
TÜTE1TÜT! TEKNİK . J E? ASLAR DERMEĞİ 
GENEL 1
I'iithatDana Cad. 28/24 Yenişehir-ANLARA 
Tel;254305

Tarih;22.11.1976 
Sayı ;1976/330

Başkanlığına,

Teknik 1 le-.ıan urgütleri Ortak Eylem 
ve Uygulama Programına ilişkin ça
lışmalar hk.

İlgi; T,TED Genel Merkezinin 12.11,197^ tarih ve 1976/318sayılı 
yazısı

Teknik eleman örgütlerinin temsilcileri 19 Kasım Cuma günü saat 18.30’ 
da TÜT ;D G-enel Merkezinde yeniden birarava geldiler.
Toplantıya şu örgütlerin temsilcileri katıldılar;

Maden M.O.......... .........Ali lüleci
~ Tüm Y.xekııiker ve Teknikerler D, ..... M.Ali Polat
•- TOD .................. . Bozkurt Benderlioğlu
-■ ü.K.O........... ................ .......Aybars Ungan
- Metalürji M.O......... ................. Melih Töreli
- O.M.O............ ....... ....... o....... İsmail Çevik
- K.; .0................................... Coşkaıı Ilıcalı
- Yapı Tekııi s yeni eri D....................N. Kemal Döleneken
~ Earita M.O, ............................ jjrol Eren
- Türkiye Ziraatçılar D .................. laruk Erbil

Azmi öztürk
- Mimarlar 0............. ................  Sülıeyl Kırçak
- TOTED .............. ................... Aykut G:-öker

Haluk Orhun
( TMMOB Başkanı Teoman Öztürk başka bir çalışma nedeniyle top
lantıya katılamayacağını bildirdi, gündemde bulunan bir kısım 
konulara ilişkin önerilerini toplantı öncesinde iletti.

Türkiye Ziraatçılar Derneğinin ortak çalışmalara katılmasından duyu
lan memnuniyet belirtildikten sonra gündemde bulunan maddeler üze
rinde gürüşmeye geçildi ve aşağıdaki kararlar alındı;
1. Uygulama Programınca kurulması öngörülen komitelerin harejcete ge^ 

ç^irilniesif Uygulama "Programında kurulması öngörülen komitelerden“ 
bir *bölünü çalışmalarına başlamıştır. Ancak diğer komitelerin de 
bir an önce çalışmalarına başlayabilmesi ve komite çalışmalarının 
belirli bir düzen içinde yürütülebilmesi için;
a) Komitelerin ekli çizelgeye göre toplantıya çağırılualarına (bu 

çizelgede belirtilen tarihlerdeki toplantıları izleyecek top
lantıların tarihleri doğal olarak kc itelerin kendileri tara
fından saptanacaktır),



»

b) Komitelerin ekli çizelgede belirtilen tarihlerindeki toplantıla
rında, her komitenin o komiteyi oluşturan örgütlerden bir tanesi
nin komite çalışmalarının sekteteryalığını yürütmek üzere görev
lendirilmesine,c) Her komitenin ::34 Teknik Eleman Örgütü için Ortak Eylem Progra
mı1'' ve : Uygulama Programı;;nda belirtilen ilkeler ve amaçlar doğ
rultusunda, kendilerine derilmiş olan görevlerin yürütülebilmesi
ni saklayacak ;;Komite Çalışma Programını hazırlamasına, Komi
te Çalışma Programlarının ilgili komitenin yapaca”.ı çalışmaları 
kapsam ve içerik yönünden ana çizgileriyle belirleyerek, her ça-

■ lışr.ıanııı ne kadarlık bir süre içinde ve hangi tarihe kadar ta
mamlanabileceğini gösterecek şekilde düzenlenmesine,

d) Komitelerin çalışma programlarını, bunlar en geç 14 Aralık’da 
TÜTED G-enel Merkezinde bulunacak şekilde hazırlamalarına, bu 
programların TÜT.'® tarafından gözden geçirilerek 17 Aralık Cuma 
günü saat 18,30’da TÜTPD Genel Merkezinde yapılacak -Teknik Ele
man Örgütleri Ortak Toplantısında • örgütlerin görüş ve onayına 
sunulnasına,

e) Komite].erin her toplantı sonunda, ekli form esas alınarak bir 
tutanak düzenlemelerine ve bu tutanakların birer örneğinin TÜTED 
G-enel Merkezine iletilmesine, TÜTED'in bu tutacakları izleyip 
değerlendirerek, her ortak toplantıda komite çalınmaları hakkında 
diğer örgütlere bilgi vermesine ve eğer gerekiyor ise ortak top
lantı tarihinden önce de TÜTED'in diğer örgütlere, komite çalış
maları hakkında bilgi iletilmesine,

2. Orırıan Mühendisleri Odasının. Adana* da düz enlen e c e k _(l)_ No.lu BClge- 
seT? urultayın "daha ~ö‘ncek;T bir Tarihe" âjfı"nmn sı na Tliskin önerisi; 
Orman"!iiıhenii*sTeri "Od'a’s’ınıh,’Ti's'an/Î9"T7T de Adana'da yapılma'sı 'ön
görülen (1) No.lu Bölgesel Kurultayın Aralık/1976 sonuna alınmasına 
ilişkin önerisi ile ilgili olarak; önerilen tarihte söz konusu böl
gesel kurultayın düzenlenebilme olanaklarını saptamak ve bu konuda 
kesin bir karar almak üzere "Kurultay Düzenleme Merkezi Komitesi1,nin 
görevlendirilmesine ve bu komitenin durumu saptamak için 22 veya 23 
Kasım günleri bu kurultayın sorumlu düzenleyicisi olarak görevlen
dirilen Ziraat M.O,, Türkiye Ziraatçılar D.,Teknik Ormancılar D.ve 
Orman M.O.*nun temsilcilerini toplantıya çağırmasına,

. SÎSAG Crrevinin Jiakajılar Kurulu ̂ kararı ile ̂ ertelenmedi;SİSAG çalı
şanlarının haklarını *a’labilmek Vmacıyla” Siird'i.rdükierı, gücünü her- 
şeyden once SISAG çalışanlarının haklı taleplerinden alan grevin 
Bakanlar Kurulu kararı ile ertelenmesinin her teknik eleman örgütü 
tarafından protesto edilmesine ve aralarında çok sayıda teknik ele
manın bulunduğu SISAG çalışanları ile dayanışmanın sürdürülmesine,

A . Tjşknik Eleman Örgütleri .Ortak Toplantılarından .sonra basına ortak 
bir a ç ıklat tâ njn* ya pıTjna sı sBımdan böyle Teknik Eleman örgütleri Ortak 
Toplantı la rıhdan sonra*,* iki ortak toplantı arasında geçen süre için
deki gelişmelere-Ortak Eylem ve Uygulama Programlarını ilgilendir
diği ölçüde-■ değinen, özellikle son ortak toplantının yapıldığı gün
lerdeki gelişmelere -yine söz konusu programları ilgilendirdiği öl
çüde*-- ilişkin ortak görüş ve değerlendirmeleri yansıtan bir açık
lamanın düzenlenerek, basın yoluyla kamu oyuna iletilmesine; bu 
açıklamalar için Tu TED tarafından bir metinAhazırlanarak her toplan
tıda örgütlerin görüş ve onayına sunulmllıM^

5. (7_). No.lu Bölgesel Kurultayın Ordu'ya alınmasına ilişkin öneriş 
rabzon veya Samsun1 da düzenlenmesi öngörülen lu bölgesel

Kurultayın Ordu'ya alınmasına ilişkin TÜTED önerisinin değerlendi
rilmek üzere Kurultay Düzenleme Merkezi komitesine iletilmesine.



.3.

Son Ortak Toplantıda alman kararlardan bilgi edinilmesi diler, 17 
Aralık 1S76 Cuma günü saat 18.30’da TÜTLD Genel Merkezinde yeniden 
biraraya gelmek umuduyla dostça selamlarımı iletirim.

Saygılarımla

Aykut Goker 
TÜTED Genel Başkanı

EK; 1/ Komitelerin toplantı tarih ve yerlerini göst:rir çizelge 
2/ Komite toplantı tutanalı form örnefi

Dağıtım;
Gereği için; 34 Teknik Eleman Örgütü ,Komitelerdeki TuîlilD görevlileri 
Bilgi için ; TÜTED Şubeleri
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KONÎTSISRÎN TOPLANTI TARİH VE YIR! ;Eİ*fî 
GÖSTERİR ÇIZLLG:

komite .. r . f Katılaja Örgütler _
-Sendikal Haklar bildir
gesi hazırla. i komitesi

TÜT1Ş
TIIMOE.
Arkeologlar D. 
Metal .11.0. 
K.M.O.

rar in
,^V1Í'.1976 
Saat;18. 3 0
(6 ¡ 2 . I 0 7 Í

-Sendikalaşma Panelini 
Düzenleme Komitesi

TÜTED
TMMOB
T.Y.Tekn. ve, 
Teknikerler D. 
TÖD

24.11.1976 
Saat"İS.30

-..iği t im Cj. ,1ı şua l a n  için 
Ön Program Hazırlama 
Komitesi

TMMOB
TÜTED

26.11.1976 
Saat 12.00

-Kurulta3?- Düzenleme 
Merkezi omitesi

-Çalışanlar kurultayı 
için Ça^rı ve Prog” 
ram Önerisini .azıra
lama Komitesi

TMÎ'lOİ
TÜTLD

Tu TED 
TMMOB

23.11.1976
25.11.1976 
Saat,12.00

V ('26. 11.1976 
Saat’12.00

-Teknik . [ itim Raporunu 
j.iazırlama omitesi

TMMOB
TÜTED
T.Y.Tekn. ve 
Teknikerler D. 
TOD

29.11.1976
Saat:18.30

-îş Güvenlimi alışmaları - TMMOB 29.11.1976
ile ilgili omitc - Tİ TED Saat:12.00

-- T.Y.Tenk. ve 
Teknikerler d.

••T.Ziraatçılar D.
-Teknik Orm„D.
- Türkiye Io-di Tekn,.-..

"îşçi-memur Ayrımına iliş- - TÜT7D 29.11.1976
kin Çalışmalarla ilgili“ - Tffi OB Saat'12.00
Komite

Yer
TMMOB

TJTED

TÜTED

TÜTED

TMMOB

TÜT D

TÜTED

TÜTED



Toplantı Tarihi s 
Katılan üyeler;.

Saat;
KOMİTESİ TOPLANTI TUTANAĞI 
.5,.Toplantı No:........

Gündem:

Görüşülen konular ve alman kararlar:

Sekreter Üye Üye Üye Üye iye üye

Not:l) İki adet düzenlenen toplantı tutanağının bir adedi TÜTED
Genel Merkezine verilir. Diğeri ise komite dosyasına konur,

2 ) Tutanağa ait her sayfanın altı imzalanır,
3) Alınan kararlarda gelecek toplantı tarihi mutlaka belirtil

melidir.


