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22 - 23 MAYIS 1976 A N K A R A
KARARLAR:
K A T IL A N Ö R G Ü T L E R :
A R K E O LO G LAR DERNEĞİ / ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI /
FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI / GEMİ M AKİNELERİ İŞLETME
MÜHENDİSLERİ ODASI / GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI / H A R İT A
KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI / İÇ M İM A R LA R ODASI /
İN Ş A A T MÜHENDİSLERİ ODASI /JEOLOGLAR DERNEĞİ /JEOLOJİ
MÜHENDİSLERİ ODASI / K İM Y A MÜHENDİSLERİ ODASI /
K İM YAG E R LE R DERNEĞİ / MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI /
M AK İN A MÜHENDİSLERİ ODASI / METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ
ODASI / METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI / M İM AR LAR ODASI
ORM AN MÜHENDİSLERİ ODASI / PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI /
PTT TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ / ŞEHİR P LAN LAM A MİMAR
MÜHENDİSLERİ ODASI / TAPU KADASTRO MESLEK O K U LLAR I
M EZUNLARI DERNEĞİ / TE K N İK O R M AN C ILAR DERNEĞİ /
TO PO Ğ RA FLAR DERNEĞİ / TÜM TE K N İK ELE M ANLAR DERNEĞİ /
TÜM YÜKSEK TEKNİKER VE TE KN İKE R LE R DERNEĞİ / TÜ RK
MÜHENDİS M İM AR O D A LA R I BİRLİĞİ / TÜ R K PROSPEKTÖRLER
DERNEĞİ / TÜ R K İY E JE O FİZİKÇ İLER DERNEĞİ / TÜ R K İYE
JEOM ORFOLOGLAR DERNEĞİ / TÜ R K İY E TE KN İK ÖĞRETMENLER
DERNEĞİ I TÜ R K İY E Y A P I TE KN İSYEN LE R İ DERNEĞİ / TÜ R K İYE
Z İR A A T Ç IL A R DERNEĞİ / Z İR A A T MÜHENDİSLERİ ODASI /
Ü lk em iz T e k n ik E lem a n la rın ın d em ok ra tik k itle örgü tlerin in
o lu ştu rd u ğ u Tü rkiye 3. T e k n ik E lem an K u ru lta yı, 34 Tek n ik
E lem a n örgütünün katılm asıyla 22 ve 23 Mayıs 1976 günleri A h kara'da topla n m ış, tek n ik elem an kitlesinin sınıflar iç in d e k i y e 
ri, d em o k ra tik haklar mücadelesi, sendikal hakların alınması baş
ta olm a k üzere ç e ş itli sorunları tartışm ış, aşağıdaki görüşlerin
K u ru lta y Kararları olarak kabülüne, kamu oyuna ve teknik e le 
manlara duyurulm asına karar verm iştir.
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DEMOKRASİ
Sınıflı toplumlarda demokrasi kavramı, ne kadar sınıflar üstü ve saf
olarak gösterilmeye çalışılırsa çalışılsın, mutlaka egemen sınıfların
damgasını taşır. Tarihin çeşitli dönemlerinde Devlet yönetimini el
lerine geçiren sosyal sınıflar, demokrasiyi kendileri için demokrasi,
özgürlük, eşitlik, diğer sınıflar için ise sömürü, baskı ve zorbalık ola
rak kullanma gayretleri içine girmişlerdir. Egemen sınıfların, top
lumun diğer sınıflarına, kendi gönül rızasıyla özgürlük bahşetmesi
düşünülemez. Ancak, ezilen, sömürülen sınıfların da egemen sınıf
ların sömürüsüne isteyerek boyun eğmeyeceği bir gerçektir. Tarih
sel sürecin belirli bir kesiminde, belirli bir ülkedeki demokrasi kav
ramını egemen güçler ile sömürülen sınıfların mücadelesi tayin eder.
Kapsamı ne olursa olsun özünde edemokrasi gemen sınıfların de
mokrasisidir ve demokrasiden söz edilen her yerde "Hangi sınıf
iç in " sorusunu sormak gerekir.
Burjuvazinin yönetimindeki ülkelerde işçi sınıfı ve emekçi kitleler
özgürlüklerini ne kadar genişletirse genişletsin, ekonomik hakları
na ne ölçüde kavuşursa kavuşsun egemen sınıfların sömürüsünün
dışına çıkamaz. Bu yüzden, bütün bu mücadelelerin demokratik
hak ve özgürlüklerden yana, işçi sınıfından ve tüm emekçi halktan
yana bir iktidarın kurulmasını ve nihai hedef olarak da işçi sınıfı ik 
tidarını gözetmesi zorunludur.
Ancak bu, işçi sınıfının ve yandaşlarının uzun uğraşlar sonucu elde
etmiş olduğu demokratik mevzileri korumayı, demokratik hakları
genişletmeyi siyasal mücadelenin nihai hedefinden ayrı düşünmeyi
getirmemelidir. Burjuvazinin gerçekleştirmesine imkan olmayan bu
görev de işçi sınıfına ve yandaşlarına düşmektedir. Bu mücadele
işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin nihai hedefine doğru sürdürdükleri
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mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.
Demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi müca
delesi asla küçümsenmemeli, fakat işçi sınıfının ve emekçi kitlele
rin gerçek kurtuluşu için verilen mücadelenin bir parçası olduğu da
asla unutulmamalıdır.

TEKNİK E LEM ANLAR IN
SINIFLAR İÇİNDEKİ YERİ
Teknik Eleman topluluğu birbirinden farklı sosyal smıflar içinde
yer alan değişik kesimlerden oiuşan, heterojen bir yapıya sahiptir.
Bu yapı içinde teknik elemanların çok büyük bir kesimi ücretli
emekçilerdir. Üretim araçlarının mülkiyetinden yoksundurlar. İş
güçlerini ücret karşılığı satarlar. Üretim içinde olanları, üretim sü
recinde işçi sınıfının yanındadır.
Birer ücretli emekçi olarak çıkarları tekellerin egemenliğindeki ka
pitalist sistemde işçi sınıfının çıkarlarıyla aynı doğrultudadır. Bu
gerçekler özellikle 1965 sonrası Türkiye koşullarında çok daha
açık bir biçimde su yüzüne çıkmış ve teknik elemanların büyük bir
kesiminin birer ücretli emekçi olarak işçi sınıfının ve diğer emekçi
kitlelerin yanında olduklarını göstermiştir.
Devlet sektöründe ve özel sektörde çalışan ücretli büyük çoğunlu
ğun yanında küçük bürolarda ücretli olarak çalışan veya küçük büro
sahibi olan teknik elemanlar ve ayrıca üretim araçlarına sahip ola
rak sermaye kesiminin içinde olan teknik elemanlar vardır. Ancak
bütün bu farklılıklar, teknik elemanların genel olarak ücretli emek
çiler olma gerçeğini ortadan kaldırmaz.
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TEKNİK E LEM ANLAR IN
EKONOMİK VE DEMOKRATİK
H AKLAR MÜCADELESİ
Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi
özünde bir bütündür. Anti-faşist ve anti-Emperyalist bir nitelik ta
şır. Bu mücadele işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin p olitik mücade
lesinin bir parçasıdır.
Genel olarak emekçi kesim içinde olan Teknik eleman kitlesinin,
ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer
emekçi kitlelerin demokrasi mücadelesi ile bütünleşmektedir. Bu
yüzden Teknik Elemanlar işçi sınıfı ve emekçi kitlelerden yana,
Ekonomik-Demokratik hak ve özgürlüklerden yana bir iktidarın ku
rulması için işçi sınıfının öncülüğünde verilen demokrasi mücadele
sinde diğer emekçi kitlelerle bir arada olacak, bu birliktelik içinde
kendi gücü oranında yer almaya devam edecektir.
Son yıllardaki gelişmeler ve geçirdiği deneyler teknik elemanlara
ekonomik haklarını savunabilmek için sendikal örgütlenmeye gitme
zorunluluğunu öğretmiştir. Geçen dönemlerde yapılan tartışmalar
sonunda elit sendikalar yerine mevcut işyeri sendikalarında örgüt
lenmenin doğruluğu ortaya çıkmıştır.
Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, bu
mücadelede etkin ve yararlı birer araç olacak tüm teknik eleman ör
gütleri ve yapısı gereği tüm teknik elemanları bünyesinde barındıra
bilecek ve kaynaştırabMecek olan teknik elemanların demokratik
kitle örgütü TÜTED tarafından verilecektir.
önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın daha verimli olması için:
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K a m u kesim inde tekn ik elem anların g re v li ve to p lu sözle şm eli sen
d ikal hakları iç in g en el planda mücadele verilirken, yasal olarak sen
dikalaşm aları olanaklı olan ö z e l kesim de çalışan tekn ik elem anların
sendikal haklarını kullanm aları sağlanm alıdır. Bu amaçla, ö z e l ke
sim d ek i iş y erleri taranmalı, p ilo t bölge çalışm aları yapılm alı, bu ç a 
lışm alar iç in tüm teknik elem an örgü tlerin d e o lu ştu rulacak b irim le 
rin (k o m is y o n la r) koord in a syon u ve ça lışm a la rın ın d eğ erle n d iril
mesi T Ü T E D tarafından sağlanmalıdır.
S end ikal harekette işten atılan, baskıya uğrayan tekn ik elem anlar
iç in tüm örgü tlerin katkısıyla "Sendika mücadele f o n u " o lu ş tu ru l
malıdır.

GÜ NCEL SORUN
Dünyada Emperyalizm, kendi yapısından gelen bunalımlar ve işçi
sınıfı hareketinin gelişen mücadelesi ve ezilen dünya halklarının ver
dikleri bağımsızlık savaşları sonucu, adım adım gerilemektedir.
Ülkemizde de ekonomik sorunlar ve işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin
gelişen örgütlü mücadelesi karşısında çaresizliğini gizleyemeyen
egemen güçler giderek hırçınlaşmakta, açık faşizmi örgütlemeye
çalışmaktadırlar. Bu aşamada güncel sorun tüm ilerici güçlerin
birlikte, planlı ve örgütlü bir mücadeleyi sürdürmeleridir. Faşizme
karşı mücadelenin kesin bir başarıya ulaşması için teknik eleman
kitlesi kendisine düşen görevi yapmaya kararlıdır.
Bugün temel sorunumuz, deneylerden geçmiş b irlik ihtiyacını de
mokratik bir eylem planı etrafında gerçekleştirmek ve sürekli kıl
maktır.
Teknik elemanların mücadelesinin güçlendirilmesi ve halkın müca
delesine etkin olarak katılabilmesi için gündemde olan "demokratik
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eylem planı etrafında birleşmek" sorunudur.
Sendikal hakların kazanılması tek başına bir amaç değil demokrasi
ve bağımsızlık mücadelesinin araçlarından biridir ve siyasi özü itiba
riyle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücade
lesine tabidir.
Ülkemizin bugünkü koşullarında teknik eleman örgütlerinin görevi,
teknik eleman kitlesini en geniş tabanı ile ortak bir eylem planı et
rafında birleştirmek, örgütler ve kitleler arasında sürekli ilişki, ha
berleşme ve dayanışmayı oluşturmaktır. Bu oluşum tüm teknik ele
man örgütlerinin ortak davranış ve iradesinin ürünüdür.
Eylem programının acil hedefi emperyalist sömürüye ve MC iktida
rının faşist baskı, kıyım ve terörüne karşı yayın, demokratik kitle
eylemleri ile sürekli teşhir ve mücadele etmek ve bu mücadeleyi ön
celikle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi müca
delesi ile birleştirmektir.
Bu m ücadelenin program laşm ası, sürekli kılınm ası ve çalışm a b iç i
m in in saptanması iç in K u rulta ya katılan tüm ö rgü t y e tk ilile ri en k ı
sa zamanda toplanm alıd ır. Bu çalışm aların yürütülm esi gö re v olarak
T ü T E D 'e verilm iştir.

Sendikal haklar mücadelemizin ve bu haklardan yoksun tüm çalı
şanların ortak mücadelesinin daha ileriye götürülebilmesi artık bu
çalışanların tümünü bir araya getiren "Çalışanlar Kurultaylarını",
bu çalışanların demokratik kitle örgütlerinin örgütlü bir b irlikte liğ i
nin gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Kurultayımız, "Çalışan
lar Kurultaylarının" örgütlenmesi olanaklarının araştırılması ve ya
ratılmasını temenni eder.
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