* K(WUSUNDA TMMOB,TÜTED VE TÜI1AS TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
ORTAK ÇALIŞiiADA UYULMASI KARARLAŞTIRILAN İLKELER
C1.11.1978 tarihinde TMMOB adına Kimya Mühendisleri Odası, TÜTED ve TÜMAS
temsilcilerinin katıldıkları toplantıda saptanmıştır»)

1)Adı geçen örgütler _(MOB,TÜTED,TÜMAS) kitlelerine, bu çalışma içinde bir
e y°r aldıkları,örgütlü ve eşgüdümlü bir biçimde bu çalışmayı sürdüre
ceklerini İleteceklerdir.
2)Sekretaryayı^TMMOB adına Kimya Mühendisleri Odası yürütecektir,
j) u aşamada bürokratik işlemlerin tümü, KMO Özlük Sorunları Yarkurulu ta
ralından vurutulecelctir. _Diğer örgütler (TMMOB1ye bağlı odalar da dahil ol~
ubk üzere) , üyeleriyle ilişkileri sağlayacak (ilkeler ve biçin konusundaki
sararlara uygun olarak) ye oluşturacakları dosyayı KMO Özlük Sorunları Yar
kuruluna ılececektir, Çalışmanın bulunduğu'aşama konusunda örgütlere ge
rekli bilgilendirmeler KMO’ca yapılacaktır,
4)TMMOB işyeri temsilciliğinin bulunduğu işyerlerinde M î O B adına çalışma
. 1 org in ıjarafıııo.an^yürütülocektir. Üyesi bulunan Odaların Organları çalışnv:t'/rİc örgütlenmesinde Temsilciliğe yardımcı olacaklardır, TÜTED ve/veya
üyelere yönelik çalışmaları,kendi örgütlenmelerinin belirlendiği biÇl ae,sap tanan ilkelere uygun olarak,TMMOB İşyeri Temsilciliği ile eşgüdüm
dü oır piçimde yürüteceklerdir.
-MMOB işyeri^ Temsilciliği bulunmadığı işyerleriııdeki çalışma,üyesi bu.Lanan Odaların örgüt^girimleriyle TÜTED ve/veya TÜIIAS örgüt birimlerinin
Saptanan ilkelere bağlı kalarak yürütecekleri hazırlıklardan sonra başla+.*İaC
Orgütlenı» biçimlerinin oldukça farklı olması nedeniyle,praji.-cte^ guç_.üı_lerle karşılaşılacağı kesin olmakla birlikte zorlanması gere.bn^yonteu.j üyesi bulur.cn. örgütlerin temsilcilerinin birlikte düzenliyecek1 Şyeri toplantılarında bu hazırlıkları örgütlemeleridir,
°/.:
4.
o P 0 f ao.ı^ geçen saptama çalışmalarını önce tamamlayan örgüt,diğer ördernal bilgilendireceklerdir. (Daha uygun bir yapı örgüt birimle; ın saptama çalışmalarını önceden oluşturacakları bir görev bölümü çerçe
vesinde yapmalarıdır,)
7) Tüm örgü ,1er örgüt birimlerine en kısa zamanda gerekli bilgilendirmeyi ya^ c a ^ a r a ı r , Saptanan ilkeler ve biçim açık ve net olarak aktarılmalı, bu
. •, ^ C .ir:' 7
raporda yer alan uyarılara kesinlikle uyulması örgüt
■. iıüierınc.2 n -stenmeli, aykırı davranışlarla karşılaşılırsa bunu gidermek
^
harcanmalıdır. Bu uyarı ve çabaların"örgütler arasındaki eşo- miu çalışmanın önkoşulu olduğu unutulmamalıdır.
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