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SIVA'
Bütün baskı ve saldırılara rağmen, demokratik 

kitle örgütlerinin, TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER’- 
in ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi güçle
nerek sürüyor. 22 Ocak günü Denizli ve Mersin'de, 29 

Ocak günü Diyarbakır, Zonguldak ve Bursa'da, 5 Şu
bat günü Ankara'da düzenlenen "DEMOKRATİK VE 
EKONOMİK HAKLAR" miting ve yürüyüşlerine ka

tılan yüzbinlerce öğretmen, memur ve teknik eleman, 

TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER'in yürüttüğü haklı 

ve kararlı mücadelenin kitleler içinde kazandığı sar

sılmaz gücü bir kez daha kanıtladı. Bu güçlü kitle gös

terilerinden korkan MC ve yandaşlarının giriştiği bas

kı ve tertipler istedikleri sonucu vermedi. Sendikal 

haklardan yoksun emekçilerin demokratik kitle örgüt

leri TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER, getirilmek iste

nen bütün engellemelere rağmen bugün daha güçlü.

MC'nin Ankara Valisi, 5 Şubat günü Ankara'da 

yapılan ve yüzbine yakın teknik eleman, öğretmen ve 

memurun katıldığı miting ve yürüyüşe, Maocu diye 

adlandırılan bir avuç işçi sınıfı düşmanının saldırısını 

ve ateş açarak kan dökmesini bahane ederek TÜTED, 

TÖB-DER ve TÜM-DER'i kapatmağa kalkıştı. Vali, 

yüzbinlerce üyesi bulunan bu örgütleri "faaliyetten 

alıkoydu." Ankara Valisinin bu antidemokratik, yasa 

dışı kararını, MC ve yandaşları bütün yurtta uygula

maya çalıştılar. TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER'in 
genel merkezleri ve yurttaki bütün şubeleri polis tara

fından kapatıldı. Teknik elemanların, öğretmenlerin 

memurların kitle örgütleri üzerinde terör havası esti

rilmek istendi. MC'nin radyo ve televizyonu bu amaç

la kullanıldı.

Ama bütün baskılar, tertipler ve saldırılar boşa 
çıkarıldı. Demokratik örgütler, ilerici kamuoyu ve 

yargı organları, MC'nin Ankara Valisine gereken 

cevabı verdi. 22 Şubat günü TÜTED, TÖB-DER ve 

TÜM-DER'in merkez ve şubelerine uygulanan "faali

yetten alıkoyma" kararı kaldırıldı. TÜTED, TÖB- 
DER ve TÜM-DER genel başkanları Danıştay'ın "faa

liyetten alıkoyma" girişimi hakkında yürütmeyi dur

durma kararı vermesi üzerine, basma yaptıkları bir or

tak açıklamada, verilmekte olan haklı ve kararlı müca

deleyi hiç bir engelin durduramayacağını belirterek, 

"örgütlerimiz her geçen gün çığ gibi büyüyecek, geli

şecek, güçlenecektir" dediler. TÜTED Genel Başkam 

Aykut Göker, TÖB-DER Genel Başkanı Gültekin Ga- 

zioğlu ve TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör'ün 

ortak açıklaması şöyle:
"Bilindiği gibi 5 Şubat 1977'de Ankara'da dü

zenlenen "Ekonomik-Demokratik Haklar Miting ve 

Yürüyüşü''nden sonra mitinge dışarıdan yapılan saldı

rı bahane edilerek, örgütlerimiz faaliyetten alıkonul
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muştu. Yetkilerini kötüye kullanan yasa tanımaz An

kara Valisinin bu eylem ve işlemi, yüksek yargı orga

nı Danıştayca durdurulmuştur.

"Böylece örgütlerimiz TÖB-DER, TÜM-DER, 

TÜTED yeniden faaliyete başlarken, ülkemizde MC'

nin el uzatamadığı demokratik mevzilerin varlığı da 

bir kez daha kanıtlanmıştır.

"Yüksek yargı organının bu kararı, ilgililere bil

dirilmiş olup, şubelerimizin de faaliyete başlamasında 

yasal bir engel kalmamıştır.

"Kapalı olduğumuz dönemde başta üyelerimiz 

olmak üzere tüm ilerici-demokrat kişi ve kuruluşların 

değerli basınımızın, yakın ilgi ve desteğini gördük.

"örgüt üyelerimizin 5 Şubat eyleminde göster

diği kararlılık ve örgütsel bütünlüğe bağlılık, kapalı 
olduğumuz dönemde daha da pekişmiştir. Zaten ör

gütlerimizin, bağımsızlık ve demokrasiden yana, kitle 

tabanımızın ekonomik-demokratik taleplerini en 

etkin biçimde dile getiren bu kararlı mücadelesi, ser

maye sınıfının temsilcisi durumunda bulunan MC’yi 

tedirgin etmiş, hukuk dışı işlemlere yöneltmiştir.

"Yüzbin öğretmen, memur, teknik elemanın 

acil ekonomik, demokratik taleplerini gür bir sesle 

dile getirmesi, sadece dışa bağımlı tekelci sermaye sı

nıfını değil, son çözümlemede onlarla aynı safa düşen 

saldırgan grupları da tedirgin etmiştir. Demokratik 
memur hareketinin yoksulluğa, sömürüye, emperya
lizme, faşizme karşı çıkması; sendika hakkını vurgula

ması, onları da telâşa düşürmüştür.

"Bütçenin ve bu arada kamu personelinin acil

ekonomik sorunlarının gündemde olduğu bir dönem

de, örgütlerimizin kapatılmak istenmesi, son derece 

dikkat çekicidir. MC bütçeyi oluşturup paylaşırken, 

dikensiz gül bahçesi istemektedir. Komisyonlarda kat

sayı tartışmalarını sürdürürken, memurların yasalarda 

yer alıp, hayata geçirilmeyen, aile, çocuk zammı, 

mahrumiyet yeri, yakacak-giyecek ve yemek yar

dımlarını göz ardı etmek istemiştir. Asgari ücretin 

altında kalan 13, 14, 15.derecelerin kaldırılması ta

leplerimizi duymazlıktan gelmektedir.

"Bir milyon memuru, aile çevreleri ile 5 mil

yon insanı, yakından ilgilendiren "memurların sendi

ka hakkı sorunu" sanki sosyal kapsamlı bir konu de

ğilmiş gibi hiç gündeme alınmamaktadır. Ama, tüm 
burjuva politikacıları ve sermaye partileri, sosyal kap

samlı yasa tekliflerinden bahsedebilmektedir.
"Tüm bunlara karşın, örgütlerimizin bir bütün 

olarak kararlı mücadelesi meyvalarını vermektedir. 

Bize yöneltilen faşist baskılar "meyvalı ağaç taşlanır" 

örneğinin ifadesidir.
"Hiçbir engel, haklı ve kararlı mücadelemizi 

durduramayacaktır.

"Örgütlerimiz hergeçen gün çığ gibi büyüyecek, 

gelişecek, güçlenecektir.
"Somut ekonomik - demokratik taleplerimizi, 

bu arada grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkımızı 

mutlaka alacağız.
"İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın mücade

le ittifakı içindeki yerimizi koruyup, güçlendirece

ğiz."
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"...Ankara Valisinin aldığı süresiz kapatma kararı
nın hukuksal dayanaktan yoksun bulunduğu kanısın
dayız... TÖB-DER, TüM-DER ve TüTED, toplam 
yüzbinlerce iiyeyi kapsayan, yıllardan beri binbir güç
lüğe göğüs gererek hak ve haysiyetlerini korumaya ça
lışan yasal kuruluşlardır. Bu kuruluşlar şimdiye dek 
çok saldırıya uğramışlar, ama kendileri hiç bir zaman 
saldırgan olmamışlardır. Son mitingte patlak veren 
olaylar da bütün görgü tanıklarının belirttiği gibi kala
balığa arkadan katılan yasa dışı gizli örgütler tarafın
dan bilerek, isteyerek çıkarılmıştır. Ankara'nın hırçın 
Valisi buyruğundaki kolluk güçleri ile duruma el koy
mak, mitingi amacından saptırmak isteyenlere engel 
olmak, kışkırtıcıları yakalatıp adalete teslim etmek 
görevi ile karşı karşıya bulunuyordu... Yasa dışı bir 
azınlığın neden olduğu bir saldırıyı bahane ederek le
gal örgütleri süresiz kapatmaya gitmek, son derece 
yanlış bir davranış olmuştur. Vali... illegal güçlerin 
amacına yardım eder duruma düşmüştür. Seçimlere 
yaklaşıldığı bir sırada böylesi davranışların rejimi ne 
büyük tehlikelerle karşılaştırabileceğini görmemezlik 
edemeyiz... Demokrasi ve özgürlük düşmanlarının 

oyununa gelmemek zorundayız."
Nadir Nadi, Cumhuriyet, 9.2.1977

"...İktidardaki yönetimin bağımsız yargı organla
rından alamadığı sonucu, kendi memurları aracılığıyla 
elde etmeye kalkıştığını gösterir bir durumla karşı 
karşıyayu... Vali dernekleri kapatma gerekçesi olarak 
o derneklerin düzenledikleri mitinge dışardan yapılan 
bir müdahaleyi ve bu müdahale sonucu çıkarı çatışma
ları göstermektedir. Yani suçlamanın kanıtı, suçlu 
saydığı derneklerin üyelerine yapılan saldırılardır. 

Mağduru cezalandırmaktan başka hiç bir şey olma
yan bu davranış ne akılla, ne de adalet duygularıyla 
bağdaşabilir. "

Abdi ipekçi, Milliyet, 9.2.1977

"...Tandoğan alanından başlayıp Gürsel alanında 
son bulan yasal ve demokratik gösteri, son yıllarda 
Ankara'da düzenlenen en büyük ve görkemli gösteri
lerden biriydi. Sayılarının birkaç yüzü geçtiğini san
madığımız, neyin nesi oldukları belirsiz bir kışkırtıcı
lar güruhu olmasaydı, bunlar en aşağılık şekilde silahlı 
zorbalık gösterilerine kalkış masaydılar, "Ekonomik 
ve Demokratik Haklar" gösterisi, gerçekten benzeri az 
bulunur bir demokrasi gösterisi olarak da etkili ola
caktı. "

tlhami Soysal, Vatan, 8.2.1977

"...Onlardıııır, kimmiş bunlar? Ankara halkını ha
zırladıkları sopalarla miting alanına sokanlarmış... En 
yasal haklarını kullanarak toplantı düzenleyenler, elle
ri sopalı zorba çoban, Ankara halkı da şey... Bak ta
lihsiz vali... ben bu kentte valilik yapmış nicelerini 

gördüm... ama hiç birisini sizin düştüğünüz yerde gör
medim. "

Fikret Otyam, Cumhuriyet, 12.2.1977

"Cephe partilerinin liderleri yetmezmiş gibi, başı
mıza bir de Ankara Valisi Durmuş Yalçın çıktı. Dur
muş Yalçın 'in işi gücü, dernek kapatmak, örgütlerin 
kapısına kilit asmak, bir de televizyon ekranlarına çı
kıp "bu dernekler illegal hale dönüşmüşlerdir" türün
den açıklamalar yapmaktır... Valinin elinden gelme
yen bir iş varsa, o da, 'asayiş' görevi. Ankara'da Tan
doğan alanında yapılan toplantıda çatışmalar olmuş
sa, bir grup bir başka gruba saldırmış demektir... Vali
nin görevi toplantıyı bu saldırılardan korumak. Fakat 
valinin işi başından aşkın... Ankara, valiler için çok 
uğurlu ve hayırlı bir yerdir... Oldu da bitti maşallah, 
mebus olur inşallah... "

Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 12.2.1977

KİTLE GÖSTERİLERİNDE 
TÜ TED  YERİNİ ALDI
Çeşitli şubelere bağlı TÜTED üyeleri, "EKONOMİK VE DEMOKRATİK 

HAKLAR" miting ve yürüyüşlerine, merkezi disipline uyarak etkin bir biçimde 

katıldılar. TÜTED üyesi teknik elemanları, TÖB-DER üyesi öğretmenleri ve TÜM- 

DER üyesi memurları hiç bir baskı, tertip ve saldırı bir adım bile geriletemedi. 

Sendikal haklardan yoksun yüzbinlerce emekçi, geçtiğimiz ay yapılan büyük kit

lesel gösterilerden daha güçlü, daha kararlı çıktı.

Geçtiğimiz ay, Denizli, Mersin, Diyarbakır, Zon

guldak, Bursa ve Ankara'da düzenlenen "EKONOMİK 
VE DEMOKRATİK HAKLAR" miting ve yürüyüşle

rine TÜTED üyeleri etkin bir biçimde katıldılar. Mi

ting ve yürüyüşlerin hazırlanması sırasında, afışleme, 

bildiri dağıtma çalışmalarında teknik elemanlar, öğret

men ve memur emekçilerle birlikte bütün güçleriyle 

çalıştılar. TÜTED'in çeşitli şubelerine bağlı teknik e- 

lemanlar 6 kentteki miting ve yürüyüşlerde merkezi 

disipline uyarak yerlerin aldılar, örneğin, Giresun’da 

düzenlenen mitingin , merkezi örgütlerin planlaması 

dışına çıkması karşısında, TÜTED Genel Merkezinin 

uyarısını da dikkate alan TÜTED Giresun ve Samsun 

Şubeleri mitingten çekildiler.
"EKONOMİK VE DEMOKRATİK HAKLAR" mi

ting ve yürüyüşlerinde yüzbinlerce teknik eleman, öğ

retmen ve memur, "SENDİKA HAKKIMIZ. SÖKE 

SÖKE ALIRIZ", "FAŞtZME GEÇlT YOK", "BA

ĞIMSIZ TÜRKİYE", "MC İSTİFA" diyordu. 

TÜTED Merkez Yönetim Kurulu üyeleri çeşitli kent
lerdeki mitinglerde hazır bulundular. TÜTED Genel 
Başkanı Aykut Göker Bursa'da, Genel Sekreter Haluk 

Orhun Zonguldak'ta, Merkez Yönetim Kurulu üyesi 

Hamit Mengüç Mersin'de konuştu. Bu konuşmalarda; 

sendikal haklar, 657 sayılı yasanın niteliği, MEY AK 

kesintileri, işçi-memur ayırımı konulan üzerinde du

ruldu. TüTED yöneticileri, konuşmalarında özellikle 

sorunlann kesin çözümünün siyasal olduğunu vurgu

layarak, memurlann siyasal partilere girmesini engel

leyen siyaset yasağının kaldırılmasını istediler. TÜTED

* adına t yapılan konuşmalann sonunda şu görüşler yer 

alıyordu:

"Ekonomik ve demokratik haklar, tüm çalışanların 
bu uğurdaki mücadelesi birleştirilebildiği ve sürekli kı- 

lınabildiği ölçüde alınabilecektir. Ekonomik ve de

mokratik haklar için mücadele, işçi sınıfının öncülü

ğünde Türkiye genelinde verilmekte olan bağımsızlık, 

demokrasi mücadelesi ile birleştirilebildiği ölçüde, a- 

lman haklar kalıcı olacaktır, genişletilebilecektir.
5 Şubat günü Ankara'da yapılan ve yüzbine yakın 

teknik elemanın, öğretmenin ve memurun, TÜTED

TÖB-DER, ve TÜM-DER merkez ve şubelerinin fıla- 

malan altında katıldığı ve çeşitli demokratik kuruluş

ların desteklediği mitingte TÜTED adına Genel Baş

kan Aykut Göker konuştu. TÜTED'in Ankara Şube

si ile birlikte, Antalya, Bursa, Çanakkale, Giresun, 

Hopa, İskenderun, Kastamonu, Malatya, Manisa, Mer

sin, Samsun, ve Sivas şubeleri de Ankara'daki miting 

ve yürüyüşte görev başındaydı.

TÜTED üyesi teknik elemanları, TÖB-DER üyesi 

öğretmenleri, TÜM-DER üyesi memurları, bu güçlü kit

le gösterileri sırasında karşılarına çıkan tehdit, baskı 

ve saldırılar yıldırmadı. Ne MC'nin ve yandaşlarının 

tertipleri ve saldırıları, ne de Maocu diye adlandırılan 

işçi sınıfı düşmanı bir avuç zorbanın saldırılan, sendi

kal haklardan yoksun emekçileri, verdikleri mücade

lede bir adım bile geriletemedi, işçi sınıfı düşmanı 

sözde solcular, sadece Ankara miting ve yürüyüşüne 

saldırmadı. Faşizmin saflannda yerlerini alan bu sal

dırganlar, Bursa ve Denizli mitinglerinde de görevleri
ni yerine getirmeye çalıştılar. Ama, kitleler her yerde 

bu sapkınlara gereken dersi vermesini bildi.
TÜTED, TÖB-DER ve TÜM-DER’in yürüttüğü 

doğru mücadele içinde yerlerini alan yüzbinlerce tek

nik eleman, öğretmen ve memur, geçtiğimiz ay yapı

lan büyük kitlesel gösterilerden daha güçlü, daha ka

rarlı çıktı. Miting alanlarında TÜTED’li konuşmacılar 

sözlerini şöyle bitiriyorlardı:

YAŞASIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ SEN

DİKAL HAKLAR İÇİN MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN SİYASAL HAKLAR İÇİN MÜCADE

LEMİZ!

YAŞASIN IŞÇ l SINIFININ ÖNDERLİĞİNDE 

TÜM ÇALIŞANLARIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMA MÜ

CADELEMİZ!

YAŞASIN DEMOKRASİ, BAĞIMSIZLIK MÜCA

DELESİ!

"FAŞİST SALDIRILARA YİĞİTÇE GÖĞÜS GERİLMİŞ VE TÜM ANTİDEMOKRATİK 
GİRİŞİMLERİN BOŞA ÇIKARILMIŞ OLMASINI KIVANÇLA KARŞILIYORUZ"

TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, genel kurulların tamamlanması ve yem yönetim kurullarının gö

reve başlaması dolayısıyla mühendis ve mimar odalarına ilettiği bir mesajda, faşist güçlerin oda yönetimleri

ni ele geçirmek için giriştikleri yoğun saldırılara karşı yiğitçe göğüs gerilmiş ve tüm antidemokratik girişim

lerin boşa çıkarılmış olmasını kıvançla karşıladıklarını belirtti. Göker'in mesajı şöyle:

"Bir teknik eleman örgütü olarak kardeş örgütümüz TMMOB'ye bağlı odalarınımız geçtiğimiz ay yapı

lan genel kurullarını büyük bir duyarlılıkla izledik. Faşist güçlerin oda yönetimlerini ele geçirme amacıyla gi

riştikleri yoğun saldırılara karşı ilericilerin, demokratların, sosyalistlerin yiğitçe göğüs germiş ve tüm anti

demokratik girişimleri boşa çıkarmış olmalarını kıvançla kaydediyoruz. Demokratik mevzilerin elde tutul

masındaki bu kararlılığı örnek ve umut verici bir olgu olarak değerlendiriyoruz.

"İçine girdiğiniz yeni çalışma döneminde yönetim kurulunuza başarılar diler, TÜTED adına dostça 

selamlarımızı iletiriz."

SAYFA İKİ / ŞUBAT 1977 / TÜTED HABKK1.ER



FAŞİZMİN 
YENİ ÇETELERİ

5 Şubat "Ekonomik ve Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşü" ne ka

tılan yüzbine yakın ilerici, demokrat, sosyalist memur, öğretmen, teknik ele

man "Kahroldun Sosyal Faşizm" naralarının ardındaki gerçeği, Maocu diye a- 

nılan grubun gerçek yüzünü açıkça gördü. Dünya sosyalist sistemine düşman, 

işçi sınıfı hareketinden kopuk bu sapık akımın, demokrasi mücadelesi karşı

sında ve faşizmin safında yer almasını, faşizmin silahlı çetelerinin görevlerini 

üstlenmesini izledi.

5 Şubat günü Ankara'da, uluslararası planda emperyalist sistemin ya

nında yer alanların ulusal plandaki yerlerinin de faşizmin yanında olacağı a- 

çıkça sergilendi.

5 Şubat komando harekatına devrimci kılıflar bulmaya çalıştı Maocu 

diye anılanların cerideleri . Akıl almaz yalanlar yazıldı bu dergilerde. Ancak 

bunların hiçbiri bu saldırının gözler önündeki amacını saklamaya yetmedi. 

Tek bir amacı vardı 5 Şubat saldırısının : Bu güçlü demokratik eylemi ne pa

hasına olursa olsun sabote etmek, dağıtmak. Faşist çetelerin yapamayacakla

rını yapmak. Bunun için demokratik özlemlerini dile getiren kalabalığa sal

dırıldı, bunun için onların üzerlerine silah sıkıldı. Ancak kitlelerden her yerde 

tecrit olan bu yeni komandolar 5 Şubat saldırılarında da gerekli cevabı aldılar. 

Yüzbine yakın memur, öğretmen, teknik eleman, kararlılığını gösterdi, eylemi

ne sahip çıktı, saldırıyı püskürttü. Mitingini, yürüyüşünü en etkili bir biçimde 

sürdürdü, tamamladı.

Kurtuluş alanındaki saldırı ise dana da iğrenç. Bu saldırıda slogan tartış

masından, yürüyüş kolunda sıra kavgasından bahsetmeye hiç olanak yok. Bir 

yürüyüş bittikten sonra Kurtuluş alanında dağılanlara pusu kurmak, arkadan 

kurşunlamak 5 Şubat'a kadar faşist komandoların görevi idi. Maocu diye anı

lan yeni komandolar bu görevi de devraldılar 5 Şubat günü. Kurtuluşta patla

yan silahlar, ertesi gün sağcı basına, Ankara Valisine, demokratik kuruluşlara 

karşı kullanacakları malzemeyi yaratmak için patladı. Maocu adıyla tanınan 

grup mitingi dağıtmak görevini başaramadı ama asıl görevini yerine getirdi, 

TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED’in faaliyetten men edilmesinde MC'ye yar

dımını sundu.

5 Şubat'ın bir önemi var. Maoculuk diye anılan sapkın akım artık mas

kesini kesin olarak çıkardı. Demokrasi mücadelesinde faşizmin yanındaki ye

rini açıkça ilan etti. Bu açıklık faşizmin bu yeni çetelerinin kitlelerden tecrit 

olmalarını daha da hızlandıracak.

Kitle örgütlerinde, demokratik eylemlerde artık bu yeni komandolar ile

ricilerin, demokratların, sosyalistlerin dışında kalacaklar. Bundan sonra kim

senin "solun birliği", "demokratik kitle örgütlerinde ilericilerin birliği" nu

tukları atarak, bu işçi sınıfı mücadelesine, dünya sosyalist sistemine düşman 

akımı savunma olanağı yok. Bundan sonra tüm ilericiler, demokratlar, sos

yalistler bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini Maocu diye bilinen bu grupla 

birlikte değil, onlara karşın sürdürmek zorundalar. Ve sürdürecekler.

MESLEK ODALARINDA
GERİLEYEN VE SALDIRGANLAŞAN

SERMAYE CEPHESİ
Bugün başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi yığınların vermekte olduğu 

bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi, durmaksızın yeni mevziler kazanıyor. 

Kazanılan her yeni ekonomik - demokratik mevzi, sermaye cephesini biraz daha 

geriletiyor. Bu gerileme içinde sermaye cephesi giderek saldırganlaşıyor. 

Türkiye genelindeki bu oluşum, geçtiğimiz ay yapılan TMMOB'ye bağlı mühendis 

ve mimar odalarının merkez ve şube genel kurullarında da kendini gösterdi

Geçtiğimiz aylarda TMMOB'ye bağlı mühendis ve mimar odalarının şu

be ve merkez genel kurulları yapıldı. İlericiler, demokratlar ve sosyalistler, ge

nel kurullarda burjuva ideolojisini ve kitle düşmanı görüşleri kesin bir yenilgi

ye uğrattı. Bu olgu, aslında faşizm ve emperyalizmin yurt ve dünya çapında 

gerileyişinin meslek odalarına doğal bir yansıması olarak değerlendirilmelidir.

Bugün, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi yığınların vermek

te olduğu bağımsızlık ve demokrasi mücadelesi, durmaksızın yeni mevziler 

kazanıyor. Kazanılan her yeni ekonomik-demokratik mevzi, sermaye cephe

sini biraz daha geriletiyor. Bu gerileme içinde sermaye cephesi giderek saldır

ganlaşıyor. Saldırganlığın amacı açıkça bellidir: Emekçi yığınları sindirmek. 

Türkiye genelindeki bu oluşum, meslek odalarının genel kurullarında da ken

dini gösterdi.

Daha önceki yıllarda belirli bir işbirliği çerçevesinde ortak tavırlar alan 

TEK BİR, HÜR-TEK ve ÜLKÜ-TEK adlı sermaye yanlısı sözde teknik eleman 

örgütleri, meslek odalarının genel kurullarında kimi zamar: farklı tavırlar koy

dular, farklı adayları desteklediler, kimi zaman ortaklaşa saldırıya geçtiler. 

Ama seçim sonuçları, sermaye ve faşizm yanlısı bu gruplar için tam ve kesin 

bir yenilgi oldu. Mühendisler ve mimarlar verdikleri oylarla kendi meslek oda

larında faşizmi mahkum ederken, ilerici, demokrat ve sosyalist yöneticilerine 

olan güvenlerini bir kez daha gösteriyorlardı.

Sermaye ve faşizm yanlısı listelerin alabildiği oylardaki büyük düşüşler, 

artık bu görüşlerin meslek odalarında bir daha etkinlik kazanamayacağının 

kesin göstergesi oldu. Bu durum karşısında faşistler taktik değiştirdiler. Bu 

kez, genel kurullarda seçimlere katılmak yerine, genel kurullara ve mühendis 

kitlesine saldırarak onları yıldırmak ve genel kurulları terketmeğe zorlamak 

yolunu seçtiler. Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, İnşaat 

Mühendisleri Odası genel kurullarına zorbaca saldırılar düzenlediler. Ama, 

mühendis kitlesinin başında görev alan ilericilerin, demokratların ve sosyalist

lerin dikkatli tutumları, faşistlerin saldırılarla gerçekleştirmek istediklerini 

boşa çıkardı. Faşistler amaçlarına ulaşamadılar.

Geçtiğimiz aylarda yapılan mühendis ve mimar odalarının genel kurul

larında gözlenen bir başka olay da, bir çöküntü içinde silinip giden burjuva 

ideolojisinin, kendilerine sol adını veren bir görüşten bir anlamda destek gör

mesi oldu. Faşistlerin ve sermaye yanlılarının ilericilere, demokratlara ve sos

yalistlere yönelttikleri suçlama ve küfür kampanyasına katılan bu sözde solcu

lar, yaptıkları konuşmalarla kitle düşmanlıklarını bu kez çok daha somut ola

rak gösterdiler. Kitle düşmanlarının küfür ve suçlamaları, faşistler ve sermaye 

yanlıları tarafından ayakta alkışlandı.

İşçi sınıfına ve halka düşman bu görüşlere, mühendis ve mimar kitleleri 

gereken yanıtı hem genel kurullarındaki konuşmalarıyla, hem de verdikleri 

oylarla belirttiler. Mühendis ve mimar kitlesi bu halk düşmanlarını tecrit etti.

önümüzdeki çalışma döneminde, mühendis ve mimar odalarını ve on

ların ilerici, demokrat ve sosyalist yöneticilerini büyük görevler bekliyor. Bu 

görevlerin başında, her meslek odasının kendi üye tabanını ekonomik, de

mokratik haklar mücadelesine daha etkin bir biçimde katmak ve daha çok sa

yıda mimar ve mühendisin bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine katılmasını 

sağlamak geliyor. Meslek odaları, ancak bu görevleri yerine getirerek çalışan

lardan yana olmayanların iktidarının düşürülmesi doğrultusunda üzerlerine dü

şenleri yerine getirebilir ve tırmanan faşizmin durdurulmasına yardımcı olabi

lirler.

Meslek odaları, önümüzdeki çalışma döneminde de, üyelerinin mesleki 

sorunları ve kendi özel uzmanlık dallarına giren yurt sorunlarıyla ilgili çalış

malarına artan bir ivme vermek ve emperyalizmi somutlayarak teşhir etmek 

görevlerine devam edeceklerdir. Tüm bu ağır görevlerin başarıyla sürdürülme

sinin, ancak ve ancak ilerici, demokrat ve sosyalist yöneticileri seçen üye kitle

lerinin aktif desteği ile gerçekleşebileceğini belirtmek gerekir.

SAYFA OÇ / ŞUBAT 1977 /TÜTEU HABKRI.KR



MEMURLARA SİYASET

5 Şubat günü Ankara'da düzenlenen 

'Ekonomik ve Demokratik Haklar" mitingin

de konuşan TÜTED Genel Başkam Aykuı 

Göker, sorunların temelli çözümünün siyasa 

çözümlerden bağımsız olmadığım vurgulaya 

rak, memurlara siyasal faaliyette bulunabilme 

hakkının tanınmasını, memurların da siyasa 

partilere girebilmesini istedi ve "siyasal hakla 

rımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz' 

dedi. Göker'in konuşmasımn tam metni şöyle

1977 yılı bütçesi meclislerde görüşülüyor. Bütçe

ler kamu kesiminde çalışan 70.000'i aşkın memur, 

öğretmen ve teknik elemanı doğrudan ilgilendiriyor. 

Katsayı her yıl bütçe yasası ile saptanıyor. Bunun 

açık anlamı şu ; 700.000'i aşkın memur, öğretmen ve 

teknik elemanın yaşam koşulları kendilerinin dışında 

kararlaştırılıyor. 700.000'i aşkın memur, öğretmen ve 

teknik elemanın, kendi yaşam koşullarının çalışma 

koşullarının tayininde söz hakları yok.

Bir öğretmen olarak Türkiye insanının yetiştiril

mesi, eğitilmesi sorumluluğunu taşıyacaksınız, bir 

memurolarak devletin işlevlerini yerine getirmesinde 

sorumluluk taşıyacaksınız, bir teknik eleman olarak 

kamu eliyle yürütülen mal ve teknik hizmet üretimin

de sorumluluk taşıyacaksınız; ama alacağınız ücretin 

saptanmasında söz hakkınız olmayacak...

Soruyoruz, Niçin? Niçin kamu kesiminde çalışan 

öğretmenler, memurlar, teknik elemanlar sendikal 

haklardan yoksun?

Bugüne dek işbaşına gelen siyasi iktidarların ni

teliğine bakıldığında sorunun cevabını bulmak müm

kün. Çalışanlardan yana olmayan siyasi iktidarlar, ya

ni burjuvazinin hakim olduğu siyasi iktidarlar, çalışan 

kitlelerce zorlanmadığı sürece ne sendikal hakları, ne 

de diğer demokratik hakları vermeyeceklerdir, ver

mezler; nitekim vermediler de. Burjuvazinin siyasi ik

tidarları demokratik güçlerin zorlamasıyla zaman za

man sınırlı bazı haklar verseler bile, bu haklara çalışan 

kitlelerce sahip çıkılmadığı ve bu haklar kitlelerce 

sonuna dek savunulmadığı sürece verdiklerini geri ala

caklardı, alırlar; nitekim aldılar da. Tıpkı 1961 Anaya

sasıyla verdikleri sınırlı sendikal hakları 12 Mart döne

minde geri aldıkları gibi. Bunun tersini beklemek eş

yanın tabiatına aykırıdır.

Ekonomik haklar, sendikal haklar, diğer demok

ratik haklar, çalışan kitlelerin kararlı mücadelesiyle 

burjuvazinin iktidarından koparılıp alınabilir. Haklar, 

kitlelerin kararlı mücadelesi ile genişletilebilir ve bur

juvaziye karşı mücadele sürdürülerek elde tutulabilir, 

korunabilir.

Ekonomik haklarımızı, sendikal haklarımızı, grev

li toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı, diğer demok

ratik haklarımızı almak için mücadele edeceğiz, koru

mak için mücadeleyi sürdüreceğiz.

657 Sayılı yasanın ekonomik sorunlarımıza bir 

çözüm getirmediği kanıtlandı. Kamu kesiminde ça

lışanları burjuvazinin hizmetkarı olarak gören ve öyle 

tutmak isteyen bir zihniyetin yasasının, içinde ne ka

dar sosyal içerikli, eşit haklardan yana madde bulu

nursa bulunsun, sorunlarımıza çözüm getirmesi zaten 

beklenemezdi. Nitekim 657 'nin "Aile Yardımı", 

"Yakacak Yardımı", gibi sosyal haklar ve yardımları 

öngören maddelerinin hiçbiri hayata geçirilmedi. A- 

ma aynı 657'nin "Devlet memurlarının ek sosyal si

gorta, konut, dinlenme kampları ve benzeri ihtiyaç

larını karşılamak üzere" kurulmasını öngördüğü 

MEYAK'la ilgili kesintiler bir MEYAK ortada yok

ken hayata geçirildi. Biriktirilen fonlar bu maddede 

belirlenen amaçların tamamen dışında ve fakat 

burjuvazinin çıkarları doğrultusunda kullanıldı, kul

lanılıyor.

MEYAK kesintilerinin faizleri ile birlikte geri 

ödenmesini talep ediyoruz. Mevcut sosyal kurumların 

kamu kesiminde çalışanların konut ve benzeri ihti

yaçlarını karşılamak üzere yeniden düzenlenmesi 

olanağı varken, burjuvaziye parasal güç aktarmanın 

bir aracı olarak ortaya çıkarılan adı var, kendi yok 

MEYAK'a hayır diyoruz.

657'nin temel felsefesi, işçi sınıfı ile.diğer çalışan 

katmanları birbirinden ayrı tutmaktır. İşçi statüsün' 

den farklı bir "devlet memuru” statüsünün çıkarılma

sının temel amacı budur. Bu ayrı statü, memurların, 

öğretmenlerin, teknik elemanların, kendilerini işçi 

sınıfının dışında, ondan ayrı düşünmelerini, algılama

larını sağlayan bir şartlandırma aracı olarak uygulan

maktadır. Böylece tüm çalışanların sorunlarının te

melli çözümünün ön şartı olan işçi sınıfının önderli

ğindeki birlikteliğinin kurulması ve birlikte mücadele, 

elden geldiğince ertelenmek istenmektedir.

Tüm gücümüzle, işçi-memur ayrımına hayır diyo

ruz. İşçi sınıfıyla diğer tüm çalışanların birliği için 

mücadelemizi sürdüreceğiz. Kafaların içine yerleştiril

mek istenen ayrılıkçı tüm şartlandırmaları kıracağız.

İşçi statüsünden farklı bir memur statüsünün sür

dürülmesinin, "devlet memuru” diye ayrı bir tanımın 

sürdürülmesinin bir diğer nedeni de, bu tanımla anılan 

kitlelerin siyasi faaliyette bulunmasını, siyasi partilere 

girmesini önlemektir. İleriye sürdükleri gerekçe ise 

çok ilgi çekicidir. Devlet memuru tarafsız olacaktır. 

Ama ne hikmetse, hangi parti olursa olsun, iktidara 

geldiğinde siyasi partilere girmesi yasaklanan devlet 

memurunun kendi yanında tavır almasını istemekte

dir. İktidardaki parti değişikliğinde kadrolar değiş

tirilmektedir. Bu uygulama bir çelişkiymiş gibi gözü

küyor, ama değil. Burjuvazi devlet memurlarının te

melde burjuva çıkarlarını kollayan partilerden her

hangi birinin yanında tavır almasından rahatsız değil, 

onu asıl rahatsız eden, devlet memurlarının burjuva 

partilerinin dışındaki işçi sınıfının partisine kayması, 

burjuvazinin çıkarlarına karşı siyasi faaliyette bulun

ması. Yasak olan bu. Bu yasakta bugüne dek iktidara 

gelen tüm partiler birleştiler.

Bizler sorunlarımızın temelli çözümünün siyasi 

çözümlerden bağımsız olmadığının bilincindeyiz. 

Siyasi faaliyette bulunabilme hakkını istiyoruz. Si

yasi partilere girme hakkını istiyoruz. Siyasal hakla

rımızı almak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ve biz teknik elemanlar olarak diyoruz ki;

Ekonomik - demokratik haklar, tüm çalışanla

rın bu uğurdaki mücadelesi birleştirilebildiği ve sü

rekli kılınabildiği ölçüde alınabilecektir. Ekonomik- 

demokratik haklar için mücadele, işçi sınıfının ön

cülüğünde Türkiye genelinde verilmekte olan bağım

sızlık, demokrasi mücadelesi ile bütünleştirilebildiği 

ölçüde, alınan haklar kalıcı olacaktır, genişletilebi

lecektir.

- YAŞASIN GREVLİ TOPLU SÖZLEŞMELİ 

SENDİKAL HAKLAR İÇİN MÜCADELEMİZ!

- YAŞASIN SİYASAL HAKLAR İÇİN MÜ

CADELEMİZ!

- YAŞASIN, İŞÇİ SINIFININ ÖNDERLİĞİN

DE TÜM ÇALIŞANLARIN BİRLİĞİNİ SAĞLAMA 

MÜCADELEMİZ!

- YAŞASIN DEMOKRASİ, BAĞIMSIZLIK 

MÜCADELESİ!
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"BİZLER SORUNLARIMIZIN TEMELLİ ÇÖZÜMÜNÜN SİYASİ ÇÖZÜMLERDEN 

BAĞIMSIZ OLMADIĞININ BİLİNCİNDEYİZ. SİYASİ FAALİYETTE BULUNABİLME 

HAKKINI İSTİYORUZ. SİYASİ PARTİLERE GİRME HAKKINI İSTİYORUZ. SİYASAL 

HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ."

"TÜM GÜCÜMÜZLE İŞÇİ-MEMUR 

AYRIMINA HAYIR DİYORUZ. İŞÇİ 

SINIFIYLA DİĞER TÜM ÇALIŞAN

LARIN BİRLİĞİ İÇİN MÜCADELE

MİZİ SÜRDÜRECEĞİZ. KAFALARIN 

İÇİNE YERLEŞTİRİLMEK İSTENEN 

AYRILIKÇI TÜM ŞARTLANDIRMA

LARI KIRACAĞIZ."
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"MEYAK KESİNTİLERİNİN FAİZLL 

Rİ İLE BİRLİKTE GERİ ÖDENMESİ 

Nİ TALEP EDİYORUZ. MEVCUi 

SOSYAL KURUMLARIN KAMU KE

SİMİNDE ÇALIŞANLARIN KONUT 

VE BENZERİ İHTİYAÇLARINI KAR

ŞILAMAK ÜZERE YENİDEN DÜ

ZENLENMESİ OLANAĞI VARKEN, 

BURJUVAZİYE PARASAL GÜÇ AK

TARMANIN BİR ARACI OLARAK 

ORTAYA ÇIKARILAN ADI VAR. 

KENDİ YOK MEYAK'A HAYIR Dİ

YORUZ."



SISAG' 
ZAFERJ

SÎSAG grevi başarı ile sonuçlandı. Ankara'da Sİ- 

SAG işyerinde çalışan ye SOSYAL İŞ Sendikasına 

üye olan 170 teknik elemanın büyük bir dirençle sür

dürdükleri grev, 112. gününde SOSYAL ÎŞ Sendikası 

ile işveren arasında toplu sözleşmenin imzalanmasıyla 

sona erdi. SÎSAG işçileri bu 112 gün boyunca, işve

renin uzlaşmaz tavırlarına, Bakanlar Kurulunun 

erteleme kararına ve çeşitli baskılara rağmen yılma

dan direndiler. SÎSAG işçilerinin grev okulundaki ba

şarılı sınavı teknik elemanların sendikal haklar için 

sürdürdüğü mücadelede önemli bir örnek oldu.
SOSYAL ÎŞ Sendikası ile SÎSAG işvereni arasında 

imzalanan toplu sözleşme, teknik elemanlara getirdi

ği çeşitli yeni ekonomik ve sosyal hakların yanında iş 

güvenliği açısından önemli kazanımlar sağladı. Toplu 
sözleşme, İş Yasasının ünlü 17. maddesinin işçiler 

aleyhine kullanılmasını önlüyor. SÎSAG'ta çalışanla

rın 17. maddeye göre işten çıkarılabilmesi, ancak iş

yeri disiplin kurulunun oybirliğiyle alacağı bir kararla 

mümkün olabiliyor. Disiplin kurulunda ise eşit oy 

hakkına sahip 2 işçi ve 2 işveren temsilcisi bulunuyor. 

Toplu sözleşme, İş Yasasının işten çıkarılmalara iliş

kin bir diğer maddesi olan 13. maddenin uygulanma

sına da sınırlamalar getiriyor. Ayrıca, SİSAG'ta sen

dikal çalışmalarından dolayı geçen yıl işlerine son ve

rilmiş olan 9 teknik eleman da bağıtlanan sözleşme 

uyarınca, işten çıkarılmamış gibi işlem görecek. SOS- 

YAL-ÎŞ Sendikası ile işveren arasında 27 Ocak günü 
imzalanan sözleşme ile alman bazı haklar şöyle:

•  Her yıl için 40 günlük kıdem tazminatı.

•  Beş yıl çalışanlara işten kendi istekleriyle ay

rılmaları durumunda da kıdem tazminatı öden

mesi,
•  Haftada 42.5 saatlik çalışma süresi,

•  Her yıl için iki aylık ücret tutannda ikramiye,
•  İşçilerin öğrenimde bulunan çocukları için her 

yıl 1000-2500 TL. arasında öğrenim yardımı,

•  Yılda 1000 TL. yakacak, 2000 TL. giyecek yar

dımı, 500 TL. izin harçlığı,

•  5000 TL. evlenme, 400 TL. doğum yardımı,

•  İşçinin iş kazası ile ölümünde 25.000 TL. ölüm 

yardımı

Toplu sözleşme, SİSAG'ta çalışanları yaptıkları iş

lere göre 8 grupta topluyor ve her grup için başlangıç 

ücretlerini tesbit ediyor, işyerinde en az ücret 2000 

TL. olarak belirlendi. Başlangıç ücretlerine şu oranlar

da ekler getirildi:

•  Yüksek lisans diploması alanlar için %10,

•  Yabancı dil bilenler için % 10,

•  Meslekte geçen her çalışma yılı için % 10,

•  Aynca SÎSAG'ta geçen her çalışma yılı için 

300.- TL.

Böylece bulunacak ücretlere birinci yıl için 750.- 

TL. ve ayrıca yüzde 10, ikinci yıl için 1.000.- TL. ve 

aynca yüzde 10 ücret zammı getiriliyor. İşyerinde bi

rinci yıl için bulunan aylık ücretler 21285 TL. ile 

3850 TL. arasında değişiyor. İşyerinde çalışanların 

aldıkları ortalama aylık ücret 6823 TL.

SOSYAL-İŞ Sendikasının SÎSAG işyeri temsilcilerin
den Yılmaz Eren, toplu sözleşmenin imzalanmasından 

sonra özetle şöyle dedi:

"Zaferle sonuçlanan grevimiz, oldukça yorucu ve zor 

geçti. Ancak bu zorluklar salt grev süresince yaşan

madı. işveren, grev öncesinde, sendikalaşma süre

cinde de yoğun baskı ve yıldırma taktikleri denedi. 

Buna rağmen grev uygulamasına geçtik. Grev uygu

lamasında önümüze çıkan bütün engellere göğüs ger

mek kolay olmadı. Bu arada işverenin polisle kurduğu 

sıkı işbirliğini kaydetmek isterim. Karda, yağmurda 
çadırsız kaldığımız günler oldu. Ama, bütün baskı ve 

düzenler bizi yormaktan öte geçmedi. Sonucu alana 

kadar yılmadık, pekiştik ve başardık."

TA

SOSYAL-IŞ Sendikası ile SlSAG işvereni arasında toplu sözleşme imzalanıyor: StSAG işçilerinin 

grev okulundaki başarılı sınavı, teknik elemanların sendikal haklar için sürdürdüğü mücadelede 

önemli bir örnek oldu.

f ----------------------------

SlSAG GREVİ VE SOMUTU
OZCAN KESGEÇ 

Sosyal-tş Genel Başkanı

Sisag, Hacettepe vakıf kuruluşlarından bir limited 

şirkettir. Bu işyerinde çalışan 170 işçi 1976 Nisan' 

ında Sosyal-İş'te örgütlenmeye, sendikalaşmaya karar 

verdiler

Sendika yasal işlemleri tamamlayarak işvereni 

toplu iş sözleşmesi görüüşmelerine çağırdı. Ancak 

işveren görüşmeye gelmedi. Uyuşmazlık çıktı. Grev 

kararı alındı. Uygulandı, sonuçlandı.

Olay mekanik olarak böyle. Bu yanı ile de hemen 

hemen her işyerinde karşılaşılabilecek, karşılaşılır o- 

lası bir durum

Oysa olayın özünde, işçi sınıfının ekonomik mü

cadelesinin anlamlı ve güçlü bir yanı var. Bu deneyi

min ortaya koyduğu kesin doğrular var. Açıkça sırı

tan yanlışlıklar var. Demokratik güçlerin, dayanışması 

var. İlerici paftasına sığınan sınıf düşmanlarının tavrı 

var.

Sisag'da işverenin ilk tavrı sendikalaşmaya hayır 

şeklinde belirlendi. Hacettepe vakıflarının başında bu

lunanlar, bu işyerlerine sendika, ilerici sendika gire

mez anlayışındaydı. "Tepe Mobilya” olayı anımsanır- 

sa, bunun ne demek olduğu daha kolayca anlaşılırdı.

Sisag'da çalışan işçilerin tamamına yakını, aynı 

zamanda "TÜTED"in örgütlenme kapsamı içine gi

ren teknik elemanlardı. Ücretler ülke düzeyinde -ken

di içindeki dengelenişi bozuk olmasına rağmen- fena 

sayılmazdı. Patronlarca bu durum çalışanlar açısından 

"mücadele edemez, greve gidemez" olarak niteleni

yordu.

Grevimiz, ülkedeki gelişimden haberi olmayanlar, 

daha doğru deyişle işçi sınıfının ekonomik-demokra- 

tik mücadelesinin ve onun politik hareketinin ulaştığı 

nitel ve nicel erginliği yeterince değerlendiremeyenler 

veya değerlendirmek istemiyenler için önceden düşü

nülmeyen veya bu şekliyle kestirilemeyen bir olay 

oldu. Sisag olayı, tüm çalışanların özellikle teknik e- 

lemanların grevli toplu sözleşmeli sendika hakkını al

ma mücadelesinin yükselen sesi ile çakıştı.

Başlayan grev, yasalara göre var olan, Sisag'lı tek

nik elemanların sendikalaşma ve grev haklarını gerçek 

anlamda hayata geçirme mücadelesinin adı olarak baş

ladı. Grevin devamı sırasında ve daha grev devam eder

ken bu hak sağlandı. İşveren pes etmişti. Sendikalaş

maya evet diyordu.

Bu aşamadan sonraki uğraş, ileri ekonomik ve

demokratik kazanımları toplu iş sözleşmesi hükmü 

haline getirmekti. Bunlar, çalışanlar yararına bir ücret 

sistemi ücret zammı ve işgüvenliği (İş Yasasında işçi

leri açlıkla tehdit silahı olan 13 ve 17. maddelerin 

kaldırılma veya olabildiğince kısıtlama) biçiminde so

mutlaşıyordu.

Patronlar uzun süre, özellikle toplu iş sözleşme

sinin iş güvenliğine ilişkin maddelerinin üzerine ısrar 

ettiler ve bu yolda geri adım atmamak için sonuna ka

dar direndi. Sosyal-İş'te kenetlenen işçilerin ne denli 

bilinçle kavga verdikleri, MC'nin grevi ertelemesi ile 

daha da netleşti.

Bakanlar Kurulu, 'Yaykur'u bahane ederek grevi 

"milli güvenlik" gerekçesi ile otuzgün erteledi. MC'ye 

göre, grev milli güvenliği tehlikeye düşürüyordu. Asıl 

amacı grev kırmak olan bu karar, patronlara bir hafta 

"nefes" kazandırdı. Danıştay sözkonusu kararı dur

durdu. Grevimiz, daha da artan bir coşku ile yeniden 

başladı.

Türkiye işçi sınıfı tarihinde 'büro' işkolunda 

Bakanlar Kurulu Kararı ile durdurulan ilk grev olma 

onurunu da taşıdı Sisag grevi. Susan, susmak bir yana 

bu grevi yok sayan "ilerici" basma tanık oldu işçiler 

ve kamuoyu.

Sisag işçileri, bültenlerinde "sarı"sendika grev

lerini verirken, Sisag grevini yok sayan "kuyrukçu" 

ilerici paftasına sığınan yöneticilere sahip sendika

ları içi burkularak fakat mücadele azmi bilenerek gör

dü ve yaşadı. Demokratik mücadeleyi ve bu mücade

lede dayanışmayı "yaygara" sananları, eylemde sonuç 

almayı değil "damga basmayı" eylem sayanları acıya

rak seyretti Sisag işçileri.

Diğer yandan, doğru sağlıklı mücadeleyi de gör

dü. Demokratik güçlerin somut dayanışmasını yaşadı.

Güncelleşen grevli toplu sözleşmeli mücadele açı

sından anlamlı olan TÜTED ile sendikamızın dayanış

ması, güçlülük kazandı. Sendikalaşma mücadelesi hiç 

de gösterildiği veya bilinçli bilinçsiz saptırıldığı kadar 

uzak değildi.

Ve 112 günün sonunda, ekonomik-demokratik 

mücadele başarılı "mevzisine" ulaşarak sonuçlandı.

Tüm çalışanların özellikle teknik elemanların 

yükselen grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı mü

cadelesi, grevimiz ile çakışarak ve pekişerek gelişti 

ve gelişecektir.
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TÖB-DER'İN İZMİT'TE 

DÜZENLEDİĞİ SÖYLEŞİ 

TOPLANTISINA TÜTED TEN 

GÜNEY BOLAZAR KATILDI

İzmit’te geçen ay düzenlenen ve 

TÖB-DER İzmit Şubesi ile çevre şube

lerden gelen üyelerin katıldığı söyleşi 

toplantısında konuşan TÖB-DER, TÜM- 

DER ve TÜTED genel merkez temsilci

leri, demokratik kitle örgütlerinin günü

müzdeki işlevi üzerinde durdular.
Toplantıda TÜTED adına konuşan 

Merkez Yönetim Kurulu üyesi Günay 

Bolazar, demokrasi kavramının değişik 

toplum biçimlerinde taşıdığı anlama 

değindi ve tekelci burjuvazinin devlet 

yönetiminde bulunduğu kapitalist ülke

lerde demokrasi mücadelesini sürdürmek 

görevinin de işçi sınıfı tarafından üstle

nildiğini anlattı. Bu mücadelenin sos

yalizmi kurma mücadelesinin bir evresi 

olduğunu söyleyen Bolazar, emperya

list ilişkiler içinde bulunan geri kalmış 

ülkelerde demokrasi mücadelesinin ba

ğımsızlık mücadelesi ile iç içe olduğunu 

belirtti. Günay Bolazar, demokrasi mü

cadelesinde öncü örgütün işçi sınıfının 

politik örgütü olduğuna işaret ederek, 

demokratik kitle örgütlerinin bu müca
delede işçi sınıfının yanında yer alma

ları gerektiğini anlattı.

BOLU TEKNİK ELEMANLAR 

DERNEĞİ TÜTED'E KATILMA 

KARARI ALDI

1969 yılında kurulmuş olan Bolu 
Teknik Elemanlar Demeği, 22 Ocak gü

nü yaptığı genel kurul toplantısında 

TÜTED'e katılma karan aldı. Dernek 
Başkanı Ömer Yaşar Soylu, TÜTED Ge

nel Merkezine ilettiği bir yazıda, genel 

kurul kararını büdirerek katılma koşul

lan konusunda bilgi istedi.

TÜTED SİVAS ŞUBESİNDE 

EĞİTİM SEMİNERİ 

SÜRDÜRÜLÜYOR

TÜTED Sivas Şubesinin düzenlediği 

eğitim seminerlerinden birincisi geçtiği

miz ay yapıldı. "1977 Bütçesi ve Katsa

yı" konulu bu semineri,!. Genel Merkez 

tarafından görevlendirilen Ayhan Başa

ran verdi. Yol-lş Sendikası Eğitim Sek

reteri Ayhan Başaran'm verdiği semineri

Sivas'taki teknik elemanlar ilgiyle izledi

ler.
Sivas Şubesinin düzenlediği seminer

ler öngörülen program uyarınca sürdü

rülecek. Önümüzdeki günlerde yapılacak 

ikinci seminerin konusu, "İşçi-Memur 

Ayırımı" olarak belirlendi.

TÜTED KAYSERİ ŞUBESİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL 

KURULU TOPLANDI

Yönetim kurulunun çağrısı üzerine 

toplanan TÜTED Kayseri Şubesi 1. Ola

ğanüstü Genel Kurulu, 6 Mart günü Kay

seri TÖB-DER lokalinde yapıldı. Şube 

üyelerinin önemli bir çoğunluğunun ka

tıldığı genel kurul toplantısında TÜTED 

Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Günay 

Bolazar ve Hamit Mengüç de hazır bu

lundular. Genel Kurulda yapılan seçim

ler sonucunda Şube Yönetim Kurulu şu 

üyelerden oluştu: Hüseyin Aşık, İsmet 

Yıldırım, Cuma Kılıç, Hüseyin Kağan, 

Aydın Doğan, Mithat Dursun ve Ali An.

TÜTED SAMSUN ŞUBESİ 

OLAĞANÜSTÜ GENEL 

KURULU YAPILDI

TÜTED Samsun Şubesinin olağan
üstü genel kurul toplantısı 9 Ocak günü 

yapıldı. TÜTED Genel Başkanı Aykut 

Göker'in de katıldığı ve demokratik kit

le örgütlerinin işlevlerini anlatan bir ko

nuşma yaptığı genel kurulda yapılan se
çimler sonunda Şube Yönetim Kurulu

na şu üyeler seçildi: Fahretten Çuğu, 

Cemil Özkan, Ahmet Ertetıli, Bülent Gö
nen, N. Kemal Çoban, Müslim Erkuş ve 
A. Rıza Arslan.

TÜTED İSKENDERUN 

ŞUBESİ GENEL KURULU 

YAPILDI

TÜTED İskenderun Şubesi Genel 

Kurulu 16 Ocak günü yapıldı. Genel Ku

rul sonunda yapılan seçimlerde yeni dö

nem şube yönetim kuruluna, Kenan Ab- 

basoğlu, Mehmet Gözübüyük, Murat 

Hamdi Altın, Turgut öztürk, Ali Gürbüz 

İbrahim Okur ve Faik Bakkalcı seçildi

ler. Yeni yönetim kurulunda Kenan Ab- 

basoğlu başkan, Mehmet Gözübüyük

sekreter ve Murat Hamdi Altın sayman 

olarak görev aldılar.

•
MANİSA ŞUBESİ,

TAPU VE KADARSTRODAKİ 

TEKNİK ELEMANLARIN 

SORUNLARINA İLİŞKİN 

BİR RAPOR HAZIRLADI

TÜTED Manisa Şubesi, Bölge Ta

pulama Müdürlüğünde çalışanla teknik 

elemanlar arasında yaptığı araştırma so

nunda hazırladığı bir raporu genel mer

keze iletti. Raporda, bölge tapulama mü

dürlüğünde çalışanların sorunları şöyle 

özetleniyor:

•  Son çıkan işçi-memur ayırımına i- 

lişkin kararname, diğer kamu kuruluşla- 

nnda aynı işi görenleri işçi sayarken, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bün

yesinde çalışan harita teknisyeni, niren

gi ve poligon teknisyeni, alet operatörü 

ve bütün bu görevleri yüklenen tapulama 

teknisyenini işçi saymamıştır.

•  1977 yılı bütçesinde en düşük har

cırah 50 TL olarak belirlenmiştir. Yılın 

sekiz ayını güç koşullar altında arazi ça- 

iışmalannda geçiren tapu ve kadastro 

teknik elemanlan için bu düzeyde tutu
lan harcırahlar, affedilmez bir haksızlık

tır.

•  Lise öğrenimi üzerine bir yıllık 

kurs gören teknik elemanlar diğer kamu 
kuruluşlannda 11/1 dereceden göreve 

başlarken, Tapu ve Kadastro Genel Mü

dürlüğünde 12/1 dereceden göreve baş

lamaktadırlar. Bu açık bir eşitsizliktir.
TÜTED Manisa Şubesi tarafından ha

zırlanan raporda, Tapu ve Kadastro Ge

nel Müdürlüğünde politik baskılann art

tığına da değinilerek, "haksız ve gerek

çesiz olarak parti çıkarlan doğrultusun

da yapılan tayin ve terfıler alabildiğine 

hız kazanmıştır. Başta genel müdür ve 

daire başkanlan, bu haksızlıklann uygu

layıcısı olmaktadır" deniliyor.

KIT'LERDE İKRAMİYELER 
GERİ ALINAMAZ

Maliye Bakanının, kamu iktisadi 

kuruluşlarında çalışan memurlara öde

nen ikramiyelerin haciz yoluyla geri a- 

lınacağına ilişkin demeci üzerine basma 

ortak bir açıklama yapan TÜTED Genel 

Sekreteri Haluk Orhun ve TÜM-DER 
Genel Sekreteri Mithat Görkem, ikrami

yelerin geri alınması olanağının bulun

madığını belirttiler. Genel Müdür ve Yö

netim Kurulu üyelerine baskı yapılarak 
ikramiyelerin geri alınmak istendiğini, 

oysa 440 sayılı yasanın bu ikramiyelerin 

ödenmesini öngördüğünü anlatan Orhun 

ve Görkem, "sorunun doğru çözümü 

ayırım yapmaksızın KIT'lerde çalışanla

rın tümüne ikramiyelerin verilmesidir" 

dediler. TÜTED ve TÜM-DER Genel 

sekreterlerinin ortak açıklamasında 

özetle şu görüşler yer alıyor:

"Kamu iktisadi kuruluşlarında ça

lışan memurlara ödenen ikramiyelerin 

geri alınma konusu, yeni boyutlara ulaş

mıştır» İkramiyelerin geri alınması için 

Maliye Bakanlığınca haciz kararı alındı

ğı ve uygulamaya geçildiği haberi Ma

liye Bakanı tarafından açıklandı.

"ikramiyelerin geri alınması için ilk 

başvurulan yöntem ikramiye verilen 

KIT'lerin genel müdür ve yönetim kurul

ları üyelerinin mal ve varlıklarına haciz 

konulması karandır. Böylece mali ve 

idari baskı kurularak ikramiyelerin 

maaşlardan kesilmesi olanağının yaratıl

ması yoluna gidilmektedir.
"Bu uygulama bir ara kesim olan yö

netici düzeyindeki bürokrasinin çalışan

lara karşı kullanılmasını getirmektedir.

"Maliye Bakanlığı verilen ikramiyele

rin memur maaşlanndan doğrudan kesil

mesinin mümkün olamıyacağını bildiği 

için cezai sorumluluğu da öne sürerek 

bu işi genel müdür ve yönetim kurulu ü- 

yelerine yaptırmak istemektedir.

"Doğrudan doğruya memur aylıkla- 

nndan para kesilmemesinin nedeni bu

nun bir mahkeme kararını gerekli kılma

sıdır. Gerçekten de Danıştay kararların

da belirtildiği gibi; memura yapılan öde

melerin, geçim koşullarında bir dalga

lanma yaratacağı nedeniyle, ödemede 

hata yapıldığı ileri sürülerek geri alınabil

mesi olanağı yoktur.

"440 sayılı yasa, memurlara ikramiye

lerin ödenmesini öngörmekte ve uygula

ma yıllardır böyle devam etmekte iken, 

ikramiyelerin yanlış ödendiği ileri sürü

lemez.

"ikramiyelerin geri alınabilmesi mah

keme karanyla mümkündür ve zorunlu

dur. Genel müdür ve yönetim kurulu ü- 

yelerinin kişisel mal ve varlıklarının böy

le nedenle haczinin olanağı yoktur.

"Yöneticiler yalnızca idari yetki sa

hibi olup, mali bir yetki açısından so

rumlu tutulamazlar. Bu konuda alman 

haciz kararlarına tebliğlerden itibaren 

bir hafta içinde itiraz edilmesi gerek

mektedir.

"Sorunun doğru çözümü işçi-memur 

aynmı yapmaksızın KIT'lerde çalışan

ların tümüne ikramiyelerin verilmesidir."

TEKNİKERLER ANKARA ŞUBESİ 

KURULDU

Merkezi İstanbul'da bulunan Tüm Yüksek Tekni

kerler ve Teknikerler Derneği'nin Ankara Şubesi ku

ruldu. Şube kurucu yönetim kurulunda, M. Ali Polat 

Başkan, Fahri Demirel sekreter, Hüseyin Küpeli mali 

sekreter, S. Yaman Yüce ve Tamer Kolaçan üye ola

rak görev aldılar. Yönetim Kurulu, Ankara Şubesinin 

kurulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada özetle 

şu görüşlere yer verdi:

"Yıllardır ekonomik-demokratik ve sosyal hakla

rı için mücadele veren teknikerler topluluğunun hiç 

bir sorunu çözümlenemedi. Her geçen gün bunalıma 

itildik, hor görüldük ve ezildik. En demokratik hakkı

mız olan okuma özgürlüğümüze bile set çekildi ve çe

kiliyor.

"Bütün bunlar belli çevrelerin bilinçli bir oyunu

dur. Teknikerler topluluğu bu oyuna seyirci kalmadı, 

ama doğru ve tutarlı bir mücadele de verildi denemez. 

Bir takım çevreler ve bunların uşakları, şahsi çıkarları

için biz tekniker toplumunun mücadelesini hedefin

den saptırdı. Dernek yöneticiliğine gelen kariyerizm 

düşkünü bu kişiler, siyasal iktidarlarca mükafatlandı

rıldılar. Kimi müdürlük, kimi şeflik için toplumumuza 

ihanet etti.

"Çözüm bekliyen bir sürü sorunumuz var. Tüm 

teknik elemanların birlikteliği ilkesine bağlı, toplulu

ğumuzun ekonomik-demokratik ve sosyal hakları için 

mücadele etmek zorundayız. Birliğimizi pekiştirme

nin, işçi sınıfımız ve emekçi halkımızın sorunlarıyla 

özdeş olan sorunlarımızı çözmenin yolu, örgütlü ve 

tutarlı mücadeleden geçer."

ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Arkeologlar Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurul 

toplantısı, 19 Şubat günü Ankara'da yapıldı. Dernek 

yönetim kurulu, genel kurula ilettiği çalışma raporun

da, Arkeologlar Derneği'nin görevlerini özet olarak 

şöyle sıralıyordu:

•  Yurdumuzdaki eski eser kaçakçılığı ve kültür 

talanının önlenmesi için çalışmak,

•  Arkeoloji eğitimi ve arkeologların istihdam 

politikası ile yurt çıkarları doğrultusunda ekonomik 

ve demokratik hakları konusunda gerekli çalışmaları 

sürdürmek,

•  Tamamen teknik görev yapan arkeologların 

yasal olarak teknik eleman kabul edilmeleri konusun

da gerekli çalışmaları yapmak, bu yasal hakları daha 

üst düzeye çıkarmak ve sonuna dek korumak.

Genel kurul çalışmaları sonunda yapılan seçim

lerde dernek yönetim kuruluna, Turgut Batur, Aykut 

Özel, Yiğit Sayılgan, Haluk Umut, Yaşar Tanzan, 

Sabri Aydal ve Çelik Topçu seçildiler. Yönetim Kuru

lu yaptığı görev bölümü ile Turgut Batur'u genel baş

kanlığa, Aykut Özel'i genel başkan yardımcılığına, 

Yiğit Sayılgan'ı genel sekreterliğe ve Haluk Umut'u 

genel saymanlığa getirdi. Arkeologlar Derneği'nin 

Onur Kuruluna; Prof. Dr. Halet Çambel, Doç. Dr. 

Kutlu Emre ve Doğu Mermerci, Denetleme Kuruluna; 

Güray Yasa, Aliye Öztin ve Ahmet Tırpan seçildiler.
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HABERLER

ZONGULDAK’ TA FORUM
TMMOB, TÜTED ve Maden Mühendisleri Odası 

merkezleri ile TÜTED ve Maden Mühendisleri Odası 

Zonguldak Şubelerinin birlikte düzenledikleri "Ereğ

li Kömür İşletmesinde Çalışan Teknik Elemanların 

Sorunları" konulu forum, 22 Ocak günü Zonguldak'

ta yapıldı. Kalabalık bir topluluğun ilgiyle izlediği fo

rumda şu bildiriler tartışıldı:

•  îş ve İşçi Sağlığı, Meslek Hastalıkları /TÜTED 

Genel Merkezi,

•  îş Kazaları/Maden Mühendisleri Odası Zongul

dak Şubesi,

•  İş Kazalarına Karşı Sigorta ve Yeraltı Vergi Mu

afiyeti/Maden Mühendisleri Odası Genel Merke

zi,

•  Yan Ödemeler ve Fazla Mesailer Sorunu/TÜ- 

TED Zonguldak Şubesi.

TÜTED Genel Merkezinden, örgütlenme Sekrete

ri Namık Kemal Döleneken ve Haşan Akyar'ın konuş

macı ve tartışmacı olarak katıldığı foruma sunulan 

TÜTED bildirisinde, kömür üretimi sırasında meydana 

gelen iş kazaları, meslek hastalıkları ve ölüm oranının 

diğer ülkelere göre Türkiye’de en yüksek düzeyde ol
duğu belirtiliyor. Türkiye'de kömür üretiminde çalı

şan her 100 bin kişiden 221'inin iş kazası sonucu ha

yatlarını kaybettiği anlatılan bildiride, ülkemizde 1 

milyon ton taşkömürü çıkarılması sırasında ölen işçi 

sayısının ortalama 14 kişi olduğu açıklanıyor.

Madenlerde iş kazalarının önlenebilmesi için ge

rekli denetimin yapılamadığı, eldeki denetim kadrosu

nun ciddi bir çalışma yapmak için yetersiz kaldığı an

latılan TÜTED bildirisinde, böyle bir kadronun ancak 

yılda sayısı ortalama 70'i bulan ölüm olaylan hakkın

da rapor hazırlamaya yetebileceğine işaret ediliyor. 

SSK tarafından saptanan meslek hastalıklarının yüzde

94'ünün taşkömürü sanayiinde çalışanlar arasında gö

rüldüğü belirtilen bildiride, bu konuda sorumluların 

gereken ilgiyi göstermediği anlatılarak, "40 bin işçi 

ve teknik elemanın çalıştığı Zonguldak havzasında, 

1.5 milyon liraya mal olacak bir 'akciğer fonksiyon 

testi' aygıtının kurulması bile çok görülmüştür" deni

liyor.

TÜTED'in bildirisinde, çeşitli iktidarlar tarafın

dan uzun bir süredir ertelenen Maden Emniyet Tüzü

ğünün bir an önce çıkarılması, Madencilik Reformu 

Kanun Tasarısının geciktirilmeden meclislerde görü

şülmesi, yurt çapında etkin olacak bir işçi sağlığı ve 

iş güvenliği örgütünün kurulması, üretimin hiçbir za

man işçilerin sağlığını zorlayacak ve iş kazalarının 

artmasına yol açacak biçimde zorlanmaması, ve mes

lek hastalıkları konusundaki tıbbi denetim ve tedavi

nin yoğunlaştırılması isteniyor.

TMMOB, TÜTED ve Maden Mühendisleri Odası'- 

nın birlikte düzenlediği forumda, madencilik sektö

ründe çalışanların sigorta, yan ödemeler ve fazla me

sai, yeraltı vergi muafiyeti sorunları da ele alındı. Ma

den Mühendisleri Odası tarafından foruma sunulan 

bildirilerde, memur statüsünde çalıştırılan teknik ele
manların iş kazalan ve meslek hastalıkları yönünden 

işçilerden daha da güvencesiz durumda bulundukları 

belirtilerek, bu konuda Emekli Sandığı yasasında ön

görülen uygulamanın en azından Sosyal Sigortalar Ku- 

rumunun verdiği haklar düzeyine çıkarılması istendi. 

'Yasaların yeraltında çalışan işçileri gelir vergisinden 

muaf tuttuğunu hatırlatan Maden Mühendisleri Oda

sı, bu hakkın memur statüsünde çalıştırılan teknik ele

manlara tanınmadığını belirterek, gerekli yasal düzen

lemelerin yapılmasını ve bu eşitsizliğin giderilmesini 

istedi.

"Ereğli Kömür İşletmesinde Çalışan Teknik Ele

manların Sorunları" konulu foruma Zonguldak'ta bu

lunan demokratik örgütlerin temsilcileri de katıldılar. 

Zonguldak Belediye Başkanı Hüseyin öztek ve Zon

guldak Baro Başkanı Burhan Karaçelik de forumda 

birer konuşma yaparak, sorunların kendi ilgi alanla

rına giren yönleri üzerinde durdular.

Foruma TÜTED Genel Merkezi adına katılan Ha

şan Akyar, tartışmalar sırasında yaptığı bir konuşma

da 1977 yılı bütçesi üzerinde durdu. Bir keşmekeş 

içinde bulunan bütçenin asıl amacının burjuvaziye çı

kar sağlamak olduğunu anlatan Akyar, özetle şöyle 

dedi:
"Çalışanlardan kesilen vergiler ve primlerle oluş

turulan fonlar, kredi ve vergi iadesi mekanizmaları ile 

burjuvaziye dağıtılmaktadır. Çalışanların daha eline 

geçmeden ücretlerinden vergi kesilirken, aynı 'titizlik' 

burjuvazi için gösterilmemektedir. Maliye Bakanı, 19 

milyar vergi alacağı olduğunu söylemektedir. Açıktır 

ki, bu borç ücretlilerin değil, kapitalistlerin borcudur, 

öte yandan, kamu iktisadi kuruluşlarında üretilen 

malların fiatları politik baskı altında tutularak bura

lardan burjuvaziye ucuz hammadde sağlanmaktadır. 

Bu nedenle zarar eden KIT'lerin zararı, çalışanların 

ödediği vergilerle karşılanmaktadır. 1977 bütçesinde 

belirtilen 60 milyarlık vergi gelirinin 40 milyarının üc

retlilerden sağlanması öngörülmektedir. Bu, çalışanla

rın sırtına yüklenen vergi yükünün ağırlığını açıkça 

göstermektedir."

Haşan Akyar konuşmasında teknik elemanların 

sürdürdüğü mücadelenin genel boyutlarına değinerek, 

"mücadelemiz, emperyalizm, faşizm ve her türden ge

ricilik yok edilinceye kadar devam edecektir." dedi.
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YAPILDI
TÜTED, Orman Mühendisleri Odası, Ziraat Mü

hendisleri Odası, Teknik Ormancılar Demeği ve Zira

atçılar Demeğinin birlikte düzenlediği 1. Güney Böl

gesi Kurultayı, 8 Ocak günü Mersin'de yapıldı. Geniş 

bir teknik eleman topluluğunun yanısıra, bölgedeki 

sendika, kooperatif ve demokratik kuruluş temsilcile
rinin de izlediği kurultayda, özellikle tanmsal kesim

de çalışan teknik elemanların sorunları üzerinde du

ruldu. Kurultayda tartışılan bildiriler şu konulan kap

sıyordu:

•  Kırsal Kesimde Çalışan Teknik Elemanların So

runları,
•  Orman Yüksek Mühendislerinin Taşradaki Ko

numu,
•  Orman ve Tanm Kesiminde Çalışan Teknik E- 

lemanlann Sorunları ve Toplumsal Görevleri.

TÜTED Merkez Yönetim Kurulu üyesi Sami Gök 

Orman Mühendisleri Odası Başkanı İyigün Pulat, Zira

at Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Akın 
özdemir, Orman Mühendisleri Odası Sekreter Üyesi 

İsmail Çevik, Orman Mühendisleri Odası İçel Bölge 

Temsilcisi Ünal Yılmaz ve Ziraatçılar Derneği İçel 

Şubesi Başkanı kurultayda yaptıkları konuşmalarda 

çeşitli sorunlar üzerinde durdular. Kurultay çalışma

ları sonunda oybirliği ile kabul edilen bir metinde şu 

görüşler yer alıyor:
"Teknik elemanların üzerindeki baskı, kıyım ve 

sömürü, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm emekçi

ler üzerinde yoğunlaştırılan sömürü ve baskıdan ayrı 

düşünülemez. Tüm sorunlarımızın kaynağı, emperya- 

list-kapitalist sistemin belirlediği sosyoekonomik yapı 

ve onu sürdürmek isteyen egemen sınıflar iktidarıdır.

"İç ve dış çıkar çevreleriyle bütünleşmemiş, bi

lim ve tekniği pazara çıkartmamış, halkını ve yurdu

nu seven teknik elemanlar, kurtuluşu, halkımızın kur

tuluş süreci içinde görmektedir. Çünkü teknik ele

manlar, emperyalist-kapitalist uygulamalarla kıskıvrak 

bağlanmış, kendi yurdunun işini yapamayan, planla- 

yamayan, denetleyemeyen, iç ve dış çıkar ortakları

nın ucuza çalıştırılan kapı kullan durumuna indirgen

miştir."
Mersin'de düzenlenen 1. Güney Bölgesi Kurulta

yına katılanlann oybirliğiyle kabul ettiği görüşlerde, 

kırsal kesimde çalışan teknik elemanlann en acil de

mokratik taleplerinin, grevli, toplu sözleşmeli sendi

kalaşma hakkı olduğu belirtiliyor.

1 .GÜNEY  
BÖLGESİ 
KURULTAYI
MERSİN’DE


