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TEKNİK ELEMAN ÖRGÜTLERİ ORTAK EYLEM PROGRAMI İÇİN TÜTED'ÎN ÖNERİLERİ
karmaşık
Oldukça
bir özellik gösteren teknik eleman kitlesini ortak
M r eylem programı etrafında birleştirmek, böyle bir çalışmanın bu
boyutlarda ilk olarak yakılacağı da düşünülürse, zor bir çalışma
olacaktır. Tüm zorluklarına karşın yaşadığımız günler, eriştiğimiz
mücadele düzeyi, çalışanlar üzerindelki anti-demokratik baskı ve
kıyımlar bu zor görevin üstesinden gelmenin maddi temelletini oluştu
ruyor. Ayrıca işçi sınıfı
emekçi kitlelerin bağımsızlık ve demok
rasi mücadelesine en geniş ^programlı katılımın hayati bir enem
taşıdığı da açıktır.
ORTAK EYLEM PROGRAMINA ALINMASI ÖNERİLEN Ç A L I M L A R
12345-

Sendikalaşma mücadelesi
4. Teknik Bleman Kurultayı Düzenleme
Çalışanlar Kurultayı ön çalışmaları
Ülkemizde teknik sisaıaH eğitimin sorunları
Sosyal güvenlik fonu - iş güvenliği

1- Sendikalaşma mücadelesi; Sendikalaşma mücadelesi ortak eylem prog
ramında ağırlıklı olarak yer alacaktır. Şu nedenle ki ; teknik ele
manların kendi yaşam koşullarının tayin edilmesinde söz ve karar sa
hibi olmaları, ekonomik demokratik haklar için verilen mücadelede
daha ileri düzeyde örgütlenerek mücadeleye katılmal arı, grev ve top
lu sözleşme silahlarıyla donatılmış sendikalaşma ha k k ı n m alın
ması ile mümkün olacaktır.
Teknik elemanların sendikalaşması doğrultusunda yapılacak olan
çalışmalar üç bölümde ele alınabilir:
i) Sendikal haklarını kazanmış, sendikalaşmış teknik elemanlara
ilişkin bilgilerin saptanması (sayılarıf, mesleklerine ve iş yer
lerine göre dağılımları, iş yerlerindeki görev kademeleri, tabi
bulundukları toplu sözleşmeler, üyesi bulunuukları sendikaların
adları ste nitelikleri v.b.)
ii) Sendikal haklara yasal olarak sahip olania ancak bu hakla
rını kullanamayan teknik elemanlara ilişkin bilgilerin saptan
ması (sayıları, mesleklerine ve iş yerlerinegöre dağılımları,
iş yerindeki görev kademeleri , üyesi oldukları sendikala» v.b.),
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eğer sendikalaşmaları d oğruL tuşunda yapılan çalışmalar var ise bunla
rın saptanması ve bu çx±xxxaiazxn çabaların doğru önerilerle destek
lenmesi, bu durumdaki teknik elemanların kazanılmış naklarına sahip
çıkmaları ve bu haklarını kullanabilmeleri için taraf sendikalarla
ortaklaşa işyeri yada işkolu düzeyinde çalışmalar yapılması
iii) Sendikal haklarasahip olmayan teknik elemanlara ilişkin bilgilerin
saptanması ( mesleklerine göre ve işyerlerine göre dağılımları , işyerindeki görev kademeleri, v.b.),. Bu hakkın alanması için ;
a- İşyerleri düzeyinde yapılacak mücadele; toplantılar, forumlar,
açık oturumlar, sohbet toplantıları,
b- Bölgesel toplantılar, forumlar, mitingler, afişlemeler
c- Sendikalaşma konusunda yayınlar, araştırmalar, sendikalaşma
ortak çalışmalar.
Yukarıda açıklanan bilgilerin toplanması ve teknik elemanların sendiial durumlarını inceleyip, uygulamaya jCEnsii dönük önerilerin gelişti
rilmesi ve hayata geçirilmesi için
i) Teknik eleman örgütlerindeki konuya ilişkin doküman ve bilgilerin
bir araya getirilmesi
ii) Bu doğrultuda gerekiyorsa ortak bir anket düzenlenmesi
iii) TÜTEB1in çalışma programında yer alan sendikalaşma mücadelesine yönelik faaliyetin desteklenmesi ve saptanacak aşamalarda
TÜTEB1in sekreteryalığını üstleneceği ortak çalışmalar yapılması
iv) 34 teknik eleman örgütü tarafından imza altına alınacak bir
"Sendikal Haklar Bildirgesi” hazırlanacak bunun tüm bu örgüt üyelerine,
diğer demokratik kuruluşlara, partilere, yasama, uygulama ve yargı
organlarına gönderilmesi ve kamu oyuna duyurulması
2- 4. Teknik Eleman Kurultayı
Teknik: elemanların birlikteliğinin sağlanmasında ve mücadelenin ortak
hedeflerinin saptanmasında önemli bir araç olan Teknik Eleman
Kurultayı bu yıl da saptanacak, yer tarih ve gündemle düzenlenmelidir.
Baha önceki Teknik Eleman Kurultaylarından farklı olarak saptanacak
bölgelerde, bölgesel ön kurultaylar yapılmalıdır. Bu toplantılarda belli
sayıda seçilecek delegeler, teknik eleman örgütlerinin gösterdiği dele
gelerle beraber 4. Teknik Elemanlar Kurultayına katılmalıdır. Kurul
tayın düzenlenmesi için TÜTEB1in sekreteryalığını yapacağı örgütler
arasS bir düzenleme komitesi oluşturulmalıdır.
3- Çalışanlar Kurultayı; 3. Teknik: Elemanlar Kurultayı temenni kârarı alaa?
rak alınan Şalışanlan Kurultayının önümüzdeki dönemlerde hayata geçiri-

lebilmesi için, DİSK, TÜM-DER, TÜS-DER- TÖB-DER gibi örgütlerle bu doğ
rultuda ilişkiler kurulmalı, Çalışanlar Kurultayı çalışmalarını yürü
tecek ortak bir komitenin kurulmasına çaba harcanmaladır. Ayrıca bu ko
nuda bir program önerisi de hazırlanmalıdır.
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^-ÜLKEMİZDEKİ Teknik Eğitimin Sorunları
Teknik elemanlar arasındaki farklı bir şekilde uygulanan, meslek öncesi
ve sonrası eğitim araştırılaçak,ülke ve teknik eleman çıkarları açısından
bu doğrultuda öneriler geliştirilecektir.
Bu anlamda panel re açık oturumlar, konferanslar düzenlenmelidir .Bu
konudaki çalışöıaiar oluşturulacak örgütler arası bir komite tarafından
yürütülmelidir.
5- Sosyal Güvenlik Fonu-İs Güvenlimi
Kıyılan, Bürülen teknik elemanlarım ekonomik taleplerini karşılamak ve
haklarını aramak üzere ortak bir fon ve hukuk bürosu oluşturmaya çalı
şılmalıdır. Bu sağlanamazsa bile, bu alanda yapılan çalışmaların koordineli yürütülebilmesi için yapılan çalışmalarda ortak bilgilenme esas
alınmalıdır.
Asıl önemlisi bir teknik eleman kıyılmışsa, sürülmüşse a n m d a 3 4 teknik
eleman örgütünün karşı karşı tepkilerini gı»rtrareia»*ceTgt»T*[»*rYyignMinrx*y*»
ortak bir eylem biçiminde gösterebilmeleridir. Bunun için herşeyden önce
34 teknik eleman örgütü arasında hızlı ve sağlıklı M r haberleşme ağı kuru
l a b i l m e n ve önceden bazı eylem biçimleri saptanmalıdır.
Iş güvenliği çalışmaları, kapitalist sömürünün iş yerlerinde çalışanların
sağlık ve hayatlarını tehdit etmesi sonucunu dofuraa iş kazalarının ön
lenmesi, bu kazalarda hayatlarının yada sağlıklarını kaybetmiş teknik
elemanların haklarının korunftası doğrultusunda yapılacak çalışmalardır.
Öncelikle sermaye çevrelerinin iş yerlerindeki güvenlik koşullarının
sağlamasının zorlanması için, teknik elemanlan bu konuda duyarlı bir
‘hale getirilmelidir. Bu konuda yayınlar, paneller ve konferanslar dü
zenlenmelidir. Ayrıca iş kazasına uğramış teknik elemanların bakımları
için gerekli olan maddi koşulların yaratılması için, ortak hukuk büro
su ile yasal zorlanmalar yapılmalı, iş güvenliği fonu oluşturulması için
çaba harcanmalıdır. İş güvenliği konusundaki çalışmalar oluşturulacak
örgitler arası bir komite tarafından yürütülmelidir.
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3. Maddeye İlişkin Ek Öneri
Çalışanlar Kurultayı ile birlikte, bu kurultayın toplandığı tarihte ve
yerde Türkiye çapında bir yürüyüş ve miting düzenlenmesi de program
lanmalıdır. Bu yürüyüş ve mitingde özellikle"tüm çalışanların sendi
kal hak talepleri” vurgulanmalıdır. Bu konuda hazırlanacak bir öneril de
DİSK, TÜM-DER, TÖB-DER, TÜS-DER ggg gibi kuruluşlara iletilmeli ve bu tiü
tür bir yürüyüş ve mitingin ortaklaşa düzenlenebilmesi için çaba gös
terilmelidir.

