TÜTED
TuM TEKNİK ELEK ANLAR DEMEĞİ
GENEL MERKEZÎ
Mithatpaşa Cad. 28/24 Yeni şehir-ANKARA.
Te1::254305
Tarih: 21.9.1976
Sayı s 1976/287
BÜGAY Mühendislik Bürosundaki
kanunsuz lokavt hk.
İlgi: TÜTED Genel Merkezinin 13.9.1976 tarih, 1976/279 sayılı
yazısı

İlgi yazımız ile yapılan çağrı üzerine 17.9.1976 günü TÜTED Ge
nel Merkezinde biraraya gelen Teknik Eleman Örgütlerinin tem
silcileri toplantının gündemine BÜGAY Mühendislik Bürosundaki
Kanunsuz Lokavt”m değerlendirilmesini de aldılar. Bu konuda
yapılan görüşme sonunda BÜGAY1da direnişlerini sürdüren teknik
elemanların 34 teknik eleman örgütünce
desteklenmesi gerekti
ğine ve her teknik eleman örgütünün bu desteği somutlamak üzere
en az 500 TL olmak kaydıyla BÜGAY teknik elemanlarına yardımda
bulunmasına karar verdiler.
BÜGAY’daki kanunsuz lokavt hakkında ayrıntılı bilgiler TÜTED Ha
berler’in bir nüshası yazımız ekinde sunulan Eylül/1976 sayısında
yer almaktadır.
BÜGAY teknik elemanlarının tüm teknik eleman örgütlerince destek
leneceği inancıyla her örgütün mümkün olan en kısa zamanda en az
500 TL’lılc bir katkıda bulunmasına diler, dostça selamlarımı
iletirim.
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Aykut Göker
TÜTED Genel Başkanı

Ek açıklama s
1- Parasal katkılar BÜGAY teknik elemanlarına iletilmek üzere
TÜTED Genel Merkezine gönderilebilir-ğetirilebilir, veya kat
kının gelinip alınması için TÜTED Genel ¡Çerkez ine telefonla
çağrıda bulunulabilir, BÜGAY teknik elemanlarıyla doğrudan
temas sağlamak isteyen örgütler TÜTED Genel Merkezine baş
vurabilirler,
2~ Yukarıda sözü edilen 17.9.1976 günlü toplantıya aşağıda sı
ralanan örgütlerin temsilcileri katılmıştır,
«• Türkiye Jeofizikçiler D, ...... ..... .CihangirErgene
- MMO ....... ........ .............. M,Emin Özkan
- EMO
............ Aybars Ungan
- Mimarlar 0# ....................... Süheyl Kırçak
- O.M.O. ...,.... .......... ....... . îyigün Pulat
- Z.M.O. .
Kemal Yener
- K.j .O. ................ ............ Yusuf Kılıç
- Tüm Topoğraflar D, ................. .Mustafa Keskin
- Metalürji M.0#
............ Rıdvan Bazman
~ Arkeologlar D, .................... Turgut Batur
-■ Maden M,0, ........................ Melımet Kayadelen
•■ TMMOB
................... Kaya Güvenç
- TÜT! 'D ............................. Aykut Göker
3- 17.9.1976 günlü toplantının esas gündem maddesine ilişkin
konular hakkmdaki kararlar ayrı bir yazı ile örgütlere ile
tilecektir.

Dağıtım;
Gereği içins34 teknik eleman örgütü
Bilgi için ; TÜTED Şubeleri

