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Uygulama programı hk.

ilgi; iti'TEI) Genel Merkezinin 13.9.1976 tarih, 1976/279 sayılı yazısı

■ 34 Teknik Eleman örgütü için Ortak Eylem Programı-na paralel olarak 
Komisyonca hazırlanan ‘'Uygulama Programı" tasarısı üzerinde görüşmek 
üzere 34 Teknik Eleman Örgütünün temsilcilerinin 17 Eylül için ilgi 
yazı ile toplantıya çağırıldığı hatırlanacaktır.
17 lül günü aşağıdaki örgüt temsilcileri biraraya geldiler;

Türkiye Jeofizikçiler Dern. ................ * Cihangir Irgene
MMO .......................................................................................................................................................................................................................................... i■Toi-n Ozltan
EMO .................... -..... ...... ..... A'vbars IM^an

0 . i :. 0 . ..... .E ................... . . Tyigün ’Pulat
Z.M.O. » . ...... ....... . ......... . ......... . .Kemal '•ener

.Yusuf Kılıç
Tüm Topo/iraflar D, ....... ....... . ... . .Mustafa Eeskin
Ee calur J İ İl .  0 .  . . . . . a . « . . . . . . « . « . . . . . . . . . . © . .Rıdvan Bazman
Arkeologlar D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Turgut Eatur
M  o.  r \  p - n  İV! 0j  .'. t  v/ «  o o  o o » o * o ^ © * f l * o o o o o o ç * o o o c c > o o o o o * a . Mehme t Kaya delen
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Gündemdeki konunun ayni gün tamamlanamaması nedeniyle örgüt temsil
cileri toplantılarına 20.9.1 .¡76 günü de devam ettiler.
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20.9.1976 tarihli ikinci oturuma ise şu örgütlerin temsilcileri katıl
dılar;
EMO ..................... .Aybars Ungan
Mimarlar 0. .............. .................Süheyl - ırçak
Z .K . ................................. o...Keuıal Yener
K.M.O. ...................„Yusuf Kılıç
TMMOB ......... ..Kaya Güvenç
TÜTMID .....................................Aykut Göker

Örgüt temsilcileri 17 Mylül toplantısında, ortak çalışmalara katılan ör
gütlerin sayıca azlığı üzerinde durdular ve bu durumu değerlendirerek 
öncelikle şu kararları aldılar?

1- ] omisyonca hazırlanan "Uygulama Programı tasarısı“ üzerinde gö
rüşme açılarak, toplantıya katılan örgütlerin temsilcilerince içe
rik acısından ortak bir metnin saptanmasına
2*- Toplantıya katılan örgütlerin hangi görevleri üstleneceklerinin
sa pta amas1na,
3“' Toplantıya katılmayan örgütler için de görev önerilerinde bulu
nulma s m a
4-' Ortak metnin (görev bölümü toplantıya katılan örgütler için 
kesin, diğerleri i^in toplantıya katılan örgütlerin bir önerisi 
olarak değerlendirmek kaydıyla) toplantıya katılmayan örgütlere 
gönderilerek|

- içerik açısından görüşlerini,
- kendileri için önerilen görevleri üstlenip üstlenemeyecek
lerini ve başkaca görev almak istedikleri komiteleri,

- kendileri için görev önerilmeyen örgütlerin de hangi komi
telerde görev almak istediklerini,

30 'kim 1976 tarihine kadar TÜTED Genel Merkezine yazılı olarak 
bildirmelerinin istenmesine,
5- Ortak metnin, 4. madde gereğince örgütlerin yazılı olarak bil
direcekleri görüşler göz önünde bulundurularak kesinleştirildik-a ç ıklanma s m aten sonra--30 .akim 1976* dan sonra- kamu oyuna-ancak, komitelerde 
görev alacakları daha önce belli olan örgütlerin katılımıyla 30 
kim tarihi beklenilmeden çalışmaların başlatılmasına,

6- Ortak toplantılarımıza .bugüne kadar hiç katılmamış bulunan;
T,izik Mühendisleri Odası, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri 
Odası, Gemi Mühendisleri Odası, İç I imarlar Odası, Jeologlar Der
neği, Kimyagerler Merneği, Meteoroloji , .ühendisleri Odası, Petrol 
•Mühendisleri Odası, PTT Teknisyenleri Merneği, Tapu Kadastro Mes
lek Okulları Mezunları Derneği, Türk Prospektörler Derneği, Türkiye
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Jeorıorf ologlar Derneği, Türkiye Ziraatçılar Derneği1 nin bundan sonraki 
çalışmalarımıza katılıp katılmayacaklarını 30 ikime kadar îüTL'D Genel 
Herkeziiıe bildirmelerinin istenmesine.,

Bu kararlardan hareketle yukarıda adı geçen örgüt temsilcileri 17 ve 20 
Bylül toplantılarında komisyonun "Uygulama Programı • tasarısını gözden 
geçirerek e k te  sunulan metin üzerinde görüş birliğine vardılar, 
örgüt temsilcileri ayrıca komite çalışmalarının 10 .Tikim1 den itibaren 
başlatılmasını ve teknik eleman örgütleri temsilcilerinin 19 Kasım Cuma 
günü saat 10.30'da TÜTBD Genel Merkezinde biraraya gelmelerini kararlaş
tırdılar.
Örgüt t er; :s İlcilerinin tÜSED1 e verdiği görev gereğince düzenlenen, komi
telerin ilk toplantılarını yapacakları tarih ve yerleri gösteren bir 
çizelge de yazımız ekinde sunulmaktadır.
17 ve20 Bylül toplantılarında alınan kararları tün teknik eleman örgüt
lerinin bilgisine sunar; 17 ifiylül toplantısında a İmar. (4) ve (6) ııolu 
kararlara taraf örgütlerin bu kararların içerdiği konulardaki görüş ve 
bildirimlerini 30 Pikim1, e kadar yazılı olarak TÜTliD Genel ilerkezine
iletmelerini dilerim.
Komitelerde görev alacak örgütlerin, komite çalışmalarının 10 ¿kim1den 
itibaren başlayacağını göz önünde tutarak cevaplarını çabuklaştıracak
ları umuduyla dostça selamlarımı iletirim.

Saygılarımla

(S C\ ~ ' >
Aykut Göker 

TÜT.-D Genel Başkanı
Da ı t m  s
Gereği için-?4- teknik eleman örgütü
Bilgi için -TÜT.PD Şubeleri
Ekleri” . ;

1- Uygulama Programı
2“ Komitelerin ilk toplantılarını yapacakları 

tarih ve yerleri gösterir çizelge 
3- Teknik letaan Örgütlerinin adresleri



UYGULAMA PROGRAMI

GEKEL
Her ortak toplantıda örgütler '-'Ortak ,jylem Programının" ve buna
paralel olarak yürürlüğe konulan -Uygulama. Programının1 kapsadığı konu
lardaki uğraşları, çalışmaları hakkında “bilgi vereceklerdir. Bu toplantı
larda örgütler;

-• aşağıdaki maddelerde yer almasa bile birlikte hareket edilmesinde 
yarar gördükleri konuları,

-* aşağıdaki maddeler arasında yer alanlar arasında, o günün koşulla
rına göre öne alınmasını yada ertelenmesini gerekli buldukları ça
lı şıraları ,

- aşağıdaki maddelerde zamanlanmamış olarak bırakılan çalışmaların 
ele alınma zamanına ilişkin önerilerini

gündeme getireceklerdir.

1 - Sendikala şma_ i îü cad ele si;
Sendikalaşma hakkına sahip teknik elemanların bu hakkı kullanma yolun
daki mücadeleleri örgütlenecektir. Bu durumdaki teknik elemanların yo
ğun olarak bulunduğu işyerlerinde, o işkolundaki tutarlı sendikalarla 
birlikte, örgütlenme çalışması yapılacak, çalışanların eylemleri ve gi
rişimleri desteklenecektir. Sendikal hakkını kullanma mücadelesine fii
li olarak girmiş, olan teknik elemanlar, katılan örgütlerin tüm ola
naklarından yararlandırılacaklardır. Tüm örgütlerin yayın organları bu 
doğrultuda yayın yapacaktır. Bu mücadele önceden programlanan çalışma
ların dışında izlenecek gelişmelere ve ortaya çıkacak somut durumlara 
göre düzenlenecek eylemleri içerecektir.

Sendika.i haklar bi1dırgesi°
34 teknik eleman örgütü tarafından imza altına alınacak bir "Sendikal 
Haklar Bildirgesi- hazırlanarak üyelerimize, diğer demokratik kuruluş
lara 5 partilere, yasama, yürütme ve yargı organlarına gönderilecek, 
kamu oyuna duyurulacaktır. Buna paralel olarak ülke çapında sendikal 
haklar bildirgesi doğrultusunda geniş çapta bir afişlemeye girişilecek 
ve tüm örgüt yayın organlarında sendikal haklar talebimize, sendikalaşma 
sorunumuza ağırlıklı biçimde-yer verilecektir.
Sendikal Kaklar Bildirgesine sendikaların ve diğer demokratik kitle 
örgütlerinin katılımı sağlanmaya çalışılacaktır.
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Sendikal haklar bildirgesini hazırlama görevi TÜTED, TÎDIOB, KMO,Arkeo
loglar Derneği ve Retalurji M.O. tarafından üstlenilecektir.

Sendikalaşma^ jPanelic
Teknik elemanların sendikal haklarının alınabilmesi için ve bu hakları 
bulunanların bunları kullanabilmeleri için sendikaların ve teknik ele-

ıman örgütlerinin ortaklaşa ve buna paralel olarak her birinin neler 
yapabileceği ve ne yapmaları gerektiği konusunda bir panel düzenlene
cektir. Du panelin DÎSK’le ortaklaşa düzenlenebilmesi için girişimde 
bulunulacak ve diğer demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların ka
tılımı saklanmaya çalışılacaktır.
Bu panelde ayrıca teknik elemanların sendikalaşmaları konusundaki dün
ya pratiği de;açıklanarak buna karşılık Türkiye somutunda sendikalara 
ve örgütlerimize düşen görevlerin saptanmasına çalışılacaktır. 
Sendikalaşma panelini düzenleme görevi TÜTED, TPB-OB, Tüm Yük. Tekniker 

ve Teknikerler Derneği, TÖD tarafından üstlenilecektir. Panel Ha
ziran ’19771 de düzenlenilecektir.
yürekli görevler ?
- TÜTED bviıyesinde (Genel Merkezinde ve Şubelerinde) oluşturulacak sen
dikal örgütlenme komisyonlarının işyerleri düzeyinde ve bölgesel düzey
de |^acağı çalışmalar, bu çalışmaların yapılacağı yerdeki örgüt birim
leri de desteklenecek; teknik eleman örgütleri kendi bilgilenmelerinden 
kaynaklanarak öncelikle ele alınmasını gerekli gördükleri işyerleri ile 
yapılmasında yarar gördükleri çalışmalar konusunda önerilerini sürek
li olarak TÜT;®’ e ileteceklerdir. TtJTED’in bu komisyonlarınca yapılacak 
çalışmalar hakkında teknik eleman örgütleri sürekli olarak bilgilendi
rilecektir,
- Teknik eleman örgütleri sendikalaşma ve sendikal mücadeleler doğrul
tusunda yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri bilgileri , TÜTED*e 
iletecek toplanan bu bilgiler TÜTED tarafından tim örgütlere duyuru
lacaktır,
- Teknik elemanların nicelik ve niteliği konusunda bugüne dek her bir 
örgütçe elde edilen bilgiler TÜTED’de birleştirilerek değerlendirile
cek; ek bilgi toplama konusunda yöntem geliştirmeye çalışılacaktır.
- Diğer demokratik kuruluşlar tarafından sendikal haklar ve sendika
laşma konusunda yapılan çalışmalarve bunların sonuçları hakkında bilgi 
edinilecek, değerlendirilecektir. Çalışmanın sekretaryalığını,TÜTED 
yürütecektir.
- Sendikalaşma için eğitim çalışmaları yapılacaktır. Dunun için olanak
ları elverişli olan örgütlere görev verilerek' seri toplantılar( açık
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oturum, konferans, seminer) düzenlenecektir. Eğitim çalışmaları örgüt- 
lerin yayınları ile yaygınlaştırılacaktır. Eğitim çalışmaları için bir 
on program hazırlamak üzere TMMOB ve TÜTED görevlendirilmiştir.

2" _4._Teknik ̂ İcman Kurultayı Çalışmaları;
2.1.Bu çalışmalar iki aşamada gerçekleştirilecektir.
I. aşama; Elci i çizelgeye göre Bölgesel Kurultayların düzenlenmesi
II. aşama."Bölgesel Kurultaylarda üzerinde tartışılan konular arasında he

men her kurultayca paylaşılan ortak noktalar bulunduğu ve bu 
noktaların somuttaki ortak sorunları içerdi- i oranda merkezi 
bir kurultayda tartışılmasına ihtiyaç duyulduğu saptandığı tak
dirde gündemini bu tür konuların oluşturacağı bir merkezi kurul
tayın düzenlenmesi,

'

2.2. Kurul;tayların nasıl düzenleneceği:
I. aşama çalışmaları için merkezi bir komite oluşturulacaktır. Bu ko
mite bölgesel kurultayları düzenlemek üzere bölgesel komiteleri oluş
turacaktır, Bölgesel komiteler bölgesel kurultayları düzenlemekle gö
revli olacaktır^ Bölgesel komiteler arasında eş güdüm, bölgesel komite 
-merkez ( 34 teknik eleman örgütü) ilişkisi merkezi komite tarafından 
sağlanacaktır. Merkezi komite bölgesel komitelerin çalışmalarını iz
leme, denetleme ve yöneltme, bölgesel kurultayları izleme ve değer- 
leııdirme ile de sorumlu olacaktır. Merkezi komite aşağıdaki örgüt
lerin temsilcilerinden oluşacaktır;

-TMMOB
-TÜTED

Bölgesel kurultaylara s konuyla ilgili diğer demokratik kitle örgüt
lerinin ve sendikaların görüş sunarak katkıda bulunmaları sağlana
caktır.

• 3#
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EjRUltaytar
Toplana
cağı
Yer

kapsadığı
Gevre

Sorumlu
Düzenle-
yicilcr

Gündemi Hedef
Alınan
Tarih

1-Adana Antalya, 
Tersin, 
Islcende- 
run, G-a sl
ant ep ve 
diger gii- 

ney dofu 
illeri

Ziraat M.O.,
Orman M.O,, 
Tcknilc Orman
cılar Bern., 
Türkiye Zira
atçılar Dern,

1-Tarıra ve ornan kesiminde 
çalışan teknik elemanla
rın sorunları

2-Tarım ve orman kesiminde 
çalışan teknik elamanla
rın ülkemiz koşulların
daki toplumsal görevi
ne olmalıdır.

['lisan
1977

2-Zon
guldak

Maden M.O,, 1 
Jeologlar 
Dern,Jeolo
ji Müh. 0,, 2- 
Türkiye Jeofi
zikçiler Dern# 
Türkiye Jeomor 
fologlar Dern. 
Metalürji M.O,

-Madencilik sektöründe ça
lışan teknik elemanların 
sorunları
-Madencilik sektöründe ça
lışan ti elemanların
ülkemiz koşullarındaki 
toplumsal görevi ne olma
lıdır.

Ekim
1977

3- İstan
bul

İstanbul 
İzmit, 
vur s a ve 
Trakya 
illeri

TÜTED,TMMOB, 
Tüm Y.Tekn, 
ve Tekniker
ler Dern,

1-Ülkemiz koşullarında işçi 
-teknik eleman ilişkileri

2-Ülkemizde toplumsal çer
çevede işçi-teknik ele
man diyalogunun kurula
bilmesinin , işçi-teknik 
eleman yakınlaşmasının ' 
ve birlikteliğinin mad-
di koşulları

Kasım
1977

4-İzmir İzmir
nisa,

Aydın, 
Denizli

TÜTED,TMMOB, 
MMO, KMO, 
Maden M.O,

Teknik elemanlar ve iş 
güvenliği sorunu, iş 
güvenliği önlemlerinin 
alınmasında teknik ele
manların sorumluluğu

Eylül
1977

5-Gazi- MMO,TÜTED,Tüm Türkiye’de sanayi çarşı-
antep Y.Tekniker ve lan ve zanaatkarlık ol-

Teknikerler D.- gusu;Bu olguya karşı tek*™ Mayıs
nik elemanların yaklaşımı 1977 
ve tavrı ne olmalıdır.
NOT sAçık oturum biçimin

de düze nlenec ekt ir.

Yerel
düzen
leyici
ler
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6-Ankara İl D , Mimarlar 
Od.,Türkiye 
lapı Teknis
yenleri Dem,

İnşaat sektöründe serbest ça
lışanlar, bu sektörde işve
ren ve çalı.c-̂ nlar arasındaki 
ilişkiler, bu sektörde çalı
şan teknik elemanların so~ 
ruıları

! art 
1977

7-Trabzor
veya
Samsun

T’ıJT.bD, TMTİOB, 
Tüm Y. T e kıı. 

Tekniker- 
r Bern.-

ve
İG]ıq.
TGD<ğ ¿imarlar 
Od,

0,lîad.il.0.

1- Türkiye’de mevcut üretim 
ilişkileri içinde mühendis 
ve mimar kesimiyle teknik 
elemanların diğer kesim--

, leri arasındaki ilişkile
rin içerdiği sorunlar,bu 
sorunların çözümünün 
maddi koşulları

2- Türkiye'de teknik eğitim 
sorunu

Haziran
1977

3-Doğu illerinden birinde yapılacak bir bölgesel kurultay; bunun konusu,yeri 
ve zamanı Herkesi komite tarafından saptanarak önerilecektir.

NOTîl-Yerel düzenleyiciler»sorumlu düzenleyiciler tarafından diğer örgüt
lerin de görüşleri alınarak saptanacaktır.

2-Bölgesel kurultaylar için yukarıda öngörülen tarihler sorumlu düzen
leyiciler tarafından kesinleştirilecektir.

3- Çalışanlar Kurultayına ilişkin ça11şmalar;
3.1. Çalışanlar lurüLtayına ilişkin çalışmalar iki aşamayı içerecektir.

I. aşama sÇalışaıılan ivurultayı konusunda bir çağrı ve program öne
risinin hazırlanarak diğer demokratik kuruluşlarla ilişkiye ge
çilmesi
II. aşama Çalışanlar kurultayı düzenleme konusunda diğer demok
ratik kuruluşlarla ortak bir karara varıiabildiğindc diğer de
mokratik kuruluşlarla ortaklaşa sürdürülecek çalışmalar.

3.2. ¿alıjmala^ıiı nasıl yürütüleceği:
Şu anda gündemde olan yalnızca I. aşamaya ilişkin çalışmalardır. 
Söz konusu öneriyi hazırlamak ve diğer demokratik kuruluşlarla 
ilişki kurarak alınacak sonuçları 34 teknik eleman örgütü ortak 
toplantısına iletmek üzere bir komite görevlendirilmiştir.
Komite aşağıdaki örgütlerin temsilcilerinden oluşacaktır;

-TÜTED
-TK-IÛB



3.3. Zamanlama;
Çağrı ve program önerisi Aralık 1976'ya kadar hazırlanacaktır.

4- ülkemizde tela.dk eğitimin ̂ sorunları konusunda yapılacak çakışmalar;
4.1. Meslek öncesi ve içi teknik eğitimin durumu ve sorunlarının bugün

kü üretim ilişkileri açısından incelenmesi, durum ve sorunların 
saptanım■ s 111dan sonra, genelde ülke çıkarları, özelde teknik ele
man çıkarları açısından çözüm önerilerinin geliştirilmesi,özel
likle teknik eleman kitlesinin farklı meslek kesimlerinin eği
tim sorunlarının bugünkü üretim ilişkileri açısından yorumlanması 
için, diğer bir deyişle bu içerikteki bir 'teknik eğitim, raporu • 
nuıı hazırlanması için aşağıda sıralanan örgütlerin temsilcilerinin 
k:mtılaca,' 1 bir komite oluşturulacaktır;

- TI-KOB
-  cü i m  -;d

• • i'iin Y.Tekniker ve teknikerler -̂ erneği
- Tl D

Sez konusu raporun hazırlanması sırasında, komitece saptanan bir 
kısım sorunlara açıklık getirebilmek, bunların çözümüne yönelik 
önerileri saptayabilmek amacıyla panel, açık oturum ve konferans
lar düzenlenecektir. %  ve benzeri .faaliyet, raporun düzenlenmesin
den sonra da bu raporun getirdiği önerileri kamu oyuna duyurmak, 
benimsetmek amacıyla sürdürüle çektir. Sözü edilen düzenlemeler de 
aynı- komite tarafından üstlenilecektir.
bu komite, gündemini -teknik eğitimin sorunlarının- oluşturacağı 
bölgesel kurultayın düzenlenmesine de katkıda bulunacak ve sözü 
edilen raporunu bu kurultaya da sunacaktır,

4.2.Cjamanlama ,
Söz konusu çalışmalar Mayıs 1977*de tamamlanacak biçimde prog- 
r a mla 11a calctır.

5- So_sjal fiüvenlik ronurSendikalaşma ronu;
Her örgüt sosyal güvenlik fonu, sendikalaşma fonu ve hukuk bürosu konu
sunda];:!. yaklaşımını Kasım 1976 başına kadar saptayarak bu tarihte ya
pılacak bir ortak toplantıya getirecek;bu toplantıda örgütlerin ola
nakları, varsa bu konudaki girişimleri gözden geçirilerek öncelikle Ör
gütler arası dayanışmanın nasıl sağlanacağı saptanacaktır. Bu ve izle
yen toplantılarda ortak yararlanmaya açık bir fon sistemi ve hukuk bü
rosunun nasıl oluşturulabileceği sorunu çözüme bağlanacaktır.

. 6 .
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Teknik eleman kıyımlarının niceliği ve niteliği konusunda teknik eleman 
örgütlerimin zamanında ve doğru olarak bilgilenebilmeleri için iıer ör
güt kendi üyeleri ile ilgili bu tür bilgileri anında ve eğer var ise ko
nuya ilişkin girişimleri hakkında bilgilerle birlikte bütün diğer 
gütlere kollektif bir mektupla bildirilecektir.

6- güvenlimi konusundaki çalışmalar;
Iş güvenlimi sorunu^tirkiye genelinde ve özelde incelemek, sorunun 
münli araştırmak, diğer deyişle iş güvenliği sorunu • konusunda bir 
pcr hazırlamak üzere aşağıda sıralanan örgütlerin temsilcilerinden 
şan bir komite kurulacaktır,

- .TMİOB , T
- TÜTjB , ... . • ' <4
-- T. .l’ekn. ve Teknikerler D.
-Türkiye Ziraatçılar D*
-Teknik Ormancılar -D.# r,...
Türkiye Yapı Tekn. D. •

Bu komite, gündeminde bu konunun da yer alacağı bölgesel kurultayın dü
zenlenmesine katkıda bulunacak, hazırladığı rapor bu kurultaya da sunu-

• laçaktır. Bu komite ortak bîr iş güvenliği fonu oluşturabilme olanakla
rını da araştıracak, saptayacağı öneriyi 34 teknik eleman örgütü ortak 
toplantısına, getirecektir- .

7- İşçi-memur ’ayrımı konusundaki çalışmalar;
Bu konuda Ortak . yİem Programında öngörülen çalışmaları yapmak üzere 
aşağıdaki sıralanan,örgütlerin temsilcilerinden, oluşan bir komite ku
rulacaktır?

- TÜT I) ’ i s
, ' i  •» ' i i

- TKIîOB ' ,
■. * J  ,.. ■

Komite i;¡çi--memur ayrımı konusunu genelinde inceleyecek,kapyculluğunu ,• * '(,geliştirmeye yönelik uygulamaları izleyecek-bu uygulamalardan teknik ele-11man örgütlerini, sürekli haberdar edecek- mevcut karşı çıkışları da de
ğerlendirerek bu ayrıma karşı eylem önerileri geliştirecek ve bu öne-

t • ’ i r*irilerini 34 teknik keleman*örgütü ortak toplantısına sunacaktır.
Komi t e. ,.ç»Aı şma la r m a  işçi kesiminin temsilcilerinin de katılmasını sağ
lıya cak girişimlerde bulunacaktır, hangi sendikalarla bu yönde ilişki 1 
kurulacağı örgütlerin ortak kararıyla saptanacaktır.

8- Diğer , güncel sorunlara^ jLl işkin Çalışmalar;
intibaklar, yan ödemeler ve fazla mesai gibi diğer güncel ’sorunlar tek
nik eleman örgütlerinin her birinin sürekli olarak ilgilenmeleri,üze
rinde çalışma yapmaları gereken konuları içermektedir.' jJvl sorunların 
çözümüne yönelik ortak çalışmalar, eylemler yapılacaktır.Ancak hangi . 
sorun için, ne zaman, ne şekilde ve hangi örgütlerin katılmaları ile 
bir çalışma yapılacağı teknik eleman örgütlerinden herhangi birinin 
somut önerisi üzerine ortaklaşa saptanacaktır.

ör

çözü-
şa-
olu-



KOMİTELERİN İLK TOPLANTILARINI YAPACAĞI TARİH VE 
TERLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

Komite Katılacak örgütler Tarih Yer

-Sendikal Haklar Bildir
gesi hazırlama Komitesi

- TÜTED
- TMMOB
-  fflO
- Arkeologlar D.
- Met a 1.14.0.

13.10.1976 TÜTED 
Gnl.Merk.

-Sendikalaşua Panelini 
Düz enleme Komitesi

- TUTED
- TMMOB
T.Y.Tekn. ve Telen.D.
- TC D

14.10.1976
TUTED

Gnl.Merk,

Eğitim Çalışmaları için 
C'n Program Hazırlama 
Komitesi

TMMOB
TÜTED

13.10.1976
TMMOB

Kurultay Düzenleme 
Merkezi Komitesi

TMMOB
TÜTED

14.10.1976
TMMOB

Çalışanlar Kurultayı 
için Çağrı ve Prog
ram Önerisini Hazır
lama Komit'esi

TUTED
TMMOB 15.10.1976

TUTED
Gnl.Merk.

Teknik itim Raporunu 
Hazırlama Komitesi

TMMOB
TÜTED
T.Y.Tekn. ve 
Tekn. D.
T ÖD

15.10.1976
TMMOB

İş Güvenli ı Çalışmala* 
rı ile ilerili Komite

- TM OB
- TÜTED
- T.Y.Tekn ve 
Tekn. D.

•T.Ziraatçılar D. 
-Teknik O.D.
-Türkiye Yapı Tekn.D.

15.10.1976
K.M.O.

-İşçi-Memur Ayrımına iliş
kin Çalışmalarla ilgili 
Komite

TUTED
TMMOB

15.10.1976
M.M.O.

NOT; 1- Toplantılar saat 18.30*da başlayacaktır.
2- Komiteler izleyen toplantının gün vc yerini kendileri saptayacaktır.



ARKEOLOGLAR DERNEĞİ 
Selanik Cad, No:12/2

Ki z ılay-ANKARA
, MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 
Selanik Cad. Ii o“76

ANKARA

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
Ihlamur Sok, No:10/1 

ANKARA

PİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
Konur Sok, No:4

Maltepe - ANKARA

GEMİ MAKİNELERİ
İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI
Ömer Avni Malı, İnebolu Sok.
No:52/1

Pındıklı-İSTANBUL

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Meclisi îiebusan Cad. No:115-117

Fındıklı - İSTANBUL

HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 
Korur Sok, No:4

ANKARA

İÇ MİMARLAR ODASI

İnşaat mühendisleri odasi
Selanik Cad. No:19/1

ANKARA

JEOLOGLAR DERNEĞİ 
Bayındır Sok, No:7/1

ANKARA

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Konur Sok, No:4

Kızılay - ANKARA
KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI 
Konur Sok. No: 4

ANKARA

KİMYAGERLER DERNEĞİ 
Konur Sok, No:25/4 

İNKARA
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI 
Selanik Cad, 19/3 ANKARA

METALÜRJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Konur Sok. No:4 ANKARA

METEOROLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI 
Kumrular Sok. No:22/2 ANKARA,_

MİMARLAR ODASI
Konur Sok. No:4 A_NKARA

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI 
Necatibev Cad. No:16/13

ANKARA

PETROL MÜHENDİSLERİ ODASI 
İzmir Cad. No :46/10

ANKARA

PTT TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ 
PK 642 ULUS«ANKARA

ŞEHİR PLANLAMA MİMAR 
MÜHENDİSLERİ ODASI 
Konur Sok. No:4/1 ANKARA

TAPU KADASTRO MESLEK OKULLARI
MEZUNLARI DERNEĞİ
Menekşe Sok, 23/4 Demirtepe

ANKARA
TEKNİK ORMANCILAR DERNEĞİ 
Tuna Cad. No:5/7 ANILARA

TÜRKİYE TEKNİK ÖĞRETMENLER DERNEĞİ 
Menekşe Sok. No:6/3 ANKARA
TOPOĞRAPLAR DERNEĞİ 
Koray Erdem 
Başçavuş Sok. No:126/11

Küçükesat-ANKARA
TÜTED
TÜM TEKNİK ELEMANLAR DERNEĞİ 
Mithatpaşa Cad. 28/24

Yenişehir-ANKARA
TüM:YÜKSEK TEKNİKER YE 
TEKNİKERLER DERNEĞİ 
Selimpaşa Sok, No:5/5

AKSARAY-İSTANBUL



TÜRK MÜHENDİS MİMAR ODALARI 
BİRLİĞİ
Konur Sok, No”4/1

ANKARA

TÜRK PROSPEKTÖRIER DERNEĞİ 
PK153 Kızılay-ANKARA

TÜRKİYE JEOFİZİKÇİLER DERNEĞİ 
Bayındır Sok» No s 7/14

ANKARA

Türkiye j.joi orfoi ogiar derneği

TÜRKİYE YAPI TEKNİSYENLERİ DERNEĞİ
852 Sok.No s 11/415-416

Kemeraltı-İZMİR

TÜRKİYE ZİRAATÇILAR DERNEĞİ 
Akay Cad.-Noı l

ANKARA

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI 
Sakarya Cad. No s 30

ANKARA


