titted

( Tüm Teknik Elemanlar Derneği )

ANKARA ŞUBESİ

HABER BÜLTEN

«1—1

iîa müh.j e d ±s :l ;c :r î o d a s i i o p l a u t i s a l o n u

s e la m i

CiU): r,f

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜRÜ : ALİ ALTINKANAT/ONBEŞ GÜNDE BİR YAYINLANIR
HABERLEŞME
ADRESİ : MİTHATPAŞA CAD.
28/24
ANKARA/TELEFON : 25 43 05

17 i'isan tarihinde yay.ıları Tul.İD Ankara Şubesi 2. olağan genel kurulu
ile ilgili gelinme !•.ri ve Yer.etİra Kurulucıusu:* bu koımiaki değerlendir
mesini daha önce üyelerimize gönderdiğimiz mektupla açıklamıştık.
Son gelişmelerle ‘birlikte, 3o0 civarında üyemizi.± yazılı başvurusu dik
kate alınarak,
a- Tabanda yayılan vı de’iko 'u biçi* ini aşmayan suçlamaların bir an önce sona ereiriİme si,
b- Örgütümüzün sağlıklı duruma kavuşturulması,
c- Aşağıda belirteceği.aiz sorut program hedeflerine ulaşua ortamının
.yaratılması,
amaçlarıyla olağanüstü kongrenin yapılmasını yararlı gördük.
Ayrıca olağanüstü kon. re için imza veren 550 arkadaşımızın çoğunun bu
davranışlarını TÜSİP'e demokratik kitle örgütü olarak işlerlilik kazan
dırma amacıyla yaptıklarına inanıyoruz.
Buradan hareketle, b lirli gerçeklerin açıklanması zorunlu olmaktadır:
B.IZ IIAT.Gİ J iJmd;P; T

ileilGÎ eROİRAîf ÖKrRİSÎYTT İPTİDAİ-.. G1I )ÎK*.

1) Tüm Teknik Elemanların (mühendislerin, Fiimarların, teknikerlerin,
teknisyenlerin, jeologların, ,1eomorfologlarır., arkeologları ı, fizikçi
lerin, jeofizikçilerin, kimyagerlerin, ormancıların, topograflarm, .
px-oüpoklör1 «rin)*. demokratik kitle örgütü TtTii.p' dir.
Dolayısıyla tek uk • ır-rmn ki tl asinin ekonomik ve demokratik haklar mü
cadelesi :-T[ıTl.P öne-‘lüğündet: tüıa teknik elemanl arın örgütlü ve bilinci:'
birlikte mücadelesidir. 3u mücadele işçi sınıfının öncülüğünde ve emek
çi kitlelerin demokrasi va bağımsızlık mücadelesiyle bütünleşerek yürü
tülür .
2) TÜTI+D'in temel görevi faşizmin tırmanışına, karon, işçi sınıfı ve
emekçi kitlelerle birlikte aTıti-demokratik, iaşizan baskılara karşı
mücadele etmek kaz...nidan d; mokratik mevkilerin sonuna kadar korunmasına
katkıda bulunmak ve yeni demokratik mevziler elde etmek için çaba sarfe biftek ve bütün bu mücadeleyi lİTLTPİP SÖSUT EKOKOIİÎZ YB DELiOKIPTIK TA■J.aE^'Rİ USPRIf 1 Y .'"S.'İPllKTİR.
DŞ^OIRATİK

. AP.7.AÎ. Cİ,Yİ ./ği, IYOEUZ .

a- ı'ür.ı çalışanların, grevli toplu sözleşmeli sendika haklarını almaları
b- Tik anti--demokratik yasaların kal(iınk.r;fnnı
:
c— )C.i-ı Tı;ahi>.em o1ori v . diğer anti—denıoıcratik uy g11
3*t*j n k^1 ditm lrtısı tıı
d- Sendikal hakları' alta- mücadelesi sırasında, personel kanunu, denge
siz yan ödemeler, aeYAm kesintileri gibi rr.eveut politikaların çalışan
lar lehine değiştirilmesi için uğraşı verilmesini,
e- 0cnel grev, dayanışm'j grevi, referandum baki em 'n n il ın::‘sı için*
mücadele ver eyi,
f- Doğu halkı üzerinde dürdürülen şovenist baskı ve terör uygulaoaların m kaldırın e.asır ı„

%

h- pemokratik vc halk yararına e-.itimin sağlanması, öğrencilerin yönetime
katılması vc tüm c_.iti' kuramları üzerindeki faşist baskılara son veril
mesini,
BU
1) Mücadele
2) Mü a .delc.
rütülür .
3) Mücadele
4) Mücadele

_ . .bC.bBı:SıNB..,b ;EYİ ¿LgIIYQRüZ
işçi sınıfı bili d ışığı altında yürütülür.
işçi sınıfı Öncülüğünde tiiıa emekçi kitlelerle birlikte yü
örgütlü ve bilinçli olarak yürütülür.
demokratik kitle eylemleriyle yürütülür.

DEMOKRATİK J ITLjJJ TI^lıBirg Yi AKTİF HÜCADİıJj
Örgütlenme-bilinçlenme-eylem diyalektik birliği gözlerden ırak tutul
maksızın kitlelerin mücadelesi sürdürülmeli meseleye mekanik şekilde
yaklaşma yanlışlı; ıırı düşmemeliyiz. Bu üç faktör devamlı aralarındaki
iç-İçerik ilişkisi gözönün# alınarak, mücadele sürdürülmelidir.
yP.G^T ' :m .i.;
Teknik elemanların somut sorunlarından hareketle , bunların doğru sap
taması, tahlili ve.sorunlara doğru çözümler getirilmesiyle olmalıdır.
Tabanın ekonomik v e de; okratik ■taleplerinin do. ru .saptanması, tahlili
ve doğru çözümleri, beraberinde örgütlenme potansiyelini getirir.
Bİ'I.IrKJ.' aBI-B;
Sistematik programlı e' itir: yapılmalı genel kıtlarıyla :.nti- er..perya3 İst
ve anti faşist nitelikli fitini*», kitleler bilinçlen' irilmeli, tabanla
kurulacak sıcak ba Jlar.la kitlenin somut sorunları tartışıİmalı'bunlara
çözümler aranmnl.ı dır. ,u çalışmalar, yayın, konferans, seminer, panel
ve kitle eğitir, çalışmal- rı elmalıdır.
■Yia.ı
En geniş yığınları kapsayan demokratik kitle örgütleriyle ortak eylem
konulmalı faşizan baskılara karşı aktif nücadJİe verilmelidir. Bu aktif
mücadele ’o®,oimleri.işyeri toplantıları, üye toplantılar.') , bölgesel vc
,
genel forumlar, yürüyüşler, mitingler, demokratik kitle direnişleridir.
Sendikalaşma bücade]emisdj devrimci işçi sendikalarıyla işbirliği ya
parak, sürdürjecofcimic her türlü mücadelede işçi sınıfının desteği ve gö
rüşünü aİmak J
ı
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Temel hedefimiz, tem çalışanların demokratik iktidarıdır., bununla beraber
bu iktidarın gökten zembille inmesi sez konusu değildir. | iktidar tüm
çalışanların Örgütlü, bilinçli, kararlı, inançlı vc s bırlı mücadele
siyle gerçekleşecektir, nemli olan nitel değişim noktasına ulaşıncaya
kadar geçecek sürede.sonul* hedeflere ulaşmak-vc bunları sonuna kadar
savunmaktır..'bu yüzden ıSÇ h CIiI'”! BİBİ; İBİK id BİLİ7A , ÖBCBEj J VB BÎLÎMÇİ
ObjlAK BBB'BB'
.
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jJUHLL .JDETa’KÎ ARKADAŞLARIMIZ İTE Djj jNJYORLAR
Bu •irüşler şöyle özetlenebilir.
i)
kitle örgütleri ve TÜTED konusunda:
a- lüivi'T)'nevcut teknik eleman örgüt'lerinin ( 34 örgütten ) bir tanesidir.
TeKnik eler..anların mücadelesinde TÜT^D'in öncü görevi yoktur. Teknik
eleman örgütleri eşdeğerdir.
’
*■ ...
o- Teknik eleman meslek odaları sürdürülen demokrasi vo bakımsızlık mü
cadelesinde yasalar açısından daha geniş olanaklara sahiptir,
c- .ühondis ye mimarlar, TTIFIOB işyeri., temsilcili, iyle örgütlenebilir.
(Bu. kanuda, İstanbul Teknikerler ¿-emeği üaşkanının 3. 0eknik Eleman
Xuri.lt lymöafci görüşleri TM? OB işyeri örgütlenmesinin mühendis ve mimar.ları diğer teknik elemanlardan ayırdı ı için yetersiz olduğunu ,TUTED
işyeri örgütlenmesinin ilk planda tutulması gereğini savunduğu unutulmamılıdır,__
inkrra TÜTED Şubesi jlarak, TMMOB işyeri temsilciliklerinin mübadeleyle
kazanılan bir mevzi olduğu ve kendi işlerliği içerisinde kaldığı sürece
bu olanaktan yararlanılması gereğine inanıyoruz,Yalnız işyerlerinde
TÜTED işyeri temsilciliğinin o işyerinde tüm teknik elemanları temsil et
tiği görüşüyle TÜTED işyeri örgütlenmesinin ayrı bir yeri olduğunun unutulnaması gereği vardır,)
BU GÖPÜBIE, ..Cû BİÎATİĞE YANSIMASI ve II.TEKLİK ELEIIAN KURULTAYI XARA]£LARI---- '“
"
1
’
~
1)TÜTED'in diğer teknik eleman örgütleriyle daha iyi bağlar kurmasını,
ve yürüttüğü mücadeleye daha fazla katkının olmasını sağlayacak IÜTEDDAITIŞMA KURULLARI *nın Ankara’da oluşturulmaması
2)TÜTED,e yapılan maddi yardımların yetersizliği
3)TÜ'j.jÜD yayın organının alınmamaya başlaması
4)111.Teknik Eleman Kurultayının oluşturulması için yapılması gereken
maddi'katkıların halen yapılmaması
5)III»Teknik Eleman Kurultayında, TÜTED*in 34 Teknik Eleman Örgütüyle ay
nı (onun kapsadığı geniş yığınlar gözetilmeden) kefeye konması ve TÜTED
o: cülüğünün reddedilmesi
II) P.e.mokrasl aniavı şiarı;
Bizim demokrasi anTayiş'ımiz konusunda söyledikleri '-TtiTI* yöneticile
rinde hakim olan ’Demokrasi Mücadelesi* anlayışına karşıyız. TÜTED yö- «
reti çileri, demokratik kitle Örgütlerinin güçbirli. inden demokrasinin
sınırlandın genişletilmesini yeni yeni demokratik kazanılmarın elde
edilme sini kaftanı! ıış demokratik hak ve özgürlüklerin korunmasının
güvence altına alınmasını anlıyorlar•'.
ÎJLu anlayış onlara göre demokrasi mücadelesini iktidarı sorunundan soyut
layan bir anlayıştır." Muhalefete göre :iDemokratik kitle örgütlerinde
yürütülecek mücadelenin ikili yönü vardır. Genellikle kitlelerin eko
nomik ve demokratik taleplerini gerçekleştirmek için yürütülen müca
dele, ekonomik demokratik mücadeledir. Bu mücadelenin kendisi sınırlıdır.
Kapitalist sistemin özüne dokunmaz ve sömürünün ortadan kalkmasını sağ
layamaz, Kitlelerin bu mücadelesi sırasında bir takım kazanımlar elde
edebilirler ama bunlar burjuva demokrasisinin sınırlarının genişletilmesi de; il .ir. Çünkü bu mücadelenin kazanımları kalıcı değil g- .'.'jidir;:.
d Lyorlar,
• çen sayfalarda anlattığımız, ve burjuvaziden, çalışanların bilinçli,
örgütlü ve sabırlı mücadelesiyle söke söke alman ve alınacak olan yen

yı ııi demokratik kazanımları alma]-” ,(sendikal aşina, halk yararına eritiri,
i.l<;iıi ia.nlaç.’
.! 1 irin iptali için kampanya, ulusal zenginliklerimizin^ yerli
vr T<->.banc.ı tekellerie sömürüsünü önlemek) ve gelişen lıalkikitlelerinin)
!îl-İu..lefetini ergütlenıo çalışmaları o halde nedir? Bunların mılıcı olma- ,
sı ek? aeniş yi;"mların örgütlü, "bilineli mücadelesine bağlı ee. 'ilmidir?
Geniş halk yığınlarının bu korudaki mücadelesi , çalışanlarxü demokra
tik iktidarını her geçen gün yaklaştırmaktadır görüşündeyiz. )
•‘Demo .crasiniı, sınırlarını genişi »tiİme sİ 'bize düşmez- liyenıere şunu
* soruyoruz.
.( n gerici, :n faşist çevrelerin faşist tırmanışı hızlandırmak amacıyla
•vur-kaç' takdiği uyguladıkları, uluslararac»İ tekellerin ülkenizdeki
eğeme iliğinin giderek arttığı bir dönemde, sermaye mevzilerinden kopa
rılıp emek mevzilerine katılan her araç, amaca gi :1c: # o arzulanan demok
rasiye gidiı yolda atılmış Bir adım. tekel-.erin tekerine sokulan Bir
çomak değiİv idir?)
Muhale ietteki arkadaşlarımız 'işçi sınıfının ve emekçi, kitlelerin
verdiği dc eokrasi mücadelesini küçümsüyorlar.
ÖZ'l.T

III) Cr^ntleııme anlayışlar^
■Kitle örgütler.., siyasi "partilerden farklı olarak de işik görüşlerde
olan ilerici gruplar arasında geniş ittifakların söz. konusu olduğu Bir
alandır. Bu ittifakın sağlıyacağı birlik hareketin Pratik hedeflerine
dönük Bir birliktir. Bunun için gerekli olan mücadelenİh "programını yap
mak '/e Bu program çerçevesinde ittifakları savunmaktır.
üc delenin
ortak programlarının hedefi saptandıktan sonra Bu doğrultuda mücadele
sürdürülürken; Bu süreç içinde farklı gruplar arasında yönetime yönelik
hareketlerin olması doğaldır."(Bütün Bunlara rağmen 3. Teknik Eleman
Kurultayında en yetkili ağızlarından şu andaki lüTED yöneticilerinin mut
lak Bu örgütten uzaklaştırılmalara gereğini duyduietan sonra söyleyecek
Bir sözümüz kalmıyor.)
Ş

C

:

İlim teknik elemanların demokratik kitle örgütü ve teknik elemanların
özel m< sleki ye genel demokratik talepleri konusundaki mücadelesinin
öncü örgütfe Tİ'i^D'dir.
Meslek odal rı ve diğer teknik eleman örgütleri kaşanılmış önemli mevzilerlir.Bu mevzilerden mücadel»*izdo sonuna kadar yararlanılmalıdır.
Olağanüstü genel kr.rulun ilk oturumu cumartesi gıinü çoğunluk sağlana
madı ğı için , 5 Hajsiran Cumarte sine ertelenmi ştir .
Yönetim kurulaıuz?son yaptı;" ı 28 Mayıs Cuma günü toplantısında üyeliği
durdurmuş ve son üye sayısının 2587 olduğunu sapt ’ıştır.
Olağanüstü genel kurula çağrılı konukların dışında genel kurulun güven
liği açısından yararlı olaca. :ı düşünülerekhiçbir şekilde dinleyici alın
mamasına karar verilmiştir, üye arkadaşlarınızın genel kurula gelirken
iizerl rinde teknik eleman olduklarını belirten Bir Belge Bulundurmala
rı gerekmektodir.
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Ülkeniz teknik elemanların demokratik kitle örgütleri: in oluşturduğu
Törkijrc 3, .Teknik Alcn'n kurultayı, 34 teknik loıun ergi tünün katıİmasıylr.v22 vc 23 layıc 1976 günleri Ankara'la ■toplar.' ;> teknik elemnı
kitlesinin sınıflar i5indeki yeri , denokr.-';il ha’:" r mücadelesi, s» A ‘
kal hakların alınması kıçta olmak üzere çeşitli sorunları tartış
,
aş ağıd* ki görüşlerin Aurultay kararları olarak kabulüne ve k a m oyuna
duyurulmasına karar vere iştir.
1-Sınıflı topluklarda demokrasi kavramı, no kadar sımflarüstü ve
olarak gösterilme;^ çalışılıra çalışılsın, mutlaka egemen sınıfları
damgasını taşır, kapsam ne olursa olsun «özünde dc-mckrasi eğene: sınıf
ların demo.krarjisidir ve .
‘demokrasiden söz edilen her yerde Hangi sınıf
için" sorusunu sormak gerekir.
2-Burjuv.sinin yönetimin"eki ülkel. rde işçi sınıfı ve emekçi kitleler
özgürlüklerini ne kadar genişletirse genişletsin, ekonomik kaklarına
.0 ölçüde kavuşursa kavuşsun egenen sınıfların sömürüsünün dışına çıka
maz. j3u yüzden, bütün hu mücadelelerin demokratik hak vc özgürlüklersen
yana, işçi sınıfından ve tüm enekçi halktan yana bir iktidarın kurul
masını ve nihai tu def olarak da işçi sınıfı iktidarını gözetmesi zorun
ludur.
3-Ancak tu, işçi sınıfının ve yandaşlarını' uzun uğraşlar sonucu elde
etmiş oldu, u demekr .tik mevzileri korumayı, de okr atik hakları geniş
letmeyi siyasal mücadelenin nihai hedeflorinden ayrı düşünmeyi getirme
melidir. Surjuvazinin gerçekleştirmesine inkar, ol:'ayan bu görev de
işçi sınıfına ve yandaşl rina düşmektedir. Au mücadele işçi sınıfı ve
enekçi kitlelerin nihai hedefine do£.ru sürükle dikiliri mücadelenin ay
rılmaz bir parçasıdır.
4-renokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi mücade
lesi asi küçümsenmemeli, fakat işçi sınıfının ve enekçi kitlelerin
gerçek kurtuluşu için verilen mübadeleni] bir parçası olduğu ön asla
unutulmamalıdır.
TAKKÎk

'AîA..,, Ak AkUKCIAIJ T.

AAOkA ::IE JA-KIAA V u C U !E ?~ S .

5-Teknik olunanların ekonomik ve demokratik haklar m caddesi, bu müca
delede etkin vc yararlı birer araç olacak tün teknik eleman örgütleri
ve yapısı gere^i tüm teknik elet, anları bünyesinde barındırabilecek ve
kaynaştırabilecek
olan teknik elemanların demokratik kitle örgütü
TÜT.D tarafından verilecektir.
önümüzdeki dönemde çalışmalarınızın daha verimli olması için:
6-Kamu kesininde teknik elemanların grevli ve toplu sözleşmeli sendikal
hakları için genel planda mücadele verilirken, yasal olarak sendika
laşmaları olanaklı olan özel kesimde çalışan teknik elemanların. sen
dikal haklarını kullanmaları saklanmalıdır. v. amaçla, özel kesimdeki
işyerleri taranmalı, pilot bölge çalışmaları yapılmalı, bu çalışmalar
için tüm teknik oiemen örgütlerinde oluşturulacak birimlerin (komisyon
lar) koordinasyonu vc çalışmalarının değerlendirilmesi TuTED tarafın
dan sağlanmalıdır.
7-Sendikal harekette işten atılan, baskıya uörayan teknik elemanlar için
tüm örgütlerin katkısıyla ••Sendikal mücad^Z ~ fonu oluşturulmalıdır.

6
30RJÎ-:: Rugün temel sorununuz, deneylerden geçmiş "birllıc ihtiyacını
demokratik tir eylen planı etrafında gerçekleştirmek ve sürekli kılmak-tır. Sendikal hakların kazanılması tek başına bir anaç dc -:il deeıoi
vc bakımsızlık nücr delcsinin araçlarından biridir, .ve siyasi ÎJzü :tibarıyle işçi sınıfının ve halkımızın,bağımsızlık ve demokrasi. mücad< :1esino
ba aımlıdır.
.

.
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Ülkemizin buganvü koşullarında teknik eleman örgütlerinin göre /i, tek
nik eleman kitlesini en geniş tabanı ile ortak bir eylem planı etra
fında bipdeştirmek, örgütler ve kitleler ;arasında sürekli ilişki, ha
berleşme ve dayanıp -ayı oluşturmaktır, i a olıışum tüm teknik eleman ör
gütlerini. ortak davranış ve iradesinin ürünüdür.

Eylem programının acil hedefi emperyalist sömürüye ve jC iktidarının
faşist baokı, kıyı vc terörüne karşı yayın, demokratik kitle eylem
leri ile sürekli teşhir ve mücadele etmek ve bu mücadeleyi öncelikle
işçi £1.11 inin ve halkınızın bağımsizlık vc demokrasi mücadelesi ile
bir1eetirmektir.
Bu mücadelenin programlaşması, sürekli kılınması ve çalışma biçimi
nin saptanması için .urultaya katılan tüm örgüt yetkilileri en kışa_
zadında to ',1amalidir. Bu çalışmaların yürütülmesi görev olar k TÜTiAD’e
verilmiştiı.'
Sendikal haklar- mücadelemizin vc bu namlardan yclcsun tüm çalışan! rın
ortak mücadelesinin daha ileriye götürülebilmesi artık bu çalışanların
tümünü biraraya getiren Çalışanlar Kurultaylarını , bu. çalışanların
demokratik kitle örgütlerinin örgütlü bir birlikteli inin gerçekleşti
ril '.esini gerektirmektedir. Kurultayımız, '■Çalışanlar ,urultaylarının"
örgütlenmesi olanaklarının araştırılması ve yaratıl.: ısını temenni eder.
İşgalcilerin tırmanışına ka^şı TRT'bSe tüm çalışanların
birlikteli. ine doğru;
TFT i. T'iRJ RObSAYİ kuruldu

Bugün?..erde Od 1,1deki tüm çalışanlar, Anayasa’yı çiğneyerek, Danıştay karar
larını _hiçe sayarık işgali sürdürenleı İn yeni oyunlar peşinde oldukla
rını gererek tek yürek-tek ses oluyorlar. TRT kadroları, lıcr türlü yasal
dayanaktan yoksun, işgalciler tarafından yine yasa lışı yöntemlerle, ^bay
lanmamış ve daha önceden belirlenmemiş kadrolar yaratılarak 200 kada r
komando ile doldurulmak isteniyor, faşizmin TRT*deki bu somut tırma
nışına set çökebilecek en etkin yolun tüm TfiT çalışanlarının, işçisi,
teknik elem- nı, memuru ve odacısıyla ortak eylc-m birliği, güçbirliği
olacağı genel doğrusundan hareket eden TÜT D ve TÎ-SIOB işyeri temsilci
likleri 17«3 ,1976 günü saat. 19.00’da TMMOB toplantı salıuunda I. T; .T Tek
nik Eleman orumunu yapmışlardır. 3u foruma TTJÜ-DİR ve leııi Haber-lş
TRT işyeri baş temsilciliği de konuk olrrak çağrıleııştır.
1- T.T’de çalışan teknik elemanların sorunları olarak ;
a) TRT1de falışan teknik elemanlar, maaşları dışında tazminat adı altın
da bir ek gelir almakta, aııc k kurumun özel yasası tur memurun? aylı
ğının en çek f> 60’ı oranında tazminat alabileceğini getirdiğinden özel
likle ku çek memurlar ¿'»in bu, hiçbir anlam* taşımamaktadır.
13 7 sayılı yasaya göre program ve haber bölümlerinde .,/r.ıcalıkl r var
dır, Genel ölerek tazminat tabanları yetersizdir.
Aynı işleri, yapan ynı devletin kamu kuruluşlarında çalışa .İ r vv ^ la
yapat ,;er t ayrıcalıkları vardır.

»7.

b- r 'do çelişeni arı bağlayıcı ol. m Iıaber, proyr vm7 bezmek elbi khpsatılar retirilmiş olrjedtlo. beraber bugüne değ:'n açıklıca
uçturulmamıştır.
<p- ? ul çalışı.-a ücreti işçi ve nemrl ra farklı uygulannairtr dır o Üş yasa
sın' aerc fasla çalışmada işçi nom a l ücretinin 1 . 5 ka cini ılnauftna kar
şın, v:e ıur nor alin altında bir ücret alçaktadırc 'ala o; lışma .sınır
lan ığı ıdar, ağır kış koşullarınc1a dağda mahsur kalan bir tekrişyen 554
saatlik çalışmay: Ir.rpın 96 saat fasla çalışma ücreti almakt: dır.
d- Reciy > ve 1. \ vrioilcride, stüdyolarda, kimyasal işleklerin yapıl
dığı ■İ emlerde , yaklaşık ölerek ayda 25 fü-n binlere o kilo; tr: 3 ol giden
ve sürekli seyahat ederek program hazırlayan ekiplere n, km .ca güç çalış
ma koşul.larındakî elemanların ne fiili yıpranma hakkı, nç de kaza ve ha
yat si furtaları vardır,
e— riîlıatpaşa ca ,:oi 49 îTo 1lu bodrumunda çok ilkel- koşullar&sı çalışmay.r to;.’I" nan stüdyo personeli, bu bodrumd'a 4 s" 'a. a f ala çalışmanın
inr.ar. e -lığına zararlı olduğu doktor raporu ile k; sinle?
olasına kar
şın 16 ?aato yalcın çalıştırılmakta,., pozitif filimlerin yıkanmasında siya- •
nürlü 1 loşikler kullanıldığında ve yöreye yayılan zehirli azlara karşi
hiçbir ünlem alınmadığın-an iki yıl önce biri ölia ol ak üzcea: iki ağır
zehirleme- olayı patlak vermiştir, karşı Örlem olan k bur ■ çalışanlara
ver,ilmesi gerekli olun süt ve yoğurt bile verili içmektedir t.
f- Hizmet süreleri aynı olmasına karşın 1 hart 1970 öncesi TRT ’ye giren
lerle sonra girenler «ırasındaki intibak haksızlıklar1 hela fideri İmemiştir c
g- m ' ’de böl-parçala-yut oyunları, boskikıyın ve faşizan uyguü malar
emperyalist sermeye çevrelerinin sömürülerini sürdürme! rini sağlamak için
yapıl:1
>aki''dır,
2) Bu da£ gibi sorunlara getirilen doğru çözüm
1

TRT5de aoknik elemanlar ve tüm çalışanlar ilkel ç ılışı a koşullarının düzel
tilerek, "îld üç ay fiili yıpranma kıdemi sağlanmasını, frzla çalışma
sınar »»rununun çözümünü, tazminat tabanlarının yüksel tili esini, her tür
'ayrıca İ hların kaldırılmasını, haber tanımının açıklığa kavı.şturulr. ısını,
intibak haksızlıklarının giderilmesini, keza ve hayat sigortasının bir an
önce -aan ÎRT personeli için getirilmesini, 49 Ro’lu bodrumdaki ölüm ’teh
likesine karşı yukarıda sayılen önlemlerin alınmasını, kadroları bile belli
olmayan hizmetlere faşist komandoların doldurulmauasını istemektedirler.
'Toplantı sonunda alman karar gereği; Yeni Habor-lş TRİ işyeri b ¡.ştemsilciliği, ÜÜTRD TR-.; işyeri baş temsilciliği, TRII L TRT i' >eri temsilciliği
ve Tul -D.,it TRT İşyeri komitesi ortak hareket içi. bir TRT İşyeri Konseyi
kurulma s3nı kararlaştırarak , TRT’deki tüm çalışanların sorunlarını ve
çözüm yöntemlerini görüşmek üzere 22 Mayıs 19765da bir toplantı daha düzen
lemiş ve bu toplantıya kitle, bir öncekine oranla ca: dan ’azla ilgi gös
termiştir., TUTRP Ankara ,
Şubesi olarak Konseyin , Danıştay *ca açılar davanın
giderlerine katılma ipteini derhal yerine getirilmiş ve e.iıoen kanalıyla ‘
TRT teknik 'elemanlarının sorunları ye TRT’drkison gelişmelerin inkara1daki
tüm teknik elemanlara ulaştırılması sağlanmıştır,
Bu birlikte hareket, TRT emekçileri ve onlaıı temsil eder mim demokratik
kitle örgütlerinin soııut dayanışması ile baş trıy. ulaşacaklarr.

