Elemanlar, öğretm enler som ut sorunla
rını içeren M E Y A K eylemine Türkiye düzeyinde katıldı.
13 Mart eylemi ise, daha büyük anlam taşıyor. Hazırlanışından, m itingin sonuna kadar Dem okratik örgütlerin üyeleri

Demokratik kitle örgütlerinin
grevli toplu sözleşmeli, sendikal
haklarını alana kadar mücadelele
rine devam edeceklerini belirten
konuşmacılar, faşizmin kitlelere
açlık, yoksulluk, zulüm getirece
ğini ve faşizmin başta işçi sınıfı
mız olmak üzere onun yandaşı,

bağımsızlık ve demokrasiden ya
na bütün güçlerin baş düşmanı
olduğu söylenmiştir. Ayrıca fa
şizmin ancak ve ancak örgütlü
mücadeleyle
yenilebileceğinin
belirtildiği mitingde TÜTED adı
na Haluk Orhun konuşmuştur.

MİTİNG BAŞARILI BİR YÜ 
RÜYÜŞTEN SONRA KURTU
LUŞ ALANINDA SONA ERDİ.
Konuşmaların bitmesinden
sonra yürüyüş başlamıştır. Saat
14.30'da Tandoğan'dan başla
yan yürüyüş, Istasyon-Opera-Samanpazarı-Dörtyol-Kurtuluş yö
nünü izlemiş ve Kurtuluş meyda
nında saat 17.30'da son bulmuş
tur. Mitingin sona erdiğini belir
ten konuşmadan sonra kalabalık
olaysız ve disiplinli bir şekilde
dağılmıştır.
Miting ve yürüyüş boyunca
hayat pahalılığını, faşizmi ve MC
iktidarını lanetleyen pankartlar

taşınmış, "Kahrolsun Faşizm ",
"Bağımsız Türkiye", "Okullar
açılsın" sloganları atılmıştır.

POLİS MİTİNG DAĞILIRKEN
BAZI KİŞİLERİ GÖZALTINA
ALDI
Miting hazırlık çalışmala
rından itibaren başlayan yoğun
baskı miting sona erinceye kadar
sürmüştür. Her türlü yasal gerek
lerin tamamlanmasına rağmen
afişleme yapılırken ve bildiri da
ğıtılırken bir çok görevli kanun
suz yere göz altına alınmış ve bir
kısmına işkence yapılmıştır.
Miting günü Eskişehir'den
ve Yozgat'tan gelen gurupların
önleri kesilerek miting ve yürüyü
şe katılmaları engellenmiştir.
MC'nin bütün baskı ve terörüne,
kitleler mitinge yüksek katılımla
cevap vermişler, bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesinde kitlele
rin kararlı olduğunu, faşizme
geçit vermiyeceklerini açıkça
göstermişlerdir.

a k tif görev aldılar. Bir hafta boyunca Memurlar, Teknik
Elemanlar, öğretm enler bildiri dağıttılar, afiş yapıştırdılar.
100 lerce k işinin karakollarda sabahlatılması, dövülmesi kit
leleri yıldırm adı. Y u rdu n d ö rt bir yanından mitinge büyük
oranda katılm a oldu.
Miting alanında, yürüyüş sırasında Memurlar, öğretm enler,
Sağlık Personeli, Teknik Elemanlar, öğrenciler m iting tertip
kom itesinin slogan ve önerilerine uyarak disiplinli, örgütlü
mücadelenin en güzel örneğini verdiler.
Kararlılık, m iting dışı slogan ve girişimleri m ahkum etti,
susturdu.
Kitlelerin som ut sorunların içeren her slogana, en geniş bir
şekilde sahip çıkıldı. Faşizm in geriletilmesinin, tüm dem ok
ratik güçlerin kitle eylemi ile m üm kün olacağı bir kez daha
vurgulahdı.
Faşizme karşı mücadelede 13 Mart m itingi dem okratik ör
gütlere büyük tecrübeler kazandırdı. Bundan böyle, daha
güçlü eylemler gündemde.
TÜT ED H A B E R L E R

*

şubeler mitingi aktif
olarak destekledi
Tüted'in Ankara, İstanbul, İzmir,
Antalya, Eskişehir ve Bursa ör
gütleri tabanlarının mitinge katıl
malarını sağlamak için başarılı
bir çalışma verdiler. MC'nin kıyı
mına uğrayan, haksız yere sürü
len, işkence edilen teknik ele
manlar; yandaşı örgütlerle birlik
te bütün kinleriyle kahrolsun fa
şizm diye haykırdılar. Bütün
inançlarıyla bağımsız Türkiye
diye bağırdılar. Bağımsızlık-demokrasi mücadelesindeki yerle
rinin önemini kavrayarak sendi
kal haklarımızı söke söke alaca
ğız dediler.
Yurdun dört bir yanından

FASİST BASKILARI
VE KIYIMLARI PROTESTO
M İTİ IMG VE YÜRÜYÜŞÜ
* faşist katliamlar önlenmelidir
* 141 142 ve tüm aııti demokratik
yasalar kaldırılmalıdır
* dgm kapatılmalıdır
* issizlik ve pahalılığa
sonverilmelidir
* kıyımlar durdurulmalıdır
* demokratik eğitim sağlanmalıdır
* grevli toplu sözleşmeli sendikal
haklarımız ¡cin mücadele

koşup gelenler örgütlü mücade
lenin önemini bir kere daha kav
radılar.
Faşizme karşı kinleri daha
bir arttı. Faşist tırmanışı durdur
mak için geniş tabanlı kitle eyle
minin gerekliliğine bir kere daha
inandılar.
Ve MC hükümetinin estir
diği terör havasının, kıyımın, iş
kencenin ilerici, yurtsever, de
mokratlan yıldıramıyacağmı ak
sine daha kararlı, daha aktif, da
ha bilinçli olarak bağımsızlık-demokrasi mücadelesine aktif ola
rak katılacaklarını bir kere daha
gösterdiler.

pankartlarına el kon m uş ve yırtılm ıştır,
parçalanm ıştır.
Tüm bu baskı yöntem lerine, arka
daşlarımıza uygulanan zulm e rağmen 50
bini

m ü c a d e le

aşkın

ilerici, yurtsever, dem okrat,

devrimciler fiili sıkıyönetim uygulayıcıla
rına gerekli cevabı vermiştir. "Bağım sız
T ürkiye", "Kahrolsun F aşizm " sloganları
A nkara'nın m iting alanlarını ve sokakları
Bununla

da

yetinmeyen

polisler,

arkadaşlarımızı dövmeye başlamışlardır.

nı

inletm iş, faşist köpekleri inlerinden

başlarını çıkaram az durum a getirmiştir.

TÜM-AS Genel Sekreteri Faruk SİNAN-

Y ol boyunca binlerce A nkara’lı fa

G İL arkadaş feci şekilde olm ak üzere,

şist uygulamalara karşı çıkacaklarını yü

bu kez belediyeden de gerekli izin alm ış,

TÜS-DER

rüyüşe fiilen katılarak göstermiştir.

I
M İT İNG VE Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü

ancak afişleme, başladığı anda polislerin

T M M OB Genel Sekreter Yardımcısı arka
Karakoldan

nin, 13 Marttaki etkin eylemi, ne yazık ki

D Ü Z E N L E Y E N 10 K U R U L U Ş U N TRT

arabalarının afişleme yapan arkadaşları

içeri giren arkadaşlarım ızın ayaklarını po

dem okrat olarak bilinen basında da küçül

VE B A SIN D A K İ S A N SÜ R

m ızın üzerine hızla sürülmesi, kaçışm ak

lisler tekmelemişlerdir.

tülerek verilmiş ve faşist baskılara ve kı

A N L A Y IŞ IN A K A R Ş I Y A P T IĞ I

zorunda kalan arkadaşlarımızın yaralan

Dayak atan polislerin k im liği sorul

yımlara baş kaldıran kitlenin sesine so

B A SIN A A Ç IK L A M A Y I Ö Z E T L E

masına neden olm uştur. Bir arkadaşımız

d u ğ u n d a cevap verilmemiş, teşhis edilen

rumsuzca kulak verilmemiştir. Bu mitinge

SUNUYORUZ,

dizinden

Yüzlerce

bir polis, diğer polislerce oradan uzaklaş

5 bin kişinin katıldığını öne süren basına,

t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

m em ur, öğretm en, teknik eleman ve ö ğ 

tırılm ıştır. Ankara V aliliği ve C.Savcılığı

m itingin, açıklam am ıza ek olarak verdiği

renci sille tokat ve küfürler arasında polis

nezdindeki girişimler ise yanıtsız kalm ış

m iz resimlerini sunarken b u n u n iyi niyetli

arabalarına bindirilerek karakollara götü

tır.

bir yanlışlık o ld u ğu n u ve bu açıklam a

silahlı

"Faşist Baskıları ve kıyım ların pro
testo miting ve yüniyüş"ü kararı alındık
tan sonra örgütlerimizce yapılan hazırlık
çalışmaları som utunu faşist güçlerde ve
onun bugünkü iktidarı MC'de bulan ve
a çık faşizm i tezgahlamaya yönelik bir di
zi faşist uygulama engeli ile karşılaşırken
yüzbinlerce ilerici, yurtsever, dem okrat ve
devrimciye Sıkı Y önetim in sivil kadrolar

saldırısına hedef olm uştur. Polis

derin

yaralanmıştır.

daşlarım ız

Ankara

Şube

dövülmüşlerdir.

Başkanı

ve

Miting ve yürüyüş için A nadolunun

rülmüşlerdir.

Son olarak, 50 bini aşkın bir kitle

m ızla

yapılan

hataların

düzeltileceğini

um arız.

Karakolda, yine aynı gerekçe, so

dört bir bucağından gelen ilerici binlerce

kakları kirletme gerekçesi öne sürülmüş,

arkadaşımız otobüsleriyle yollarda bekle

Belediyeden

tilm iş,

pankart ve filamaları ellerinden

lerini, 10 bin kişinin katıldığı Japon m itin 

güzergah belli değil denilerek yüzlerce ar

alınm ış

ve sudan bahanelerle gözaltına

gini, veren T R T 'n in 50 bin kişilik Türkiye

kadaşım ız gözaltında tu tu lm u ştur. Böyle-

alınm ış ve tutuklanm ışlardır. Y ozgat, Si

Başkentindeki m iting ve yürüyüşüne yan

ce asıl amacın duyurm ayı engellemek ol

vas, İstanbul, Niğde, Sungurlu ve daha bir

çizm esini ve tek kelimeyle dahi söz etm e

d u ğ u kesinlik kazanm ıştır.

ç o k il ve ilçelerden gelen arkadaşlarımızın

mesinin hesabı elbet sorulacaktır.

alınan

izin gösterildiğinde

45 kişinin katıldığı dernek kongre

ca fiilen uygulanm akta old uğunu da bir
kez daha kanıtladı.
Miting ve yürüyüşün duyurulması
amacıyle yapılan ilk afişlemede gerekli
yasal işlemler yerine getirilmiş olmasına,
sokakların kirletilmemesi için belirlenen
yerlerin afişlenmesine

rağmen

yüzlerce

memur, öğretm en, teknik eleman, sağlık
personeli ve öğrenci sokakların kirletildiği
iddiası ile gözaltına alınm ış ve asıl amaç
olan

m iting ve yürüyüşün engellenmesi

Belediye Kanunlarına dayanılarak gerçek
leştirilmeye çalışılm ıştır. Ankara V aliliği
ne, örgüt yöneticilerince

yapılan

yasal

uyarılar cevapsız kalmış ve fiili sıkıyöne
tim uygulayıcıları, gerekli başvurmaların
sabah yapılmasını isteyerek, altında im za
larını taşıdıkları izin belgelerini yukarıdan
aldıkları emirlere uyarak hiçe saymışlar,
imzalarına sahip çıkabilm e cesaretini dahi
gösterememişlerdir. Bu arada polis müda
halesine kadar yapıştırılm ış bulunan afiş
ler, bizzat polis ve bekçiler tarafından ve
rilen emir üzerine tırnaklarla sökülmüştür.
Faşist baskılar bildiri dağıtım ında
da kendini göstermiş ve bildiri dağıtan ar
kadaşlarımıza çeşitli baskı yöntemleri uy
gulanmıştır.
İkinci afişleme için tertip komitesi

M IZ R A K ÇUVALA S IĞ A R MI?

ARKEOLOGLAR
DERNEĞİ
KURULDU
Geçtiğimiz günlerde, meslek kolları
nın örgütlenerek demokratik kuruluşların
mücadelesine katılamamaları ve yasal hak
larını alamamaları gerekçesiyle ve bu ek
sikliği gidermek amacıyla arkeologlar der
neği kurulmuştur.
Derneğin amaçlan arasında üyeleri
arasında yardımlaşma ve dayanışmayı
sağlamak, amme hizmetlerine ve ülke
menfaatlerine çalışmak, mesleği daha iyi
bir düşeye çıkarmak olarak belirtilmiştir.
Bir dernek yetkilisinin açıklamasına
göre :
"Kazı işlemi sırasında bir arkeolog,
topografya, harita, jeoloji, mimari, resto
rasyon, rekonstrüksiyon, röleve, envanter,
teknik resim ve tüm teknik konulan içine
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alan bir arazi çalışmasını diğer teknik ele
manlarla birlikte yürütür.
Çeşitli bakanlıklarda ve kamu kuruluşlannda planlama ve uygulama birimle
rinde teknik görevlerde istihdam edilen
arkeologlar, halen genel hizmet sınıfında
bırakılarak, hiçbir yan ödeme almadan
çalışmakta ve ağır ekonomik koşullar al
tında ezilmektedir."
Bu sorunların, teknik elemanların
birlikte verdikleri demokratik mücadele
içinde yer almakla çözüleceğinin bilincin
de olan arkeologlar 3.Teknik Eleman K u
rultayına katılmayı istemişlerdir.
Teknik elemanların sorunlarının
TÜTED çatısı altında birlikte çalışmakla
çözüleceğini ve kendilerinin de bu doğrul
tuda çalışacaklannı da belirtmişlerdir.

.Ezilen bir kesim..TEKNİSYENLER
Toplumumuzun içinde bulunduğu
dışa bağımlı kapitalistleşme süreci ve em
peryalist - kapitalist üretim ilişkileri; tüm
insanlarımızı etkiliyor. Onların sorunları,
gittikçe çözümlemelerden uzaklaşarak,
derinleştiriyor. Bu ortak sorunlara sahip
insanlar çeşitli düzeylerde örgütlü değil
lerse işler daha da zorlaşıyor. Günümüz
Türkiyesinin böyle bir sınıfsal katmanı da
teknisyenler.
ÇÖZÜ M BEKLEYEN SO RU N LA R

1970 yılında çıkarılan bir yasa ile
açılan okullar; meslek liselerinin birinci
sınıflardan sonra sınavla öğrenci almakta
ve üç yıllık bir eğitimden sonra, onları
yaşantının içine atmaktadır. Orta okul
dan sonra dört yıllık bir eğitimden geçen
teknisyenlerin sorunlarını şöylece özetle
mek mümkün.
"Üretim için eğitim " temel ilkesin
den yoksun olarak verilen eğitim, teknis
yenlerin üretim süreci içinde gerçek yer
lerini almasını engellemektedir. Bu durum
teknisyenleri üniversitelere girmeye zorla
makta ve fazladan yaptıklan bir yıllık

eğitim değerlendirilememektedir.
1327 sayılı yasa ile teknisyenlere,
teknikerler ile eşit haklar tanınmış ol
masına rağmen, 12 sayılı kararname uya
rınca uygulama böyle olmamamtadır.Teknisyenler bu yasaya rağmen 11.dereceden
başlatılmaktadır.
Bütün bunlar,toplumunda ve üretim
süreci içinde teknisyenlerin yerinin ne
olduğunun belirlenmediğini göstermekte,
sorunların çoğu da bu "belli olmayış"
nedeniyle ağırlaşmaktadır.
ÖRGÜTLENM EK GEREK

Sorunların çözümüne doğru atılacak
ilk adım örgütlenmek sonra bu örgüt ara
cılığıyla tüm Türkiye emekçileriyle birlik
te mücadele vermek. Böylece, yani tüm
emekçi halkımızla dayanışma içinde veri
lecek olan mücadele, teknisyen sorunları
nın çözümüne doğru bir gelişme ola
caktır.
öyleyse sorunlarımıza çözümler bula
bilmek için tüm teknisyen arkadaşların
TÜTED içinde örgütlenmesi atılacak ilk
adım olacaktır.

trt ve
teknik
elemanlar
TRT'D E ÇALIŞANLAR
BİR BÜTÜNDÜR
TRT'de çalışan teknik elemanın
memur sayılması ve yeterli bir örgütün
kurulamaması bugüne değin TRT teknik
elemanını yalnızlığa itmiştir. Bu yalnızlık
teknik elemanı olaylara bireysel olarak
bakmaya zorlamış ve sorunların çözümü
güçleşmiştir. Olayları bireysel çıkar açı
sından görme ve yorumlama, teknik ele
manı bazı kesimlerde belirli ölçüde yoz
laştırmış, yozlaşan bu kesimlerin, toplum
çıkarlarına karşı çıkarak emekçinin eme
ğini sömüren kesimle işbirliği yapmaları
na yol açmıştır. Teknik elemanın çalış
ması ancak halkının yararına çalıştığında,
gerçek değerini bulabilir.
TRT'de çalışanlar bir hizmet üretir
ler: Bu hizmet "yayıncılık" adı ile tanım
lanır. Bu hizmeti yürütenler yayıncılığı
halkının çıkarları doğrultusunda yürüt
mekle yükümlüdür. Halk çıkarlarının kar
şısında olan bir girişimde bulunamazlar
ve bu tür girişimlere karşı direnirler. Y a 
yıncılık hizmetini yürüten haberci, prog
ramcı, teknik eleman ve diğer kesimler
bir bütün yaratırlar. Bilinçli ya da bilinç
siz bu bütünlemeyi bozmayı amaçlayan,
ve çalışan kesimler arasında çatışma ya
ratmaya uğraşan kitle, kuşkusuz bireysel
çıkarları için TRT'yi sömürenler arasın
dadır. Teknik eleman, faşizan baskı ve
kıyımlara karşı, çalışan bütün kesimlerin
yanındadır: TRT'de böyle bir bölünmeyi
kabul etmemektedir.

SORUNLAR... SORUNLAR...
SORUNLAR...

kadar azdır, tş kanununa göre bir işçi faz
la çalışmada normal ücretinin 1,5 katını
aldığı halde memur fazla çalışmada nor
mal ücretinin altında bir ücret almaktadır.
Fazla çalışmanın sınırlanması, dağda
mahsur kalma halinde fazla çalışanın hak
edilenden az verilmesi ayrı bir sorundur.
Basit bir hesap bir ay mahsur kalan tek
nisyenin 554 saatlik fazla çalışmaya kar
şılık 96 saat fazla çalışma ücreti aldığını
gösterir.
- Dağ başındaki istasyona göreve gi
den teknik elemanın yolda geçen süresi
çalışma saatinden sayılmadığı için yolda
geçen kaza iş kazası mıdır?
grev ve toplu söz
TÜTED, TRT teknik personelinin ör
-Teknik kadronun sağlık güvenliği de
leşme hakkını elde etmek için TÜTED'de
gütlenmesine yardım etmek amacıyla iş
sağlanmamıştır.
birleşelim.
yeri temsilciliği kurmuştur. Daha sonra
- tl dışına geçici görevle giden teknik
TRT'nin çeşitli yerlerinde yeni temsilci
elemana verilen yolluk bir öğün yemek
likler kurularak bir komisyon çalışmasına
Her türlü yazışma için adres:
parasıdır.
dönülecektir.
- Güç kış koşullarında dağ başında
TRT teknik eleman sorunları diğer
TÜTED TRT Merkez İşyeri Temsilciliği
ki istasyonlara giden teknik eleman çeşit
çalışanların sorunlarından soyutlanamaz.
Mithatpaşa cad. 28/24
li tehlikelerle karşı karşıyadır. Bir kaza
Bütün Türkiye'de çalışan teknik elemanı
KIZILA Y-A N K A RA
sonucunda hayatını kaybeden teknik ele
man geride kalanlara ne gibi bur güvence
bırakabilecektir. Teknik elemanın hayat
ve kaza sigortaları nerededir?
- Altyapı tesisleri yapılmadan verici
istasyonlar açılır. Terkedilmiş bir baraka
görünümünü veren bu istasyonlar haklarını
arayan teknik eleman için bir sürgün yeri
olarak da kullanılabilmektedir.
BÜLENT VARGEL
•
Dağ başında toplumsal olanakları
sağlanmadan açılan istasyonlarda teknik
Dışa bağımlı kapitalist üretim ilişkileri içinde bulunan Türkiye'de, kapitaliz
elemanlar terkedilmiş durumdadır. Ulaşı
min bunalımı gittikçe derinleşiyor; uygulanan ekonomi politika ve derinleşen buna
m ın sağlanamaması yüzünden haftalarca
lım, toplumumuzu, tüm çalışanlar açısından olumsuz yönde etkiliyor.
mahsur kalınabilmekte, haberleşmenin
MC hükümeti iktidara geldiğinden bugüne değin, yaptıklarıyla, ekonomi
sağlanamadığı yerlerde herhangi bir tehli
politikasını kitlelerin gözünde somutlaştırdı. Tekelci sermayenin MC hükümeti, güb
kede yardım istenememektedir.

ÇALIŞANLAR
AÇISifMDAlM MC
HDKDMETİ

ÇÖZÜM ÖRGÜTLENMEDİR
Memur olarak çalışmaya zorlanan
teknik eleman aşağıda bir kaç tanesini
sıraladığımız sorunların ağırlığı altında
ezilmektedir. Bunun yanısıra teknik ele
manın iş gücünün çok ucuza satın alınma
sı ve geleceği için bir garanti verilmesi hiz
metin güçleşmesine, yayıncılığın istenen
başarıya ulaşmamasına neden olmaktadır.
Şim di TRT'de çalışan teknik ele
manların sorunlarından bazılarını sıralıyalım.
- TRT'de çalışan teknik eleman
maaşının dışında tazminat adı altında bir
ek gelir almaktadır. Ancak TRT özel ya
sası bir memurun, maaşının ancak % 60'ı
kadar tazminat alabileceğini belirlediği
için özellikle küçük dereceli memurlar
için bu tazminat hiç bir anlam taşıma
maktadır.
- Fazla çalışma ücreti komik denecek

TRT teknik elemanı örgütünü kurma
dığı sürece, toplu sözleşme ve grev hak
larını alamayacak ve bu nedenle sorunla
rını çözümleyemeyecektir. TRT teknik
personelininin sorunları bu sorunlara sa
hip çıkabilecek bir örgüt yardımı ile
çözülebilir.

TÜTED TE BİRLE ŞELİM
TÜTED Türkiye çapında, teknik ele
manın haklarını savunmak amacıyla kuru
lan bir dernektir. TRT teknik personeli
nin de katılmasıyla haklarım arayan, hak
ları için savaşan teknik eleman zincirine
yeni bir halka takılmış olacaktır. Başarı
bütün teknik personelin aynı örgütün ça 
tısı altında birleşmesine bağlıdır. Bu örgüt
TÜTED olacaktır.

re, pamuk, demir ve çelik konusunda aldığı fiyat indirimleri kararlarıyla sermayenin
belli bir kesimini açıktan himaye ederken, vergi indirimi ve teşvik uygulamalarıyla
bir diğer kesimini ve tarım işletmelerinde vergi bağışıklığının kapsamını daha geniş
leterek tarım, işçi, memur, ve köylüler olarak tüm çalışanların ödediği vergilerden
destekliyor.
Bu arada bir çeşit gizli vergilendirme olan "Enflasyon" körüklenerek çalı
şanların cebindeki sermaye sınıflarına aktarılıyor.
Alınan ekonomik kararlarla tekeller sermaye ve yandaşları güçlendirilirken
çalışanlar için yaşam daha da güçleşiyor. Bir yandan işçi ücretlerinin dondurulma
sından söz edilirken, diğer yandan da memur maaşları katsayısı 9 olarak kalıyor ve
bir kalemde binlerce işçi memur yapılarak, onların toplu sözleşmelerle ücretlerini
arttırması önleniyor. Çalışanların aleyhine işleyen bu ekonomi politika, toplumumuz için işlemeyen daha doğrusu tek taraflı olarak işleyen bir unsur.
Toplumumuzla ilgili olarak işlemeyen, daha doğrusu sermaye sınıflarının
lehine işleyen bir diğer unsur da; demokratik hak ve özgürlüklerle ilgili.
Sermayenin bunalımı derinleştikçe ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi
uğraşı güçlendikçe, MC hükümeti tüm çalışanlar üzerindeki antidemokratik ve yasa
dışı baskılarını artırıyor.
önceleri yurtsever öğrenci gençlik üzerine saldırılar ile başlayan baskılar;
giderek işçi sınıfı ve tüm çalışan kitleler üzerinde yoğunlaştı. Tariş'te işçi sınıfına
saldıran MC güdümündeki komandolar, Seydişehir'de işçi sınıfına ve teknik eleman
lara saldırdılar. Bu arada siyasi cinayetler devam ediyor, demekler yasası tekrar de
ğiştirilmek isteniyor, halkımızın sınırlı demokratik özgürlükleri de yok edilmek için
huzur yasaları çıkarılmak isteniyor. MC hükümeti, tüm teknik elemanların grevli ve
toplu sözleşmeli sendikal haklarını elde etmesi karşısında en büyük engel olarak du
rurken, anayasayı değiştirmek istiyor.
MC hükümeti bu tür girişimlerle tırmanarak faşizme erişmek istiyor. Çünkü
tekelci sermayenin bir kesimi bunalımdan geçici olarak çıkış yolunu faşizmde görü
yor.
Kısacası, MC hükümeti iş başına geldiğinden beri burjuva demokrasisi tek
yanlı işletiliyor ve emekçi halkımızın uzun uğraşmalar sonunda elde ettiği demok
ratik hakları hiçe sayıyor. Toplum, demokrasi ve tüm çalışanlar açısından bu tek
yanlı işleyişe dur demek tüm ilerici ve politik kuruluşların kaçınılmaz görevi.
Demokrasinin çalışanlar aleyhine tek taraflı olarak işletilmesine yani fa
şizmin tırmanışına karşı çıkmak TÜTED'in güncel görevi. Ancak TüTED'in bu gö
revi tek başına yerine getiremeyeceği açık, öyleyse teknik elemanların demokratik
kitle örgütü TÜTED, tüm emekçi halkımızın politik ve demokratik örgütleriyle da
yanışma içinde yerini almalıdır.
Genel olarak tüm ilerici ve demokratik kuruluşların, özel olarak TüTED'in
önündeki acil görev budur.

TV teknisyen Ur) ne yiyecek gtttUrecek otan helikopter hazırlanıyor.
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İLGİNÇ BİR GENELGE

ADANA ŞUBESİ GENEL KURULU
TÜTED Adana Şubesi'nin olağan
birinci genel kurulu 14 Mart 1976 Pazar
günü Ziraat Mühendisleri Birliği salonun
da toplandı. Şube Başkanmın açış konuş
masıyla başlayan toplantıda daha sonra
Genel Merkez Örgütlenme Sekreteri söz
aldı. TÜTED'in hedeflediği sendikalaşma
ya erişmek için sayısal büyümenin önem
li olduğunu, ancak daha da önemlisi T Ü 
TED'in tüm teknik elemanları harekete
geçirebilecek bir kişiliğe kavuşması oldu
ğunu belirten konuşmacı, TÜTED Genel
Merkezi'nin gerçek kitle hareketlerinin
yanında olduğunu bildirmiştir. Daha son
ra diğer konuk konuşmacılar söz almış
tır. Bir ara genel kurulun havasını bozma
ya, kendi dar gurup çıkartan yönünde
sabote etmeye çalışanlara ise genel kurul
gerekli dersi vermiş ve bu tür anlayışla
rın TÜTED topluluğunda yeri olmadığını
göstermiştir.
Seçimlerde sırasıyla Yönetim Kuru
lu, Denetleme Kurulu ve Merkez Genel
Kurul delegeleri için oy kullanılmıştır.
Seçimler sonucunda kurullar şöyle oluş
muştur:

SÜMERBANK GENEL M Ü D Ü R 
LÜĞÜ 2.3.1976 tarihinde 16 sayılı Tek
nisyen Kadrolarına yapılacak atamalar
hakkında bir genel ge yayınlamıştır.
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tılmakta, çalışanların memurlaştırılması
amacıyla baskı kurulmaktadır.
TÜTED Ankara Şubesi genelgeyi
teknik elemanların çıkarları karşısında bir
tavır olarak görmekte ve üyelerin yorumu
na sunmaktadır.

A çıkça görülmektedir ki bu genelge
ile sanat enstitüsü mezunları, Tekniker ve
Yüksek Teknikerlerin meslek değer ve
prestijleri hiçe sayılmakta, Tekniker ve
Teknisyenlerin kadro durumundan yarar
lanılarak aralarında yapay çelişkiler yara-
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YÖNETİM KURULU:
Senai G E D lK (Kimya Müh.)
Kemal TAMBUROĞLU (Mimar)
Haşmet BİÇER (Makina Müh.)
Lütfi ŞİT (Teknik Ressam)
Adnan DİN ÇE R (Elektrik Müh.)
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DENETLEME KURULU:
înay TOLUNAY
Ömer TUNÇ
Müslüm SEVAL
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ANKARA ŞUBESİ HABER BÜLTENİ
YAYINLADI.

GÜÇBİRLlĞİ
MALARI

KONFERANS

Ç A L IŞ 

TÜTED Denizli şubesinin çağrısıy
la 12 demokratik kuruluş biraraya gele
rek, faşizme karşı ortak eylem ve güçbirliği üzerinde konuşmalar yapmışlardır. Bu
konuda ilk olarak bir konferans önerilmiş
ve konuşmanın saptanması şubemizden
istenmiştir. Konferans yakında gerçekleş
tirilebilecektir .
GENEL K U RU L
TÜTED Denizli Şubesi birinci ola
ğan kongresi 3.4.1976 günü, Kız Sanat
Okulu arkası No : 4 adresinde yapılacak
tır.

aidatlarımızı
düzenli
ödeyelim
TÜTED'in örgütlenme biçimi, üyesi
bulunan işyerlerinde temsilcilik oluştur
mak ve üye-dernek ilişkisini temsilcileri
vasıtasıyla yürütmektir.
Toplumumuzda teknik eleman ke
siminin ekonomik ve demokratik istem
lerinin somut ifadesi olarak TÜTED, mü
cadelesinde üyelerin ilgi ve desteği ile yük
selmektedir.
Bu yolda, üye aidatlarının belirli ve
düzenli bir gelir olarak derneğe güç verdi
ği açıktır.
Üye arkadaşlar, aidatları konusunda
titiz ve zamanında davranmalı, aidatlarını
işyeri temsilcilerine vermeli, borç yapma
yarak, borçlarını en kısa sürede ödemeye
dikkat etmelidirler.

11 Mart 1976 tarihinde birinci sayı
sı yayınlanmış olan Haber Bülteni bir ge
reksinmenin sonucudur.
TÜTED Ankara Şubesi teknik ele
manların yoğun olarak çalıştığı kuruluş
larda temsilcilikler ve komiteler oluştur
muştur. Bu organlar yardımıyla işyerinin
örgüt sorunları ele alınmakta, üyelerin so
runlar hakkındaki düşünceleri birleştirile
rek değerlendirilmektedir. Bu çalışmala
rın yaygınlaştırılması ve soruna taşıdığı
toplumsal içerikler verilmesinde TÜTED
Haberler yetersiz kalmıştır. Ankara şube
sinin örgütlenmesinde teknik elemanların
demokratik mücadeleleri için umut vere
cek bir aşama göstermiş olmasının da yal
nızca şubeye ait bir bültene gereksinme
duyulmasına yol açmıştır.
İlk sayıda, bültenin çıkışına ilişkin
yazıda işyerlerinin somut sorunlarına eğil
menin bülteni geliştireceği ve bu gelişme
nin üyelerimizin ilgisine de bağlı olduğu
belirtilmiştir.
Bültende, TRT ve MTA Enstitüsü ile
ilişkin sorunlar yer almış ve askerliğini
yazın yapmış üyelerimize vergi iadesi ko
nusunda yardımcı olacak bilgiler verilmiş
tir.

İZMİR ŞUBESİ DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI

MTA ENSTİTÜSÜ
İŞY ERİ KOMİTESİ ÇALIŞMALARI
1976 Ocak ayı içerisinde MTA iş
yeri temsilcilerinin oluşturduğu İşyeri
Komitesi çalışmalarına başlamıştır.
İlk olarak "Arazi Çalışmaları Y ö 
netmeliği" konusunda öneri ve dilekler
bir rapor halinde Genel Direktörlüğe gön
derilmiştir.

VERGİ İADESİ İSTEMİ
Vergi iadesi konusu da ele alınarak
dilekçe örnekleri oluşturulmuş, üyeleri
miz ve üyelerimiz dışında olanların hak
larının kaybolmamasına çalışılmıştır. Ö r
nek dilekçeler; 1975 yılı içerisinde ve ay
nı zamanda Ocak ayı dışında işe girenle
rin vergi iade istemi ile 1975 yılında 4 ay
kısa dönem askerlik yapanların vergi iade
istemini içermektedir.
İlgili olanlarca dilekçeler örnekleri
ne göre verilmiştir. Daha sonra Maliye
Bakanlığı'na verilecek Gelir Vergisi Be
yannamelerinin doldurulması ve kontrolü
için Mart ayı içerisinde bir görevli Ankara
Şubemizde hazır bulunmuştur.

lenmesi için de çaba harcayacaklar ve bu
konuda TÜTED'le ilişki kurarak beraber
çalışmanın imkanlarını arayacaklardır.
11.2.1976
tarihinde 3. kez toplanan
2) Bu anlamda, Odalar ve Dernekler
kurula katılan yedi kuruluş şunlardır:
çevre il ve ilçelerdeki temsilcilerini T Ü 
TÜTED İzmir Şubesi, İnşaat Müh.
TED'e, TÜTED de kendi temsilcilerini
Odası İzmir Şubesi, Makina Müh. Odası
Oda ve derneklere bildirecektir.
İzmir Şubesi, Elektrik Müh. Odası İzmir
3) Odalar ve Dernekler TÜTED İz
Şubesi, Kimya Müh. Odası İzmir Şubesi,
mir danışma kuruluna katılacak 2 yetkili
Orman Müh. Odası İzmir Temsilciliği, Or
üyesini TÜTED'e bildirecektir.
man Teknikerleri Derneği İzmir Temsilci
4) TÜTED İzmir danışma kurulu
liği
nun bütçe taslağı yeniden düzenlenerek
Oda yönetim kurullarında görüşülecek ve
KARARLAR:
bu konuda bir sonraki toplantıya görüş
getirilecektir.
1)
Meslek Odaları civar il ve ilçeler
5) Çalışma programı geliştirilecek
de kurdukları ilişkilerde TÜTED'in örgüt
ve bir sonraki toplantıya getirilecek.
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ARAZİ ÇALIŞM ALARI
YÖNETMELİĞİ HAKKINDA
GENEL DİREKTÖRLÜĞE
GÖRÜŞLERİM İZ İLETİLDİ
MTA Enstitüsünde arazi çalışmaları
nı düzenleyen yönetmelik uzun zamandır
teknik elemanların şikayetlerine neden ol
maktaydı. Enstitüce yönetmeliğin değiş
tirilmesi çalışmaları ilerlemişken işyeri
TÜTED temsilciliği de bu konuda üyeleri
nin görüşlerini saptamıştır. Düzenlenen
bu görüşler TÜTED, TMMOB ve TÜMD ER 'in birlikte oluşturdukları bir rapor
la, 20 Şubat 1976 tarihinde MTA Enstitüai Genel Direktörlüğüne iletilmiştir.
Arazi Çalışmaları Yönetmeliği'nin,
genel hükümler ve yönetim ile personele
ait hükümler bölümlerine görüş getiren
raporda, uygulamadaki yetki ve sorumlu
luklar uyuşmazlığı, idari teknik elemanla
rın fazla mesai sorunları özellikle ele alın
mıştır. Öte yandan yürürlükteki yönetme
liğin 88. maddesinin personele dinlenme
ve gezi örgürlükleri vermeyen anti-demokratik bir içeriği olduğu vurgulanmıştır.

6)
TÜTED İzmir danışma kurulu 4.
olağan toplantısı, oda merkez kongrele
rinden sonra Mart başında yapılacaktır.
İZM İR ŞUBESİ POLİS T A RA FIN DA N
BASILDI
Anayasa tarafından kuruluş ka
nunu iptal edilen Devlet güvenlik mahke
meleri çalışmaya devam ediyor. İzmir
Devlet Güvenlik Mahkemesinin 15.3.1976
tarihli kararıyla TÜTED İzmir şubesi ve
İMO İzmir şubesi polis tarafından arandı.
Gerekçe olarak ise daha önce yayınlanmış
Yusuf Küpeli ile ilgili bildiri gösterildi.
Her iki şubenin de karar, üye kayıt ve gelir-gider defterlerine incelenmek üzere el
kondu.

Mal ve hizmet üreten "TÜM TEK
NİK E LEM A N LA R IN ” demokratik yol
larla sendikal haklarının alınması ilk amaç
olarak seçilmiştir. Grevli, toplu sözleşme
li sendikal hakların alınması hiç bir zaman
egemen çevrelerin bir 'Bağışı' olarak gel
GENEL KURUL
memiştir, gelmeyecektir. Bu tür hakları
işçiye, köylüye, memura, teknik elemana
21.2.1976
günü saat 10.00 da Kayserikimse sunmamıştır şimdiye dek. Bu hak
şubemizin 1. Olağan genel kurulu toplan
lar çoğu kez kanla, baskı ile, terörle, kı
mıştır. iki yıl için oluşan yönetim kurulu
yımla boğulmak istenmiştir. Zorlu müca
nun üyeleri şunlardır:
deleler verilerek alınabilen haklar işçiyi
1. Ahmet G E R Ç E K
memur yaparak alınmak istenmiştir. A y
2. Mustafa AKTAŞ
nı iş yerinde aynı işleri yapan mühendisi,
3. Ali SALMAN
teknikeri, teknisyeni işçiye karşı patro
4. Yetkin ÖNEM
nun adamı imiş gibi empoze edilerek alın
5. Yavuz ÖZD EM İR
mak istenmiştir, alınmıştır.
Zamanımızda kapalı bir rejimi getir
Denetim Kurulu ise,
mek için bütün kirli oyunlar açık oynan
1. Ahmet ŞIN G IR
maktadır. Faşizm baskı ve terörünü bütün
2. Metin KA YA
bu oyunları bozmak isteyen "Yurtsever"
3. Azmi ÖZDEN
işçiye, köylüye, memura, aydına, teknik
elemana yöneltmektedir! T A R lŞ 'te olan
TÜTED’DE BİRLE ŞELİM
budur; S E Y D lŞ E H İR 'de olan budur;
E LA ZIĞ 'da, M A LA T YA ’da, T Ü RKİYE'
nin bir çok yerinde olan budur, ama oyun
Yeni işbaşına gelen TÜTED Kayseri
bozulmasın.
Yönetim Kurulu basına ve Teknik ele
manlara şu açıklamayı yapmıştır:
"Baskı, terör, işkence, yolsuzluk, rüş
vet kol' gezerken ülkede, politikanın en
çirkini sergilenirken, kalkınmada, sanayi
leşmede ülkenin itici gücü olan teknik
elemanlar susup kalamazlardı.

TÜTED İSTANBUL ŞUBESİ
DANIŞMA KURULU OLUŞTURULDU
İstanbul Şubesinin "TÜTED teknik
eleman örgütleri danışma kurulu "nun
oluşturulması için 18.2.1976 günü yapı
lan toplantıda özetle: Meslek odaları ve
diğer teknikelemandernekleri profesyonel
kadrolarının, TÜTED'in örgütlenmesi için
aktif çalışmalar yürütmesine; bu yandaş
derneklerin olanakları oranında TÜTED'e
maddi yardım yapmalarına; oluşturulan
danışma kurulunun olağan olarak ayda
bir kez toplanmasına; alınan kararların il
gili tüm örgütlere iletilmesine karar veril
miştir.
Toplantıya katılan örgütler şunlardır:
1. TÜTED İstanbul Şubesi
2. Makina Mühendisleri Odası İstan
bul Şubesi
3. Elektrik Mühendisleri Odası İstan
bul Şubesi
4. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi
5. Mimarlar Odası İstanbul Şubesi
6. Maden Mühendisleri Odası İstan
bul Şubesi
7. Tüm Yüksek Tekniker ve Tekni
kerler Derneği Genel Merkezi

TÜTED
TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ
KOORDİNASYON KURULU
PROTOKOLÜ HAZIRLANDI
Teknik Eleman Kurultayı Tertip K o
mitesinde ve Kurultayda oluşan teknik
eleman örgütleri arasındaki birlikteliğin
sürmesinin, teknik elemanların demokra
tik mücadelelerine ve bu mücadeleyi yürü
tecek demokratik kitle örgütü TÜTED'in
güçlenmesine sağlayacağı yararlardan ha
reket eden 2. Teknik Eleman Kurultayı,
bundan sonra TÜTED bünyesinde tüm
teknik eleman örgütlerinin yetkili temsil
cilerinden oluşacak bir kurulun oluşturul
ması kararınıj^ldı .
Bu kurul örgütlenmesinde, sendikal
hakların elde edilmesi mücadelesinde, tek
nik elemanların tüm çalışanların demok
rasi ve bağımsızlık mücadelesi içinde yer
lerini alma çabalarında TÜTED'e teknik
eleman kuruluşlarının tümünün örgütsel,
maddi ve personel yönlerinden katkıda
bulunmalarını, kurultaylarda gerçekleş
miş olan örgütler arası birlikteliğin T Ü 
TED çatısı altında sürdürülebilmesini ve
teknik eleman tabanına yayılabilmesini
sağlamayı amaçlamıştır.
T.TJ3.Ö.K.K. protokolünde çalışma
biçim i de 6 madde yer almıştır.

Tüm bu karanlık hevesliler, egemen
çevreler, işbirlikçiler, faşizm heveslileri,
tüm diğer yurtseverleri olduğu gibi 'TÜM
YURTSEVER TEKNİK E LEM A N LA R I"
da yurt sorunlarından soyutlayamıyacaktır.

SSK DİRENİŞİNİ DESTEKLİYORUZ
Aralarında TÜTED İstanbul Şubesi
nin de bulunduğu sanatçı ve memur ör
gütleri dün yaptıkları bir açıklamayla O k 
meydanı Hastahanesinde çalışan işçiler
den 35'inin ve Göztepe Hastahanesi'nde
çalışan 170 kişinin işlerine son verilerek
80 gündür bu işçilerle ilgilenmemelerini
protesto ettiler.
Tiyatro Emekçileri Derneği, Sanatçı
lar Birliği Derneği, TÖB-DER, TÜM-DER
ve TÜTED yaptıkları açıklamada şu gö
rüşlere yer verdiler:
"26 Aralık 1975'te bütünyurtta,Sos
yal Sigortalar Kurumu hastahane ve büro
larında, DİSK'e bağlı HAS-İŞ ve SOSYAL-İŞ sendikalarına kayıtlı 30.000 işçi
nin memur statüsüne geçmeğe zorlanışlarını protesto amacıyla direnişe geçtik
leri bilinmektedir. Halen bu işçilerden,
Okmeydanı hastahanesinde çalışan 35 ki
şi, Göztepe hastahanesinde çalışan 170
işçinin işlerine son verilmiştir. Bu işçiler,
80 gündür çadırlarda kara, soğuğa rağmen
demokratik haklarını kazanma savaşı ver
mektedirler. İlgililerin bu direnişi kırmak
için çeşitli tertip ve oyunlara girmeleri
kamuoyundan saklanmaktadır.
İşçilerin memurlaştınlması işleminin
durdurulduğu yetkili makamlarca bildiril
mekteyse de, işçi haklarının geri alınması
sürdürülmektedir. Kaldı ki işlerine son ve
rilen işçiler arasında^ yasal olarak yıllık
izinde bulunanlar, raporlu olanlar, doğum
ve ameliyat yaptıran hemşireler vardır."

ATATÜRK EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDEKİ
OLAYLAR KINANDI.
Atatürk Eğitim Enstitüsündeki top
tan tutuklamalar, 5 ilerici kuruluşun İs
tanbul şubeleri tarafından kınanmıştır.
Dün basma bir yazılı bildiri dağıtan TÖBD ER , TÜTED, TÜM-DER, TÜMAS ve
TÜS-DER Dernekleri İstanbul şubeleri
yöneticileri tüm demokratik kuruluşları,
halkı ve öğrenci velilerini mücadeleye ça
ğırmışlardır.
Bildiride MC iktidarının eğitim kurumlarını faşistleştirme çabalarının sürdü
ğüne değinilmekte ve şöyle devam edil
mektedir:
"Afyon Ülkü-Bir kurucusu Yüksel
Turhal'ın müdür olması ile başlayan olay
lar 36 öğretmenve 40 ilerici öğrencinin
sürülmesi ve yerlerine faşist öğrencilerin
getirilmesi ile başlamıştır. Faşist koman
dolar ve polise karşı çıkan öğrencilere
silahlar çekilmiş, kurşunlanmış ve dövül
müşler, bu arada halktan biri de yaralan
mıştır. Birkaç gün önce ölen bu vatanda
şın suçu zorla yurtsever öğrencilere yük

VAN'DAN EDİRNE’YE TAYİN
Karayolları I I . Bölgeden yapım şan
tiye şefi İnşaat Mühendisi Salih Pişker'in
Van'dan Edirne'ye tayini nedeniyle II.
Bölgenin teknik elemanları ve işçileri Ba
yındırlık Bakanlığına başvurmuşlardır.
Teknik elemanların 24 imzalı dilek
çeleri aynen şöyledir:
Bizler II. Bölgenin, bilginiz olduğu
gibi zor şartlar altında çalışan teknik ele
manlarıyız.
Şöyleki II.Bölgeyeyeteri kadar tek
nik eleman temin edilememektedir. Bir
şantiyede, 1 şantiye şefi ve iki şantiye şef
yardımcısı olması gerekirken biz tek ki
şiyle şantiyelerde tüm işleri yürütüyoruz.
Diğer taraftan 1.17. ve 2. bölge
lerde ise kadro oldukça kabarıktır ve bü
yük şehirlerimizde oldukça tecrübeli bir
kadro vardır. Yapılan yeni atamalarda
ise II. Bölge ve buna benzer bölgelere
kimse gelmemektedir.
Durum böyle iken kendi isteğiyle
doğudaki zor çalışmalara göğüs gererek
bölgemize gelen ve az da olsa bir tecrübe
edinen bölgemize tam yararlı olacağı bir
sırada, sanki bölgemizde ihtiyaç yokmuş
gibi Salih Pişken arkadaşımızın I. Bölge-

ye 'ihtiyaca Binaen" gerekçesiyle tayi
ninin çıkması bizleri hem üzmüş hem de
düşündürmüş tür.
Memleket menfaatleri için çalışma
bizim için siyasi görüşlerden önce gelmek
tedir. Elemanı oldukça az olan bölgemiz
den bir arkadaşımızın alınması adilane bir
tayin olmadığı gibi bu tayinlerinde bazı
kişilerin menfaat ve kaprisleri için yapıl
dığı kanaatine varmış oluyoruz.
Bu durumu görüş ve emirlerinize
üzülerek arz ediyoruz.

"BU TAYİN BÖLGEMİZE
İNDİRİLMİŞ
AĞIR BİR DARBEDİR"
ö te yandan bölge işçilerinin İnşaat
Mühendisi Salih Pişker'in müteahhit taşaronların çıkarlarına, haksız tayini konu
sunda verdikleri çok imzalı dilekçede:

"Bölgemiz coğrafi yapısı itibariyle
ulaşımın güçleştirilmesi, buna ağır iklim
şartları da eklenmesiyle problemin daha
zorlaştığı karayolları II. Bölge hudutları
içersinde kalan Van, Bitlis, Hakkari ve
Muş illerinin ulaşım sorununu ancak, tec
rübeli ve kendilerini sorumlu hisseden
teknik elemanlar tarafından sıhhatli bir
çalışma sonucu müsbet bir düzeye ulaşa
bileceği inancındayız.
23 yıldan beri faaliyet gösteren
karayolları II. bölge, teknik eleman yok
luğu nedeni ile arzu edilen çalışmayı
yapamamıştır. Zira bölgemize gelen her
teknik eleman staj dönemi diyebileceği
miz bir veya iki yıl kaldıktan sonra tayin
lerini batı bölgelerine rahatlıkla aldırmış
lardır.
Eğitimde fırsat eşitliğinin geçerli
lenmek istenmektedir.
olmadığı bölgemizde, tüm ağır şartlar al
Silah zoru ile öğrenciler derse girme
tında yüksek tahsil yapıp teşkilata kendi
ye zorlanmakta, ancak kimisinin sivil po
lerini adamış yöremizin halk çocukları ise
lis olduğu söylenen bu kişiler gündüz 30
istemedikleri halde tahinleri başka yerlere
gece ise 50'yi geçmemektedir. Bütün bun
çıkarılmaktadır. Bugüne kadar birçok tek
ları kamuoyuna duyurmak isteyen 2700
nik elemanın tayinleri çıkmış son olarak
öğrencinin düzenlediği miting, MC iktida
eski bakım şefimiz ve bu günlerde de teş
rı ve faşist okul yönetimini tedirgin et
kilatımızdaki çalışmaları ile hem görevi
miştir. İki gün önce okul önünde toplu
ni tam manasiyle ifa eden hemde memle
halde bulunan 150 devrimci öğrenci önce
ket gerçeklerini her şeyin üstünde tutarak
konferans salonuna hapsedilerek ikişer,
kanunlara işçi haklarına saygılı olan ya
üçer götürülüp tutuklanmıştır.
pım şantiye şefi İnşaat Mühendisi Salih
12
Mart'tan bu yana görülmeyen,Pişken müteahhit ve taşaronlarm tüm bas
böylesine toplu tutuklama gerekçesini ha
kılarına göğüs gererek memleket ve teşki
zırlayan MC iktidarının uzantısı okul yö
lat menfaatlerini onların menfaatlerinden
netimini protesto eder, durumu bağımsız
üstün tutarak ve bu kişilerin çıkarlarına
yargı organlarının takdirine bırakır, tüm
alet olmadığından muhtemelen müteahhit
demokratik kuruluşları, halkımızı ve özel
ve taşaronlarm baskısıyle bu görevinden
likle öğrenci velilerini okula ve öğrencile
alınarak adeta sürgün edilircesine Van'dan
re sahip çıkmak için demokratik mücade
Edirne 'ye tayin edilmiştir.
leye çağırırız."
Her hangi gaye amaçla olursa olsun
yapılan bu tayinin teşkilat ve bilhassa böl
gemize indirilmiş ağır bir darbe olduğunu
kabul ediyoruz".

yeni şubeler

denilmektedir

ÇANAKKALE ŞUBESİ
Haşan Akça
Meydin Nuru
Armağan Sungur
Meden Kalkan
Nadir Horum
Haberleşme Adresi:
Haşan Akça, Zirai Araştırma İstasyonu
Müdürlüğü - Çanakkale

TRABZON ŞUBESİ
Erol Eyüboğlu (Makina Teknikeri)
Kemal Koç (Ziraat Müh.)
M. Ali Yardımoğlu (Mimar)
Oğuz Teomete (Elektrik Y.Teknikeri)
Yılmaz öztekin (İnş. Y . Müh.)
Haberleşme Adresi:
Mimarlar Odası Trabzon Temsilciliği
Uzun Sok. 121/1 -Trabzon

FATSA ŞUBESİ
Salih Bank (Ziraat Müh.)
Feridun Karamolla (Mimar)
Ata Coci (İnşaat Teknikeri)
Sezai Şahin (İnşaat Müh.)
Mustafa Başkan (Mimar)
Haberleşme Adresi:
Şahin Pasajı Kat 2, No: 10 -Fatsa
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1976 YILI BÜTÇE YASASI VE
ÇALIŞANLAR
memurlar için bir "Aile Yardımı ödene
ğ i" öngörmektedir. Adı geçen yasa "Me
m urun her ne şekilde olursa olsun men
faat karşılığı çalışmayan eşi ve çocukla
rı için her yıl bütçede edilen miktar üze
rinden ödenecektir" demektedir.
Yasanın açık buyruğuna rağmen yal
nız çocuklar için ödenen bu para 1974
yılına kadar çocuk başına 10. TL/ay ola
rak ödeniyordu. 1974 yılı bütçe yasasıy
la 25. TL/ay'a çıkarılan bu miktar, 1975
yılında 50. TL/ay'a yükseliyordu. 1976
bütçesi, ağırlaşan yaşam koşullarına rağ
men, bu gülünç miktarı değiştirmemekte
dir. 1976 bütçesine göre yine eşler için
bir ek ödenek verilmemekte ve çocuk ba
şına 50.«TL/ay olarak kalmaktadır.

MC hükümetinin 1976 yılı bütçe ya
sası: genelde tüm çalışanları, özelde ise
teknik elemanları yaşamsal olarak ilgilen
diriyor. Hükümet sözcüleri tarafından
"sosyal devlet ve adalet ilkesine hizmet
edici en büyük imkanları sağlayan" bir
bütçe olarak halkımıza ilân edilen 1976
yılı bütçe yasasının çalışanlara neler getir
diğini (!) somut örnekleriyle inceleyelim.
657 sayılı yasanın değişik 178 inci
maddeleri: fazla çalışma ücretlerinin alt
ve üst sınırlarının saptanmasını, Bakanlar
Kurulunun yetkisine bırakmıştır. Bu açık
buyruğa rağmen 1976 yılı bütçe yasası
"Saat başına fazla çalışma için yapılacak
ödeme 2.TL'den az, 15. TL'den fazla
olamaz" ilkesini getirmektedir.
Sorunun çalışanlar açısından önemli
yönü de, artan yaşam pahalılığına rağmen
fazla çalışma ücretlerinde çalışanlar lehi
ne bu yılda hiçbir şey getirmediğidir.
Aşağıdaki tablo bu durumu sergilemekte
dir:

Tüm memurlar
Teknik elemanlar

DOĞUM YARDIMI ÖDENEĞİ
4.1.1970 gün ve 5504 sayılı yasa ile
200. TL olarak belirlenen doğum yardımı
24 yıl hiçbir değişikliğe uğramadan kal-

1972

1973

1974

1975

1976

2-20

2-20

2-15

2-15

2-15

10-20

10-15

30

10-14

10-14

MAHRUMİYET YERİ ÖDENEĞİ
1970 yılında yürürlüğe giren 657 sa
yılı yasa, geri kalmış yörelere eleman çe
kebilme ve ülkemizin sosyal, kültürel ve
ulaşım koşulları açısından geri olan yer
lerinde çalışanlara bir nebze olsun ayrıca
lık getirebilmek amacıyla, mahrumiyet
yeri ödeneği getirmiştir. 1970 yılından
1975 yılına kadar bu ödeneğin yalnızca
adı vardır. 1975 yılı bütçe yasasıyla 200300 lira arası tavan olmak üzere bir
ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. 1975
yılı bütçesinin yasalaşmasından sonra,
15.5.1975 -gün ve 1897 sayılı yasa yürür
lüğe girmektedir. Bu yasa uyarınca, mah
rumiyet yeri ödeneğinin ne miktarlarda
yapılacağı konusunda Bakanlar Kurulu
tek yetkili olmaktadır. 1975 yılı için ge
çerli olan bu durum, aynen 1976 yılı
bütçesine de aktarılmıştır. 1975 yılındaki
uygulamanın çalışanlar lehine olmadığı
düşünülecek olursa, 1976 yılı uygulaması
için pek iyimser olmamak gereklidir.

AlLE YARDIMI ÖDENEĞİ
657 sayılı yasanın 202 nci maddesi

mıştır. 1975 yılında 300. TL’na yükselti
len bu ödenek, 1976 yılında yine 300.
T L’dır.

PANSİYON ÜCRET İNDİRİMİ
657 sayılı yasanın 199'uncu madde
si, mahrumiyet yerlerinde ç silişan memur
ların pansiyon ücret indiriminden yarar
lanmalarını öngörmektedir. Adı geçen ya
sanın buyruğu bugüne kadar uygulanma
dığı gibi, 1976 bütçe tasarısına konulan
bir hükümle, uygulama bir yıl daha erte
lenmektedir.

YİYECEK YARDIMI VE
OLAĞANÜSTÜ HİZMET VE
BAŞARI ÖDÜLÜ

657 sayılı yasa memurlara yiyecek
yardımı yapılmasını ve olağanüstü başarı
gösteren memurlara ödül verilmesini ö n 
görmektedir. Aynı yasa, uygulamanın ya
pılabilmesi için, iktidarlara bir yıl içinde
ilgili tüzüklerin çıkarılmasını buyurmakta
dır. ödeneklerin yapılabilmesi için tüzük-

fen memurları
haksızlığa uğruyor
TüM-DER Genel Sekreteri Mithat Gör
kem 11 Mart 1976 günü basına bir açık
lama yaparak "20 BİN MEMUR UN M ÜK
TESEP H A K K IN IN ALTINDA Ç A L IŞ 
T IR IL D IĞ IN I" belirtti.
TüM-DER Genel Sekreteri Mithat Gör
kem 'in anılan memurların hakları olan
derecelerde çalıştırılmalarının gerektiği
ni belirten açıklaması aynen aşağıdadır:
1897 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 36. maddesi "Lise veya dengi okul
lar üstü 1 yıllık mesleki veya teknik öğre
nimi bitirenlerin 11. derecenin 1. kademe
sinden başlayacağını" belirtmiştir.
Ayrıca, aynı maddenin (A) bölümü 4.
fıkrasında da "Teknik hizmetler sınıfında
görev almak şartıyla, fen memurlarının
öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş de
rece ve kademelerine bir derece eklenir."
denilmektedir.
Bu durumda bir fen memurunun, 10.
derecenin 1. kademesinden görev başla
ması gerekmektedir ve genel olarak da uy
gulama bu şekilde yapılmaktadır.
Ancak, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü Merkez ve Taşra örgütlerinde fen
memurlarının liseden sonraki teknik mes
leki öğrenimleri, mesleki veya teknik ö ğ 
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renim olarak sayılmamakta ve bu memur
lar 12. dereceden göreve başlatılmaktadır.
Bfc yasa dışı uygulama, ortaokul üstü
mesleki veya teknik öğrenimi bitirenleri
de kapsamına almaktadır.
Oysa aynı öğrenimi tamamlayan ve
başka kamu kuruluşlarında (örneğin İmar
ve ISkan Bakanlığı'nda) çalışan fen me
murları, genel uygulamaya tâbi tutulmak
ta ve 10. derecenin 1. kademesinden gö
reve başlatılmaktadır.
Aynı yasanın, ayrı kurumlarda çalı
şan memurlara değişik biçimde uygulan
ması, Anayasa'nm eşitlik ilkesine ters
düşmekte ve memurlar arasında yapay bir
ayrıcalığa neden olmaktadır.
Biz TÜM-DER olarak, Tapu ve Ka
dastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra
örgütlerinde çalışan memurlara da anılan
yasa maddesinin yasada belirtilen şekil
de uygulanmasını ve bu memurların da
10. derecenin birinci kademesinden göre
ve başlatılmalarını istemekteyiz.
Uygulamanın bu şekilde yapılması
sonucu aynı öğrenimi bitirmiş devlet me
murları arasındaki ayrıcalıkların birine
son vermiş olacağı gibi, Anayasa'nm eşit
lik ve sosyal adalet ilkesine de bağlı kalın
mış olacaktır."

yılda 1800 lirayı aşmayan gelirleri vergi
ye tâbi tutulmaz, mükellef evli ise bu
miktarlara eş için günde 3, ayda 90, yılda
1080 lira, çocuklarının her biri için günde
2, ayda 60, yılda 720 lira eklenir. Gerçek
ücretlerin vergilendirilmesinde özel indi
rim olarak günde 5, ayda 150, yılda 1800
lira ayrıca yukarıdaki indirim hadlerine
eklenir."
Ne var ki, uygulama bu yolda değil
dir. Vergiden indirim yöntemi "dekot"

lerin hazırlanması, aradan bunca yıl geç
miş olmasına rağmen, savsaklanmıştır. Bu
tutum bize, adı geçen tüzüklerin yine sav
saklanacağını göstermektedir.

HARCIRAHLAR
1.3.1954 tarihinde yürürlüğe giren
harcırah kanunu, bugüne kadar en az de
ğişikliğe uğramış yasalardan biri. Son 5
yıllık değişimi incelediğimizde,

Birinci derece
İkinci derece
üçüncü derece
Dördüncü derece
Beşinci derece
Altıncı derece
Yedinci ve daha aşağı dereceler

1972

1973

38
33
28
24
21
18
15

70
60
60
50
40
40
30

Aslan payının yine bürokrasinin üst
kademeleri tarafından alındığını ve "A lt
gelir gruplarına müessir yaklaşımlar" ge
tirdiği savında bulunan MC iktidarının
gerçek yüzünü görmekteyiz.

YAN ÖDEMELER

îş riski
İş güçlüğü
Temininde güçlük zammı

1973
400
800
1400

Yan ödemelerin, her ne kadar arttığı
görülmekteyse de, bu miktarlar teknik
elemanların insanca yaşamaları için yeter
li miktardan veya emeklerinin karşılığın
dan çok düşüktür. Ayrıca, üst sınırı bütçe
kanunlarıyla saptanan yan ödemelerin da
ğıtım yöntemi teknik elemanlar arasında
ayrıcalıklar yaratmakta, ücret eşitliğini
bozmakta ve teknik elemanları siyasi ik
tidarların elinde oyuncak etmektedir.
Şöyle ki: Yan ödemelerin üst sınırı büt
çelerle saptanmakla birlikte hangi görev
ve ümranlara ne miktarlarda verileceği Ba
kanlar Kurulunca belirlenmekte, kimlere
ne kadar verileceği ilgili bakanlıklara bı
rakılmaktadır. Bu zincir Genel Müdürlük
ler kanalıyla hiyerarşinin alt kademeleri
ne kadar gitmektedir. Böylece yan öde
melerin verilmesi siyasi iktidarlar için bir
baskı aracı olmaya devam etmekte ve
yurtseverlerin başında’ Demoklesin kılıcı
gibi durmaktadır.

EN AZ GEÇİM İNDİRİMİ
1976 bütçe yılında ücretleri donduru
lan memurlardan alman vergilere bir göz
atmakta yarar var:
Gelir Vergisi Yasası'nin 31. maddesi
ne göre "mükelleflerin günde 5, ayda 150,
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sistemi benimsenmiştir. Bu yönteme göre
örneğin evli iki çocuklu bir memurun ay
lık indirim tutarını yani 510 lirayı (ayda
150 liralık özel indirim eklidir) aştığından
gerek 1000 liranın, gerek 510 liranın
vergileri genel tarifeye göre ayrı ayrı he
saplanacak ve indirime ait vergi, gelire ait
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vergiden düşülmek suretiyle mükellefin
ödeyeceği vergi bulunacaktır. Bu, en az
geçim indirimi ile özel indirimden de ver
gi alındığını göstermektedir. Tabloda gö
rüldüğü gibi vergiden indirim yöntemiyle
(dekot) 1. derecedeki bir memurdan 155
lira, 15. derecedeki bir memurdan 54 lira
fazla vergi alınmaktadır.
En az geçim indiriminin 2 katına çık
ması da sorunu çözmeyecektir. Memurla
rın önemlice bir kazancı olmayacaktır. Z i
ra en fazla 120.25 lira, en az 107.75 lira
lık bir vergi farkı yaratmaktadır. Kaldı ki,
en az geçim indiriminden yalnızca ücret
liler değil diğer 6 tür kazanç ve irat elde
edenler de yararlanmaktadır. En az geçim
indiriminin bugünkü asgari ücret, yani
1200 liraya yükseltilmesinden hem en
çok diğer kazanç sahipleri yararlanacak
hem de devletin bütçe gelirlerinde önemli
oranda azalma olacaktır. Oysa, Gelir Ver
gisi Yasası'nın 31. maddesinin 3. fıkrasın
da sözü edilen ve halen ayda 150 lira olan
özel indirim ayda 1200 liraya yükseltilir
ve vergiden indirim yönteminden vazge
çilirse tabloda görüldüğü gibi ücretliler yö
nünden vergi adaleti kısmen sağlanacaktır.
Bu arada unutulmaması gereken bir nok
ta da özel indirimden yalnızca geliri ücret
ten ibaret olanlar yararlandığından diğer

Yöresel toplantılar Nisan sonuna ka
dar, en kötü olasılıkla Mayıs'ın ilk haftası
içinde bitirilmelidir. Toplantıların başla
ması ise Mart ayı içinde olmalıdır. Top
lam 14 toplantı planlandığından her hafta
üç toplantı yapmak zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır, önerimiz büyük ölçekli
-dolayısıyla hazırlığı da uzun sürecektoplantıları daha sonraya bırakarak gö
reli olarak küçük ölçekli toplantıları
öncelikle gerçekleştirmektir. Buna gö
re toplantılar:

Üçüncü Teknik Eleman Kurultayı
Düzenleme Komitesi 15 Mart tarihli top
lantısında ondört ilde kurultay öncesi
toplantı düzenleme kararı almıştır. Tüm
teknik eleman örgütlerinin bu toplantıları
gerçekleştirmek için aktif görev alması
gerekmektedir.
Toplantı yapılacak yerlerin seçimin
de teknik eleman örgütlerinin ve teknik
eleman sayılarının yoğunluğu gözönünde
tutulmuştur. Bölgelerin seçiminde ise et
kileşim ve ulaşım faktörleri ele alınmıştır.
Ankara'ya ulaşımı kolay olan bir kısım
kentler ise Kurultay'a katılma olanakları
var olduğundan ön toplantılar alanı dışın
da tutulmuşlardır.

SENDİKALAŞMA M UCADELEM Z İÇM

Z KURULTAYDA
BULUŞALIM
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kazançlardan vergi kaybı olmayacaktır,
özel indirimin asgari ücret düzeyine çıka
rılması ve % 3 mali denge vergisinin kaldı
rılması, memurların biraz nefes almasını
sağlayacaktır.
Toprak sahiplerinin yılda 90.000
ayda 7.500 , balıkçıların yılda 120.000
ayda 10.000 liralık gelirlerinden hiç veri alınmazken aylığı 1.440 lira olan 15.
derecedeki bir memurdan ayda 236,70,
yılda 2.840,40 lira vergi alınması Anayasa'nın 61. maddesindeki herkesin mali
gücüne göre vergi ödeyeceği ilkesine ne
denli uygun olduğu açıkça ortadadır.
1976 bütçesinin sosyal hizmet bütçesi
olduğunu söyleyen MC hükümeti vergide
ki doruğuna ulaşmış vergi adaletsizliği
ni görmezlikten gelmektedir. 1976 Bütçe
Yasası tasarısına göre genel bütçe gelir
lerinin % 87'sini vergi gelirleri, bunun da
% 46'sını Gelir Vergisi oluşturmaktadır.
Gelir Vergisinin % 67'sini de memur ve
işçilerin ödediği saptanmıştır. İşte sos
yal yönünün ağır bastığı söylenen bu
bütçenin ağırlığının kimlerin üzerinde ol
duğunun belgeleri. Tüm bunların dışında
sosyal yönünün ağır bastığı söylenen
bütçe memur maaşlarını dondurmaktadır.
Yukarıdaki
somut
örneklerden
açıkça görüldüğü gibi:
1) 1976 yılı bütçe yasasıyla çalışanlar
lehine pek bir parasal çıkar getirilme
mektedir.
2) 1976 yılı bütçe yasasıyla, çeşitli bur
juva hükümetlerinin de yaptığı gibi,
657 sayılı yasanın gerekleri uygulanma
maktadır. 657 sayılı yasanın çalışanlar
lehine hükümleri, bütçe yasalarıyla uygulanmr.rnakta ve dolayısıyla Anayasa
çiğner, nektedir. Anayasa'nın 64. mad
desine göre: Kanun koymak, değiştir
mek ve kaldırmak ile bütçe kanun tasa
rılarını görüşüp kabul etmek ayrı ayrı
işlerdir.
3) 1976 yılı bütçe yasası, yan ödemelerin
düzenlenmesi biçimi nedeniyle ücret
eşitliğini bozmakta ve memur güvence
sini zedelemektedir. Bu açıdan MC ikti
darı Anayasa'nın 12. maddesindeki
eşitlik ilkesine aykırı davranmaktadır.
4) 1976 yılı bütçe yasası çalışanların sır
tına yüklediği % 67 oranındaki gelir
vergisiyle Anayasa'nın 61. maddesinde
ki vergi eşitliği ’ilkesini bozmaktadır.
Şimdi gelelim MC iktidarının 1976
yılı bütçesiyle ilgili olarak ortaya attığı
savlara.
1976 yılı bütçesi, MC hükümeti tara
fından, bir istikrar, büyüme hizmet bütçe
si olarak nitelenmekte ve sosyal kapsamı
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785,10
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en yüksek büyük bir bütçe olarak gösteril
mektedir.
1976 yılı bütçesi bir istikrar bütçesi
değildir. Çünkü:
89 milyar TL olarak tahmin edilen
1975 mali yılı vergi gelirlerinin yeni bir
vergi konulmadan, 1976'da 120 milyar
TL'na ulaşacağı söylenmektedir. Vergi ge
lirlerinde beklenen 31 milyar TL'lık artı
şın, vergi dairelerinin tefrişiyle sağlanaca
ğı MC iktidarı tarafından belirtilmektedir.
MC iktidarı bu gülünç savıyla 1976 yılı
bütçesinin enflasyonist bir bütçe olduğu
nu gizlemek istemektedir. 31 milyar TL'
lık fark hızlı bir enflasyon sonucu oluşa
caktır ve bu nedenle bir istikrar bütçesi
değildir.
1976 yılı bütçesi bir büyüme bütçe
si değildir. Çünkü:
1976 yılı cari fiyatlarında, GSMH'nın
638 milyar 500 milyon TL olacağı hesap
lanmaktadır. Beş yıllık plan uyarınca
GSMH'nın % 30'unun bütçeye ayrılması
gerekmektedir ki bu durumda, 1976 yılı
bütçesi 192 milyar TL olmaktadır. 156
milyar TL ile 1976 yılı bütçesi plan
hedeflerinin gerisindedir.
1976 yılı bütçesi bir hizmet bütçesi
değildir. Çünkü:
Köy işleri ve sağlık hizmetlerine ayrı
lan ödeneklerle, Milli Savunma ve Em ni
yet hizmetlerine ayrılan ödeneklerin kı
yaslanması bile bu bütçenin militarist ve
polis bütçesi olduğunu ortaya koymakta
dır.
1976 yılı bütçesi sosyal kapsamlı bir
bütçe değildir. Çünkü:
Toplam nüfusun % 20'si ulusal gelirin
% 57'sini alırken 1976 yılı bütçesi, ulusal
gelir dağılımı açısından, hiçbir yenilik ge
tirmemektedir.
SONUÇ: Bugüne kadar olduğu gibi, bu
gün de, burjuva hükümetleri çalışanlar ya
rarına kararlar getirmemiştir. 1976 bütçe
siyle, tüm çalışanlar artan yaşam pahalı
lığıyla karşı karşıya bırakılmıştır.
Çalışanların büyük bir kesiminin,
sendikal haklara kavuşamamış olması,
yani işçi-memur ayırımının varlığı, duru
mu çalışanlar adına daha da ağırlaştır
maktadır. Genelde burjuva hükümetleri
nin ve özelde MC hükümetinin çalışanlar
aleyhine getirdiği ve getireceği kârları
engellemede atılacak ilk demokratik adım
işçi memur ayırımının kaldırılması ve tüm
çalışanların sendikal haklara kavuşması
olmaktadır. Teknik elemanlar açısından,
sendikal hakları elde etme mücadelesi
TÜTED çatısında örgütlenmekle başla
maktadır.

3. TEKNİK ELEMAN

KURULTAYINA DOĞRU

ÖN TOPLANTILAR
1) ERZU RU M (Tunceli, Erzincan, Kars,
Ağrı)
2) ANTALYA (Burdur, İsparta)
3) D İY A R B A K IR (Urfa, Mardin, Siirt)
4) ESKİŞEH İR (Bilecik, Kütahya,Afyon)
5) VAN (Bitlis, Hakkari, Muş)
6) BURSA (Balıkesir, Çanakkale)
7) SAMSUN (Amasya, Çorum, Sinop,
Tokat)
8) TRABZON (Artvin, Giresun, Ordu,
Rize)
9) M ALATYA (Adıyaman, Bingöl,Elazığ)
10) KAYSERİ (Nevşehir, Niğde, Sivas)
11) ZO N GU LDAK (Bolu, Kastamonu)
12) ADANA (Gaziantep, Hatay, Maraş,
Mersin)

13) İZM İR (Aydın, Denizli, Manisa, M uğ
la, Uşak)
14) İSTANBUL (Edirne, Kırklareli, Koca
eli, Sakarya, Tekirdağ)

ö n toplantıların gerçekleşmesinde
yerel örgütler görevlendirilecektir. Her ku
ruluş toplantı yerlerindeki birimlerine ge
rekli talimatı vererek, ya da o yörelerdeki
üyelerini haberdar ederek toplantıların en
yaygın ve etkin bir biçimde yapılmasını
sağlayacaklardır. Merkezden de (Kurultay
Yürütme) her toplantıya kesin olarak katılmacaktır.
.

ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARDAKİ
KOMANDO EYLEMLERİ KINANDI
Ankara'da üniversite ve Yüksek okullar 1 Mart’ta ikinci dönem öğretime açıl
makla birlikte, pekçok fakülte ve yüksek okulda ders yapılamamakta, sağcı grupla
rın işgali altında bulunan öğretim kurumlarına devrimci öğrenciler girememektedir.
Bazı fakülte ve yüksek okullarda da öğrenciler, polis baskısı altında oldukları, ya da
can güvenliği bulunmadığı iddiasıyla sınavlara girmemektedirler. Bu tür olaylar de
vam ederken, polisin olaylar karşısında yetersiz kaldığı görülmekte; bazı öğretim
kuramlarında da polisin sağ grup öğrencileri açıktan destekledikleri öne sürülmek
tedir.
üniversite ve yüksek okullardaki bu durumla ilgili olarak bir bildiri yayınla
yan Ankara Tabib Odası, TÜS-DER, TÜM-DER, TÜTED, TÖB-DER, TÜMAS,
AYÖD ve TİB yöneticileri, son günlerde devrimcilerin çoğunlukta oldukları üniver
site ve yüksek okullara karşı sağcı grupların polis desteğinde yoğun bir baskı ve
terör uygulamasına geçtiğini belirtmiş, özellikle Cebeci bölgesinde okullarına giden
öğrencilerin bile sokaktan toplanıp Emniyete götürüldüğünü öne sürmüşlerdir. Dev
let Mmarlık ve Mühendislik Akademisinde öğrencilerinyasaya aykırı olarak sınavlara
sokulmak istendiği belirtilen ortak bildiride ayrıca, DU Tarih, Fen Fakültesi, Ziraat
Fakültesi ve Gazi Eğitim Enstitüsünün halen sağcı grupların işgali altında bulunduğu
ve devrimci öğrencilerin içeriye sokulmadıkları öne sürülmektedir.
Ankara Mühendislik ve Mimarlık Yüksek Okulu öğrenci Demeği yaptığı açık
lamada, Akademide yapılmak istenen yasa dışı sınavlar için Danıştay'da yürütmeyi
durdurma isteminde bulunduklarını bildirmiş, "Bazı ilerici öğrenciler olarak siyasi
baskı ve yıldırma amacına yönelik hukuki olmayan sınav oyunlarına gelmeyeceğiz
ve sınavlara girmeyeceğiz" demiştir.

ÖRGİİILfllMENİN GEREĞİ
Burhan C. Marangoz
Ordu TÜTED Şubesi Başkanı

Çağımızda bilimsel ve teknik gelişmelerinyanı sıra çağdaş üretim yöntem
lerinin doğurduğu yeni mesleklerin ortaya çıkmasıyla tüm çalışanların nitelik ve ni
celik yönünden önem ve ağırlıklarının artmasına tanık oluyoruz. Bu tarihsel gelişme
tüm çalışanların toplum içinde ekonomik ve siyasal kararların alınmasında dolaysız
katılma olgusunu da yaratmıştır. Dolayısıyla çalışanların yarının sömürüden arıtıl
mış insanca yaşama olanakları gerçekleşmiş, demokratik bir toplumun temelini
oluşturacak tarihsel ve toplumsal bir güç olduğu belirgin duruma gelmiştir.
Çağın gereğine uygun olarak hızlı bir sanayileşme sürecindeki ülkemizin
ekonomik ve toplumsal yapısı giderek farklılaşmakta ve değişmektedir. Sanayileş
mekle birlikte, bir yandan dışa bağımlı teknolojide kullanılması, çağdaş bilgi ve be
ceri gerektiren yeni mesleklerin belirmesi, sanayi kesiminde çalışanların sayısının
artması diğer yandan kitle iletişim araçlarının hızlandırdığı değer yargıları ve düşün
celerdeki değişiklikler toplumsal değişmenin göstergeleridir. Ne var ki bu değişme
ler, ilkelbir kapitalist yönteme dayanan ekonomik kalkınmanın sonucu olarak top
lum yaşamında adaletsiz gelir dağılımı işsizlik, sosyal güvenlik, eğitim, yerleşme gibi
çözüm bekleyen sorunları da birlikte getirmektedir.
Toplumsal sorunların ağır yükünü çeken işçi, memur, köylü, esnaf ve zanatkârlar gibi tüm çalışanlardır. Demokratik ve bağımsız bir toplum yaratmak
başka bir deyişle halka dönük ekonomik ve toplumsal düzeni gerçekleştirmek için
tüm çalışanların oluşturduğu gurupların ekonomik ve siyasal amaçları doğrultusun
da birleşip örgütlenmeleri gerekmektedir. Bu işlev çağdaş demokrasinin gereğidir.
Çağdaş toplum tüm çalışanların ekonomik ve siyasal kararlara doğrudan katıldığı
bir toplumdur.
Çağdaşlaşmanın ölçütü bireylerin toplumsal varlık olmaları bilincine ulaş
mak olduğuna göre ülkemizde toplumsal gelişmenin kaçınılmaz sonucu olarak var
lığını duyuran toplumsal gruplar, meslek kuruluşları, sendikalar, gibiörgütlerieortak
çıkarlarını topluca koruyabilirler, ya da siyasal partiler gibi belli bir siyasal progra
mın gerçekleştirilmesi amacına yönelebilirler.
Tüm çalışanların, siyasal iktidarı denetleme demokratik hak ve özgürlük
leri koruma görevini yerine getirebilmeleri daha önemlisi ekonomik ve siyasal karar
mekanizmalarına katılabilmeleri için bilinç düzeylerine uygun bir tavırla demokra
tik örgütlerini oluşturup güçlendirme zorunluluğunu duymaktadırlar.
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mc çalışanlardan
yana
değildir

T Ü T ED G E N E L S E K R E T E R İ
H A L U K O R H U N 'U N
M İT İN G D E
Y A P T IĞ I K O N U Ş M A

İşçilerin söke söke aldığı sendikal haklar bir ka
lemde geri alınmak isteniyor.
Faşist tırmanış işçi ve emekçi yığınlarla birlikte
tüm çalışanlann örgütlenme gibi demokratik hak ve
özgürlüklerini kısıtlamak üzere yasalarda değişiklikler
yapıyor.
Gösteri ve yürüyüşler yasası anti demokratik ola
rak uygulamaya geçti.
Anayasanın hak ve özgürlüklerle ilgili maddeleri,
demekler yasası, değiştirilmek üzere sırada bekliyor.
Saydığımız örnekleri daha da arttırmak mümkün.
Hergün bir yenisi daha ekleniyor. Daha dün Seydişehir'
de bir işçi komaya sokuldu. "Demokratik Hak ve ö z 
gürlükler Mitingi”nin afişlerini asan yüzlerce öğretmen,
memur, teknik eleman, öğrenci gözaltına alındı.
Demokratik kitle örgütleri ve tüm çalışanlar ola
rak, eğer anti-demokratik baskıların, kıyımların, adam
öldürmelerin, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlan
masını istemiyorsak faşizme ve onun kaynağına karşı
mücadelemizi sürdürmeliyiz.
Faşizmin ülkemizde çöreklenmesini, tırmanması
nı istemiyorsak faşizmin tüm odaklarını dağıtmalıyız.
Demokratik kitle örgütleri olarak tabanlanmızı
en geniş bir şekilde bağımsızlık ve demokrasi mücade
lesine katmalıyız.
Şurasını unutmamakta yarar var: Faşizme karşı
en etkin ve en tutarlı mücadele tüm demokratik güçle
rin kitle eylemidir.
Bugün ülkemizde faşist güçlerin desteğiyle MC ik
tidarda bulunmaktadır.
MC faşist güçlerin faşist militanlann desteği ile
iktidannı sürdürmektedir.
Başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanlar üze
rinde yoğunlaşan baskılar ve kıyımlar, MC işbaşında
olduğu müddetçe sürecektir.
Giderek artacaktır.
Faşizm özlemleri, sıkıyönetim istekleri yoğunla
şacaktır.
MC iktidarı işçilerden, öğretmenlerden, memur
lardan, teknik elemanlardan yana değildir. Tüm çalı
şanlara ters düşen MC bundan böyle iktidarda kalma
malıdır.
MC bir daha geri gelmemek üzere gitmelidir.
Tüm teknik elemanlar ve onların demokratik kit
le örgütü TÜTED olarak faşizme karşı mücadelemizi
sürdüreceğiz. Faşizmin tüm uygulamalarına yılmadan
karşı çıkacağız.
İşçi sınıfı öncülüğünde bağımsızlık ve demokrasi
mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz.

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna sürülen,
amansızca kıyılan, öldürülen öğretmenler, teknik ele
manlar, memurlar.
Üniversitelerde okuma olanağı ellerinden alınmak
istenen, faşist militanlarca kurşunlanan öğrenciler,
Seydişehir'de Tariş'te sendikal hakları zorla kısıt
lanan işçiler,
Teknik elemanlar adına hepinize selamlar.
Beş yıl önce, ilericilerin, yurtseverlerin, devrim
cilerin, zindanlara atıldığı öldürüldüğü, örgütlerinin ka
patıldığı, faşist dönemin başlangıç tarihine rastlayan
"Faşist Baskıları ve Kıyımları Protesto" mitingimiz,
faşizmin tırmandığı, açık faşizm ve sıkıyönetim özlem
lerinin tekrar gündemde olduğu günlerde yapılıyor.
Bugün faşist 12 Mart dönemindeki Anayasa deği
şikliğini az bulan, kısıtlanmış olan demokratik hak ve
özgürlükleri daha da kısıtlamayı amaçlayan, ve bu istek
lerini gerçekleştirmek için iktidarını sürdüren MC iş
başında.
Beş yıl önce olduğu gibi, yine faşizme karşı ve
faşizmin geriletilmesi için verilecek mücadele en acil
bir görev. Faşizme karşı verilecek mücadele demokrasi
açısından önem kazanıyor.
Faşizmin ülkemizdeki temsilcisi, dışa bağımlı
MC iktidan tırmanışını sürdürüyor.
Devlet kadroları faşist militanlarca dolduruluyor.
Devlet yöıietimi her kademede faşistleştiriliyor. TRT,
üniversiteler, fabrikalar ve daireler hızla faşistleştirilir
ken memurlar, işçiler sürülüyor, işten atılıyor.
Faşizm kendine kitle tabanı bulmak için memur
lar, teknik elemanlar, öğretmenler arasında örgütleni
yor. ülkücü öğretmenler, üUoicü teknik elemanlar, ülkü
cü memurlar adlan ile kurulan demekler bu amaca yö
nelik demekler.
Faşizm aynı tip örgütlenmeye işçiler içinde gi
diyor.
Bu arada ilerici, yurtsever, devrimci, memur, öğ
retmen örgütleri yıkılmak, dağıtılmak isteniyor, bom
balanıyor, yöneticileri tutuklanıyor.
Faşizm bir taraftan çalışanlar üzerinde politik
baskısını sürdürürken, diğer taraftan ekonomik baskısı
nı da ihmal etmiyor.
Uygulanan enflasyonist politika çalışanlan yeni
bir vergi ile cezalandınyor. Memurlar hayat pahalılığı
karşısında çaresiz kalıyor.
Faşizm tercihi memur maaşlannı artıracak kat
sayıyı arttırmıyor.
Memurlar açlığa mahkum ediliyor.
•
Memur maaşlan donduruluyor.
Ücretlerin dondurulmasının diğer uygulaması ise
işçi memur aynmı. İşçi memur aynmı işçi ücretlerin
deki artmayı önlerken, diğer yandan kazanılmış sendi
kal haklan geri almayı amaçlıyor.

Kahrolsun Faşizm!
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