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FAŞİST CİNAYET ŞEBEKELERİ
DAĞITILMALIDIR
titte d tüm™
n
ik

Faşist cinayet şebekeleri 8 Ekim
gecesi de boş durmadılar. Türkiye İş
çi Partili 7 sosyalistin kalmakta oldu
ğu evi bastılar, pusu kurdular ve 6
genci haince katlettiler. Pusuya düşürelenlerden Serdar Alten ağır yaralı
olarak hastahaneye kaldırıldı. Vücu
dundaki 5 kurşun ve dokuz yaraya
rağmen olayı aydınlatabilmek ve ka
tiller hakkında ip uçları verebilmek
için 9 gün ölüme direndi. Faşist katil
ler hakkında açıklamalarda bulundu,
ölümünden bir gün önce bile "yaşıyacağım ve mücadeleyi sürdürece
ğim" diyordu. Eli kanlı canilerin kat
lettikleri sosyalistlerden Hürcan Gürses TÜTED Ankara Şubesi üyesiydi.
Katliam kısa sürede duyuldu. Bü
yük bir nefret uyandırdı. Türkiye iş
çi Partisi tarafından düzenlenen cena
ze töreni onbinlerce demokratın,
yurtseverin, sosyalistin katıldığı bü
yük bir anti-faşist gösteriye dönüştü.
Demokratik gösteri baştan sona bü
yük bir disiplin ve beraberlik içerisin
de geçti. Bir çok siyasal ve demokra
tik kuruluşun yanısıra örgütümüz TÜ
TED de törene yığınsal olarak katıl
dı. Kalabalık TÜTED kitlesi öldürü
len sosyalistlere ve üyeleri Hürcan a
karşı son görevlerini tam bir disiplin
içinde yerine getirdiler.
Maltepe camiinden yola çıkan bü
yük kalabalık; Faşizme Karşı Omuz
Omuza, Faşizme Geçit Yok, Katiller
Bulunsun Hesap Sorulsun, sloganları

nı haykırarak Tandoğan Meydanını
doldurdu. Onbinler tek bir ağız oldu
lar ve halkımızın ortak talebini dile
getirdiler: FAŞİST YUVALAR DA
ĞITILSIN. MHP, ÜLKÜ OCAKLA
RI, ÜLKÜCÜ GENÇLİK DERNEĞİ
KAPATILSIN. Büyük gösteri, TİP
Genel Başkanı Eehice Eoran'ın kısa
veda konuşması ile sona erdi.
Bütün bu saldın ve katliamların bir
avuç gözü dönmüşün rastgele yürüttü
ğü işler olmadığı artık iyice anlaşıldı.
Faşist çeteler tek merkezden yöneti
liyor ve tekelci sermayenin kanlı dik
tatörlüğü için, faşizmin koyu karan
lığına ulaşmak için çırpmıyorlar. Bu
amaçla sosyalistlere, yurtseverlere,
demokratlara, bütün halka azgınca
saldırıyorlar. Bunun en son örneğini
demokrat bir teknik elemanı İTÜ
Elektrik Fakültesi Dekanı Profesör
Bedri Karafakioğlu'nu öldürerek gös
terdiler. En yetkili ağızlar, bizzat
Başbakan, faşist çetelerin MHP tara
fından yönlendirildiğini açıkladı. As
keri darbe özlemleri ile sıkıyönetim
çığlıkları atan çete reisi suç üstü ya
kalandı.

Onlar, faşizmin karanlığına ulaş
maya çabalıyor. Fakat biz tüm de
mokrat güçler, eylem birliği yaparak
faşizme geçit vermeyeceğiz. İşçi ve
emekçi sınıfların aydınlığı ile faşiz
min karanlığını yırtacağız.
Faşizmi ezeceğiz.
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Acil Görev: ÖRGÜT İÇİ VE
ÖRGÜTLE RAR ASI BİRLİK
"Faşist mihraklarca tezgahlanan saldırı ve cinayetle
rin ardı kesilmiş değil. Yaşam koşullarının olanca zorluğu
sürüyor Ücretlerin dondurulması girişimleri, durumu
emekçiler lehine değiştirmeyecek olan vergi tasarıları
MEY AK kesintilerinin gaspının yasallaştırılması gündem
de
Bunlar, Haziran ayı içinde toplanan 4. Olağan Genel
Kurulumuzdaki tesbitlerden bir kaçı. Aradan dört ay geç
ti. Bu dört ay içinde "ücretlerin dondurulması girişimle
ri" kuvveden füle çıkarıldı. Türk-lş ile Hükümet arasında
"Toplumsal Anlaşma" imzalandı. Şim di bunun yaygınlaş
tırılmasına çalışılıyor.
25 Kasım günü yayınlanan Kararname ile memur sta
tüsünde çalışanların maaşlarında zorunlu bir artış yapıldı.
Ama bu, reel bir artış değil. Reel düşüşlerin yalnızca bir
bölümü karşılanıyor. Ve şu da çok açık olarak biliniyor
k i; yükselen fiyatlar, verileni birkaç ay içinde süpürüp gö
türecek
Aynı kararnamede çok daha çarpıcı bir şey var:
M EYAK kesintileri. M E YA K kesintilerine devam oluna
cağının altı bir kez daha kalın çizgilerle çiziliyor. Y akın
da çıkarılacak olan M EYA K Yasası vurgulanırcasına..
'Durumu emekçiler lehine değiştirmeyecek olan
vergi tasarıları" ise Meclis gündeminin ilk sırasında...
İşçilerin emekçilerin ekonomik haklarına getirilen ve
getirilecek olan bu sınırlamalar "işçilerin, emekçilerin üze
rindeki anti-demokratik, siyasi baskıların artırılması
yönünde de girişimlerin ortaya çıkacağı anlamına gelmek
tedir " Nitekim, Hükümetin buyönde yasal düzenlemelere
gitme hazırlığı içinde bulunduğu biliniyor.
Bütün bunlara karşılık, bırakınız fiyatların dondurul
masını bir yana, fiyat artış hızlarını düşürecek herhangi bir
ciddi tedbir bile ufukta gözükmüyor. Türk Lirası, yabancı
paralar karşısında hızla değer kaybetmeye devam ediyor.
20 Eylül 24 Ekim arasında TL., DM karşısında % 11,5 ora
nında değer kaybetti.
Emperyalizmin finans örgütlerinin dikte ettiği ekono
mi politikasının acı sonuçları işçiler,emekçiler tarafından
olanca ağırlığıyla yaşanıyor.
İşçilerin, emekçilerin ekonomik-demokratik hakları
sözkonusu olduğunda, bu hakların önüne set çekmeyi ba
şaranların, her geçen gün azgınlıklarını artıran faşist odak
ların üstüne gitmeyişi ise son derece çarpıcıdır. Son dört
ayda değişmeyen, bu oldu.
Faşist güçler kendilerine iktidarın yolunu açacağını
umdukları tırmanışlarını sürdürüyorlar. Faşist saldırı ve te
rör toplumun her kesimini hedef alıyor. Aralarında TÜTED Ankara Şubesi üyesi Hürcan Gürses arkadaşımızın da
bulunduğu TİP üyesi 7 genç faşist çetelerce katledildi.
Bundan hemen iki hafta sonra İT ü Elektrik Fakültesi
Dekanı Ord. Prof. Karafakioğlu faşistler tarafından öldü
rüldü. Gün geçmiyor ki, bir yurtsever ya da bir demokrat,
ya da bir sosyalist öldürülmesin.
Bu böyleyken, burjuva basım olayları hâlâ sağ-sol
çatışması olarak kamuoyuna yansıtma çabasındadır. MC

ortaklarının önde geleninin ise hâlâ etekleri zil çalıyor,
akan kanlar üzerinde sevinç çığlıkları atıyor.
Peki, en kısa zamanda can güvenliğini sağlayacakla
rını vadedenler, bu vaadleriyle milyonlarca işçinin
emekçinin oyunu alıp işbaşına gelenler, ya onlar ne yapı
yor. Onlar da hâlâ "sağa da karşıyız sola da karşıyız" an
layışı içinde, hâlâ olaylara açıkça teşhis koyup bunu ce
saretle ilan etmekten çok uzakta, hâlâ kararsız ve hâlâ
yalnızca "u m u t" dağıtmakla meşgullar. Ve açıkça iktidarı
ele geçirme hesabına yatmış faşizmi milyonların önünde
teşhir ve mahkum etmenin en etkin araçlarından biri olan
TRT hâlâ, öldürülenlerin çetelelerini tutmakla meşgul.
Sırtını emperyalizme ve yerli burjuvaziye dayayan fa
şist güçler, içte tırmanışlarını sürdürürken, öte yanda "fa
şizme de" karşı olduklarını söyleyenler tarafından ülkemi
zin emperyalizme olan bağımlılığı pekiştiriliyor. ABD'nin
silah ambargosu kalktı ama böylece ulusal savunmamız
üzerindeki ABD ipoteği bütün koşullarıyla yeniden tesis
edildi. Amerikan üsleri yeniden faaliyete geçirildi.
Tablo böylesine karanlıktır. Ama bu, karamsarlığın,
teslimiyetin tablosu değildir. Belki çok canlar pahasına,
belki tırnakla kuyu kazarcasına, ama Türkiye işçi smıfı ve
onunla birlikte tüm emekçiler yarının aydınlık Türkiye'si
ne doğru yürümektedirler. Objektif olgu budur. Hakim sı
nıfların objektif korkusu budur ve faşist güçlere kan ver
menin temelinde yatan da bu korkudur. Tarihin çarkları
tersine dönmüyor, Türkiye'de de dönmeyecek.
Sorun çarkları daha hızlı döndürmek. Her demokra
tın, yurtseverin, sosyalistin çarkların daha hızlı dönmesine
katkısı olacak. Ama asıl katkı örgütlenme ile, örgütlü mü
cadele ile mümkün. Son tahlilde tayin edici katkı işçi sını
fının siyasi hareketi etrafında örgütlenme ve siyasi mücade
le ile mümkün. Ama o gün gelene dek yapılacak çok şey
var. örgütümüze, tüm demokratik kitle ve meslek örgütle
rine de bugün düşen görevler var.
Hemen her demokratik kitle ve meslek örgütü bugün
az veya çok, ama ciddi iç sorunlarla karşı karşıya, örgüt
bütünlüğünü zaafa uğratan, örgütün gücünü kıran sorunlar
la. Bu sorunların yaratıcısı olarak yalnızca burjuvaziyi gör
mek ya da göstermek, sorunu çözmek için yeterli değil,
örgütün her üyesi ortaya çıkan sorunun nedeninde kendi
sinin de bir hata payı olup olmadığını önce kendisine sor
malıdır. Burjuvaziye çuvaldızı batıralım, amakendimize
en azından iğne
Faşist tırmanışa karşı, demokratik kitle ve meslek ör
gütlerinin bugün en acil görevi örgüt bütünlüğünü yeniden
tesis etmek, korumak ve bu bütünlük içinde tüm kitle ta
banlarını seferber edebilmektir. Hangi kesimden gelirse
gelsin tüm likide edici tavırlar mahkum edilmelidir
Söz konusu acil görev, aynı zamanda örgüt İÇİ bir
lik kadar örgütler arası birliğin, eylembirliği ve güçbirliğinin sağlanmasını da içermektedir. Faşizmi geriletmenin,
faşist tırmanışı durdurmanın yolu işçilerin, emekçilerin
örgütlenmelerinden, örgütlü güçlerini faşizme karşı omuz
omuza seferber edebilmelerinden geçmektedir.

TÜTED GENEL KURULU

TÜTED 4. Olağan
G enel Kurulu
toplantı halinde...
A şağıda, gen el
kurula
uluslararası tekn ik
elem an örgütlerinden
iletilen başarı ve
dayanışm a
mesajlarından
bazıları...

4. Genel Kurulumuz 17-18 Hazi
ran 1978 tarihinde D.S.t. Konferans
Salonunda toplandı.
Geçmiş dönem çalışmalarının de
ğerlendirilmesi ve gelecek dönem ça
lışmalarının ana hatlarının çizildiği 4.
Genel Kurul, bağımsızlık-demokrasi
mücadelesinde, teknik elemanların
yeri ve konumu, örgüt içi demokra
tik merkeziyetçi işleyişin güçlendiril
mesinin gereği, teknik elemanların
ekonomik-demokratik ve siyasal hak
lar mücadelesini sekteye uğratan yan
lış eğilimler ve bu mücadelenin çıkar
larını dar grup çıkarlarına feda edici
girişim ve görüşlerin eleştirildiği bir
toplantı oldu. Genel Kurul'dan örgü
tümüz daha da güçlenerek çıktı.
Bazı siyasal kuruluşların temsilci
lerinin de konuk olarak katıldığı ve
konuşmalar yaptığı Genel Kurul,
TÜTED Genel Başkan Aykut Göker'in konuşmasıyla açıldı. Aykut
Göker konuşmasında Bilimsel-Teknolojik Devrim ve teknik elemanlar
konusuna ağırlık vererek bugünkü
ekonomik-politik durumun kısa bir
değerlendirmesini yaptı.
"Teknik Elemanlar Uluslararası
Bağlantı Komitesi", "Dünya Bilim
işçileri Federasyonu", "SSCB-Tüm
Bilim ve Mühendislik Dernekleri Bir
liği", "CGT'ye Bağlı Mühendisler,
idareciler ve Teknisyenler Genel
Birliği -(UGICT) Fransa", "Kıbrıs
Türk Amme Memurları Sendikası" gi
bi yabancı kuruluşlar ve DlSK ve
bazı bağlı sendikalar, TMMOB, TümSAYFA 4

Yüksek Tekniker ve Teknikerler Der
neği, Türk Prospektörler Derneği,
Türk Tabipler Birliği, Halkevleri, Ba
rış Derneği, TÜMÖD, TÜM-DER,
TÜS-DER, Çağdaş Hukukçular Der
neği, GENÇ-ÖNCÜ, IGD ve Sosyalist
Gençlik Birliği'nin içinde yer aldığı
örgütler gönderdikleri mesajlarla Ge
nel Kurulumuza katıldılar ve dayanış
malarını bildirdiler.
Genel Kurul, çalışmalarını 2. gün
de tamamlayarak seçimlere geçildi.

Seçilen Yönetim Kurulu görev bölü
münü aşağıdaki şekilde yaptı.
Genel Başkan : Aykut GÖKER
Genel Sekreter: Reşit OĞUZ
Genel Sayman : Muzaffer AVCI
üye
: Günay BOLAZAR
üye
: Tayyar ALACA
üye
: Haluk ORHUN
Üye
: Hüseyin ÖZCAN
üye
: Macit DEMİR
Üye
: Yiğit SAY ILGAN

Daha güçlü bir TÜTED için tüzük değişikliği
4. Genel Kurulumuzda TÜTED Hizüğü, önemli de
ğişikliklere uğradı. Ait oldukları örgütlerin örgütsel
yapısını belirleyen tüzüklerin, zaman içinde örgütlerin
ulaştığı örgütsel yapıya göre, yeniden gözden geçiril
mesi gerekli olmaktadır. Bir örgütün gelişmesine ayak
uyduramayan tüzükler; örgütün bir taraftan verimli
çalışmasını önlerken, diğer taraftan da daha ileri
boyuttaki örgütlenmesinin önüne bir set oluştururlar.
Tüzükte yazılı dan hükümlerin, işbaşına gelmesi ge
reken kurulların kağıt üstünde kalmaması hayata ge
çirilmesi zorunludur. Hayat içinde yeni düzenlemeler
önermenin yeni yeni hükümler getirmenin başka bir
yolu yoktur.
Aynca örgüt yapısına uygun olarak tüzükteki ör
gütsel disiplin hükümleride örgütün işleyişinin önünü
açacak şekilde olmalıdır.
Geçtiğimiz 4. Genel Kurula giderken iki yıllık de
neyimini dikkate alan TÜTED MYK; örgütümüzün
gelişmesi yolunda önemli gördüğü bazı Tüzük değişik
liklerini Genel Kurula önerdi. Burada önemli gördüğü
müz bazı tüzük değişikliklerinin üzerinde durmakta
yarar görüyoruz.
Üyelik sorunu: TÜTED'in 1971 yılındaki kuruluşu
sırasında, TÜTED'in taban sınırlamasına gidilirken
yapılan teknik eleman tanımlaması, gelişen teknoloji
ile birlikte oluşan teknik eleman mesleklerini içerme
diği gerekçesiyle;1974 yılında yapılan 2.Genel Kurul'da "Mal ve hizmet üretiminde teknik görev alanlarla
teknik eleman niteliğine sahip kişi'' olarak değiştirildi.
Bu tanım,tüm teknik eleman kategorilerini içerirken,
pratikte zaman zaman, kontrol edilemeyecek düzeyde
bazı zorlama tanımların olabileceğini de gösterdi. Ge
nel Kurul zorlamaları önlemek amacıyla TÜTED'e
başvuru yapan üye adayının teknik eleman olduğuna
dair bir belgeyi de başvuru yaptığı giriş belgesine ek
lemesini getirdi.Böylece teknik eleman tanımı konu
sunda sübjektif düzeyde doğabilecek bulanıklık da gi
derilmiş oluyordu.
Genel Yönetim Kurulu, Danışma Kurulu: MYK
Geçtiğimiz dönemde önemli görevleri yerine getiren
Danışma Kurulu için; "TÜTED Şube Başkanlarından
oluşan Danışma Kurulu gelecek dönemde mutlaka iş
letilmeli ama şube sayısının daha da artacağı dikkate
alınarak işleyiş biçiminin yeni bir düzenlemeye ka
vuşturulması gereklidir" şeklinde bir değerlendirme
yapıyordu. Bu değerlendirme sonucunda Genel Ku
rul, Danışma Kurulunu bir organ haline getirdi ve iş
leyişini saptadı.
Ayrıca artan örgütlenme de dikkata alınarak, Mer
kez Kurullarında daha fazla üyenin çalışmalara so
rumlu olarak katılabilmesini sağlamak amacıyla Mer
kez Yürütme Kurulu 9 kişi olarak saptandı ve MYK
üyelerininde içinde bulunduğu 21 kişilik Genel Yö
netim Kurulu düştürüldü. Böylece TÜTED; MYK
çalışmalarını denetleyen, ileriye yönelik çalışma pers
pektiflerini belirleyen, Genel Kuruldan sonra en yet
kili bir organ dan ve büyük çoğunluğu Ankara dışın
dan seçilen Genel Yönetim Kuruluna kavuşuyordu.
İşyeri temsilcilikleri ve işyeri komiteleri. TÜTED

çalışmalarının temelini oluşturan İşyeri Temsilciliği
ve İşyeri Komiteleri Son Genel Kurulumuzda Şube
lerin bir organı halir ; getirilirken, işyeri temsilcileri
nin seçimle işbaşm< gelmesi ve seçim usulleri Tü
zük Hükmüne bağlanıyordu. Geçtiğimiz dönemde
MYK kararıyla oluşturulan ve hayata geçirilen işyeri
komiteleri ve işyeri temsilcilikleri tüzüğümüzün emre
dici hükmü duyor ve böylece işyeri temsilciliklerinin
TÜTED çalışmalarına daha fazla katkıda bulunması
nı ön koşulu yaratılıyordu.
İşyeri temsilcilikleri gibi, tüzüğümüze getirilen yeni
bir hüküm ise Geçtiğimiz Dönemde MYK kararıyla
oluşturulan Sosyal Dayanışma Fonunun daha sağlam
ilkelerle sürdürülmesi ve mali olanaklarımızın temelini
oluşturan üye aidatlarının koşullara göre yeniden sap
tanması olmuştur.
örgüt Disiplini: örgütümüzün demokratik merke
ziyetçi yapısının titizlikle korunması ve bu yönde do
ğabilecek bazı sorunlara daha sıhhatli yanaşabilmek
için hazırlanan Disiplin Yönetmeliği Genel Kurulu
muzca kabul edilip uygulamaya geçiyordu.
Sonuç. Genel Kurulumuzca gerçekleştirilen Tüzük
değişikliklerine genel olarak baktığımızda; geçmiş ça
lışma dönemi içinden çıkmış deneylerin tüzük değişiklikleine yansıtılmaya çalışılmış olduğunu görürüz,
özellikle böyle bir değişiklik için MYK ile birlikte şu
belerimizin de gereksinim duyması ve bu yönde katkı
da bulunması örgütümüz için ayrı bir önem taşımakta
dır.
Böyle bir değerlendirmeyi örgütümüz için yaparken
bakış açımız daima örgütümüzün gelişmesine ve örgü
tümüzün çıkarlarına yönelik olmalıdır. Aksi bir bakış
şekli tüzük değişikliklerini ve örgüt çalışmalarına ba
kış açımızı daraltır, görmemiz gerekenleri görmemizi
önler.
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İŞÇİ SINIFININ SENDİKAL ÖRGÜTLENMESİ ÜZERİNDE OYUNLAR:

TOPLUMSAL
Üç ay kadar önce, hükümet ile Türk-Iş arasında im
zalanan toplumsal anlaşmaya, başta DİSK olmak üzere,
çeşitli demokratik örgütler karşı çıktılar. TÜTED Genel
Başkanı Aykut Göker, 22 Temmuz günü yaptığı basın
açıklamasında; "Türk-îş ile hükümet arasında varılan an
laşma, işçi ücretlerini dondurma yolundaki ekonomi
politikasının hayata geçirilmesindeki ilk somut adımdır"
dedi.
Toplumsal anlaşma ile işçi ücretlerinin dondurulma
sı amaçlandığı halde, geçen süre içinde Türk-îş’e bağlı
sendikalar ile kamu kuruluşları arasında bağıtlanan top
lu sözleşmelerde, işçi ücretlerinin nisbi olarak yüksek tu
tulması, ilk bakışta kolayca anlaşılmayan bir tavır gibi
görünmektedir. Tıpkı bunun gibi, "köylüden yanayım"
diye taban fiyatlarının düşük tutulması, "dar gelirliden
yanayım" deyip, bir yıl içinde yüzde 70'i aşan hayat pa
halılığı karşısında kamu emekçilerinin ücretlerine zam
yapıyoruz söylevleri ardından çıkarılan yasa gücündeki
kararname ve görülmemiş oranlarda vergi kesintileri,
genel seçimlerde kendilerini açıkça destekleyen DİSK'in
karşıya alınıp Türk-İş ile toplumsal anlaşma imzalanması
da, ilk bakışta kolayca anlaşılmayan tavırlar gibi görün
mektedir.
Bu bulanıklığın ardında kotarılmak isteneni görebil
mek kolay değil. Ancak sorunlara işçi sınıfının bilimi
açısından bakanlar için bu davranış ve tutumlar hiç de
şaşırtıcı olmadı. Bilinen bir politikanın beklenen uygula
maları bunlar.
EMEKÇİDEN YANA GÖRÜNEREK
ARTI DEĞER SÖMÜRÜSÜNÜ SÜRDÜRMEK
Sermayeden yanaiktidarlarınek amacı, artı değer sö
mürüsünü sürdürmektir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli
yöntemler izlenir. Kırbaçlı-süngülü sömürü aygıtı olan fa
şizmden başlayıp, emekçilerden yana görünerek parlak
söylevlerle artı değer sömürüsünü sürdürmeye kadar uza
nan bu yöntemleri, aynı kefeye koymak mümkün değil
dir. Sermayenin gücü ile işçi sınıfı hareketi arasında sür
dürülen mücadele ve dünya sosyalist hareketinin gelişimi
sonucu, yönetim biçimi değişime uğrar. Sıkıyönetimli,
Milli Güvenlik Mahkemeli iktidarlar yerlerini emekçiler
den yana görünerek artı değer sömürüsünü sürdüren "öz
gürlükçü demokrasi"lere bırakırlar.
ÖRGÜTLÜLÜK DÜZEYİ
Emekçi sınıf ve tabakalar üzerindeki sömürü, bu
sınıf ve tabakaların örgütlülük düzeyi ve mücadele pratiği
ile ters orantılıdır. Taban ücretlerinin düşük tutulması,
köylülerin örgütsüzlüğü ile, memur ücretlerinin satınalma
gücünün düşürülmesi, kamu emekçilerinin örgütlülük
düzeyi ile yakından ilgilidir. İşçilerin örgütlenme düzeyi
ve mücadele pratiği, onlar üzerindeki sömürünün, kamu
emekçileri ile aynı boyuta ulaşmasının önündeki en
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önemli engeldir. Bu nedenle mücadele bu engeli aşmaya,
işçilerin örgütlülük düzeyini düşürmeye yöneltilmiştir.
DİSK İ LİKİDE ETMEK
İşçi sınıfının ilerici sendikal örgütü DİSK, kitle ta
banındaki işçilerin bilinç düzeyi ve mücadele pratiği ne
deniyle, sermaye çevrelerinin korkulu rüyası olmaya de
vam etmektedir. İşçi ücretlerinin dondurulmasına giden
yol, DİSK'i likide etmekten geçmektedir. Meseleye bu
açıdan bakıldığında, iktidarın, kendisini genel seçimlerde
destekleyen DİSK'i karşıya alıp, Türk-İş ile anlaşmaya
varmasının altında yatan gerçeği görmek mümkündür.
Türk-İş'e bağlı sendikalar ile kamu kuruluşları arasında
bağıtlanan toplu sözleşmelerde, işçi ücretlerinin şimdilik
nisbi olarak yüksek tutulması, DİSK üyesi işçileri Türktş'e üye olmaya zorlamak içindir. Böylece DİSK, ya yola
gelip toplumsal anlaşmaya katılacak, ya da üye tabanını
rürk-İş'e kaptıracaktır. Her iki durumda da işçi ücretle
rinin dondurulmasının önündeki engel, temizlenmiş ola
caktır.
SENDİKAL ÖRGÜTLENME
YOKEDİLMEK İSTENİYOR
Geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı, bir kanun ta
sarısı hazırlamakta olduklarını müjdeledi. Sendikaların
Çalışma Bakanlığına bildirdikleri üye sayıları ile sigortalı
işçi sayılarını açıklayan bakan, bu sayılar arasında büyük
fark olduğunu anlatarak, sendikaların yetki alabilmek
için üye sayılarını yüksek göstermek amacıyla gerçek dışı
üye bildiriminde bulunduklarını, ya da bir işçinin birden
fazla sendikaya üye olmak durumunda kaldığını söyledi.
Bu durumları önlemek için bir kanun tasarısı hazırladık
larını anlattı.
Parlak sözleri bir kenara itip, getirilmek istenen yasa
hükmünün ne sonuçlar vereceğini görmek gerekir! Bir
işyerinde bir sendika olacak. Bazı işçiler ücretlerinden
belirli bir miktarın sendika ödentisi olarak kesilmesine rı
za gösterip bu sendikaya üye olacaklar. Grev gündeme
geldiğinde aylarca ücret almamayı göze alıp direnişe
geçecekler. Sonuçta toplu sözleşme ile bazı haklar elde
edecekler. O işyerinde bulunup da sendikaya üye olma
dığı için ödenti vermeyen, greve katılmadığı için grev sü
resince ücretini almaya devam eden diğer işçiler de toplu
sözleşmenin getirdiği tüm haklardan yararlanacaklar. Bu
durumda sendikalara üye olacak kaç işçi bulabilirsiniz?
Toplu sözleşmelerde elde edilen hakların işveren
tarafından, taraf sendikaya üye olmayan işçilere uygu
lanmasını önlemek için ağır müeyyideler getirilmiştir. Ve
bu hükümler "Sendikanın Güvencesi" başlığı altında top
lanmıştır. Sermaye çevrelerinin sözcüleri, sendikaların
güvencelerini yoketmek üzere yasa hazırlarken, ne yap
mak istediklerini çok iyi biliyorlar. Ama bilmek isteme
dikleri bir gerçek var: İşçiler, emekçiler, bu parlak sözle
rin arkasında nelerin gizlendiğini göremeyecek kadar saf
değiller.
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Meslek liseleri düzeyinde eğitim gören teknik eleman
ların intibakları. 4/10195 sayılı kararname hükümlerine
göre çalıştırılan ve işçi sayılan teknik elemanlar 657 sa
yılı Devlet Memurları Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle me
mur statüsüne geçirilmişlerdir. Sözkonusu yasanın orta
ya konuş iddiası ne olursa olsun teknik elemanlar açısın
dan iyileştirici sonuçlar ortaya çıkmamıştır. Tersine sen
dikal haklarından yoksun bırakılan teknik elemanlar
ekonomik sıkıntı içinde itilmişlerdir. Bunun ardından da
yetişkin teknik elemanların kamu sektöründen özel sek
töre akması gözlenmiştir.
Süreç içinde sözkonusu yasa, geçirdiği büyük değişik
liklerle belirli bir anlayış bütünlüğünü yitirmiş, kendi ta
nımladığı sınıflamalarda bile çelişik durumlar ortaya çı
karmıştır. İşte, orta ve dengi okullardan sonra üç yıllık
eğitim gören teknik elemanların intibakları böylesi çeliş
kiler gösteren konulardan biridir.
Bilindiği gibi 657 sayılı yasanın 1897 sayılı yasa ile
değişik 36. maddesinin ortak hükümler bölümünün A
bendinin 4. fıkrasında; teknik hizmetler sınıfında görev
almak şartıyla jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog,
jeomorfolog, kimyager, fizikçi, metametikçi, istatistik
çi, yöneylemci, matematiksel iktisatçı, erkek teknik öğ
retmen okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve
yüksek teknikerler, tütün ve müşkirat eksperleri, tanm
alet ve makinaları uzmanlık yüksek okulu mezunlan ile
benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisaıısiyerleri, öğ
renimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademele
rine bir derece ilave edilmek suretiyle intibaklarının ya
pılacağı hükmü bulunmaktadır.
Yasada, teknik eğitim veren okullar ve teknik hizmet
sayılan meslekler sıralanmış, yasa hükmünde yer almayan
okul ve mesleklerinde bu hükümden yararlanabilmesi
için "... benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri..." kaydı konmuştur.
Lise düzeyinde eğitim gören ve memur statüsünde ça
lışan teknik elemanların da bu madde de belirtilen bir
üst derece ile intibak ettirilmesi gerektiği görüşünde olan
TÜTED bu amaçla çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Bu
girişimlerin sonucu Maliye Bakanlığı tarafından 11 Ekim
1976 tarihinde yayınlanan 35 numaralı genel tebliğde
teknisyen ve teknisyen yardımcıları tekniker ünvanına
sahip olmadıkları gibi mezkur fıkrada yazılı öğrenimi ha
iz bulunmadıkları cihetle, ilgililer hakkında sözkonusu
fıkra hükmünün uygulanması mümkün değildir." denil
miştir.
Maliye Bakanlığının, yasa hükmünün özünü gözönüne
almaksızın vardığı bu kararın yanlış olduğu kendilerince
de kabul edilmiş olacak ki yukarıdaki Genel Tebliğin pe
şinden yayınladıkları 38 numaralı Genel Tebliğde "Ko
nuyla ilgili olarak Bakanlığa intikal eden müracaatlar ve
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Devlet Personel Dairesinin istişari kararı dikkate alınarak
yeniden yapılan incelemede Tarım Teknisyenlerinin Tek
nik hizmetler sınıfına dahil bulunmaları, aynca inşaat,
makina, elektrik ve benzeri mühendislerin yardımcıları
durumunda olan Teknikerler gibi Ziraat Teknisyenlerinin
de Ziraat Mühendislerinin yardımcıları olarak görev ifa
etmeleri nedeniyle ilgililer hakkında Teknik Hizmetlerde
çalışmaları kaydıyla, söz konusu A bendinin 4. fıkrası
hükmünün uygulanmasının mümkün olabileceği sonucu
na varılmıştır." denilmiştir.
Bakanlığın 38 numaralı Genel Tebliğde "... uygulan
ması gerekir" yerine "... uygulanmasının mümkün olabi
leceği sonucuna varılmıştır" cümlesini kullanmakla ne
yi amaçladığı üzerinde durmayacağız. Ancak gerekçe
üzerinde durmakta yarar görüyoruz.
Bakanlık 35 numaralı Genel Tebliğinde öne sürdüğü
gerekçenin geçersiz olduğunu 38 numaralı Genel Tebli
ği ile kabul etmek zorunda kalmıştır. Red için öne sürü
len "... Teknisyen ve Teknisyen Yardımcıları Tekniker
unvanına sahip olmadıkları gibi meşkur fıkrada yazılı öğ
renimi haiz bulunmadıkları cihetle ... "hükmünü geçer
li kabul ederek Tarım Teknisyenlerinin ilgi hükümden
yararlandırılması olanaksızdır. Zira Tanm teknisyenleri
yukarıdaki mantıkla düşünlürse "Tekniker" ünvanına
sahip olamadıkları gibi "mezkur fıkrada yazılı öğreni
m i" haiz bulunmamaktadırlar. Ancak yazımızın başında
belirttiğimiz gibi yasanın özüne uygun bir eğitim gör
müşlerdir. Bu itibarlada yasa hükmünden yararlanmaları
gerektiği, "mümkün olabileceği" gibi pek çok anlama çe
kilebilecek cümlelerle de olsa kabul edilmek zorunda ka
lınmıştır.
Bu durumda, lise düzeyinde eğitim görkmüş Tanm
Teknisyenleri ile birlikte aynı düzeyde teknik eğitim gö
ren diğer Teknisyenlerin ve Yapı Sanat Enstitüsü mezun
larının da bu yasa hükmünden yararlanmaları gerekmek
tedir. Maliye Bakanlığının 38 numaralı Genel Tebliğinin
gerekçesinde Tanm Teknisyenlerinin Ziraat Mühendisle
rinin yardımcıları olarak görev yaptıklan görüşünden ha
reket edilmiştir. Aynı görüşten hareketle, İnşaat Mühen
dislerinin yardımcılan olarak çalışan Yapı Sanat Ensti
tüsü mezunlarının, ilgili daldaki mühendislerin yardımcı
ları olarak çalışan Teknisyenlerin de aynı hükümden ya
rarlanmaları gerektiği sonucuna vanlır.
Durum, yasanın aynı tanımlama içindeki kesimlere
eşit uygulanmaması anlamında Anayasa mn eşitlik il
kesine aykındır. Teknik elemanlann demokratik kitle
örgütü olarak TÜTED, teknik elemanların sendikal hak
larının, işçi sınıfıyla aynı sendikalarda örgütlenme hak
kını kazanma mücadelesinin esas olduğunu unutmadan,
bu tür aksaklıkların giderilmesi yönünde girişimlerini
sürdürecektir.
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4. PLANA GÖRE TÜRKİYE'NİN
SANAYİ YAPISI DEĞİŞMİYOR
DPT'nin 18 Eylül 1978 günü düzenlediği ve demokra
tik kitle ve meslek örgütlerinin katıldığı "4. Beş Yıllık
Kalkınma Planı Tanıtma ve Danışma Toplantısı"nda bir
konuşma yapan TÜTED Genel Başkam Aykut Göker
TÜTED'in plan üzerindeki görüşlerini belirtmiş ve özetle
şöyle demiştir:
"Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı kapitalist üre
tim ilişkilerinin egemen olduğu bir ülkenin planı, son
tahlilde burjuvazinin siyasi iktidarları tarafından uygula
nacak olan birplan. Bu verili koşullarda akla şu soru geli
yor: Daha yüksek bir kalkınma hızım öngören ama bu hı
zın bedelini işçilere emekçilere ödetmeyen, tam tersine
işçi ve emekçilerin yaşam koşullarında köklü iyileştir
meleri amaçlayan bir plan bu düzende hazırlanıp uygu
lanamaz mı? Yani bu plan bu verili koşullarda işçi ve
emekçflerin bekleyebilecekleri en mükemmel plan mı
dır? Bir sınır plan mıdır? Muhakkak ki değil. Türkiye'nin
bugünkü olanakları, bugünkü fiili ve potansiyel kaynak
lan kesinlikle işçilere, emekçilere daha iyi yaşam ko
şullan sağlamaya, üstelik , kalkınma hızını da %8 in
üzerine örneğin % 10-10,5 civanna çıkarmaya elverişli
dir. Ama böylesi bir planın hazırlanıp uygulanabilmesi
işçi, emekçi smıf ve tabakaların örgütlü mücadelelerini
yükseltmelerine, demokratik baskılanm yükseltmelerine
bağlıdır."
Daha sonra "Teknik İnsangücü Gereksinimi" konusu
na değinen TÜTED Genel Başkam ileriki yıllar için ön
görülen mühendis ve teknisyen sayıları arasındaki tutar
sızlığa dikkat çekerek, bu sayılar arasında teknoloji sa
nayi yapısına göre belirlenecek bir denge bulunması ge
rektiğini söylemiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür.
"Teknik insangücü gereksinimi saptanırken yalnızca
sayısal hedefler öngörülmesi anlamlı değildir. Mutlaka
nitelik yönünden hedefler öngörülmelidir, örneğin bu
gün mühendis ve mimar kesimleri dışında teknik eleman
kategorilerinin; gördükleri eğitim, istihdam alanları, mes
leki yetki ve sorumlulukları itibariyle önemli sorunları
vardır. Belirsizlikleri vardır. Bu alanda tam bir kargaşa
hakimdir. Bu çözülmeden, hedeflenen teknisyen sayısı
na ulaşılması hiç bir şey ifade etmeyecektir. Benzer bi
çimde mühendis ve mimarlar için de yalnızca sayısal he
defler seçmek yeterli değildir. Bugün Türkiye'de mühen
dis ve mimarların yetiştirildiği yüksek öğrenim kurum
lan kazandırdıkları kalifikasyon bakımından eş düzeyli
değildir, önemli sayıda mühendis ve mimar; öğrenimi
için aynı zamanı kullandığı, aynı parasal sıkıntılara kat
landığı halde devam etmek zorunda kaldıkları yüksek
öğrenim kurumlannın teknik yetersizliği nedeniyle di
ğerlerinden mezun danlann kalifikasyon düzeyine ula
şabilmek ve çalışma hayatında eş düzeyde olanaklara
^ sahip olmak hakkına sahip değildir.
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Evet, sayısal hedefler öngörülmüş, fakat bilinmelidir.
ki, hedeflenen sayıda teknik eleman, sorunlan çözülme
miş bir kadro oluşturacaktır. Böylesi Ur kadrodan sağla
nacak verim hesaba katılmış mıdır"
TEKNİK ELEMANLARIN DURUMU
Teknik elemanların mesleki sorunları açısından Pla
nın bir şey getirmediğini açıklayan Aykut Göker bu
konuda şunlan söylemiştir:
"Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisinden
öyle anlaşılmaktadır ki, önümüzdeki beş yıl içinde Türki
ye'nin teknoloji-sanayi yapısında önemli değişiklikler ol
mayacaktır. Teknik elemanların öznel, mesleki sorunları
açısından bunun açık anlamı şudur:
- Teknik elemanlar bilgilerini, mesleki yeteneklerini
tam anlamıyla kullanma, kendilerini mesleki açıdan ge
liştirme olanaklarını önümüzdeki beş yılda da bulamaya
caklardır.
- Türkiye'nin sanayi ve teknoloji yapısının belirlediği
sınırlılık, çok sayıda teknik elemanı daha az kalifikasyonu gerektiren alanlarda çalışmaya zorlamaktadır. Bunun
doğal sonucu olarak bir üst kategoride bulunanların mes
leki yetki ve sorumluluklarının alt sınırı, bir alt katego
ride bulunanların aleyhine boyuna genişlemekte ve he
men hemen tüm teknik eleman kategorilerinde çok sayı
da eleman, sahip oldukları kalifikasyonun altında çalış
mak zorunda kalmaktadır, öyle gözümektedir ki önü
müzdeki beş yılda da teknik elemanların mesleklerine
yabancılaşma sorunu devam edecektir.
- Çözülemeyen mesleki, toplumsal sorunlann ve is
tihdam sorunlarının sonucu olarak beyin göçü devam
edecektir."
VERGİ ADALETSİZLİĞİ
Daha sonra gelir dağılımındaki ve vergi yükümlü
lüğündeki dengesizlikleri örnekleriyle açıklayan TÜTED
Genel Başkanı bu dengesizliklerin hangi önlemlerle, na
sıl giderileceğinin açıklanması gerektiğini ve rakamsal he
deflerin konması gerektiğini belirterek,
'Bizim bu konudaki somut talebimiz, öteden beri sa
vunduğumuz talep şudur: Toplumsal sınıf ve katmanla,
nn toplam vergi gelirindeki paylan, ulusal gelirden aldıklan pay ile eşdüzeyli olmalıdır." demiştir.
Ücretlere uygulanan istisna ve muafiyetlere ilişkin
plan hedeflerinin "boyutsuz, tanımlanmamış ve yuvar
latılmış" olduğuna dikkati çeken Aykut Göker, "Bi
zim bu konudaki ücretliler açısından taleplerimiz de
açıkça bellidir ve somuttur" diyerek TÜTED'in talep
lerini şöyle sıralamıştır:

"■ Yalnızca ücretlilere uygulanan özel indirim asgari
ücret düzeyine yükseltilmelidir. Asgari ücretin her yük
seltilmesinde özel indirimin de aynı düzeye yükseltilme
sini sağlayan bir işleyiş biçimi getirilmelidir.
- Asgari ücret her yıl yeniden saptanmalıdır. Asgari
ücretin saptanmasında tüm ücretliler söz ve karar sahibi
olmalıdır.
- Ücretlilerden kesilen mali denge vergisi kaldırılmalı
dır.
-İkramiye, yan ödeme, sosyal yardım, prim ve benze
ri fer'i ödemeler, bu tür ödemelerin yıllık tutan ne olur
sa olsun, ücretten ayn olarak vergilendirilmelidir.
-Memur aylıklarından kesilen % 5 MEY AK kesintile
rinin yasal olmadığı görüşünü muhafaza ediyoruz. Ancak
bu kesintinin devam ettiği sürece, OYAK kesintisi için
yapıldığı gibi MEY AK kesintisi de vergi matrahından düşülmelidir."
VERGİ Mİ? FAİZSİZ KREDİ Mİ?
Aykut Göker vergi yükümlülüğü yönünden bir diğer
ayrıcalığa dikkati çekmiş ve ücretlilerin vergilerini peşin
ödemelerine karşılık, beyannameli mükelleflerin vergile
rini bir yıl sonra ödediklerini belirtmiştir.
Planda bu konuya ilişkin "ürkek ve dolambaçlı" bir ifa
de kullanıldığını söyleyen TÜTED Genel Başkam bu ayncalıklı durumda: "örneğin bir sanayici bir yıl süreyle
ödeyeceği vergi tutarında devletten faizsiz kredi sağla
mış olmaktadır. Vergi gecikme cezası olarak uygulanan
ceza hadleri de (gecikilen ilk ayda %10 , daha sonraki ay
larda %2) beyannameli mükelleflere vergilerini geç öde
me imkânını sağlamaktadır. Çünkü bu hadler genel ola
rak borçlanmalardaki cari faiz hadlerinin ve diğer mas
rafların altında kalmakta ve vergi mükellefi vergi borcu
nu geç ödeyerek kendisine daha ucuza mal olan bir kredi
kaynağı bulabilmektedir" demiş ve beyannameli vergi
mükelleflerinin vergilerini, geliri elde ettikleri yıl içerisin
de ve en çok üç aylık dönemler sonunda ödemesini ve
ceza hadlerinin cari faiz haddinin üzerinde tutulmasını is
temiştir.
Planda yer alan çeşitli vaadlerin sözde kalmaya mah
kum olduğunu ifade eden Aykut Göker bu vaadlerin ne

den gerçekleştirilemiyeceğini açıkhyarak konuşmasını
şöyle tamamlamıştır:
Ama bütün bunlar kapitalist ekonomi sisteminde
"oyunun kurallarına uyularak ' gerçekleştirilecektir! Şu
veya bu eğilimdeki ama sonuç itibariyle burjuvazinin
siyasi iktidarı eliyle gerçekleştirilecektir! O halde nasıl
gerçekleştirilecektir? Somut olarak sorbyoruz:
- Emperyalizmle bütünleşmeye varan siyasi, ekono
mik, askeri, kültürel alanlardaki bağımlılık zincirleri kırıl
madan,
-Tekelci sermayenin iç pazan giderek kontrolü altına
alan ekonomik gücü kırılmadan, tekelci sermaye egemen
liği sınırlanarak sonuçta ortadan kaldırılmadan, bu hede
fe yönelik hiç bir kurumlaştırma öngörülmeden,
-Yabancı sermayeli yatırımlar kam ulaştırılmadan, ya
bancı sermaye ve petrol yasalan kaldırılmadan,
- Dış ticaret, toptan ticaret, bankalar, sigorta şirketle
ri devletleştirilmeden,
- Maden ve eneıji kaynakları ve bunların işletilmesi
devletleştirilmeden,
-Planlar özel sektör için de uyulması zorunlu hale ge
tirilmeden,
- Şehir arazisi ve kıyılar kamulaştırılmadan ve konut
yapımı devletin temel işlevleri araşma öncelikle alınma
dan,
- Ücretlilerin yalnızca çalıştıkları işyerlerinde değil
hayatın tüm alanlannda siyasi, ekonomik ve kültürel
aktivitelerin yönlendirilmesinde yani ülke yönetiminde
yalnızca söz değil, söz ve karar sahibi olabilmelerinin önü
açılmadıkça, yani toplumsal demokratikleşme sağlanma
dıkça;
örneğin;
-Tüm çalışanlara grevli toplu sözleşmeli sendikal hak
lan, siyasi partilere girme, siyasi faaliyette bulunma hak
lan tanınmadıkça,
- özgürce örgütlenmenin ve düşünce özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmadıkça,
bütün bu vaad edilenler nasıl gerçekleştirilecektir?
Eğer bunlar öngörülmüyor ise, ücretlilerden plan
uygulamalarım desteklemeleri değil, ekonomik demokra
tik talepleri uğrundaki mücadelelerini yükseltmeleri bek
lenmelidir. Başka bir şey değil."

4. Beş yıllık
Kalkınma Planı
Tanıtma ve Danışma
Toplantısında,
TÜTED'in
görüşlerini
Genel Başkan
Aykut Göker
dile getirdi.
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TEKNİKERLER KURULTAYI

1. Türkiye Teknikerler Kurultayı 6-7 Mayıs tarihlerin
de Ankara'da toplantı, üzerinden uzun denilebilecek bir
süre geçmesine rağmen Kurultay güncelliğinden birşey
yitirmiş değil. Aksine Kurultay kararlarının ve tekniker
sorunlarının başta teknikerler olmak üzere en geniş teknikeleman kesimlerine aktarılması ve sorunlara sahip çı
kılmasının sağlanması önümüzde ertelenmez bir görev
olarak duruyor.
Teknikerlerin verdiği mücadele; TÜTED boyutunda
sürdürülen ekonomik-demokratik ve sendikal haklar mü
cadelesinin önemli bir bölümünü oluştururken aynı za
manda da tekniker sorunlarının çözümünün, teknik ele
manların birliğinden geçtiğini, tekniker sorunlarının çö
zümü yolunda atılacak her olumlu adımın, içinde barın
dırdığı teknik eleman kategorileri açısından teknik ele
manların en geniş tabana sahip kitle örgütü TÜTED'in
mücadelesini daha da güçlendireceği gerçeğini bir kez da
ha bilince çıkartıyor. Bu açıdan da örgütümüz TÜTED'e
önemli görevler düşüyor.
Ülkemizdeki genel eğitim politikası ve özel olarak da
teknik eğitim politikası, içinde yaşadığımız dışa bağımlı
kapitalist yapının tüm çarpıklıklarını taşıyor. Bu çarpık
yapıyı 1911'lerden bu yana okurken ve çalışırken en ağır bir biçimde yaşayan teknikerler, Mayıs ayı içinde düzeledikleri 1. Kurultayla sörunlarına ne denli sahip çık
tıklarını bir kez daha kanıtladılar.
Tekniker okulları da diğer teknik eğitim veren okullar
gibi, "üretim süreci içinde gerekli olan teknik eleman ih
tiyacı" dikkate almarak değil bir takım politik hesaplar
dikkate alınarak açılmış ve aynı şekilde de kapatılmıştır.
Bunun sonucu olarak da asıl sorun olan "ara teknik ele
man yetiştirme" sorununa "önce okulunu açıp sonra ünvan ve sorumluluklarını saptama ve sorun yarattığı za
man da kapatma" bakış açısı egemen olmuştur.
Tekniker okullarının geçmişine baktığımız zaman bu
bakış açısını çok açık bir şekilde görmek mümkün ola
caktır.
Geçen yıllar süresince yetki ve sorumlulukların sap
tanması için mücadele veren teknikerler, bilgi ve beceri
lerini daha üst düzeydeki eğitimle arttırmak olanağına da
kavuşmamışlardır.
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Teknikerler bu bulanıklık içinde, bulundukları kadro
lardan daha üst düzeydeki sorumlu kadrolara getirilme
mekte ve önlerine yetki ve sorumluluk sorunları çıkarıl
maktadır. Hem okuma olanağı vermeyeceksin, hemde
yetki ve sorumluluk gerekçesiyle üst kadroları kapalı tu
tacaksın. Eğitimde başlayan çarpık yapı giderek yaşam
sorunu haline geliyor.
Yukarda değindiğimiz tüm sorunlar Teknikerler Ku
rultayında dile getirildi. Kurultaya katılan Sayın Bakan
lar önemli vaadlerde bulundular.
Ama, teknikerler, sorunlarının çözümünUn örgütlü
mücadele ile alınacağını, kendi sorunlarının tüm ça
lışanların sorunlarından ayrılamayacağının bilincinde
olarak, Tekniker ve ülke sorunlarına ilişkin özetle şu
kararları aldılar:
* Teknik eğitim ülke ve emekçi çıkarları ön planda
tutularak üretimi hedeflemesi gerçeği ile yönlendirilme
lidir.
* Üretim içinde çıraklıktan mühendisliğe kadar ge
lişmek isteyen her bireye olanak tanınması için teknik
eğitime esneklik kazandırılmalıdır.
* Emeklilik yaşına kadar üretim içinde isteyene eği
tim ve gelişme imkanı sürekli açık tutulmalıdır.
* Her teknik eğitim kurumunun yetiştirdiği teknik
elemanların yapabilecekleri işler teminat altma alınıp
kanunlarla saptanmalıdır. Bunun yanında yetenekli ele
manlara üretim içinde gelişme ve daha yüksek sorumlu
luklar alabilme hakkı sürekli açık tutulmalıdır.
* Teknik eğitim, gelişigüzel yerlerde değil sanayinin
yoğun olduğu bölgelerde eğitim-üretim-insan gücü üçlüsü
gözönünde tutularak çözülmelidir.
* Uzun deneylerden geçmiş köy enstitüleri, tekniker
okulları gibi teknik eğitim kurumlarınm yararlan hatır
lanılarak, gelişen teknolojik şartalara göre bu eğitim ku
ramlarının canlandırılması vurgulanmalıdır. Veya mevcut
dan kurumlar (Meslek teknik yüksekokulu gibi) bu nite
likte eleman yetiştirecek şekle sokulmalıdır.
TÜTED GYK üyesi ve Tüm Yüksek Tekniker ve Tekni
kerler Derneği Başkanı Cihan Hamsici arkadaşımızın
açış konuşmasıyla açılan Kurultay'da Genel Başkanımız
Aykut Göker de bir konuşma yaptı.

MİPT'LER ekonomik, demokratik
ve sendikal mücadeleye
artan biçimde katılıyor
126 ülkeden, 230 milyon işçiyi temsil eden 303 kuru
luşun 996 gözlemci ve delegesiyle katıldığı, Dünya Sen
dikalar 1Federasyonunun h (WFTU)(1) 9 . Genel Kurulu,
(19-22) Nisan 1978 tarihlerinde toplandı.
Uluslararası sendikal hareketin en geniş birlikteliğinin
sağlanması doğrultusunda oldukça önemli bir yer işgal
eden Genel Kurul; aldığı kararlar ve yayınladığı çağrılar
ile uluslararası sendikal hareketin, barış ve silahsızlanma
mücadelesi için çok uluslu şirketlere karşı ortak mücade
lenin sağlanması için kararlılığını belirledi. Kongrede mü
hendisler, idari personel ve teknisyenlerin (MÎPT) müca
deleleri konusunda alınan kararın tercümesini aşağıda su
nuyoruz.

İS

☆

Yeni uluslararası ekonomik yapı, bilim ve teknoloji
nin, barış ve ilerleme yolunda insanlığın hizmetine sunu
labilmesi için herşeyden önce ona tam olarak hakim o
lumasım gerektirmektedir. Bilim ve teknolojiye hakim
olunması sürecinde; mühendisler, idareciler ve teknisyen
ler (MtPT); teknik, ekonomik ve toplumsal olaylar arasndaki ayrılmazlığı kavramaktadırlar. Bu ayrılmazlık ise,
MtPT'lerin toplumsal rol ve sorumluluklarını geliştirmek
te, neyi yapmalı, kimin için yapmalı? sorularıyla onları
karşı karşıya bırakmaktadır. Bu soruların yanıtları ise
içinde bulundukları ekonomik ve siyasal yapıya bağlı
olmaktadır.
Kapitalist ülkelerde MİPT'lerin toplumsal rd ve so
rumluluklarının gelişmesi, işçilerin mücadelesinin, temel
ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyüme doğrul
tusundaki kararlı baskılarının sonucunda ortaya çıkmak
ta, bu da MİPT'lerin ekonomik, toplumsal ve sendikal
haklar mücadelesine gittikçe artan bir biçimde katılma
larını doğurmaktadır. Kapitailst sistemin derinleşen ge
ne bunalımı MİPT'lerin durumlarında, yaşamave çalışma
koşullarıda mesleki anlamda yaratıcı ve örgütleyici özel
liklerinde kötüleşmeyi beraberinde getirmektedir.
Diğer ücretliler gibi MİPT'ler; vergilerin arttırıldığı,
çalışanların belli bir bölümünün ücretlerinin yükseltildiği
dönemlerdekendi satın alma güçlerinin düştüğünü görmüş
lerdir. Kapitalist ülkelerde MİPT'ler bilgi ve yeteneklerini
tam olarak kullanamamalarının yanısıra, büyük boyutlara
ulaşan işsizlik nedeniyle ya uzmanlıklarının dışında dü
şük ücretli bir işte çalışmaya yada yurt dışına göçe zor
lanmakta dırlar.
Uluslararası Tekellerin istekleri, gene onların denetimi
altında bulunan ve sadece onların mali çıkarlarına göre
belirlenen uluslararası işgücü piyasası (2) birçok MİPT'
lerin faaliyet alanlarında parçalanmalara, uzmanlaşmala
ra ve diğer yönlerden tehdit edici, kısıtlayıcı maddelerin
iş sözleşmelerinde yer almasına yol açmıştır.
Sendikal faaliyetlerin bu sosyal katmanlar içinde yay
gınlaşmasını durdurabilmek için, biryandan örgütlenme
özgürlüklerine karşı çıkılırken diğer yandan da karar ver
me ve sorumluluklarının sınırları daraltılarak söz söyleme
ve yaratma özgürlükleri tehdit edilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerde, bilim ve teknik işçilerinin
sosyal ve kültürel haklarının karşılanması "teknoloji
transferi "ne ve aşın sömürüye olanak veren ekonomi po
litikasına, işgücü arayışına dayanan'Uluslararasıişgücü pi
yasası" politikasının yarattığı işsizlik ve gizli işsizlik or
tamının içine terk edilmiştir. Böyle bir ortam ise geliş
miş kapitalist ülkelerin "beyin göçü" politikalarının ba
şarısına yardım etmektedir. Çok büyük boyutlara ulaş
mış bulunan bu day, uluslararası kuruluşlann bugüne
kadar yaptığı çeşitli çözüm önerileri üzerinde düşünme
gereğini ortaya koymaktadır.
Kapitalist ülkelerde; MİPT'lerin sendikal mücadele ve
taleplerinin diğer ücretlilerin mücadeleleri ile yakınlaş
ması; emekçilerin yaşam ve işkoşullarının düzeltilmesi
için verdikleri mücadelenin gelişmesinde karakteristik
bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır.
MİPT'lerin bu mücadeleye etkin darak katılmalan
hızla gelişen yeni bir dgudur. Hükümetlerin ve işverenle
rin diğer ücretli katmanların mücadelelerini engellemek
için MİPT'leri kullanabilmeleri hergün biraz daha güçleş
mektedir.
Eylem planındaki bu yakınlaşma diğer talepler yanın
da aşağıdaki talepleride kapsamak üzere örgütlenmektedir.
— Bilgilerinin sürekli darak yenilenmesi ve niteliklerinin
geliştirilmesi isteklerini de kapsayan, istihdam ve işgarantisi,
- İş güvenliği ve işçi sağlığını geliştirici önlemlerin
yeraldığı çalışma koşullarının iyileştirmesi,
- Herkesin alım gücünü korumayı ve geliştirmeyi ga
rantileyen, nitelikli ve nitelikli dmayan işçiler için daha
hızlı ilerlemeyi teşvik eden, garantileyen ve giderek ida
reciler için her çeşit "özel" ödemeyi ortadan kaldıran
ücret politikası,
-Mesleki çalışma alanlarına giren, toplum çıkarlan ile
bağdaşmayan (özellikle beyin göçü veya teknoloji trans
ferinin zararlı etkileri) konularda karşı çıkma hakkı ve
kaumoyuna doğru bilgiler verebilmek için söz ve eylem
özgürlüğü,
- özellikle gelişmekte olan ülkelerde beyin göçünü
durduran her dizeyde ve niteliktekiler için iş olanaklan
yaratan, bağımsız ve bilimsel gelişme temeline dayanan
sıhhatli sanayileşme ve tarımın modernleştirilmesi,
- Bilimsel ve teknolojik ilerlemeyi insanlığın hizmeti
ne sunabilmek için bilim işçileri, mühendisler, idareciler
ve teknisyenlerin uluslararası bilimsel ve teknik işbirliği
ülkenin ekonomik ve politik yapısı ne olursa dsun,
MİPT'lerin toplumsal rollerinin gelişmesi; uluslararası
işbirliği, banş içinde bir arada yaşama ve sosyal ilerleme
için gittikçe artan ortak payda ve faktör olmaktadır.
1) WFTU: World Federation of Trade Unions
2) International Division of Labour.
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14-15 Ekim günleri Ankara'da toplanan TÜTED Genel
Yönetim Kurulu aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

Faşizm,ancak işçilerin,emekçilerin örgütlü
gücü karşısında gerileyebilir, yok olabilir
İçinde bulunduğumuz bu günlerde ülkemiz içte ve
dışta önemli gelişmelere sahne olmaktadır. "Onurlu dış
politika" adı altında emperyalist-kapitalist sistemle dan
bağlar daha da kuvvetlendirilerek, ambargonun kaldırıl
masına karşılık ülkemizdeki ABD üslerinin çalışmalarına
yeniden izin verilmektedir. Emperyalizmin mali kuruluş
larından birkaç kuruş alabilmek için emperyalizme
ödün üzerine ödün verilmekte, ulusal bağımsızlığınız hi
çe sayılmaktadır.
Ülke içinde ise; emperyalist-kapitalist sisteme bağım
lılığın bir sonucu olarak fıatlarm süratle artması karşısın
da işçi ve emekçi kesimlerinin satmalma güçleri gerile
mekte, bu gerilemeye karşın, işçilerin ücretleri toplumsal
antlaşma ile dondurulmakta, köylülerin gelirleri taban fiatiarıyla düşük tutulmaktadır. Memur statüsünde çalışan
lara yapılacağı açıklanan gösterge değişikliği, aile ve ço
cuk yardımı biçimindeki ek ödemeler de hızlı enflasyon
karşısında göstermelik bir düzeyde kalacaktır.
Büyük burjuvazi halk kitleleri üzerindeki sömürüsünü
devam ettirebilmek için, işçi ve emekçilerin demokratik
taleplerini, hızla artan bilinçlenmelerini terörle önleme
yolunu seçmektedir. Bu amaçla faşist kuruluşlar destek
lenmekte, korunmakta, açık faşizmin şartları yaratılma
ya çalışılmaktadır.
Dışta olduğu gibi, ülke içinde de büyük burjuvaziye
ödünler veren Hükümetin ağırlıklı kanadı seçimlerden
önce yaptığı vaadlerin aksine ekonomik krizin yükünü iş
çi ve emekçilerin sırtma yüklemektedir. Hükümet, faşist
terörün üzerine kararlı bir şekilde gidememekte buna
karşın faşist terör hergün yeni canlar almakta, yeni he
deflere yönelmektedir. TÜTED üyesi Hürcan Gürses ar
kadaşımızın da aralarında bulunduğu 6 TİP üyesinin bir
tertip sonucu kurşuna dizilerek katledilmesi faşist terö
rün yöneldiği hedef açısından oldukça çarpıcıdır. Faşist
terörün kaynağı kurutulmadıkça, faşist örgüt ve kuruluş
lar kapatılmadıkça bu tip katliamlar son bulmayacaktır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumda; demokra
tik toplumsal muhalefet içinde yer alan kitle örgütlerine
ve örgütümle; TÜTED'e önemli görevler düşmektedir. Fa
şist tırmanışa, faşist tertip ve katliamlara verilecek en et
kin cevap demokratik toplumsal muhalefetin her geçen
gün örgütlülüğü arttırmasıdır, ta ki örgütlenmemiş tek ki
şi kalmayıncaya dek. Faşizm ancak işçilerin emekçilerin
örgütlü gücü karşısında gerileyebilir, yok olabilir.
örgütlenmenin ayrılmaz bir parçası darak işçilerin,
emekçilerin örgütleri arasındaki eylem ve güç birliği mut
laka daha ileri boyutlarda sağlanmalıdır. Demokrasiden
yana dan güçlerin 11 Ekim günü Ankara'da yaptığı antifaşist gösteride somutlanan dayanışma ve mücadele az
mini daha ileriye götürmek, faşizme karşı hayatm her
alanında daha güçlü eylemler yapmak kaçınılmaz ve ivedi
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bir görevdir. DİSK'in faşizme karşı işçi sınıfının ve diğer
tüm emekçilerin birliğini ve ortak mücadelesini sağlamak
amacıyla TÜRK-İŞ nezdinde yaptığı son çağrıyı ve de
mokratik kitle ve meslek örgütleriyle ortalı hareket etme
kararını bu açıdan olumlu bir adım olarak değerlendiri
yoruz.
TÜTED olarak; kendi kitlemizin ekonomik ve demok
ratik taleplerinden hareketle, faşizme ve emperyalizme
karşı işçi sınıfı öncülüğünde sürdürülen mücadeleye, Ge
nel Merkezinden üyesine kadar etkin bir şekilde omuz
vermeye kararlı dduğumuzu, sendikal haklar ve siyasi
haklar mücadelemizi sonuna dek sürdüreceğimizi, fa
şist odakların dağıtılması, ABE üslerinin kapatılması yo
lundaki taleplerimizi yükselteceğimizi bir kez daha açık
lıyoruz.

atgut haberleri .. .
TÜTED AFYON ŞUBESİ
KURULDU
Bir süre önce TÜTED'in Afyon
Şubesini oluşturmakiçin çalışan ar
kadaşlarımız Genel Merkez'e başvu
rarak Şube kurma isteklerini belirtti
ler.
MYK’nun şimdiye kadar olduğu
gibi; "Şube kurulacak yerlerde kuru
cular ve üye olabilecek teknik ele
manlarla toplantı yaptıktan sona" ge
rekli yetkiyi verme ilkesi gereğince
Afyon'da yapılan toplantı sonucu
Şube Yönetim Kurulu belirlendi.
Afyon Şubesi Yönetim Kurulu için aşağıdaki arkadaşlarımız yetki
lendirildi.
Ş.Çetin Okan (Elk.Müh.), Yusuf
Güngör (Harita Tek.), Mahir Ço
mak (Motor Tekn.), Kerim özdemir
(Ziraat Tekn.), Cemil Demirtaş (Elk.
Tekn.), Nedim Balcı (Elk.Tekn.), Er
dem özcan (Kimyager).

•

Artvin Şubesi:
SENDİKAL HAKLAR IÇlN
EYLEM BİRLİĞİ
TÜTED Artvin Şubesinin de için
de yer aldığı "Sendikal haklar için
eylem birliği" çalışmaları; sendikal
hakları sorununun tüm çalışanların
sorunu olduğu ilkesinden hareketle
sürdürülmektedir. Bu yönde hazırla
nan rapor ise tüm örgütlere ulaştırıl
mıştır.

İskenderun Şubesi:
İSDEMİR'DE VARDİYA
SORUNU MUTLAKA
ÇÖZÜLMELİDİR
1975'ten bu yana Isdemir'de uy
gulanan vardiyalı çalışma biçimi, gü
nümüzde de sorun olma niteliğini
sürdürmeye devam ediyor. Yayın
ladığı bültede bu konuya değinen
TÜTED İskenderun Şubesi, nihai
çözümün teknik elemanların iş yasa
sı kapsamma geçirilmesi olduğunu
belirtilirken, yakın dönemde de mü
essese yönetiminin şimdilik acilen
yapacağı bazı çözümlerinde olduğu
söyleniyor.

Kocaeli Şubesi:

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
M. ALİTÜGEN
ARKADAŞIMIZI
KAYBETTİK
Mücadele arkadaşımız ve dostu
muz Ali TÜGENI28 Ağustos 1978
günü geçirdiği bir trafik kazası so
nucunda öldü.
İzmit bölgesinde kimya işkolun
da yaptığı sendikal çalışmalar nede
niyle tanınan Ali TÜGEN arkadaşı
mız, TÜTED'in Kocaeli Şubesi Ku
rucu Yönetim Kurulunda başkanlık
görevini yapmış ve son yapılan
Genel Kurulunda ise, Yönetim Ku
rulu üyesi olarak görev almıştı.
Sosyalist mücadelede ve TÜTED'
de önemli bir görevi sürdüren arka
daşımızın anısı önünde saygı ile eği
liriz.

Sivas Şubesi:
SİVAS OLAYLARINA ÇARE:
DEMOKRATİK KİTLE
ÖRGÜTLERİNİ KAPATMAK
Geçtiğimiz aylar içersinde Sivas'ta
çıkan olaylar bahane edilerek, diğer
demokratik kitle örgütleriyle birlikte
TÜTED Sivas Şubeside kapatıldı. Ka
patılan kitle örgütleri yetkililerince
5.9.1978 tarihinde; "güvenlik gerek
çesiyle" kitle örgütlerini kapatılması
nı kınayan bir basın açıklaması yapıl
dı.
Valilikçe kapatılan TÜTED ve di
ğer kitle örgütleri 6.10.1978 günü ye
niden açıldı.

Çanakkale Şubesi:
BAYINDIRLIK
MÜDÜRLÜĞÜNDE
PARTİZANCA
UYGULAMALAR
TÜTED Çanakkale Şubesi ve İMO
temsilciliğinin yaptığı ortak açıkla
mada Çanakkale'de Bayındırlık Mü
dürlüğü görevini yapan "Musa Gökkaya'nın partizanca uygulamalarına kar
şı çıkılarak özetle şöyle denilmişdr:
Göreve başladığı günden beri; daire
personeline sağcı yayınlan okutmaya
zorlayan, bir siyasi partinin propa
gandasını yapan, daireyi o siyasi par
tinin karargahı haline getiren, mem urlan huzursuz ederek ihbar meka
nizmasını çalıştıran, yasa dışı uygu
lamalarını sürdüren Çanakkale Ba
yındırlık Müdürünün hakkında tah
kikat yapılarak görevden alınması
nı istiyoruz"

Van Şubesi:
VAN’DA ÖRGÜTLERARASI
ORTAK ÇALIŞMA
Van'da TÜTED, TÖB-DER TÜSDER ve TÜM-DER'in yürüttüğü;
mahrumiyet yeri ödeneklerinin yeni
den saptanması, tüketim kooperatifi
nin kurulması, işyeri yönetimlerinin
demokratikleştirilmesine ilişkin ça
lışmaları sürüyor.
Ayrıca Van Şubesince yakında
başlatılması düşünülen sendikal hak
lar seminerleri için bir seminer notu
hazırlandı.

•
Bursa Şubesi:
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
SÜRÜYOR
Bursa Şubesi eğitim komisyonu'
nca hazırlanan ' 'Günümüz Toplumunda aydınların ve teknik elemanların
konumu ve bunların sınıfsal mücadele
içindeki yeri" ve ’Sosyalist ülkelerde
teknik elemanlar" konulu seminerler
yapılmış ve izleyiciler tarafından il
giyle izlenmiş ve tartışılmıştır.
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örgüt haberleri .. .
DİSK, TÜTED, TÜM-DER, TÖBDER, TMMOB, TüS-DER'in ortak

• SENDİKAL
HAKLARA
SAHİP OLMAYANLAR BU
HAKLARA KAVUŞTURUL
MALI!
• SENDİKAL HAKKA SA
HİP OLANLAR ÜZERİNDEKİ
ANTl-DEMOKRATlK UYGU
LAMALAR VE SINIRLAN
DIRMALAR KALDIRILMALI
DIR!
Geçtiğimiz Ağustos ayında bir basm toplantısı yapan altı örgüt yöne
ticileri, sendikal hak ve özgürlükler
konusunda ortak görüşlerini bir deklerasyonla basına açıkladılar.
"Sendikal Hak ve özgürlükler için
İleri" adını taşıyan deklerasyonun
basın ve altı örgüt aracılığı ile geniş
işçi ve emekçi yığınlara ulaştırılaca
ğın belirten örgüt temsilcileri, ortak
^mı ışma hakkında şu açıklamayı yap
tılar;
"örgütlerimiz, 1978 Haziran ayın
da biraraya gelerek, sendikal hak
ve özgürlükleri mücadelesini konu alan ortak bir çalışmayı başlatmışlar
dır. Bu çalışma, kazanılmış sendikal
hakların daha ileriye götürülmesi ve
sendikal haklara sahip olmayan ke
simlerin bu hakka kavuşması için or
tak mücadele platformunun oluştu
rulmasını amaçlamaktadır."
Deklerasyon, çalışanların şimdiye
kadir sendikal haklar yolunda verdiği
mücadeleyi özetlerken, bundan son
raki mücadele hedefleri için öneriler

TÜTED MYK,
ÇALIŞMA PROGRAMI
GEREĞİNCE MESLEKİ
TEKNİK ELEMAN
ÖRGÜTLERİ ÎLE
ORTAK ÇALIŞMA
BAŞLATIYOR
S A Y F A 14

çalışması sonucu "Sendikal hak ve
özgürlükler için ileri" deklerasyonu
yayınlandı.
sunmaktadır. Deklerasyonun sonuç
bölümünde ortak çalışmanın mutla
ka başarıya ulaşacağı belirtilerek
şöyle denilmektedir;
Emperyalizme bağımlı Türkiye
egemen sınıflarının, çalışanların bir
bölümüne tanımadığı, sendikal haklar
için mücadele başarıya ulaşacaktır.
Çalışanların ve onların kitle örgütle
rinin verdiği ve vereceği mücadele,
"TOPLU SÖZLEŞMELİ VE GREV
Lİ SENDİKAL HAKLAR' 'ın tüm ça
lışanlara tanınması, sendikal hak ve
özgürlüklerin kullanımını kısıtlamaya
yönelik her türlü anti-demokratik uy
gulamanın son bulması, yeni hak ve
mevziler elde edilmesine yönelik ola
caktır. örgütlerimiz, kitlelerimizden
aldığı somut destek ve güçle bu doğ
rultuda mücadeleyi kararlı bir biçim
de sürdürecek ve her türlü demokratik
mücadele biçimini gündeme getire
cektir. Ortak mücadelemiz, çalışan
ların uluslararası örgütlerine, plat
formlarına da ulaştırılacak ve daya
nışma sağlanacaktır.
Kitlelerin ekonomik-demokratik
hakları için yıllardır bağımsızlık de
mokrasi mücadelesine bağlı bir is
çimde mücadele veren örgütlerimiz,
"SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜK
LER İÇİN İLERİ" şiarım bağımsızlık-demokrasi-sosyalizm mücadelesine
tabi bir biçimde tüm Türkiye'de yankılandırmaya kararlıdır.
örgütümüz TÜTED: "Sendikal
hak ve özgürlükler için İleri" deklerasyonunun en geniş teknik eleman
kesimine ulaştırmak için üstüne dü
şen görevi yerine getirecektir.

TÜTED MYK, TÜTED Çalışma
programı gereğince mesleki düzeyde
örgütlenmiş teknik eleman örgütleri
ile ortak çalışma yapmak üzere gi
rişimde bulundu. Çalışmanın ilk aşa
ması olarak; merkezi İstanbul'da olan
Tüm Y.Tekniker ve Teknikerler Der
neği ile tekniker sorunlarını, Arkeo
loglar Derneği ile arkeolog sorunları
nı, Kimyagerler Derneği ile de kimya
ger sorunlarını içeren bir cartak çalış
manın başlatılması için adı geçen ör-

TÜTED HABERLER'İN
56. SAYISI NEDENİYLE
SORUMLU YAZI İŞLERİ
MÜDÜRÜ AYKUT GÖKER
VE YAZAR
BÜLENT VARGEL
HAKKINDA
SORUŞTURMA AÇILDI
TÜTED Haberier'in Mart-Nisan
sayısında yer alan "Faşizme İhtar Ey
lemi" başlıklı yazı nedeniyle Sorum
lu Yazı İşleri Müdürü Genel Başkan
Aykut Göker hakkında TCK'nm
312/1-2
maddelerine,1
yine
aynı sayıda yer alan '21 Mart Irkçı
lıkla Savaş Günü" konulu yazı nedeni
ile; yazar Bülent Vargel ve Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü Aykut Göker hak
kında TCK'nın 142/3-6 maddelerine
aykırı harekette bulunulduğu iddia
sıyla dava açıldı. Toplu Basın Mahke
mesinde süren davanın ilk duruşması
14.10.1978 günü yapıldı. İkinci du
ruşma ise 2.11.1978 tarihinde yapıla
cak.
Ayrıca, Ankara Şubesi Haber Bül
teninin 12. sayısında yer alan "1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanında" ve "işçi Sı
nıfının Faşizme İhtar Direnişine Tek
nik Elemanlarda örgütlü ve Yığınsal
Olarak Katıldılar" başlıklı yazılar ne
deniyle, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Namık Kemal Döleneken hakkında
TCK'nm 312/1-2 maddesine aykırı
harekette bulunduğu iddiasıyla dava
açıldı. Şube Bülteni için açılan dava,
TÜTED Haberler için açılan dava ile
aynı mahkemede birlikte sürdürülü
yor.

gütlere çağn yapıldı. TÜTED'in çağ
rısını olumlu bulan üç örgütle komis
yonlar düzeyinde çalışmalar başlatıl
dı. Çalışmalara ilişkin olarak forum,
panel gibi üyelerin aktif olarak katıla
bileceği eylem biçimleri düşünülüyor.
Olumlu cevap alacağımızı umdu
ğumuz Türkiye Teknik öğretmenler
Demeği'ne de "orta dereceli teknik
eğitim sorunlan"nı içeren bir dek
lerasyonun veya bir raporun hazırlan
ması için çağrıda bulunuldu.

camit haberleri .. .
İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞGÜVENLIGI KONUSUNDA
TEKNİK ELEMANLARA
ÖNEMLİ GÖREVLER
DÜŞMEKTEDİR

İSTANBUL 1978

TÜTED 1. ULUSAL ÎŞ Ç l
SAĞLIĞI KONGRESİNE
"İşçi Sağlığı ve tş Güvenliğinde
Teknik Elemanın Yeri ve önemi"
KONULU BİR TEBLİĞ ÎLE KA
TILDI
19.20.21-Ekim tarihlerinde İs
tanbul'da toplanan 1. Ulusal İşçi
Sağlığı Kongresine katılan TÜTED
Genel Merkezinin tebliğinde; işçi
sağlığının teknik elemanlarla olan
ilgisinin önemi belirtilerek teknik
elemanlara ve teknik eleman örgüt
lerine ve TÜTED'e düşen görevler,
şöyle belirtiliyor;
"Bireysel katkı: Teknik eleman
ların büyük bir çoğunluğu işçi sağ
lığı ve iş güvenliği konusunda kaza

nılmış yasal hakları, işçi sınıfının
bu konuda geldiği noktaları bilme
dikleri, somut olarak sorunun içine
yeni yeni girdiklerinden konuya ge
reken ilgiyi göstermedikleri bir
gerçektir. Teknik elemanların bi
reysel katkı olarak tümünün, bu
doğrultudaki yasal kazanımları iyi
ce öğrenmesi, uygulaması ve çaba
sarfetmesi gereklidir.
'Tüm teknik elemanlar işyerlerindeki bu tür aksaklıkları, varsa
sendikalar aracılığıyla, yoksa tüm
teknik elemanların ekonomik de
mokratik haklar doğrultusundaki
mücadele örgütü TÜTED'in işyeri
temsilcilikleri aracılığıyla örgütsel
mücadeleyle ortadan kaldırmaya ça
lışması gereklidir.
"Aynca teknik elemanlar, özel
likle yönetici durumda olanlar, işçi
sağlığı ve işgüvenliğini tehdit eden
yasa dışı emirleri uygulamaması mü
cadeleleri açısından zorunlu olmak
tadır. Son olarak; teknik elemanla
rın, işyerlerinde bu konudaki bi
reysel mücadelelerini örgütlü mü
cadele ile bütünleştirmesi ve onun
bir parçası durumuna getirmesi vaz
geçilmez bir görevidir.
"örgütsel katkı olarak; başta
tüm teknik elemanların demokra
tik kitle örgütü TÜTED olmak üze
re, diğer teknik eleman kuruluşla
rı, teknik elemanların işyerlerindeki
konu ile ilgili sorunlar karşısında bi

limsel ve teknik yönden danışman
lık ve yönlendiricilik işlevlerini sür
dürmeleri gereklidir.
"Teknik eleman kuruluşları bu
tür uğraşılarını diğer kitle örgütleri
ve özellikle işçi sendikaları ile or
taklaşa sürdürmeleri, işyeri düzeyin
de ve merkezi düzeyde ortak eylem
programlan yürütmeleri başarının
gerçekleşmesi açısından zorunlu
dur.
Tebliğin sonunda ise TÜTED'in
yetkili kuruluşlardan istediği talep
ler şöyle sıralanıyor:
"1- Şimdilik ulusal düzeyde sür
dürülen İşçi Sağlığı İş Güvenliği
Yüksek Kuruluna teknik elemanla
rın meslek kategorileri itibariyle
kapsadığı en geniş merkezi kitle ör
gütü olan TÜTED'in etkin bir şekil
de katılma hakkı sağlanmalıdır.
"2- Bu Yüksek Kurulun bölgesel
ve iller düzeyindeki alt kuruluşları
na TÜTED şubelerinin etkin olarak
katılması sağlanmalıdır.
"3- Elli ve daha fazla işçi çalış
tıran işyerlerinde kurulması zorun
lu dan işçi sağlığı ve işgüvenliği
kurullarına seçilecek teknik eleman
lar konusunda TÜTED de söz sahibi
olmalıdır."

/ ------------

* Avrupa araştırma organizmalan- ----------------------------------Haberlerin Şubat 1978 sayısında ise;
nm bilimsel araştırma alanındaki rd- TUNUS'da meydana gelen ciddi olay
ULUSLARARASI
leri üzerinde görüş alışverişine ola lardan sonra Tunus İşçileri Genel Bir
m ü h e n d is l e r
nak sağlamak,
liği (UGTT) önderlerinin hapse gir
İDARİ PERSONEL VE
* 1979 yılında Avrupa ülkeleri mesi nedeni ile "Beyin Göçü" semi
MİPT örgütleri için bir Avrupa Kon nerinin ertelendiğini bildirmiştik.
IEKNISYENLER BAĞLANTI
feransı örgütlendirme fırsatını yarat
KOMİTESİNDEN
mak, amacını da gütmektedir.
Erteleme kararından sonra duru
HABERLER:
Pariste yapılacak konferansı için mu yeniden değerlendiren Bağlantı
Bağlantı Komitesi tarafından TÜ Komitesi, "Beyin Göçü" seminerinin
TED'e çağrı yapılmıştır.
11-12 Aralık 1978 tarihlerinde Barse
26 -27 EKlM
lona'da (İspanya) yapılmasını karar
PARİS KONFERANSI
laştırmış ve seminerin amacını ise.
ULUSLARARASI
"BE- 'MlPTlerin beyin göçüne ilişkin so
Bağlantı Komitesi: 26-27 Ekim
BEYIN GÖÇÜ" SEMİNERİ
1978 tarihlerinde Paris'te:
rumluluk ve insiyatiflerinin tanımlan
- MİPT'lerin Kapitalist Avrupa ü l
ması ve Beyin göçünün durdurulması
TÜTED Haberler'in Ocak 1978 konusunda yapılacak öneriler" şek
kelerinde İstihdam ve Kalifikasyon
sorunlarının incelenmesi, ortak ola sayısında Mühendisler İdari Personel linde saptamıştır.
rak desteklenecek önlemler ve giri ve teknisyenlerin (MİPT) Bağlantı
örgütümüz TÜTED'in de davetli
şimleri konu alan bir konferans dü Komitesi tarafından Şubat 1978'de olduğu seminere, Bağlantı Komitesi
TUNUS'da "Beyin Göçü" konulu bir üyeleri ve uluslararası örgütler davet
zenlemeyi kararlaştırmıştır.
^ Bağlantı komitesi bu konferansla: seminerin düzenleneceğini, TÜTED edilmektedir.
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1 Eylül Dünya Barış Günü: --------

BARIŞ İÇİN SAVAS
a

1 Eylül günü Militarist-Faşist Al
man Emperyalizminin "İkinci Dün
ya Savaşını" başlattığı gündür. Emperyalist-Kapitalist sistemin iç çe
lişkilerinden kaynaklanan bu sava
şın acısını dünya halkları çekmiştir.
Dünyayı yeniden paylaşmak için
Alman Burjuvazisinin diğer ülkele
rin burjuvazilerine karşı silaha sarıl
ması, yani çelişkilerine "Banşçı(!)"
yollarla çözüm aramaktan vazgeç
mesi, özünde Burjuva politikasının
biçim değiştirmesinden başka bir
şev değildi.
Belli bir ülkenin, burjuvazisi, sa
vaş politikasına, sadece emperyalist
sisteme dahil diğer ülkelerin burju
vazileriyle olan çelişkilerinden do
layı geçmemektedir. Emperyalizm,
kendi sınıfsal çıkarlarına ters düşen
ve kendi varlığını tehdit eden top
lumsal olaylar karşısında da aynı
tavrı takınmakta tereddüt etmemek
tedir. Bu nedenle, tekelci devlet ka
pitalizmi, ulusal kurtuluş savaşla
rına karşıçıkmaktave ulusal bağım
sızlıklarını kazanarak sosyalizme
yönelmek isteyen dünya halklarına
var gücüyle saldırmakta, masum in
sanları, kadmları ve çocukları öl
dürmektedir. Vietnam ve Angola
bunun yakın tarihimizdeki örnekle
ridir.
Burjuvazi aym politikayı, kendi
ülkesinin işçi smıfına ve diğer çalı
şanlarına karşıda uyguluyor. De
mokratik (!) ya da sözde barışçı
yöntemler ya da politikalar zaman
zaman faşizme yöneliyor. Faşizm
doğrultusundaki yönelişler ve po
litikalar gerek görüldüğünde "İç
Savaş" olarakta değişiveriyor. Bu
nun en somut örnekleri; içinde bu
lunduğumuz yüzyılda İspanya ve
Yunanistanda yaşandı. Günümüzde
yaşanıyor. Emperyalist sistem var
oldukça savaşlarda var olacaktır.
Bilimsel ve teknolojik devrim ile
bir üretim gücü haline gelen bilim ve
teknoloji; sosyalist ülkelerde, top
lumsal gelişmenin gerçekleri doğ
rultusunda ve insanların çalışma ve
yaşam koşullarının iyileştirilmesi
yönünde işlev görürken; emperyalist
ülkelerde, çok uluslu şirketlerin
kâtlarının yükseltilebilmesi için,
«konominin askerileştirilmesi, bi-

m

"

limsel-araşürma-geliştirmenm
si
lahlanma yarışına tabi kılınması ve
kitle imha silahlarının geliştirilmesi
doğrultusunda olmaktadır.
Tekelci Devlet Kapitalizmi, bilim
ve teknolojiyi insanlığın felaketi
için kullanmaktadır. Dün, "Atom
Bombası" ve "Biyolojik Silahlar"
ile milyonlarca inşam öldüren em
peryalistler, (özellikle ABD emper
yalistleri) bu günde yine, sınıfsal çı
karları uğrunda insanları öldürmek
için "Nötron Bombası" üretmeye
çalışmaktadır.
İşçi sınıflarının, öncülüğünde
tüm dünya köylülerinin ve emekçi
lerinin emperyalizme (tekelci kapi
talizme) karşı verdikleri iktidar mü
cadeleleri;
emperyalist-kapitalist
üretim ilişkilerini (emperyalist sis
temi) ortadan kaldırmaya yönelik
tir.
Bu anlamda, işçi sınıfı öncülü
ğünde, Bağımsızlık-Demokrasi-Sosyalizm mücadelesi veren emekçiler
aynı zamanda kalıcı bir dünya barı
şının kurulmasınada hizmet etmek
tedirler.
Anti-emperyalist ulusal kurtuluş
savaşları; dünya barışı için oldukça
önemli toplumsal olaylar olmakta
dır.
Emperyalizmi gerileten her dav
ranış, yani, ilericilerin, demokratla
rın, sosyalistlerin emperyalizme kar
şı kazandıkları her mevzii, barış
mücadelesini ilerletmektedir. Bu
açıdan barış mücadelesi özünde bir
sınıf mücadelesi olmaktadır.
Dünya sosyalist sisteminin kurul
ması ve gelişmesi emperyalizmi,
dünyanın geleceğini tek başına be
lirleyici olmaktan çıkardı. Sosyalist
sistemin etkinliğinin Ederek artma
sı, dünya halkları ve emekçilerinin
emperyalizme karşı kazandıkları
her mevzi, barış güçlerini ve dünya
banşmı ilerletmekte ve "Yumuşa
mayı" geri dönülmez bir süreç haline
getirmektedir.
"Emperyalizme karşı savaş" ve
"Barış içinde birarada yaşama" bi
çiminde sürdürülen barış mücadele
si hızla gelişmektedir. Bugün 130
ülkede milyonlarca insanm, ulusal
ve uluslararası örgütleri aracılığıyla,
Dünya Barış Konseyine üye olma
ları bu gelişmenin en çarpıcı göster

gesidir. Dünya emekçileri her geçen
gün, hızla, barışm ve barış mücade
lesinin önemini kavramakta ve "sa
vaş suçlusuna" karşı mücadelesini
hızlandırmaktadır.
Barış mücadelesi, günümüzde, so
mut bir programa kavuşmuştur.
1975 yılı Temmuzunda Helsinki'de
gerçekleştirilen "Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Konferansı "nm Nihai
Belgesi, Barış ve Demokrasi güçleri
nin somut programı olmaktadır.
Ulusal tekelci sermayenin saldır
a n örgütü "NATO ^a Hayır" diyen
ve Amerikan üslerine karşı çıkan
Demokrasi güçleri re teknik ele
manlar bir yandan Ulusal Bağım
sızlık mücadelesini geliştirirken di
ğer yandan da Dünya Banşı'na ve
İnsanlığa hizmet etmektedirler.
Emperyalist-Kapitallst sistem içi
bazı çelişkiler nedeniyle birara faa
liyetlerine ara verilen Amerikan üs
lerin intekrar açılması Ulusal Bağım
sızlığınız ve DUnya Barışı açsından
oldukça tehlikeli bir olaydır, üsle
rin tekrar açılmaa, öcüad, son gün
lerde ekonomik ve kurumsal alan
larda izlenen hızlı Ur bütünleşme
sürecinin doğal bir sonucudur. Ulu
sal sorunlara emperyalist sistem içinde çözümler aramaya kalkmanın
ve çözümü emperyalizmle dahada
bütünleşmede bulmanın sonucudur.
Demokrasi güçleri ve teknik eleinanlar bu ve benzeri türden ulusal
bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren
girişimlere karşı mücadelelerini sür
dürmeye devam edeceklerdir. Savaş
ların ortadan kalkmasında (emper
yalist sistemin yıkılmasında) yani
Barış mücadelesinde teknik eleman
lar ve TÜTED gereken onurlu yer
lerini bugüne değin almışlardır ve
bundan böylede daha da etkin ola
rak alacaklardır. TÜTED çatısı ve
ekseni etrafında, tüm teknik ele
manlar, işerlerine düşen görevleri
fazlasıyla yerine getirecekler ve NA
TO tya, Amerikan üslerine ve emper
yalizmin diğer örgütlerine karşı olan mücadelede yerlerini alacaklar
dır.
DUnya halkları ve Teknik Ele
manlar her yıl 1 Eylül de sınıf mü
cadelesinin, Ulusal kurtuluş savaş
larının yani Barış mücadelesinin
başarılarım kutlamaya devam ede
ceklerdir.
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