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34 Teknik Eleman Örgütü Ortak 

Eylem Programı Hakkında.

TÜTED Genel Merkezi'nin 26*4.1977 tarih ve 1977/87 sayılı yazısı ile ilgilidir.,

13 Mayıs Cuma günü, aşağıda bilirtilen teknik eleman örgütlerinin temsilcileri TÜTED 

Genel Merkezinde biraraya geldiler*

- Mustafa Kurukafa

- Samih Özgaı . . . .

- Süheyl Kırçak . .

- Mustafa Döşemeci

- Yusuf Kılıç . . . .

- Yüksel Karakurt

- Bedri Bilginoğlu

- Turgut Batur . . .

- Aybars Ungan ....

- Aykut Goker . . . .

- Haluk Orhun . . . .

örgüt temsilcileri gündeme alman kcnuları görüşerek aşağıdaki kararlara vardılar:

1 . 22 Ocak 1977'de ZONGULDAK’da YAPILAN "EREĞLİ KÖMÜR İŞLETMESİNDE ÇALIŞASI TEEuİK 

ELMM'lLARIl'i SORUMLARI" KOlvULU FORUM.

TÜTED ve Maden Mühendisleri Odası Merkezleri ve Zonguldak Şubeleri ile TMMOE'nin 

birlikte düzenledikleri Zcnguldak'daki forumda saptanmış olan sorunların çözümü

ne ychelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. Yapılacak çalışmalarda "Yeral

tında çalışanlara vergi muafiyeti" sağl; iması konusuna incelik ve ağırlık verile

cek. Bu kcnu başta olmeık üzere forumda. 4apt an an sorunlarla ilgili olarak ortaklaşa 

neler yapılabileceğine ilişkin bi üne] i TMMOB, TÜTED, ve Maden M.O» tarafından 

geliştirilecek^ Bu üç örgüt, Maden M.Q* tarafından bir cin hazırlık yapıldıktan 

scnra aynı Odanın çağrısı ile biraray? gelecek.

2. KİMYAGERİ ER DEBttEĞİ 'nin İZMİR1 jĞ YAPII \CAK BÖLGESEL KURULTAYIM SORUMLU DÜZEnLE- 

YİCİLERI_ ARASIM  KATILMA ÎstEgT”  ”

Kimyagerler Demeğinin Eylül 1977'de zmir'de yapılacak "İŞ güvenliği" kcnulu 

bölgesel kurultayın sorumlu düzaıleyi -ileri arasına katılma isteği olumlu karşı

lanacak, kabul edi'.di«

TMMOB

Maden M .0 o 

Mimarlar O. 

Kimyagerler D.

Kimya M .O.

Orman M.O.

Teknik Ormaıcılar D. 

Arkeo1 ogi ar D.

E1 ektrik M.O.

TÜTED
M



c2.

3. BÖLGESEL KURULTAYLARIM SORUMLU EÜZETnEYİC İLERİNİM JTOPLAİİTIYA ÇAĞ ,u i 

Bölgesel Kurultayların sorunlu düzenleyicisi durumunda bulunan örgütlesin r'TTED 

tarafından hazırlanacak bir takvim«-' göre Haziran ayı içinde toplantıya çağı:. üze 

kararlaştırıldı. Her bir bölgesel kurultayın sorumlu düzenleyicileri.. Haz5 .4. an. 
ayındaki bu toplantılarla çalışmalarına başlamış olacaklar* Ertelemek zorunda 

kalman bölgesel kurultaylar için yeai tarihler saptayacaklar.-.

- Sorumlu Düzenleyiciler' Komiteleri, için hazırlanan takvim ekte srnııimak̂ ad.a»-

4. SEÇİMLER ÖNCESİNDE ORTAK BİR BİLDİRİ YAYUsIAMtASI

Teknik Eleman öğelerinin Ortak Eylem Provam m  da seçimler öncesinde yayrn? enmas 

kararlaştırılmış olan "Sendikal Balkar Bil-Hrgesi"nin bir an Sise' hasırlaman in 

ancak bu bil&irgenin içerik «.capsamnain geıişletilmesine kar t  rerild .«

Üzerinde görüş birliğine varılan içerik ve kapsam söyleş

- Ülkenin bugthkü somut koşullarını -teknik elemanlar açısından durumun 

değeri endir ilm 3S i ihmal edilmeksizin- t^ıımlayan ve bu somut koşullarda 

seçimlere bakış açısının ne olması gerektiğini içer*» kısa bir giriş böl' mü-

- Giriş bölünündoı saıra teknik elemanların uğrunda mücadele ettikleri ve 

edecekleri ekcaıemik, demokratikhaklari'n? içerikleri verilerek açnjtlcnması

- Grevli, toplu sözleşmeli sendikal haklar (Teknik elemanların sürdü' du, 'i 

sendikal haklar mücadelesin in r dünün "memur saıdikaları,'nı y> ‘id-n m  ab. 1- 

meyi değil, grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakların alınmasın-,.i  ç:. - 

memur ayrımının kaldırılmasın; işkolu-işyeri düzeyinde, mevc i; işe i 

sendikalarında örgütlenme hakkının alınmasını amaçladığın in alt jizileoek

- Sendikal haklar mücadelesinin doğal olarak içerdiği,

- Saıdika seçme özgürlüğü;

- Genel grev, dayanışma grevi hakkı»

—  fiaıdikal haklar mücadelesinin yine doğal olarak içerdiği? kamu kesim, de

ki tün çalışanların siyasi hakliar«- - siyasi faaliyette bulunabilme ve 

siyasi partilere girebilme hakları -

- Sendikal haklar, siyasi haklar talebinin bir parçası olduğu gen.ei demokra

tik talepler?

- "Demokratik hak ve özgürlükleri engelleyen tüm yasa maddelerin ir., özel

likle 141-142« maddelerin kaldırılması, bağımsız yargı ve savunma halk.. 

ilkelerine aykırı yasaların değiştirilmesi'’

- "Çalışan halkın ek c»®nik-den okrat ik; mesleki ve kültürel her türlü övget-- 

lenmesini ve eylemini eıgelleyaı yasaların kaldırılması"

- "Demekler Yasasının« Toplantı ve Göster i Yürüyüşleri. Yasas.ınn: T 

Yasasun an, Sendikalar Yasasının, Sosyal Güvenlikle ilgili Yasa?as' r o 

demokratikleştirilmesi, lokavtı), kaldırılması^

- Teknik elemanların, sıralanan ekonomik, demokratik haklarını alıncaya de’ 

mücadele edeceklerini; herhangi birnsr'.yasi partinin bu hakların s mı:'¿and: .ra ■ 

larak verilmesi biçimindeki yaklc f 1 şiddetle reddedeceklerini <e bu rar 

çarpıtmalara karşı çıkacaklarını .-oj ¡julayan bir senuç bölümü..



3.
bu amaçla 17 Mayıs Salı günü, saat 12.30'da TÜTED Gaıel Merkezinde toplanması 

kararlaştırıldı.

Teknik eleman örgütleri temsilcileri 23 Mayıs Pazartesi giiıü saat 18.30'da 

TÜTED Genel Merkezinde toplanarak Komite tarafından hazırlanacak bildirge 

tasarısını kesinleştirecekler.

5. DİĞER KOMİTELERİ^ ÇALIŞMALARIMI YENİDEN BAŞLATMALARI İÇİN ÇAĞRI

Ortak Eylem Programının hayata geçirilebilmesi için oluşturulmuş bulman 

diğer komitelerin de çalışmalarını yeniden başlatmalarını sağlamak anacıyla 

TÜTED tarafından düzaılaıecek bir takvime ftöre Haziran ayı içinde toplantıya 

çağınlmaları kararlaştırıldı.- söz konusu takvim ekte sunu1 maktadır.-

23 Mayıs Pazartesi güıü saat 18 »30'da TÜTED'de buluşmak üzere dostça s el ar, lav um 

ilet irim.

Saygılarımla

Aykut Gök er 

TÜTED Genel Başkanı

Dağıt im;

Gereği için : 34 T3knik Eleman Örgütü 

Bilgi için : TÜTED Şubeleri

4.



BÖLGESEL KURULTAYLAR SORUMLU 

IÜZEImLEYİCİLERİ İÇİN TOPLANTI TAKVİMİ

BÖLGESEL

KURULTAY

z on gu1 dak

İstanbul

İzm ir

Gaziant ep

Ankara

Trabz cn 

veya 

Samsun

SORUMLU

DÜZENLEYİCİLER

SORUMLU IÜZŞNLEYİCİLER İÇİN 

^óp1anti tarih* VE saati To^ Tnt

Merkezi Kem it e 

(TMMOB - TÜTED)
9 .6 .1977 
Saat:1 8 .3Q

TüTfu)

Maden H.O. 

jeologlar D. 

jeoloji M.O.

Türkiye jeanorfoi og) ar D.

jeofi ikçi1er D. 

Meta-1 ur ji H .O .

TÜTED

TMMOB

Tün Y.Tekn.ve Tekn. D.

10.6.1977 

Saatr 18-30

Haden M.O.

10.6.1977

Saatî18«30

TÜTED

- TUTED

- TMMOB 

-Mfcu

- KMO

- Maden M.O.

- Kimyagerior D.

13.6.1977 

Saat:18.30

TMMOB

- m o

- TÜTED

Tün 'Î.Teikn.ve Tekn.D.

14.6.1977 

Saat:18•30

TUTED

ÍMC

Mimarlar 0.

Türkiye Yapı Tekn. D.

1 W 1 9 7 7  

Saf.t: 18.30

ıTîp

TMMOB

TÜTED

Tüm Y.Tékn.ve Tekn. D.
KM?0

Madaı M.O.

TÖD

Mimarlar 0.

16 .6A977 

Saat: lg .30

TMMOB

1 
H
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3E 2

DİĞER KOMİTELER 

İÇ İÜ

TOPLANTI TAKVİMİ

Teknik Eğitim Raporunu 

Hazırlama Komitesi s

- TMMOB

— - TÜTEB

- Tün Y.Tekn.ve Tekn.B.

- TÖD

- Maden M.O.

İş Güvenliği Çalışmaları 

ile ilgili Komite:

- TMMOB

- TÜTED

- Tün Y.Tekn. ve Tekn.D. 

-Türkiye Ziraatçılar D.

- Teknik Omancılar D*

- Türkiye Yapı Teknisyenleri D.

- Mac*.aı M.O.

İşçi - Memur Ayranına 

ilişkin Çalışmalarla Siğili 

Komite:

- TÜTED

- TMMOB

Toplantı tarihi Toplantı yeri

17.6.1977 Tİ) TE7'

Saat:18.30

20.6.1977 TOTSE

Saat s 18.30

21.6.1977 TÜTED

Saat:18.30

HOTs Diğer Komiteler için ayrıca çağrıda bulunulacaktır.


