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TÜRKİYE 2. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI 
DÜZENLEME KURULU ADINA OSMAN AYBERS 
ŞU AÇIŞ KONUŞMASINI YAPMIŞTIR.

Rayın Konuklar,S ay m  Delege 1 er,S ay m  Dinleyiciler,

Bugün Türkiyede hükümetin bütün uygulamaları sermayenin çıkarları, 
istekleri doğrultusunda,çalışan kitlelerin ve yurt çıkarlarına 
ters yönde gerçekleşiyor.Uluslararası tekelci sermaye petrolden 
ilaca kadar istediği bütün tavizleri kopardı.Kredi ve mali politi
ka,teşvik tedbirleri ile devletin bütün mali olanakları sermayenin 
hizmetine sunulmuş durumda.sermayenin tarım kesimide Urfa dahi 
sulandırılmış toprak reformunu engelletmeyi başardı.

Sermayenin çalışanlar aleyhine alınmasını istediği tedbir'er 
hükümetçe hemen uygulamaya konuluyor.Kıdem tazminatları konusu 
bunun en son örneği işçilerin haklarını ileri götürmek için 
hazırlandı -7i söylenen bir tasarıyla, işverenler in uzun süredir 
istediği birşey gerçekleşiyor ve işçilerin iş güvenliği yokedilmek 
isteniyor.

Bu yurt çıkarlarına aykırı uygulamalara karşı çıkacak namuslu kaz.* 
görevlilerinin kıyımı herkesin gözü önünde sürüyor.Sermayenin en 
güvenilir kişileri devlet organlarının başına getir i 1iyor.Bu Kıyım
dan teknik elemanlardı paylarını alıyorlar.İskenderun Demir-Çelik 
YSE'de Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlı ğ m d a , diğer bütün kamu 
kuruluşlarında yurt çıkarlarını savunan teknik elemanlar görevlerin
den almıyor.

Bir yandanda kendilerini "devlet kuvvetlerinin yardımcısı" diye 
nitelendirilebilen a~ıt i~ demokrat ik, f aş is t örgütler aracılığıyla yurt
severler üzerinde cit ayetlere kadar varan yasa dışı baskılar sürü"*.-' 
Okullarda,sokaklarda işyerlerinde açıkça sürdürülen bu saldırılara 
karşı devlet kuvveti eri bir göz yumma,hatta yardımcı olma tutumunda,

Bütün bunlara karşın,başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanlar 
sermayenin saldırılarına karşı mücadelelezini sürdürüyorlar. 12 Martın 
bile ortadan kaldı r emadagı bu mücalede hergiin daha güçlen iyor, her gün 
yeni çalışan kitleler mücadelenin içince ynr alıyor.

Teknik elemanların sendikalaşma mücadelesi de çalışanların bu ortak 
mücadelesinin bir parçası.Çalışanların bir bölümünü oluşturan teknik 
elemanlar Sendikal haklarını elde etmek için verdikleri mücadele ile 
çalışanların ortak ı ücadeles i,bakımsız ve denokras i mücadeles i içinde 
yerlerini alıyorlar.
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Sendikal hakların elde edilmes i mücadelesi yeni bir olgu değil, 
yıllardır çeşitli şekillerde süren bu mücadeleye karşı egemen 
çevreler çeşitli zamanlarda çeşitli engellemeler uyguluyorlar, 
uyutucu vaatlerden,Anayasa değiş ikiiklerine kadar.

Türkiye hükümetler i bugüne kadar imzaladıkları uluslararası 
antlaşmaları hiçe sayarak çalışanların bir kes imini, teknik si a-.’.ıh
ların % 70'inin de aralarında bulunduğu kamu personelini sendikal aş
ma grev ve toplu sözleşme haklarından yoksun tuttular.Bu kişilere 
1961 Anay asası gereğince tanınmış göstermelik sendikalaşma hakkı 
bile çok görüldü ve 1971 Anayasa değişiklikleri ile geri alındr. 
gün bu 1.000.OOO'a yakın çalışanlar kitlesi bütün demokratik 
haklarından yoksun, hükümetler in , dolay ı sı ile sermayenin emri k /t.- 
kap..kulu olarak hizmet görüyor. Bugüne kadar bu kişiler personel 
re j iminde yapılacak düzeltmeler, yan ödemeler gibi yutturmac. ,7 ?.rl<= 
ırjutulmay a, uygulamalarda getirilen ayrıcalıklarla, birbirine -
vek haklarını alma doğrultusunda birlikte mücadele vermeleri o.-:’ j 
çalısı ].nıştır. Aynı oyunlar hala sürdürülmek istenmekte, hal a yeni 
ödeme kararnameleri ile ayrıcalıkların gider ileceğinden , hat ¿jluj ' 
düzeltileceğinden bahsedilmektedir. Burada bir kere daha tek ..rl. r ¿ki.r 
yarax var. Personel kanunundaki, yan ödemelerdeki ayrı çalıklar, uy jv. < a- 
malar dahi farklılıklar ne basit birer hata,nede bunları ha^ıvl^u^n 
kiş ilerin,meslek g uruplarının diğer belli meslek guruplarına karrx 
kötü niyetlerinin ürünü değiİd ir.Bütün bunlar sermaye ve onun 
hükümetleri tarafından çalışanların biri itini önlemek için bilı.rçli 
olarak sürdürülen bir politikanın parçalandır.îstenilen çalıgania- 
n n  aralarında bölünmes i, bir çalışan kesimin karşısında serme ye yetine 
bir başka çalışan kesimi görmes i, ortak mücadelenin engellonr: ¿içir. 
Yeri yan öc eme kararnameler ide, yen i personel kanunlarda bu ştnaçla 
hazırlanaci k , ayrıcalıklar bunlarda da mutlaka sürdürülecektir . T‘u 
ayrıcalıkların ortadan kalkmasının tek şartı, tüm çalışanlar?.r. io\,lu 
sözleşme ve grev s ilahlarını kullanabilecekleri sendikalaşma h a -k ’ rj 
kavuşmalarıdır.

Çalışanla c bu hakları alabilmek içîn sermayenJn kendileri-' ’.r''■ 
çabaların.', boşa çıkarmak zc Tundadırlar. Teknik elemanlar s^na. 
müccdelaleri içinde bu aşamaya gelmişler,kend: aralarındaki r < 
ikinci1 reliskileri büyük ölçüde yenmişlerdir. Eunun en güzel ovîîü. . 
Kurult a ı, öncesi toplantılar ve bizzat bu kurul taydır. Bur ada mühe^c.. 
mimar cekniker, teknisyen deft il, ortak mücadele vermeye kararlı t c r.ik 
«lemanl >r var.Sorunlarının çözümünün sendikal haklarda yattığını 
bilen teknik elemanlar.

Bu ku:ul :aym gösterdiği bir başka gerçekte bu mücadelede t^knk 
eleme .larm yalnız olmat1 ıâıdır. Kurultay öncesi toplantılarda i?ç- ' • * 
s end il: ?c: 1 ar çalışmalar ımıza büyük ölçüde yardımcı oldular. Buğur 
burad- tartışmalara kakılmak üzere gelmiş sendikacılar,diğer ç 
kesinlerin demokratik ■örgütlerinin temsilcileri var.D in 1 eyiciJ - 
ctrası^Ja is ç iler, öğret menler, memur lar yer alıyor.

/



Bu as l m d a  ortak mücadele y önünde çok önemli bir adım Tüm 
çalışanların sendikalaşma mücadelesinin zafere uluşması için, 
bu haklara sahip olmayan bütün çalışanların mücadelelerini 
birleştirmeler i,sendikal haklara sahip işçilerin desteğini 
mutlaka saklamalan gerekli 2.Teknik Eleman Kurultayının bu 
birlikteliğe katkısı olacakı inancındayız .

1. Teknik Eleman Kurultayı teknik elemanların birlikteliğinin 
temellerini atmış,istekler imiz i tek ve güçlü bir ses olarak 
duyurmuştu.

2. Teknik Eleman Kurultayı daha ileri gitmek zorunda.Bu 
kurultayın tartışacağı tek konu olarak sendikal haklarımız 
alındı.Kurultay öncesi toplantılara ve kurultaya gösterilen ilgi 
teknik elemanların sendikal hakları alma mücadelesindek i kararlı
lıklarını gösteriyor.Bu kararlılık mücadelenin başarıya ulaşacağı
nı gösteren en büyük kanıt.Ancak önümüzdeki dönemde bu kararlılığın 
somutlaşması gerek Örgütlenmemiz in güçlenmes i,kararlılığımızın 
eylemlerle belirlenmes i gerek.

2. Teknik Eleman Kurultayına bu konularda büyük görevler düşüyor. 
İzmir'den Batmana,Zonguldak'tan Antalya' ya Türkiye'nin birçok 
yerinde yapılan kurultay öncesi toplantı 1 armda teknik elemanların 
sendikal hakları alma,işçilerle ve tüm çalışanlarla beraberce 
ekonomik ve demokratik mücadele verme is tekleri dile get ir ilmiş, 
kurultayın bu y^nde alacağı tüm kararlara uyulacağı belirtilmiştir. 
Bugün burada bulunan,delegeler bu temele dayanarak tüm teknik 
elemanlar adına tartışacak,kararlar alacaklar.Buda bütün delege 
arkadaşlara büyük sorumluluk yüklüyor.Bu sorumluluğun bilincinde 
olarak 2.Teknik Eleman Kurultayının teknik elemanların birliği ve 
sendikalaşma mücadeles i yönünde en olumlu kararlan alacağı inancı 
ile Kurultay Tertip Komi t es i adına kurultayımıza başarılar dilerim.

S aygılarimla 
KURULTAY DÜZENLENE 

KOMİTESİ ADINA

OSMAN AYBERS


