TUTED II. GENEL KURULU TOPLANDI
TÜTED, Tüm Teknik Elemanlar Derneği 2.Ge
nel Kurulu, 16 Haziran günü Ankara'da ya
pıldı. İstanbul,Ankara ve İzmir Şubelerin
den gelen delegelerin katıldığı genel ku
rula sunulan çalışma raporunda, ülkedeki
siyasal ve ekonomik durumun değerlendiril
mesi yapılarak geçen dönem TÜTED çalışmala
rı anlatılıyordu. TÜTED 2.dönem çalışma
raporunda, ancak siyasal ve ekonomik ge
lişmelerin doğru değerlendirilmesiyle or
taya konacak somut hedefler doğrultusunda
yürütülecek bir mücadelenin gerçekçi olaca
ğı belirtilerek şöyle deniliyordu:
"Çalışanların karşısına dikilen güçleri
iyi bilmek zorundayız. Bu güç, dış emper
yalist güçlerle birleşmiş tekelci serma
yedir. Geçmiş dönemlerde demokrasiyi ha
sıraltı etmek isteyenler, sendikal hakla
rımızı vermek istemeyenler bu güçlerdir.
Sendikalaşma mücadelemizin gereği işte
buradan çıkıyor. Tekelci sermayenin güdü
münde olmak istemiyoruz ve bunun için de
mokrasiyi savunuyoruz. TÜTED, işte bunu
gördüğü içindir ki, sendikal haklarımız
için mücadelede, somut hedef olarak tekel
ci sermayeyi göstermiştir.
"Bugün,Türkiye'de demokrasinin yaşaması
ve uygulanması için mücadele veren teknik
elemanların, bu mücadelenin gereği olan
sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev hak
larını istemeleri, en doğal hakları ve
görevleridir. Bu haklar, teknik elemanla
rın her geçen gün değişen yaşam koşulları
altında ezilmeden yaşamalarını ve tekelci
sermaye karşısına grev silâhına sahip bir
güç olarak çıkmalarını sağlayacaktır. Di
ğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de
sendikal haklar, tüm çalışanlarla birlikte
teknik elemanların bilinçli çabaları sonu
cu alınacaktır."
Teoman Öztürk'ün genel kurul.başkanlığına
seçildiği toplantıda,. TÜTED tüzüğünde gü
nün koşullarına uygunluğunun sağlanması
amacıyla bazı değişiklikler de yapıldı.
Genel kurula katılan delegelerin oybirliği
ile kabul edilen bir karar tasarısında bugün
ki siyasal ve ekonomik durumun genel değer
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lendirmesi yapılarak önümüzdeki
dönemde
TÜTED'in yürüteceği çalışmalar belirleniyor
ve verilecek mücadele doğrultusunda birlik
ve dayanışmanın güçlenmesi için 150 bin tek
nik eleman TÜTED'te birleşmeğe çağrılıyordu.
Genel kurul bildirisi olarak kabul edilen
karar tasarısı aynen şöyle:
"Tüm çalışanlara yöneltilmiş baskı ve terör
uygulamalarına, antidemokratik girişimlere
tanık olduğumuz bir dönem yaşadık. Halkımı
zın tercihini demokrasiden yana kullanmasıy
la, tekelci burjuvazi bazı önemli siyasi
mevzilerini kaybetmiş ve bu dönem bir ölçü
de geride bırakılmıştır. Ancak bugün siyasi
ve ekonomik bakımdan çalkantılı bir dönem
yaşıyoruz. Bir yandan sermayenin faşist bir
cephe oluşturma çabalarına, diğer yandan
tekelci sermaye ile bütünleşmiş emperyalist
güçlerin girişimlerine tanık oluyoruz. Ni
tekim en fazla ihtiyacımız olduğu bu dönem
de yabancı petrol tekelleri, yerli müttefik
lerini desteklemek, demokratik girişimleri
yıpratmak için yeni oyunlar tezgahlamışlar
dır. Ve gene bu girişimler bir gerçeği apa
çık gözler önüne sermiştir. Petrollerimizi
ve diğer doğal kaynaklarımızı bir an önce
devletleştirmek zorunludur. Tüm demokratik
f
güçler ve T İTED, iç ve dış sömürü girişim
leri karşısında her türlü demokratik giri
şimlerin yanında olacaktır.
"Biz teknik elemanlar, sendikal haklarımızı
demokrasi için mücadelede, sağlam temel taş
larından biri olarak görüyoruz ve biz teknik
elemanlar kendi ekonomik koşullarımızı,ken
dimizin toplu sözleşme ile tayin etmesi ge
reğine inanıyoruz. Yani, bizler tekelci
sermayenin insafına veya insafsızlığına bı
rakılmak istemiyoruz. Bu açıdan bakınca, 31
Mayıs kararnamesi ile getirilenlerin ne eko
nomik, ne de demokratik haklarımıza ilişkin
bir değeri olduğuna inanmıyoruz. Üstelik bu
kararname ile teknik elemanlar arasındaki
ayrılıkçı tavır ortadan kaldırılmamaktadır.
Tekniker,teknisyen,fen memurlarına hiçbir
ekonomik hak verilmemektedir. Yakında geti
rilecek yan ödemelerle ilgili kararnamenin
sendikal haklarımız verilinceye kadar fark
lılıkları kaldırması gerekecektir. Ancak bu
yan ödemeler dahi ekonomik durumumuza bir
yenilik getirmeyecektir. Geçtiğimiz dönemde
olduğu kadar önümüzdeki dönemde de sendikal
haklarımız için mücadele en başta gelen gö
revimiz olacaktır. '
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"Sendikal mücadele yalnız ve yalnız teknik
elemanların değil, tüm ücretlilerin mücade
lesidir. Biz teknik elemanlar tüm ücretli
ler arasında bir ayrıcalık değil sadece
kendi ekonomik koşullarımızı, sendikal hak
larımızı kullanarak tayin etmek istiyoruz.
Tüm çalışanların sendikal haklar için mü
cadele etmesi gerçekten büyük bir önem ta
şır. Tüm çalışanlar kendi aralarındaki bir
liği ve dayanışmayı artırdıkları oranda
başarılı olmayı bekleyebilirler. İşte bu
bakımdan tüm çalışanların somut bir hedef
etrafında dayanışmaları bugün her zamankin
den fazla gerekmektedir. Dayanışma böyle
somut hedefler etrafında kurulduğu müddetçe
gerçekçi olabilir.
"Sendikal haklara kavuşmamızın ön koşuluy
sa, teknik elemanlar arasındaki birlik ve
dayanışmadır. Önümüzdeki dönemde teknik
elemanların birlik ve dayanışma yönünde
daha çok çaba harcamaları gerekecektir.
Bizleri daha aktif görevler bekliyor.
"150.000 teknik elemanı bu birlik dayanış
manın güçlenmesinde etkin bir yeri olan
TÜTED etrafında kenetlenmeye çağırıyoruz."
TÜTED 2.Genel Kurulunda yapılan seçimlerde
yönetim kuruluna, tlhan Baysal, Aykut Göker,
Osman Aybers, Halûk Orhun ve Abdullah Sadık
oğlu seçildiler.
25 Mayıs günü yapılan TÜTED İzmir Şubesi
genel kurul toplantısında seçilen şube yö
netim kurulu, görev bölümü yaparak İsmet
Çelik'i başkanlığa getirdi. Yönetim Kuru
lunda, Yusuf Turabijazman, Gayyur Haydar
oğulları sayman, Metin Özden ve Sabri Yıl
maz üye olarak görev aldılar.

SONBAHAR AYLARINDA KONUT ŞÛRASI
TOPLANMASI ÖNERİLDİ
Elektrik Mühendisleri, Harita ve Kadastro
Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Mimar
lar, Şehir Planlama Mimar ve Mühendisleri
İmar ve İskân Bakanlığından acele bir "KO
NUT ŞÛRASI" toplanmasını istemişlerdir.
Konut politikasının belirlenmesi 'için
toplanması istenilen konut kurultayı
ile ilgili olarak müracaat yapan oda
lar müşterek yaptıkları açıklamada
şöyle demektedirler ''Odalarımız ülke
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mizde izlenmesi gerekli konut politi
kasındaki görüşleri tesbit için bir
konut kurultayının toplanmasında fay
da görmektedirler. Bu çalışmalarda
konut ile ilgili kavramların ilgili
kurul ve yetkili kişilerle karşılıklı
ilişkiler kurularak halli gerekmekte
dir. Türkiye'de konut sorununun özel
likle 2.Dünya Savaşı sonrası gelişimi
nin bugünkü kesitinin ortaya konulması
şarttır. Odalar olarak biz konut soru
nunun kamu oyu önünde enine boyuna
tartışılmasında fayda görmekteyiz.Oda
ların aralarında sürdürdükleri bu ça
lışma tüm kuruluşların katılmasıyla
İmar ve tskân Bakanlığı bünyesinde
devam etmelidir."

Devlet İstatistik Enstitüsü tarafın
dan yayınlanan
ve Mardin,Hakkâri,
Ağrı,Bingöl,Bitiis,Adıyaman,Bilecik,
Aydın,Urfa,Siirt,Muş,Adana İllerini
kapsamına alan araştırmada bu illerde
yaşıyan nüfusun 1970'e göre sosyal ve
ekonomik nitelikleri belirtilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre 677 bin
106 aileden, 492 bin 947'si elektrik
ten, 500 bin 553'ü de şehir suyundan
yoksun bulunmaktadır. 6 77 bin 106 ai
leden 4 bin 605'i kaloriferle, 534
bin 5'i soba ile, 153 bin 72'si ocak
ile ısınmakta, 44 bin 550 aile ısın
mak için kömür, 9 bin 636'sı ağır yağ,
467" bin 847 aile odun ve 127 bin 837
aile "tezek" kullanmaktadır.

SONBAHARDA TOPLANMALI
Açıklamanın bu kesiminde Konut Kurul
tayının Sonbaharda mutlaka toplanması
gerekliliği üzerinde durulup şöyle
denilmektedir: "Bu kurultaya ilgili
tüm kamu kuruluşları mahallî ve mer
kezî idarelerin yetkilileri, sosyal
güvenlik müesseseleri, öğrenci kuru
luşları, eğitim kurumları, çalışanlar
kesimini temsil eden sendikalar
katıl
malıdırlar.
Kurultaya kadar geçecek süre içinde
konunun kamu oyu önünde tartışılmasını
temin için çalışmalar ve seminerler
yapılmalıdır. Sorunu bütünü ile alma
dan ortaya atılacak görüşlerin kendi
aralarında çelişmesinin yani sıra daha
sonra saptanacak bir konut politikası
ile de çelişmesi doğaldır. Bu nedenle
belirttiğimiz çalışmalar belirli bir
aşamaya ulaşıncaya, izlenecek konut poli
tikasının ana hatları saptanıncaya kadar
İmar ve İskân Bakanlığının konu üzerinde
münferit açıklamalar yapmasının önemli
mahzurları olduğu kanısındayız."

TÜRKIYE'DE 13 BIN AILE
MAĞARA VE ÇADıRDA YASıYOR
Türkiye'nin 12 ilinde toplam 677 bin
106 aileden 13 bin 979'unun mağara ve
çadırda, 205 bin 959'unun bir, 250 bin
225'inin de iki odalı evde yaşadığı,
492 bin 947 ailenin elektrikten "yok
sun" bulunduğu 12 7 bin 837 ailenin de
"tezekle" ısındığı açıklanmıştır.
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VENEZÜELLA PETROL SANAYİİ
MİLLİLEŞTİRİLDİ
Venezüella Devlet Başkanı Carlos Andres
Perez yabancılara ait olan petrol endüst
risini millileştirdiğini açıklamıştır.
Dünyanın en büyük üçüncü petrol ihracatçı
sı olan Venezüella'nın bu kararı, Exxon,
Shell ve Mobil petrol şirketlerini kapsa
maktadır.
Açıklamada millileştirme uygulamasının ne
zaman yapılacağı konusunda birşey söylen
memiş olmakla birlikte, Petrol çevreleri
yıl sonuna kadar uygulamaya geçileceğini
belirtmektedirler.
Devlet başkanının açıklaması, politik par
tiler, askerler, iş ve işçi çevrelerinden
oluşan 30 kişilik bir heyetin incelemeleri
sorunda alınan kararı yansıtmaktadır. An
cak kararın kesinlik kazanabilmesi
için
parlamentoda da onaylanması gerekmektedir.
Perez açıklamasının sonunda "bu karar bi
zim ulusal bağımsızlık ve egemenliğimizin
pekiştirildiğini saptamaktadır" demiştir.
Venezüella petrol endüstrisi yaklaşık ola
rak yarım yüzyıldan beri Amerikan ve diğer
yabancı petrol şirketlerinin denetimi al
tındadır. Günde yaklaşık olarak üç milyon
varil petrol ihraç eden Venezüella'nın,
bunun yarısından fazlasını Amerika'ya
gönderdiği de bilinmektedir.
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