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Ekonomik ve
demokratik
haklarımıza
sahip çıkalım

ÜYELERİMİZE
YAPILAN
FAŞİST
SALDIRILAR
DEVAM
EDİYOR
26 Kasım 1978 akşam üzeri KTü
Bilgi işlem Merkezi Başkanı ve Der
neğimiz Genel Yönetim Kurulu üyesi
Dr. Necdet Bulut, eşi ve çocuğu ile
birlikte evine dönerken faşist katiller
ce yaylım ateşine tutulm uş ve ağır
yaralanmıştı. Bu sırada Necdet B ulut1
un eşi ve çocuğuda yaralanmışlardı.
Dr. Necdet Bulut, tüm çabalara kar
şın kurtarılamadı ve 8 Aralık 1978
günü saat 15.00 de aramızdan ayrıl
dı.
Bilgisayar alanında değerli bir bi
lim adamı olmasının ötesinde, bağım
sızlık, demokrasi, sosyalizm mücade
lesinin içinde de yer alan; bilim ada
mı sorumluluğunun yanında, bu ül
kenin bir aydını olmanın sorumlulu
ğunu da duyan bu yiğit arkadaşımı
zın faşistler tarafından kahpece kat
ledilmesi, faşistlerin her gün yeni bir
boyuta ulaşan saldırılarının nerelere
vardırdığının somut göstergesidir.

KENAN ÖZTÜRK
(1949 ...)

NECDET BULUT... UNUTMAYACAĞIZ!
FAŞİZMİ EZECEĞİZ!

Kısa bir süre önce Ankara Şube
miz üyesi teknisyen Hürcan Gürses'i,
Elektrik Fakültesi dekanı Ord. Prof.
Karafakioğlu'nu İstanbul Şubemiz
üyesi inşaat mühendisi Kenan öztürk'ü, ADAKO Birlik Genel Müdürü
Ziraat Yüksek Mühendisi Akın Ö:_
derirn'i ve hergün bu ülkenin genci ■
rini, emekçilerini katleden faşistler
den ne zaman hesap sorulacaktır? î .
Ocak'daG.Y.K.üyemiz ve Tarsus
Başkanı Sönmez Targan'ı öldürmek
amacıyla evine saldırıp eşini öldüren
faşistlerden ne zaman hesap sorula
caktır?
Ne zaman faşist odakların ve bu
odaklara destek olduğu Sn. Başba
kan Bülent Ecevit tarafından da açık
lanan faşist siyasi hareketin üzerine
gidilecektir?
Faşist odaklar hunharca saldırı
ve cinayetlerini bu denli açık sürdü
rürken, işçilerin, emekçilerin demok
ratik haklarını sınırlamayı heuefleyen
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yasa değişikliği girişimleri en azın
dan bir tutarsızlık değil midir?
Düzmece bir şekilde >uçiu ıian
edilerek vur emriyle arandığı burjuva
basınınde teşhir edilen, teslim olufjjiid,'.:. bir süre *Of.xa da olaylarla
. I
¡ji,-re‘!çe.--iv ;e soroest
■
iU.'i. îikenderın Şub em iz sekre
te r îehmet Göziibüyük'e yapılan bu
, ygulama, dem okratik güçlere Karşı
açiK bir baskı ve yıldırm a girişim i değü midir?

Bu durum böyle devam ettiği tak
tirde şu husus açıkça bilinmelidir ki
can güvenliğini sağlama vaadleriyle
işbaşına gelenlerin hükümet olabil
melerinin gerekçesi de mantığı da
ortadan kalkacaktır. .
Bu durumu değerlendiren demok
ratik güçler sessiz kalmayacaklardır.
Ama vakit çok daha fazla geç olma
dan siyasi iktidarın da sorumluluğu
nu duyması gerekmektedir.
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Başbakana açık mektup

GÜN SİZİN İÇİN DE
KARAR VERME GÜNÜDÜR
Sayın Başbakan,
Faşist güçler ve özellikle, onların siyasi platformda
ki temsilcilerinin "sıkıyönetim getirilmesi ' yolundaıd talelerine uzunca bir süredir karşı durmanıza rağmen so
nunda bu talepler doğrultusunda tavır almamız v el3 ilde
sıkıyönetim ilan edilmiş olması demokrasiden yana güç
ler tarafından dikkatle değerlendirilmektedir. Şimdiden
açık kalplilikle söyle m e K gerekirki;bu değerlendirmenin
sonucunda sizi ve Hükümetinizi haklı görmek mümkün
olmayacaktır.
Son seçimlerde milyonlarca işçi ve em ekçi, faşist te 
rörün geriletilebileceği, can güvenliğinin sağlanabileceği,
demokratik haklara kavuşulabileceği ve ekonomik sıkın
tılarına bir çare bulunabileceği "umudu" ile genel başka
nı bulunduğunuz partiye oylarını vermişti. Kitlelerin
böylesi bir "umuda" sahip çıkmalarının objektif olarak
doğru olup olmadığını burada tartışacak değiliz. Emekçi
kitlelerin siy sisi tercihlerini şu ya da bu yönde belirleme
lerine, onlann beklentilerine saygı duyanz. Ne varki, hü
kümetinizin iş başında bulunduğu süre zarfında bu bek
lentilerinin hiç birisi karşılanabilmiş değildir.
İşçilerin, emekçilerin ekonomik sıkıntılarına çare bu
lunamamış; yaşam koşullan daha da ağırlaşmıştır. Üc
retlerin dondurulması yönünde uygulanan resmi politika,
sermaye sınıflarının kendi ekonomik bunalımlarının be
delinin işçi ve emekçileri ödettirilmek istenmesinin açık
delilidir. Bu ise, vasdedilenlerin tersi bir tutumdur. D e
mokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, kamu ke
siminde çalışan em ekçilere sendikal haklarının tanınma
sı bir yana, vaad edilenin tam tersine zaten sınırlı olan
demokratik hak ve özgürlükleri daha da.kısıtlayan, der
nekleşme hakkını bile ortadan kaldırma sonucunu yara
tacak yasa cU'-<>nlemelerine girişilmiştir Can güvenliği
nin' sağlanması biryana faşist terör tüm halk kitlelerini
tehdit eder bir boyuta ulaşmıştır. Kahramanmaraş'taki
faşist katliam bunun açık göstergesidir. Terörü gerilete
bilmek, önce terörün kaynağının ve amacının doğru te ş
his ve tesbitini ve terörün kaynağının üzerine kararlılıkla
yürümeyi gerektirirken, bunun tam tersine, teşhis ve tesbitte yanılgıya düşülmüş; "ışırı sola da karşıyız aşırı sağa
da" politikası benimsenerek objektif gerçeklikle bağlan
tısı bulunmayan "dengeci" bir tutum içine girilmiş ve te
rörün asıl yaratıcısı olan faşist odakların üzerine gidilme
miştir. Yarttıklan terör ortamını siyasi iktidarı ele geçi
rebilmenin etkin bir aracı olarak yaygınlaştıran faşist
güçler sıkıyönetimi, hedeflerine giden yolun bir dönem e
ci olarak görmüşler ve sıkıyönetime karşı çıkar gözüken
Hükümetinizi de bunu kabul etmek durumunda bırak
mışlardır. Böylece işçiler ve emekçiler, kendilerine, za
ten sınırlı olan ekonomik-demokratik haklarının daha
da kısıtlanmasından, hatta tamamen ortadan kaldırılma

sından başka bir şey getirmediğini yaşayarak öğrendik
leri sıkıyönetim olgusu ile bu kez de sizin Hükümetiniz
döneminde karşılaşmışlardır. Vaadettiğiniz 'özgürlükçü
demokrasi" sıkıyönetimle noktalanmıştır.
Sözün kısası, Sayın Başbakan, vaadettiklerinizle ger
çekte olanların muhasebesi yapıldığında sonucun işçiler
ve emekçiler lehine olmadığını her halde siz de kabul edeceksiniz.
Sayın Başbakan, sıkıyönetimin tem el hak ve özgürlük
lerin koruyucusu olacağını ifade ediyorsunuz. En azın
dan böylesi bir temenniyi dile getiriyorsunuz ve kuşku
suz bu temenninizde de iyi niyetlisiniz. Ne var ki, Sa
yın Başbakan iyi niyetlerinizin ve bulunduğunuz vaadlerin bu güne dek hayata geçtiğine henüz şahit olmadık.
Nitekim sıkıyönetim ilan edilen bir lusım illerde ilk iş
olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlanndan
olan derneklerin, şubeleri, bu arada derneğimizin şubele
ri de en küçük bir fark gözetilmeksizin ve mevcut yasa
lar itibariyle herhangi bir suç unsuru bulunup bulunma
dığı araştırılmaksızın faaliyetten alıkonmuştur. "Hiç
bir .■ :ioğe, hiçbir koşulda dokunulmamalıdır ' gibi
■ •.-..•»«İV ir yaklaşıma sahip değiliz. Faşist terörün tezgahlayı lığını yapan örgütler açıkç» bilinmektedir. Bun
ların üzerine gidilmesi, kapatılmaları örgütümüzün de sahjp çıktığı demokratik bir taleptir. Ama görülen odur
ki, bu tür örgütlerle, toplumun demokratikleştirilmesinden, demokratik hak ve özgürlüklerin tanınmasından ya
na olan ve mücadelelerini, taleplerini demokratik bir te 
mel üzerinde yükselten kuruluşlar aynı kefeye konul
maktadır.
Sayın Başbakan, demokrasiden yana olan güçlere in
dirilmek istenen darbe aslında sizin siyasi iktidarınızın da
.varlık nedenini ortadan kaldırmaktadır. Faşist güçler si
yasi iktidara yürümektedirler. Kendilerinden yana olm a
yan herkesi ezmeyi hedeflemektedirler. Bu gerçek artık
görülmelidir. Gün, faşizmi geriletebilmek için tüm de
mokrasiden yana olan güçlerle dayanışmanın günüdür.
Faşizmi geriletecek
ve yok edecek tek güç işçilerin,
emekçilerin örgütlü gücüdür. Bu güce inanmadan, bu
gücün doğrudan desteğini almadan faşizmin üstesinden
gelmek olanaksızdır. Bunun bilincinde olanlar mücade
lelerini bu perspektif içinde, koşullar her ne olursa olsun
yılmadan sürdüreceklerdir. Ve inancımız odurki, işçiler
ve emekçiler er veya geç yarının aydınlık Türkiye'sini
kuracaklardır.
Sayın Başbakan,
Gün sizin için de karar verme günüdür.
Saygılarımla
Aykut GÖKER
TÜTED Genel Başkam

ÖN LİSANS EĞİTİMİ
MESLEK YÜKSEK OKULLARI
VE TEKNİKERLERİN SORUNLARI
21-23 Kasım günleri Ankara'da "Ekonom ik Gelişme
ve Teknik însangücü Yetiştirmede önlisans Eğitimi" ko
nulu bilimsel bir toplantı yapıldı. Türkiye Bilimsel ve
Teknik Araştırma Kurumu, Ankara üniversitesi Eğitim
Fakültesi Eğitim Araştırmaları Merkezi ve Milli Eğitim
Bakanlığı nın ortaklaşa düzenledikleri toplantı "önlisans
eğitiminin genel bir değerlendirmesinin yapılarak, ilgili
lerin ve kamuoyunun aydınlatılması, somut uygulama
önerilerinin geliştirilmesi" amaçlanıyordu.
Toplantıya Genel Başkammız Aykut Göker ve Tüm
Y. Tekniker ve Teknikerler Demeği Genel Başkanı, Ge
nel Yönetim Kurulu üyemiz Cihan Hamsici çağınlı ola
rak katıldılar ve sunulan tebliğlerin, yapılan görüşmele
rin ışığı altında ilgililere iletilecek önerileri içeren rapo
ru hazırlayan Grup Çalışmasında da yer aldılar. Yazı
mızda yer verilen bu rapor bilimsel toplantının tüm üye
lerince de benimsendi.
özellikle Tekniker Okullarının kapatılmasından sonra
ortaya çıkan ve teknikerlik formasyonuna sahip teknik
insan gücü gereksinimini karşılamadaki boşluğun bir so
nucu olan, fakat daha kuruluşunda amacı çarpıtılan,
"Meslek Yüksek Okulu" ya da "önlisans Okulu" adıy.a
anılan bu okullar, ulusal eğitim politikamızın tüm hasta
lıklarını taşımaktaydılar. Mezunlarının ne ünvanlan, ne
istihdam alanları, ne mesleki yetki ve sorumlulukları ve
ne de ücret statüleri belirlenebilmiş değildi.
Bu okullar çoğu yerde, yüksek öğretim kurumianmn
önündeki yığılmaya hafifletme amacıyla, siyasi iktidarın
bulduğu en kolay (!) çözüm yolu olarak hayata geçiril
mişti. Tıpkı YAY-KUR örneğinde olduğu gibi, ötesi hiç
düşünülmemişti.
Çoğu yerlerde de, özellikle üniversiteler bünyesinde
gerçekleştiritenlerde, Saygıdeğer üniversitelerimiz doğ
rudan üretime yönelik kısa süreli mesleki eğitime, kendi
ilgi alanla«” ın dışmda ve uğraşmaya değmez bir olay
gözüyle bakmışlardır. Yada bu eğitimi; lisans eğitimine
alınacak başarılı (!) öğrencileri seçmeye, başarılı ola
mayanları da üniversiteden tasfiye etmeye yarayacak bir
hazırlık eğitimi olarak algılamışlardı. Lisansa geçebilen
ler geçmiş, geçemeyenler de ne iş yapabilecekleri belli
olmayan genç insanlar olarak sokağa atılıvermişti.
Öğrencilerde bu duruma karşı tepkiler yükselince de,
tıpkı EGE üniversitesinde yapıldığı gibi, sorun kökün
den çözülmüş (!) ve üniversite açtığı okulları bir kaç yıl
sonra kapatm ıştı. Yalnızca B oğ?'içi üniversitesinin
'mesleki yüksek öğrenim ' konusuna yaklaşımı gerçek
ten ciddi ve olumlu sonuçlar elde etm iştir. Kutlanmaya
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değer olan bu ilgi maalesef bu alandaki tek başarılı uygu
lamadır.
Bilimsel toplantıda tüm bu sorunlar tartışıldı ve sergi
lendi. Sonuçta yetkililerce ciddi olarak değerlendirilme
sini ve ele alınmasını dilediğimiz bu okulları "Mesleki
Yüksek öğrenim -Eğitim " rayına oturtm ayı, bunların
içinden mühendislik ilgi alanlarına yönelmiş olanlarının
da "tekniker" yetiştirecek bir düzeyde yeniden düzenle
melerini amaçlayan bir rapor kabul edildi.
TÜTED, TÜM YÜKSEK TEKNİKER ve TEKNİKER
LER Derneği ile birlikte önemli katkılarda bulunduğu
bu rapordaki önerilerin hayata geçirilmesinin de izleyici
si olacaktır.
EKONOMİK GELİŞME VE
TEKNİK ÎNSANGÜCÜ YETİŞTİRMEDE
ÖNLİSANS EĞİTİMİ
RAPORU
Bu rapor, 21-23 Kasım 1978 tarihleri arasında TÜBİ
TAK, A .ü . Eğitim Fakültesi Eğitim Araştırmaları Merke
zi ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri
"önlisans Eğitimi” konulu bilimsel toplantı programmın
bir bölümü olarak gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmanın amacı, bilimsel toplantıya sunulan teb
liğlerin, oturumlarda yapılan tartışmaların ve bugüne
kadar yapılan araştırma ve uygulamaların ışığında, Tür
kiye’de "önlisaus" eğitimi yapan ya da yapacak olan ku
ramların yararlanabileceği som ut öneriler geliştirmektir.
Rapor, "önlisans" eğitimini sistem bütünlüğü içinde fa
kat sistemin oluşturulmasında temel alınabilecek boyut
larla sınırlı tutulm uştur.
Genel Kurulda genel kabul gören bu rapor, yapılan
eleştiriler ışığında, aşağıdaki son şeklini almıştır.
1. Yüksek öğretimdeki çeşitlenme ve kademeleşme
olgusuna paralel olarak, Türkiye'de eğitim, istihdam, verimllilik, ekonomik ve sosyal koşullar açısından, belirli
m esleki becerileri kazandıracak türde, kısa süreli bir y ü k 
seköğretim işlevine gereksinim vardır.
2. Bu yükseköğretimin işlevi, temelde, çevrenin tüm

gereksinimlerini de gözönünde bulundurarak, üretime dö
nük ve uygulamalı bir mesleki öğretim yapmaktır.
3. Anılan amacı gerçekleştirecek öğretim kurumunun
adında "önlisans" deyiminin kullanılması, deneyimler ışığında, sakıncalı görülmüştür. Bunun yerine, kesin ve
bağlayıcı olmamakla birlikte, "Meslek Y üksek O ku lu "
adı daha anlamlı bulunmuştur.
4. Eğitim programlarının hazırlanmasında temel ilke

Türkiye Arkeolojisi
ve Arkeologların sorunları
TÜTED ile Arkeologlar Demeği'
nin ortaklaşa düzenledikleri "Türki
ye Arkeolojisi ve Arkeologların So
runları" konulu panel-23-24 -Aralık
1978 günleri îm ar ve İskan Bakanlı
ğı toplantı salonunda yapıldı.
Arkeologların etkin bir biçimde
katıldıkları panelde açış konuşması
nı yapan Genel Başkan Turgut BATUR "(...) arkeolojinin tarihten ve
sosyolojiden farklı olarak insanlari
bir hobi olarak oyalayan daha çok
burjuvazinin ilgileneceği pahalı -bir
ilgi alanı olarak göstermek isteyen
ler vardır. Oysa arkeoloji, bir hobi
değil insanın tarihsel gelişimini in
celeyen, araştıran, maddi verilerle
ortaya çıkaran ve belgeleyen bir bi
lim dalıdır. Bu nedenle bir hobi de
ğil tüm bilimler ve dolayısıyla insan
lık için vazgeçilmez bir gereksinme
dir.” dedi.
Panel programı içinde yeralan
Grevli-Toplu Sözleşmeli Sendikal
Haklar konulu tartışm aya TMMOB,
TÜM-DER, TÜS-DER birer temsilci
ile katılmış ve arkeologların ekono
mik ve demokratik haklarının alın
ması mücadelesinde tüm güçleriyle
yardımcı olacaklarını belirtm işler
dir.
Panelin ağırlık merkezi ulusal
kültür değerlerimizin, tarihi ve arke
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'a fe tolojik varlıklarımızın tam bağımsız
lık anlayışıyla kendi ulusal gücümü
ze dayanılarak araştırılıp çıkarılma
sı ve korunup gelecek kuşaklara ve
tüm insanhğa sunulması görüşü ol
du. Bu görüşün karşısında yer alan
lar ise, teknik bilgi ve parasal ola
naklarımızın yetersiz olması nede
niyle yabancılara m uhtaç olduğu
muzu savunmuşlar ve bu çalışmalar
sonucunda yabancıların kendi ülke
lerine herhangi bir şey götürmedik
leri sadece edindikleri bilgileri gö
türdüklerini ileri sürmüşlerdir. Oy
sa, dışardan milyonlarca dolarlık
döviz ödenerek teknoloji trans
feri yapılırken alman bilginin bizden kaçırılan bilgiden bir aynmı

"mesleğin gerekleri" olmalı ve program geliştirme tek
niklerine uygun bir biçimde düzenlenmelidir. Bu geliştir
mede, % 50 kuram-uygulama dengesi ve blok eğitim il
keleri de gözetilmelidir.
5. Bu okulların eğitim ve öğretim süresi iki y ıl olma
lıdır. Ancak, bireye kazandırılacak mesleğin gereklerine
göre, bu süre esnek tutulabilir.
6. Bu programlar, geleneksel yükseköğretim kuram la
rına giremeyecek nitelikteki öğrencilerin kabul göreceği
bir yer biçiminde algılanmamalıdır. Giriş, tüm ortaöğre
tim kuramlarından mezunlar için açık tutulmalıdır. An
cak, ortadereceli mesleki ve teknik eğitim programlarının
uzantısı niteliğindeki alanlar için (örneğin, endüstri mes
lek lisesi elektrik bölümü) alınacaklarda, bu programlan
izlemiş olma koşulu aranmalı ya da o lanaklı ise eksikle
rin giderilebileceği bir tamamlama programından geçme
leri sağlanmalıdır. Her iki durumda da, önceki öğrenim
ve iş yaşamından sağlanmış deneyimler kredilendirilmelidir. Ayrıca, çevre gereksinimlerine dönük ve diploma
koşulu aranmayan çeşitli süre ve nitelikte hizmet prog
ram lan da düzenlenmelidir.
7. önceden saptanacak koşullara ve kredilendirme
esasına göre, öğrencilerin:

*

olmadığım bilinçli olarak gözardı
etmeye çalıştılar.
Panelde tartışılan "Arkeolog
ların Teknik Eleman Olma Soru
nu", "Arkeoloji Eğitimi ve Arke
ologların İstihdam ı", Fotogrametrinin Arkeolojide ve Mimaride
Kullanılması",
"Tarihi
Çevre
Planlaması", "Yabancı Arkeolo
ji Enstitüleri", "Eski Eser Kaçak
çılığı", "Su Altı Arkeolojisi", "Mü
zecilik", "Eski Eserlerle İlgili Kurumlann Yeninden örgütlenmesi"
konularında sorunlara gerçekçi ve
bilimsel bir açıdan yaklaşılmış ve
çok önemli çözüm önerileri getiril-

a. Aynı ya da benzer kuramlar arasında yatay g eçişle
ri sağlanmalıdır.

b. öğrenimleri sırasında ya da mezuniyetlerinden son
ra, üst öğretim kuramlarına d ikey geçişleri m utlaka sağ
lanmalıdır. Mezunların, meslek alanındaki başanlı geçen
çalışma süreleri de, bu dikey geçişin koşullan arasında
yer almalıdır.
8. üniversitelerin, bu okul mezunlarını kredilendirerek kendi programlarına kabul etmeleri ya da bu okul
mezunlarına özgü bir program geliştirmeleri yasal güven
ce altına alınmadan, kısaca üst geçiş olanaklan belli ol
madan, bu tür okullar, kesin olarak, açılmamalıdır. Ancak
lisans uzantısı olmayan alanlar için bu koşul aranmayabi
lir.
9. Bu kurumlar, üniversite içinde ya da onlann kat
kısı ile üniversite dışında açılabilir. Kurumlann konumu,
eğitimde fırsat eşitliği ilkesi, ekonomik ve toplumsal kal
kınma am açlan ve çevre gereksinimleri ile optimal bü
yüklük ilkesi doğrultusunda olmalıdır.
10. Bu kuramlardan mezun olacaklara;
a) Verilecek Unvanlar, kendi içinde saygınlığı
Devanu Sayfa 1 4 'te
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FİİLİ HİZMET ZAMMI
YASAL HAKKIMIZDIH
MUTLAKA ALACAĞIZ
Çağımızda, burjuvazi, artan toplumsal muhalefeti bel
li oranda kontrol edebilmek için çalışan kesimler lehine
bazı tavizler vermek zorunda kalmaktadır. Ancak gene
burjuvazi yapısı ve işlev: gereği, kendi yasaları ile tanıdı
ğı bu hakların yaşama geçmemesi için her türlü engeli
çalışanların karşısına dikmektedir.
İşte "Fiili Hizmet Süresi Zammı" da 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasında yer almasına rağmen, uygulama
da büyük ölçüde ilgili kişinin çalıştığı kuruma görev yük
lediğinden pek çok teknik elemanın bu haktan yararlan
maları engellenmiştir.
FÎÎLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMI NEDlR?
657 sayılı yasaya bağlı olarak çalışan devlet memur
larının emeklilik için çalışmaları gereken süre kadınlar
için 20 yıl, erkekler için ise 25 yıl olarak belirlenmiştir.
Ancak 5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. mad
desi ile bu süreler fiilen kısaltılmış, yıpratıcı işlerde çalı
şanların daha kısa sürede emeklilik haklarını kazanmala
rı sağlanmıştır.
5434 sayılı yasanın 32. maddesi hangi çalışmaların fii
li h izm e t m üddetinden sayılacağını belirlemiştir. Buna
göre aşağıdaki işlerde çalışan te kn ik elemanlar fiili hiz
m et süresi zam m ından yararlanabileceklerdir.
1 -A te ly e , fabrika, havuz ve depolarda;
1) Çelik, dem ir ve pirinç döküm işlerinde,
2) Zehirli, boğucu gaz, asit, boya işleri ile gaz m aske
si ile çalışm ayı gerektiren başka işlerde,
3) Patlayıcı maddelerin yapılmasında,
4) L o k o m o tif ve gem i kazanlarının onarılması ve te
m izlenm esi işlerinde,
5) Gemilerin (sintine ilerinde ve (dabilbotom ) gibi ka 
palı sarnıçlar içindeki rasDa ve boya işlerinde,
6) Oksijen, elektrik kaynağı, keski, tabanca ile perçin,
takım sertleştirilm esi ve ku m püskürtm e sureti ile raspa
işlerinde,
çalışanların bir yıllık çalışmalarına karşın 6 ay
2- M aden istihsalinde;
2.1) Toprak altında m aden çıkarma işlerinde çalışan
ların bir yıllık çalışmalarına karşın 6 ay.
3.
Tarım Bakanhğı-Zirai Mücadele ve Karantina T eşk i
lâtı ile Veteriner T eşkilâtında vazife gören m em ur ve
hizm etlilerin bir yıllık çalışmalarına karşın 2 ay.
4- R öntgen, radyum ve benzeri iyonizan radyasyonla
bilfiil çalışan tabib, teknisyen, sağlık m em uru, radyas
yo n fiz ik ç i ve teknisyeni ve iyonizan radyasyonla yine
biifiil çalışan bilum um personel ve yardımcıları,
bir yıllık çalışmalarına karşın 3 ay fiili h izm e t m üddetin
den sayılmaktadır.

Yasanın 33. maddesi eklenecek sürenin nasıl hesapla
nacağını belirlemekte ve 'fiili hizmet müddeti zamları,
emeklilik muamelelerinde fiili hizmet sayılır ve bu zamla
rın toplamı 6 vılı geçemez" ifadesi ile eklenecek süreye
bir üst sınır getirmektedir.
Yine aynı yasanın 34. maddesi ise kurum-ara "iştirak
SAYFA 6

çilerin (emekli sandığına bağlı olanlar) fiili hizmet müd
deti zammı yapılmasını gerektiren görevlerdeki yıllık ça
lışma müddetini gösteren ayrıntılı cetvelleri her yılın so
nundan itibaren 3 ay içinde Emekli Sandığına gönder
m ek" zorunluluğunu koym uş, ilgililerden ayrıca kesenek
alınmayacağını belirtmiştir.
Yukarıda anlatılanları somutlayacak olur isek, örne
ğin, bir fabrikada asit ile çalışan bir teknik eleman fazla
dan hiç bir kesenek vermeden bayan ise 14 yılda, erkek
ise 19 yılda emekli olma hakkını elde edecektir. 24 yıl
çalışan bir teknik eleman ise 30 yıl hizmet görmüş gibi
emekli maaşı ve ikramiyesi almaya hak kazanacaktır.
Ancak daha önce de belirtildiği gibi fiili hizmet müd
deti zammından yararlanmak için, bu çalışmaların ku
rum tarafından Emekli Sandığına bildirilmesi ve karşılı
ğı olan keseneğin ödenmiş olması gerekmektedir. Bu iş
lemler ise kurum tarafından yapılacağı için bu şartlarda
çalışanların durumları hakkmda bilgileri olmamakta, ya
sal olarak kazanılmış bir haktan yararlanamamaktadırlar.

YASALARLA KAZANILMIŞ HAKLARIMIZI
UYGULATMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Her konuda olduğu gibi ekonomik-demokratik haklar
için verilecek mücadelede örgütlü ve disiplinli olduğu za
man başarıya ulaşabilir. Fiili hizmet süresi zammını bir
yasa maddesi olmaktan çıkararak yaşama geçirmek için
örgütlü, demokratik bir baskı oluşturm ak gerekmekte
dir
Bu konuda TÜTED, TMMOB adına Kimya Mühendis
leri Odası ve TÜMAS Genel Merkezleri bir komisyon oluşturarak çalışmalara başlamışlar, aralarında hazırladık
ları bir protokol ile çalışmanın tüm ülke çapında şube
ler ve giderek iş yerleri düzeyinde yaygınlaştırılmasını
kararlaştırmışlardır. Her üç örgütte çalışmanın karşılıklı
anlayış ve örgütler arasında eşgüdümlü olarak yürütülmesi
gerekliliğine inandıklarını belirtmişlerdir.
TÜTED Genel Merkezi de tüm şubelere gönderdiği
bir yazı ile çalışmaların vakit geçirmeksizin yukarıda adı
geçen örgütlerle birlikte başlatılmasını istemiştir.
Bundan sonraki aşama gerekli bilgileri toplayarak il
gili kuramlara başvurmak, eğer olumsuz yanıt almacak
olur ise yargı yolunu kullanmak olacaktır.
Her ne kadar demokratik yığın örgütlerinin temel iş
levi kapsadığı kitlelerin ekonomik-demokratik istemleri
için savaşım vermek ise de, her çalışmada olduğu gibi
bu sorunda da tek tek her üyeye büyük görev düşmek
tedir Tüm teknik elemanlar kendi çalıştıkları işyerle
rinde bu soran ile ilgili araştırmalar yapmalı, işyeri tem 
silcileri ve şubeler aracılığı ile elde edilen bilgileri m erke
ze iletmelidirler.
Her sorunumuzda olduğu gibi yasa maddelerinin ya
şama geçirilmesi konusunda da örgütlü ve disiplinli bir
mücadele sonucunda mutlaka başarıya ulaşılacaktır.

mm g r e v li to p lu

s ö z le ş m e li se n d ik a l h a k k im iz
t e k n ik e l e m a n l a r
y in e ç e t in b ir

SINAVDAN GEÇİYOR:
GEMAŞ T A GREV
6 AYDIR SÜRÜYOR

"MERSİN SODA GREVİ"
İŞÇİ - TEKNİK ELEMAN ELELİ:
8 Ağustos 1978 günü başlayan ve 30'u aşkın sendikal haklardan
yoksun teknik elemanın da katıldığı "Mersin Soda Grevi", 144 gün son
ra Bakanlar Kurulu kararıyla 30 gün ertelendi.
Grevin daha ilk günlerinde, soda işverenine soda ithali için döviz
tahsis ederek "Grev kırıcılığı" yapan CHP ağırlıklı hükümetin aldığı er
teleme kararı; "Halktan Yana" olduğunu her fırsatta vurgulayanların j
gerçek yüzünü bir kere daha ortaya çıkardı.
Ülkenin sorunlarına "çözümler" getirebilmenin ve bir süre daha ik
tidarda kalabilmenin yolunu, sermaye ile daha da bütünleşmede bulanla
ra gereken dersi soda emekçileri ve teknik elemanlar mutlaka verecektir.
Zafer mutlaka işçilerin ve emekçilerin olacaktır.

Bugüne ıleğin öfel bürolarda ça
lışan teknik elemanlar güç sınavlar
dan geçtiler. Alarko da, Sisag da ve
daha birçok işyerinde onurlu bir
sendikal mücadele yürüttüler.
25.8.1978 tarihinden bu yana
GEMAŞ'ta gre\ var. 22 teknik res
sam. 26 mimar ve mühendis, 13 ida
ri personel ve 5 hizmetliden oluşan
66 emekçi, altı aya yaklaşan bir sü
redir grevi sürdıırüyor.
DİSK’e bağlı Sosyai-İ'-'te örgütlü
bulunan GEMAŞ çalışanları bu mü
cadelelerinde yalnız değiller. Tİ
TED daha önce de olduğu gibi grev
deki teknik elemanların ve diğer ça
lışanların yanında yer alıyor. T( TED Ankara Şubesi üyeleri iki kez
topluca ve birçok kez de işyerleri
gruplan halinde grevi ziyaret ederek
grevcileri desteklediklerini belirtti
ler. TÜTED Ankara Şubesi yayın
organları aracılığıyla, grevin kamu
oyuna maledilmesine katkıda bu
lundu.
GEMAŞ teknik elemanları ve di
ğer çalışanlar gösterdikleri kararlı
lıkla sendikal haklarını hakettiklerini bir kere daha kanıtlıyorlar.
İşyerlerinden.
meydanlardan
yükselen grevli toplu sözleşmeli sen
dika hakkı isteği giderek daha so
m ut, daha elle tutulur hale geliyor.
SAYFA 7

Tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birini yaşıyan
ülkemizi kıskıvrak bağlamak ve teslim almak çabasında
ki kapitalist-emperyalist sistem; IMF, Dünya Bankası,
OECD ve benzeri örgütleri aracılığıyla peşpeşe yeni reçe
teler sunmaktadır. Bu reçetelerin tek amacı, ekonomik
ve sosyal krizin faturasını emekçi halkımızın sırtına yük
lemek ve Türkiye'nin emperyalist sisteme bağımlılığını
arttırm aktır. Emperyalistler ve yerliş işbirlikçisi büyük
sermaye, işçi ve memur ücretlerini dondurmak, yatırım 
ları durdurmak, yabancı sermayeyi alabildiğine teşvik et
mek ve yeni devalüasyonlar yapmak peşindedir. Bunlar
halkımızın daha da yoksullaşması ve işsizliğin yüksek
boyutlara ulaşması anlamına gelmektedir.
Emekçi Halkımızın bilinci ve ekonomik-demokratik
örgütlenme düzeyi, bu uygulamalara boyun eğmeyecek
güce ulaşmıştır. Reçetelerin uygulanabilmesi, bu gücün
kırılması ve demokratik muhalefetin susturulmasına bağ
lıdır. İşte "Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine
İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara
Yeni Hükümler Eklemesi Hakkında Kanun Tasarısı" bu
amaçla Meclis Gündemine getirilmiştir.

BASKI YASALARININ GEREKÇESİ NEDlR?
Tasarı; "Polis Vazife ve Silahiyet K anunu", "Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında K anun", 'Der
nekler K anunu", ve ”657 Sayılı Devlet Memurları Kanu
nu" gibi bazı yasalara yeni hükümler eklenmesini öngör
mektedir.
Tasarının "Genel Gerekçesinde", "İdeolojik olan şid
det eylemlerinin özendiricisi, besleyicisi ve destekleyicisi
iç ve dış bazı odaklar"dan söz edilmekte ve "yasaların
bazı boşluk ve noksanlıkları "nın doldurulmasının gerek
tiği ileri sürülmektedir.
Faşist odakların dağıtılması, faşist terörün yok edil
mesi için eldeki yasaları uygulamaktan kaçman mevcut
iktidarın bu gerekçesi inandırıcı değildir. Tasarı demok
rasi güçlerini hedeflemektedir. Amaç, öncelikle memur
ların, teknik elemanların ve bütün çalışanların ekonomik,
demokratik ve mesleki örgütlerine son vermek ve halkı
mızı olabildiğince teşkilatsız bırakmaktır. Nitekim mad
de gerekçelerinde "..günümüzde çok yaygınlaşan örgüt
lenme eğilimi, dernekleri günlük yaşantımızda çok etkili
kuruluşlar durumuna getirmiş.." denilmek suretiyle ne
yin hedeflendiği açıkça belirtilmektedir.

HUKUK DEVLETİMİ POLİS DEVLETİMİ
Polis görev ve yetki yasasına eklenen yeni hükümlere
göre: "milli güvenlik veya kamu düzeni bakımından ge
cikmede sakınca bulunan durumlarda mülkiye amirinin
emriyle polis; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kağıtları
nı ve eşyasını arayacak ve bunlara el koyabilecektir. Po
lis, kimlik incelemesi yapacak, kimlik göstermeyenleri
veya kimlik belgesinden kuşku duyduklarını emniyete
götürecek, parmak izlerini alıp fotoğraflarını çekecektir.
Diğer bir değişiklikle "Milli Güvenlik ve Kamu Düzeni
Bakımından gecikmede sakınca bulunan durumlarda"
polise 'gerçek ve tüzel kişilerin hangi amaçla olursa ol
sun kullandıktan bütün yapılara ve bunların eklentilerine

BASKI
YASALARINA
HAYIR!
girebilme, buralarda arama yapabilme ve bulduğu suç
eşyalarına el koyabilme" yetkisi tanınmaktadır.
Tasarı ile getirilen bu hükümler özel hayatın gizliliği,
kişi güvenliği ve konut dokunulmazlığı haklarını ortadan
kaldırmaktadır. Bu bakımdan Anayasa'ya aykırıdır. Nite
kim bu gün ağırlıklı olarak iktidarda bulunan ve bu tasarulardan sorumlu olan CHP, 1973 yılında aynı m ahiyet
teki değişiklikleri iptal amacıyla Anayasa Mahkemesine
başvurmuş ve mahkeme iptal kararı vermiştir. Getirilen
tasarı Anayasa'ya o denli aykırı hükümler taşım aktadır
ki, bu durum şu anda hükümetin kendisini bile rahatsız
etmiş ve yeniden gözden geçirmek üzere tasarıyı komis
yondan geri çekmiştir.
"Hukuk Devleti" sözünü ağızdan düşürmeyenlerin po
lise bu kadar geniş yetkiler tanımaya kalkışması düşün
dürücüdür.

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜ RÜYÜŞÜ
h ü r r iy e t i f iil e n o r t a d a n

KALDIRILMAK İSTENİYOR
"Toplantı ve Gösteri yürüyüşü hürriyeti" hakkında ka
nunda yapılmak istenen değişiklikle toplantıları haber
verme süresi 48 saatten 72 saate çıkarılmaktadır. Ayrıca
mülkiye amirine gösteri yürüyüşlerini 10 gün erteleme ve
yürüyüş güzergahını değiştirme hakkı tanımaktadır. Açıktır ki bu değişikliklerle toplantı ve gösteri yapma hak
kı fiilen yok edilmek istenmektedir.
Bu hükümler de Anayasa'ya aykırıdır, önceden bildir
me süresinin uzatılması, gösterilerin ertelenmesi ve güzer
gahın değiştirilmesi yetkileri konusunda daha önce geti
rilen değişiklikler üzerine CHP "hakkın özüne dokunul
duğu" haklı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine başvur
muş ve iptal karan almıştı. Aynı CHP bu gün iktidarda
dır ve dün Anayasa Mahkemesinden iptalini istediği ya
saları çıkartm aya çabalamaktadır.

SENDİKAL HAK VAAD EDENLER
DERNEKLERİMİZİ KAPATMAK İSTİYOR
Tasan ile 657 sayılı Devlet Memurlan Yasasına da bir
ek madde getirilmiş ve "Devlet Memurları, 657 sayılı ya-

sanın 6-12 Maddelerinde belirtilen ilke, ödev ve sorumlu
lukları ile bağdaşmayan amaçlar güden ya da bu tür ça
lışmalar yapan dernek kuramazlar, bu yolda çalışan der
neklere üye olamazlar, bu derneklerin çalışmalarını des
tekleyemezler, başkalarını üye ve destek olmaya zorlaya
mazlar veya özendiremezler.
Kurulmuş bu tür derneklerle bu yolda çalışan dernek
ler mahkeme kararıyla kapatılırlar." denilmiştir. 657 Sa
yılı yasanm 6-12 maddelerinde memurların yasaları sada
katle uygulayacağı, amirlerinin emirlerini yerine getire
cekleri, bir siyasi parti veya kişi zararına davranışta bulunamıyacakları belirtilmektedir.
Bu durumda memur statüsü ile dernek üyesi olma bir
birine karıştırılmakta ve memurların demek kurma hak
kı ortadan kaldırılarak herkesin demek kurabileceğini
belirten Anayasa nın 29. Maddesi çiğnenmektedir.
Pekçok ülkede memurlar siyasi partilere üye olma
hakkına sahipken, Türkiye de demek üyelikleri bile en
gellenmek istenmektedir.
"Yasaları sadakatle uygulama" hükmü ile derneklerin
henüz yasalarla sağlanmamış sosyal ve mesleki haklar için mücadele imkanı sınırlanmaktadı. Buna göre bir me
mur derneği sendikal haklan sağlama mücadelesi yürütür
se kapatılacaktır.
Seçim meydanlarında "sendikal hak" sözü verenler
bugün derneklerimizi kapatmanın yollannı anyorlar.

DEMOKRATİK DERNEKLERİ KAPÂTMAK,
FAŞİZME TESLİM OLMAK DEMEKTİR
Tasarının Demekler Yasasında getirdiği ekleme deği
şiklikler derneklerin çalışmasını hemen hemen imkansız
duruma getirmektedir.
Eklenen maddelerden birisi
amacı tek ve belirli
olmayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konulan ve
çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan demeklerin
kurulması yasaktır." hükmünü getirmektedir. Bu hüküm
le "amacı belirli değil" denilerek keyfi bir şekilde der
nekler kapatılabilecektir.
Yasaya yapılan diğer bir ek; İçişleri Bakanlığı ve Va
liliklere önceden incelenerek onaylanmış ve yürürlüğe
girmiş tüzükleri istedikleri zaman yeniden inceleme yet
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kisi vermektedir. Bu şekilde kazanılmış haklar ortadan
kaldırılmakta, dernek çalışmaları belirsizliğe ve düzensiz
liğe itilmektedir. Aynca onaylanmış bir tüzük yüzünden
derneklerin mahkum edilebilmesi yoluna gidilebilmekte
dir. Dernekler, "Çalışma konuları ve eylem biçimleri dı
şında herhangi bir eylemde bulunamazlar" denilmek su
retiyle tüzükte daha önce belirtilmeyen ama yasal olan
bir eylem nedeni ile örneğin bir seminer yapılması sonu
cu demekler kapatılabilecektir.
Yasaya eklenen diğer bir anti-demokratik hükümle
"dem ekler hiçbir biçimde ve yönde siyasi tutum ve dav
ranışta bulunamazlar" denilmektedir. Bu hükme göre
sendikal haklar talebinde bulunmak, katsayı artışı iste
mek, asgari geçim indirimi talep etmek pekala "siyasi tu 
tum ve davranış" içinde değerlendirilip demekler kapa
tılabilecektir. Böylece Anayasanın 20. maddesinde tanı
nan "Düşünce özgürlüğü" çiğnenmektedir. Zaten sınırlı
ve kısıtlı olan demokratik haklan ■iyice yok etmek iste
yenler bu kadarla yetinmiyor dernekleri fiilen çalışamaz
hale getirmek için daha başka değişiklikler de öneriyor
lar. İşte bir diğer hüküm:
"Suç sayılan eylemlerin dernek yöneticileri ve üyeleri
tarafından ülkenin başka başka yerlerinde olsa bile bir
den fazla işlenmiş olduğunun belirlenmesi durumunda
o dernek kapatılır" Buna göre örneğin bir üyesi sarhoş
luk, bir diğer üyesi trafik suçu işleyen bir dernek, suçun
türüne aldırmaksızın kapatılabilecektir.
Yasanın bir başka maddeside "Dernek gelirinin alın
masında kullanılacak alında belgesi Maliye Bakanlığınca
bastırılır. Bu alında belgelerinin biçimi, bastırılması, der
neklere verilmesi, kullanılanlann denetlenmesi ve alına
cak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklannca düzenlene
cek yönetmeliklerle saptanır." hükmü eklenerek, dernek
lerin ödenti ve bağış toplanması engellenmiş olm akta
dır. ödenti ve bağış alamayan bir derneğin faaliyette bu
lunamayacağı açıktır. Zaten tasarıyı hazırlayanlann asıl
amacı da budur. "Terörizmi önlemek" sözde gerekçesi
ile getirilen; dernek kurma, dernekte çalışma, toplantı ve
gösteri haklarının fiilen engellenmesini öngören, kişi gü
venliği, konut dokunulmazlığı ve düşünce özgürlüğünü
çiğneyen baskı tasarısının bir bölümünü inceledik. Bu ka
darı bile asıl amacın demokratik toplumsal muhalefeti
boğmak olduğunu açıklamaya yetiyor.
Demokrasi sınırlarını genişletmekten söz edenler bas
kı yasaları hazırlıyor ve sıkıyönetimlere başvuruyorlar.
Faşist komploculann üzerine varacakları yerde, demok
rasi güçlerine darbeler vurarak iktidarda kalmaya çalışı
yorlar. Bindikleri dalı kesiyorlar. Faşist odakların dağı
tılması, faşist terörün yok edilmesi ancak emekçi kitle
lere ve onların demokratik örgütlerine dayanarak gerçek
leştirilebilir. Bunun yolu kısıtlı demokratik haklan yok
etm ekten değil, tersine demokrasinin genişletilmesinden
geçer.
Demokrasi güçleri, bağımsızlık demokrasi mücadele
sinde, işçi sınıfı ile birlikte ve şartlar ne olursa yılmadan
mücadeleye devam edecek ve faşizmi ezecektir.
Bunu başarmanın yolu, demokratik kitle örgütlerinin
en geniş birlikteliğinden ve faşizme karşı omuz omuza
mücadele edilmesinden geçmektedir.

Türkiye Cumhurbaşkanına
ve Başbakana Çağrı...

ene

•

Mühendisler, İdari Personel ve T eknisyenler (MlPT) Uluslar
arası bağlantı kom itesinin Avrupa pazar ülkeleri toplantısı 6 - 7
Kasım 1978 günü Paris 'te yapıldı. Türkiye 'den D İSK ve T V T E D
gözlem cilerinin katıldığı toplantıda, Türkiye'de tüm çalışanlara
grevli, toplu sözleşm eli sendikal haklar tanınması için C um hur
başkanı ve Başbakan'a telgraf çekilm esi kararlaştırılmıştır.

İstihdam ve bilimsel ve teknik işbirliği sorunları üzerinde bir Avru
pa Konferansı düzenlemek için Paris'te toplanan Mühendis, İdari Perso
nel, Teknisyen ve Bilim İşçileri Örgütleri (MİPT) tarafından kabul edilmiş olan ve bilim işçilerinin çalışma koşullan ile ilgili prensipler ve uy
gulamalar listesinde bulunan kararların çeşitli devletler tarafından uygu
landığım görmeye verdikleri önemi belirtirler.
Aşağıda imzalan bulunan örgütler, bilim işçilerinin sendikal örgüt
lenme, grev yapma ve toplu sözleşme pazarlıklarında bulunma haklannın tanınmasına büyük önem vennektedirler.
Bu amaçla, Türkiye Cumhurbaşkanı na ve Başbakanı'na bu ülkede
söz konusu haklann hayata geçirilmesi için acil bir çağnda bulunurlar.

^------——

'-------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------

Beyin Göçü
Semineri
1975 yılında Torino Konferansında oluşturulan 'Mühendisler-tdari Personel-Teknisyenler Tluslararası Bağ
lantı Komitesi"nin düzenlemiş olduğu Beyin Göçü Semi
neri 11-12 Aralık 1978 de Barselona'da yapıldı. Daha ön
ce bu seminerin Tunus'ta yapılması kararlaştırılmıştı.
Ancak Tunus Hükümetinin geçtiğimiz yıl içinde Tunus
İşçi Sendikaları liderlerini tutuklatması olayını protesto
etmek amacıyla seminer ertelenmiş ve Ispanya'ya alın
mıştı.
Beyin Göçü seminerine TÜTED den başka SOVYET
SOSYALİST CUMHURİYETLERİ BİRLİĞİ. İNGİLTE
RE, FAS, DEMOKRATİK ALMAN CUMHURİYETİ
MACARİSTAN. İSPANYA, İSVEÇ, GÜNEY YEMEN,
KUVEYT Sendikal ve MIPT (mühendisler, idari perso
nel, teknisyenler) örgütleri gibi ulusal örgüt temsilcileri,
Dünya Çalışma Konfederasyonu, Dünya Sendikalar
Federasyonu, Uluslararası Arap Sendikalan Konfede
rasyonu, Uluslararası Kamu Görevlileri Sendikaları Fe
derasyonu, Uluslararası Tekstil İnşaat, Kimya Sendikala
rı Birliği gibi ULUSLARARASI örgüt temsilcileri,
UNESCO, BİT, Arap Çalışma Barosu gibi kurum tem
silcileri delege olarak katıldılar.
Bu seminere TÜTED adına katılan Genel Başkanımız
Aykut GÖKER ilk günkü oturum da ilgi ile karşılanan ve
özlenen bir rapor sundu.
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Seminerde, geri kalmış ülkelerden gelişmiş kapitalist
ülkelere olan beyin göçünün yarattığı sorunlar üzerinde
duruldu. Sorun, özünde geri kalmış ülkelerin sorunuydu
ve bu ülkeler aleyhine giderek daha ileri boyutlara ulaşı
yordu. Ama bu seminerde de bir kez daha kanıtlandı k i;
Sosyalist ülkeler ve gelişmiş kapitalist ülkelerin işçi sınıfı
hareketi geri kalmış ülkelerin diğer sorunlanna olduğu
gibi bu sorununa da sahip çıkıyor ve bu ülkelerin emperyalist-kapitalist sisteme karşı mücadele veren güçlerinin,
sorunun çözümüne yönelik çabalanm uluslararası düzey
de destekliyor, dayanışmalannı somutluyorlardı. Barse
lona seminerinin en önemli yanı buydu. Seminere, üze
rinde tartışılmak üzere sunulan temel belgede beyin gö
çü konusundaki araştırmalann sonuçlanna da yer veril
mişti. Bu araştırmalarda varılan en çarpıcı sonuç, geri
kalmış ülkelere ekonomik-teknik yardımda bulundukla
rını iddia eden gelişmiş kapitalist ülkelerin yalnızca be
yin göçü yoluyla, söz konusu yardımlar için ayırdıklan
fonlardan çok daha fazlasını bu ülkelerden geri alıyor
olmalanydı. Gelişmiş kapitalist ülkeler her yıl, yetiş
tirilmesi için hiç bir yatırım harcamasında bulunmadıklan Dinlerce doktor, mühendis, teknisyen ve bilim adamı
nı geri kalmış ülkelerden transfer ediyorlardı.
Seminerde, beyin göçünün geri kalmış ülkeler aleyhi
ne yarattığı sorunlan kısmende olsa azaltacak tedbirlerin
neler olabileceği üzerinde de t a r t ı ş t ı . Ama gözüken oy
du ki; TÜTED adına sunulan raporda da belirtildiği gibi,
geri kalmış bir ülkede geçerli olan sistem kapitalizm ise
ve o ülke emperyalizmin ilişkiler ağı içinde ise beyin gö
çü sorununa köklü bir çözüm getirebilmek olanak dışıy
dı.
Bu seminerden sonra 13 Aralık'ta biraraya gelen Bağ
lantı Komitesi seminerin bir değerlendirmesini yaptı, ay
rıca gündeminde bulunan diğer hususlan gözden geçirdi.
Gözden geçirilen konular arasında yine Bağlantı Komi-

ILO'nun yeni uluslararası
anlaşması kamu görevlilerinin
sendikal ve politik haklarını
güvence altına alıyor
7 Haziran'da Cenevre'de toplanan Uluslararası Çalış gi bir şekilde mağdur edilmesini getiren davranışlar."
Madde 5: 1) "Kamu görevlileri örgütleri ' kamu gö
ma örgütü (ILO) Genel Konferansının 5. gündem madde
si; kamu kesiminde çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve revlilerine karşı tam bir bağımsızlığa sahip olacaklardır.
2) "Kamu görevlileri örgütleri" kuruluş, çalışma ve
istihdam koşullan idi. Konferansta, bazı ülkelerin hükü
metlerimin, 1949 'örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı yönetimlerinde kamu otoritelerinden gelebilecek her tür
lü müdaheleye karşı yeterli şekilde korunacaklardır.
antlaşm ası"nı geniş kamu çalışanları kitlesini dışlıyacak
3) özellikle kamu otoritelerinin kontrollerinde "ka
şekilde yorumladıklan belirtilerek yeni antlaşma düzen
mu görevlileri örgütü" kurulmasını desteklemek veya bu
lendi.
Çalışma ilişkileri (Kamu kesimi) Antlaşması adı veri örgütleri bir kamu otoritesinin kontroluna almak amacıy
la mali ya da diğer yardımlarda bulunmak bu maddenin
len bu uluslararası belge, üye ülkelerin hükümetlerinin
özüne göre bir müdahale kabul edilecektir.
imzalanna açılmış bulunuyor.
"Kamu görevlileri örgütlerine sağlanan olanaklar ' bö
Antlaşma yedi bölüm, onyedi maddeden oluşuyor
lümünde, kamu görevlileri örgütlerine gerekli olanakların
ve ILO üyesi ülkelerdeki tüm kamu kesimi çalışanlannın
tanınması ve söz konusu örgütlerin istihdam koşullarının
örgütlenme, istihdam koşullarının belirlenmesinde söz
sahibi olma ve politik haklarını, bir daha kısıtlayıcı yo sağlanmasında temsilcilerinin de yer alması öngörülüyor.
rumlara yer vermeyecek açıklıkta belirliyor. Antlaşma Bu olanakların sağlanması yöntemleri ve alanı 7. Madde
nın, bölüm ve maddelerinin önemli görülenmelir, aşağı de aynntılı olarak veriliyor.
da özetlenmiştir.
Madde 7: Gerektiğinde istihdam şartlarının kamu o to 
Tanımlamalar bölümünde "kendileri hakkında başka
riteleri ve "kamu görevlileri örgütleri" arasında görüşül
uluslararası antlaşmaların, daha ileri hükümleri uygulan
mesini veya bu konuların belirlenmesinde kamu görevli
madığı sürece kamu kesimi çalışanlannın tümünü kap
lerinin temsilcilerininyer almasını sağlayacak başka yön
sadığı" belirtiliyor.
temlerin kullanımı ve gelişimi için gerekli vasıtaların ger
Sendikal hakların korunması bölümünde de aynen
çekleştirilmesi ve teşvik edilmesinde ulusal koşullara uy
gun önlemle'- alınacaktır.
şöyle deniyor.
Madde 4 : 1 ) "Kamu görevlileri, istihdamlarında sen
Medeni ve politik haklar bölümünde 'kamu görevlileri
dikal faaliyetlerinden dolayı uğrıyacaklan tüm ayırımcı
de, diğer işçiler giDi, görevlerinin özellikleri ve statüleri
davranışlara karşı yeterli şekilde korunacaklardır."
nin getirdiği yükümlülükler dışında bir şeye bağlı olma
2)
"Bu korunma özellikle şu davranışlara karşı ola dan, örgütlenme özgürlüğünün gerekliliği olan m edeni
ve politik haklara sahip olacaklardır. ' deniyor.
caktır:
a) Kamu görevlilerinin işe alınmalarını bir kamu gö
Son bölümde kamu kesimi çalışma ilişkileri andlaşmasmın son hazırlıkları, yürürlük tarihi ve imzalama ko
revlileri örgütüne üye olmama veya üyelikten aynlma
şullan açıklanıyor.
şartlarına bağlayan davranışlar.
Antlaşmanın gerekçesindeki, 1949 Antlaşmasını ka
b) Bir kamu görevlisinin bir kamu görevlileri örgütü
mu
kesimi çalışanlannın haklannı kısıtlayıcı bir şekilde
üyesi olması veya böyle bir örgütün doğal çalışmalarına
yorumlayan
ülkeler tanımlamasındaki ülkelerden biri de
t katılmasından dolayı işine son verilmesini veya herhanTürkiye. 1949 Antlaşmasının ve başka antlaşmalann al
tında imzası olan Türkiyede bugüne kadar kamu kesimi
çalışanlanna örgütlenme, istihdam koşullannda söz sahi
tesi tarafından düzenlenen ve içinde bulunduğumuz yılın
bi olma ve politik haklar tanınmadı. Türkiye kamu çalıilk yansında Helsinki'de toplanacak olan 'Avrupa nm
şanlan ve onlann kitle örgütleri, bu haklan alma mücade
kapitalist ülkelerinde teknik elemanların istihdam ve uz
lesini
veriyorlar. Bu antlaşmanın imzalanmasından sonra,
m anlaşm a sorunlarını, teknolojik işbirliği olanaklarının
hükümetlerin
bu haklan kısıtlamalannı ulusal ve uluslar
araştmlması 'nı konu alan konferansın hazırlık çalışmaarası
kamuoyuna
izah etmeleri oldukça güçleşecek. Hele
lan da vardı.
Türkiyede
son
günlerde
Danıştayın Helsinki Nihai Belgesi
Bağlantı Komitesi bu toplantısında Genel Yönetim
konusunda
verdiği
bir
karan
ile uluslararan antlaşma ve
Kurulu üyemiz Necdet Bulut a yöneltilen ve onun ölü
belgelerin bağlayıcılığının hukuksal temelinin belirlendi
müne neden olan faşist saldırıyı ve Türkiye'deki faşist
ği bir dönemde bu antlaşmanın kamu kesimi çalı^anlanterörü protesto karan âldı.
mn
mücadelesine büyük katkısı olacağı açıktır.
Yine bu toplantıda, bu yılın ikinci yansında TÜTED
TÜTED
hükümetin bu uluslararası antlaşmayı vakit
tarafından düzenlenmesi düşünülen "Bilimsel ve Tekno
geçirmeden imzalamasını ve antlaşm a hükümlerinin ha
lojik Devrim ve bu olgunun Türkiye üzerindeki etkileri"
yata geçirilmesini talep ediynr.
konulu Kongreye komitenin katkıda bulunması da karar
laştırıldı.
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MEYAK Yasa Tasarısının, Bütçe Plan Komisyonu "MEYAK" Alt Komisyonunda görüşülmesine geçilmeden önce,
örgütlerin görüşlerinin alınması amacıyla, 27.11.1978 Pazar
tesi günü Komisyon Başkanı İzmir Milletvekili Süleyman
Genç başkanlığında bir toplantı yapıldı.
Türk-îş ve Tüm-Per-Son-Kon temsilcilerinin çağrılı o l
duğu halde katılmadıkları toplantıda TtİTED, TÜM-DER,
TMMOB, ÎM-DER, DİSK ve Hesap Uzmanlan Derneği söz
cüleri, örgütlerinin görüşlerini ilettiler.
Tüm örgüt sözcüleri, Meyak Müessesine karşı olduklarını,
1 9 7 0 'ten bu yana yapılan kesintilerin faizleri i!e birlikte ge
ri verilmesini istediklerini belirttiler ve yasa tasarısının kendi
içinde tutarsız anti-Demokratik olduğunu dile getirdiler.
Alt Komisyonda ilk konuşmayı TÜTED sözcüsü yaptı ve
örgütümüzün MEYAK yasa tasarısının esasına ilişkin karşı
gönçlerini ve Meyak müessesine karşı oluşunun gerekçeleri
ni özetle şöyle açıkladı.
TÜTED tüm kamu emekçilerinin toplu sözleşm eli, grev
li sendikal haklara kavuşturulması için mücadele etm ekte
dir. Uluslararası Çalışma örgütü (ILOı r.un 1S75 Ooncvykonferansı raporunda Dünyada. k:.nr*ı pcr»ur i...-: ..=n - r:
örgütlenmesinin yasalaria engellendiği 8 ülkenin Kald ığı be
lirtilmektedir. Bu ülkeler Ekvator, Etiyopya, Ürdün, Liber
ya Nikaragua, Peru, İspanya ve Türkiye'dir. Kamu persone
linin sendikal örgütlenmesinin en çok sınırlamaya tâbi oldu
ğu silahlı kuvvetler personelinin dahi sendikai örgütlenme
özgürlüğüne kavuştuğu ülkeler vardır. Avusturaiya, Dani
marka, Finlandiya, Federal Almanya, Lüksemburg. Nor
veç, İsveç ve Ingilterede silahlı kuvvetler mensupları, sen
dika! örgütlenme özgürlüğüne sahiptirler.
Dünyada, kamu personelinin sendikal örgütlenme özgür
lüğünün yasalarla kaldırıldığı 8 ülke arasında olmak ülkemiz
açısından utanç verici bir durumdur.
Bu gün iktidarda bulunanlar, seçim dönemindeki söylev
lerinde, kamu emekçilerine sendikal örgütlenme özgürlüğü
nün verileceğini vaad etmişlerdi. Bugün MEYAK yasa tasa
rısının gündeme gelmesinden, seçim dönemindeki vaadlerin
yerine getirilı ıesine niyetli olunmadığı, kamu emekçilerinin
sendikal örgütlenme özgürlüğünün en azından bir süre daha
ertelenmiş olduğu anlaşılmaktadır.
TÜTED kamu emekçilerinin sendikal örgütlenme özgür
lüğüne kavuşmasını bir süre daha erteleme anlamına gelcüii
ve işçi memur ayırımını derinleştirici olduğu için MüTAK
yasasına karşıdır.
MEMURLARDAN ZORLA KESİLEN PARALAR
SERMAYE ÇEVRELERİNİN HİZMETİNE SUNULUYOR
MEYAK yasa tasansı ve bu tasanmn gerekçesi incelendi
ğinde açıkça görülmektedir ki; oluşturulmak istenen ku
rumla aslında, memur statüsünde çalıştırılanların sosyal ih
tiyaçlarını karşılamak değil; yasa tasarısının gerekçesinde
de açıkça belirtildiği üzere "Devlet Memurlan Yardımlaşma
Kurumu kanalıyla memur kitlesinin mecburi (!) tasarrufa
zorlanması (!) ... Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında en
önemli iki sorun olan milli gelirde tasarruf payının artınlması ve kaynaklann verimli sektörlere yöneltilmesi" amaçlan
maktadır. Ve yine gerekçede ve yine açıkça;oluşturulacak
kurumun bu amaca "büyük ölçüde yardımcı" olacağı belir
tilmekte ve ancak "bir yandan da" memurlara yarar sağla
yacağı söylenmektedir.
Gerekçede yer alan bu ifadelerin anlamı şudur;
Memur statüsünde çalıştırılanlann kendi iradeleri dışında
kesilmesine devam olunacak ve böylece oluşturulacak fon
lar kendilerinin söz ve karar sahibi olmadığı, siyasi iktidarca
yönlendirilecek bir kurum aracılığıyla yatırımlann iç finans
manını karşılamk için kullanılacaktır. Yani tıpkı OYAK ör
neğinde görüldüğü gibi MEYAK'm ortak edileceği, diğer
ortaklannı yerli tekelci sermaye ve yabancı sermayenin oS A Y F A 12
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meyak
kesintileri
faizleri ile
birlikte
geri
verilmelidir
v _______________________________________ /
luşturacağı şirketlerin kuruluşuna gidilecektir. Böylece Tür
kiye sanayi burjuvazisinin kendi sınıfsal, siyasi tercihleri
doğrultusundaki yatırımlannda içine düştüğü iç finansman
yetersizliği sorununa bir çözüm bulunmuş; bu yoldan sana
yi burjuvazisine yeni yatırım alanları, kârlannı büyütme alanlan açılmış olacaktır.
Bu yatırım alanlarının niteliği ise şimdiden bellidir. OYAK'da bu görülmüştür. Yatırım alanları yabancı sermaye
ile bütünleşen tekelci sermayenin yöneldiği-dayanıklı da
yanıksız tüketim malları üretim alanları olacaktır.
Söz konusu şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında
büyük bürokratlar, sermaye sınıflannın adamlarıyla yanyana
yer alacaklar; bu yoldan Devlet bürokrasisisin üst kademele
rinde bulunanlarla sermaye sınıflan arasında bir yakınlaşma
sağlanacak, alt kademede bulunanlarda da bir gün bu mevki
lere yükselme imkanının bulunduğu "umudu" yaratılacak
tır. Diğer yandan da söz konusu şirketlere MEYAK kanalıy
la tüm memurların ortak olduğu, bu şirketlerin gerçek (!)
sahiplerinin tüm çalışanlar olduğu propagandası yaygınlaş
tıracaktır. Böylece tüm çalışanlar mevcut kapitalist siste
min faziletlerine (!) inandırılmak, ve kapitalist sistemin savunuculan haline getirilmek istenmektedir.
FİYAT ARTIŞLARINA SEBEP OLANLAR
EMEKÇİLER DEĞİL SERMAYE ÇEVRELERİDİR
Tasanmn gerekçesinde "maaş art'şlannın özel kesimde
tüketim eğilimini arttırması ve toplam talepteki artış nede
niyle fiyat artışlanna yol açması muhtemel bulunduğundan
maaş artışlarının bir Kısmının kurum fonlanna aktarılması
milli «ekonomi :-için yararlı bir anestezi fiskal sağlıyabilecektir." denilmektedir. MEYAK kesintilerinin başladığı günden
bugüne, memur maaşları, artan hayat pahalılığı karşısında
reel olarak düşmüştür. Yaşamı sürdürmek için zorunlu olan
alt sınırın çok aşağılarında olan memur maaşlannda, artış
tan söz etmek ciddiyetle bağdaşmaz. Kaldı ki geniş halk
kitlelerinin satınalma gücünü düşürerek fiyatların yükselme
sini önlemek mümkün değildir. Bu gün tekelci üretim kuru
luşlarının fiyatlarını arz-talep müessesesi tayin etm em ekte
dir. Üretim, talep tahminlerine göre daima talebin altında
kalacak şekilde programlanmakta ve her zaman karaborsa
yapmaya elverişli kâr arz eksikliği yaratılmaktadır.

Son bir yıl içinde memurların satınalma gücü önemli ö l
çüde düşürüldüğü halde fiyatlarda istikrar sağlanması şöyle
dursun, artış hızı yavaşlatılamamış, tersine, fiyat artışları
görülmemiş düzeylere fırlamıştır. Görüldüğü gibi geniş
kitlelerin satınalm a, gücünün, dolayısıyla talebin düşürül
mesi fiyat artışlarını durdurmamakta, tersine, üretimlerini
talebe göre düşüren sermaye çevreleri, aynı toplam karlan
elde edebilmek için, birim üretim başına kâr oranlannı ar
tırmakta, fiatlan yükseltmektedirler. Diğer yandan üreti
min düşürülmesi, kaynakların yeterince kullanılmaması so
nucunu getirmekte, geniş işç i kitleleri işten çıkanlmakta,
açlığa mahkum edilmektedir.
İŞÇİ-MEMUR AYRIMI KALKSIN
ÇALIŞANLAR TARAFINDAN YÖNETİLEN
TEK BİR SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
OLUŞTURULSUN
Bugün memur statüsünde çalıştırılmakta olanlann kar
şılanmayan birçok ihtiyaçları olduğunu biliyoruz. Konut,
dinlenme, hayati ihtiyaç maddelerini temin edebilme, ç o 
cukları için kreş, çocuklannı okutabilme ve benzeri ihtiyaçlann bugüne dek karşılanmadığı muhakkaktır. Ama ou ihti
yaçları karşılayabilmenin yolu ayn bir kurum oluşturmak
değildir.
İşçi-memur ayrımı kaldırılarak, emekli sandığı, SSK ve
benzeri kurumlar bir yasal düzenlemeyle tek çatı altında
toplanabilir ve tüm çalışanlann ayrılıksız ve ayncalıksız ola
rak sosyal ve kültürel ihtiyaçlanna cevap verecek, çalışanlar
tarafından yönetilen demokratik 1bir yapıya sahip tek bir
kurum oluşturulabilir.
Yapılması gereken bu iken MEY AK, İYAK gibi rasyonel

olmayan, antidemokratik yapıya sahip ayn kurumlar o lu ş
turma yolunda atılan bu adımlara karşı çıkıyoruz.
MEYAK'ın yukarda belirttiğimiz amaçlarla kurulmak
istenmesinin en çarpıcı kanıtı, yasa tasarısında öngörülen
antidemokratik yapısıdır. Memur statüsünde çalıştınlan yüzbinlerce em ekçi, kurumun Genel Kurulunda ve Yönetim
Kurulunda kesinlikle söz ve karar sahibi olamayacaklardır.
Siyasi iktidar bu yüzbinlerce em ekçinin kendi paralarıyla
oluşturulacak bir fonun yönetimini bile em ekçilere emanet
edememektedir. Bu "özyönetimden" söz eden bir siyasi
iktidar için son derece çarpıcı bir durumdur. Kurum için
getirilmek istenen bu yapı, siyasi iktidann hangi sınıflardan
yana tavır aldığını açıkça sergilemektedir.
MEYAK KALKSIN
SENDİKAL ÖRGÜTLENME HAKKIMIZ VERİLSİN
Biz, TÜTED olarak; İşçi-Memur ayırımını dahada derin
leştirici olduğu için, kamu emekçilerine sendikal haklann
verilmesinin hiç olmazsa bir süre daha düşünülmediği anla
mına geldiği için; yaşamını güçlükle sürdüren memurların
ceplerinden zorla aUp sermaye çevrelerinin hizmetine sun
mak amacıyla çıkarıldığı için, halen MEYAK kesintisi ya
pılmayan KİT personelinden de kesinti yapmayı, bu soygun
düzeninin daha da genişletmeyi amaçladığı için MEYAK
Müessese sine karşıyız.
Bu güne kadar yapılan kesintilerin faizleri ile birlikte iade
edilmesini Kamu emekçilerine sendikal örgütlenme hakkı
nın verilmesini, Sosyal Sigortalar ile Emekli Sandığının bir
leştirilmesini ve tüm çalışanların güvencelerinin tek bir ku
rum çatısı altında toplanmasını talep ediyoruz.

örgüt haberleri .. .
K A R A B Ü K 'T E

"TEKNİK ELEMANLARIN
SENDİKAL HAKLARI"
KONULU
TARTIŞMALI TOPLANTI
16 Ocak ta Karabük Ağır Sanayi
Mühendisleri Demeği (KASMD)'nin
düzenlediği "Teknik Elemanların
Sendikal Haklan" konulu tartışmalı
toplantı büyük bir katılımla gerçek
leştirildi. Genel Sekreterimiz Reşit
Oğuz'un da konuk olarak izlediği
ve bir konuşma yaptığı toplantıya
sendikalı-sendikasız teknik eleman
ve memurlarla diğer çalışanlar bü
yük ilgi gösterdiler.
Yapılan konuşmalarda dışa ba
ğımlı çarpık ekonomik düzen ve sa
nayileşme iie faşist girişimler e uy
gulamalar dile getirildi, tüm çalışan
ların GREVLİ ve TOPLU SÖZLEŞ
MELİ SENDİKAL HAKLARINA
KAVUŞMASI'nın bağımsızlık ve
demokrasi mücadelesi açısından da
önertıli bir kazanım olacağı belirtil
di.

Konuşmacılar, teknik eleman sorunlannın çözülmesi ve artan hayat
pahalıiığı karşısında sendikal hakla
ra kavuşmasının zorunlu olduğuna
işaretle:
*
^ar.hnn sendikaiaşma is
teklerinin nedenleri, Türkiye ve
dünyada sendikal mücadelenin geç
mişi,
* İşçi-memur ayrımının yapaylı
ğı ve yanlışlığı ile bu aynmın do
ğurduğu sakıncalar üzerinde durdu
lar.

Toplantıda Karabük'teki teknik
elemanların giderek tüm memur ve
emekçi kesimlerle daha güçlü birlik
teliği için, meslek ayrımı yapılmak
sızın GENİŞ TABANLI ÖRGÜT
SEL BÜTÜNLEŞME si yolunda il
ke karan alındı, örgütlenme biçimi
olarak Türkiye boyutunda etkin bir
model seçilmesi, bunun da başlıca
örgütü olan TÜM TEKNİK ELE
MANLAR DERNEĞİ (TÜTED) in
çatısında birleşme çalışmalanna
başlanması tasvip gördü.
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TÜTED
DANIŞMA KURULU
TOPLANDI
İçinde bulunduğum uz çalışma
döneminin ilk Danışma Kurulu top
lantısı 23 Aralık ta Ankara'da yapıl
dı. Genel Merkez ve şubeıer düze
yinde yürutıüm faaliyetin geniş öl
çüde değerlendiril meşinin yapıldığı,
örgütsel sorunların dile getirildiği ve
bu sorunları çözmeye yönelik öne
rilerin geliştirildiği Danışma Kurulu
toplantısına GYK üyeleri ile Afyon,
Ankara Antalya, Aydu Bursa Ça
nakkale, Diyu"bakır, Giresun, İstan
bul, İzmir, İzmit, Kırıkkale, Karade
niz Ereğli, Samsun şubeleri yetkili
leri ¿atıldılar Örgütlenme Bürosu
temsilcilerine«, de izlenen Danışma
K urulu'nda şubeler ve Özellikle iş
yerleri düzeyindeki faaliyetin yük.¿İtilmesi konusu üzerinde önemle
duruldu, işyeri temsilcOik ve komi
teleri esasma dayalı örgütlenmenin
geliştirilmesi ve teknik elemanların
tüm m eslek kategorilerini kapsama
yönündeki«, >balar değerlendirilerek
bu çabalara hız verilmesi gereği bir
ke7 daha vurgulandı.

İçinde bulunduğumuz somut ko
şullarda dem okratik kitle ve meslek
örgütleri arasındaki diyalogun sağ
lıklı bir yapıda somutlanması için
TÜTED in gerek Genel Merkez ge
rekse şubeleri düzeyinde hangi ilke
ler çerçevesinde katkıda bulunabile
ceği tartışıldı ve buna ilişkin öneri
ler saptandı.
Ağırlıklı olarak örgüt sorunları
nın ele alındığı Danışma Kurulu, ve
rimli tartışnv ve y a k la ş m a y la
önümüzdeki gumer içiii GYK ııa ve
MYK'na ışık tuttu.
'.'■ i Aralık'ta olağanüst
biraraya
guei; GYK Danışma Kurulu "d a yapdın'. görüşmeeri, ortaya çıkan öne
rileri gözönünde tutarak gündemine
aldığı konulan karara bağladı. Bu
rada, Ocak-Haziran 1979 dönemini
kapsayan ve daha çok ÎÜ T E D ’in
örgütlülük diızeyini fnaliyet düzeyi
ni yükseltmeyi ve kendi gücünü ha
rekete geçirmeyi amaçlayan bir Uy
gulama Programma son şekli verildi.
Danışma Kurulumuz ve bunun
hemen ardından toplanan GYK’
muz canlı tartışmaları ve belirli bir
bütünsellik içinde üretilen ^ararları
itibariyle, örgütümüzün demokratik
m erkeziyetçi işleyişini bir kez daha
somutladı ve bu konuda önemli bir

ANKARA'DA
"BASKI YASALARINA
HAYIR" KAMPANYASI
Ankara Şubemiz, TÜM-DER ve
TUS-DER'in Ankara şubeleriyle
birlikte 1978 Aralık ayında "Baskı
Yasalarına Hayır" kampanyası açtı.
Kampanyaya diğer örgütlerden de
geniş ölçüde katılım oldu. Kampan; ya müddetinee, Başbakan Sayın B.
Ecevil'e örgüı . yeleri üzerinde "Bas
kı v Hsalanna H ayır"'yazılı kartlar
gö n deriler. Yine aynı ibare ile
damgalanmış zarflar geniş ölçüde
kullanıldı Yasa değişikliklerine ni
çin karşı çıkıldığını açıklayan bir
bildiri dağıtıldı. 30.000'er kart, zarf
ve bildirinin kullanıldığı kampanya,
somut bir hedefe yönelik örgütlerarası işbirliğinin başarılı bir örneği
oldu.
Ankara Şubemiz 7. A ralık'ta da
"Demokrasi Mücadelesi ve Antide
mokratik Yasa Tasanlan" konusun
da bir panel düzenledi. Panele, Av.
Erşen Sansal, Av. Nevzat Helvacı,
Gazeteci özlem özgür katıldılar.
mesafe alındığım bir kez daha vur
guladı. Şimdi sıra, elbiıiiğiyle karar
laştırılanları yine elbirliğiyle hayata
geçirmekte.

N
ÖNLİSANS
EĞİTİMİ
Baştaraft Sayfa 5 'te

olan türden olmalıdır, (ara insangücü vb. deyimler kulla
nılmamalıdır.)
b) Meslek alanlarına göre, değişik ünvanlar verilebilir
c) Mühendislik alanlan için, "tekniker" unvanı uy
gun olabilir.
11. Tekniker uygulamasının yapılacağı teknik alan
larda, ortaöğretimdeki "teknisyen lisesi" ikilemi kaldı
rılmalıdır
12. Mezunlara hangi ünvan verilirse verilsin, ilgili ya
salarda, mesleklerle ilgili yetki ve sorumluluk tanımları
nın açık ve gerçekçi bir biçimde yer almasının sağlanma
sı çok önemlidir.
13. Bu öğretim kademesinin finansmanında, kamusal
kaynaklar asıl olmaı la birlikte, öğretim kurumunun
am açlan doğrultusunda kullanılabilecek yerel ve öteki
katkılara da açık olunmalıdır, özellikle, işveren katkısı
yasal zorunluk halm t getirilmelidir. Yerel katkılar, yet
ki ve sorumluluklara da katılmayı içermelidir.
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14. Bu kurumlarda öğretim ve uygulama görevi ya
pacak öğretim elemanlarının kurumun amaçlan ile bağ
daşır nitelikte olması çok önemlidir. Bu amaçla, gerek
tiğinde, kendi alanında çok başanlı olan uygulayıcılann
geleneksel ünvan koşullanna bakılmaksızın, geçici ya da
sürekli olarak görevlendirilebilmeleri sağlanmalıdır.
15. Uygulama modelleri araştırma-geliştirme süreci
içinde, denenerek, geliştirilmelidir. Uygulamanın yayggılaştınlması ise, olanaklara paralel olarak yürütülmelidir.
Gerekli koşullar sağlanmadan başlatılacak uygulamalar,
sisteminde başarısızlığı biçiminde yorumlara neden ola
bilir. Bu kurumlar, geleneksel öğretim kurum lanna ben
zemeye çalışmak yerine, eğitim bilimi ve uygulamalar
daki yeniliklerin sergilenebileceği bir yer olarak algılan
malıdır. Bu uygulamalarda, kamuoyunun oluşturulması
ve tüm kurum yetkililerinin inançlı çabalan, vazgeçilmez
bir zorunluk tur.
16. Mevcut yasalar ve onlara bağlı öteki kaynaklar,
bu yeni eğitim işlevini öngörücü ve kolaylaştırıcı yönde
değiştirilmelidir, özellikle, hazırlanmakta olan yeni
üniversiteler yasa tasarısında, bu durum, mutlaka dikka
te alınmalıdır.

öamit haberleri .. .
İSKENDERUN
DEMİR ÇELİK'DE
FAŞİST UYGULAMALAR
SÜRÜYOR
Bundan bir süre önce, Çelik-lş
Sendikasının militanlarınca bir arka
daşlarının işyerinde dövülmesi ola
yını protesto eden İs-Demir teknik
elemanlarının bu dem okratik hare
keti işveren tarafından "kanunsuz
grev" olarak değerlendirildi ve
TÜTED İskenderun Şube üyesi 40
arkadaşımız mahkemeye verildi. İlk
duruşmaları 12 Mart günü y Dört
yol'da yapılacak. Tüm teknik ele
manlar İs-Demir teknik elemanları
nın faşistlere karşı yürüttükleri de
mokratik mücadeleyi bugüne kadar
desteklemişlerdir bundan sonra da
destekleyeceklerdir.

L

İZMİR'DE
SENDİKAL HAKLAR
KAMPANYASI
İzm ir'de 26 Demokratik Örgüt'
ün üyeleri, Başbakan'a Grevli Toplu
Sözleşmeli Sendikal Haklarının ta
nınması konusundaki taleplerini
vurgulayan m ektuplar gönderdiler.
25.11.1978'de İzmir'de Konak Mer-

MEYAK'A HAYIR
Ankara Şube Başkanı Namık
Kemal Döleneken 31.12.1978 günu
Meclis Butçe-Plan Komisyonu Baş
kam Yılmaz Alpaslan'a ve BütçePlan MEYAK Alt Komisyonu Baş
kam Süleyman Genç e Ankara ve
Kırıkkale şubelerinin üyelerinin
yazdıkları ve MEYAK'a karşı çıkıl
dığını vurgulayan binlerce dilekçeyi
topluca sundu.

•

ÇANAKKALE ŞUBEMİZ
EĞİTİM SEMİNERLERİ
Çanakkale Şubemiz Ocak-Şubat
aylarında, "Demokratik Kitle ö r 
gütleri, işlevleri ve TÜTED "işçiMemur Ayrımı ve Sendikalaşma
Mücadelemiz" gibi konuları kapsa
yan bir seri eğitim semineri düzenle
miş bulunmaktadır

kez Postanesine gelen kamu emekçfleri mektuplarını postalamak için
uzun bir kuyruk oluşturdular. İzmir
Şubemiz ve üyelerince geniş ölçüde
desteklenen bu mektup kampanyası
sırasında postane önünde yapılan
bir basm toplantısı ile mektup m et
ni kamuoyuna açıklandı. Eylem ba
sında ve kamuoyunda geniş ilgi
uyandırdı.

SAMSUN ŞUBEMİZ
POLİS TARA1 INDAN
ARANDI
Samsun Şubemiz 29 Ocak günü
polis tarafından aran w emri gösterümeksizin arandı. Ş: bede bulunan
üyelerimiz tartaklandı ve sebepsiz
yere gözaltına alındı. TÜTED Haberier'in şubede bulunan bütün sa
yıları, herhangi bir suç unsuru bu
lunmamasına rağmen toplanarak
götürüldü.
Genel Başkanımız Aykut Göker
İçişleri Bakam Haşan Fehmi Gü
neş'e aşağıdaki telgrafı çekerek
olayı protesto etti:

Saym Haşan Fehmi Güneş
İçişleri Bakam
Ankara
29 Ocak günü Demeğimiz Sam
sun Şubesi, herhangi bir ararııa emri
gösterflmeksiziıı polis tarafından
a ra m ış , şube lokalinde bulunan
Üyelerimiz tartaklanmış ve gözaltına
alınmıştır. Her türlü yasal gereği ye
rine getirilerek yayınlanmakta olan
Merkez Yayın Organımız TÜTED
Haberler Dergisi de Şubemizden
toplanarak götürülmüştür. Gözaltına
alınan üyelerimiz daha sonra serbest
bırakılmıştır.
Bu ve benzeri davranıştan; kamu
kesiminde çalışanlann demokratik
haklarını ortadan kaldırmaya yöne
lik, son derece olumsuz bir gelişme
nin somut göstergeleri olarak algıla makta ve bu yasa dışı tutum u pro
testo etmekteyiz.
Samsun'daki bu yasa dışı tu tu 
m un sürdürülmemesi için gereğinin
yapılmasını arz ve talep ederiz.
Saygılarımla,
Aykut Göker
TÜTED Genel Başkanı
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İNSAN HAKLARI VE
KAHRAMANMARAŞ KATLİAMI
özgürlük ve temel haklar tüm insanlık için kutsal
dır. Bu uğurdaki savaşımlarda milyonlarca insan kanı
dökülmüş, can yitirilmiştir.
Emperyalist iki paylaşım savaşı sonunda, emper
yalist oyunları bozarak ve faşizmi yenerek zafere ula
şan, dünya devrimci güçlerinin savaşa karşı açtığı mü
cadele sonucu 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu'nda "İnsan Haklan Evrensel Beyanna
mesi" kabul edildi. Böylece insanın her türlü politik,
toplumsal ve kültürel özgürlüklerden yararlanmasının
vazgeçilmez olduğu uluslararası düzeyde belgelendi.
BM Genel Kurulu, bu beyannamenin "ülkelerin ve
bölgelerin siyasi durumları bakımından hiçbir ayrım
gözetmeksizin dağıtılmasını ve özellikle okullarda ve
öteki kültür kurum lannda okutulmasını" istedi.
Bu belge, insanlığın banş içinde ve özgürce bir
yaşam sağlama savaşının en ön saflarında yer alan,
sosyalist sistemin ve tüm ülkeler emekçi sınıflarının,
emperyalizme ve onun kanlı biçimi olan faşizme kar
şı kazandığı önemli bir başarıdır.
Bu banş ve hak savaşı günümüzde de sürdürül
mekte ve insan haklannın güvence altına alınması için
uluslararası ilişkiler geliştirilmektedir. 1975 yılında
imzalanan "Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı"
sonuç belgesi insan haklannın uluslararası düzeyde gü
vence altına alınmasına yönelik, dünya banş güçleri
nin kazandığı yeni bir başarı olm uştur.
İNSAN HAKLARI BELGELERDEN
HAYATA GEÇİLİRMELÎDİR
İnsan haklarından yana olmanın ölçütü, bunlara
sahip çıkmak, genişletmek ve yaşama geçirmektir.
"İnsan Haklan Evrensel B eyannam esinin ülkelerde
geniş ölçüde dağıtılıp dağıtılmadığı veya ne kadar dağıtıidığ, her türlü eğitim kunt rj unda okmulup okutul
madığı, ülke yönetimlerinin insan haklan sorununa
yaklaşımının önemli bir göstergesidir.
Aynı şekilde "İnsan Haklan Evrensel Beyanna
m e sin in temeli olan hak ve özgürlüklerden;
* Hiçbir aynm gözetmeksizin herkese iş ve eşit
çalışma karşılığında eşit ücret hakkını ülke çalışanlanna tanımayan, halkına insan haysiyetine uygun ve
güvenli bir yaşam sağlamayan, iktidarda bulunduğu
surece işsizliği körükleyen,
* Herkese düşünce, -»iedan ve din hürriyeti ile
serbest örgütlenme hakkını tanımayan ve bu hakkı kı
sıtlayan,
* Herkese parasız eğitim olanaklarım sağlama
yan. eğitimde fırsat eşitliği ilkesini uygulamayan,
* Kadın erkek eşitliğini tanımayan, çocukların
temel yaşam koşullanm yaratmayan,
* Her türlü ırk ayrımım ve sömürgeciliği körükle
yen, başka ülkelerin toprak bütünlüğüne yönelik saldm lan düzenleyen, uluslann kendi kaderlerini tayin

hakkını tanımayan, halklar arasındaki banşı tehdit
altma sokan ülke yönetimlerinin insan haklanndan
bahsetmeye haklan yoktur.
İNSAN HAKLARI MÜCEDELESİ KİMİNDİR?
Sınıflar tarihinin özgürlük savaşçılan ezilen, sö
mürülen emekçi sınıflardır. Bugün de uluslararası dü
zeyde sosyalist ülkeler, bağımsızlık ve ulusal kurtuluş
güçleri, ülkeler düzeyinde işçi ve emekçi sınıflar bu
savaşın bağlaşıklan ve kazanımlann çüvencesidirler.
Emperyalist kapitalist sistem içinde yer alan ülke
yönetimlerinin insan haklannı güvence altma alan ant
laşmalara imza atması bu haklara sahip çıktığım de
ğil, tersine olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ba
ğımsızlık, demokrasi, banş ve sosyalizm savaşımı kar
şısındaki yenilgisinin bir ifadesidir.
Bu savaşımı geriletip yok etme düşüncesinden bir
an bile vazgeçmeyen emperyalist güçler dünya halklanna karşı saldınlar ve komplolar düzenlemektedir.
Ülkemizin Kahramanmaraş ilinde düzenlenen fa
şist katliam bunun en son örneklerinden biridir. Em
peryalizmin dolaysız ajanlan ve faşist güçleri bu ili
mizi kana buladılar. İlerici kişi ve kuruluşlara yönelti
len saldın sonunda 100'den fazla yurttaşırtıız hunhar
ca katledildi.
Olay ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyu
ve banş güçleri tarafından şiddetle kınanarak, emekçi
halk kitlelerine ilerici kişi ve kuruluşlara karşı uygu
lanan faşist terör ve saldırılann birbirinden kopuk
"anarşik" olaylar olmadığı ve faşizmin sistemli olarak
tırmandırılmasıyla yurdumuzda faşist bir yönetim bi
çiminin oluşturulmasının hedeflendiği bir kere daha
vurgulandı. Kahramanmaraş "Faşist Katliamı" bu tır
manışın ileri bir boyutudur.
Dinsel ve etnik farklılıktan körükleyerek olayla
ra ortam hazırlayan, tam beş gün şehirde vahşet ve
terör estiren faşist güçlerin iç savaş girişimi; yine bu
güçlerin sistemli olarak empoze etmeye çalıştığı ve
"Anarşi"nin önlenmesi için gerekli gördüklerini
söyledikleri bir sonuca ulaşmış ve 13 ilde sıkıyönetim
ilan edilmiştir. Kahraman maraş olaylan faşist güçle
rin iktidan ele geçirme planlannı terörizmin gizli ve
açık sorumlulannı açıkça ortaya koym uştur. Faşiz
me karşı olduğunu söyleyen hükümet, elindeki devlet
olanaklarım sonuna kadar kullanarak faşist terör ağım
tüm boyutlanyla açığa çıkarmalı ve faşist odaklar
yok edilmelidir.
İnsan haklannın bu en azılı düşmanlan emperya
list, faşist güçlerin geriletilmesi savaşımı, aynı zaman
da insan haklan uğrunda bir savaşımdır. Bu savaşımı
yükseltmek işçi sınıfı öncülüğündeki emekçi halkımı
zın, ilerici, dem okrat sosyalist kişi ve kuruluşlann en
önemli görevidir.
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