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i: 1, Teknik 11c. n Kurultayının 
ö»cördüğü 11d. • ?.okratik eylen pla
nının saptanması çalışmaları hlc.

' ■ : r’tÎT_‘3 Gcııel merkezinin 23,6.1976 tarih, 1976/228 sayılı ya- 
ı îr o caba ccnra bu yazı ile ilgi' kurularak gönderilen yazısı

Daiıa önce gönderdiğimiz yazı ile III. Teknik": lor n kurultayının 
vor.liği çer evi yerine getirmek abacıyla bir araya gelen teknik 
ele a n ör. aitleri temsilcilerinin aldı, n kararlar bildirilv:i|ti. 
au kararlardan (4)«sü gereğince oluşan komisyon 2 0 -2 1 Temmuz gün
leri t planarak kendisine verilen görevi veım getirmiştir, mimar 
lar 0:1 smdan Süheyl Sır çak, EKO’dan Aybnfs ’0. ;aa, ve TÛ®D*den 
Aykut Göker’in katıldığı çalışmalar sonucu oluşturulan "34 Teknik 
Eleman Örgütü için Ortak Eylen Programı önerisi- pazımız ekinde

i  "'nderil. .ekte dir.
m ıha cnceki yazımızda da belirtildiği gibi 34 teknik eleman örgü
tünün temsilcilerinin 30 Temmuz 1976 günü saat 18.30*da TüTED 
(ronel 1 .erimezinde bir araya gelmeleri kararlaştırılmıştı.
.Tu toplantıca "buluşmak dileğiyle dostça relaml'.rısüzı iletirim.
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02 '.ukç.a karv aşıl: bir özellik gösteren teloaik eleman kitlesini ve on
ların örgütlerini ortak bir eylen program etrafında birleştirmek, 
heyle-'bir çalışkanın bu boyutlarda ilk olarak yapılacağı da düşünü
lürse, sor bir'çalışna olacaktır. Tün zorluklarına karşın yaşadığı
nız günler, eriştiriniz nücadele düzeyi, çalışanlar üzerindeki anti
kor okratik baskı ve kıyınlar bu zor görevin üstesinden gelmenin Had
di tünellerini oluşturuyor^ Ayrıca işçi sınıfı ve enekçi kitlelerin 
harınsızlık ve denokrasi nücadelesinde en geniş ve programlı kati
lı 1:1 hayati bir önen taşıdığı da açıktır.

ORTA.: SYIjEH PROG-RAI IIHA ALINMASI GVl â Iİ1,-?â~ ÇALIŞIL 'LİR
7- Sendikalaşma nücadelesi 
i~ 4, Teknik Eleman Kurultayı Düz eni ene
3- Çalışanlar Kurultayı ön çalışualan 
i— Ülkenizde teloıik eğitinin sorunları 

Sosyal güvenlik fonu-sendikılaşna fonu 
6- Diğer güncel sorunlara ilişkin çalışmalar
1- Sendik l°şna nücadelesi: Sendikalaş-la uücadolesi ortak eylen 

pr egree*i;ıfa . ağırlıklı olarak yer alacaktır. Şu nedenle ki j teknik 
ele tanların kendi yaşan Koşullarının tayin edil -esinde söz ve karar 
sahi”:! olnaları, ekonomik denokratik haklar için verilen nücadelede 
daha ileri düzeyle örgütlenerek mücadeleye katılmaları, grev ve top
lu sözleşme silahlarıyla donatılmış sendikalaşna hakkının almnası 
i 1 1 .ünkün ola e aktır.

'Teknik donanların sendikalaşnası doğrultusunda, yapılacak olan 
çalış^nler üç holünde ele alınabilir.s

■O Sendikal hakların!kazannış, sendikalaşnış teknik elemanlara 
ilişkin bilgilerin saptannası (sayıları, nesİeklerine ve işyerlerine 
göre dağılımları, işyerlerindeki görev kademeleri, ta.hi bulundukları 
teplu sözleşmeler, üyesi bulundukları sendikalarla, ailan ve nite ik- 
leri v,l.)

ii) Sendikal haklara yasal olarak sahip olan ancak bu haklarını 
kullanamayan teknik donanlara ilişkin bilgilerin saptannası (sayıları, 
neşloklerine ve işyerlerine göre dağılımları, ir yerindeki görev î-xıde
neleri, üyesi oldukları sendikalar v,b.), eğer seııdikalaşnaları doğ
rultusunda yapılan çalışmalar var ise bunların saptannası ve hu çaba
ların süre'’:1i olarak izlenuesi ve her evresinde fiilen desteklenilesi, 
bu tür çalışı .alarm başlamadığı iş yerlerinde o işyerlerindeki tek
nik el-nanlarla ilişki kurularak sendikalaşual- rı doğrultusunda teş
vik edilmeleri, yönlendirilmeleri, bu durundaki teknik elenanların 
kazanıltış haklarına sahip çıkmaları ve bu haklarını kullanabilmeleri 
için tar'af sendikalarla ortaklaşa işyeri yada işkelu düzeyinde çalış
malar yapılnası, bu tür işyerlerinde üyesi bulunan her teknik eleman 
örgütünün o işyeri düzeyinde, aralarında eşgüdümü sağlamak koşuluy
la aktif görev alması.

iii) S em "ikal haki ra sahip olmayan teknik elemanlara ilişkin 
■ilgilerin saptanması (mesleklerine göre ve işyerlerine göre dağıl
ımları ,' işj'şrindeki görev kadencleri, v.b, ) l Bu hakkın alınması içi.

a- İşyerleri* düzeyinde yapılacak nücadele, toplantılar, forum
lar, açık oturanlar, sohbet toplantıları,

b - c t j e  i* i! toploıntıl-»r# forunlar, mitingler, a£işlcmeler



c- Scnlilcalaşna konusunda yayanlar, araştırmalar, sone'.ikalarla or- 
t. k ça-lışmalaî.
Yukarı a açıklanan bilgilerin toplaması ve teknik elemanların sendikal 
«ırirmlarmj_v inceleyip, uygulamaya dönük önerilerin geliştirilmesi ve 
halata geçiri! esi için;

i)Te., ik eleman örgütlerindeki konuya ilişkin döküaan ve bilgiler 
biraraya getiril:oli
ii'Bu doğrultuda gerekiyorsa ortak bir nnlcet düze lommeli
iii)TÜJ2p 1 in çalışma programında, yer alan sendikalaşma mücadelesi- 
(Ol yoiıc-li.k .faaliyet desteklenmeli ve saptanacak aşamalarda TÜT3D' 
jn sekreea:,.yalımını üstleneceği ortak çalışmalar yapı İnalı. 
ıv)3i tokrik eleman örgütü tarafında!? İ m z ** otii.na alınacak bir 
:î Sendikal kaklar Bildirgesi- hazırlanarak Lu, tüm bu örgüt üyele
rine ,diğer demokratik kuruluşlara, partilere;,yasa;¡a, uygulama ve 
; nr’gı organlarına gönderilmeli ve kamu .03-11: a duyurulmamı, 
ir)8eıı likal haklara yasal olarak sahip bulundun halde bu hakla
rını Ira" lamamdan teknik elemanları:: sendikalaştırılma” om ırailiş- 
kim çalınma ve çabalara öncelikle- ağırlık verilmeli, bilgi dini
ler-ilişki kurulan hor işyerinde derhal fal iymcc geçil' elidir.

.2 v, .-imkr.il. £ \ g ̂ n  Hurultaya.
Daha önceki Tek ik Eleman Kurultaylarından farklı olarak önce, sap

tanacak 1 clgelerde ve gündemlemni saptanacak konuların oluşturacağı 
b .-Igesel Yamrul taylar toplanmalıdır.

ilg sel kurultaylarda üzerinde tartışılan knıular arr .i 111da hemen 
heı kurultayca paylaşılan ortak noktalar bulun: . u ve bu noktaların 
s amuttaki -ortak sorunları içerdiği oranda r .erke:; i bir kurultayda tar
tışıl, e m a  ihtiyaç duyulduğu saptandığı takdir '.e gündemini bu tür 
lccmular n oluş tur3$ ğı bir merkezi kurultay topl:imalıdır. Bu merkezi 
kurultay İmlgesel kurultaylarda seçilecek delegeler ve tekn; k eleman 
örgütlerinin ;rl stereceği delegelerden oluşmalıdır.

kclg sel kurultayların ve merkezi kurultayın düzenlenmesi için 
TiFHD’iâi sckretaryalığını yapacağı örgütler arası Lir düzeni '-me komite
si oluşturulmalıdır.

Oalıgani"r kurultayı: 3. Teknik Eleman kurultayı temenni kararı 
Lumrî Çalışanlar Kurultayının önümüzdeki dönemlerde hayata 

obilı e i için , DİSK, TÜM-DER, TÜS-DER, TÖB-DER örgütler-
1 doğrultuda ilişkiler kurulâ«3^^Çalışanlar Kurultayı çalış- 

malarını yürütecek ortak bir komitenin Kurulmasına çaba harcanmalı
dır, Ayrıca - u konuda bir program öneriSi %  hazırlan;. lalıdır.

* 2 «
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' ¿alışanlar kurultayı ile birlikte , bu kurul tayın toplandığı ta- 1 * “ 
rihte ve yerde Türkiye çapında bir yürüyüş ve miting düzenlenmesi de 
programlanmalıdır. Bu yürüyüş ve mitingde özellikle •• tüm çalışanların 
sendikal hak talepleri" vurgulanmalıdır. Bu konuda hazırlanacak bir 
öneri de TDJSI , TtİM-DER, TÖB-DER, TÜS-BER gibi kuruluşlara iletilmeli 
t c bu türbir yürüyüş've mitingin ortaklaşa düzenlenebilmesi için 
çaba gösterilmelidir.
4- ğlkımizk:'ki_ Teknik Eğitimin Sonulları _

1 ç iM sİ ek nc..si ve .oonraair teknik eğitimin ’urunu ve sorumları bu- 
gürkü lireti: ilişkileri açısından incelenıel i, urum ve sorunların sap- 
:an ■ insan sonra genelde ülke çıkarları, özel m-eknik clenaıı çıkar-



.3.
ları • jırr 'an ç'.süzı önerileri geliştirilmelidir. Özellikle teknik ele- 
r.aı: : itleCinış f rklı ueslek kesinle? inin eğitim ccrunl .rı 'bugünkü üre
tin ilişkileri açısından yorurilannalıdırj farklı kesinlere özgüymüş 
fi’ i yjzüken sorunların üretin ilişkisi ile olan lesııcl ilintisi or
taya kon lı v bu tür sorunların çözünü için getiril-eck öneriler .: bu 
açılın y laşıl alıdır. Sorunlar ve getirilen çöziir. önerilerine ilişkin 
panel, açılr oturun, ve konferanslar düzenlemelidir. (x) —_

>_> Cal Güvenlik "'"onu, - Sendikalagfaa Tonu
kıyı? , sürülen teknik elenaıılarm ekonomik tüleplerini karşılamak ve 
h. klarmı irs k üzere 34 teknik eleman örgütünün katkısıyla ortak 
yararl; - ya açık lir fon sisteni ve hukuk bürosu oluşturul .ayt çalışıl
malıdır. ü sağlananasa M l e y bu alanda yapılan çalıgıaların kc: rdiheli 
yürütülelil; esi için yapılan çalışmalarda ortak lilyilonıffe esas alınna- 
lıdıı.

Asıl ö:..enlisi bir teknik elenan kıyılmışsa, sür Imüşse anınla 34 
teknik ? an ergi tünün karşı tepkilerini ortak ’ i: eyler, biç i; inde 
göster. bii eleri :.r, unun için herşeydon önce 34 t knik elenan örgütü 
arası:' a iz" ı ve sağlıklı bir haberleşme ağı kurulat)ilmeli ve ön
ceden ... zı e yİ.. hi çini eri saptamalıdır, kumunla tirlikte durama göre 
ortak ir tavır 3:e’rnbilme olanağını yaratacak lir işleyiş getirebilmelidir. 

Sos;; ~'n '"venlik fonuna benzer biçimde bir s«o4ikalaşna fonu oluşturul-
nal2w*saı 8 u fenun MLuşturulnasında anaç; gerek se_ likalaşna lıalknıa ya
sal o]/ rak sahip teklik elen anlar sn s endika la ş t ır ılrıa s ına ilişkin ça
lışmalı ıs ırc n katinda bulunmak gerekse büro ve benzeri işyerle
rini o sendikalaşıp, teknik elemanların sendikal har..ketlerine destek 
sağla katkıda bulunmak olmalıdır.
6- Mğc r /-¿incel ^unlara İlişkin Çalışmalar

iş ^tveuligi çalışmaları , kapitalist sömürünün iş yerlerinde çalı- 
ş .ııi rı: s a lık v ıayatlarını tehdit etmesi sonucunu ¿fo^uran iş kaza
larının ::nlenam i , bu kazalarda hayatlarını yada ağlıklarını k^ybet- 

teknik^ kaklarının koruması doğrultusunda y: pı„aca3c çalı şualardır.; i a
L öncelikle ser .ye çevrelerinin iş yerlerindeki güvenlik koşullarını sağlı 

ması: ır zorlaması için, teknik elemanlar" bu konuda duyarlı bir 
hal -etirilnclidir. ku konuda yayınlar, paneller vc konferansla; ,

düzenlenmelidir. Ayrıca iş kazasına uğramış teknik 
elemanların bakımları için gerekli olan maddi :oşutların"yaratıl
ması için, ortak hukuk bürosu m  yasal zorlanmalar yapılmalı, iş 
güveni: i fonu oluşturulması için çaba harcanmalıdır. Tş güvenliği konu
sunca ki ç lı .al :r oluşturulacak örgütler arası bir komite tarafından 
yürütülmelidir.

Yine teknik eleman örgütleri’ arasında oluşturulacak bir komite sen
dikalaş”.'. sorunu genelde çözülünceye kadar yan ödemeler sorumundan 
kreş e.runuııa kadar personel hukukundan kaynaklanan tüm özlük haklarına 
iliş? i a güncel sorunların çözümüne yönelik önerıg.er geliştir» 6»&li ve 
bu öneril ;rin hayata geçirilmesini sağlamak a acıj t a  en azından ortak 
tavır koyabil; e olanaklarını yaratmaya çaba göstergeli ve rtak eylem 
biçi: lor i saptar alıdır*
m Su korudaki ç tınmalar oluşturulacak teknik ef̂ tıan örgütleri arası 
bir komite- * rafınaan yürtitülnelidir. Komite ç«1l$ Afalp.rı sırasında konu 
ile .ilgili buliifidvikları ölçüde diğer denokratİJc ç v ütl rle A işbirli-
Yirfi git/avr'l ı d it?  '  ^  _____

k  U  ı u  /n r.Ci / k (K


