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HABERLER KARARNAME
TE K N İK ELEMANLARI
HEDEF ALIYOR
dan geçici personel ve sözleşm eli personel, işçi-m em ur
ayrım ı dışında bırakılm ıştır. Böylece tek n ik elem anla
rın istihdam edildiği bu kadrolar iş güvenliğinden
yoksun olarak istenildiği gibi doldurulacak aynı işi
yapan işçi kadrolarının azaltılması sağlanabilecektir.
Yürürlüğe giren kararnam eye göre mühendis ve
m im arlar, tüm teknikerler, biolog, bakteriolog, fizik
çi, jeolog, jeom orfolog, jeofizikçi, kimyager, m atem a
tik çi, program cı, sistem operatörü, statiker, to p o ğ raf
ve yardım cısı, zooteknisyen, hesap kontrolörü, ve araştırm acılar m em ur sayılm aktadır. Böylece işçi-m e
m ur ayrım ı ile yapılan iş değil, ünvanlar ön plana ç ı
karılm akta, işyerinde aynı işi yapan teknik elem anlar
arasında sun'i bir ayrım getirilm ektedir.
M emur olarak tanım lanan tek n ik elem anların
içinde eskiden işçi olarak çalışanlar yer alm aktadır.
Böylece sendikal haklara sahip olanların kazanılm ış
haklan geri alınm aktadır
Yine işçi-m em ur ayrım ı ile sendikal haklara sahip
olan teknik elem anların kapsamı daraltılm akta, bu
yönü ile de teknik elem anlar arasında ikinci bir ayrım
getirilm ektedir. K ararnam e tek n ik elem an kapsamı
içinde yer alan teknisyenleri, sanat okulu m ezunlarını

1897 sayılı yasanın 5. maddesi gereğince bir yıl
içinde Çalışm a Bakanlığı ve D evlet Personel Dairesi
nin uzm anlarından oluşan kom isyon, kim lerin işçi,
kimlerin m em ur olduğuna ilişkin kesin kararını ver
di ve karar, 28 Kasım günü Resmi G azete'de yayınla
narak yürürlüğe girdi. TÜTED, 28 teknik elem an ör
gütü ije birlikte yayınladığı bir basın açıklam asında,
kom isyon kararının özellikle teknik elem anları he
d ef aldığını, kararın teknik elem anlar arasında ayrıca
lıklar yarattığını, bu ayrım la teknik elem anların ikiye
bölündüğünü ve işçi-m em ur ayrım ının çalışanların
önem li bir bölümünü sendikal haklardan yoksun bı
rakarak sürdürülen mücadeleyi geriletm eyi am açla
dığını belirtti. T eknik elem an örgütleri "işçi- m em ur
ayırımı yoluyla sorunlarım ızın çözüm lenem eyeceği
ni, tem el çözüm ün tüm çalışanların grevli, toplu söz
leşmeli sendikal haklarını alm alarında olduğunu, m ü
cadelemizin sonuna kadar süreceğini bir kez daha açıklarız*" dediler. K om isyon kararının getirdiği so
nuçların ayrıntılı bir incelem esinin yer aldığı ortak
basın açıklam asında özetle şöyle deniliyor:
"657 sayılı Personel Y asasında yer alan m em ur,
geçici personel, sözleşm eli personel ve işçi tanım ların

işçi olarak tanım lam ış diğer tek n ik elem anları bu
kapsam ın dışında bırakm ıştır. Böylece şim diye kadar
körüklenen m ühendis-tekniker-teknisyen ayrım ı te k 
nisyenleri işçi, diğerlerini m em ur yaparak p ekiştiril
m ek istenm ektedir.
İşçi-m em ur ayrım ı ile eskiden bir bölümü m em ur
olarak çalışm ak ta olan teknisyenler, laborantlar, nivocular, operatörler, işçi sayılm aktadır. K ararnam ede
teknisyenlerin işçi sayılmaları, teknisyenlerini hakla
rını elde etm eleri açısından olum ludur. Ve kararna
m enin teknik elem anlar yararına olan tek m addesi
d ir."
TÜ TED Genel Başkanı A y k u t G öker, 5 Aralık
günü yaptığı bir basın açıklam asında, işçi-m em ur ayrı
mının tem elinde sendikal ve siyasal hakların daraltıl
m asının y atm ak ta o lduğunu, son kararnam enin çalı
şanlardan yana olm ayan siyasal iktidarların niyetlerini
açığa vuran som ut bir belge olarak değerlendiril
mesi gerektiği söyledi. A y k u t G öker, kararnam enin özellikle tek n ik elem anları hedef almasının bir tesadüf
olm adığını belirterek, "burjuvazi, işçi-m em ur ayrım ı
gibi sun'i ayırım larla teknik elem an kitlesini bölemiy ecek tir" dedi. (A y k u t Göker'irı bu açıklam asının
tam m etnini 2. sayfam ızda bulacaksınız.)

ODALARI
iFAŞİSTLEŞTİRME
ÇABALARINA
KA RŞI
TÜTED ÜYELERİ
GÖREV BAŞINA
Ocak ayında Mühendis ve Mimar O dalarının şube genel kurulları ya
pılıyor. Bunları giderek Odaların m erkez genel kurulları ve TMMOB Ge
nel Kurulu izleyecek. O daların birer dem okratik mevzi olarak ilericiler
için taşıdığı önem ortada. Burjuvazi de bu önem in farkında; bugüne ka
dar ilericilerin, dem okratların ellerinde bulunan Mühendis ve Mimar Odalarına, Odaların yöneticilerine karşı çeşitli baskılar, engellemeler uy
gulandı. Burjuvazi, her yıl genel kurul dönem lerinde Oda yönetim lerini
ilericilerden koparabilm ek, faşistleştirebilm ek için çabalar sarfetti.
Bu yıl, bu çabaların daha örgütlü olarak sürdürülmek istendiği göz
leniyor. Sağcı basın, özellikle Tercüm an gazetesi, uzun bir süredir Oda
yönetim lerine, TMMOB'ye karşı bir kam panya sürdürüyor. G österm elik
faşist teknik eleman kuruluşları, TEK BİR ve ÜLKÜ-TEK bildiri üstüne
bildiri yayınlıyor, gerici güçleri işbirliğine çağırıyor. Devlet kuruluşla
rında, Oda genel kurullarına
katılım ın sağlanabilmesi için y ö n eti
ciler tarafından çalışm alar sürdürülüyor.
Faşizm in bu çabalarına karşı, önümüzdeki günlerde bütün ilericile
rin, dem okratların hazırlıklı olm aları, bu girişimleri boşa çıkartacak bir
liği gücü sağlamaları gerekiyor. Bu uğraşıda, doğal olarak TÜTED yerel
örgütlerine, üyelerine büyük görevler düşüyor.
TÜTED üyesi bütün mühendis ve m im arlar, Oda kongrelerine ka
tılm ak, bütün ilericilerin, dem okrasiden yana olanların katılım ını örgüt
lemek, Oda yönetim lerini faşistlerin ele geçirm e çabalarına karşı verile
cek mücadelede en önde bulunm ak zorundalar. TÜTED Y önetim K uru
lu olarak, bütün şubelerim izi, bütün üyelerimizi, bu görevlerini yerine
getirm eye çağırıyoruz.
TÜTED YÖNETİM KURULU

*

SİSAG:
G R E V Y E N İD E N BAŞLA D I
A nkara’da, H acettepe Vakıfları k u ru lu ş
larından olan SİSAG Sistem İşletm e Proje
Servisi A raştırm a G eliştirm e şirketinde çalı
şan Sosyal - Iş üyesi 170 tek n ik elem anın 5
Ekim günü başlattığı grev, 45. gününde Ba
kanlar K urulu tarafından "m illi güvenlik"
gerekçesiyle durduruldu. A ncak, D anıştay'ın
bu gerekçeyi ciddi bulm ayarak "grevin erte
lenm esi" kararını oybirliğiyle durdurm ası
üzerine, SİSA G 'da grev 6 Aralık günü y en i
den başladı. Şim di SİSAG işçileri bütün güç
leriyle grevin başarılı sonuç vermesi için
direniyorlar. Sosyal-îş Sendikası ve teknik
elem an örgütleri SİSAG grevcilerini bütün
olanaklarıyla desteklem ekte kararlılar. Sİ
SAG grevinin yeniden başladığı gece, T Ü 
TED M erkez Y önetim K urulu ve A nkara
Ş ube Y önetim K urulu üyeleri grev yerine
giderek, grevcilerle dayanışm a içinde o lduk
larını bir kez daha duyurdular.

D anış tayın verdiği yürütm eyi durdurm a
kararının olum luluğunun yanısıra, Bakanlar
K urulunun daha önce vermiş olduğu 'grevi
d u rd u rm a' karan, M C'nin çalışanlardan yana
olm ayan politikasının ço k açık bir kanıtı.
MC, 170 tek n ik elem anın grevini durdurabil
m ek için "milli güvenlik" gerekçesini bile
kullanabiliyor. Grevin d u rd urulduğu gün ba
sma bir açıklam a yapan TÜTED Genel Baş
kanı A y k u t G öker şöyle diyordu:
"G revin ertelenm esi SİSAG çalışanlannm
uzun dönem li mücadelesini engelleyem eye
cektir. A ralannda TÜTED üyesi teknik elem an lan n da bulunduğu SİSAG çalışanlarının
ve sendikalan SO SY A L -lŞ'in yanında yer
aldığımızı açıklar, haklı m ücadelelerin, e rte 
leme kararlanna rağm en uzun dönem de de
olsa hedefine olan inancım ızı belirtiriz"

İŞÇİ M EM UR AYIRIMI VE
YENİ KARARNAME
TÜTED G ENEL BA ŞKA N I AY 
KUT GÖ KER, GEÇTİĞİM İZ HAFTA
BASINA, İ Ş Ç l—MEMUR AYIRIMI
KONUSUNDA YAYINLANAN SON
KARARNAMEYE İL İŞ K İN OLARAK
BİR AÇIKLAMA YAPTI. GÖ KER, BU
AÇIKLAMADA, İŞ Ç İ-M E M U R A Y I
RIMININ TEM ELİNDE, SENDİKAL
VE SİYASAL HAKLARIN D A RA L
TILMASI G İR İŞİM L ER İN İN Y A TTI
ĞINI, SON YAYINLANAN K A RA R
NAMENİN Ç A LIŞLA RD A N YANA
OLMAYAN SİYASAL İK TİD A R LA 
RIN NİYETLERİNİ AÇIĞA VURAN
YENİ BİR BELGE OLDUĞUNU BE
LİRTTİ. BU KARARNAMENİN VE
KARARNAMENİN DAYANDIĞI RA 
PORUN ÖZELLİKLE TEKNİK ELE
MANLARI HEDEF ALMASININ BİR
RASTLANTI OLMADIĞINI SÖYLE
YEN AYKUT GÖKER, "BU RJU V AZİ,
İŞ Ç İ-M E M U R AYIRIMI GİBİ SUN İ
AYIRIM LARLA TEKNİK ELEMAN
KİTLESİNİ BÖLEM EYECEKTİR" DE
Dİ. TÜTED GENEL BA ŞKA N I AY
KUT G Ö KER'İN AÇIKLAMASI ŞÖ Y 
LE:

KARARNAME ÇA LIŞA N LARDA N
YANA OLMAYAN İKTİDARLARIN
N İY ETLERİN İ AÇIĞA VURAN BİR
BELGEDİR

ikinci seçeneğin içerdiği listeden de
farklı bulunm aktadır. Bakanlar K urulu
devlete verilmiş asli ve sürekli bir kam u
hizm etini 'genel id are’ esaslanna göre
yürütm ekle yükümlü kurum lar listesini
hukuki hiçbir dayanağı bulunm am asına
rağm en alabildiğine genişletm iştir. B u
nun som ut tek bir nedeni vardır; kam u
sektörur.Jeki işyerleri itibariyle buralar
da çalışanlann m em ur yapılm ası olana
ğını ele geçirm ek

1897 sayılı yasanın 5. m addesi u y a
rınca çıkarılan 26.11.1975 gün ve 7/
10986 sayılı kararnam e, siyasi iktidarın
yaklaşım ını vurgulayan som ut bir belge
dir. Bu kararnam e çıkm azdan önce, işçim em ur aynm ına tem el olacak kurum sal
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İŞ Ç İ MEMUR AYRIMININ
TEM ELİNDE SENDİKAL VE
SİYASAL HAKLARIN
DARALTILMASI YATM AKTADIR.
İşçi-m em ur aynm ına ilişkin karar
ve uygulam aların tem elinde, çalışanların
sendikalaşm a hakkından yararlanacak
katm anlarım mümkün olduğunca d aralt
ma yaklaşım ı yatm aktadır. Bir ikinci
yaklaşım da kam u sektöründe çalışanla
rı, aktif siyasi faaliyete katılm aktan, bir
siyasi partiye üye olm aktan uzak tu ta b il
m ektir. Bilindiği gibi 1961 Anayasası
m em urlara sendika kurm a hakkını getir
m işti. Bu, özünde sınırlı bir hakti. Sendi
ka kurm a hakkı veriliyordu am a grev ve
toplu sözleşm e yapm a hakkı tanınm ı
yordu. 12 Mart dönem inde m em urlara
bu sınırlı hak bile fazla görüldü. Yapılan
A nayasa değişikliği ile m em urlardan
sendika kurm a hakkı geri alındı. Yine bi
lindiği gibi m em urlara hiçb ir dönem de
siyasi faaliyette bulunm a, bir siyasi par
tiye üye olm a hakkı tanınm am ıştı.
Kamu sektöründe çalışanları işçiı/ıemur diye ikiye bölm ek, bir kısım ç a 
lışanları k âğ ıt üzerinde yapılan düzenle
m eler ile işçi statüsünden m em ur statü
süne geçirm ek, bu durum da, tam am en
bir siyasi karar niteliğindedir. İktidarda
olanlar, sendikal hakların kullanılm asın
da her olanaktan yararlanarak sınırlam a
lar getirm ek n iyet ve kararındadırlar.
Sendikal hakların özüne karşı olan siyasi
iktidarlar işçi sınıfından bu hakkı geri alabilecek güce sahip değillerdir. Bugün
T ürkiye'de işçi sınıfının ve onun dem ok
ratik mücadelesinin ulaştığı aşam a, buna
izin verm em ektedir. Ama siyasi iktidar
lar işçi-m em ur aynm ına ilişkin uygula
malarda olduğu gibi, çalışanların sendi
kal ve siyasal haklardan yararlanacak
katm anlannı ellerinden geldiğince da
raltm a olanağını bulabilm ekte ve bu ola
nağı sonuna kadar kullanm aktadırlar.

aynm ı yapm ak üzere, Maliye Bakanlığı,
Çalışm a Bakanlığı ve DPT tem silcilerin
den oluşan ve Devlet Personel Dairesi
temsilcisinin gözlemci olarak katıldığı
bir kom isyon k u rulm uştur. Bu kom is
y o n 1897 sayılı yasanın 5. maddesinin
1. fıkrasına göre "devlete verilmiş asli ve
sürekli bir kam u hizm etini genel idare ih
saslarına göre yürütm ekle yükümlü" kurum larla b u n lan n dışında kalan kurum 
lan saptam ıştır. Bu özel kom isyon yasa
m etnindeki kriterleri kullanarak ve ha
len m evcut olan hukuki durum u gözönünde tu ta rak bir liste düzenlem iştir.
A ncak kom isyon raporunda bir seçenek
olarak ikinci bir listeye daha yer veril
m iştir. K om isyon ikinci seçeneğinde,
kendisinin de aç ık ç a belirttiği üzere,
1897 sayılı yasanın esaslan dışında ve
kurum lann kuruluş yasalanna da aykm
olarak genel idare esaslarına tabi olm a
yan birço k kuruluşu, MEVCUT HU
KUK DÜZENİNE RAĞMEN, "devlete
verilmiş asli ve r,iirekli bir kam u hizm eti
ni genel idare esaslanna göre yürütmekle
yükümlü kurum lar" arasında saym ıştır.
K om isyonun h u kuka uygun birinci seçe
neği dışında politik nedenler taşıyan
ikinci bir seçenek getirm iş olmasının
belli başlı sebebi, Maliye Bakanlığının ve
Çalışm a Bakanlığının 1897 sayılı yasa
nın 5. m addesindeki hukuki unsurların
dışına taşarak, MEVCUT HUKUK DÜ
ZENİNE RAĞMEN, b aşta finansm an
güçlüğü, dengesizlik gibi bir takım h u k u 
ki dayanaktan yoksun olarak ileri sürdü
ğü gerekçelerdir.
K om isyonun raporu bu iken, y u k ar
da sözü edilen kararnam enin eki liste,
Maliye ve Çalışm a Bakanlıklanm n zorla
masıyla kom isyon raporuna ithal edilen

N İÇİN MEMUR STATÜSÜ?
Kamu sektöründe çalışan lan n bü
yük ço ğ u n lu ğ u ile m em ur statüsünde tu 
tulm aları siyasi iktidarlara ne kazandır
m aktadır? Bu sorunun cevabı açıktır.
- Sendikalaşm a hakkına sahip o l
m ayan m em ur, kendi çalışm a ve ücret
k o şu llan n ın tayininde söz hakkına sahip
olam ayacaktır.
- E konom ik ve d em okratik haklan m alm akta ve koru m ak ta etk in bir si
lah olan sendikal örgütlenm eye gideme
yecektir.
- M emur, kendi som ut sorununun
çözümünün n ihayet gelip dayandığı siya
sal çözüm lere taraftar siyasal partilere
girem eyecek, soru n lan n çözüm ünde en
etkin araç olan siyasal faaliyete fiilen
katılam ayacaktır.
- Ve böylece siyasi iktidarlar ve
arkasındaki hakim sınıflar, kendilerine
taui kıldıklan m em urlar eliyle devlet ay 
gıtını kendi am aç ve çıkarlan doğrultusund^çalıştırabileceklerdir.
R A PO R , MC'NİN ÇA LIŞA N LA R IN
YANINDA OLMADIĞINI
KANITLAYAN BİR DİĞER
BELGEDİR
26 .1 1 .1 9 7 6 gün ve 7/1 0 9 8 6 sayılı
kararnam enin getirdiği, işçi-m em ur aynm ına tem el olacak kurumsal ay n m , bu
son raporla kurum lar düzeyinde işlerliğe
kavuşturulm ak istenm ektedir. Her k u ru 
lu şta kimin m em ur, kimin işçi statüsün
de olacağına, h içb ir bilimsel ve hukuki
k riter kullanm aksızın bir kalemde karar
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verilm iştir, ö rn eğ in teknisyenlerin b ir
ço k mesleki kategorilerine işçi statüsün
de y er verilirken, teknik ressamlar, zira
a t teknisyenleri, topoğraflar, to p o ğ raf
y ardım cılan v.b. m em ur sayılm ışlardır.
B urada nasıl bir kriter kullanıldığım sap
tam ak mümkün değildir.
RAPORUN Ö ZELLİK LE TEKNİK
ELEM ANLARI H EDEF ALMASI
TESADÜF DEĞİLDİR
R apor ekindeki işçi ve m em ur sta
tüsündeki çalışacaklan gösteren liste in
celendiğinde, siyasal ik tid an n tekn k
elem anlan işçi ve m em ur biçim inde b ö l
m eye özel b ir önem gösterdiği görül
m ektedir.
Teknisyenler, teknikerler,
m ühendisler, jeofizikçiler ve benzerleri,
bütün dünyada teknik elem anlar bütünü
içinde y er alırken; b u n lan n yalnızca,
teknik elem anlann çeşitli meslek k ate
gorilerini temsil ettikleri bilinirken, Tür
k iye'de de fiili durum bu iken, sözkonusu rapor teknik elem anlann meslek kate
gorileri arasından kalın bir ay n m çizgisi
geçirm iştir. BU SUNİ ÇİZGİNİN ADI
İŞÇİ-M EM U R AYRIM IDIR. T eknik
elem anlann teknisyenler kesimi işçi sta
tüsünde bırakılırken, teknikerler, m ühen
disler ve diğer teknik elem anlar m em ur
sayılm ışlardır. Burada hem en şu soruyu
sorm ak gerekir: TEK N İK ER LER VE
TEKN İSY EN LER ARASINDAKİ BU
ÇİZGİ HANGİ BİLİMSEL VE HUKUKİ
V ERİLERE DAYANILARAK G EÇİ
R İL M İŞT İR ? Cevap aç ık tır, bellidir.
Kamu sektöründe çalışanlar içinde te k 
nik elem anlann politik bilinçleri ve ör
gütlenme düzeyleri giderek yükselm ekte
dir. T eknik elem anlar, en geniş kitle tabanlanyla işçi sınıfından ve onun öncü
lüğündeki dem okrasi ve bağımsızlık mü
cadelesinden yana tavır alm aya başla
m ışlardır. Ü retim sürecinde, bu sürecin
gereği olarak işçilerin hem en yanıbaşında bulunm alan bu katm anı giderek işçi
sınıfına y aklaştırm aktadır. Burjuvazi
kendisi için yaklaşan tehlikeyi görm ek
ted ir ve işçi-m em ur aynm ı ile bu tehli
keye bir çözüm arayışı içindedir. O nlar
için çıkar yol teknik elem anlar kitlesini
bölm ektir, ağırlıklı bölümünü m em ur sa
yarak sendikal ve siyasal haklardan y o k 
sun bırakm aktır.
Son raporun teknik elem anlara ge
tirdiği budur.
BU RJUV A Zİ, İŞÇİ-M EM UR AYRIMI
G İBİ S U N İ AYRIM LARLA TEKNİK
ELEMAN KİTLESİNİ
BÖLEMEYECEKTİR
Siyasal iktidarlar ve o n lan n arkasır
daki hakim sınıflar, yasalarıyla, karam ı
m eleriyle, antid em o k ratik uygulamala
n y la teknik elem anlan bölm ek için ne
denli uğraşırlarsa uğraşsınlar bunda başa n y a ulaşam ayacaktır.
T eknik elem anlann ekonom ik ve
d em okratik haklar mücadelesinin bugün
ulaştığı b o y u t ve kitlede sağlanan birlik,
o n lan n bu tür girişim lerinin üstesinden
gelecektir.
Tüm teknik elem anlann örgütlü bir
liğinden yana tavır alan TÜTED müca
deleyi sonuna kadar sürdürmeye kararlıd ,,
^
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BU AYIR IM N E D E N ?
Osman Aybers
İşçi m em ur ayırımı Türkiye'de çalışanlar için yeni bir sorun değil. Yıl
lardır süregelmekte bu sorun. S orunun tem elinde em ekçilerin bölünmesini
sağlama isteği, bir bölümünün tem el dem okratik haklarından, sendikalaşm a,
toplu sözleşm e, grev, siyasal örgütlenm e haklarından yoksun bırakılması isteği
yatıyor.
Türkiye'de bugüne kadar gelmiş bütün hüküm etler "İnsan Hakları Bildir
gesi", "1 9 5 0 Roma A nlaşm ası", "A vrupa Sosyal Yasası" gibi bütün çalışanla
ra özgürce örgütlenm e hakkını tanıyan birçok uluslararası anlaşm ayı imzala
dıkları haldej bu anlaşm aların gereklerini uygulam aktan ısrarla kaçındılar. Ç e
şitli işçi-m em ur ayırım ı tanım ları yaratarak em ekçilerin bir bölümünün temel
dem okratik haklarını tanım adılar.
1897 Sayılı kanun ile getirilen ayırım, bunların en sonuncusu. Bilim dışı
sübjektif bir tanım lam a ile yeni bir sınırlama getiriliyor sendikal h ak lao n kul
lanabilecek em ekçilere. Bu yeni ayırımı da gene serm ayenin genel politikası,
isteği belirliyor. A m aç, daha fazla sayıda em ekçinin sendikal haklarının elle
rinden alınması. Bugüne kadar işçi statüsünde olan onbinlerce em ekçi artık
m em ur oluyorlar. Sendikal haklarını kaybediyorlar. Yayınlanan listeye göre,
mem ur statüsünden işçi statüsüne geçirilen em ekçilerin sayısı bunların yan ın 
da devede kulak misali kalıyor. Sadece bu yeni girişime bir bilimsel hava, ad a
let havası vermek için yapılm ış bir işlem. T eknik elem anlar bu yeni işçi-m e
mur ayırım ından en çok etkilenen em ekçiler arasında. Bundan sonra hiçbir
kamu kuruluşunda işçi statüsünde mühendis, mim ar, tekniker, to p o ğ raf, vb.
kalm ıyor. Kamu hizm etini genel idare esaslarına göre yürüttüğüne karar veri
len kurum larda teknik ressamlar, teknik hesapçılar işçi statüsünde bulunan em ekçiler listesine alınm am ış.
Yayınlanan liste açıklıktan da yoksun. İdareye büyük ölçüde partizanca
davranm a olanağı bırakm ış, ö rn e ğ in , bir bakanlıkta bugüne kadar işçi statü
sünde to p o ğ raf olarak çalışan bir kişi, listede işçi olarak tanım lanm adığı için
isterse m em ur yapılabiliyor. Ama, idare kişiyi uygı-n görürse adını 'harita te k 
nisyeni' koyarak bu kişiyi işçi statüsünde tutabilecek.
Yeni ayırım ile kurum lararası farklılıklar da ortadan kalkm am akta. Ba
yındırlık Bakanlığında çalışan teknik ressam m em ur yapılırken, Türkiye Zirai
D onatım K urum undaki teknik ressam işçi olarak kalabiliyor.
Ancak bu ayırım ile, serm ayenin dilediğini tam olarak gerçekleştirem e
diği de bir gerçek. İşçi sınıfının mücadelesinin varmış olduğu n o k ta, 1977 y ı
lının seçim yılı olması, bunu bir ölçüde engelledi. Bu olay, bugün işçi statü 

sünde kalabilm iş em ekçilere bir rahatlık getirm em eli. A m açta bir değişiklik
yo k . Yalnız saldırının bir bölümü ertelendi. Serm aye, serm ayenin hüküm etleri,
kendilerini daha rahat, daha güçlü gördükleri anda, sendikal haklara karşı bu
saldırı yinelenecek. Daha fazla em ekçinin elinden bu hakları alınacak. _
İşçi-m em ur ayırımı diye sübjektif bir tanım lam a ile bazı em ekçilerin te 
mel dem okratik hakları kısıtlanabildiği sürece bu böyle sürecek. İşçi statüsün
de olan, sendikal haklara sahip em ekçilerin başları üzerinde bu ayırım bir dem okles kılıcı gibi sallanacak.
Önümüzdeki ilk görev, bu yeni işçi-m em ur ayırım ı ile sendikal haklarını
kaybeden em ekçilerin mücadelesine katılm ak. Bugüne kadar kazanılm ış olan
hakları geri verm em ekteki kararlılığım ızı gösterm ek. Bu mücadeleye tüm ileri
cilerin, tüm dem okratik kuruluşların sahip çıkm ası gerekiyor.
Ancak bu yeterli değil. Asıl mücadele, işçi-m em ur ayırım ının ortadan
kaldırılması, tüm çalışanların toplu sözleşm eli, grevli sendikal haklarının alınması mücadelesi, tüm çalışanların işyerlerinde aynı sendikalarda örgütlen
meleri mücadelesi. Sendikal haklara sahip olsun olmasın bütün em ekçiler, bu
mücadeleyi başarıya ulaştırm ak zorunda. Bu mücadele, bağım sızlık ve d em ok
rasi mücadelesinin ayrılm az bir parçası.
T eknik elem anlar olarak sendikal haklara karşı bu yeni saldırıya, yeni
işçi-m em ur ayırımı kararnam esine karşı çıkalım , hakları ellerinden alınm ak
istenen em ekçilerin yanında yerim izi alalım, tüm çalışanların to p lu sözleş
meli, grevli sendikal haklarının alınması kavgamızı daha güçlü, daha örgütlü olarak sürdürelim.

TUTED İZMİR ŞU B ESİN İN
DAVASINA BAKACAK
MAHKEME ARANIYOR
Av. Erşen Sansal
(TÜ TED H u k u k Danışm anı)
TÜTED İzm ir Şubesinin, 5 aydan beri faaliyet
ten yasaklanm a durum u sürüyor.
F aaliyetten
yasaklam a
kararının
nedeni,
TÜTED İzm ir Ş ubesinin, İzm ir'de bulunan 13 de
m okratik kuruluş ile birlikte yayınladığı bir bildiri.
Bildiri, 1975 yılı Aralık ayında yayınlanm ıştı. D er
nekler K anununun öngördüğü biçim de, C.Savcılığına
ve Valiliğe usulüne uygun bildirim yükümlülüğü yerine
getirilerek bildirinin yayınlanm asından beş ay sonra,
İzm ir D evlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı, suç unsu
ru bulunduğu gerekçesiyle, bildiride imzaları bulunan
13 kuruluş ile birlikte TÜTED İzm ir Şubesinin de
faaliyetten yasaklanması için dava açtı. DGM Savcılı
ğı, bildiride, "kanunun suç saydığı bir fiili övm ek"
su çunun bulunduğunu ileri sürerek, T .C .K .'nun 312.
m addesinin uygulanm asını istiyordu. İzm ir Devlet Gü
venlik Mahkemesi, savcılığın isteğine uyarak, dernek
lerin faaliyetlerinin durdurulm asına karar verdi. A n
cak beş kişilik kuruldan iki üye, bu karara m uhalif
kalm ışlardı. M uhalefet gerekçelerini de, "Bildirinin
yayınlanm asından beş ay sonra so ruşturm a açılm asının
ve yedi ay sonra da derneklerin kapatılm asının acil bir
niteliği bulunm adığı" şeklinde açıklıyorlardı. İzm ir
DGM 'nin bu kararına karşı, sanıklar ve avukatları iti
raz ettilerse de, itirazı inceleyen A nkara DGM, "itiraz
y olunun açık olm adığı" nedeniyle itirazı reddetti.
K uruluşları A nayasa M ahkemesince iptal edilen
DGM'lerin 11 Ekim 1976 tarihinde ortadan kalkması
üzerine, dava dosyası, İzm ir Ağır Ceza M ahkemesine
devredildi. Oysa yargılam anın dayandığı, 312. m adde
nin ağır cezalık bir niteliği y oktu. N itekim , İzm ir Ağır Ceza Mahkemesi, davanın ağır cezalık bir yanı ol
madığı nedeniyle, davayı İzm ir 2. Asliye Ceza Mah-

kemesine gönderdi. İzm ir A ğır Ceza Mahkemesi,
görevsizlik karan verirken, 1973 yılında usul kanunu
değiştiren, siyasal nitelikle davalara, her derecede 2
num aralı m ahkem elerin bakacağı hakkındaki A dalet
Bakanlığının genelgesine dayanıyordu. DGM 'lerin o r
tadan kalkm asından sonra, belli tür davalara belli bir
m ahkem enin bakm asının sakıncaları bugünlerde h u 
kuk çu lar tarafından belirtilm ektedir. Örneğin İstan 
bul 2. A ğır Ceza M ahkemesi, bu tür davalara bakm a
m ak konusunda direnm e kararı verdi. Davanın gönde
rildiği İzm ir 2. Asliye Ceza Mahkemesi de, dava k o n u 
sunun bildiri olması nedeniyle, bir "basın su ç u " söz
konusu olabileceğinden, davaya bakm ak görevinin
İzm ir Toplu Basın M ahkemesine ait o lduğuna karar
verdi. A ncak, TÜTED İzm ir Şubesi davasının serüveni
gene sona erm edi. Son kez, Toplu Basın M ahkemesi
de, davaya bakam ıyacağını kararlaştırdı. Çünkü, o da,
davaya bakm ak görevinin, İzm ir Asliye Ceza M ahke
mesine ait olduğu kanaatinde.
Şim di sorunun çözüm lenm esi için, dava dosyası
Y argıtay'a gönderildi. Davaya bakacak m ahkem enin
bulunm am ası üzerine, bu davaya hangi m ahkem enin
bakacağını Y argıtay belirleyecek.
Ne var ki, davanın sürüncemede kalm ış olması,
TÜTED İzm ir Ş u besi'nin faaliyetten alıkonulm a d u 
rum unun da uzam asına sebep olm aktadır. D ernekleş
me hakkının, d em okratik hayatın bir gereği olduğu ve
A nayasa'dan kaynaklandığı gözönünde bulundurula
rak, soruna acil bir çözüm bulunm ası gerekm ektedir.
"Y argılanm a hak k ın ın " yalnızca yargılayan açısından
değil, yargılanan açısından da önem i vardır. Y argıtay'
ın vereceği karar, DGM 'lerin mirası konusunda o ld u 
ğu kadar, bü k onuda da önem taşıyacaktır.

Deprem
b ö lg e s i n e
y a rd ım
G eçen ay sonu n d a Van bölgesinde m eydana
gelen deprem , 10 bin dolayında y u rttaşım ızın
ölümüne y o laçtı. TÜ TED , bu olayın acılarını
bir ölçüde dindirebilecek yardım kam panyasına
diğer d em o k ratik örgütlerle birlikte katıldı.
TÖB-DER, TÜM -DER, TÜS-DER, İGD, İKD,
A nkara Tabib Odası ve TÜM-AS'la birlikte yü
rütülen yardım kam panyası dolayısıyla gazetele
re verilen d u y u ru d a şöyle deniliyor:
"Ş im d iy e kadar y aşanan deneyler, doğal afetler için toplanan yardım ların bazı k u ru lu ş
larca am aç dışı kullanıldığını gösterm iştir. Bu
nu d ikkate alan örgütlerim iz her tür yardım ı
deprem felaketzedelerine doğrudan yapm ayı
kararlaştırm ıştır. Bu am açla d em okratik kitle
örgütlerim iz V an'da bir kom ite o lu ştu rm u şlar
dır.
AYNİ yardım larınızı bölgenizdeki örgüt şu 
belerine yapm aya, PARA yardım larınızı Ziraat
Bankası Van Şubesi 211 nolu hesaba yatırm aya
ÇA Ğ IRIYO RU Z.
TÜTED Van Şubesi bölgede yürütülen ç a 
lışm alara etk in olarak katıldı. A ncak, dem okra
tik örgüt şubelerinin o lu ştu rd u ğ u gönüllü kom i
telerin çalışm alarının engellerle karşılaşm ası
üzerine TÜ TED Genel Başkanı A y k u t G öker,
Van Valiliğine gönderdiği bir yazıda, bu engel
lerin kaldırılm asını örgüt şubelerinden birer
tem silcinin resmi yardım kom itesine alınmasını
istedi.
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T o r i n o k o n f e r a n s ın ın ö n g ö r d ü g ü
uluslararası ç a l ı ş m a l a r s ü r ü y o r
Daha önceki sayılanınızda, 15-16 Nisan 1975 ta 
rihlerinde İtalya'nın Torino kentinde Uluslararası Ça
lışm a Bürosu m erkezinde toplanan "Bilim Adamları,
Mühendisler, idari Personel ve Teknisyenlerin Birinci
Uluslararası Sendikal K onferansı"na ilişkin çeşitli ha
berlere yer verilmişti.
25 Milyon bilim adamı, m ühendis, idari personel
ve teknisyeni temsil eden 42 örgütün delegelerinin ka
tıldığı bu konferansta alman kararlan uygulam ak ve
geliştirm ek, örgütlerarası ilişkileri sürekli kılm ak am a
cıyla sendikal, mesleki ve bilimsel örgütleri temsil eden 20 üyeli bir Bağlantı Kom itesi oluştu ru lm u ştu .
Ingiltere, Fas, Fransa, D em okratik Alman Cum
huriyeti, Sovyet Sosyalist C um huriyetler Birliği, Suri
ye, K anada, Meksika, A vustralya, M acaristan, Finlan
diya, İtalya, R om anya, İrlanda, H ollanda, Japonya,
Nijerya ve H indistan'daki bilim adam ı, mühendis, ida
ri personel ve teknisyen örgütlerinin tem silcilerinden
oluşan Uluslararası Bağlantı Kom itesi konferanstan
sonra geçen süre içinde üç kez toplandı. K onferansın
S onuç Bildiri'sinde, K om itenin kuruluş am açlan
şöyle belirleniyordu:
"Konferans, (bilim adamlarının, mühendislerin, idari personelin ve teknisyenlerin) toplum sal haklarıy
la ilgili bir bildiriyi kabul ederek;
0 Ç okuluslu şirketlere karşı mücadeleyi onların
em peryalist tahakküm lerini engellem ek amacıyla y ü k 
seltm ek için,
• Birleştirici bir rolü olan ortak güvenlik kavra
m ını yasal tedbirlerle geliştirm ek için,
0 M eslek kategorilerini ve ihtisasın değerini k o 
ruyacak tem el kriterlere dayalı bir tam istihdam p o li
tikasını geliştirm ek için,
0 Sürekli öğretim in genişleyen rolünün bir par
çası olarak herkese daha fazla eğitim sağlanması ola
naklarını geliştirm ek için,
0 Yaratıcı em ekleri ulusların ortak zenginliğini
oluşturan ücretli bulucular için güvenceler talep e t
m ek üzere,
0 Kadınların, kafa işçilerince yürütülen tüm işlev
ve sorumluluklara ayrıcalıksız katılabilmeleri için acil
ve so m u t önerilerde bulunmaktadır.
"Bu toplum sal talepler için gerekli eylem ler, bu
eylem lerin özgürlük ve ulusal bağım sızlık hareketleriy
le bütünleştirilmesi, çeşitli ülkelerin örgütleri arasında
koordinasyonu giderek gerekli kılm akta, bu ise; so 
m u t ve karşılıklı bilgi alışverişini zorunlu hale getir
m ektedir.
"Konferans, geniş dem okratik halk kurtu lu ş ha
reketlerine yo l açan, faşizm e ve nazizm e karşı kaza
nılm ış zaferin 30. yıldönüm ünü kutlayarak, farklı e k o 
nom ik sistem lere ait örgütler arasında işbirliğinin ge
lişm esini banş ve barış içinde birarada yaşam anın ge■liştirilmesi için mücadeleye bir ka tkı olarak görm üş
tür.
"Konferans, çalışmalarının sonucundan m em 
nunluk d u ym u ş ve deney alışverişini teşvik etm ek,
sendikaların, m esleki ve bilimsel örgütlerin, yükselen
talepleri gözönünde tutarak, bölgelere, ülkelere özgü
sorunlarla ilgili toplantılar düzenlem elerine yardım cı
olm ak amacıyla faaliyetini sürdürmeye karar verm iş
tir.
"Bölücü her girişimin karşısında, eylem i ve birliği

teşvik eden her girişimin yanında olan Konferans, bi
lim adamları, mühendisler, -idari personel ve teknis
yen ler arasında sendikal faaliyetin gelişm esine katkıda
bulunm ak üzere çalışmalarını g eliştirm eyi am açla
maktadır.
"Sonuç olarak; Konferans D üzenlem e K om itesi
nin sendikaları, m esleki ve bilimsel örgütleri tem sil eden, yaklaşık yirm i üyeli bir 'Bağlantı K om itesi'ne
dönüştürülm esi kararlaştırılm ıştır."
'K onferans Sonuç Bildirisi'nde dile getirilen bu
so m u t hedefler etrafında o luşturulan Uluslararası
Bağlantı Kom itesi son olarak 20 Eylül 1 9 7 6 'da L ond
ra'd a toplandı. K om ite sekreterliğince yayınlanan
toplantı tu tanağında; TÜ TED 'in T o ıin o K onferansı
çalışm alannı T ürkçe'ye çevirerek yayınlam asına deği
nilerek, sekreterliğin bu girişim inden dolayı T Ü TE D ’i
kutladığı belirtilm ekte ve "böyle bir yayının yeni ül
keleri de içine alacak şekilde gerçekleştirilm esi" is
tenm ektedir.
T oplantı tu tanağına göre; Uluslararası Bağlantı
K om itesi, gündem inde bulunan şu m addeleri görüşe
rek karara bağlam ıştır:
1- Arap ülkelerinde "Y etişm iş Elem an G öçü"
nulu b ir sem iner düzenlenm esi, sem inerin en
yakın tarih olarak Ş u b at 1 9 77'de yapılm ası,
2- L atin A m erika ülkelerinde "T eknoloji T ransfe
ri" konulu bir sem inerin UPADI (Am erika Kı
tası Mühendis D em ekleri Birliği) ile birlikte
düzenlenmesi;
3- A vrupa'da "istih d am “Sorunlan ve idari Perso
nel işsizliği" konulu b ir sem inerin A vrupa
Sendikalar K onfederasyonu CES'in ve A E T ’
nin m erkezi olan Brüksel'de düzenlenmesi;
4- D aha önce alman kararlara uygun olarak,
Uluslararası Bağlantı K om itesi'ni o lu ştu ran ö r
gütlerin kapsam ının genişletilm esi; Yugoslav
Sendikalar K onfederasyonu, T anzanya işçileri
Ulusal Birliği, Belçika ITC Sendikalan ve V iet
nam Bilimsel D erneği'nin de K om ite'de yer al
ması;
5- 1976 A ğustosunda Fas'ın başk en ti R a b at'ta
toplanan "Bilim ve T ek n o lo ji” konulu UNES
CO konferansının kurm ayı kararlaştırdığı "Arap ü lkeleri Bilimsel ve T eknolojik Kalkınma
U zm anlan A raştırm a G rubu "n a Bağlantı K o
m itesinden bir tem silcinin gönderilm esinin önerilm esi;
6- ilk toplantısını Paris'te, İkincisini M arakeş'te
yapan Uluslararası Bağlantı K om itesinin gele
cek toplantısının bir sosyalist ülkede yapılm a
sı.
T oplantı tu tan ağ ın d a, düzenleneceğine işaret ed i
len "Y etişm iş Elem an G ö çü " ve "T eknoloji T ransfe
ri" konulu sem inerler, Türkiye teknik elem anlan için
de ilgi çekici olacak. A ncak, TÜ TED , D em ekler Yasa
sının kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle dünyanın farklı ekonom ik sistem lerindeki b irço k ülkenin örgütlerinin
katıldığı bu uluslararası çalışm alara katılam am ak d u 
rum unda. T orino K onferansında, T ürkiye'den de TÜ 
T E D 'in Uluslararası Bağlantı K om itesinde yer alması

d iğer örgütler tarafından önerilm işti. A ncak, gerekl
yasal iznin verilmesi için TÜTED tarafından resmi
m akam lara yapılan başvuru cevapsız bırakıldı. Bağlan
tı K om itesinin son toplantı tu tan ağ ın d a bu durum a
da değiniliyor.
Türkiye teknik elem anlannın uluslararası ça lış
m alarda seslerinin duyurulabilm esi, dem okrasi müca
delem izin bir parçası olacaktır.
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T ekn ik elemanların ve kam u kesim inde sendikal
haklardan yo k su n olarak çalışan diğer em ekçilerin
mücadelesi, uluslararası düzeyde de yansım asını g öste
riyor. Fransa'da C G T 'ye bağlı UGICT ( Union G ene
rale des Ingenieurs, Cadres e t Techiciens) "Mühendis,
İdari Personel ve Teknisyenler Genel S endikası"nm
yayın organı OPTIO, son sayılarından birinde, Türki
ye'd e TÜ TED ve T ü M -D E R 'in yürüttüğü mücadeleye
yer veriyor. UGICT, şu anda 280 bin üyesi ile Fransa'
nin güçlü sendikalarından biri ve bu dönem üye sayısı
nı 4 0 0 bine çıkarm ayı am açlıyor. Sendikanın aylık
ya yın organında yer alan haberde, TÜ TED ve TüM D E R 'in tem el talebinin 1971 Anayasa değişikliği ile
kaldırılan sendikalaşm a h a kkım alm ak olduğu, artan
baskılar karşısında mühendis, teknisyen ve m em urla
rın, ülkenin diğer d em o kra tik ve ilerici güçleriyle bir
likte g ittik ç e daha örgütlü olarak m ücadeleye katılm a
ya başladıkları anlatılıyor. Haberde, TÜ TED ve TÜMD E R 'in, Türkiye 'de 54 yıl sonra ilk kez bu yıl düzen
lenen 1 M ayıs gösterilerine katıldığı da belirtiliyor ve
"sürdürdükleri m ücadelenin bugün vardığı boyutlar,
iktidarın bu örgütler üzerindeki yasadışı a ntidem okra
tik baskıları arttırmasına neden o lu y o r" deniliyor.
1

KONUK BULGARİSTAN BİLİM VE TEKNİK BİRLİĞİ
ÜYELERİ TÜTED İ ZİYARET ETTİLER
M akina Mühendisleri O dasının düzenlediği Sanayi Kongresine k atıl
mak üzere yurdum uza gelen Bulgaristan Bilim ve T eknik Birliği üyeleri
D oç. Sim eon Celepov ve M. K arazlatev, TÜ TED Genel M erkezini de
ziyaret ederek TÜ TED Y önetim K urulu üyeleri ile tanıştılar. K onuklar,
TÜ TED G enel Başkanı A y k u t G öker tarafından T ürkiye'de tek n ik ele
m anların sorunları ve sürdürdükleri mücadele konusunda yapılan açıklayı ilgiyle karşıladılar. B ulgaristan'da bütün teknik elem anların Bilim ve
T eknik Birliğine ve ayrıca çalıştıkları ^işyerlerindeki işçi sendikalarına
üye olduklarını, teknik elem anların ülkede bulunan siyasal partilere kay 
dolm alarını kısıtlayan b ir engelin bulunm adığını anlatan konuklar, Bul
garistan Bilim ve T eknik Birliği konusunda da özetle şu bilgileri verdi
ler:
Birliğimiz bir devlet kurum u değil, dem okratik esaslara göre ülke
içinde ve işyerlerinde örgütlenm iş d em okratik bir k u ru lu ştu r. Birliğe
üyelik zorunlu değildir, am a birliğin meslek sonrası eğitim , araştırm a ve
ülke yönetim ine katılm a konusunda getirdiği olanakların genişliği d o la
yısıyla bütün mühendisler ve teknisyenler birliğe üye olm aktadır. Ül
kem izin bugün varmış olduğu düzey gereği, çalışm alarım ız daha ço k b i
limsel ve teknik yönde, bir anlam da meslek içi eğitim diyebileceğim iz
bir nitelik taşım aktadır. A ncak, sizin sorunlarınızı ve yürüttüğünüz mü
cadeleyi ço k iyi an lıyoruz".
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S E N D İK A L HAKLARDAN
YOKSUN ÇALIŞANLARIN
KİTLE Ö R G Ü TL E R İN İN
FED ER A SYO N U
gibi derneklerin kendi aralarında bir federasyon o lu ş
turm alarından başka bir örgütlenm e içine girmelerine
yasal nedenlerle olanak bulunm am aktadır.
Bu derneklerin bir federasyon çatısı altında bir
leşmeleri olanaklı o lduğuna ve başka bir örgütlenm e
biçim i de bulunm adığına göre bu doğru örgütlenm e
biçim ini o lu ştu rm ak , hem de vakit geçirm eden o lu ş
turm ak gerekiyor. TÜTED böyle bir federasyon o lu ş
tu rm a ilkesine katılm aktadır. Federasyonun hangi ö r
gütler arasında kurulacağı, bu örgütlerin üye tabanları
nın sınırlarının nasıl saptanacağı, federasyonun tüzü
ğünün nasıl hazırlanacağı, örgütlerin federasyona k at
kı ve federasyonda temsil oranları gibi tek n ik sorunla
rın çözüm lenebilm esi için öncelikle örgüt yetkilileri
nin bir araya gelmeleri, bu çalışm aları yürütecek sü
rekli kom iteler oluşturm aları gerekm ektedir.

JS S m m m

DGM Yasasının çıkarılm asına karşı verilen müca
delede başta işçi sınıfı olm ak üzere, meslek esasına
göre kurulm uş derneklere, Çağdaş H ukukçular'dan
Mimar ve Mühendis O dalarına, Halkevlerinden gençlik
ve kadın örgütlerine kadar bağım sızlıktan yana, d e
mokrasiden yana tüm güçlerin nasıl elele verdiğini, b a
şarılm az sanılan işlerin birlikte verilen mücadele so
nucu nasıl başarıldığını, egemen güçlerin tüm iktidar
olanaklarına rağm en nasıl güçsüz kaldıklarını gördük
ve yaşadık.
Üçüncü T eknik Eleman K urultayı kararlarında,
"...bu aşam ada güncel sorun tüm ilerici güçlerin birlik
te, planlı ve örgütlü bir mücadeleyi sürdürm eleridir.."
deniliyordu. DGM olayında tüm ilerici güçlerin birlik
te mücadele vermesi gerçekleşm işti. A ncak bu müca
delenin çalışanların sendikal haklara kavuşm am ış ke
simini örgütleyen kuruluşlar açısından "p lan lı" ve
"örgütlü" olup olm adığı üzerinde biraz durm ak gere
kir. K uşkusuz mücadelenin bir "planı" ve mücadeleyi
sürdüren "örgütler" vardır. Ama "örgütlülük"ten am aç
güçlerin merkezi bir örgüt çatısı altında toplanm ası,
"p lanlı"lıktan am aç, verilecek mücadelenin önceden
planlanıp karşı güçlerin en zayıf olduğu anda ve en
zayıf olduğu yerde mücadeleyi başlatm ak ise, DGM olayımn çalışanların sendikal haklarına kavuşm am ış
kesimini örgütleyen kuruluşlar açısından planlı ve ör
gütlü bir mücadele olduğunu iddia edem eyiz.
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PLANLI VE ÖRGÜTLÜ MÜCADELE İÇİN
ÇA LIŞA N LA R IN ÖRGÜTLÜ BİRLİKTELİĞİ

■

3. Teknik Eleman K urultayı kararlarında " ..te k 
nik elem an kitlesinin ekonom ik ve dem okratik haklar
mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer em ekçi kitlelerin
dem okrasi mücadelesi ile bütünleşm ektedir " denilm iş
ve "...sendikal haklar mücadelemizin ve bu haklardan
yoksun tüm çalışanların ortak mücadelesinin daha ile
riye götürülebilmesi, artık bu çalışanların tümünü bir
araya getiren 'Ç alışanlar K urultaylarım ', bu çalışanla
rın dem okratik kitle örgütlerinin örgütlü bir birlikteli
ğinin gerçekleştirilm esini gerektirm ektedir" yargısına
varılm ıştır.
TÜTED bu kararlar doğrultusunda, güncel sorun
lar karşısında biraraya gelen ve som ut olaylarda day a
nışm a içinde olan dem okratik kitle örgütlerinin sürek
li ve örgütlü birlikteliğe kavuşması görüşünü savun-

tu r. örgütlerden bazıları bu d o ğ ru ltu d a görüşler getir
m işler, ilkelerin saptanm asını istem işlerdir. TÖB-DER
Genel Başkanı Gültekin G azioğlu'nun geçtiğim iz
2 Kasım günü Genel Y önetim Kurulu toplantısından
sonra basına yaptığı açıklam a ile konu yeniden gün
cellik kazanm ıştır.
G ültekin Gazioğlu açıklam asında "...bu to p la n tı
da sendika hakkını elde etm e mücadelesine yeni bo
y u tlar getirilm iş, yeni yöntem ler kararlaştırılm ıştır. İş
koluna göre örgütlenm iş ve örgütlenecek olan d em ok
ratik meslek örgütlerinin federe yapı içinde birleşm e
leri, bir federasyon oluşturm aarı için çalışm alar yapıl
ması kararlaştırılm ıştır. Bu çalışm aları sendikalaşm a
mücadelesinin önemli bir adımı sayıyoruz. Örgütümüz
bu k onuda gerekli ön inceleme ve araştırm aları y ap a
rak girişim lerde bulu n acak tır" dem iştir.
D em okratik kitle örgütleri arasında kitle tabanı
ve geçm işteki mücadeleleri ile tartışılm az bir yeri olan
TÖB-DER'in konuya bir federasyon önerisiyle y ak laş
ması, 3. T eknik Eleman K urultayı kararlarından kay
naklanan "çalışanların dem okratik kitle örgütlerinin
örgütlü bir birlikteliğinin gerçekleştirilm esi" d o ğ ru l
tusundaki çalışm alarım ıza büyük bir ivme kazandır
m ıştır. K uşkusuz bugünden yarına hem en böyle bir
federasyonun kurulm asını beklem ek aşırı bir iyim ser
lik olur. Bu oluşum un belirli bir süreç içinde g erçek 
leşeceğini kabul etm ek gerekir. A ncak bu süreci kı
saltm ak ve federasyon kuruluncaya kadar geçiş d ö n e
mi içinde örgütlü birlikteliği olanaklı kılacak çözüm 
ler bulm ak zorundayız.
FEDERASYON ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLÜ
BİRLİKTELİK

1630 S ay lı D ernekler Yasasının 32. m addesinde,
"federasyonlar, kuruluş am açları aynı olan en az iki
derneğin, am açlarını gerçekleştirm ek üzere üye sıfa
tıyla bir araya gelmeleri, konfederasyonlar kuruluş
am açları aynı olan en az iki federasyonun üye sıfatıy
la bir araya gelmeleri suretiyle k u ru lu r" d enilm ekte
dir. Görültüğü gibi bir federasyon oluşturacak d ernek
lerin kuruluş am açlarının aynı olması gerekm ektedir.
Aynı m addede "dernekler federasyon, federasyonlar
da konfederasyon biçim inden başka şekilde örgütlenem ezler" hükmü getiriln.İştir. Bu hükümden anlaşıla
cağı gibi TÖB-DER, TÜS-DER, TÜM-DER, TÜTED

FEDERASYON KURULMASI İÇİN KARAR
VERME YETKİSİ GENEL KURULLARDA
Federasyon kurm a ya da federasyona katılm a k o 
nusunda karar verecek organ derneklerin genel k urul
larıdır. Dernekler yasasının, dernek genel kurullarının
görev ve yetkilerini saptayan 24. m addesinin (e) b en
dinde, derneğin bir federasyona katılm ası veya ayrıl
masına ilişkin kararın dernek genel kurulu tarafından
verileceği hükme bağlanm ıştır. Bu nedenle örgütlerin
merkez yürütm e kurullarında, genel yönetim kurulla
rında, danışm a kurullarında ve benzeri kadem elerde alınacak kararlar eğilim kararlan olacaktır. Bu eğilim
kararları d o ğ ru ltu su n d a çalışm aların sürdürülmesi, fe 
derasyonu o luşturacak örgütler arasındaki teknik so
runların o rtak hazırlanacak protokollerle çözüm e b ağ
lanması gerekm ektedir. Ç alışm alar belirli düzeye gel
diğinde örgütlerin, yapılacak olağan ya da olağanüstü
genel kurullarında üye tabanının sınırları, kuruluş
am acı, federasyona katılm a kararı, federasyona katkı,
delegasyon sistemi ve benzeri konularda protokoldeki
hükümler doğrultusundaki tüzük değişikliklerini y ap 
m alarından sonra federasyon kurulabilecektir.
K uruluş sırasında tartışılm ası gereken sorunlar arasında kurulacak federasyonun diğer örgütler ile iliş
kileri, bir federasyon o lu ştu rm a sözkonusu ise hangi
derneklerin bağlı bulunacağı federasyonlarla böyle bir
konfederasyonun oluşturulacağını da sayabiliriz.
Burada sayılan ve sayılm am ış olan tüm yasal ve
teknik sorunlara rağm en biz sendikal haklardan y o k 
sun çalışanların dem okratik kitle örgütlerinin bir fe
derasyon çatısı altında birleşm elerini doğru bir örgüt
lenme biçimi olarak görüyoruz. Bu örgütlenm enin ge
ciktirilm eden gerçekleştirilm esi gerektiğine inanıyo
ruz.
TÜ TED , sendikal haklardan yoksun çalışanların
kitle örgütlerinin federasyonunun kurulması için yapı
lacak çalışm alarda yerini alacak ve örgütlenm enin bir
an önce gerçekleştirilm esi d oğrultusunda çaba göste
recektir. TÜTED Merkez Y önetim K urulu, federas
yon kurulmasını ilke olarak benim sem iş, çalışm aları
na katılm a kararı alm ıştır. A yrıca sorun 25 Aralık
1976 günü TÜTED Şube yetkilileri ile yapılacak olan
.D anışm a T oplantısında da tartışılm ak üzere toplantı
gündem ine alınm ıştır.
Çalışanların to p lu sözleşm eli, grevli sendikal hak 
lar mücadelesi, bağımsızlık ve dem okrasi mücadelesi
ile ve giderek işçi sınıfının politik mücadelesi ile bü
tünleşerek sürecek, m utlaka başarıya ulaşacaktır.

m .
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ZİRAATÇILAR DERNEĞİ
İLERİCİLERİN YÖNETİM İNDE
• Sürdüreceğiniz çalışmalar konusunda kısaca
bilgi verir misiniz?

Türkiye Ziraatçılar Derneği, kurulduğu
1949 yılından bu yana ilk kez, geçtiğim iz ay
yapılan genel kuruldaki seçim ler sonunda ile
rici bir yön etim e kavuştu. Derneğin, ziraat
teknisyenlerinden oluşan 9 0 0 0 dolayında üye
si, 57 şubesi ve 10 tem silciliği var. Son genel
kurulda "Genç Ziraatçılar Grubu" adı altında
toplanan ilerici ziraat teknisyenleri, MC yanlı
sı gruplara karşı zorlu bir mücadele verdiler.
Aşağıda, yeni dernek yöneticileriyle yaptığı
mız kısa bir görüşmeyi yayınlıyoruz :

• Ç alışm alanm ızda b irçok güçlükle karşılaşaca
ğımızı biliyoruz. Biz yeni yönetim olarak, ziraatçi k it
lesini ülkemizde halkım ızın sürdürdüğü bağımsızlık ve
dem okrasi mücadelesine katm ak, o nlann sosyal hakla-

TÜTED
ZİRAAT
TEKNİSYENLERİNİN
YANINDADIR

• Diğer dem okratik kuruluşlar ve TÜTED'le
ilişkileriniz konusunda neler düşünüyorsunuz?
• E lbette bir dem okratik kitle örgütü olarak ve
receğimiz mücadelede diğer dem okratik kitle örgütle
riyle çeşitli eylem lerde ittifaklanm ız söz konusu ola
caktır. Biz yeni yönetim olarak, TÜ TED 'le organik
bir bağımız olduğu inancını taşıyoruz, çünkü TÜTED
teknik elem anlan b ağnnda taşıyan bir dem okratik
dernektir. TÜ TED 'le teknik elem anlann sorunlannın
çözümünde birlikte olacağım ız inancındayız.

657 Sayılı K anunun 1897 Sayılı K anunla değişik
36. maddesinin "O rtak H üküm ler" bölümünün A b en
dinin 4. fırkası, "T eknik hizm etler sınıfında görev al
m ak şartıyla jeolog, je o fu ik ç i, hidrojeolog, hidrolog,
jeom orfolog, kimyager, fizikçi, m atem atik çi, istatis
tik çi, yöneylem ci (hareket araştırm acısı), m atem atik 
sel iktisatçı (ekonom etrici), Erkek T eknik Ö ğretm en
Okulu m ezunlan, fen m em urlan, teknikerler ve yük
sek teknikerler, tütün ve m üskirat eksperleri, T an m Alet ve M akineleri U zm anlık Yüksek O kulu m ezunlan
ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilim ler lisansiyerleri"nin öğrenim lerine göre tesbit edilen giriş derece ve
kadem elerine bir derece eklenerek intibaklarının y a
pılması hükmünü getirm iştir.
Ancak bu hükmün uygulanm asında. Devlet Me
m urlan K anununun her uygulanm asında olduğu gibi
teknik elem anlar arasında yeni ayncalıklar yaratılm ış
tır. Maliye Bakanlığının sözkonusu hükmün uygulan
masına ilişkin 11 Ekim 1976 tarih ve 35 sayılı genel
teb liğ i’nde, teknisyen ve teknisyen yardım cılannm
sözkonusu fıkra hükm ünden yararlanam ıyacağı ileri
sürülm ektedir. Aynı tebliğde buna gösterilen ¿erekçe
ise şu; "Teknisyen ve teknisyen yardım cılan, tekniker
Unvanına sahip olm adıklan gibi, m ezkur fıkrada yazılı
öğrenim i haiz bulunm adıklan cihetle, ilgililer h ak k ın 
da söz konusu fıkra hükmünün uygulanması mümkün
değildir."

• Başarılı bir genel kurul geçirdiniz. B ize kısaca
bu genel kurula kadar sürdürdüğünüz çalışmalardan ve
genel kuruldan söz eder misiniz?
• 17 yıldır kendiliğinden gelme belli belirsiz bir
m uhalefet hareketi, esas olarak 2 yıldan bu yana
"Genç Z iraatçılar G ru b u '' adı altında, yurtseverlerin
önderliğinde gelişti ve şekillendi. Birkaç kez taşra
temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapıldı ve çalışm a
stratejim iz saptandı. Sonunda 23. Genel K urulda y ö 
netim e yurtseverler geldi. Genel Kurul toplantısı sıra
sında birçok antidem okratik uygulam aya tanık olduk,
ö rn eğ in , divan seçim inde iş oldu bittiye getirilm ek is
tendiği halde, yurtseverlerin kararlı direnişleri son u n 
da gericiler um duklannı tam olarak elde edem ediler.
Üç grubun katıldığı seçim lerde, G enç Z iraatçı'lar
635, eski yönetim 592, Birlik G rubu ise 205 oy aldı.
• Y eni
seçildi?

y ö n e tim

kuruluna

hangi

arkadaşlar

• Yeni Y önetim K uruluna, Y alçın Yılmaz, Y a
şar özel, İhsan Büyük, Azmi ö z tü rk , Y aşar D aşkm ,
M.Ali A'sahn ve Ömer Faruk Erbil arkadaşlanm ız seçiidi.

EMPERYALİZMİN BOYUNDURUĞUNU
DARALTICI YENİ G İR İŞİM LER :

SERBEST
BÖLGELER
OĞUZ TÜRKYILMAZ
(TÜ TED A raştırm a İncelem e D oküm antasyon
ve Yayın K om isyonu Başkan Yardımcısı)

Bugün, egemen sınıflar ve onların siyasi tem sil
cisi MC, ülkemizde em peryalizm e yeni olanaklar
tanım a girişimleri içindedir. İktidarları süresince,
halen 70 m ilyar liraya ulaşan dış borçların yüzde
40'ından sorumlu olan MC, çıkm az bir sokakta yü
rüm ektedir.
Egemen sınıflar bugün, yıllardır izlenen ek ono
mik politikaların sonucu vardıkları çıkm az sokakta
şaşkınlık içindedir. İşlevi, em peryalizm e ve yerli or
taklarına, tüm em ekçi halk kesimlerinin yarattığı de
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nn ı, özlük haklannı mücadele sonucu-kazanm ak ve
korum ak gibi büyük ve kutsal bir görevle karşı karşıyayız. Nüfusum uzun büyük bir ço ğ u n lu ğ u n u o lu ştu 
ran köylülüğümüzle kader birliği yapan m eslektaşları
mızın, ülke kalkınm asındaki rolünün önem li olduğu
kanısını taşıyoruz.

ö rn eğ in yüzlerce ziraat teknisyenine Maliye Ba
kanlığının bu tebliği nedeniyle bir üst dereceden ö d e
me yapılm ıyor. Burada işin ilginç yanı, Maliye Bakan
lığı bu iddiayı ileri sürerken, bir başka bakanlığın, Gıda-Tanm ve Hayvancılık B akanlığının, ziraat teknis
yenlerinin intibak çizelgelerini bir üst derece üzerin
den düzenleyerek Valiliklere gönderm iş olması.
T eknik elem anlar ve tüm çalışanlar sendikal haklanna, to p lu sözleşm eler yoluyla kendi çalışm a koşullannın ve ücretlerinin saptanm asında söz hakkına sa
hip olam adıklan sürece, bu ayrıcalıklı uygulam alann
sürüp gideceği her uygulam ada bir kez daha som utla
nıyor. Bugün teknisyenler, y a n n bir başka meslek da
lında bulunan teknik elem anlar hep bu tür haksız u y 
gulam alann konusu olacaklardır.
Tek çözüm grevli, toplu söeleşm eli sendikal hak 
ların alınmasıdır. Ne var ki bu haklar alınıncaya dek,
hergün bir yenisi o rtay a çıkan haksız uygulam alara
tüm teknik elem anlann karşı çıkm ası, tüm teknik ele
m anlann haksızlığın üzerine gitmesi, so m u ttak i daya
nışm am ızın ve dem okratik hareketim izin bir parçası
olacaktır.
TÜ TED , sorunlannın çözümüne ilişkin girişim le
rinde ziraat teknisyenlerinin ve onların meslek örgütü
olan Türkiye Z iraatçılar D erneğinin yanında olacak-

V .

ğeri ak tarm ak olan ülke ekonom isi ve ülkede egemen
olan dışa bağımlı, m ontajcı-am balajcı tekelci tüketim
malları üretim ine dönük sanayi, onları kaçınılm az ola
rak bu durum a getirm iştir.
İşçinin, köylünün, m em urun, teknik elemanın,
öğretm enin, öğrencinin ekonom ik-dem okratik haklar
için verdiği mücadeleyi ezm ek, bağım sızlık-dem okrasi
taleplerini susturm ak için her türlü faşist uygulam ayı
deneyen tekelci serm aye ve y andaşlan, yaşadıklan
bunalım ın yükünü bir nebze olsun hafifletebilm ek
am acıyla, ülkem izde em peryalizm in sömürüsünü a rt
tırm a girişim lerine başvurm aktadır.
O rtad o ğ u ’da, yiğit Filistin halkının kan, zulüm
ve ateşle bastırılm ak istenen mücadelesi, Lübnan'ı em 
peryalizm açısından güvenilir bir ortam olm aktan ç ı
karm ıştır. Ü lkem izdeki egemen sınıflar, bu nok tad a
L übnan'dan boşalan yeri alm aya çalışm aktadır. Çok
uluslu tekeller ve yerli tekelci serm aye, Adana-Yum urtalık bölgesinde kurm ayı düşündükleri serbest böl
gede girişecekleri yatırım larla elde edecekleri tatlı
kârların hesabı içindedir. K urulacak böyle bir bölge
de, yatırım lar her türlü vergiden m uaf olacak, ayrıca
ülkenin diğer kesim inde geçerli olan işçi hakları bu
bölgede tanınm ayacaktır. Em peryalizm ve yerli o rtak 
ları bu bölgede üstlenecek, vergisiz ve işçi ücretlerinin
düşük olduğu bir ortam ın bütün olanaklarından yarar
lanacak ve böylelikle kolayca O rtadoğu pazarına
yönelebilecektir. "A vrupa sermayesi-Türk em eği-Arap
pazarı" form ülasyonu, serbest bölgeler uygulamasıyla

geçerlik kazanabilecektir. Tekelci serm ayenin bu u y 
gulam adan başka neler beklediğine bir bakalım ...
Bugün, özellikle sanayinin dışa bağım lı yapısı ne
deniyle, ith alat gereksinmeleri hızla büyüm ektedir.
Buna karşılık, ço ğ u ta n m ürünlerinden oluşan ihra
cattan sağlanan gelirlerde önem li bir artış sözkonusu
değildir.
Bu arada, m etropol ülkeleri içinde
bulunduğu bunalım , yabancı işçilerin durum unu faz
lasıyla etkilem iştir. Ş im diye kadar, bir im dat simidi
gibi yapışılan işç i dövizleri giderek azalm aktadır.
1975 yılında 51 m ilyar lira olan ve 1 9 7 6 'n m ilk do
kuz ayında 35 m ilyar lira dolayında seyreden dış tica
re t açığı bu n u n en açık kanıtıdır. A rtık bir ç o k ithalat
talebi, döviz yokluğu nedeniyle karşılanam am aktadır.
Bir süre önce başvurulan "Dövize Çevrilebilir Mevdu
a t ” gibi y ö n tem ler de artık geçerliliğini yitirm ektedir.
Büyük yabancı m ali gruplardan destek bulam ayan ege
m en sınıflar, ikinci, üçüncü sınıf bankalardan, borsa
tacirlerinden b orç alm aktadırlar. İşte böyle bir or
tam da, tekelci serm aye, çokuluslu şirketlerin "Ser
best B ö lg eler'e yatırım da bulunm asıyla oluşacak dö
viz akım ından yararlanm ak istem ektedir. Egemen sı
nıflar, "Serbest B ölgeler"deki yatırım lara ortak olm a
yı ve böylelikle em peryalizm den biraz daha pay ko
parm ayı hesaplam aktadırlar.
Ama, bu sonuna kadar böyle gitm eyecektir. Gün
gelecek, em ekçi halkın, işçi sınıfı öncülüğündeki b a
ğımsızlık ve dem okrasi mücadelesi başarıya ulaşacak,
em peryalist boy u n d u ru k kırılacaktır.

t ü t e d . ckgut
şı girişilen baskıları anlatan O rhun, ö zet
le şöyle dedi:
"TÜ TED olarak, grevli toplu sö zleş
m eli sendikal haklarım ızın özgürce kulla
3.
Teknik Eleman K urultayı karar
nılması ve bütün üyelerim izin sendikal
lan doğrultusunda çalışm alannı sürdü
haklara kavuşması mücadelemizi, her
ren teknik elem an örgütlerinin ortak
türlü antidem okratik baskı, kıyım , sür
toplantısı 19 Kasım günü, A nkara'da
günlere rağmen sürdüreceğiz. Sürülen, iş
TÜTED Genel Merkezinde yapıldı. T o p 
ten atılan üyelerim izin haklarını sonuna
kadar savunacağız."
lantıya; Maden, E lektrik, M etalürji, O r
man, Kimya, Harita ye K adastro Mühen
disleri O dalan, Mimarlar Odası, Tüm
Yüksek T ekniker ve Teknikerler Derneği
ve TÜTED temsilcileri katıldılar. "T ek
GAZİANTEP ŞU BESİ GENEL
nik Eleman örgütleri O rtak Eylem ve
KURULU TOPLANDI
Uygulama Programı "nda kurulması ö n 
görülen kom itelerdeki çalışm alann dü
TÜTED Gaziantep Şubesi ilk genel
zenlenm esine ilişkin çeşitli önerilerin
kurulunu 31 Ekim günü yaptı. TÜTED
tartışılarak karara bağlandığı toplantıda,
Genel Sekreteri H aluk O rhun ve diğer
7. Bölgesel K urultayın O rdu'da yapılm a
dem okratik kuru lu şlan n yerel örgütleri
sı ve 1. Bölgesel K urultayın toplantı gü
nin tem silcilerinin konuk olarak katıl
nünün değiştirilm esi konusundaki öneri
dıkları genel kurul çalışm alan sonunda
ler görüşülerek ilgili kom isyonlara aktayapılan seçim de, yeni dönem şube y ö 
nldı. Önümüzdeki toplantılarda teknik
netim kurulu şu üyelerden o lu ştu : Hüse
eleman örgütlerinin görüşlerini ortak
yin Ayaz, Zafer Akyüz, Sadık D oğan,
olarak kam uya duyurulm ası için TÜM.Ali Tütüncüler, M ustafa Akalın, B. Ali
T E D 'in gerekli hazırlıklan yapm asına
Güvensoy ve Zekeriya H ayta. Ş ube Y ö
karar verilen toplantıda, SlSAG grevinin
netim K urulunda yapılan görev bölü
Bakanlar K urulu tarafından ertelenm esi
münde, başkanlığa Hüseyin Ayaz, y az
nin tüm teknik elem an örgütlerince pro 
m anlığa Zafer Akyüz ve Saym anlığa Sa
testo edilmesi ve SİSAG çalışanlanyla
dık D oğan getirildi.
dayanışm anın sürdürülmesi kararlaştınldı. T eknik elem an örgütleri, 17 Aralık
günü TÜTED Genel Merkezinde yeniden
toplanacak.

TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ
ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

TÜTED DAN IŞM A KÜRULU
TOPLANIYOR
TÜTED D anışm a K urulu 25 Aralık
günü A nkara'da toplanacak. D anışm a
'TCnroH»-toplantısına, TÜTED Şube Y ö
netim kurullan ya da bu kurullann gö
revlendireceği
tem silciler
katılıyor.
TÜTED Genel Merkezi, toplantının gün
dem ini ve toplantıda tartışılacak konula
ra tem el olacak görüşleri şubelere iletti.

ÇANAK KALE’DE BASKILAR
SÜRÜYOR:
"MC'NİN BASKI VE KIYIM
POLİTİKASI MÜCADELEMİZİ
GERiLETMEYECEKTİR"
TÜTED Çanakkale Şubesi üyeleri
üzerindeki antidem okratik baskılar artı
yor. G eçtiğim iz ay Çanakkale Petkim
Plastik İşletm e Fabrikasında çalışan TÜ 
TED üyesi 4 teknik elem anın işlerine ge
rekçesiz olarak son verildi. Fabrikada,
DÎSK 'e bağlı Petrol ve K imya İşçileri
Sendikası üyeli olan işçiler ve TÜTED
üyeleri, işveren tarafından işlerine son
verileceği tehdidiyle T Ü R K -İŞ 'e bağlı
P etro l-lş'e geçm eye zorlandılar. Bu
baskılara karşı direnen, sendikal hak ve
özgürlüklerini sonuna kadar savunan
TÜTED üyeleri Feyzullah Ergün, Hakkı
ö ztü rk , Süleyman Gaga ve Münir Sazan
işveren tarafından yasalara aykırı olarak
hiç bir gerekçe gösterilm eden ve önce
den yasal bildirim yapılm adan, işten ç ı
karıldılar. Feyzullah Ergün ve H akkı ö z 
türk TÜTED Çanakkale Ş ube Y önetim
Kurulu üyesi. TÜTED Genel Sekreteri
Haluk O rhun, Çanakkale P etk im ’deki
son gelişmelere ilişkin olarak basına
yaptığı bir açıklam ada, "M C'nin baskı
ve kıyım politikası, işçi sınıfı ile birlikte
süren mücadelemizi geriletem eyecektir"
dedi. Açıklam asında, bugüne kadar TÜ 
TED Çanakkale Şubesi ve üyelerine kar

GENEL SEKRETER VE
ÖRGÜTLENME SEKRETERİ
TÜTED'İN GÜNEY VE DOGU
ŞUBELERİNİ ZİYARET ETTİ
TÜTED M erkez Y önetim K urulu
nun, örgütlenme, düzeyinin geliştirilmesi,
şubelerle bağlann güçlendirilm esi k o n u 
sunda kabul ettiğ i program gereğince,
Genel S ekreter H aluk O rhun ve ö rg ü t
lenme Sekreteri Namık Kemal Döleneken, geçtiğim iz ay TÜ TE D 'in Mersin,
Tarsus, A dana, G aziantep, Mazıdağı,
Van, Bitlis ve Tunceli şubelerini ziyaret
etti. Bu arada, TÜTED Mersin Şube Y ö
netim K urulunun üyelerle yaptığı bir o r
tak to p lan tıy a M erkez Y önetim K urulu
üyesi Sami G ök de katıldı. Şube y ö n eti
cileriyle yapılan görüşm elerde yerel ç a 
lışm alar hakkında bilgi alındı, şube-merkez ilişkileri konusunda karşılıklı görüş
ler aktanld ı. Genel Merkez çalışm alan,
teknik elem an örgütlerinin o rtak eylem
program ı doğru ltu su n d a sürdürülen ç a 
lışm alar ve bu konuda TÜTED Ş ub ele
rine düşen görevler hakkında şube y ö n e
ticilerine bilgi verildi, ay n ca genel olarak
bağımsızlık ve dem okrasi mücadelesinde
TÜ TE D 'in görüşlerinin neler olduğu an 
latıldı.

GİRESUN TÜTED ŞU BESİN E
YETKİ VERİLDİ
Bir süredir kuruluş çalışm aları de
vam eden TÜTED G iresun Şubesini k u r
m ak üzere Merkez Y önetim K urulu;
Ş. Türker D ikm en, 0 . Tahir Yücel, H a
şan Kırca, Kamil B ektaş, D inçer U çar,
Saydam Sanhan ve Soner A kar'ı görev
lendirdi.

haberleri

girişim lerine karşı yayınladıktan ortak
bildiride, bu girişimleri p ro testo ettiler
ve "baskılar yıldırm ak içindir, yılm aya
cağız” dediler. H opa'da bir lise ö ğren
cisinin bıçaklanarak öldürülmesinden ve
B orçka Töb-D er Şubesinin dinam itle
tahrip edilm esinden sonra, ilçede, ikisi
d em okratik örgüt üyesi üç kişinin ailele
riyle birlikte oturdukları evlerin, 2 Ka
sım günü sabaha karşı dinam itlendiği an 
latılan bildiride özetle şöyle deniliyor:
"Bu yurd u n insanları, kendi vatan
larında vatansızlar gibi yaşatılm ak isten
m ektedir. B u terör yöntem leri, halkın
uyanmasını engellem ek için faşizm in
uyguladığı en belirgin taktiktir. Bu ül
kenin çocukları, belli bir fikre boyun
eğ m eyi kabullenm edikçe; işe alınma
makta, sürülmekte, okullara girem em ek
te, girm iş olanlar okutulm am akta, gide
gide şehrinde, kasabasında, köyünde,
hatta evinde bile can güvenliği içinde
oturam am aktadır... Biz dem okratik ör
gütler olarak, düşünceye karşı her türlü
kaba ku vvet gösterisinin karşısındayız.
H iç bir ko şu l altında insancıl, doğru ve
inançlı
çizgim izden
ayrılmayacağız.
Baskılar yıldırm ak içindir, yılm ayaca
ğız. "

TÜTED MAZIDAĞI ŞU B E
BA ŞK A N I SÜRÜLDÜ
TÜTED Mazıdağı Şubesi, geçtiğim iz
ay, k u ruluşunu tam am lar tam am lam az
üyelerinin yo ğ u n olarak bulunduğu Etibank Süper F osfat Tesislerinde baskıya
hedef oldu. F abrika yönetim i ilk olarak
iki TÜTED y ö n etim kurulu üyesini isti
faya zorladı. T eknik elem anların müca
delesini bu yolla sindirem eyen fabrika
yönetim i, E tib an k F osfat tesislerinde
kontrol mühendisi olarak çalışan in şaat
mühendisi ve TÜTED Mazıdağı Ş ube
Başkam Alaaddin İn ce’yi h içb ir ge
rekçe gösterm eden K astam onu Küre Ba
kırlı Pirit İşletm elerine sürdü. A laaddin
İnce bu sürgünle mücadelesinin ertele
nem eyeceğini açıkladı.
Bu konuda basm a bir açıklam a ya
pan TÜTED Genel Sekreteri H aluk O r
hun, olayla ilgili hukuksal çalışm aların
Genel Merkez tarafından sürdürüldüğünü
belirterek, "tek n ik elem anların bağım 
sızlık, dem okrasi ve sendikal haklar için
T Ü T E D 'te verdiği mücadele geriletilm ek
isteniyor ve bu n u n için hedef olarak
TÜTED yöneticileri ve TÜTED şubeleri
seçiliyor. Ama bütün bu baskılar müca
delemizi geriletem eyecektir" dedi.

r

TÜ TED , M aden-îş, Töb-D er ve H alk
evi H opa Şubeleri, ilçedeki faşist terö r
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TÜTED ZONGULDAK ŞUBE
GENEL KURULU YAPILDI
TÜTED Zonguldak Şubesi 2. O lağa
nüstü Genel K urul toplantısı, 7 Kasım
günü yapıldı. G eçen dönem Ş ube Baş
kanı Haşan ö zd e n , genel kurulu açarken
yaptığı konuşm ada, teknik elemanların
birliğinin bütün çalışanların birliğine gi
den yolda önem li bir aşam a olduğunu
belirtti...T Ü T E D Genel Başkanı A ykut
G ö k er’in genel kurul başkanlığına geti
rildiği to p lan tıy a, Z onguldak'taki sendi
ka ve diğer dem okratik örgütlerin yöne
ticileri de konuk olarak katıldılar. TÜ 
TED Genel Başkanı A ykut G öker, genel
kurulda yaptığı bir konuşm ada özetle
şunları söyledi:
"G eçen y ö n e tim kurulunun d ö n e
m inde Z onguldak'ta TÜ TED çalışmaları
başarıya doğru yürüdü. Bu etkin çalış
malarından dolayı yö n etim kuruluna te
şekkü r ederim. M ücadelenin başarıya
ulaşması için "TÜ TED nedir, ne olması
gerekir" sorununun bütün üyeler tarafın
dan açıklıkla cevaplandırılması şarttır.
T ü T E D 'in en önem li en acil görevi, tüm
te kn ik elemanların grevli toplu sözleş
m eli sendika hakkı için mücadele e tm e k 
tir. Sendikalaşm anın, ek o n o m ik hakla
rın alınmasında etkin bir araç olmasının,
yanında, dem okrasi m ücadelesindeki
ön em li rolü gözardı edilem ez. Şurası
a çıktır ki, sendika hakkı ancak güçlü
olunursa alınılabilir. işte bu nedenle
güçlü olabilm ek için biraraya geldik, ör
gütlendik. Görevim iz bir taraftan TÜ 
T E D 'i yaygınlaştırm a mücadelesi verir
ken, diğer taraftan meslek, okul, işbölü
mü ayrım ı gözetm eksizin tekn ik eleman
kitlesinin birliğini sağlamaktır. B iliniyor
ki, d em o kra tik haklar mücadelesinden,
dem okrasi mücadelesinden so y u t bir
sendikalaşm a mücadelesi olamaz. Bu ne
denle önem li olan kitle tabanım ızı işçi
sınıfı hareketi ekseni etrafında birleşti
rerek m ücadeleye katm aktır. "
G eçen dönem çalışm alarının değer
lendirildiği ve genel olarak teknik ele
m anların örgütlenmesi, TÜTED çalış
m alarının daha da etkinlik kazanması
konusunda görüşlerin tartışıldığı toplan
tıya, geçen dönem şube yönetim kurulu
E K İ'deki teknik eleman kıyım ını ay rın 
tılı olarak inceleyen bir rapor da sundu.
Genel kurul sonunda yapılan seçim 
lerle belirlenen TÜTED Zonguldak Ş u 
besi Y önetim K urulunda; M ehm et Ya
palak başkan, İhsan K utoğlu yazm an ve
Hüseyin Pulat saym an olarak görev aldı
lar. Y önetim Kurulu üyeliklerinde; Tuncer Tıfıl, Nazif B abaoğlu, Sabri Meşebaşı ve A hm et A talar bulunuyor.

YAYIN
M E M U R L A R IN
0R G U JT L E N M E
Ö Z G liJR L U JG ü
Uluslararası
ÇalısmaTeşkilatı
ILO
Rapor 1
Kamu Hizmetleri
Teknik Konferansı
Cenevre 1975

HOPA'DA F A Ş İS T TERÖR:
"BASKILAR YILDIRMAK
İÇİND İR , YILMAYACAĞIZ"
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TÜM DKR TlüTED
YAYINLARI

G eçen yıl Uluslararası Çalışma
örgütü IL O 'n u n düzenlediği ve Ce
nevre'de toplanan Kam u H izm etleri
T ekn ik Konferansında kabul edilen
"Memurların Örgütlenme özgürlüg ü " ko nulu raporun çevirisi, TÜ 
TED ve TÜM-DER tarafından y a 
yınlandı. Çalışmalarına Türkiye'nin
de katıldığı IL O 'n u n bu raporunda,
mem urların örgütlenm e özgürlüğü
nün kısıtlandığı ülkeler arasında
T ürkiye'nin de bulunduğu belirtili
yor. Kam u kesim inde çalışan e m e k 
çilere sendikalaşm a hakkının tanın
madığı diğer ülkeler şunlar, E kvator
E tiyo p ya , Ürdün, Liberya, Nikara
gua, Peru, Ispanya, Bolivya, D om i
nik. Raporda, kam u kesim inde çalı
şanların örgütlenmelerine ilişkin u y 
gulamalar konusunda ayrıntılı bilgi
ler de yer alıyor.
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tilted.

HABERLER

İS TA N B U L
BELEDİYESİNDE
Ç A L IŞ A N LA R
Ö D E M E L E R D E K İ A K S A K LIĞ I P R O T E S T O E TT İ
İstanbul Belediyesinde çalışan teknik elem anla
rın geçtiğim iz Kasım ayı ücretleri gene ay sonuna
doğru
ödenebildi.
TÜTED
İstanbulŞubesi,
TÜM-DER, TÜS-DER 1 Ş ubeleri, İnşaat, Makini* Elektrik, K im ya Mühendisleri ve M imarlar Odası İstan
bul şubeleriyle birlikte 12 Kasım günü Belediye Sarayı
önünde düzenledikleri ve belediyede çalışanların da
katıldığı bir basın toplantısında, gerekli mali desteği
sağlam aktan kaçınarak belediyeleri çalışanların ücret
lerini ödeyem ez durum a sokan MC iktidarını kınadı
lar. Basın toplantısında yapılan açıklam ada özetle şu
görüşlere yer verildi:
"Anayasamız, devleti, çalışanlara insanca ya
şama koşullan sağlamakla yüküm lü kılm ış ve 657 sa
yılı yasa da aylık ücretlerin her ayın ilk günü verilece
ğ in i karar altına almıştır. Bugünkü uygulamada, bu
hüküm ler işlem ez hale getirilm ektedir. Y ine A nayasa

m ızın 116. maddesi ile devlet, m ahelli'idareleri des
teklem ek zorunda tu tu lm u ştu r. Bu zorunluluk, kesin
likle iktidarın görüşündeki belediyelerin vesayet-alnna
alınması, iktidarla aynı görüşü paylaşm ayan ilerici be
lediyelerin cezalandırılması biçim inde olamaz. MC ik
tidarı, m em uruna aylık verm eyerek, ken d i görüşünü
benim sem eyen belediyeleri güç durum a sokarak, dev
letin m anevi şahsiyetini tahkir etm ektedir. "
Basın toplantısında, artan enflasyon bütün çalı
şanları yoksulluğa ittiği, ço k zor koşullar altında ay
başını getirebilen m em urların giderek toplum sal iti
barlarını yitirm eye, güven verm eyen kişiler durum una
gelmeye başladıkları da anlatılarak, "ücretlerini za
m anında alam ayan m em urlar, evsahibinin, bakkalın,
kasabın yüzüne bakam az, taksitlerini ödeyem ez du
rum a geldiler" deniliyor.
TÜTED İstanbul Şubesi yöneticileri konuya

ilişkin olarak İstanbul Belediye Başkanı A hm et Isvan’
la bir görüşm e yaptılar. Ayrıca, belediyede çalışan
teknik elem anlar ve diğer em ekçiler C um hurbaşkanı
Fahri K orutürk'e birer m ek tu p göndererek "siyasi
iktidarlar ile farklı görüşlerde olan b aşk an la n n . bu
lunduğu kentlerde belediye m em urlarının ve halkın
cezalandırılm ası işlem ine son verilmesini sağlam ak üzere girişim de bulunulm asını" istediler. TÜTED İs
tanbul Şubesi bu k onuda y ap tığ ı açıklam ada özetle
şöyle dedi:
"İlerici belediyelerde çalışan em ekçilere para
ödem eyerek, ilerici belediye başkanlarıyla çalışanları
karşı karşıya getirip çatıştırm ayı am açlayan M C'nin
bu politikası da istenen hedefe varamamış, belediyede
çalışan te kn ik elemanlar ve diğer em ekçiler maaşları
nı ödem eyen in MC oldu ğ u n u n bilincinde olduklarını
g ö sterm işlerdir."

B ELED İYE
SORUNLARI
FORUMU
YAPILDI
T Ü TED 'in, Devrimci Belediyeler Derneği, Tek-Bank-İş Sendikası Tüm-Der ve TMMOB ile birlikte düzenlediği "B elediye S orunları" konulu forum , 21 Kasım günü
A nkara'da yapıldı. A nkara Belediye Başkanı V edat Dalokay, İzm it Belediye Başkanı Erol Köse, Bahadın Belediye Başkanı İsmail Altan, Prof. Cevat G eray ve Dr. İlhan
T ekeli'nin konuşm acı olarak katıldığı forum da, MC iktidarının belediyelere karşı tavrı, belediyelerin güncel, yönetsel, parasal sorunları, vesayet sorunu ve belediye hiz
m etlerine halkın katılım ı konuları üzerinde duruldu. Ç ok sayıda dinleyicinin izlediği forum da konuşm acılar, belediye sorunlarının ülke sorunlarıyla bir bütünlük içinde ol
d uğunu, belediyelerin genel düzenin işleyişinden soyutlanam ayacağını anlattılar ve MC iktidarının, ilerici belediyelerin gelişimini durduram ayacağını belirttiler.

Sanayi Kongresi 1976
TMMOB M akina Mühendisleri O dasının düzenlediği 1976 Türkiye Sanayi Kongresi 23 - 27 Kasım
günleri A nkara'da yapıidı. Sanayileşm em izin tarihsel gelişimi ve bugünkü sorunlarına ilişkin 22 bildirinin
tartışıldığı kongre süresince ayrıca konuların daha ayrıntılı olarak ele alındığı d ö rt panel düzenlendi. Maki
na Müdendisleri Odası Başkanı İsm et Rıza Çebi, kongreyi açarken yaptığı konuşm ada, dem okrasi, bağım 
sızlık, kalkınm a gibi kavramların gerçek anlam larını ancak dengeli ve bağımsız sanayileşm eyi başaran toplum larda kazandığını belirtti. Sorunların tem el çözümünün em ekçi halkın iktidarında gerçekleşebileceğini
anlatan Çebi, "sanayileşebilm ek için m utlaka kapitalist sistem in ilişkiler ağı dışına çıkılm alıdır. E m perya
lizmin yönlendirdiği ilişkiler kırılm alıdır. Sanayileşm enin yolu, iç ve dış tekellere hayır dem ekten geçer"
dedi.
1976
Türkiye Sanayi Kongresinin oturum larından birini y t a e t r o TÜ TED Genel Başkanı A y k u t Göker, kongrenin açılışında yaptığı bir konuşm ada, mühendis. İî k j personel ve teknisyenlerin T ürkiye’ye
özgü sanayileşm e süreci içindeki durum larını ele aldı ve bu etemanifean giderek m esleklerine yabancılaş
tıklarını belirtti. TÜTED Genel Başkanı, bugünkü dışa bağımlı söMfe sanayileşm e gelişimi ile, mühendis,
idari personel ve teknisyenlerin sendikal ve siyasal örgütlenm e haklarından yoksun bırakılm aları arasındaki
ilişkiler üzerinde durdu. Resimde TÜTED Genel Başkanı A y k u t G ö k er’i kongrede k o n uşurken görüyorsu
nuz.
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