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,........ ..... ............ ..'başkanlığına,

^ T E D 3. Genel Kurulu 19-20 Haziran günleri Ankara’da. toplanmıştır.
TÜTEB’i daha bir güçlendirme, teknik elemanlar arasındaki birlikteliği
mutlaka sağlama ve kitlemizi geneldeki demokrasi ve bağımsızlık müca
delesine daha büyük ölçeklerde daha bir etkinlikle katma, gereğinin
vurgulandığı Genel Kurulumuzun tün teknik elemanlar için ileriye doğru
atıl. ış önemli bir adım olacağı inancı içindeyiz. Bu inançtan kaynak
lanan Yönetin Kurulumuz 3. Teknik Eleman Kurultayı kararlarında ;
::ülkcr.ıizin bugünkü koşullarında teknik eleman örgütlerinin göre
vi, teknik eleman kitlesini en geniş tabanı ile ortak bir eylen
planı etrafında birleştirmek, örgütler ve kitleler arasında sü
rekli ilişki, haberleşme ve dayanışmayı oluşturmaktır. Bu oluşun
tüm teknik eleman örgütlerinin ortak davranış ve iradesinin ürü
nüdür .
Eylem programının acil hedefi emperyalist sömürüye ve MC iktidarı
11111 faşist baskı , kıyım ve terörüne karşı yayın, demokratik kit
le eylemleri ile sürekli teşhir ve mücadele etmek ve bu mücadele
yi öncelikle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokras
mücadelesiyle birleştirmektir.
Bu mücadelenin programlaşması, sürekli kılınması ve çrilışna biçi
minin saptanması için Kurultaya katılan tüm ürgüt yetkilileri en
kısa zamanda toplanmalıdır. Bu çalışmaların yürütülmesi görev ola
rak Tl/TED1e verilmiş tir.51
biçiminde yer alan -örevi en kısa zamandahayata geçirmeyi amaçlamakta
dır. Bu nedenle Kurultayı oluşturan 34 örgütün yöneticilerinin katı
lacağı bir toplantı için çağrıda bulunulması kararlaştırılmıştır.
Toplantının gündemini Kurultay kararlarında belirtildiği gibi !I.....
mücadelenin programlaşması, sürekli kılınması ve çalışma biçiminin
saptanması:; oluşturacaktır.
11
Teknik elemanları dayanışmasında önemli bir aşama olmasını dilediğimiz
bü toplantıya, Yönetim Kurulunuz adına Başkan veya. Sekreter, olamaması
halinde yönetim kurulunun yetkilendireceği bir yönetin kurulu üyesinin
katılmasını diler, TÜTED adına dostça selamlarımızı iletirim.
Saygıları! da
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EICî 1 adet 3. Kurultay kararları

Toplantı talihi: 9 Temmuz 1976
Yer
: 'İÜTED toplantı solonu
La:ıt

: 18.30

Dağıtın
: 34 teknik elenan örgütü
Bilri için: TUTED Şubelerine

