
TÜT® TEKNİK BÜRO

A AÇ

Teknik ve bilimsel konularda, işçi sınıfı b ilimi doğrultusunda, sistem yak aşımı 

yöntemini kullanarak burjuvazinin teknik ve bilimsel konularda bilim i kendi çıkar

ları doğrultusunda kullanmasına ve çarpıtma sına karşı, tüm çalışanların sorunlarına 

doğru, tutarlı ve kalıcı çözün önerileri getirmek ve elde edilen b ilg i , veri, bulgu 

değerlendirme sonuç ve önerilerin tüm çalışanlara aktarılması ve bu konularda da

nışmanlık görevinin yürütülmesi için her tü. rlü  çalışmayı yapmak, bu amaç çerçevesi 

içinde MYK'nun enayi ile diğer demokratik k itle  örgütleri, meslek adaları ve ile r ic i  

sendikalarla ortak çalışmalar yürütmek w  • ollektif çalışmayı gerçekleştirmek.

TEKÂİK BÜRO YÜRÜTME KUHLJLU amaçlar.' doğrult usunda yapılacak çalışmaların yürütül

mesini, örgütlenmesini, il iş k i  a ğ m m  oluş t urulm asını ve işlerliğinin  sağlanmasını 

gerçekleştirir. Bunun için MYK'nun onayını alarak uzmanlık komisyonları oluşturur 

ve dene.tim görevini yapar17

teMlijL.IK KÖiITSYOMIıARI

Uzmanlık gerektiren konularda i lg il i  kişilerden oluşturulan komisyc.nlardır„Başlığının 

belirlediğ i konularda* b ilg g  ve veri toplam a,değerlendirme, araştırma yapar,bunların 

çeşitli sunum araçları ve biçimleri ile  amaç doğrultusunda kullamılmasını sağlar.

TEKLİK BÜROrjUu A İT Tijİ M

c TÜT1D Genel Merkezine danışmanlık görevi ile  bağımlıdır.

. Ça ışma konularının seçimi, konuların işi enişi ve sunum biçim lerinin saptanma

sında uzmanlık komisyonlarının , işlerliğinin  sağlanması ve denetiminde MYK’na bağım- 

1 ıdır >

c İlgi kapsamına giren konularda, Demokratik K itle  Örgütleri, İlerici Sendikalar, 

Meslek Odaları ve bilim  çevreleri ile  TÜT3D Genel Sekreterine önceden b ilg i  verilmek 

vs onayı al::nmak kaydıyla doğrudan il iş k i  kurabilir .

. Büronun sekretaryalığı 5 TÜTED üyesinden oluşacak TEKNİK BÜRO KALICI YÜRÜTME 

KURULU' n c a yürüt ül ür ■■

. TîüKi'iİK Bj.RO'uun mali ger eks in imi er i TÜTHD Gene Merkezince karşılanacak, ancak ya

pılacak diğer örgütlerle ortak, sunumların g iderleri katıl ani arca paylaşılacaktır.

. TÜTSD TEKîsÎK BÜRO YÜRÜTME KURULU 1 . Çalış ma Donemi için görev al ar lar s 

Müfit Akycs 

Mus t af a D öf, em e c i 

Haşan Akyar 

lcDüı.LJ (ffiJS 1A. PROGRAMI

İlk çalış :ala.‘ elimizdeki iconuîam  ve acil güncel sorunların imlenmesi şeklinde 

elacakt a

' Hava kirliliği

» Iş sağlığı ve iş güveıliğ"! 

(34 Teknik Elemen örgütü

ertak e|İien programı

çerçevesinde)

19-20 Mart 1977 

Mayıs 1977 ayı içinde 

Eylül 1977 

Fotoğraf ve karikaiür yarışması 

\jyın Bir kitapçık

K on gr e 

Panel

Kongre(İzmir 'de)



• Konut ve yatıt

. Çevre sorunları

. Büyük kentlerin sorunları - Belediye sorunları

Önerilerin toplanması (çalışanlardan) değerlendirilmesi çalışma programına alınması

Uzun vadeli ve uzun vadede yapılacak çalışm al ar Şu ana başlıklar altında top

lanabil irs

• Türkiye'de kaynak: kaybı sorunları 

. Türkiye’nin ' bilim politikası

. 'Türkiye'nin teknoloji politikası 

. Türkiye'de teknik eğitim (her kademede)

( 34 Teknik eleman örgütü ortak eylem pro gramı çerçevesinde)

Teknik elemanların okul sonrası genel ve te mel bilgi aktarımları çalışma ve 

sunumları şu ana başlıklar al'CJnda toplan ab il ir s

• Günümüze kadar yapılmış ilginç tez' r ^sunulması,

. Sibernetik - Diyalektik,

• Tîrgonometri,

. Otomasyon,

. Sistem Bilimi,

• Sanatta teknolojinin yeri.


