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19/9/1975 ve 26/9/1975 Tarihlerinde toplanan komisyon TÜTED Yönetim 
Kuruluı tarafından hazırlanan TTEÖKK Çalışma Biçimi üzerinde Teknik 
Elenan Örgütlerinin görüşlerini sırayla incelemiştir.
A) TTEÖKK Taslağı temel olmak üzere gelen görüşler özetle şöyledir s
Elektrik îlühendî slejrî  Odası;
1- Amaç ; kabul ediliyor.
2- Ortak mücadele içinde çıkarılma olmamalı. (TTEÖKK'dan 1-c maddesi 

çıkarılmalı.)
3- Kurulun kararları eğilim belirtmeli. Esas karar verici TÜTED Yöne 
tim Kurulu olmalıdır.
İnşaat Ç'iühendislerJL Odası;
1- TÜTED'in hazırlamış olduğu raporun TÜTED*e çizmekte olduğu mücadc 
le alanının, ekonomik ve sendikal haklar mücadelesi şeklinde belirle 
meşinde yarar görülüyor,
2- 1-c maddesi çıkarılmalıdır.
Komisyon: Amaç maddesi konusunda açıklama istenmelidir.
Makine, Mühendisle ri Odası %_

İt Amaç? kabul ediliyor.
2- Toplantılar, çoğunluk aranmaksızın sürekli olmalıdır.
3- Kırarlarda ikna, yöntemi uygulanmalısoylama yapılmamalıdır.
TMMOB .
Yeni bir TEÖKK Çalışma Biçiminin hazırlandığı görüş özetle şöyledir 
Anaç s Sendikal mücadele için Teknik Eleman Örgütleri Koordinasyon 
Kurulu ( TEÖKK) kurulmuştur.
Çalışma biçimi % Genel Merkezde ve Şubelerin olduğu yerlerde TÜTED 
içinde kurulur.
- Toplantı yönetimi alfabetik sıraya göre olmalıdır.Sekreterya kurul 
saptanır.
- Aylık toplantılar dışında, olağanüstü toplantılara çağrı herhangi 
bir üye tarafından yapılabilmelidir._
Komisyon " Koordinasyon Kurulu ile TÜTED Yönetim Kurulu ilişkisi 
hakkında açıklanma istenmelidir.
Harita Mühendisleri Od.ası
1- Amaç: Koordinasyon Kurulu Teknik Elemanların ekonomik ve demokrat; 
mücadelesinde, birliktelik ve koordinasyonu sağlama amacını gütmeli:.', 
TÜTED bu mücadelenin bir yanı olan Sendikal Haklar mücadelesinde eti: 
görevler almalıdır.
2- Koordinasyon Kurulu kararları bağlayıcı olmalıdır.
3- Koordinasyon Kurulu TÜTED bünyesinde almamalıdır. Kurulun kararla 
TÜTED dahil, her örgütü bağlamalıdır.
4- 1-c maddesi çıkarılmalıdır.
5- Kararlar ikna yolu ile ve oybirliği ile alınmalıdır.
i - Koordinasyon Kurulunun amacı yalnızca maddi destek sağlamak ve 
TÜTED*e yardımcı olmak değil, bu kurul tüm teknik eleman kuruluşları 
etkin mücadelesini ve birlikteliğini koordine eden bir karar merci.



Komisyon : Toplantılarda çoğunluk aranıp aranmadığı sorulmalı ve 
çalışma biçimi halikındaki görüşlur için açıklama istenmelidir.
Kimya Mühendisler i 0 cVa s jl t
1- Amaç ; kabul ediliyor.
2- Koordinasyon Kurulu ¡eğilin belirlemeli.
3- 1-c maddesi çıkarılmalı.
4- Koordinasyon Kurulu kararları oybirliği ile alınmalıdır.
5- TÜTED’e tlim teknik eleman sorunlarına yönelik çalışma sınırı ve 
olanakları sağlanması TTEÖKK kararları doğrultusunda olmalıdır.
Orman Mühendisleri Odası
Amaç : Koordinasyon Kurulunun TUTED bünyesi içinde olması konusunda; 
örgütlerin bağımsızlıkları gözetilmelidir. Çalışma alanının Sendikal 
haklar vc demokratik mücadele sınırlarının somut önerilerle belirlen- 
mesi gerekir.
- Katılmalar Koordinasyon Kurulu Sekreterliğine bildirilmelidir.
- Koordinasyon Kurulu dışında ve daha sınırlı bir kurul oluşturulma
lıdır. Zira Kurulda homojen bir yapı yoktur.
- Maddi olanakların TÜTED'e aktarılmasında sakıncalar vardır.
Komisyon;
1- Madde 1, b vc c fıkraları hakkında amaç dahil açıklama istenmelidir,
2- Maddi destek konusunun açıklığa kavuşturulması istenmelidir.
Maden Mühendisleri Odası j_
1- Amaç* Y licTordinasyon Turulu görevlerinin Sendikal mücadelemle 
.sınırlandırılması gereklidir.
2- Kurul kararları bağlayıcı olmalıdır.
3- Koordinasyon Kurulu TÜTED’in Sendikal haklar mücadelesinde çalışma 
biç ir'.ini, dest ¡elenmesi konularını -örüçen bir danışma kuruludur.
Mimarlar Odasıj
I- Amaç s Koordinasyon Kurulu clcono ak ve de lokratik mücadeleyi etkir 
kılacak teknik el. man örgütlerinin koordinasyonunu sağlayacak bir ka
rar organıdır. IİITED bu örgütlerden bir tanesidir,
Komisyon, yukarda özetlenen görüşler ışığında Koordinasyon Kurulunu’ 
amacı ile ilğili şu görüşe v~r ıştır.
t: Amaç : Tür Teknik Eleman Örgütlerinin oluşturduğu TEÖKK, Teknik 
elemanların ekona :ik vc demokratik mücadelesini ve onun bir parçası 
olan Sendikal hakları elde etmek mücadelesini daha etkin kılabilmek., 
Teknik Eleman kitlesinin dayanışmacını vc koordinasyonunu sağlamak 
amacını güder.
Not; TÜTED Temsilcisi Haluk Oriıun, TÜTED'in TEÖKK’nun bir üyesi ol
duğuna itiraz ederek TEÖKK'nun TUTED bünyesinde oluşturulması gereğini 
savunmuştur. (TÜTED Teknik Ele ¿a* örgütleri Koordinasyon Kurulu Olarak)
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