
T Ü T E D
CRGÜTIBME TE TEKNİK ELEMAN KURULTAYINI V
düzenletil; koîiîsyonu görev ve çalişma

ESASLARI

1- KOI:isYÖNÜN GCPEVİ ^
Koridsyoıı iki ana görevi yerine getirmekle yükümlüdür :

l'UTED’in ülke çapında örgütlenmesini, teknik eleman taba- 
‘nında yaygınlaşmasını sağlamak,

-• III. Teknik Eleman Kurultayını,ve bunu izleyecek benzeri 
toplantıları düzenlemek.

1.1.” T TED' İN ÜLKE: /:A. I1ŞDA _ ÖRC-UTIJBMSÎNÎ SAĞLAM GÖREVİ ;
-  Komisyon,....... _ .......TÜTED’in şube örgütünün ku
rulu olduğu il veya' ilçelerde bu örgüt birimlerinin nice-- 
lik ve nitelik yönünden güçlendirilmesini, bu illerde 
TVTED’in üye tabanının yaygınlaştırılmasını amaçlayan ay
rıntılı bir program hazırlar.
- Komisyon bu programla, birlikte, TÜTED’in örgütünün bu
lunmadığı il veya ilçelerde TÜTED şube veya temsilcilik
lerinin kurulmasını sağlamak üzere bu il veya ilçeler ara
sında önceliği olanları da gösteren ayrıntılı bir diğer 
program hazırlar.
- Bu programlarda, yeni örgüt birimlerinin kurulabilmemi 
ve örgütün yaygınlaştırılması için alınması gerekli ted
birler, çalışmaların yönlendirilmesini sağlayacak ana il
keler, uygulamada nasıl bir yol izleneceği, yapı İhası ön 
görülen çalışmalar ve bunların yer, zaman ve kapsamı be
lirtilir. Bu programlar hazırlanırken, bunların uygulana
bilirliği, öncelikle göz önünde tutulması gereken ana il
kedir. Bu açıdan programlar, zorunlu genellemelerin dışın
da somut hedef ve önerilerle, somut çalışma biçimlerini 
içermelidir.Çalışmaların yürütüleceği il ve ilçelerin ken
dine özgü somut koşulları ve buralarda örgütün kurulması 
veya yaygınlaştırılması için yararlanılabilecek olanaklar 
saptanacak, programlar buna göre düzenlenmelidir.
- Komisyon, hazırladığı programlar Yönetim Kurulunca onay
landıktan sonra, uygulamaya geçer, uygulamayı izler ve 
denetler.
- Komisyon, programını uygulamak, uygulamayı izlemek veya 
denetlemek amacıyla kendi içinden veya dışından çalışma
nın yürütüleceği veya yürütüldüğü yerlere eleman gönderil
mesini Yönetim Kuruluna önerebilir.
- Komisyon, bir uygulama aracı olarak, il veya ilçeler 
düzeyinde veya işyerleri düzeyinde toplantılar düzenlen
mesini, bildiri veya broşür dağıtılmasını, toplu mektup
lar yazılma,smı Yönetim Kuruluna önerebilir ve Yönetim 
Kurulunun onayıyla bu tür çalışmaları yürütür.
-■ Komisyon, TÜTED* in örgütünün güçlenmesine ve yaygınlaş- 
masına katkıda bulunabilecek diğer demokratik kitle örgüt 
leri ve meslek örgütleriyle ilişki kurulmasını Yönct_:.: 
Kuruluna önerebilir ve Yönetim Kurulunun onayıyla bu tur 
ilişkileri kurar ve sürdürür.



II/
1.2. - III. TEKNİK ELEİİA1T KURULTAYINI VE BUEU ÎZL7YECEK ÇALI&-

m m r i  gT ..““ .........
- Komisyon, „o.. . III. Teknik Eleman Kurul- 
tayını düzenleyebilmek için yapılması gereken

çalışmaları kapsayan, zamanlandirilmiş bir prog- 
rauı hazırlar.
-- Bu programda, . . . . „ „ „
çalışmalara k tkıda bulunabilecek kişi ve . ..
laıruluşlar ile bunların katkılarının kapsarıma ilişkin 
tahmin ve önerilere yer verilmelidir.
-- Programda,öngörülen çalışmaların yaklaşık ne kadarlık 
bir harcamayı gerektirdiği de bolirtilmeİidir.
- Bu program hazırl nırken, Kurultayın Mayıs 1976'da 
toplanacağı göz önünde tutulmalıdır.
-■ Komisyon, hê zırlĉ dığı program Yönetim Kurulunca onay
landıktan sonra uygulamaya geçer, uygulamayı izler ve 
denetler.
- Uygulama döneminde göz önünde bulundurulacak ana he« 
deflerden en önemlisi; çalışmaları teknik eleman taba
nına yaymak ve tabanın III. Teknik Eleman Kurultayına 
sahip çıkmasını sağlamaktır.
- Bir diğer ana hedef; teknik eleman tabanının, somut 
koşullardan kaynaklanan istek, özlem ve eğilimlerini 
göz önünde tutarak, Kurultayda işlenecek, görüşülecek 
konuları ana çizgileriyle saptamak ve Kurultayın görüş 
ve eleştirilerine sunulacak ana rapor ve önerileri ha
zırlamaktır.
- Üçüncü ana hedef, teknik eleman örgütlerinin Kurultaya 
somut katkılarıyla birlikte katılmalarını ve teknisyen, 
mühendis, tekniker, jeolog, mimar ve benzeri tüm tpknik 
elemanların birlikteliğinin Kurultayde somut olarak yan
sımasını sağlamaktır.
- Komisyon, Kurultayc sunulacak dokümanları derlemek, 
hazırlamak , düzenlemek, basım ve dağıtımını sağlamakla 
da yükümlüdi' r.
- Komisyon, Kurultayın fiilen düzenlenmesine ilişkin 
hizmetleri de ( salon tutulması, salonun düzenlenmesi, 
afişleme, gerekli çağrıların yapılması, Kurultay gelir 
gider hesabının tutulması, vb. ) yerine getirmekle yü
kümlüdür .
- Komisyon, Kurultayda alman kararları saptayarak bun
ların basma, teknik eleman tabanına, teknik eleman ör
gütlerine ve kamuoyuna iletmekle de yükümlüdür.
- Komisyon, III. Teknik Eleman Kurultayı sonuçlandıktan 
sonraki Kurultay kararları doğrultusunda görevini, TÜTED 
Yönetim Kurulunun vereceği yeni talimata göre yürütür.



2- KOKİSYOITOE JALIŞKA ̂ BÎCÎMİ _
Komisyonun çalışma, "biçimi • TÜTED Kdmisyonla.rı__Kuruluş ve Ça
lışma Yönetmenliğine :: göre düzenlenir. TÜTED Örgütlenme ve 
Teknik Eleman Kurultayını Düzenleme Komisyonu,
5 üyelik bir ana komisyon ile,hazırlanacak „ .....
çalışma programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla bu ana 
komisyon tarafından Irurulacak ve kendisine bağlı olarak ça
lışacak , her biri yeteri kadar üyeli 0 „ alt komis
yonlardan oluşur.
TÜTED Örgütlenme Sekreteri, ana komisyon toplantılarına sürekli 
olarak katılır, ancak oylamaya katılmaz.
TDTED Örgütlenme Sekreteri Komisyon çalışmalarına yardımcı ola
cak ilk sorumludur. Örgütlenme Sekreterinin olmadığı zamanlarda 
görevi, TÜTED Yönetim Kurulu Sekreter üyesi üstlenir.
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