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1978 1 MAYIS' ına SELİM
1 Mayıs 1 Mayıs İlk Dileğimiz
Yaşatacak seni tunç bileğimiz

Burjuvazinin yıllardır Bahar Bayramı
jiye yutturmaya çalıştığı, dünya işçi ve
emekçilerinin Birlik, Mücadele ve Daya
nışma günü olan 1 Mayıs Bayramının
dünyada 88. yılı kutlanırken, ülkemizde
1e burjuvazinin koyduğu yasağın kırılı
şının ikinci yılı coşkulu bir şekilde kut
landı. Bu yıl işçi sınıfımız O'nun dev
rimci sendikal örgütü DİSK daha bir gür
çıkardı sesini. Eski adıyla Taksim yeni
adıyla 1 Mayıs Alanı tarihinin en büyük
kitle gösterisine tanık oluyordu, alan
kalabalığın
yükünü
taşıyamıyordu.
Omuz omuzaydı işçiler, teknik eleman
lar, öğretmenler, kadınlar, gençler ve
tüm emekçiler işbirlikçi tekelci sermaye
ye karşı. Sömürüşüz savaşsız bir dünya
için ileri diye haykırıyordu yüzbinler.
İşçiler akmıştı; şanlı Kavel grevci
leri, Profilo direnişçileri, davullu zur
nalı, üreten ve yaratan ellerinde bayrak
lar, sınıfına yakışan disipliniyle 1 Mayıs
Alanına. Teknik elemanlar, öğretmenler,
memurlar, sendikasız tüm çalışanlar' 'Sen
dika hakkımız ,söke söke alırız" diyerek
yerlerini almışlardı alanda. Gençlerimiz
geliyordu "yolumuz işçi sınıfının yolu
dur, demokratik eğitim" diyerek. Ana
larımız, gencecik oğullarını kızlarını fa
şist kurşunlara kurban veren analarımız,
bacılarımız, kadınlarımız "iki kat sömü
rülmemek için" yerlerini almışlardı bu
şanlı günde.
1 Mayıs alanını dolduran yüzbinler
ellerinde kırmızı karanfilleriyle hasretle
rini haykırıyorlardı, 141—142 ye hayır
diyerek. Uluslararası birlik ve dayanış
manın en canlı örneği yaşanıyordu.
1886 yılının 1 Mayısında "8 saatlik iş
günü" için genel greve giden ve bu sava
şımda Parsons, Spies, Fischer, Engel gibi
dört yiğit sınıfdaşını kaybeden Ameri
kan İşçi Sınıfına olan saygı ve dayanış
masını, o şanlı günü kana boğan Ameri
kan tekellerine olan nefretini dile getiri
yordu yüzbinler.
İşçisiyle, memuruyla, teknik elema
nıyla, gençliğiyle, ilerici kadınlarıyla 1
Mayıs Alanında toplanan yurtseverler,

iki yıldır ülkemiz üzerine bir karabasan
gibi çöken, sokakta işyerinde can güven
liği bırakmıyan, 200 e yakın yurtseverin
kanına giren, çalışanlara açlık yokluk ve
kıyımdan başka birşey getirmeyen gerici
MC iktidarına son ihtarını yapıyorlardı,
"geliyoruz zincirleri kıra kıra hey, sömü
rünün kafasına vura vura hey" diyerek.
İşçi sınıfımızın ileri sendikal örgütü
DİSK'in düzenlediği tum emekçilerin
desteklediği böylesine güçlü, disiplinli,
görkemli gösteri, tekelci burjuvazinin
onun siyasal iktidarının yerli yabancı
gizli açık servislerinin yüreğine korku
salmıştı . Daha 1 Mayıs hazırlıklarının
başladığı günlerde, bu faşist güçler böy
lesine şanlı bir güne nasıl gölge düşüre
ceklerinin hesaplarını ve hazırlıklarını
yapıyorlar. Bir yandan hazırlanan komp
lonun senaryosunu yazarken diğer yan
dan aktörlerini tesbit ediyor, bu tesbitte
fazla da güçlük çekmiyorlar.
Caddeleri ve 1 Mayıs Alanını doldu
ran ilerici örgüt ve kişilerin ulusal ba
ğımsızlık için, demokratik hak ve özgür
lüklerin korunup geliştirilmesi için, fa
şist baskı ve terörün kaldırılıp "faşizme

geçit verilmemesi" için, dünyada adil ve
kalıcı bir barışın sağlanması için, sömürüsüz bir topluma giden yolda tüm engel
lerin sökülüp atılması için, tek bir yürek
tek bir ses olmaları sadece işbirlikçi te
kelci burjuvaziyi, onun yerli yabancı or
taklarını telaşlandırmamış, işçi sınıfına
onun bilimine ters bozguncu akımları ve
özellikle maocu provakatörleri de telaşa
düşürmüştü. Hazmedemedi sermayedar
lar, hazmedemedi onların maşaları mao
cu ajanlar, işçi sınıfı düşmanları, bu ba
rış dostluk ve dayanışmanın somutlan
dığı yüzbinlerin gösterisini. Telaşta bir
leşenlerin eylemde birleşmemeleri için
bir neden yoktu. İşte hazırlanan komp
lonun, yazılan kanlı senaryonun aktör
lüğünü üstlenecek olanlar.
Kanlı olaylarda, işkencelerde, ilerici
hükümetlerin devrilmesi ve sosyalist li
derlerin öldürülmesinde uluslararası dü
zeyde ün yapmış ve adı sık sık duyulan,
son günlerde gericiliğin borazanı haline
getirilen TRT nin ekranlarında da adın
dan övgüyle sözedilen Amerikan Merke
zi Haber Alma Teşkilatı CIA, onun ül
kemizdeki kardeş örgütü ve faşist MC
iktidarı bu komployu hazırlayanlardı.
MC nin gizli açık servisleri, kışkırtıcı
ajanları, faşist beslemeleri ve uluslar
arası gericiliğin bir kolu maocular
komployu
uygulayanlardı.
Maocular
bu olayda öne sunildii ve ilk aktörlük
görevini üstlendi. Burjuvazi bu işten çok
memnundu. Bir taşla iki kuş vurmuştu.
Hem kanlı oyunu tezgahlamış, hem de
"olay iki sol grubun kendi arasındaki
çatışmasıdır" diyerek kendini gizleme
fırsatını elde etmişti. Ancak bu hayali
kursağında kaldı'. Olayda karşılıklı bir
çalışmanın olmadığına, hele solun kendi
içinde bir çatışmasının hiç olmadığına
yüzbinler tanık oldu. Bütün bu çırpınış
ları olayların yaratıcısının ve sorumlusu
nun kendileri olduğu gerçeğini gizleme
ye yetmedi. Olayların gelişimi, dinlenen
tanıklar ve toplanan belgeler bunu kanıt
ladı. MC nin bir kanadının genel başkanı
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le bir ortam ı yaratm ada büyük ö lçü de engel
o lm ayaca k İş ç i sın ıfın ın desteğini a lm ış, İk t i
dar seçeneği İlerici bir parti. Ve hemen b elir
telim k İ; İşçile ri şe re fsizlik le , yurtseverleri va
bile "1 Mayıs olaylarında yabancı ajanla
B u rju va ziy le İş ç i S ın ıfı arasınd aki sınıf sa tan h a in liğiyle dam galayan, faşist canilere k a 
rın parmağı var" diyerek bunu doğrulu
vaşım ı her gecen giin şid d e tin i biraz daha ar nat geren, ulusal ze n g in lik le rim izi, ulusal o n u 
yordu.
tırarak sürüyor. U luslararası tekellerin ve ülke rum uzu em peryalist güçlere peşkeş çeken ve
Bütün ilericileri, insanca ve özgürce m izd eki ye ril İş b irlik ç ile rin in daha fazla kâr e m e k çi h a lkım ızın ç ık a rla rın ı, hak ve özgür
yaşamaktan yana bütün kişileri derinden daha fazla sömürü İstem elerine, Işcl s ın ıfım ız lü klerin i ayaklar altına alan büyük serm ayenin
düşündüren, bu komplonun niçin düzen sömürüyü sınıflan d ırm a ve giderek ortadan gerici ve faşist siyasal tem silcilerin e, M C p arti
lendiği, bunca insanın kanına niçin giril k aldırm a belgisiyle karşı k o y u y o r. Silah te lerine verilecek bir tek o yu m u z y o k . O y ver
diği idi. Bu soruya DİSK Genel Sekrete k e lle rin in savaş ç ığ lık la rın a ve silahlanm a y a r ış ı m ek bir yan a; öldürülen ge n çle rin , İşçile rin ,
ri Mehmet Karaca şu yanıtı veriyordu. na k a rşı, dünyada ve bölgem izde adil ve kalıcı öğretm enlerin tek kelim eyle 200 yurtseverin
bir b arışın m ücadelesini yürütüyor, dünya ba hesabını sorm ak İç in , h içb ir ge re kçe g ö ste ril
"Biz 1 Mayıs günü düzenlenen heybetli
r ış ç ı g ü çleriyle d ayan ışm a içerisinde o ld u ğ u  meden İşinden ve yuvasından edilen, sürülen
gösteriye yapılan hunharca saldırıyı, nu h a y k ırıy o r. H edefin in "savaşa karşı barış k ıy ıla n te k n ik eleman a rk a d a şla rım ızın hesa
Cumhuriyet Halk Partisi seçim mitingle sömürüye karşı savaş" o ld u ğu n u sın ıf tarihine bını sorm ak İçin , yaratılan İş s iz lik y o k lu k ve
rine yapılan faşist saldırılardan ayrı tut a ltın harflerle y a z ıy o r. B u rju va ziy le İş ç i sınıfı p a h a lılığ ın , % 4 0 'ı aşkın develüasyonun hesa
muyoruz. Bütün bu olup bitenler, eli arasında süreglden bu keskin mücadele, b u rju  bını sorm ak için sand ık başlarına gid ece ğiz,
yurtsever kanı içinde yüzen gerici faşist vazinin sın ıf tahakküm ünden, baskı ve şid d e  o y la rım ız ı D E M O K R A S İ Y E E V E T , M C'ye
karması güçlerin yaptıkları ve adım adım tin d e n , d o ym ak bilm ez sömürüsünden zarar H A Y I R şeklin de ku lla n acağız. A y rıc a k u lla n 
uygulamaya soktukları planın birer zin gören tüm e m e k çile ri bu arada b iz te k n ik ele d ığ ım ız oylara her ne pahasına olursa olsun sa
ciri, o zincirin birer halkasıdır." Gerçek m anları da bir yerde saf tutm aya zo rlu y o r. hip ç ık a c a ğ ız . Bu cümleden hareketle tüm
üyelerim ize şu noktaları bir kez daha h atırlat
olan da buydu. Olayları birbirinden so Gün g e ç tik ç e zo rlaşan yaşam k o ş u lla rı, üzeri
m izde sürdürülen baskı ve k ıy ım la r, sa fla rım ı m akta yarar gö rüyo ru z.
yutlamanın olanağı yoktu.
/
zın İş ç i sın ıfı safları o ld u ğu n u h iç b ir şüpheye 1. Seçm en kartı gelm eyenler en kısa zam anda
MC iktidarı bu olaylarla çok şey ha- yer b ıra km a ya cak şeklid e b e lirliy o r. Bu ger b ağlı b ulu nd uğu " İ L Ç E S E Ç İM K U R U L U 
yalliyordu. Bunların başında sınıf ve çe kte n hareketle bütün e m e kçile rin k u rtu lu  N A " b aşvurarak kartını alm alıd ır.
kitle sendikacılığı yolunda, uzlaşmacı şun un b irlikte o lacağı inancını p a y la ştık , bu 2. Seçm en kartında görülen herhangi bir yan 
sarı sendika TÜRK—IŞ ve tüm gerici m ücadele İçerisine g ird ik ve tüm d em o krasi lış lık b ağlı bulunulan İlçe seçim kuruluna
sendikalara vura vura ilerleyen, işçi sını den özgürlükten yana k u ru lu şlarla d ayanışm a gidilerek derhal düzel İttir İlme! I, seçm en liste
fının birliğini kendi bağrında ören DİSK içe risind e , ö rgü tle d iğim iz ve tem sil e ttiğ im iz deki bilgilerle u ygu n lu ğu sağlanm alıdır.
'i yıpratmak, onu burjuvaziye ve özellik te k n ik elem an kesim i adına bu savaşım da saf 3. Seçm en listeleri y a zılırk e n verilen adreste
bulu nm ayan seçm enlerin kartları "ad reslerin 
le- MESS'e karşı savaşımında güçsüzleş tu ttu k .
D e m okrasim izd e ö nem li bir atılım olacağın a de b u lu n a m a d ı" veya başka gerekçelerle te k
tirmek, DİSK'in diğer demokratik örgüt in a n d ığ ım ız 5 haziran genel seçim lerine sade rar İlçe seçim ku ru llarına İade e dilm e kted ir.
lerle geliştirdiği iyi ilişkileri bozmak, ce on gün ka ld ı. Bu seçim lerde genel hatlarıyla Bu durum da o lab ilecek üyelerim iz ka rtla rın ı
sağlanan güç ve eylem birliğini kırmak. seçm enler şu İk i seçenekten b irin i seçecekler. gidip alm alıd ır.
Yine bu olaylarla yaklaşan genel seçim B ir yan d a; ik i y ılı a şk ın bir süredir ülkem iz
Tüm ü yelerim izin d em okrasiye olan İn a n ç
lerin güvenliğine gölge düşürmek, sokak Üzerine bir kara bulu t gibi çö k e n M C p artileri, ları ve örgüt so ru m luluğu İle hareket edecekle
ta bir terör havası yaratarak geniş kitle yan i vu rgu n cular, talan cılar, yan i so kakta can rine, 1977 se çim lerin in ilerici güçler a çısın d a n
lerin sandık başına gitmesini engelle güvenliği b ırakm ayan cin aye t şebekeleri, diğer ta şıd ığ ı önem i gö zardı etm eyeceklerine, bu
mekti. Bütün bu karanlık amaçlarını ger yan d a; dem o krasiye saygılı, insan temel hak konuda gösterecekleri d u ya rlılığ a İnancım ız
ve özgürlüklerine saygılı, em ek ve e m e k çi h a k  sonsuzdur. Bu an layışla 5 Haziran seçim leri
çekleştirmek için 35 yurtseverin ölümü
larına saygılı bir to p lu m düzenine g e çişte , ö y- İçin görev başına.

(baş tarafı l 'd e )

ne yüzlercesinin yaralanmasına yol açan
olayları yaratmaktan çekinmeyen burju
vazi yine aldandı. Çünkü biz halkız.yeni
den doğarız ölümlerde. DİSK'in gelişi
mini durduracağını, onun yiğit üyelerini
ve diğer ilerici güçleri sınıf savaşımından
caydıracağını sandı. Demokratik örgütle
rin DİSK'i yalnız bırakacağını sandı.
Kitlelerin artık bundan böyle miting
alanlarına gelmeyeceğini hesapladı. Ve
diyoruz ki bir kere daha aldandı. 1 Ma
yıstan bir hafta sonra CHP'nin İzmir'de
düzenlediği mitinge kitleler daha bir ka
rarlı ve daha bir gür aktı.
Tarihin akışını durdurmaya güçleri
yetmeyecek. Dünya ve Türkiye işçi sını
fı sınıf kardeşlerinin kanını yerde bırak
mayacak. 1 Mayıs 1978 de daha bilinçli,
daha uyanık ve daha kararlı bir biçimde
gücünü bir kat daha artırmış olarak 1
Mayıs Alanına koşacak ve haykıracak:
Yaşasın Dünya İşçilerinin Birliği, Yaşa
sın 1 Mayıs diyerek.

SLAYTLARLA 1 MAYIS
T Ü S - D E R 'd e n

sağlanan slaytlarla

ilk gösteri 24.5.1977 günü temsilciler to p 
lantısında yapıldı ve büyük il&i gördü.
Daha sonra üyelere tekrarlanması düşü
nülm ekte.

1977 SEÇİMLERİNDE
SANDIK BAŞINA

Bize
1 MAYIS'LA İLGİLİ BELGELERİ
DİSK E AKTARALIM
DİSK tüm kuruluşlara bir çağrı gönde
rerek 1 Mayıs'la ilgili tüm bilgi ve belge
lerin kendisine iletilmesini istedi. Elinde
1 Mayıs'la ilgili, fotoğraf, film, gibi bel
geler bulunduranlarla, olaylarla ilgili
özel bilgilere sahip üyelerimizin bunları
en kısa zamanda TÜTED'e ya da bizzat
DİSK'e aktarması gerekmektedir.

ÎUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ
ZİYARET EDİLDİ
1 Mayıs ta tutuklanan üyemiz Macit
Demir Afyon'da Şube Yönetim Kurulu
adına Şube Başkanımız ile EMO ve TÖB
—DER Ankara Şubeleri yetkilileri tara
fından ziyaret edildi. Daha sonra yapılan
ortak basın açıklamasında, gelişigüzel
gözaltına alınan ve tutuklanan 17 kişi
nin salıverilerek, tüm kovuşturmaların
durdurulması istendi.

ve
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zulüm,
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ölümden başka b i r şey

vermeyen,

"Grevli,
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sendika

laşma hakkımızı gaspeden,
savaş k ı ş k ı r t ı c ı s ı

MC >
OY YOK
Faşizmin Avrupa'dan sökülüj
atılışının 32. yıldönümünde tekelci
sermayenin kanlı pençesine terketmeyeceğimiz arkadaşımızın, yasai
sorunlarıyle ilgilenilerek DİSK tara
fından görevlendirilen 8 hukukçu
yanında TÜTED hukukçusuna da
vekalet çıkarıldı.
Say fa 2

ÖRGÜTLENME,
ÖRGÜT İÇİ
ÇALIŞMALARLA
YÜKSELİR
Devrimciler kitlenin örgütlen
mesinde ancak örgüt içi çalışmalara
katılarak etken görevler alabilirler.
Bu; kendiliğindenci, örgüt içinde
dar gurup çalışmasını aşan ve ey
lem alanında ortak noktalar etrafın
da birlikte hareket etme açınımınları getiren bir olgudur. Böylece
harekete katkıda bulunmak iste
yen farklı görüşler, yönetimlerin
"hoşlarına gitmeyen" yanlanyle,
görüşleriyle kişisel düzeyi aşan bir
mücadele yürütme olanağına ka
vuşurlar, tabanda çalışırlar, yöne
timler için etkileyici olur ve bölü
cülüğe düşme olasılıkları azalır.Her
şeyin karşılıklı hak eşitliğine dayalı
tartışma ortamı süreklilik kazanır.

SAYILARLA TÜTED ANKARA
ŞUBESİ TEMSİLCİLİKLERİ
TÜTED Ankara Şubesi bu güne kadar
80 temsilcilik oluşturdu. Bu temsilci
lerin 71'i yılbaşından önce yaptığımız
toplantılarda oluşturulmuştu. Bu 71
temsilcinin 30'u o işyerindeki üyeleri
mizin %30 veya daha fazlasının katıldı
ğı toplantılarda seçildi. Geriye kalan
41'i ise üyelerin %30'undan azının katı
lımıyla seçildi. Yani hiçbir işyerinde se
çim yapılmadan temsilci atamasına gidil
medi. Hatta %30'dan düşük katılımla
yapılan toplantılar, daha önce alınan
karar gereğince, en kısa zamanda tekrar
lanacaktı. Bu durumdaki temsilcilere gö
rev verilmiş sayılarak bir anlamda deği
şik bir tanımlama yapıldı.
Daha sonra 10 temsilci çeşitli nedenlerle
görevlerinden ayrıldılar. 3 temsilci ise
Yönetim Kurulu tarafından görevinden
alındı. Ayrılanlardan 4'ünün yerine yeni
temsilciler atandı. Bunun dışında bugü
ne kadar temsilci bulunmayan 6 işyerin
de yeni temsilcilikler atanarak oluşturul
du.
Bugün TÜTED Ankara Şubesinin 77 İş
yeri Temsilcisi bulunuyor, önümüzdeki
günlerde yapılacak toplantılarla bunlara
yenileri eklenecek. Daha önce atamayla

Çalışmalara sadece genel kurul
larda katılma, grup çıkarlarının o
topluluğun ve genel olarak hareke
tin çıkarlarının üstünde görmekten
kaynaklanan; gurup açısından isten
meyen sonuçlara karşı "küskünlük"
el-etek çekme ya da çalışmaları
çalışma dönemi boyunca azınlığın
hiçbir aşamada çoğunluğa uyma
ması ve örgüt dışı bireyci grup ça
lışmalarına dönüştürme, pratik ya
rarı olmıyan örgüt organları dı
şında eleştiri yapma gibi sakat eği
limler 4 başı mamur bölücülük ol
duğu gibi, kendi etrafındaki çem
beri de daraltıcı ve kitle tabanını
oluşturmaya kapalı, tekkeciliğe
açık ve yeni bir sonuca giderken,ye
ni bir genel kurul döneminde bu gurupsal çemberi genişletmenin yolu
nu dışardan taban ithalinde, hare
ketle uzaktan yakmtan ilgisi olma
yan kesimlerin kaydını yapmakta
bulmaktadır. Böylesi bir anlayışın
ise, kaçınılmaz olarak en pasif yö
netimden daha pasif olması; nesnel
ve öznel koşulları değerlendirebil
mekten uzak oluşun doğal uzantısı
olacaktır.

İşçi sınıfı bilimi tarafından gös
terilen doğru hedefler ve işçi sınıfı
mücadelesinin ekseni etrafında nihai
kurtuluş için verilmekte olan barış,
bağımsızlık ve demokrasi mücadele
sine ancak böyle bir yöntemle
örgütlü katkıda bulunulabilir. Böy
lece hem kitlenin daha etkin katılı
mı sağlanır, hem de işçi sınıfına
ikinci bir baş oluşturma ve onun
her alandaki etkinliğiyle yarışa kal
kışma gibi örgütler arası ilişkileri
bozucu bir yanlışa düşülmemiş
olur.
Kitlenin doğrudan veya seçtiği
temsilcilerle çeşitli aşamalarda ör
güt içi görüşme, tartışma ve karar
oluşumlarına katılması, insiyatifinin ve yaratıcılığının gelişmesine
yardımcı olmakta, onu daha ileri
örgütlenmeye hazırlamaktadır. Ay
rıca bu yöntem, eylem sırasında yö
neltilen saldırılara karşı birlik ve da
yanışmayı sağlamlaştırıcı olmakta,
hareket bilimsel tabana oturtularak
ulusal ve uluslararası alanda devrim
cilikle ilişkisi kalmadığı saptanmış
olan, faşistlerin yapamadığını silah
la, kanla yapmaya kalkışan maoculuk kitle tarafından dıştalanmaktadır. Kitlenin ekonomik ve demokra
tik istemleri örgüt içi organlarda or
taklaşa saptanmakta ve her alanda
örgüt bir adım önde yönlendirici iş
levini yerine getirmektedir.

gelen ya da %30'dan az katılımla seçilen
temsilciliklerde yeniden seçilecek. Böy
lece TÜTED Ankara Şubesi daha güçlü,
daha örgütlü bir hale gelecektir.

Toplantı Takvimi :

TÜ^ED ANKARA ŞUBESİ
İŞYERİ TOPLANTILARI
Üyelerimizle bağlarımızı daha da güçlen
dirmek, işyeri sorunları ve genel sorun
larda üye—yönetim diyalogunu ileri dü
zeylere ulaştırmak önde gelen hedefleri
mizdendir. Aynı zamanda mevcut tem
silciliklerin denetlenmesi, yeni temsilci
liklerin oluşturulması da sürekli gündem
de bulunan bir konudur. Yönetim Kuru
lumuz belirtilen noktalardan kalkarak,
tüm işyerlerinde bir dizi toplantı kararı
almış bulunmaktadır. Tüm üyelerimiz
bu toplantılara katılarak bütün değerlen
dirmelerini, TÜTED Ankara Şubesi ça
lışmaları hakkındaki görüşlerini, ileriye
yönelik önerUerini aktarmalı tartışmaya
açmalıdır.
Toplantılar Saat 18.30'da TÜTED Salo
nunda yapılacaktır.
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Maden Tetkik v5~Arama Enstitüsü
1935 yılında özel bir yasayla kurulmuş
bir Kamu İktisadi Kuruluşudur. Bünye
sinde kalabalık işçi memur ve teknik
eleman kitlesini istihdam ediyor. 1700
kadar teknik elemanın çalıştığı işyeri
miz hem TÜTGD örgütlenmesi açısından
hem de değişik meslekler arasındaki ya
pay ayrıcalıkların giderimesi açısından
büyük önem taşıyor. Teknik elemanların
yoğunluğu örgütlenmeye belirli kolay
lıklar sağlıyorsa da yurt düzeyinde
kamplara dağümış olunması örgütlenme
yi olumsuz yönde etkiliyor. Ancak buna
rağmen örgütlemede bir hayli yol alındı
ğını söyleyebiliriz.
TÜTED'in örgütlenmesinde ve amaç
larının hayata geçirilmesinde önemli gö
revler üstlenen, teknik eleman kitlesi
içerisinde yaygınlaşması, çalışmasının
somut koşullardan kaynaklanması ve et
kinleşmesi için tabanla doğrudan ilişki
kurmada bir köprü görevi gören "işyeri
Temsilcilikleri" ve "işyeri Komitesi"
kurumumuzda da gerçekleştirildi. Daire
Başkanlıkları esasına göre oluşturduğu
muz temsilciliklerin sayısı 12 dir. Bun
lardan 9'u yönetmelikte belirlenen ilke
ler ışığında seçimle, S'ü atama ile oluş
turuldu. işyeri komitesi örgüt tüzük ve
ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sür
dürüyor. 1976 yılma kadar ağır aksak ve
birkaç kişinin gayretiyle sürdürülen ör
gütlenme çalışmaları 1976 yılında oluş-

TEK'TEKl BASKILAR
ÜYELERİMİZİ YILDIRAMAZ
TEK idari Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Dış ilişkiler Şb.Md. tarafından
yayınlanan 10JII.1977 tarih ve 300 sa
yılı genelgede kurumda bazı konuların
istismar edildiğini, ancak bu türden dav
ranışlara göz yumulmayacağı belirtil
mektedir.
Tek yöneticileri şunu bilmelidirler ki,
biz onların değil çalışanların çıkarlarını
savunuyoruz. Hoşlarına gitse de gitmese
de mücadelemiz durmayacaktır. Savur
dukları tehditleri uygulamaya geçtikleri
anda ise cevabımız sert olacaktır. Çalı
şanların çıkarlarını gaspetmeye çalışan
yöneticilere, TEK'in belkemiğini oluştu
ran teknik elemanlar hoşgörü içinde ol
mayacaklardır.
Nitekim İstanbul Yolu 9.Km'deki işye
rinde bültenimizin elden dağıtımı engel
lenmek istenmiştir. Ancak bu bizim üye
lerimize erişmemize engel olamamıştır
ve hiçbir zaman olamayacaktır. TÜTED
tüm engelleri aşarak, yolunun üzerine
çıkanları ezerek onurlu mücadelesini ta1viz vermeden sürdürecektir.

turulan işyeri komitesiyle ivme kazandı.
Yıl içerisinde üye sayısı o güne kadarki
üye sayısının iki katma çıkarıldı. Böylece örgütlü teknik eleman sayısı 400'U
buldu. 1976 yılı sonunda ve 1977 yüı
başında yenilenen temsilcilik seçimleri
toplantısı büyük bir üye çoğunluğunu
kapsadı. Peryodik toplantılarını aksat
madan sürdüren komitenin 1977 yüı
başında açtığı 750 üyeli TÜTED kam
panyası sürdürülüyor. Mayıs başında
600'e ulaşan üye sayısının yıl sonuna ka
dar tesbit edilen hedefe varacağı hatta
aşabileceği tahmin ediliyor.
İşyeri komitesi amacın sadece üye
yapmak değil bunları aktif üye durumu
na getirmek, örgütle sıkı bağlarını kur
mak ve ödentilerinin düzenli toplanma
sını sağlamak ve böylece taban yönetim
bağlantısını kurmak çalışmalarının da
örgütlenme çalışmalarının birer parçası
olduğu gerçeğinden hareketle işin bu
yönünne de ağırlık verdi. Bugün ödenti
toplama oranının %80'e çıkarılmış ol
ması bu çalışmaların da büyük ölçüde
başarıldığını kanıtlamaktadır.
İşyeri Komitesi, yönetmeliğinde be
lirlenen "işyerinde örgütlü diğer demok
ratik örgüt temsilcileriyle somut sorun
larda iş ve güçbirliği yapma" yönünde
etkin çalışma yaptı, işyerinde örgütlü
sendikalardan DlSK'e bağlı DEV. MA
DEN—SEN başta olmak üzere TMMOB,
TÜM—DER örgütleri temsilcileriyle de
ilişki kurup somut sorunlarda örgütlerarası karşılıklı saygı sınırını taşırmadan
ortak işbirliğine girdi ve bu birliği sürdü
rüyor. özellikle bu örgütlerin üyelerinin
de üyesi bulunduğu "MTA Enstitüsü
Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma

ÜYELERlMlZ'E YAPILAN
SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR
TÜTED Ankara Şubesi l'er gün arayla
Ankara’nın faşist yatağı iki ayrı yerinde
komando saldırısına uğrayan 3 üyesi
Necati Turan, Remzi Kumlu ve Sedat
özkol'a ilişkin olarak basına yaptığı
açıklamalarda, MC'nin ülkede can güven
liği diye birşey bırakmadığını, silahlı fa
şist saldırıların alıp yürüdüğünü, işçi sını
fına yöneltilen saldırıların tüm emekçi
katmanları kapsadığı, ilerici gazetelerin
de elde taşınamaz olduğu bir ortamda
seçimlere gidildiği belirtilerek bu gidişe
"D U R" diyebilmek için, tüm demokra
tik kitle örgütlerine düşen güncel göre
vin, seçim sandıkları başında can güven
liğini fiilen sağlamanın yollarını aramak
ve kitlelerini MC'nin gitmesi yönünde
elele vermeye yönlendirmesi gereği vur
gulandı ve bu ve benzeri saldırıların
TUTED'i ve üyelerini yolundan çeviremeyeceği, mücadelenin daha da güçlene
rek sürdürüleceği belirtüdi.

TÜTED A n k a ra Ş u b e s i
MTA i ş y e r i k o m i t e s i
ta r a fın d a n h a z ır la n m ış t ır .

MTA
Derneği" ve "Sınırlı Sorumlu MTA Ens
titüsü Mensupları Tüketim Kooperatifi"
kongrelerinde ortak tavır alındı. Koope
ratifte ilerici arkadaşların yönetime gel
meleri sağlandı.
İşyeri Komitesi tüm bu çalışmaların
yanısıra tabanı ekonomik demokratik
sorunlarına da ayrı bir önem vererek kı
saca özetleyebileceğimiz şu çalışmaları
yaptı.
1. 1976 yılında çıkarılan yan ödeme
ler kararnamesinin büyük projelerle ilgili
bölümünde "büyük proje zammından ya
rarlanacakların sayısı bu projede çalışan
ların %10'unu geçemez” ibaresinin yasa
ların eşitlik ilkesini çiğnediği tesbitini
yaparak konunun danıştay davası edile
bileceğini saptadı. Kurumumuzda büyük
proje kapsamına giren Demir, Krom,
Fosfat, Seramik ve Reflakter Hammad
deler, Bakır—Çinko—Kurşun, Aliminyum, Kömür, Tuz v.b. gibi projelerde
çalışıp bu haktan yararlandırılmayan
üyelerimizin isimleri saptandı. Hukuk
Büromuzca bu konuya ilişkin hazırlanan
dilekçeler saptanan üyelerimize dağıtı
larak Genel Direktörlüğe müracaat edil
di.
2. Arazide çalışan teknik eleman ve
diğer personelin bağlı bulunduğu "MTA
Enstitüsü Arazi Yönetm eliği" belli aksak
ve eksiklikleri taşıyordu. Yönetmeliğin
günün koşullarına, çalışanların istem
ve dileklerine yanıt verecek biçime so-
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kulması için komitenin hazırladığı yö
netmeliğe ilişkin eleştiriler ve öneriler
işbirliği yaptığımız dört örgütün genel
başkanlarına imzalatılarak Enstitü Genel
Direktörlüğüne gönderildi.
3. Arazi elemanlarımızı ilgilendiren
önemli bir konunun da işe başlama ve
işi bırakma saatlerinin günlük mesai saat
leriyle çakışmayısıydı. Bu süre işin gere
ği olarak çoğu kez mesai saatini hayli
aşabilmektedir, bunun karşılığı olarak
hiç bir ek ücret ödenmemektedir. Kaldı
ki teknik elemanlarla birlikte çalışan
sendikalı işçiler fazla çalışmalara n kar
şılığını almaktadırlar. Bu durumun yasa
larla çeliştiği yargısına varan Hukuk Bü
romuzun hazırladığı geçmişi ye geleceği
kapsayan iki tip dilekçe ilgili arkadaşla
ra temsilciler kanalıyla ulaştırıldı. Dilek
çeler Genel Direktörlüğe verildi.
4. Asit, zehirli gaz, radyoaktif
madde ve zararlı ışınlarla laboratuar
çalışması yapanların 5434 sayılı yasa
gereği çalışmalarının emekliliğe birbuçuk kat sayılması gerekmektedir. Bu ko
nuda danıştaya açılan iki şahsi davadan
alınan olumlu sonuç üzerine Kimya Mü
hendisleri Odasınca hazırlanan dilekçe
ler temsilciler kanalıyla ilgili teknik ele
manlara doldurtulup bir örneği Emekli
Sandığına bir örneği de Enstitü Genel
Direktörlüğüne gönderildi.
5. Yan ödemelerin maaşlardan ayrı
olarak vergilendirilmesini isteyen dilek
çeler ilgili arkadaşlar tarafından vergi
dairesine gönderildi.
6. Adaylıkları 1977 Martından önce
onaylanıp da KIT'lerde 1976 yılında da
ğıtılan iki maaş teşvik ikramiyesi alama
yan üyelerimiz için hazırlanan dilekçeler
ilgili arkadaşlara verildi ve Enstitü Genel
Direktörlüğüne müracaat edildi.
Bugüne kadar çalışmalarını aktif bir
şekilde sürdüren İşyeri Komitemiz tek
nik elemanların yığınsal birliğini TÜTED'de örmek üzere örgüt amaç ve ilke
leri doğrultusunda çalışmalarını bundan
böyle de aralıksın sürdürecektir.

DİSK E 1 MAYIS LA İLGİLİ
MEKTUP
TÜTED Ankara Şubesi 1 Mayıs olayla
rına ilişkin değerlendirmelerini de içe
ren bir mektubu DİSK Genel Başkanı
Sn.Kemal TÜRKLER'e göndermiş ve
geçmiş olsun diyerek iyi ve en içten di
leklerini iletmiştir. Bu yazı basına da
açıklanmış olup, dileyen arkadaşlar
çoğaltılmış örneklerini şubeden sağlıyabilirler.

MTA

yöneticileri

kimlerden emir alıyor?
MTA İşyerinde Genel Direktör sunda çalışmalarını yürütüyor. Hiç şüp
Sadrettin Alpan imzasıyla yayınlanan he yok ki amaçlarından birisi de hiçbir
11. V.1977 Tarih ve 31 sayılı genelge ayırım gözetmeden demokrasiden, insan
üzerine TÜTED, DEV-MADEN-SEN, temel hak ve özgürlüklerinden yana tüm
TÜM D ER ve TMMOB Başkanları çalışanları örgüt çatısı altına toplamak
Sadrettin Alpan'a aşağıdaki mektubu tır. Bu ve benzeri diğer amaçlarına ulaş
yollamışlardır.
manın önemli bir aracı o örgütün çıkara

Sayın Sadrettin ALPAN
MTA Enstitüsü Genel Direktörü
ANKARA
Biz aşağıda isim ve imzaları bulu
nan örgütler Enstitünüz bünyesinde çalı
şan işçi, memur ve teknik elemanların
temsilcileri olarak kurum içinde üyeleri
mizi çalışmalarında huzursuz edici ve
örgütlerimizin çalışmalarını engelleyici
gördüğümüz bazı gelişmeleri şahsınıza
iletmeyi uygun gördük. Sizin de üyesi
bulunduğunuz bir örgütün yeraldığı
böyle bir girişimi anlayışla karşılayaca
ğınızı umarız. .
Demokrasinin hakim kılınması
mücadelesinin verildiği bütün ülkelerde
emeğiyle geçinenler iş, meslek ve çalış
ma alanlarında önemli sorunlarla karşı
laşırlar. Sorunları ortak olan kesimler
bu sorunlarının çözümü için birleşirler,
kendi meslek örgütlerini oluştururlar.
Tüm çalışanlar grevli toplu sözleşmeli
sendikal haklara kavuştuğunda araların
daki yapay ayrılığa son vererek ortak
bir çatı altında bütünleşirler. Henüz örgütlenlenin bu aşamasına gelinmediği ül
kemizde işçiler sendikalarında örgütlenirlerken memurlar derneklerde örgüt
lenme zorunda bırakılmışlardır. Tüm
teknik elemanların ve memurların tek
örgütü olma çalışmalarını yurt düzeyin
de sürdüren TÜTED ve TÜM—DER Ens
titünüz bünyesinde de örgütlenmelerini
sürdürüyor. Bunun yanında tüm Mimar
ve Mühendislerin üst kuruluşu olan
TMMOB ve işçilerin örgütü DEV.MA
DEN—SEN.'in işyerinde örgütlü çalış
masını sürdüren diğer kuruluşlardır.
DEV.MADEN—SEN.'in işyerinde yetkili
sendika, TÜTED.'in 650 üyeye sahip ol
duğu gözönüne alınırsa örgütlenmenin
hangi düzeye ulaştığı konusunda belli
bir yargıya varılır. Adı anılan örgütlerin
tümü yasaların güvencesi altında kurul
muş olup tüzük ve amaçları doğrultu

cağı yayın organı, yayınlayacağı bildiri
ve çıkaracağı özel bültenleridir. Cemi
yetler Masası, Ankara Valiliği ve Cum
huriyet Basın Savcılığının izinleriyle ya
yın hayatına geçen yayın organlarını
üyelerine ve örgütlemeyi hedeflediği ke
simlere gerek posta yoluyla gerekse tem
silcileri kanalıyla dağıtması en doğal
hakkıdır. Bunu engellemeye kalkmak ve
ya işyerlerinde dağıtımını özel izne bağ
lamak yukarıda bahsedilen adli makam
ların görevini üstlenmek anlamına gelir.
Buna ise hiçbir kimse yetkili değildir.
İçeriği itibariyle bu anlama gelen 14468
sayılı ve 31 nolu genelgenizi kaygıyla
karşılıyoruz. Bu genelgenin, altında bazı
"örgüt" isimleri taşıyan ve yöneticiler
adına gönderilen bir mektubun hemen
arkasından yayınlanmış olması kuşku
muzu iyice artırıyor. Ve ister istemez
aklımıza "bu yöneticiler birilerinden fııi
emir alıyor” izlenimi geliyor. Bizler o
mektupta sözkonusu edilen asılsız ve
gerçekle en ufak bir ilişkisi olmayan
iddiaları ciddiye alıp üzerinde durmak
istemiyoruz. Bugüne kadar adı sürekli
kanlı olaylara karışan, eli yurtsever kanı
içinde yüzen, özlemini duyduğu faşist
dikta dejimini kurabilmek için olmadık
tertiplere giren, demokrasi kavramıyla
taban tabana zıt olan bir neo—faşist par
tinin yan kolları durumundaki bu cina
yet şebekelerinin yazdığı gülünç iddiala
rın tarafınızdan ciddiye alınıp, seçimle
rin gelip dayattığı ve ileriye dönük muh
temel bir hükümet değişiminin gündem
de olduğu şu günlerde böyle bir genelge
yi yayınlamış olmanızı şahsınız için ta
lihsizlik olarak görüyoruz. Yine üyesi
bulunduğunuz TMMOB'nin panosunun
gerekçesiz olarak kaldırılarak bilimsel
çalışmaların duyurusunun engellenmiş
olmasını hiçbir şekilde izah edemiyoruz.
Tüm bu gelişmelerin üyelerimizin
yöneticilerine olan güvenlerini derinden
sarsmış olduğunu şahsınızda tüm yöne
ticilere duyurur, durumun düzeltilmesi
yolunda çabalarınızı bekler çalışmaları
nızda başarılar dileriz. Saygılarımızla.
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YAN ÖDEMELER KARARNAMESİ
Mİ-YOKSA BİR ALDATMACA MI

1977 yılı yan ödemeler kararna
mesi çıktı. Ancak nasıl çıkacağı bir süre
den beri merak edilen bir konuydu. Ger
çi teknik elemanların demokratik yığın
örgütü TÜTED ve MC'nin halk düşmanı,
çalışanlar düşmanı politikasını yakından
izleyen tüm kişi ve kuruluşlar bunun na
sıl çıkacağını tahmin etmekte pek güç
lük çekmediler. Nitekim öyle de oldu.
İki yılı aşkın bir süredir çalışanlara baskı
kıyım ve yokluktan başka bir şey getir-

meyen MC iktidarının çıkardığı yan
ödemeler kararnamesiyle yüzündeki per
de bir kez daha yırtılmış,gerçek yüzü
ortaya çıkmış oluyor. 1977 yılı yan
ödemeler kararnamesinin 1976 yılı yan
ödemeler kararnamesinden farkını göre
bilmek için şu karşılaştırma yeterlidir.
Yüksek Mühendis, Mühendis, Mimar,
Jeolog, Jeofizikçi, Matematikçi, Fizikçi,
Kimyager, Asistan vb. mesleklerde çalı
şan, fabrika, atelye, laboratuar, şantiye
kapsamındaki işyerlerinde görev yapan
lar için;
İş Güç.
Z.
1976 310
yılı kararnamesi
1977 325
yılı kararnamesi

İş Ris.
Z.

Tem.Güç.
Z.

125

250

125

250

olup 0—2 yıllar arasını kapsayan üst sınır
puandır. Diğerleri için de durum bun
dan farklı değildir. Karşılaştırma sonucu
sadece 60 TL. brüt artışı getirmektedir.

*
TÜTED A N KA RA ŞUBESİNİN
ÜYE SAYISI 3500'Ü AŞT I

Üye sayısı hızla artan TÜTED Anka
ra Şubesi'nin üye sayısı 3500'ü aşmıştır.
TÜTED Ankara Şubesi örgütlenme Ko
misyonu 'nun yaptığı araştırmaya göre
Şube'nin üye bileşimi şöyle :
%
Mühendis ve Mimarlar . . . . 1842—54.6
Matematikçi, Fizikçi, İktisatçı,
Kimyager, Jeolog v.b.............. 368—10,9
Tekniker.................................... 112—3,3
Teknisyen, Tornacı, Frezeci
v.b........................................... 688-20,4
oürveyan, Topograf,
Prospektor ................................. 86—2,5
Teknik Ressam,
Teknik Hesapçı ....................... 278—8,2

önemli bir gelişme izlemiştir. 1975 yı
lında üye sayısında izlenen ani artıştan
sonra, 1976 yılında çok hızlı bir gelişme
izlenmiş ve bir yıl önce 577 olan artış
bu yıl içinde 2351'e yükselmiştir.
1976'da izlenen artışta, bu yılın Ş u 
be Genel Kurulunun yapıldığı yıl oluşu
nun payı büyüktür. Uzun süre TÜTED
dışında kalan kesimler Genel Kurul yak
laştıkça hızla TüTED'e üye olmaya baş
lamışlar ve 1976'nın ilk 5 ayında üye
olanların sayısı 1363'ü bulmuştur. Hazi
ran ayı başında olağanüstü Genel Kurulu'un toplanması kararlaştırılınca yalnız
Mayıs ayı içinde 631 kişi üye olmuştur.
Ancak Genel Kurul ortamının hızlandır
dığı ve kuşkusuz bir ölçüde sağlıksız
Aylar 1

2

3

4

5

6

YILLİ \R

*

Fiatların geçen yıla oranla yüzde yüz
arttığını, paranın bir yılda %30 develüve
edildiğini ve seçimler sonunda %40 daha
develüve edileceğini gözönüne alırsak ne
kadar kazançlı değil ne kadar zararlı ol
duğumuzu saptarız.
Kararname iyice irdelendiğinde şu
gerçek çıplak olarak kendini yansıtıyor.
Gerici iktidarın atadığı bakanlık kadro
larında ve özellikle Milli Eğitim Bakan
lığı kadrolarında %20 ile %250 arasında
bir artış gözleniyor. Çalışan teknik ele
manlardaki artış ise %10'u geçmiyor.
örgütümüzün üzerinde önemle
durduğu izin ve raporlu hallerde yan
ödemelerin kesilmemesi konusu bu ka
rarnamede gözönünde tutulmuş, bir aya
kadarki izin ve raporlardan kesinti ya
pılmayacak. Böyle çalışmalarımız ve
baskılarımız somut meyvelerini verme
ye başlamıştır. Ancak hemen eklemek
gereKİr ki tüm çalışan teknik elemanlar
Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal hakla
rına kavuşmadıkça ücret sorunlarına
greçekci bir çözüm gelemez. Bu yolda
bugüne değin sürdürdüğümüz kararlı mü
cadeleyi bundan böyle daha da kararlı
sürdüreceğimizden, tüm anti—demokra
tik uygulamalara karşı çıkacağımızdan
kimsenin kuşkusu olmasın.
olan bu hızlı artıştan sonra, Genel Kurul
sonrası şubenin üye sayısında düzenli bir
artış izlendi. Bu artışta temsilciliklerin
de büyük katkıları oldu.
Temsilciliklerin düzenli çalışması ve
yeni kurulan işyeri temsilciliklerinin
katkıları ile TÜTED Ankara Şubesi hız
la yeni üye kazanmaktadır Genel Kurul'
u izleyen 10 ay içerisinde üye sayısında
ki artış 1259 olmuştur. Bu artışın önü
müzdeki dönemde daha da hızlanması
beklenmektedir.
Ankara Şubesi Örgütlenme Komisyo
nu'nun düzenlediği anketin verilerinden
de yararlanarak sürdürdüğü çalışmaların
sonuçlarını ileriki sayılarda da duyuraca
ğız.
I
1
Yıllık
12
10 11
7
8
9
Top.

1971Çalışma alanları saptanabilen
Toplam Ü y e .......... 3374—100

12

1

12

-

13

1

8

4

9

6

131

1

-

1

2

2

69

2

—

4

12

1

2

69

79

36

97

24

101

77

577

101

167

143 283

76

2351

1972' 30

6

1

28

12

14

Mühendis ve mimarlar halen toplam üye
lerin yarısından fazlasını oluşturmakla
beraber, bu oranın giderek azaldığı ve
diğer kesimlerdeki üye oranının artmak
ta olduğu kolayca gözlenebilen bir olgu.
Komisyonun, Ankara Şubesi'nin üye sa
yısındaki artışın gelişimi konusunda
yaptığı çalışmanın sonuçları da aşağıda
ki çizelgede götuımekteair.

1973’ —

42

—

21

-

1974 -

2

3

22

20

1

1975 18

5

1

41

52

46

1976 234

159

246

93

631

156 62

1977 140

36

95

Kurulduktan sonra birkaç yıl üye sa
yısında önemli bir artma olmıyan Anka
ra Şubesi özellikle son üç yıl içinde

* 1971, 1972 ve 1973'de üye olanlar Genel Merkeze üye olmuşlardır. Daha son
ra Ankara Şubesinin Kurulması üzerine bu üyelikler Ankara Şubesi'ne devredil
miştir.
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