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Demokratik Haklar
Mücadelemiz Sürecek
CHP Hükümeti kuruldu. Bu satırların ya
zıldığı sırada henüz güven oylamasına gidilme
mişti. Ama gözüken o ki, CHP büyük bir ihti
malle güven oyu alacak. Böyle olması gözle
men iki ayrı olgunun doğal sonucu.
Bu olgulardan birincisi, 5 Haziran seçim
lerinde halkoyunun CHP'ni ön plana çıkarmış
olması. MC'nin faşist baskı ve terörünün özel
likle büyük şehirlerde yarattığı toplumsal pa
nik ve Türkiye genelinde giderek ağırlaşan ge
çim koşulları sonucu halk kitleleri, kısa vade
de bir çözüme ulaşabilme arayışı içinde, ağır
lıklı oranda CHP'ne oy verdi. Oyların, işçiler
den ve emekçilerden yana vaadleri olan, işçi
lerin ve emekçilerin ekonomik—demokratik
talepleri doğrultusunda vaadleri olan bir parti
de yoğunlaşması herşeyden önce MC'nin red
di, MC'nin faşist baskı ve terörünün, onun
ekonomi politikasının reddi anlamına geüyor.

seçimlerden önce bunu gördü. Seçim sonuçla
rı gördüğünü pekiştirdi. Halk kitlelerinin yeni
bir MC iktidarına karşı göstereceği tepkiyi
buıjuvazi karşılayabilecek güçte değil. Tepki
ortamında uzun süre durumunu koruyabilecek
ekonomik güce, olanaklara sahip değil. Sanayi
buıjuvazisi bugünkü bu somut durumunu, ül
kenin somut koşullarını yorumlarken de, bu
yorumdan kaynaklanan siyasi tercihinde de
son derece rasyonel davrandı.
Ancak CHP iktidarının somut dayanağını
oluşturacak bu iki olgu birbiriyle bağdaşır
değil. CHP'ne oy veren halk kitlelerinin, CHP'
ni destekleyen demokratik güçlerin CHP'nden
bekledikleri ile buıjuvazinin bekledikleri aynı
şey değil çünkü.
Halk kitleleri kendi ekonomik—demok
ratik sorunlarına kısa dönemde bir çare getir
sin diye CHP'ne yöneldi. Buıjuvazi ise, baştan
beri kendi ekonomik dar boğazından çıkış

İkinci olgu ise birincisi ile doğrudan ilin iç in b ir yol b u lm a peşinde. Erken seçim i ön
tili. Büyük buıjuvazi, özellikle büyük sanayi
görürken aradığı kendi sorununun çözümü idi.
buıjuvazisi ağırlığını bir CHP iktidarından
Öyle bir hükümet iş başına gelmeliydi ki hem
yana koydu. Sanayi buıjuvazisi Türkiye'nin
buıjuvazinin sorununa;devalüasyon sorununa,
ve kendisinin içinde bulunduğu somut koşul döviz sorununa, dış kredi sorununa... çözüm
larda CHP iktidarını, hiç olmazsa yakın ge •bulmalı hem de halkın yükselen taleplerini,
leceği için bir çıkış yolu olarak görüyor. Top tepkisini kontrol altına alabilmeliydi. MC bu
lumsal gelişme dinamiğinin bir göstergesi olan
nu başarabilme noktasından çıkmıştı. Buıju5 Haziran seçimleri halk kitlelerinin ekono vazinin şimdi CHP'nden beklediği MC'nin ba
mik—demokratik taleplerini yükselttiklerini ve
şaramadığını başarması.
bu taleplerin gerçekleştirilmesi doğrultusun
daki somut eğilimlerini kararlılık düzeyine
Bu ikili durumun somutu şu: CHP iktida
ulaştırdıklarını vurguluyor. Sanayi buıjuvazisi
rı hem kendisine oy veren halk kitlelerinin öz

lemlerini karşılamak durumunda hem de bur
juvazinin beklediklerini. Hem işçiler, emekçi
ler hem de patronlar tatmin edilecek. Bunun
nasıl mümkün olabileceğini eğer güven alabilir
se CHP'nin iktidar günlerinde göreceğiz.
Ama şimdiden görülebilecek olanlar var.
İşçileri, emekçileri, tüm demokratik güçleri
önemli görevlerin beklediği. Demokrasiden
yana kitleler için, bu arada teknik elemanlar
için, ekonomik demokratik haklar mücadele
si bitmedi. Bu mücadele CHP'nin işçilere,
emekçilere vaadettiklerini yerine getirmesi
için, onu zorlamak için gerekli.
Bu mü
cadele, buıjuvazinin koruyucu (!) kanatlarını
iktidar koltuğuna otururken tepesinde açıl
mış gören CHP'nin onun tam ipoteğine gir
memesi için gerekli. Ama bu mücadelenin asıl
gerekliliği bir başka noktada.
Türkiye'nin ougün gündeminde olan, hü
kümet değişikliği. Buıjuvazinin mutlak iktida
rı d e ğ ii dünden bugüne değişmiş olan, bugün
den yarma da hemen değişmeyecek. Faşizmin
asıl kaynağını aldığı buıjuvazinin sınıfsal gücü
kırılmış değil. Aksine bu seçimlerden faşizm
de kitle tabanını genişleterek çıktı.
Demokratik kitlelerin ekonomik—de
mokratik haklar mücadelesi faşizmi geriletme,
onun dayandığı sınıfsal gücü kırma mücadele
sinin bir parçası. Asıl bu nedenle mücadele sü
recek. İşçilerin, emekçilerin kurtuluşunun
kendi ellerinde olduğu bilinerek mücadele sü
recek .
£

Uğrunda mücadele verdiğimiz

TALEPLERİMİZİ YİNELİYORUZ
Bilindiği gibi 5 Haziran Genel Seçimleri yapıldı ve yeni bir hükümet
kurma görevi Sayın Bülent Ecevit'e verildi. Biz demokratik kitle örgütleri,
temsil ettiğimiz yüzbinler adına seçim sonuçlarına ve yeni hükümet kurulması
sorununa ilişkin görüşlerimizi açıklamayı bir yurtseverlik görevi saymaktayız.
5 Haziran Genel Seçimlerinde, işçi sınıfımız ve emekçi halkımız, MC'ye
gerekli dersi vermiştir. MC, işbaşında bulunduğu süre zarfında emekçi sınıf
ve tabakalar sömürü, zulüm, işkence ve cinayetlerden başka birşey getirme
miştir. MC, yerli—yabancı tekellerin çıkarlarını gözetmekten, sömürü ve soy
gunlarını yoğunlaştırmaktan ötede birşey yapmamıştır. MC, üç yıldan beri
yurdumuzda işlenen faili meçhul cinayetlerden, ikiyüzü aşkın yurtseverin
katledilmesinden sorumludur. Bu dönemde, emperyalizme faşizme karşı çı
kan her kişi ve kuruluş yoğun baskı ve terör altında tutulmuştur. Onun için
halkımız yeni bir MC iktidarı istememektedir.
Ülkemizin ve halkımızın MC modeli bir hükümete artık ne tahammülü,
ne de ihtiyacı vardır. Kendisine hükümet kurma görevi verilen Sayın Bülent
Ecevit, demokrat nitelikte bir hükümet oluşturmalıdır.
Biz demokratik kitle örgütleri olarak, şimdiye dek olduğu gibi, bundan
böyle de emekçi halkımızın yakın ve uzak hedefleri doğrultusunda ve ülkenin

bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde kitle tabanımızla beraber en etkin
mücadeleyi vermeye ve aşağıdaki güncel taleplerimiz doğrultusundaki müca
delemizi sürdürmeye kararlıyız.
Ülkede öğrenim özgürlüğü, can güvenliği süratle sağlanmalıdır. Eğitim
demokratikleştirilmelidir. Daha da koyulaştırılan ırkçı-şoven ve asimilâsyoncu uygulamalara son verilmelidir.
Devlet kurumlan faşist kadrolardan te/eldeii arındırılmalıdır. Faşist ci
nayet şebekelerinden ve işkencecilerinden hesap soıulmalıdır.
insanların en temel haklarını konu eden uluslararası anlaşmalar yürürlü
ğe konmalı, anayasal haklara saygı gösterilmelidir. Düşünce ve örgütlenme öz
gürlüğü üzerindeki tüm engeller kaldırılmalıdır. 15.6.1977
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Burjuvazinin örgütü
MESS’e bağlı
işy erlerind e grev:

İŞÇİ SINIFIMIZ DİRENİYOR

İşçi sınıflınız MESS'te örgütlü, parababalanna kar
şı, sermayeye karşı yeni ekonomik demokratik
haklar elde etmek için direniyor. İşçi sınıfımız tüm
grevlerinde olduğu gibi, madeni eşya işkolunda ka
rarlı ve disiplinli olarak sürdürdüğü grevlerinden ba
şarıyla çıkacak. Madeni eşya işçilerinin 30 Mayıs'
ta başlattığı grevler 40 bin işçiyi kapsıyor. Grevci
işçilerle dayanışma, işçi sınıfının mücadele ruhu
içinde gelişiyor ve artıyor. Sermayeye karşı verilen
mücadelede işçi sınıfımızın en yiğit unsurları, işçi
kardeşleri ve işçi sınıfı mücadelesine gönül vermiş
örgüt ve kişilerce destekleniyor. Teknik elemanla
rın kitle örgütü TÜTED, grevlerin başlamasından
sonra Pofilo’da, Arçelik'te, MAN'da, Haymak'da,
Sungurlar'da Telçivi'de, ve daha birçok işyerindeki
grevci işçilerle, grevciteknikelemanlarla dayanışma
içinde olduğunu grevleri desteklediğini 3.6.1977
günü bir mektupla DİSK Genel Merkezine, T.Ma
den—tş Genel Başkanlığına ve kamu oyuna iletti.
Mektuplar aynen şöyle:
"DÎSK Maden—İş Sendikasının 23 işyerinde baş
lattığı, 40 bin işçiyi kapsayan grevi tüm işçi sınıfı
mıza kutlu olsun.
İşçi sınıfımız, uğrunda kanım akıtarak, uzun mü
cadelelerle elde ettiği grev hakkını emperyalistkapitalist sisteme bağımlı, tekelci sermayeye karşı
kullamyor. Tekelci sermayenin örgütü MESS, işçi
sınıfının en yiğit, en ileri unsurlarının yer aldığı
Maden—tş 'i çökertmek, güçsüzleştirmek için dire
tiyor. Sermaye grup sözleşmelerini bu amaca yöne
lik olarak önerdi.
İşçi sınıfımız şimdiye kadar olduğu gibi, bundan
böyle de sermaye ve onun örgütü MESS karşısında
gerilemeyecek, geriletilemeyecektir. Toplumun iti
ci gücü işçi sınıfı, işçi sınıfımız, tekelci sermayenin
son saldın ve oyunlarının üstesinden gelmesini bile

cektir. Tarih işçi sınıfının zaferleriyle doludur.
İşçi sınıfının yanında yer alan, grevli toplu sözleş
meli, sendikal haklar için, işçi sınıfı sendikalarında
örgütlenmek için mücadele veren teknik elemanlar,
Maden—İş'in 23 işyerinde sürdürdüğü grevleri des
teklemekte ve yanında yer almaktadır. Teknik ele
manlar işçi sınıfının sermaye karşısında kazandığı
her yeni başarının kendi mücadelelerinin güvencesi
olduğunun bUincinde olarak, 1 Mayıslarda olduğu
gibi, işçi sınıfının grevlerinde de işçi sınıfı ile omuz
omuza olacaklardır.
TÜTED olarak, Madeni eşya sanayii iş kolunda
başlattığınız grevlerinize başarılar diler, 40 bin
grevci işçi kardeşimize teknik elemanların dost se
lamlarını iletiriz.
Selam işçi sınıfımıza,
Selam grevci işçi kardeşlerimize.
TÜTED Genel Merkezi nin yaptığı açıklamadan
sonra, grevci işçilerin yoğun olduğu illerde bulu
nan TÜTED Şubeleri grevleri desteklediklerini bil
dirdiler. TÜTED İstanbul Şubesi bu konuda
3.6.1977 günü basına bir açıklama yaparak Madentş'in MESS'e karşı sürdürdüğü grevin aynı zamanda
teknik elemanların grevi de olduğunu belirtti, "Ma
den—tş üyesi arkadaşlarımızla dayanışmamızı sür
düreceğiz" dedi. Açıklamada özetle şu görüşlere
yer verildi:
"DİSK'in temel direği MADEN—İŞ üyesi işçilere
ve teknik elemanlara karşı saldirıya geçen Madeni
Eşya Sanayii İşverenleri Sendikası MESS, yasalarla
tanınmış hakların üzerinde sözleşmeyle hak alın
masını engellemek ve giderek yasal hakların kulla
nılmamasını istiyor.
Bunun en somut örneği, uyuşmazlığa konu olan
maddelerden birinde görülüyor. Tekelci sermaye

nin uzantısı MESS, TEKNİK ELEMANLARIN ve
BÜRO İŞÇİLERİNİN SÖZLEŞMELERDE KAP
SAM D IŞ I BIRAKILMASI İÇİN DAYATIYOR.
Oysa bu alandaki teknik elemanların ve büro işçi
lerinin sendikal haklardan yararlanması, yasa gere
ğidir. Biz teknik elemanlar, büyük çoğunluğumu
zun sendikal haklardan yoksun bıraküdığı bir or
tamda, grevli toplu sözleşmeli sendikal haklar için
mücadele verirken bir bölüm teknik elemanın yasal
haklarına yapılan bu saldırıya karşı kayıtsız kala
mayız. MEES'in bu talebinin uygulanma sürecine
girmesinin demokratik haklarda önemli bir geri
adım olacağını görmemezlikten gelemeyiz."
Maden—İş Sendikasının grevlerini desteklediğini
bildiren TÜTED Ankara Şubesi ise 20.6.1977 günü
yaptığı açıklamada Tüm teknik elemanları ve TÜ
TED üyelerini grevleri desteklemeye çağırdı. Yapı
lan açıklamada şöyle denildi:
"Binlerce işçiyi greve götüren, açlığı ve ölümü pa
hasına direnişe sürükleyen nedenler nelerdir? Tek
kelimeyle tekelci sermayenin doymak bilmez KAR
HIRSI, MESS, T-MADEN-lŞ'in işçiden yana is
temlerine karşı, bu ülkede sanki hiçbir enflasyon
ve pahalılık olmamış gibi, bugüne değin kazanılmış
hakların da gerisinde hakları içeren "Grup Sözleş
melerini" dayattı."
^Bugüne değin teknik elemanların mücadele bayra
ğını elinde tutan ve işçi sınfmın yanında yerini
alan TÜTED, bu savaşımda da işçi sınıfının safla
rında onurlu yerini alacaktır."
Ayrıca TÜTED Zonguldak ve Eskişehir Şubeleri
ortak yayınladıkları bir açıklama ile Mess'e karşı
işçi sınıfının yanında olduğunu bildirmişlerdir.
TÜTED şimdiye kadar olduğu gibi tüm üyeleri ile
işçi sınıfı mücadelesinin yanında yer alacaktır.

TEKNİK ELEMANLAR GREVCİ İSÇİLERLE
O M U Z O M U Z A

TÜTED ÜYELERİ "Grevdeki madeni eşya
işçileriyle dayanışma" KAMPANYASINA
KATI U YOR.
TÜTED Genel Merkezi, TÜTED üyeleri ve teknik
elemanları grevdeki işçilerle dayanışma kampanya
sına katılmaya çağırdı. TÜTED Şubelerine konu
ile ilgili olarak yollanan genelgede; TÜTED Şube
lerinin bölgelerindeki teknik elemanlarla ilişkiye
geçerek grevci işçilere gerekli katkıların sağlanması
istendi.
Katkılar Maden—İş'in açtığı hesaba yatırılacak.
TÜTED Genel Başkam Aykut Göker konu ile ilgili
yaptığı basma açıklamasında şöyle dedi:
"Bilindiği üzere DlSK'e bağlı T.Maden—İş Sendi
kasının 23 işyerinde başlayan grevi, Madeni Eşya
Sanayicileri Sendikası MESS e karşı sürmektedir.

Teknik elemanlar kendilerini toplu sözleşme dışında bırakan bir uygulamaya sonuna kadar karşı çıkacaktır.
Teknik elemanlar mücadelelerini işçi sınıfı ile birlikte işçi sınıfı sendikalarında, işçilerle omuz omuza sürdürmeye
kararlıdır.

40 bin işçinin yer aldığı grevler, tekelci sermaye ve
onun örgütü MESS'e karşı işçi sınıfının başarısı ile
bitecektir. İşçi sınıfımız her türlü oyunun üstesin
den gelmesini bilerek MESS'in grup sözleşmesi
planlarını bozacaktır.
Teknik elemanların kitle örgütü TÜTED, işçi sınıfı
nın bu önemli mücadele günlerinde grevci işçiler,
grevci teknik elemanlar ve grevci TÜTED üyeleri
ile dayanışmasını sürdürmeyi bir görev bilmektedir.
Bu amaçla TÜTED üyeleri "grevdeki maden eşya
sanayii işçileriyle dayanışma" kampanyasına katı
larak gerekli yardımı sağlayacaktır.
Tüm ilerici yurtsever teknik elemanları "grevci iş
çilerle dayanışma" kampanyasına katılmaya çağı
rıyoruz."

TÜTED İstanbul Şubesine bağlı, TÜTED üyeleri grevdeki işyerlerine giderek "YÎĞİT MADEN-tŞ ÎŞÇ İL E R İ YA
N IN IZD A Y IZ" FLAMASINI işyerlerine bırakmış ve TÜTED üyeleri olarak her türlü dayanışmayı göstereceklerini
bildirmişlerdir.
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Hesap Numarası:
Yapı Kredi Bankası Barbaros (İST.) Şb.
920015-5

Sermayenin yeni bir oyunu:

GRUP SÖZLEŞMESİ
Üyeleri arasında tekelci sermayenin önde gelenle
rinin de bulunduğu MESS'in başarı kazanması; made
ni iş kolunda verilen sınıf sendikacılığı mücadelesinin
ağır bir darbe alması ve sonuç itibariyle ülke genelin
de emperyalizme ve onun uzantısı yerli burjuvaziye
karşı verilen demokrasi-bağımsızlık mücadelesinde bir
mevzinin kaybedilmesi anlamına gelecek. DİSK'e bağ
lı Maden—İş Sendikasımn grevi başarı ile sonuçlandır
ma zorunluluğunun birinci nedeni bu. Tüm demokra
tik güçlerin grevdeki işçilerle dayanışma içinde bu
lunmaları, işçi sınıfının yanında yer almaları önce bu
nedenle gerekli. Başka nedenler de var...
"GRUP SÖZLEŞMESİ" NİN İŞÇİLERE VE
EMEKÇİLERE GETİRDİKLERİ...
MESS'in dayattığı grup sözleşmesi, işçilere, emek
çilere kabulu olanaksız ağır hükümler getiriyor. Bazı
ları şöyle;
—Saat ücreti artımlarının mali bakımdan en güçsüz,
MESS üyesi işyerlerine göre ayarlanması,
Ziyaretler sırasında, Maden-lş 'in MESS 'e karşı sürdürdüğü grevlerin teknik elemanlar tarafından desteklendiğini belirten bez
pankartlar işyerlerine asıldı.
Bugiin kurallara bağlanmış toplu iş sözleşmesi dü
zeni var.Bu düzen aynı zamanda sendikalılaşma konu
sunu da kapsıyor.274 ve 275 sayılı yasalarla kuralla
şan bu düzene ve bu düzenin işleyişine işverenlerin
itirazlân varİtirazlar 1970 yılında somutlaşmış ve
önce 274 sayılı yasa değiştirilmişti.Arkasından 275
sayılı yasanın değiştirilmesi gelecekti.Ancak,birinci
değişikliğe işçi sınıfımızın karşılığı çok sert
oldu
Bu sert karşılık hem birinci değişikliği ortadan kaldır
dı hem de ikinci değişikliği gündemden kaldırttı.
İşverenlerin itirazları MC döneminde de siyasal
iktidarca ele almdı.îki önemli tasan hazırlandı.Fakat
MC'nin gücü bu tasarıların yasalaşmasına yetmedi.
Sınıf sendikacılığı ilkelerine göre ekonomik-demokratik mücadeleyi sürdüren sendikalar da toplu
sözleşme ve sendika düzenine karşılar.Bu karşı olma
yı her fırsatta dile getiriyorlar ve değiştirilmesi için
demokratik planda mücadeleyi de sürdürüyorlar.
Bu düzene rağmen .düzenlemenin kuralları dışın
da uygulamalar da var.Sendikalar açısından bu uygu
lamaların somutu referandumlar.Sınıf sendikacılığı
ilkeleri dorultusunda mücadeleyi sürdüren sendikalar
bir yandan referandumun gizli oy-açık sayım ilkele
riyle yasalaştırılması çalışmalarım sürdürürken,diğer
yandan da çeşitli organ kararlarıyla referandum u
uygulamaya sokuyorlar .İlk önceleri gizli oy-açık sa
yım ilkeleriyle referandum uygulamaları Bölge Çalış
ma Müdürlükleri kararıyla yapıldı.Sonra iş mahkeme
leri de bu yönde karar verdi.Ne varkj.yargıtay bir ka
ran ile uygulamayı kesti.Bir süre sonra yargıtay kara
rma rağmen referandum uygulandı.Bazan da sulan
dırılarak referandum yapıldı.Açık irade beyanı denildi,huzurda yapıldı; son olarak da iş müfettişlerinin
huzurunda açık irade beyanı olarak Bursa'da uygulan
dı.

sözleşmesi de yapabilir.Bu sözleşmede işverenler açı
sından taraf^şverenlerin sendikası yada federasyonukonfederasyonu olabilir.lş kolu toplu iş sözleşmesin
de genel kural,bütün ¿işyerlerinin kendi özelliklerine
göre ayn hükümler de getirilebilir. " ^ * )
MESS'in yapmak istediği de bir anlamda iş kolu
düzeyinde toplu iş sözleşmesi ama "yaklaşımı” ta
mamen farklı.MESS'in yaklaşımını,söylediklerinden
çıkarmak mümkün.
MESS'İN SÖYLEDİKLERİ
MESS 1975-1976 dönemi çalışma raporunda,ma
deni eşya işkolunda 200 bin işçinin çalıştığını,ancak
hiçbir sendikanın bu sayının yandan bir fazlasını üye
yapamadığı için madeni eşjıa sanayii işkolunda iş
kolu düzeyinde sözleşme yapmaya yetkili^Dİr sendika
nın var olması olduğunu belirtiyor,ve iş kolunda "tek
sözleşmeyi yararlı görmekte ve hatta bu konuda giri
şimlerde bulunmaktadır" diyor.
¿rTZîs /
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Burada iki şey söylenmek isteniyor. Birincisi; iş
kolunda sınıf sendikacılığı ilkesiyle ekonomik—de
mokratik mücadele sürdüren bir sendika ile oturup
adı, iş kolu toplu iş sözleşmesi olarak ilan edilecek
bir sözleşme imzalayarak ona iş kolunda yetkiliymiş
görünümü kazandıracak bir davranış içinde olmaya
caktan, ona bu gücü vermeyecekleri. İkincisi ise; aynı
sendika ile, bu güce sahip olmaması, ona bu gücü ka
zandırmaya yol açmayacak bir platformda kalınması
kaydıyla iş kolu düzeyinde toplu iş sözleşmes. imza
lamaya hazır bulundukları.
MESS, Maden—İş Sendikasma teklif ettiği "grup
sözleşmesi" ile bu söylediklerinin doğrultusunda da
yatıyor.

—Verilecek yıllık ikramiye sayısında sınırlama, üs
tünde verilen ikramiyelerin kaldırılması,
—Sosyal yardımlarda sınırlamalar ve bunların bir
bölümünün kaldırılması yönünde bir yaklaşım,
—İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda işverenin
sorumluluğunu kaldıncı yönde bir yaklaşım,
—Büro çalışanlannın ve "TEKNİK ELEMANLA
R IN " toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılma
sı.
Bunlardan özellikle sonuncusu burjuvazinin zihni
yetini sergilemesi açısından son derece çarpıcı. Büro
çalışanları ve teknik elemanlar toplu iş sözleşmesinin
kapsamı dışında bırakılarak, tüm çalışanların birlik ve
dayanışması, dolayısıyla, ekonomik-demokratik hak
lar için verdikleri ortak mücadelenin gücü kırılmak is
teniyor. Bundan daha önemlisi örneğin teknik ele
manlar işi sınıfının yanından koparılarak, burjuvaziye
tabi, onun politikasının uygulayıcısı bir katman haline
getirilmek isteniyor.
Maden—İş üyesi işçiler, emekçiler kendilerine da
yatılmak istenen tüm bu ağır hükümlere karşı direni
yorlar. Yaptıkları grev bu ekonomik demokratik
amaçlı direnmenin bir parçası. Tüm demokratik güç
ler, tüm çalışanlar grevdeki işçileri bu haklı mücade
lelerinde desteklemek, onların yanında yer almak zo
runda. Sendikal haklar için mücadele eden, işçi sendi
kalarında işçilerle birlikte örgütlenmeyi hedef alan,
bunun için mücadele eden TUTED üyesi tüm teknik
elemanlar da Maden—İş İşçilerinin yanında yer al
maktadırlar ve onlann mücadelesini başanya ulaşın
caya dek destekleyeceklerdir. Bu mücadele, teknik
elemanların da mücadelesidir.

MESS İN YAPMAK İSTEDİĞİ
ir*
MESS'de düzenlemenin kuralları dışında bir uygu
lamayı başarmaya çalışıyor.İlk adım olarak da "gu
rup sözleşmen" adı verilen sözleşme türüyle DİSK üyesi Maden-İş Sendikasına dayatıyor.Bilindiği gibi,
dayatma sonucu 5 Haziran seçimlerinden bir hafta
kadar önce MESS üyesi işyerlerinde 40.000'e yakın
işçi greve başladı.
Bugün var olan toplu iş sözleşmesi kurallarına
göre ülkemizde iki tür toplu iş sözleşmesi yapmak
mümkün. Birincisi,işyeri sözleşmesi.Buna göre bir
sendika yetkili olduğu işyerinde işverenle o işyerini
ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yapabilir.Aynı Zaman
da bu sözleşmenin işverenin bağlı bulunduğu sendi
kaca da yapılabileceği var olan kurallar arasında.
İkinci tür sözleşme ise,iş kolu sözleşmesi.Buna gö
re bir sendika,kurulu bulunduğu iş kulunda çalışan
işçilerin yandan bir fazlasını bünyesinde toplamışsa,
iş kolu düzeyinde tüm işyerlerini kapsayan toplu iş
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Teknik elemanlar işçilerin birlik banş ve dayanışma ruhu içinde sürdürdükleri grevlerinin mutlaka başanya
ulaşacağının inancındadır. Teknik elemanlar MESS'in dayattığı "grup sözleşmesi” oyununun mutlaka bozula
cağını bilmektedirler.
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YENİ
ULUSLARARASI
GÜVENCELER

I L O ve Kam u calısanlanmn haklan:

m

SON YILLARDA KAMU KESİMİNDEKİ GREVLER TÜM DÜNYADA YAYGINLIK KA
ZANMAYA BAŞLADI. BİRÇOK ÜLKEDE BU NEDENLE OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN
EDİLDİ VE BAZI ÜLKELERDE İSE HİZMETLER BİZZAT ORDU TARAFINDAN YERİ
NE GETİRİLDİ.
SOSYALİST ÜLKELERİN KANUNLARINDA GREVLERİN YASAK OLDUĞUNA DAİR
BİR KAYDA RASTLANMAZ. ANCAK EKONOMİK VE POLİTİK YAPILARI GEREĞİ
BU ÜLKELERDEKİ SENDİKALARIN, ÇALIŞANLARIN HAKLARINI SAVUNMAK
İÇİN GREV VE BENZERİ SİLAHLARI KULLANMASINA İHTİYAÇ YOKTUR.

Geçtiğimiz günlerde Cenevre'de ILO tarafından topla
nan Uluslararası Çalışma Konferansına sunulan Kamu
kesimini ilgilendiren rapor, aşağıda anlatılan çalışma
ların bir anlamda bütünleştirilmesiyle oluştu. Yıllardır
çeşitli kurullarca yapılan çalışmalar ve 100 u aşkın ül
kenin katkılarıyla ortaya çıkan rapor iki bölümden
oluşuyor. Bu yazıda raporun birinci kısmının çarpıcı
bölümleri özet olarak verilmiştir.

Uluslararası Çalışma Bürosu yönetimi 1975 Kası
mında yaptığı toplantıda, 1977 yılında yapılacak olan
Uluslararası Çalışma Konferansında "Kamu Kesimin
de Çalışanların Durumunun Saptanması, örgütlenme
özgürlüğü ve süreçleri 'nin gündem maddesi yapılması
nı kararlaştırdı. Ve bu toplantı 1—22 Haziran tarihleri
arasında Cenevre'de yapıldı.
1963 yılında kamu hizmetlilerinin çalışma ve hiz
met koşullan uzmanlarının toplantısında bu konu ilk
kez, tek başına gündem maddesi yapılmıştı. Bu top
lantı sonucunda geliştirilen öneriler doğrultusunda
"Kamu Kesimi Birleşik Komitesi” oluşturuldu.
ILO'nun (Uluslararası Çalışma örgütü) bu konular
la ilgili girişimleri çok önceleri başladı. 1948 yılında
"örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme Hakkının Ko
runması Anlaşması" (No.87) Konferans:, 1949 yılın
da ise "örgütlenme Hakkı ve Toplu Pazarlık Anlaşma
sı" (No.98) Konferansı toplanarak sonuçlandırıldı.
1957 yılında "Maaşlı Çalışanlar ve Profesyonel
İşçiler Dayanışma Komitesi" nin dördüncü toplantı
sında bedenen çalışmayanların da, kamu kesiminde
bile çalışsa toplu pazarlık hakkı olması gerektiği sap
tandı.

KAMU KESİMİNE ÖRGÜTLENME
ÖZGÜRLÜGÜ
Yukanda belirttiğimiz "Kamu Kesimi Birleşik Ko
mitesi" ilk toplantısını 1971 yılında yaptı. Bu toplan
tıda varılan sonuçlardan kaynaklanan ILO yönetimi
1975 Nisanında tüm üye ülkelerin katılacağı Kamu
Kesimi Teknik Konferansını düzenledi. Bu Konferan
sın birinci gündem maddesi (Kamu Hizmetlerinde ö r 
gütlenme özgürlüğü) üzerindeki tartışmalardan yarar
lanarak hazırlanan kitap, TÜM—DER ve TÜTED or
tak yayım olarak 1976 Kasımında "Memurların ö r 
gütlenme özgürlüğü" adı altında yayınlandı. Teknik
konferansın en önemli ürünü Kamu kesimi için ulus
lararası anlaşmanın anahatları belgesidir. Bu belge
ilk olarak geçtiğimiz günlerde Cenevre'de Uluslararası
Çalışma Konferansında görüşüldü. ILO'nun işleyişi
gereğince, taslak önümüzdeki dönem bir kez daha
görüşülerek karara bağlanacak.
Bu belgede 1948 anlaşmasının tüm kamu kesimi
ni kapsadığı belirtiliyor; 1949 anlaşmasının ise tüm
kamu çalışanlarına uygulanması isteniyor. Ancak po
lis ve ordunun uygulama dışı bırakılabileceği bildiri
liyor. Kamu görevlilerinin örgütlülüğüne karşı olan
tüm kanunların kaldınlması; çalışanların, örgütlerine
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üye olmak ve eylemlerine katılmak nedeniyle hiçbir
cezaya çarptırılmaması da belgenin maddeleri arasın
da.
Çalışanların örgütlerinin bağımsızlığı da önemle
üzerinde durulan bir konu. İktidarların şu ya da bu
yolla örgütleri güdümlü hale getirme ve işlerine karış
ması da reddedilmektedir.
örgütlerin temsilcilerinin yalnızca iş saatlerinde
değil, her zaman temsilci olarak tanınması ve sürekli
güvence altına alınması da talepler arasında bulunmak
tadır.
Yönetime katılmanın sağlanması ve işleyişte çalı
şanların da örgütlü olarak söz sahibi olması vurgulan
makta son olarak da kamu kesiminde çalışanların da
tüm yurttaşların sahip bulunduğu politik haklardan
yararlanması istenmektedir.

KAMU ÇALI ŞANLARI VE GREV HAKKI
Son yıllarda kamu kesimindeki grevler tüm dünya
da yaygınlık kazanmaya başladı. Birçok ülkede bu ne
denle olağanüstü hal ilan edildi ve bazı ülkelerde ise
hizmetler bizzat ordu tarafından yerine getirildi, ö r 
neğin posta hizmetlerinde, 1968 ve 1971 yıllarında
Kanada'da, yine 1971 yılında İngiltere ve Amerika'da,
1973 yılında İtalya'da ve 1974 yılında Fransa'da
önemli grevler oldu.
■Kamu kesiminde grev yapılması şu ülkelerde ka
nunla garanti altına alınmış bir haktır: Benin, Kanada,
Finlandiya, Fransa, Gine, Fildişi Sahili, Madagaskar,
Meksika, Nijer, Norveç, Portekiz, Senegal, İsveç, To
go, Yukarı Volta ve Zaire.
Kamerun Cumhuriyeti, Gana, İtalya, Malezya,
Malta, Moritus, Nijerya, Sierra Leone, Singapur ve
Siri Lanka da kanunlarda kamu sektörü ve diğer sek
törler arasında hiçbir ayırım belirtilmemiştir. Bunla
rın dışındaki ülkelerin çoğunda ise grev ve işi bırakma
konusunda herhangi bir madde olmadığından genel
likle o ülkedeki yoruma göre uygulama yapılmaktadır.
Sosyalist ülkeler ise tamamen ayrı bir grup oluştu
rurlar. Bu ülkelerin kanunlarında grevlerin yasak oldu
ğuna dair bir kayda rastlanmaz. Ancak ekonomik ve
politik yapıları gereği bu ülkelerdeki sendikaların, ça
lışanların haklarını savunmak için grev ve benzeri si
lahları kullanmasına ihtiyaç yoktur.

Tü r k i y e u t a n ç v e r ic i y e r in i
KORUYOR

Bazı ülkelerde kamu kesiminde çalışanların grev
yapmaları kesinlikle yasaktır. Bunların bir kısmında
"hükümetin işlevlerini etkileyen" grevler yasaktır.
(Kenya, Trinidat, Tobaco, ve Uganda).

Raporun 19.sayfasında kamu çalışanlarına örgüt
lenme hakkı verilmeyen sekiz ülke sayılıyor. Bu ülke
ler şunlar: Brezilya, Ekvator, Ürdün, Liberya, Nikara
gua, Peru, İspanya ve Türkiye. Görüldüğü gibi ülkemiz
bu konuda daha yeni kurulmuş birçok devletin bile
gerisine düşmüştür.

Diğerlerinde ise kamu kesiminde her türden grev
yasaklanmıştır. Bu ülkeler Bolivya, Brezilya, Kolom
biya, Kosta Rika, Şili, Yunanistan, Guatemala, Hon
duras, Japonya, Küveyt, Lübnan, Hollanda, Peru, Filipinler, Rwanda, İspanya, Suriye, İsviçre, Tayland,
ABD, Uruguay, Venezuela'dır.

ULUSLMMMSI ANLAŞMALARLA BARAKTI
ALTINA ALINMIŞ HAKLAR NELERDİR
1. örgütlenme özgürlüğü: Bu konuda temel dayana
ğımız 87 No'lu, 1948 anlaşmasıdır (örgütlenme ö z 
gürlüğü ve örgütlenme Hakkının Korunması Anlaşma»).
Bu anlaşmaya göre tüm çalışanlar örgüt kurma, ve
hiçbir ön şart olmaksızın kendi örgütlerini seçme hak
kına sahiptir, örgütler kendi tüzük ve yönetmeliklerini
hazırlamada, temsilcilerini seçmede, idari yapılarını
oluşturmada ve tüm eylemlerinde tamamen özgürdür
ler. Ayrıca örgütlerin federasyonlar ve konfederasyon
lar kurmaları ile uluslararası örgütlere katılmaları da
garanti altına alınmıştır.
2. Çalışanların örgütlerinin Tanınması: Uluslararası
anlaşmalarda, her ne kadar bu konuda açık bir ifade
yer almıyorsa da "Anlaşmaları Uygulama Uzmanlar
Komitesinin" saptadığı ilkelere göre, her ülke nesnel
verilerden kalkarak çoğunluğu temsil eden kuruluşu
saptayabilir. Ancak bu durum o an için azınlığı tem
sil eden örgütleri ortadan kaldırmak için bir gerekçe
olamaz. İster azınlığı ister çoğunluğu temsil etsin tüm
örgütler fırsat eşitliğine sahip olmalıdır.
3. Çalışanların Temsilcilerinin Garanti Altına Alın-

ması: Temsilcilerin etkin ve verimli çalışabilmeleri
için özel statüye tabi olmaları ve korunmaları gerek
mektedir. Bu garanti ister seçilmiş, isterse örgütler ta
rafından atanmış olsun tüm temsilciler için geçerli ol
malıdır.
4. örgütlenme Hakkının Korunması ve Çalışma
Koşullarının Belirlenmesi: Bu konu 1949 yılında ya
pılan, 98 No'lu anlaşma (örgütlenme Hakkı ve Toplu
Pazarlık Anlaşması) tarafından kapsanmaktadır. Bu
anlaşma gerek tek örgüt üyelerine, gerekse örgütlere
karşı, onların işlevlerini ve çalışmalarını etkileyecek,
idari yapısına müdahale edici girişimleri yasaklamıştır.
Ayrıca çalışma koşullarının tümünün (mekanizasyon
dahil) işverenler ile çalışanların örgütleri arasında top
lu sözleşme ile belirleneceği vurgulanmıştır. (Ancak
bu anlaşma kamu kesimini kapsamamakta, bu neden
le kapsamının genişletilmesi için öneri yapılmıştır.)
5. Grev: "Anlaşmaları Uygulama Uzmanlar Komitesi"nin görüşüne göre grev hakkının kısıtlanması de
mek, örgütlenme ve örgüt çalışmalarının kısıtlanması
demektir. Çünkü grev yapamayan bir örgüt üyelerinin
çıkarlarını savunamaz ve diğer çalışmalarını da yürü
temez.

TÜTED BÖLGESEL
TOPLANTILARI
YAPILIYOR
18.6.1977 Cumartesi günü Giresun ve Denizli-,
de yapılan toplantılarla Çalışm a Programında ilke
olarak benimsenen ve 3. Danışma Kurulunda uy
gulanması Kararlaştırılan Bölgesel Toplantıların
yapılmasına başlandı.
BÖLGESEL TOPLANTILARDA İLK A D IM ...
Bölgesel işbirliğini amaçlayan, aynı bölgede
faaliyet gösteren TÜTED Şubelerinin gerek örgüt
lenme, gerekse aynı bölgede bulunan diğer teknik
eleman örgütleri ile işbirliğini amaçlayan çalışm a
ların i|k girişimleri idi bölgesel toplantılar. TÜTED
şube,yönetim kurullarının bir araya gelmesi ile
oluşturulması düşünülen toplantılardan birinci
plânda beklenen şubeler arası ortak bir çalışma
platformunun ve dlyaloğunun yaratılması ; en
azından bu yönde ilk adımların atılması idi.
Giresun ve Denizli bölgesel toplantılarına bu
gözle baktığımızda gözlemlerimizin olumlu oldu
ğunu görmekteyiz. TÜTED’in örgütlülük düzeyinin
bugünkü aşamasında yapılan bu girişim, bölgesel
palı
y a r r
çalışmanın somut ihtiyaçlara cevap verdiği,
toplantılara katılan şubelerce dile getirilmiştir.
Üzerinde önemle durulması gereken diğer bir
nokta ise toplantılara katılımın beklenen düzeyde
olmayışıdır. Katılma sorununun TÜTED’in örgüt
lülük düzeyinden ayri düşünülemeyeceğini dikka
te alırsak, bölgesel çalışmaların TÜTED’in örgüt
lülük düzeyini artırmada ve yansıtmada önemli bir
araç olduğu sonucuna varırız. Bölgesel çalışmalar
TÜTED’in örgütsel çalışmasıyla iç içe var olacak
ve gelişecektir.
DENİZLİ BÖLGESEL TOPLANTISI
Manisa, Aydın, Denizli ve Antalya Şubelerimi
zi kapsayan Denizli Bölgesel Toplantısı, Merkez
Yönetim Kurulu Üyeleri Günav Bolazar Necdet
Bulut ve Aydın, Manisa, Denizli Şube Yönetim Ku
rullarının temsilcilerinin katılması ile yapıldı.
Bölgesel toplantının niteliği üzerine tartışma
ile başlayan gündem, Genel Merkez çalışmaları
hakkında verilen bilgi ile sürdü. Daha sonra Şube
çalışmaları hakkında bilgi verildi ve çalışmalara
ilişkin eleştiri ve önerilere geçildi. Denizli Ş u be s i
nin 6 işyerinde işyeri temsilcileri atamasının
olumlu bir gelişme olduğuna değinilerek diğer
şubelerde de işyeri temsilcilerinin oluşturulması
nın sağlayacağı yararlar üzerinde duruldu. TÜTED
yayın organının üyelere dağıtılm asında ve aidat
toplanmasında işyeri temsilcilerinin görevlendiril
mesinin üye - örgüt ilişkilerine canlılık getireceği
ne değinildi.
Bölgesel sorunlar ve bölgesel işbirliği konu
sunda yapılan görüşmede 34 Teknik Eleman Örgü
tü Ortak Eylem Programı uyarınca, İzmir’de, Mani
sa, Aydın ve Denizli Şubelerimizin de katkıları ile
Eylül 1977’de düzenlenecek olan Teknik Elemanlar
ve İş Güvenliği sorunu konulu Kurultay çalışmaları
hakkında geniş bilgi verildi.
Toplantıya katılan şubelerin çalışmalarında
karşılıklı yardımlaşma içinde olmalarının yararları

Giresun Bölgesel Toplantısı: Genel Merkez ve Şube Temsilcileri
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üzerinde duruldu. Şubelerin çalışmaları sırasında
GİRESUN TOPLANTISI
olumlu ilişkiler kurdukları demokratik kitle örgüt
Giresun bölgesel toplantısı, Giresun, Ordu
leri ve bu örgütlerle ortak yapılan çalışmalar ' Şubeleri ve Trabzon’da TÜTED’I kurma çalışmal®hakkında bilgi verildi.
I rını sürdüren teknik eleman arkadaşlarımızın
Örgütlenme ve Mali durum üzerinde yapılan
katılmasıyla başladı. Sam sun, Fatsa ve Artvin
görüşmelerde şubeler örgütlülük düzeyleri ve üye ¡Şubelerinin katılmadığı toplantıya Hopa Şubesi
ilişkileri konusunda bilgi verdiler ve çeşitli öneriler l bir telgraf çekerek yönetim kurulunun Hopa dışıngetirdiler. Denizli ve Manisa Şubelerinin haber !da olması nedeniyle katılamayacağını bildirerek
bülteni çıkarma istemlerinin dile getirildiği toplan başarı dileklerini iletti..
tıda, parasal konulara da değinildi, örgütüm üzün
Genel Merkez adına Genel Sekreter Haluk
parasal olanaklarını artırma çarelerinin tartışıldığı
Orhun ve Genel Sayman Hamit Mengüç’ün katıl
görüşmede şubelerin Genel Merkez’e parasal kat dığı toplantı gündem gereği Genel Merkez çalış
kıda bulunmalarının zorunlu olduğu dile getirildi.
malarının ve somut durumun değerlendirilmesi İle
Denizli Şubesinin “Şubelerin aldıkları yayın
başladı. TÜTED’in demokratik kitle örgütleri
organı karşılığında her gazete için 1 lira olmak
anlayışı ve kitle örgütlerinde yapılması gereken
üzere Genel Merkez’e katkıda bulunmaları" önerisi
çalışmaların ayrıntılı olarak tartışıldığı ve yararlı
olumlu karşılandı ve söz alan konuşmacılar bu
sonuçların çıkarıldığı bu gündem maddesinde ;
katkıları düzenli göndereceklerini belirttiler. Yayın
TÜTED Merkezinin, Şubeleri ile uyum içinde çalış
organının üyelere elden dağıtımının yapılabilmesi
tığı ve demokratik merkeziyetçiliğin pratikde en
ve bu vesileyle aidat toplanmasının yararlı olacağı
doğru şekilde uygulanmasının gerekleri vurgulan
belirtildi. Bunun gerçekleştirilmesi için gazetenin
dı ve daha sonra Şubeler hakkında ayrıntılı bilgi
her ayın 1’i ile 5’i arasında dağıtılacak şekilde gön
lerin verildiği gündem maddesine geçildi. TÜTED
derilmesi istendi.
Şubelerinin bulundukları bölgede var olan teknik
Mahalli Basın için bir basın açıklamasının
elemanlara oranla üye sayılarının az olduğu dile
yapıldığı bölgesel toplantı 1 Mayıs ve güncel so
getirildi. Eylem İçinde örgütlenmenin gereği üze
runlar üzerinde belirtilen görüşler ile sona erdi
rinde durularak Işyerlerindeki teknik elemanların
somut sorunlarına eğilmenin, bu sorunları bildiri,
bülten, ve özellikle mahalli yayın organlarında dile
getirmenin önemi tartışıldı. Eğitim ve sosyal
çalışmaların, örgütlülük düzeyini yükselteceği,
böylece ulaşılamayan teknik eleman kesimlerine
ulaşm a dar m üm kün olabileceği vurgulandı.
Teknik e le m a n lara g ö tü rü le c e k e ğ itim in
TÜTED Genel Merkezi kanalıyla oluşturulması ve
şubelere eğitime temel olacak konuların önceden
hazırlanmış broşürler şeklinde ulaştırılmasının
gereği üzerinde duruldu. Bölgesel işleyişin sağlık
lı bir şekijfle yürümesi amacıyla bölgesel sorum
luların atanması için gerekli tüzük d eğişikliği ve
Ig n jçalışmamn yapılması ö nerildi.
Daha sonra derneğin mail durumu hakkında
hazırlanan ayrıntılı bir rapor toplantıya katılanlara
aktarıldı. TÜTED’in mali olanaklarının artırılması
ve bu konuda alınacak ivedi önlemler konusunda
görüşler dile getirildi. Aidatların düzenli ve yüksek
oranda toplanmasının örgütlenme düzeyiyle oran
tılı olduğu bu düzeyin yükseltilmesi gereği vurgu
lanarak tüzüğüm üzde belirtilen, toplanan aidat
gelirlerinin %50’sinl Genel Merkez’e aktarma ilke
sini Şubelerin hayata geçirmesi en azından bu
orana yaklaşmaları prensibi katılan şubelerce be
nimsendi.
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.15-16 Haziran:

İŞÇİ SINIFININ MÜCADELESİ
GERİLETİLEMEZ
1970 yılının 15—16 Haziran günleri Türkiye işçi sınıfı tarihinde cumhuri
yet döneminin en büyük işçi direnişi olarak geçti: O günler, işçi sınıfının bir
güç olarak haklarına sahip çıktığı, söke söke aldığı hakları uğrunda, kararlı
bir mücadele verdiği günlerdir. Yüzbin işçinin "işçiyiz haklıyız, işçiyiz güçlüyüz", "patronsuz Türkiye", "kahrolsun faşizm", "zincirlerimizden başka
kaybedecek şeyimiz yok" sloganlarını haykırarak yürüdüğü günlerdir.
1960 yılından itibaren Türkiye'de işçi hareketleri yoğun olarak gelişti. İşçi
sınıfı nitel ve nicel olarak büyüdü. İşçiler grev haklarını elde etmek için uzun
süre mücadele ettiler. Bu dönemde binlerce işçi grev hakkının yasalaşması için
gösteri ve direnişler yaptı. 1963'te 274 sayılı "işçi sendikaları" ve 275 sayılı
"toplu sözleşme grev ve lokavt yasaları" yürürlüğe girdi. 1963'den sonra işçi
hareketleri büyük bir hız kazanırken bir taraftan da siyasal planda önemli bo
yutlara ulaştı. 1967 yılında ilk defa sarı sendikacılığa, Türk—İş'e karşı olarak
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSR kuruldu. DİSK kısa sürede
gelişerek işçi sınıfının gerçek sendikal örgütü oldu. İşçi sınıfının giderek sen
dikal ve siyasal bilincinin artması, sarı sendikacılığın ipliğinin pazara çıkması,
DİSK karşısında Türk—İş'in gerilemesi, burjuvaziyi işçi mücadelesini engelle
me yönünde çare aramaya itti. Burjuvazi işçi sınıfının elindeki toplu sözleşme
ve grev haklarını geri alamayacağının bilincinde olarak bu hakları kendi güdü
münde kullandırmayı denedi. Sınıf sendikacılığı karşısında sarı sendikacılığı
yeşertmek için, Amerikan tipi güdümlü sendikacılığı hortlatmak için 274 ve 275
sayılı yasaları değiştirme yoluna gitti. Zamanın Çalışma Bakanı bu değişikli
ğin gerekçesini "ihtilalci sendikaları" kapatmak şeklinde açıkladı. Burjuvazi,
274 ve 275 sayılı yasaları değiştirmekle bir taraftan ilerici sendikal hareketin
temsilcisi DİSK'i geriletmeyi ve yok etmeyi düşünürken diğer taraftan içinde
bulunduğu emperyalist-kapitalist yapının doğal sonucu olan bunalımlarına
çare aramayı amaçlıyordu. Bu çare ise, ücretleri dondurarak tekelci burjuva
ziye yeni kazanç yolları açacak olanakları yaratmaktı.
İşçi sınıfı kendi üzerinde oynanan oyunlara, ekonomik ve demokratik hak
larını kısıtlayan 274 ve 275 yasa değişikliklerine geçit vermedi. İşçiler kazan-

15-16 Haziran 1970-lşçi sınıfımızın kararlı direnişi
dıkları sendikal ve politik bilinçleriyle burjuvazinin Anayasa'ya aykırı girişim
lerini geri çevirdiler. İşçilerin yasa değişikliğini protesto gösterileri burjuvazi
tarafından kana bulandı. Ama 274 ve 275 sayılı yasalardaki değişiklik gerçek
leştirilemedi. 15-16 Haziran'da işçiler bir sınıf olarak güçlerini dosta düşma
na kabul ettirdiler. Ekonomik ve demokratik hakların tek güvencesinin işçi
sınıfı olduğu bir kez daha gün ışığına çıktı. 15—16 Haziran'dan işçi sınıfı zen
gin deneyler kazanırken burjuvazi de önemli dersler aldı.
İşçi sınıfı bugün de mücadelesini tekelci burjuvaziye karşı sürdürüyor. Y i
ne faşizme ve emperyalizme karşı, bağımsızlık demokrasi mücadelesinin tek
güvencesi olarak yeni kazanımlar için mücadelesini sürdürüyor.
Teknik elemanlar olarak, işçi sınıfının 15-16 Haziran deneylerini unut
madan her zaman olduğu gibi yine umudumuz işçi sınıfıdır diyoruz.

DÜNYA BARIŞ KURUCULARI
TOPLANTISI VARŞOVA’DA YAPILDI
Geçtiğimiz Mayıs ayında Varşova’da yapılan
Dünya Barış Kurucuları Toplantısına katılan dele
gelerin Türkiye’ye ilişkin olarak benimsediği bir
kararda özetle şu görüşler yer alıyor
Yumuşa
ma sürecini geliştirmenin ve kıtamızdaki silahlan
ma yarışını sona erdirmenin yollan tartışılırken,
Türkiye’de gerici güçlerin etkinliklerinin bu çaba
lara ters düştüğü esefle kaydedilmiştir.” Kararda,
1 Mayıs Taksim katliamına da değinilerek, bu bar
barca saldırının faşist güçlerin demokratik güçlere
karşı uyguladığı sistematik terörün bir doruk nok
tası olduğu belirtiliyor. Barış Kurucuları Toplan
tısının sözkonusu kararının sonunda, bdgün Avru
pa’da komünizmin suç sayıldığı tek ülke olarak
Türkiye’nin kaldığı anlatılarak bütün barıştan yana
güçler Türkiye’de verilen mücadele ile dayanışma
içinde olmaya çağrılıyor.
Dünyanın çeşitli ülkelerimdeki barıştan yana
örgüt ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Var

şova toplantısında; silahlanma yarışına son veril
mesi, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği, Helsinki
sonuç belgesinin dünyadaki önemi, Yakın Doğuda
barış ve adalet, sömürgecilik ve ırk ayırımına karşı
verilen mücadelelerle ve ulusal bağımsızlık müca
deleleriyle dayanışma konuları ele alındı. Toplan
tıda emperyalistlerin sürdürdüğü kargaşalık yarat
ma politikasına karşı mücadele, insan haklarının
korunması, faşizm ve neofaşizmle mücadele ko
nuları üzerinde de durularak bu konulara ilişkin
çeşitli kararlar alındı.
6-11 Mayıs günleri arasında yapılan Dünya
Barış kurucuları toplantısı dolayısıyla Varşova’da
düzenlenen çeşitli forumlarda ; Birleşmiş Millet
ler, UNESCO, UNCTAD ve benzeri uluslararası
kuruluşlarla işbirliği, kitle haberleşme araçlarının
barış mücadelesi için kullanılması, uluslararası
barış hareketinin bugünkü durumu ve güçlendiril
mesi konuları tartışıldı..

Y.T.Ö.O.DA ÇALIŞAN TEKNİSYENLERDEN ALDIĞIMIZ
BİR MEKTUBU AYNEN YAYINLIYORUZ:

Atelyelerde her türlü sosyal
güvenceden yoksun olarak
görev yapan teknisyenler
bürolarda çalışan
daktilograflardan daha az
iş güçlüğü zammı alıyor
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Atelyelerde her türlü sosyal güven
ceden yoksun olarak görev yapan tek
nisyenler, bürolarda çalışan daktilograf
lardan daha az iş güçlüğü zammı alıyor
lar.
Yan ödemeler konusunda ilk yayınla
nan Bakanlar Kurulu kararında, dakti
lograflara brüt 200.TL. iş güçlüğü, tek
nik hizmetler sınıfında gösterilen teknis
yenlere brüt 400.TL. iş güçlüğü zammı
verilmişti. Bu konudaki değerlendirme-'
nin hangi ölçülere göre yapıldığı bilin
mezken 18 Mayıs 1977 tarihinde yeni
bir kararname yayınlandı. (Karar sayısı
7/13364)
Bu kararda ise daktilograflara brüt
800.TL. işgüçlüğü zammı verilirken .tek
nisyenlere brüt 700.TL. işgüçlüğü zam
mı verilmekteydi.
Şimdi ilgililere soruyoruz. Bu değer
lendirme hangi ölçüye göre yapılmıştır.

BARIŞTAN YANA GÜÇLERİN
ULUSLARARASI DAYANIŞMASI
GÜÇLENİYOR

BARIŞTAN YANA GÜÇLER
TÜRKİYE İLE DAYANIŞMAYA
ÇAĞRILDI

Teknisyenlerin çalıştığı işler güngeçtikçe azalmakta mıdır? Yoksa teknisyenle
re ayrıca sosyal haklar tanınmış mıdır?
Bu soruların cevabını merak ederken,
bizler çalıştığımız kurum yetkilileri ara
cılığı ile ilgili mercilere bu adaletsizliğin
giderilmesi, konuya teknisyenler lehine
çözüm getirilmesi için resmi yollardan
başvurduk. Bakanlığımızın çözüm getir- memesi halinde, yasal haklarımızı sonu
na kadar kuOanıp, konuyu Danıştay
nezdinde incelettimıeye kararlıyız.
Burada daktilograflarla kıyaslama ya
parken bu görevde olan arkadaşlarımıza
verilen parayı çok görmediğimizi, aksine
haklı mücadelemizde tüm emekçilerle
omuz omuza olduğumuzu belirtmek is
teriz.
Y.T.0 .0 .(Yüksek Teknik Öğretmen
Okulu) Teknisyenleri

S
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TÜTED TEKNİK KOMİTE
ÇALIŞMALARI:
TEKNİK KOMİTE
BAŞBAKANLIKTA YAPILAN
"ANKARA’DA HAVA
KİRLENMESİNİN ÖNLENMESİ
İÇİN ALINACAK
TEDBİRLERİN SAPTANMASI"
KONULU TOPLANTIYA
KATILDI...
Başbakanlığın çağrısı üzerine bir
araya gelen “Ankara’da hava kirlenme
si” konlu toplantıya TÜTED dışında
Başbakanlığa bağlı DPT Müsteşarlığı,
TÜBÎTAK, Atom Enerjisi Komisyonu,
Nükleer En. Ve Eğ. Ens., Çeşitli Bakan
lıklar ve Kamu İktisadi Kuruluşları, A n 
kara Belediyesi, T. Hava Kirlenmesiyle
Savaş Demeği ve Bilim Adamları katıl
dı.
Toplantıda, hava kirliliği Ue ilgili
Başbakanlığa bir rapor sunulması kabul
edilerek, çalışma gruplarının çalışmala
rının birleştirUmesi kararlaştırıldı.
TÜTED Teknik Büro’nun önerisi
üzerine hazırlanacak raporun 3 bölüm
den oluşması kabul edildi. Bu bölümler
şöyle :
1. Hava kirliliğinde acil olarak alın
ması gereken önlemler
2. Uzun dönemde alınması gereken
önlemler
3. Afet durumunda alınması gereken
önlemler
Bundan böyle yapılacak toplantılar
da Teknik Büro sürekli olarak temsil
edilecek.

TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ
UYGULAMA PROGRAMINA
YÖNELİK ÇALIŞMALAR
HIZ KAZANDI

rütülmesi çalışmalarını bundan sonra
TMMOB İstanbul Koordinasyon Kuru
lu, TÜTED İstanbul Şubesi ve Tüm
Y. Tekniker ve Teknikerler Demeği
Genel Merkezi’nin İstanbul’da birlikte
yürütmesine karar vermiştir. Bu Ko
mite Merkezi Komiteyle ilişkili olarak
çalışmalarını sürdürecektir.
Mayıs ayında yapılması tasarlanan
ancak bazı eksiklikler nedeniyle yapıla
mayan Gaziantep Kurultayının da ora
da bulunan arkadaşların görüşü alındık
tan sonra saptanacak ileri bir tarihde
yapılması da karara bağlanmıştır.
Haziran ayı içinde Trabzon veya
Samsun bölgesinde yapılacak kurultay
için orada bulunan arkadaşlarla ilişki
kurulmuş, bölgelerin durumu hakkında
bilgi alınmıştır. Kesin olarak yer ve tarih
Merkezi Komitede saptanacaktır.
Merkezi Komite’nin denetiminde
sürdürülen çalışmalar, Teknik Eleman
örgütleri Temsücilerinin biraraya gel
mesiyle değerlendirilecek ve kesinleşe
cektir.

TÜTED İSKENDERUN ŞUBE
BAŞKANI BlR AÇIKLAMA
YAPARAK IŞKENDERUN
DEMlR ÇELİKTEKİ BASKI VE
KIYIMLARI KINADI
İskenderun Demir Çelik (IÇD) Fab
rikası yönetimini eleştiren Şube Başka
nı, çelik üretiminin artmama nedenlerini
dile getirdi. İD Ç ’deki huzursuzluğun ve
üretim düşüklüğünün giderilmesi için
yapılacak işleri şöyle sıraladı.
1. Bu günkü yöneticiler değiştirilme
lidir.
2. Çeşitli sebeplerle işten atılanlar,
yeniden işe alınmalı. Damştay kararlan
uygularım abdır.
3. l.D .Ç .’de herşeyden önce huzurlu
ve sağlıklı bir ortam oluşturulmalıdır.
Herkesin hatta kendilerinin dahi buna
ihtiyaçları vardır.
4. Üretimin arttırılabilmesi için,
köklü tedbirler alınmalı, yöneticilerin
kendi başarısızlıklarını ajanvari suçla
malarla örtbas etmelerine bir son veril
melidir. Sağduyu sahibi yöneticilerin
kolay olan soyut suçlamalar yerine,
kendileri için zor da olsa somut durum
ları iyi tahlil etmeleri ile ülkemize ve
halkımıza daha çok yararlı olacaklarına
inanıyorum. Ancak o zaman milyonlarca
ton çeliğin düşleri değil kendisi elle tutu
lacak hale gelir.
5. Çeşitli işten atma hadiselerinde
uydurdukları sabotaj yalanlarının asılsız
olduğunu her yerde isbat edebiliriz ve
edeceğiz de. Damştay 5. dairesi bu
beylerin
sahte
d uy arlılık ların ı
24/12/1976 tarih ve 6122 sayılı kararla
rında ciddiye bile almamıştır.
6. Dar görüşlü, çıkarcı, kuyrukçu
uygulamalarına sahte gerekçelerle kılıf
hazırlayanların maskeleri elbet düşürü
lecek, ülke ve toplum çıkarlarını ufak
çıkarları adına feda edenlerin halkımızın
geleceğini sabote ettikleri herkes tarafın
dan bilinecektir.

Geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde
Teknik Eleman örgütleri temsücüerinden oluşan komiteler toplanarak gün
demindeki konuları görüşmüşlerdir. Iş
sağlığı ve iş güvenliği komitesi toplantısnıda İzmir Bölgesinde yapılacak olan
kurultay tarihini 23-24 Eylül Cuma, Cu
martesi günleri olması komisyonca uy
gun görülmüş, ayrıca kurultayı düzen
leyecek tertip komitesinin TÜTED,
Kimyagerler Demeği, T M M OB’den oluşması karara bağlanmıştır. Komite
daha sonra toplanıp krultay ve kurultay
da açılacak olan Fotoğraf sergisinin tek
nik ve mali konularım görüşecektir.
İş güvenliği ortak komitesi ilk
toplan tısım yapmıştır. Genel Merkezi
İzmir’de bulunan Türkiye Yapı Teknis
yenleri Demeği Genel Başkam’nm da
katıldığı İş Güvenliği Ortak Komitesi
nin ilk toplantısında iş güvenliği ile ilgili
ayrıntılı bir raporun önümüzdeki gün
lerde tamamlanacağı belirtildi. Daha
sonra Teknik Eleman örgütleri ortak
toplantısına sunulmak üzere işgüvenüği
konusunda bir fon oluşturma önerisi
hazırlanmıştır.
İşçi -Memur ayrımı komitesi toplan
tısında, işçi memur aynmı kararnamesi
nin iç tutarsılıklan, uygulama kararna
mesinin çıkarılmaması ve M C ’nin açtığı
iptal davasım görüşmüştür. Sendikal
haklara sahip olanların örgütlenmesi ve
Teknik Eleman örgütlerinin bu konuya
yaklaşımının ne olması konusunda tar
tışmışlardır. Ayrıca bu konuda diğer
sendikalarla görüşüp bilgilenmek için
komite üyeleri arasmda görev bölüşümü
yapmışlardır.
Ankara’da yapılacak bölgesel kurul
tay düzenleme komitesi yaptığı toplantı
da Mimarlar ve inşaat Mühendisleri Odası temsilcileri biraraya gelerek, yü
rütülm esi
öngörülen
çalış
malar konusunu görüşmüştür. Toplan
tıya katılanlar,
konunun işleniş ve

Haziran ayı içinde TÜTED’in dave
tini olumlu karşılayan Dostlar Tiyatrosu
TÜTED Şubelerini içine alan bir tume
düzenledi. “Sabotaj Oyunu” Mersin,
Tarsus, İskenderun, Ordu, Giresun,

p r o g r a m ın a ilişirin b ir e r t a s l a k h a z ır )a -
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kararlaştırmışlardır.
Ayrıca'îilerkezi "Romite yaptığı son
toplantısında, İstanbul bölgesinde ya
pılacak kurultayın organizasyon ve yü

DOSTLAR TİYATROSU
"SABOTAJ OYUNUNU",
TÜTED ŞUBELERİ İÇİN
SERGİLEDİ

sayıda seyircinin izlediği oyun ügı gör
dü.

TÜTED İZMİR ŞUBESİ
YİNE AÇILMADI:
DGM'NlN KARARLARI
HALA GEÇERLİ
TÜTED İzmir Şubesi’nin faaliyetten
yasaklanma durumu halâ sürüp gidiyor.
TÜTED Haberler’in daha önceki sayıla
rında yazıldığı gibi, İzmir Şubemiz ;
kuruluş kanunu Anayasa’ya aykırı bulu
narak Anayasa Mahkemesi’nce iptal
edilmiş olan Devlet Güvenlik Mahkeme
si’nce faaliyetten yasaklanmış, İzmir
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin bu
kararma karşı yapılan itiraz, Ankara
Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce redde
dilmişti. Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin kalkmasından sonra, bir süre davaya
bakacak mahkeme bulunamadı. Dava
dosyası, İzmir’de ağır ceza, asliye ceza,
toplu basın mahkemelerinde bir süre
dolaştıktan sonra, Yargıtay ; Ceza
Usulü Kanunu’nda 1973 yılında yapıl
mış olan ve siyasi nitelikli davalara,
Adalet Bakanlığı’mn göstereceği mah
kemeler tarafından bakılacağı hükmüne
dayanarak, davaya İzmir 2. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde bakılmasını kararlaştır
dı. Şimdi ise, 11 Haziran 1977 günü Res
mi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Anayasa Mahkemesi kararma
göre, artık bu hüküm de Anayasa’ya
aykırı bulunarak yürürlükten kalkmış
bulunuyor.
Ancak davanın bu ilginç aşamaları
atlatmış olmasına rağmen TÜTED İz
mir Şubesi’nin kapalı kalma durumu sü
rüp gidiyor. Şubemiz 1 yıldan beri kapa
lı. Dava uzadıkça, dernek faaliyetleri
sürdürülemediği gibi, bu durum bir
yığın gereksiz masraflara da neden olu
yor. Son olarak 3 Haziran 1977 günü yapılan duruşmada, Demeğimizin avukatı
tarafından Demeğin açılması istenmiş.
Mahkemece, “ Demekler K anununun

TÜTED SAMSUN ŞUBESİ
İKİNCİ OLAĞAN GENEL
KURULU YAPILDI

45. maddesine göre, tahkikatın her saf
hasında faaliyetten men karan verilmesi
mümkün bulunmuş olduğundan” gerek
çesi üe talep reddedilmiştir. Bu arada bir
üye, bu karara muhalif kalmıştır. M u
halefet gerekçesi aynen şöyle :
“Sanıkların üzerine atılan suç, eylemsel nitelikte bir suç olmayıp fikir su
çudur. Suç konusu bildirinin içeriği iti
barimle müsnet suçun unsurlarını kapsa
dığı tartışmalıdır. Mahkeme dosyası
lâğvedilen Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden devralınmış uzun süren tebligat
ve tahkikat işlemleri ile derneklerin
kapalı kalması, uygulanan kanun mad
delerinde öngörülmeyen ve temel ceza
dan ağır bir ceza niteliğini taşım akta ve
sürüp giden duruşma müddetince kapak
kalmaları halinde kira ve sair durumları
itibariyle parasal yönden demek çalış
maları ve meslek dayanışması itibariyle
toplumsal yönden bir çok sakıncaları
beraberinde getirmektedir. 1630 sayılı
Kanunun 45. maddesine göre, eylemsel
suçtan ötürü bir başka dava dosyasında
gene Mahkememizce demeğin faaliyet
ten menine karar verilmiş, sözü geçen
derneğin ara karar gereğince kapatılma
dığı ve kapatma kararından sonra bu
dernek binası içinde Başkanı Suat Kürşa t’m öldürüldüğü basına yansıyan ha
berlerden öğrenilmiş bulunmaktadır. B u
yönden kanuna ve mahkeme kararına
saygılı demeklerin m ağdur durumda
olması ve yukarıda sıralanan nedenler
den ötürü, demeklerin açılması gerektiği
görüşünü benimsediğimden ekseriyet
kararına muhalifim. ”
İzmir Şubemizin açılması, muhalefet
şerhinde belirtilen bu sakuıcalan orta
dan kaldıracak.

İŞKENCE GEMİSİ
"LAESMERALDA"
TÜRKİYE'YE GELEMEZ

1974
yılında faşist bir darbe ile Şili
Başkanı Salvador Allende'yi öldürerek
19.6.1977
Pazar günü toplanan Samişbaşına gelen Pinochet iktidarının iş
kence gemisi "La Esmeralda" geçtiğimiz
sun 2. Genel Kum lu sonucunda yeni yö
ay Türkiye'yi ziyaret etti.
neticiler işbaşına geldi. TÜTED Genel
Merkezi’nden Genel Sekreter Halûk Or
Şili Cuntasının yüzer cezaevi Türkiye'
hun ve Genel Sayman Ham it Mengüç’ün
deki tek ilerici yurtsever güçlerce tep
de katıldığı Genel Kurul'da Yönetim K u
kiyle karşılanmış ve "La Esmeralda”nın
ruluna Fahrettin Çuğu, Tevfik Erkut,
gelişi protesto edilmiştir. Bu konuda bir
Bülent Gören, Namık Kemal Çoban,
açıklama yapan TÜTED Ankara ve An
Halil Yılmaz, Bayraktar Köse ve Müstalya
Şubeleri; "Ülkemize gelen 'La Eslüm Erbaş, Denetleme Kuruluna ise
meralda' gemisi karşısında işçileri, ilerici
Tansu Tekin, Ali Genç ve Tamer Timurgençleri, öğretmenleri ve teknik eleman
çi seçildiler.
ları bulacaktır" demişlerdir.

TÜTED VE TÜM-DER ANKARA
ŞUBELERİ,
FAŞİST KOMANDOLARIN
EGO YA YAPTIĞI SALDIRILARI
KINADILAR

"Ülkemizde yıllardır ilericilere, dev
rimcilere saldıran, canlanna kıyan eli
kanlı faşistler saldırılarına pervasızca de-

şı engellemek istemişlerdir. EGO çalışanlannın sorumlu ve kararlı tutumu bü
yük olayların çıkmasıne engel olmuştur.
Faşist saldırganlar bugüne kadar ço
ğu kez Atatürk Lisesinden çıkarak EGO’
da çalışan ondan fazla üyemize saldır
mış, bu olaylarda birçok arkadaşımız
ciddi şekilde yaralanmıştır.
Son olaylar, saldırıların artacağına ve
vahim olayların çıkacağına işaret etmek-

22.6.1977 Perşembe günü öğleyin

tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep edi

'KGÜ da çalışan 2 kişiye işyeri önünde
saldırarak yaralayan faşist komandolar,
akşamüstü de işyerini sararak dışarı çıkı

yoruz. Sürüp giden baskı ve terör EGO
çalışanlarını yıldırmayacak, aksine mü
cadele azmini bileyecektir."

Faşist
komandoların,
Ankara'da
EGO işyerinde çalışan TÜTED ve TÜMDER üyelerine saldırması üzerine iki ör
gütün Ankara Şubeleri aşağıdaki ortak
açıklamayı yapmışlardır:
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EMO ve SEP ortak çalışması

POLONYA
ELEKTROTEKNİK
GÜNLERİ
Meslek Odalarının toplum içinde giderek artan önemli görevleri vardır.
Meslek odaları, toplum yaşamında bağımsızlık, demokrasi mücadelesi
nin bir öğesi olmanın yamsıra meslek sorunlarına çeşitli boyutlarda yak
laşım ve üyelerinin mesleki bilgi ve görgülerini geliştirmekle de yüküm
lüdürler.
Mesleki bilgilenmenin artırılmasında yeni bilimsel bulgu ve teknolojile
rin öğrenilmesinin başka ülkelerdeki çeşitli sanayii dallarının, elektrik
enerjisi üretim ve tüketim plânlamasının tanınmasının büyük yararı
bulunmaktadır. Ayrıca meslek örgütlerinin örgütün gelişmesi, çalışm a
larını çok yönlü açılım ve örgütlerin tanınması açısından benzer örgütler
le uluslararası ilişkiler kurulması önem taşımaktadır.
Bu gereksinmeden hareket eden Elektrik Mühendisleri Odası, Polonya
Elektrisyenler Birliği (SEP) ile örgütsel düzeyde ilişki kurmuş, bu ilişki
lerin ilkeli ve bir program çerçevesinde geliştirilmesi doğrultusunda uy
gulamaya dönük çalışmalar sürdürmüştür.
Polonya Elektrisyenler Birliği (SEP) PolonyalI Elektrik mühendis ve
teknisyenlerini içinde toplayan ülkemizdeki meslek örgütlerine benzer
nitelikli bir örgüttür. 40.000’i aşkın üyeye sahip olan SEP’in illerde şube
leri ve birçok fabrika ile işyerlerinde temsilcilikleri vardır.

: :

HABERLER
Ülkenin ekonomi politik yapısına bağlı olarak bilimsel çalışmaların
yanı sıra ülke plânlaması doğrultusunda elektrik sektöründe yol
gösterici ve uygulama içinde yer alabilen bir örgüttür.
SEP ile EMO arasındaki ilişki 1975 yılında kuruldu ve bugüne değin
çeşitli boyutları ile gelişti.
EMO yöneticileri ve uzmanları SEP’in 20. Kongresine, 1976 ’da Varşova’
da yapılan 3. Uluslararası Isıtma Kongresine, yine 1976 yılında SEP’in
düzenlediği teknik geziye katıldılar.
Buna karşılık SEP Yöneticileri ve uzmanlarda 1976 yılında EMO’nun
düzenlediği 7. Teknik Kongreye tebliğ sunarak katıldılar.
Sözü edilen programlı ilişkilerin 1977 yılında somutlandığı bir nokta
olarak geçtiğimiz günlerde EMO ile SEP’in Türkiye’de ortaklaşa düzenle
diği “Polonya Elektroteknik Günleri” yapıldı.
Üç gün süreyle Ankara’da, bir gün de İstanbul’da verilen seminerler 13
konuyu kapsamakta idi. SEP uzmanlarınca sunulan tebliğlerle enerji şe
bekesi, elektrik makinaları ve generatörler, telefon santralları ve uziletişim sistemi gibi konularda teknolojinin Polonya’daki biçimlenişi anlatıl
dı.
Uluslararası düzeydeki ilişkiler çok yönlü yararlı olduğu açıktır. Bugün
gözleyebildiğimiz Meslek ve demokratik kitle örgütlerinde bu tür
ilişkilerin öneminin kavranmış olduğudur.
Bundan sonra önemle üzerinde durulacak nokta uluslararası açılımların
geliştirilmesi olmalıdır.
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TMMOB 22. GENEL KURULU TOPLANDI:
25 ve 26 Haziran günleri Ankara'da toplanan TMMOB'nin 22. Genel
Kurulu çalışmaları sonucu yeni yöneticiler seçildi.
Yeni oluşan Yönetim kurulu üyeleri şöyle:
Aybars Ungan (Elk. Müh. Od.)
Şerafettin Gültekin (Fizik Müh. Od.)
Naci Çankaya (Gemi Müh. Od.)
Erdal Akman (Gemi Mak. İşi. Müh. Od.)
Aygün Çilingir (İç Mimarlar Od.)
Berat Uzel (tnş. Müh. Od.)
Ertuğrul Tonguç (Jeoloji Müh. Od.)
Murat Gültekingil (KimyaMüh. Od.)
Yalçin Çilingir (Maden Müh. Od.)
Uğur Erkan (Mak. Müh. Od.)
Melih Töreli (Metalürji Müh. Od.)
Ali Aydemir (Meteoroloji Müh. Od.)
Teoman Öztürk (Mimarlar Od.)
İsmet Öztunalı (Orman Müh. Od.)
Hüseyin Gürcan (Petrol Müh. Od.)
Bülent Tanık (Şehir Planlama Müh. ve Mim. Od.)
Sinan Varol (Ziraat Müh. Od.)
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