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Ankara M V Tekniker 2. sınıftan ayrılan Cengiz Şenses, divan başkanlığı süresince tarafsız davranmak
için gayret gösterdi..
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Önlisans okulları gençlerin önüne, süzgeç
vazifesi gören okullar olarak getirildi. Başarılı
olamayanlar sokağa atıldı. Üretimden kopuk,
bu eğitim kurumundan yetişenler tam bir boş
luğa itilerek ünvansız, ve işsizler ordusuna ka
tıldılar. Öze! sektör ve kamu sektöründe ne un
vanla, ne ücretle çalışacağı belli değil. İşte sis
temin getirdiği eğitim anlayışı.
Ülkemizde eğitim süreleri ne kadar uzun
sürerse insanlara o kadar büyük ünvanlar ve
rilir. Hep, eğitim süresi ne kadar uzun sürer
se o derece yararlı elemanlar yetiştirileceği
anlayışı hakimdir. Tek amaç, insanları daha uzun süre hapis etmek..
TÜTED olarak teknikerlerin haklı davaları
için verdikleri mücadeleye saygı duyuyoruz, so
nuna kadar bu mücadeleyi destekliyeceğiz.

M. Y. Okuîıarım

tcmsilen konuşan

İzmit M.Y.O.

Demeği Başkanı TAHSİN ATALAY: 21-22-23 Kasım
1978 tarihlerinde bilimsel toplantıda alınan kararla
rın hayata geçirilmesi tüm M.Y.O. öğrencilerinin ön
isteğidir...

Türkiye 2. Teknikerler Kurultayında
oybirliği ile kabul edilen sonuç bildirisi
ÇGİişanların ayrılmaz bir parçası olan
TEKNİKER topluluğunun 9-10 Haziran 1979 ta 
rihlerinde Meslek Yüksek Okulu Mezunlan ile
birlikte, Ankara’da toplanan "Türkiye 2. Tek
nikerler Kurultayı” çalışmalarını sonuçlandırmış
olup, Kurultayda oybirliğiyle benimsenen karar
lar dizisini kamuoyuna, TRT ve basına açıkla
mıştır.
1. Toplumumuzun barış ve kardeşlik içinde ya
şamasına engel olmak isteyen, demokrasiyi
boğmak isteyen her türlü dikta heveslilerine,
emperyalizmin örgütlü parasal gücü IMF'ye
karşı, işçi sınıfının öncülüğünde, tüm demok
rasi güçlerinin örgütlü mücadeleleriyle karşı

durulablleceğine ve toplumumuzun bu örgüt
lü mücadele sonunda esenliğe çıkabileceği
ne inanıyoruz.
2. Halkımızı yanıltmak için sermaye tem silcileri
tarafından basına verilen çarşaf çarşaf ilân
ların kınanmasına,
3. Demokratik güçlerin ve kitle örgütlerinin ya
şamını engelleyen yada kapatan anlayışla
hiçbir yere varılamayacağına inanıyor, bu
anlayışı kınıyoruz.
4. Başta 141-142 olmak üzere. Ceza Yasasın
daki düşünce ve örgütlenme özgürlüğünün
kısıtlayan, tüm anti-dem okratik maddelerin
bir an önce kaldırılmasına,
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5. Yeraltı ve yerüstü tüm doğal kaynakların ulus yararına kamulaştırılmasına,
6. Dengesiz sanayileşmenin beraberinde getir
diği sağlıksız kentleşmenin yarattığı hazine
ve kıyı yağmacılığına son verilip, tüm kıyı
ların kamulaştırılmasına,
7. Emredici bir planlama ve kalkınma politika
sı içinde halkımızın konut sorununun çözü
me kavuşturulmasına,
8. Tüm Teknik elemanlar arasında yapay ayrı
calıklar getirecek, onların örgütsel bütünlü
ğünü bozacak, "Tazm inat Yasa Tasarısının
ve Yan Ödeme" kararnamesinin eşitsizlik
lerden arındırılarak, "e şit işe eşit ücret” il
kesine göze düzeltilmesi için mücadele edil
mesine,
9. Hükümetin dem okratik ve çalışanlardan ya
na alacağı kararların desteklenmesine çalı
şanlardan yana olmayan girişim lerinin kınan
masına,
10. Tüm çalışanların grevli - toplu sözleşmeli
sendikal haklarına kavuşması için, tüm de
mokratik kitle örgütü ve meslek odalarıyla
birlikte dayanışma içinde mücadele edilme
sine,
11. Hayat içinde varolan ve gelecekte Teknikerlikten sonra Mühendis önvanına kavuşacak
lar için, T ekniker-M ühendis Odaları Birliği'nin kurulabilmesi için, ilgili yasanın bir an
önce çakartılması,
12. Referandum ve Genel grevi yasalaşmasını,
13. Faşist odakların yok edilmesini ister.
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMLE
İLGİLİ İSTEMLERİMİZ :
1. Teknik eğitim, ülke ve ulusal çıkarlar ön pla
na alınarak, "E ğitim - Üretim - İnsangücü”
planlaması ve gerçeğine göre yönlendirilmeli.
Eğitim tümüyle varlıklılar için hazırlanmış
nicelik ve nitelikten kurtarılmalıdır.
2. Gündemde olan "Ü niversiteler Yasa Tasarı
sındaki POLİTEKNİK eğitim anlayışının orta
öğretimden başlatılmasına,
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3. Sanayileşmiş ülkelerde olduğu gibi öğrenim
süresinin kısa tutulmasına, uzun öğrenim sü
resinin ülkemiz için lüks olduğuna,
4. Tekniker Okulu mezunlarının hiçbir önkoşu
la tabi tutulmadan iki yıllık yüksek öğrenim
görmüş olduklarına dair kararın T.T. Kuru
lundan hiç zaman kaybına meydan verme
den çıkartılmasına,
5. Yeni Üniversiteler Yasa taslağında ifadesini
buıan "Ü retim i atölye düzeyinde yürüten ve
yönetenlerin” TEKNİKERLER olduğunu. Üre
tim Mühendisliği Fakültelerinden mezun ola
cak Teknik elemanların. Yasadaki üretim
mühendisliği tanımının Teknikerleri ifade et
tiğini, bu nedenle üretim mühendisliği ünvan ve yetkilerinin Teknikerlere verilmesine,
6. 21-22-23 Kasım 1978 tarihleri arasında A n 
kara’da yapılan ve "TÜBİTAK, A. Ü. Eğitim
Fakültesi, M. E. Bakanlığı” nın ortaklaşa dü
zenledikleri Bilimsel Toplantıda alınan karararın bir an önce hayata geçirilm esini, Çı
raklıktan başlayarak, Meslek Yüksek Okul
ları ve kapatılan Teknisyen okullarının kredilendirilme ile TEKNİKER ünvanına kavuş
masını,
7. İki yıllık Yüksek öğrenim göre Meslek Tek
nik Yüksek Okullarından mezun olanlara
Teknikerler gibi. Tekniker niteliğine kavuştu
rularak uygulama mühendisliği ünvanmın ve
rilmesini,
8. Tekniker okullarını kapatan anlayışa yakın
olan. Meslek Yüksek okullarına öğrenci a li
minin durdurulmasının kınanmasını,
9. 6785 sayılı İmar Yasasının 14. maddesine
göre, Fen adamlarının sorumluluk ve yetki
leri belirtilm iştir. Burada Yük. Tekniker, Mes
lek Yük. Okulu ve Teknisyenlerin sorumluluk
ve yetkileri belirtilm em iştir. Teknik eleman
piramidi içindeki tüm bu okul mezunlarının
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini is
ter.
10. Türkiye 2. Teknikerler Kurultayında oybirli
ğiyle benimsenen görüş ve kararların kamu
oyuna duyurulmasına karar verilm iştir.

Kurultay sonuçlarını yürütmek üzere aşa
ğıdaki biçim ve isimlerden oluşan komite kurul
masını öneririm.
1) Yürütme komitesi on kişiden kurulu olacaktır.
2) Yürütme komitesine İstanbul ve Anka
ra'dan üçer kişi alınacaktır.
3) İstanbul ve Ankara’nın bu üç kişilerin
den birer tanesi M.Y.O. mezunu teknikerlerden
olacaktır.
\

4) Ankara’nın geri kalan iki ismi 17 Hazi
randa genel kurulunu yapacak olan Ank - TEKDER’in seçimlerinden sonra komitenin geri ka
lan 8 kişisi, Ankara TEKDER yönetim kuruluna
danışarak seçecektir.
5) İki isim sonradan belli olmak üzere yü
rütme kuruluna;
İsta n b u l: Cihan Hamsici - Fikri Şen - Tah
sin Atalay (M.Y.O.)
Ankara : Hüseyin Öztürk (M.Y.O.) Ankara
genel kurulundan sonra saptanacak iki isim.
Kurultayı başından sonuna kadar izleyen,
Çanakkale m illetvekili ve derneğimizin fahri üyesi Altan Tuna, kurultayın istenen amaca ulaş
ması için yoğun çaba harcadı. Sayın Tuna, ku
rultay sonunda verdiği yandaki önerge ile ku
rultay kararlarının yürütülmesi için çıkan tartış
mayı yumuşatarak kurultayın bütünlüğünün sağ
lanmasında bir üye gibi a ktif görev yaptı. Ver
diği önerge oybirliği ile kabul edildi. Yürütme
kurulu eylül ayı içinde toplanmak için hazırla
nıyor..

İz m ir: Yaşar Kayabaş
Karabük : Mustafa Yanık
Z o ng u ld ak: İlyas Yazıcıoğlu
İskenderun : Ali Rıza Burnaz
Saygılarımla,
ALTAN TUNA
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T.M.M.O.B. Eylemlerine H ayır!
Teknik Elemanların Birliğini Savunanlar
Tiited'de Bütünleşmelidirler
Yıllardır, her dönemde söylenen bir laf, tek
nik elemanların birliği, çalışanların birliği. Dü
şünce hep böyle, söylenen sözler de hep bu
doğrultuda, davranış ise tam tersi.
Şürekli teknik elemanların birliğinden söz
eden T.M.M.O.B. yöneticileri, işyerleri tem silci
liklerini yaygınlaştırmadan,
bu anlayışa
hız
vermeden önce, ekonomik dem okratik hakları
mızın kazanılmasında güçlü bir silah olan, grev
li toplu sözleşmeli sendikal hakların elde edil
mesi için, tüm teknik elemanlarla birlikte bir
örgüt içinde bütünleşmek zorundadır. Teknik
Elemanlar için bu örgüt birimi de TEKSEN’in
devamı olan TÜTED'dir. Teknikerler bu örgüt
biriminin içinde olmayan hiç bir eyleme "işi
yavaşlatma veya, şu kadar saat bırakma v.s."
katılm ayacaktır. Bu yanlışın her alanda sürekli
üzerine gidecektir.
Bir üretim alanında teknik elemanların ünvan farklarından dolayı önemli
sayılabilecek
bir mesleki sorunu yoktur. Böyle bir sorun olsa
olsa mühendis mimar arkadaşlardan çok diğer
teknik eleman kesimlerinin üzerinde yansır.
Gurupsal olarak esasen bu insanlar örgütlen
melidir. Bunun dışında mühendis - mimar arka
daşların o iş yerinde, diğer teknik elemanlardan
tamamen kopuk, kariyerist tavır alıp, ucuz çı
karlar için güç oluşturması, teknik elemanların
genelde ve o işyerinde bütünleşmesine giderek
çalışanların bütünleşmesine yara aldırmaktadır.
Teknik elemanların bir iş yerinde ünvanlarından dolayı pek farklı olmayan çalışma koşul
larına ve ekonomik baskılara karşı, ille de ayrı
ayrı mücadele etmek, eylem koymakta ısrar
etmek, tek kelimeyle öncülük iddiasıdır.
Biz bu anlayışa hiçbir alanda prim verme

yeceğimizi her zaman söyledik, son günlerde
bu anlayışın daha da yaygınlaştırılmak isten
mesine karşı yine de söylüyoruz.
Gayet net, yıllardır şunu savunuyoruz :
Ekonomik, dem okratik hakların elde edil
mesinde bir silah olacak sendikal haklarımızı
elde edebilmek için; kendi örgüt tem silcilikleri
mizi, üretim alanlarında ikinci plana atıp, siya
si tercihim izi de öne çıkarmadan, çalışmaların
ağırlığını TÜTED içinde, bir araya gelmeye, bu
örgüt içinde bütünleşmeye vermeliyiz. Bu ko
nuda en az bugünkü yanlışlar kadar, yayın or
ganlarımızda, toplantılarla bu anlayışı yaygınlaştırmalıyız. Bu anlayış kendi aramızdaki sür
tüşmeleri de kısa sürede yok edecek doğru bir
modeldir.
Bu birlik kurulunca işçi tem silcileri ve o
iş yerinde diğer çalışan emekçilerin tem silcileri
ile bir araya gelinerek demokratik talepler için
o zaman eylem konur ki, eylem de budur. Aksi
davranış teknik elemanları birbirinden sürekli
uzaklaştıran, sürtüşmeleri körükleyen
bir an
layıştır.
Bu yanlıştan dönülmediği sürece, tekniker
ler olarak bir kez daha; hiç bir eyleme katılm a
yacağımızı, bölük bölük üretim alanlarında gö
reve başlayan
meslek yüksek okulu mezunu
genç yüksek tekniker arkadaşlarımızla birlikte
yüzonbeş bin teknik eleman, üretimi, işçi arka
daşlarımızla omuz omuza daha da arttıracağı
mızı, hizmet alanlarında halkımıza daha çok
hizmet götüreceğimizi, bu yanlışta ısrar eden
lerin iyi bilmesini isteriz.
Gen. Yön. K.
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