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KURULTAY SONRASI ÇALIŞMALAR KOMİSYONU

R A P O R

2. Teknik '31 aman Kurultayı Divan Başkanlığım ve 

Kurultay Delegelerine,

Kurultayın görevlendirildiği, Kurultay sonrası çalışmalar Komisyonu, 

sorunu ilkeler ve somut programlar çerçevesinde, ileri ve yaygın bir 

düzeyde örgütlenme sorunu olarîk ele almıştır. Komisyon, Kurultay 

raporu ve rapor üzerindeki tartışmaları da esas alarak hazırladığı 

raporu bilgilerinize  ve onayınıza sunar.

I- Gr'l'T ÜL DURUM

2. Teknik Eleman Kurultayı, ülkemizin ekonomik, politik ve kültürel 

koşullarında önemli değişikliklerin berraklaştığı, yeni güç dengele

rinin oluştuğu "bir dönemde toplanıyor. 12 Marttan t>u yana egemen sı

nıfların saldırılarına karşı, çalışanların Mücadelesi yeni boyutlar 

kazandı. Egemen güçler, aralarındaki çelişkilere rağmen, dış« bığımlı 

tekelci sermayenin patronajında restorasyon dönemine girdiler. Cephe 

sadece iktidarda değil, sermayenin bütün örgütlenme düzeylerinde oluş 

turulmaya çalışılıyor.

Bağımsızlık ve Demokrasi raücadelesi de, zorlu deneylerin ardından bir 

üst düzeyde örgütleniyor. İlerici ve devrimci partiler, İşçi sınıfının 

devrimci sendikaları, faşizme karşı, bütün i]erici  yurtsever ve de

mokratik örgütlerle dayanışma ve sorr.mt işbirliğini vurguluyorlar.

Soyut güçbirliği denemeleri somuta„ sloganlar hayata geçme süreci 

için_- giriyor.

Teknik elemanlar ve örgütleri, 2. Teknik TL eman Kurultayı , bu yeni 

durumları değerlendirmeli, Bağımsızlık, Demokrasi ve bunun bir parça

sı olan Sendikal haklar mücadelesinde, bütün deneylerinin üzerine ger

çek ve uylemsel birliğin i  kurmalı ve hak ettiği yari almalıdır.

Yeni durumlar, yeni ve ileri bir düzeydo mücadele biçimlerini zorunlu 

kılmaktadır.

Bugün, açıkça görülmektedirki egemen güçl ;r, siyasi plânda Milliyet

çi Cephe aracılığı ile , ekonomik planda, ekonomik örgütler aracılığı 

ile ittifaklarını ve b irliklerini  güçlendirmeye çalışmaktadırlar.

Tabii ki tekelci sermayenin partonaj m d a . Bu çelişkili b irliğin  ve



ittifakın oluşturulmasında, karşı devrimci ideoloji etkin bir araç 

olarak kullanılmaktadır.

Gelişen bu durumlardan, yoni ekonomik, politik ve ideolojik koşullar

dan bağımsız, bu gelişmeleri değerlendirmeyen, ilerici  ve devrimci 

dayanışma ve örgütlenme düşünülemez.

Teknik eleman örgütlerinin ve sendikal haklar mücadelesinin, sermaye

nin örgütlenmesinden alacağı dersler, kendi aralarında ve diğer örgüt

lerle kurmak zorunda olduğu somut e sürekli dayanışma ve. ortak çalış

malar vardır.

Bağımsızlık, demokrasi ve bunu bir parçası olan sendikal haklar müca

delesi ekonomik, politik ve ideolojik bir bütünlük içinde-sürdürülme

lid ir .  Mücadelemiz, iç ve dış dinamiklurin bütünlüğü içinde, elimizde 

olmadan ulusal ve uluslararası düzeydedir. M illiyatçi Cephenin oluşu

mu, açıkça bir kez daha göstermiştir k i, dışa bağımlı kapitalizmin 

ve tekelci sermayenin ulusal ve uluslararası düzeyde mücadelelerinin 

bir ürünüdür. Teknik elemanlar da mücadelelerini bu bütünlük içinde 

sürdürmelid ir le r .

II- TEKNİK İl'ÎMAN ÖRGÜTLERİNİN PÜĞERL m İRİLM ^Sİ V5 ELEŞTİRİSİ

Teknik eleman örgütleri bugüne, 2* Teknik Eleman Kurultıyına, onurlu 

bir mücadele ve güçlü deneylerle gelmişlerdir. Kurultay bu mücadele

nin ve özellikle sendikalaşma doğrultusundaki deneylerin, doğru bir 

değerlendirmesini ve eleştirisini yapmalı, ileri düzeyde ve sürekli 

bir örgütlenmenin esaslarını saptamalıdır.

Şunu açıkça söylemek gerekir k i, bugün teknik elemanlar ve örgütleri, 

sendikalaşma doğrultusunda amaç ve slogan b irliğ i  içinde olmalarına 

rağmen, f i i l i  ve sürekli bir birlik  oluşturanacLişlardır. Kurultay 

bu birliğin  oluşturulmaçında önemli bir aşama ve araç olmakla bera

ber, birlikte mücadele hayata ve pratiğe geçirilememiştir.

Aşılması zorunul ve mümkün olan bu durumun, bizim dışımızda oluşmuş 

görmezlikt3n gelemiyeceğimiz iki somut nedeni vardır.

a) Örgütsel statülerin farklılığı ve sendikalışma mücadelesinde ör

gütlenme deneylerindeki farklılıklar :

Teknik elemanların bir kısmı kendi kanunlarına göre odalar halinde, 

bir kısmı dernekler halinde örgütlüdürler. Bu durum yapay çelişkile

rin doğmasına neden olmuştur. Hatta aynı statü içinde olan örgütler 

arasında bile bu yapay çelişkiler vardır.

Sendikalaşma doğrultusunda geçirilen deneyler, amaçları aynı olmakla 

birlikte , birbirlerine zıt uygulamalar olarak değerlendirilmekte, 

bu deneyler arasında da çelişkiler yaratılmaktadır. B elirli  koşulların 

ürünü olan ve görevlerini yapmış olan bu deneyler, değişen koşullara 

göre değeriendirilmemektedir.
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Örneğin teknik elemanları bir bütünlük içinde temsil eder nitelikteki 

örgütlenme deneyleri, kurultay raporunda da belirtildiğ i gibi, işçi 

sendikalarından ayrı elit bir sendikalı şan deneyidir ve tabanda işyer

lerini esas alan yaygın bir örgütlenmeyi esas almamıştır.

Şu anda yaşanmakta olan işyeri tem silcilikleri d enayi, işyerlerini 

esas al m yaygın bir örgütlenme anlayışının ürünü olma s i m  rağmen, 

işleyişte bütün teknik elemanları temsil edan bir niteliğe ve güce 

kavuşturulamamıştır.

Sorun bu iki deney arasında bir çelişki yaratmak değil, bu iki deney

den de yararlanarak, daha ileri düzeye ski bir örgütlenmeyi gerçekleş

tirmektir.

b) Teknik eleman örgütlerinin tabanlarının, farklı kesimlerden oluş

maları :

Teknik elemanlar bugün, kamu kesiminde memur yada sözleşmeli personel 

olarak, özel kesimde ücretli olyrak, özel kesimde serbest iş sahibi 

olarak çalışmaktadırlar. Bu durum teknik eleman örgütlerine, farklı 

kesimlerinin sorunlarından kaynaklanan değişik-görev ve sorumluluklar 

yüklemektedir. Serbefct çalışanların sorunlarındın kaynaklanan örgütler 

arası çelişkiler, sendikalaşma mücadelesine olumsuz etkilerde bulun

maktadır.

Tekelleşme sürecinde giderek işsizliğe ve ücretli çalışmaya itilen 

serbest çalışan teknik elemanlarda, sendikalaşın . mücadelesinin bir 

parçası olftrak değerlenriirilmeli, teknik eleman örgütlerinin bu konu

daki politika l a n  da birleştirilmelj.dir. Asgari planda, serbest çalışan 

teknik elamanların durumları ve gelecekleri bilince çıkartılmalıdır.

ÎKİ YaNLIŞ YAKLAŞIM

Teknik eleman örgütlerinin statü ve işleyişlerinden oluşan farklılık

lar, egemen güçlerin yarattığı çelişkiler, geçirilen deneyler, iki 

yanlşı düşünce tarzının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

a) Teknik eleman örgütlerinin somut durumlarını ve işleyiş farklılık

larını görmezlikten gelen düşünce :

Bu düşünce soyut bir birliktelik  adına harekat etmekte, somut sorunla

rı hesaba katmamakta, mücadelenin mevziler kazanılarak gelişeceğini 

göreme miktar'ir-. Şurası açıktır k i , çalışanların ve teknik elemanların 

sorunları, sandikal hakları birdenbire çözümlenmeyecektir.

Bu mücadelede kazanılacak her mevzi, tüm çalışanlar adına kazanılmış 

mevziler olacaktır.

b) Teknik eleman örgütlerinin bugünkü somut durumlarım ve işleyiş 

farklılıklarını birbirine karşıt ve geliştirilemez gören düşünce s

Bu düşünce, mekanik bir şekilde bu günki örgütlenme düzeylerine sıkı 

sıkıya sarılmakta, daha g e n i ş d a h a  güçlü bir üst düzeyde örgütlenme 

düşüncesine karşı çıkmaktadır. Mevcut işlayişlsre mahkum olan bu düşün 

ce, f i i l i  b irliğ in  oluşmasına engel olmaktadır.



Önemli olan şudur ki, bu iki yanlış düşünce tarzı, ayrı lyrı ortaya 

çıkmamakta, içiçö savunulmaktadır.

Yani, soyut bir b ir l ik t 3İik savunulurken, bu günki örgütsel işleyiş, 

lere sıkı sıkıya sarınılmaktadır.

Örgütlenmemiz ancak, bugünki işleyişleri ve somut durumları inkar et

meden, f i i l i ,  sürekli b irliği  kurarak bir üst düzeyde gerçekleşebilir. 

Gerekli olan budur.

III- TÜKNİK SIMAKLARIN S ÜTnİgAIAgMA MÜCAPÜL JSİNİN İLKITLURÎ V5 

'i PROGRAMI

a) Teknik elemanların sendikal haklar mücadelesi, halkımızın ve tüm 

çalışanların mücadelesinin bir paçasıdır.

Bu ilke hayata geçirilmelidir. Bu ilke mücadelemizin siyasi özünüde 

belirler . Sendikal haklar, b irleştirici olur düşüncesi ile , salt eko

nomik çıkarlarla savunulmamalidir. Egemen güçler sendikal hakları 

kabul etmek zorunda oldukları en sar. sendikrcılığıda tezgahlarlar. 

Sendikal haklar mücadelesi, tekelci sermayenin egemenliğine karşı, 

anti faşist , anti emperyalist mücadele ile iciçedir. Bu mücadelede 

bağımsızlık ve demokrasiden yana tüm siyasi partilerin, açık tavır 

almaları istenmeli, programl ırmda tüm çalışanların ve teknik eleman

ların sendikal haklarının açıkça yer alması sağlanmalıdır.

Siyasi partilerle ilişkilerde, teknik elemeni rın örgütsel bağımsızlık 

ları titizlik le  korunmalıdır.

İşçi sınıfının sendikal örgütleri ile ortak sorunlar etrafında somut 

çalışmalar ve dayanışma geliştirilm elidir.

Tarım ve orman işçilerinin  sendikal hakları için verdikleri mücadelede 

ortak programlar geliştirilm elidir.

lu  ilkelerin hayata geçirilmesinin, tüm teknik elemanların ileri  düzs^ 

de örgütlenmeleri ile mümkün olabileceği açıktır.

b) Teknik Elemanların Sendikal Hıklar îtüeadelesi bir bütündür.

Bu bütünlük, soyut birliktelik  düzeyinde kalmamalıdır. B ir lik , tüm 

teknik eleman örgütlerini ve örgütlerin tabanlarındaki farklı kesim

leri kucaklamalıdır. Yoksulluğa, işsizliğe ve ücretli çalışmaya itilen 

serbest çalışan teknik elemanlarda, sendikalaşma mücadelesinin bir pır 

çnsı olarak ele alınmalıdır. Bu ancak örgütlerin sürekli bir araya 

gelmesiyi e gerçekleştirilebilir .

c) Mücadelenin bütünlüğü ve b irliğ i ,  somut hedeflerin kazanılmasına 

açık elmalı, güçler birleştiril  irken, örgütsel inisiyatifler güç ka

zanmalıdır. Sendik ilaşma doğrultusunda ortak programlar oluşturulm alı, 

bu programların uygulanmasmd örgütlerj sorumluluk ve inisiyatif
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verilmelidir. Güçlü "biriiğin ama çlanması, soyut bir «aefckeziyet çilik 

tehlikesi ile karıştırılmamalıdır.

d) Örgütlenme, üretimi, yani iş i ,  işin yapıldığı yeri esas almalıdır.

Yapay çelişkiler yalnızca örgütler arasında değil, bizzat işin  yapıl

dığı yerde tabanda giderilmeye çalışılmalıdır. İşyeri esasına göre ör* 

gütlenme yeni ve dinamik kadroların oluşmasını ^a sağlıyaçaktır. Bu~ 

örgütlenmede güncel sorun]eri- , amaçl irimiz içiçe savunulmalı, mücade

lenin bütünlüğü ve sürekliliği ha.3r.ata yansımalıdır.

e) Sendikalaşma , işçi sendik l a n  içinde elmayı arnıçlamalıdır.

Şu anda özel kesimde ve bazı iktisadi kamu kuruluşlarında, yasal 

olarak sendikalaşma hakkı olan teknik elemanlar mutlaka, varolan işçi 

sendikalarına katılmaya yönlendirilmelidir.

f) Teknik eleman örgütleri arasında b irliği amaçlayan, dayanışma, ortak 

çelışma ve destek, eleştiriden bağımsız olamaz. B irlik  doğrultusunda 

örgütler arası çelişkiler, f i ile n  ve sistemli bir şekilde bir araya 

gelinerek çözümlenebilir. Eleştiri açık olduğu sürece geliştirici  ve 

b irleştiric id ir .

g) Teknik elemanların objektif ve bunun ürünü olan sübjektif durumla

rının bilinç  düzeyine çıkartılması zorunludur. Memurlaştna, atalet, 

ekonomik ve kültürel yoksullaşma9 egemen güçlerin ideolojisinin yarat

tığı kapıkulu zihniyeti ve dejenerasyon somut ve örnekleri ile sürekli 

olarak işlenmeli, teknik elemamarırı, bu durumun bilincine varmalarına 

katkıda bulunulmalıdır.

Teknik elemanların b irliği doğrultusunda bilimsel dünya görüşünün 

b irleştir ic i  ve etken rolü unutulmamalı, özellikle sendikal haklar 

mücadelesinin teorik ve pratik bütün sorunları yaygınlaştırılarak 

ortak bilgi  haline getirilmelidir. 33u görev şimdiye kadar yeterince 

yerine getirilememiştir.

Özetle, sloganlarla sınırlı olmayan, ta nj.k elemanların, durumlarını 

ve geleceklerini tahlil etmesini ve saflarını bilinci olarak seçmesini 

sağlayacak bir araç o] rak bilgi  ve bilimsel yöntemler etkin bir şe

kilde kullanılmalıdır.

IV- T ÜKNİK :LBANLARIN PAKA GÜÇLÜ İL'âRİ DÜZEYDİ! ÖRGÜTI 3Sİ İÇİN 

ÖNüRİL^R

1- Teknik elemanların sendikal haklarını elde atme mücadelesi, tüm 

teknik el akranları çatısı altında toplayrm demokratik bir kitle örgü

tünün önderliğinde verilecaktir.

2- Tüm Teknik Elemanlar Derneği (TÜT^D) bu önredliği üstlenebilecek 

nitelikte olan tek örgüttür.

3- TÜTÜD vereceği mücadelede tüm meslak örgütlerimizee desteklenmeli

dir. Bu desteğin somut olarak gerçekleştirilebilmesi için TÜT'UD Mer

kez ve Şube Yönetim Kurulları, TÜTTD çatısı altında tüm teknik eleman
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örgütlerini "bir araya getiren bir danışma kurulu oluşturmalıdır. Bu, 

TÜTUD'ni güçlenmesi için izlenecek somut bir çalışma biçimidir.

4- Örgütlüne3, Tüy 1 om D i d a k t i k  b irlikteliği içinde, ğelecek, Teknik 

Uleman Kurultayına kadar, TÜT'.'üD1 in önöerliğincte ötıce belgesel ve son

ra Genel Forum .ya da lorumlar oluşturulmalıdır. Eu forumların oluş

turulmasıyla somut ve bağlayıcı -eylem biçimleri saptanmalıdır.

5- Gülecek yıl toplan.,c ık 3. Teknik Eleman Kurultayının düzenlenmesi 

ve yönlerdirilmesi için TÜT3D görevisndirilmelidir.

6 - Kurultay tertip komitesi 2» Teknik ÎLeman Kurultayının bilimsel 

içeriğini örgütleme doğrultusundaki somut karjrlorını bütün teknik 

elemanlara en kısa zamanda iletmelidir.

E unun için, 100 000 tirajlı  bir kitapçık çıkarılmalıdır.


