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Teknik elemanların sendikalaşma toplu
sözlesme ve grev hakları konusunda

HÜKÜMET GORUŞUNü AÇIKLAMALIDIR
13-14 Nisan’da toplanan 1.
Teknik
Eleman Kurultayı

Başyazı

SERMAYE SERMAYEDEN YAHAOIR
Takvimler 2,Ağustos.1971 tarihini gösterirken o günkü ga
zetelerde «Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin» bildiri
si boy gösterdi. Bildiri ilkin bir inancı belirtiyordu:

«Ülkemizin

yeni bir devreye yükseldiği şu günlerde, biz bu yönelimin Yur
dumuzun kaderini NESİLLER BOYU (1) etkileyeceği inancında
yız.» Sonradan 9 madde ile istekler sıralanıyordu. Biz buraya bu
maddelerden 6, 8, 9, uncu maddeleri aynen aktaralım :
6.

«Çağdaş batı dünyasının ekonomik ve toplumsal geliş

melerine yetişmek için gerekli sınai ve ticari çalışmaların yalnız
İSTİKRARLI BİR ORTAMDA (2) var olabileceği açıktır.

Bunun

için halkın bütünlüğünü bölücü tutumları HER ŞEKLİYLE (3) teh
likeli bulmaktayız. «İstikrarlı bir ortamda» lafı ile anlatılmak is
tenen nedir? 1971-1973 dönemi

uygulamalarından

fazlasıyla

memnun kalanlar, bugün neden hoşnutsuzluklarını açık, açı?'
ve djbfalarca beyan ediyorlar? Bizce iş adamlarımızın ve sana
yicilerimizin «İstikrarlı ortamdan» anladıkları 1971-1973 dönemi
dir. Bu döneme ait bazı rakamlar verelim, 1971-1973 döneminde
ilan edilen lokavt sayısı tam 3475 dir. Oysa aynı dönemde yapı
lan grev sayısı sadece 117 dir. (1971-1973 dönemi için TÜTED’in 11 nci sayısına bakınız)
8.

«Basın

özgürlüğüne ve yapıcı tenkitlere

saygımız ve

inancımız tamdır. ANCAK (4) insan şeref ve haysiyetine tecavüz
eden, haberi maksatlı olarak değiştiren, yasalara karşı gelmeyi
teşvik eden kendi «basın ^e ahlak yasasına» uymayan bir an
layış ve tutumun yanında olmayacağız.»

Bu madde ile anlatıl

mak istenen nedir? Basının sıkıbir kontrol altında tutulmasıdır.
1971-1973 döneminde fazlasıyla sağlanan, ama günümüzde ge
nişlemekte olan Demokratik ortama bağlı olarak gittikçe zorla
şan bir göıfev (!) tabi işadamlarımızı ve sanayicilerimizi fazla 
sıyla üzüyor ve hırçınlaştırıyor.
9.

«Bu ilkelerin Yurdumuzda TAM ANLAMIYLA (5) gerçek

tüm teknik elemanların, sen
dikalaşma, toplu sözleşme ve
grev haklarına kavuşma is
teğini, teknik eleman sorunu
nun yurt çıkarları doğrultu
sunda çözümünün bu haklar
da yattığı inancını, bir kere
daha kamuya duyurdu.
Ancak Kurultayın ikinci
günü bir hükümet üyesinin
Mardin’de verdiği demeçte
Kuruilayuı isteklerine hiç
ğinmeden hükümetin 31 Ma
yısa kadar teknik eleman so
runları konusunda bir kanun
kuvvetinde kararname çıkara
cağını söylemesi teknik ele
man kitlesinde bazı kuşkula
rın doğmasına yol açtı.
Teknik elemanların bu
gün içinde bulundukları güç
şartlar ve yatırımları gerçek
leştirmek için teknik eleman
bulmada çekilen sıkıntılar gözönüne alınınca, hükümetin
31 Mayıs'ta sona erecek bir
yetkisini kısa süreli, âcil bir
düzeltme için kullanma iste
ğini doğal karşılamak gerek
mektedir.
Teknik Elemanlar artık hü
kümetten şu konuların açıklı
ğa kavuşturulmasını beklemek
tedirler.
#

leştirilmesi için bize düşen görevleri bütün gücümüzle yerine ge
tirmek KARARINDAYIZ. (6)
Bildiri şu sözlerle son buluyor: «Özgürlük Kutsaldır.» Bizde
şimdi bir soru sormakla ybtinelim, Neyin neye karşı özgürlüğü
ve sorumuzu hemen cevaplıyalım, sermayenin emeğe karşı öz
gürlüğü.
(Sonu Sayfa 3’de)

#

31 Mayısa kadar mutlaka
çıkarılacağı söylenen karar
namenin ayrıntıları neler
dir?
Bu kararneme kısa vadeli
bir düzeltme olarak mı,
yoksa teknik eleman so
runlarının asıl çözümü ola
rak mı düşünülmektedir?

#

1. Teknik Eleman Kurultayınca kabul edilen, teknik
elemanlara sendikalaşma,
toplu sözleşme
ve grev
haklarını tanıyan «Teknik
Eleman İş Kanunu» hak
kında hükümetin görüşü
nedir?

#

Teknik eleman sorununun
çözümünün bu kitlenin sen
dikalaşma, toplu sözleşme
ve grev haklarını elde et
melerinde yaptığı görüşü
kabul ediyorsa, hükümet
bunu gerçekleştirmek için

%

nasıl bir çalışma tasarla
maktadır?
Eğer bu görüş kabul edil
miyorsa kabul edilmeyiş
nedenleri nelerdir?

Teknik elemanların, sorun
larının çözümü konusundaki
kuşkulan ancak bu noktaların
aydınlığa kavuşturulmasıyla gi
derilebilecektir.
Ancak burada önemli olan
31 Mayısa kadar çıkarılacağı
söylenilen bu kararnamenin
kısa vadeli bir düzeltmemi, yok
sa teknik eleman sorununun
çözüm yolu olarak mı kabul edildiğidir.
Bu kararname ile teknik elemanlann demokratik ekono
mik ve mesleki
sorunlarının
halledileceği kabul ediliyorsa
bugüne kadar bilinçli bir şekil
de sürdürülen tekelci sermaye
çıkarları doğrultusundaki tek
nik eleman politikasının yeni
hükümetçede benimsendiği an
lamım taşıyacaktır.
Bugüne kadar teknik ele
man kuruluşları teknik eleman
(Sonu Salyfa S’de)

tekniker-teknisyen konusu
- i 13 - 14 Nisan tarihlerinde top
Teknisyen Okullarında II. Plân Döneminde Gelişme
lanan 1. Teknik Eleman Kurultayı
yayınladığı bildiride «tekniker oToplam öğrenci Sayısı
kulları» nın açılmasının zorunlulu
1971-1972
1970-1971
1969-1970
1968-1969
ğu görüşünü benimsemiştir. Biz bu
yazımızda planlardan alıntılar y a 
pan konuyu açmaya çalışacağız.
47550
36250
26850
19350
ÎBYP hedefi
ikinci beş yıllık plân teknik eği Gerçekleşme
4365
3142
1547
—
tim konusunda bir takım ilkeler
- 43185
- 33108
- 25303
- 19350
Fark
saptamıştır.
İlke 1. «Lise seviyeli teknik
okullar bugün çeşitli konularda
sanatkâr yetiştiren okullardır...
Bu dönemde artan teknisyen ih ti
yacını karşılamak için bu okulların
öğretim süresi dört yıla çıkarıla
cak ve öğretim programında y a 
pılacak gelişmelerle teknisyen ye
tiştirir
niteliğe
eriştirilecektir.
Bu okullardan mezun olanların
kendi ihtisas
dallarında yüksek
öğrenime devam etmeleri imkan;
sağlanacaktır. Bu kademedeki okulların öğretim programları, tek
nisyen kademesinin gerektirdiği
teknik derslerle desteklenecektir.»
(İBYP. Sayfa 169)
Özet 1. İkinci beş yıllık plan
dönemince teknisyenlik mesleği ni
cel ve nitel olarak geliştirilecek,
teknisyenlere öğrenime devam olanağı sağlanacaktır.
tike 2. «Teknisyen seviyesin
de eleman yetiştirilmesi için ortao
kul üstüne üç yıllık sanat ensti
tüsü öğrenimi dört yıla çıkartaca
ğından teknisyen kademesinde eleman yetiştirilmesi için ek bir eğitim verilmesi gerekmemektedir.
Bu nedenle teknik okullar ve yük
sek tekniker okulları 1968 - 1969
ders yılından itibaren öğrenci al
m ayacak ve 1971 de kapatılacak
tır» (ÎBYP. Sayfa 169.170)

Tablo 2. (ÜBYP Sayfa 746, Tablo 574)
Şimdi uygulama
sonuçların
gösteren tablolara bir göz atalım:
Tabloların torumlarını da biz
yapmayalım, Ü B Y P’den okuyalım.
Yorum 1. «Vasıfh
işçi
ile
teknisyen arasında uluslararası
meslekler ve fonksiyonları sınıf
landırmasına uygun farklılığı sa ğ 
layamayan sanat enstitülerinin
muhtevası bu farkı yaratacak ve
eğitim sistemine belli bir esneklik
getirecek bir yapıya ulaştırılması
için pratik sanat ve teknisyen okullanna dönüştürülememiştir. Ikinci planda öngörülen hedefler
sanat enstitülerinin 4 yıllık teknis
yen okullarına dönüştürüleceğine
göre saptanmıştır. Buna rağmen
1971 - 1972 öğöretim yılında 55500
öğrenci ile 136 sanat enstitüsü ve
ancak 4400 öğrenci ile 36 teknis
yen okulunun bulunduğu görül
mektedir. (ÜBYP. 1544. sayfa 747)
Özet. 3. «Sanat Enstitülerini,
teknisyen yetiştirir
niteliğe dö
nüştürme» biçimindeki ülke 1. ger
çekleşmemiştir. Bu arada olan tek
niker okullarına olmuştur.
Yorum 2. «Nitelik ve nicelik
geliştirme çabaları, teknik öğreti
min bütün olarak üretime dönük
olmasını ve kalkınma için gerekli
nitelikli insangücünün yetiştirilme
sini sağlayamamıştır»
(ÜBYP. 1546 Sayfa 747)

Özet 2. DPT «teknisyenlik»
diye bir meslek tanımlamıştır. T ek
nisyenler teknikerlerin yerine geçeiektir. Tekniker okulları, gerek
seme kalmadığından, kapatılmalı
Özet 4. Yorum 2. özetlenme
d ır
yecek kadar açık seçiktir. Çabalar

Lise Seviyeli Teknik Okullarda
Gelişme
(Sanat Enstitüleri
-f Teknisyen Okulları)
Toplam Öğrenci
Sayıları
(Bin kişi)
1969 - 1970 1970-1971
1968 - 1969

ÎBYP hedefi
Gerçekleşme
Park

+

19,4
40,5
21,1

26,8
44,0
+ 17,2

(Tablo L (ÜBYP, Sayfa 746. Tab- lo 574)

SAYFA ; 2

36,2
50,2
+ 14,0

1971-1872

47,6
59,8
+ 12,2

sonuç vermemiştir. Gerekli insan
gücünün yetiştirilmesi sağlanama
mıştır. Bu durumda ne olacaktır,
ne yapılmalıdır . Dilerseniz bura
ya kadar kullandığınız yöntemi
sürdürelim, plandan alıntılarla so
ruyu yanıtlayalım.
tike 3. «Tüm teknisyen ok u l
larının ve fiziki olanağı ve öğre
tim kadrosu uygun olan sanat ens
titülerinin 1973 - 1974
öğretim
yılında ilk kayıt yapacak biçim 
de teknik liselere dönüştürülmele
ri sağlanacaktır.» (ÜBYP. 1589.
Sayfa 759)
Özet 5. ÎB Y P ’de saptanan il
kelerde bir yanılgı yoktu. Ancak
seçilen isim yanlıştı. Bu yanlış
lık düzeltildi, teknisyen okullarının

Teknik Liselerde Gelişme (1973 -

adı «teknik lise» olarak değiştiri
lirse işler yoluna girer, saptanan
hedefler gerçekleşir ve sorun çö
zümlenir. (Bilgi : Teknik liseler de
4 yıl eğitim süreli olacaktır.)
«Plan dönemi içinde teknik
liselerde 110 bin öğrencilik bir ka
pasite yaratılması gerçekleştirile
cektir.» (ÜBYP. 1591 Sayfa 579)
Özet 6. İkinci beş yıllık planda
47500 teknisyen öğrenci sayısı ön 
görülmüş, gerçekleşme
4365 ol
muştu. Bu kez üçüncü beş yıllık
planda 110.000 öğrenci sayısı ön 
görülmektedir.
Gerçekleşme ne
olur dersiniz.
Sonuç. Konuyu fazla didikle
meden, nesnel (objektif) kalmaya
çalışarak, alıntılarla özetledik. Or
taya çıkan görünüm ciddidir. T ek
nik eğitim konusunun bütününe, bu
arada teknikerlik kesimi sorunla-rına acilen ve yapıcı olarak, çözüm
getirmek zorundayız. Anlaşılıyor
ki, bunu da en iyi biçimde tekniK
eleman örgütleri gerçekleştirebile
cektir.
Gelecek sayımızda tekniker so 
runu konusunu işlemeye devam edeceğiz.

1978),

Toplam ö ç renci sayısı
1973 - 1974
9000

1974-1975
20500

Tablo 3. (ÜBYP. Sayfa 760. Tablo

1975-1976

1976-1977

1977-1978

39.000

66.000

110.000

589)
TÜTED HABERLE (i

Bundan böyle üye ödentileri
nin düzenli bir şekilde toplanma
sı için işyeri temsilcilikleri ku
rulması kararlaştırılmış ve bu
amaçla TMMOB işyeri temsilci
leri ile toplantı yapılarak aynı
zamanda TÜTED işyeri temsil'ciliği konusu görüşülmüştür.
Tüm üyelerimizin üye öden
tilerini düzenli bir şekilde ödeme
si TÜTED’in mali djurumuntı
güçlendirecek ve üye ile TÜTED
arasındaki ilişkiyi sürekli kıla
caktır.
TÜTED Yönetim Llurulu 1.
Her üyemizin TÜTED’in öMayıs. 1974 tarihine kadar üye denti ödeme kampanyasına ka
ödentilerini ödemeyen TÜTEO tılması yeni üye kaydetmesi ve
üyelerinin ödenti borçlarını af- şubeleri ile ilişki kurması, gefetmiştir.
rekmeflrtediıt.

Tüted’i Üye
Ödentilerimizi
Düzenli
Ödeyerek
Güçlendirelim
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Başyazı

Şimdi yine İşverenler Sendikasının Geriel Kurulunda bir ko
nuşma yapan Halil KAYA’nm

SERMAYE SERMAYEDEN YANADIR
(Baştarafı Sayfa l ’tle

dediklerinden şu sözlerine baka

lım: «İş bulmuş ve örgütlenmiş guruplara yeni haklar sağlama
yerine, hükümetin işsizlik sorununu halletmesini» istiyor. Bunun
la n|e demek istiyor? İlkin şunu: İktidar işçileri yüksek ücret
verme, kıdem tazminatını yüksek tutma politikasından vaz geç

Nesiller boyu süreceği beklenen ama geçtiğimiz 14 Ekim
seçimlerinde noktalanan dönemden sonra, birde siyasi iktidarda

sin. Daha sonra, «İşsizlik sorununun halledilmesi ise büyük ya
tırımlarla çözümlenir». Bakın bu «büyük yatırımlar» nasıl ola

«Hoş olmayan» değişiklik oluverince, pek fazla yurtsever olan
sanayici ve işadamlarımız 2 Ağustos bildirisinin 9 uncu madde

cakmış: «Büyük yatırımlar, ekonomiktir. Bunun gerçekleşmesi ise
hayalî modellerle mümkün değildir.» İşte ikinci sonuç; İktidar

sinde yazdıkları gibi, üstlerine düşen görevleri bütün güçleriyle

kooperatifçiliğe ve halk sektörüne dayalı kalkınma

nasıl yerin'e getireceklerdi? Hükümet bir türlü özel sektörü tat

vaz geçmelidir.

min edici ve rahatlatıcı sözler söylemiyor, üstüne üstlük «Koo

modelinden

Peki ne yapmalıdır? Burda da sözü, Yaşar Holding

İdare

peratifçiliğe ağırlık verilecek», «Halk Sektörü» gibi ürkütücü söz

Meclisi Başkanı Selçuk YAŞAR'a bırakalım: «Halk sektörü kur

ler ediyordu. Pek tabi yarınından emin olmayan iş adamlarımız

ma girişimi büyük İBkonomik yanılgıdır. Şayet halkın tasarrufla

da, yatırımları yapmaktan kaçınıyorlardı.

rının gerçekten verimli ve sosyal adalet ilkelerine uygun bir şe

19 Nisan 1974 tarihinde işverenler sendikasının Ankara'da

kilde değerlendirilmesi isteniyorsa bunun yolu, Sermaye Piyasa

masının şart olduğunu» söylüyor ve «Hükümetin zaman zaman

sı Kanununun bir an önce çıkartılarak ekonominin en dinamik
ve VERİMLİ kesimini meydana getiren özel sektöre halkın daha
geniş bir ölçüde iştirakini sağlamak, hem hepimizin arzuladığı

belirttiği ekonomik ve sosyal görüşler YETERİ KADAR (7) açık

sosyal adalet ilkesini gerçekleştirecek, hem de Türkiye'nin hızlı

değildir.» sonra şunu ekliyor «Özellikle, hür teşebbüs (;) ün ya

kalkınmasına olumlu katkıda bulunacaktır.

rınına güvenme gereği gözden uzak tutulmaktadır.» diye görüş
lerini belirtiyordu.

manada halk sektörü bu olmak lazım gelir.»

yapılan genel kurulunda bir konuşma yapan Halil KAYA: «Hü
kümetin

ekonomik konularda hür teşebbüsün (!..) görüşünü al

Bu kadar bilimsel, bu kadar

Bizim

anladığımız

yurtsever ve bu kadar insani

Nasıl belirtmesindi ki, işler hiçte eskisi gibi «istikrarlı bir o r

bir konuşmaya karşı insana şapkasını çıkarmaktan başka bir-

tamda» ve «güven \#erici bir hükümetin» olduğu dönemlerdeki
gibi gitmiyordu. Örneğin yeni iktidar, 1971-1973 döneminin baş

şey kalmıyor. Ama gelin şapkamızı çıkarmadan önce TÜTED’ir.

bakanlarından Ferit MELEN'in 3 ncü 5 yıllık planın önsözünde
dediği «Yeni stratejide özel kesime çok büyük bir yer verilm iş

adlı yazıdan şu satırları okuyalım :

tir, «Makina ve madeni imalat, kimya sanayileri kurmak isteyen
leri ÖZELLİKLE TEŞVİK EDECEĞİZ» ve «Teşvik kanunu tasarısı
nı bu maksatla hazırladık» gibi sözler söyleniyordu. Çok sayın
işadamlarımızın ve yurtsever

sanayicilerimizin yeni

iktidardan

hoşnut olmamaları ne kadar haklı değiimi?
Genel kurula sunulan Çalışma Raporunda ise daha da ileri
gidiliyor \^e şu istekler öne sürülüyordu :
1.
ğildir.

12 Marttan sonra yapılan yasa değişiklikleri yeterli de

2.

Sendikalar Kanununda gerekli değişiklikler yapılmalı vs

Ortaklıklar»

«Amerika’da halkın % 86 sının hiçbir hisse senedi

yoktur.

Büyük hisse senetlerinin sahipleri ise toplam hisse senetlerinin
% 80 nini ellerinde bulundurmaktadırlar. Ve nüfus içindeki oran
ları % 1.6 aynı zamanda eyalet ve mahalli idarelerce çıkarılan
tahvillerin % 100 ünü, anonim ortaklık tahvillerinin % 85 ini el
lerinde tutmaktadırlar. Ve 1000 dolarlık hisse

senfedine öden«r

yıllık faiz tutarı iki iş gününe ödenen ücrete eşittir.» Ne kadar
halka açık ve halka yararlı değil mi?
Şu son günlerde «Yatırımlar aksıyor», «özel sektör tedirgin»
yaygarasının arkasında yatan gferçekler kısaca bunlardır. 1971-

Demekler Kanunundaki bir çok hükümler sendikalar içinde uy
gulanmalıdır.
3.

16 ncı sayısında yayınlanan «Halka açık anonim

1973 döneminin özlemlerini gün geçtikçe

içlerinde daha fazla

duyanlar günümüzde demokratik ve kalkınmayı daha geniş ta 
banlı olarak düşünen güçlerle çatışıyorlar, çatışacaklar.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu yeterli değildir,

İşçi hareketlerini önleyecek değişiklikler getirilmelidir.

1)

1 den 7 ye kadar olan num aralardaki büyük harfler bize ait.

2)

Faydalanılan kaynaklar ;

Ne kadar haklı istekler değiimi? Sen tut 1961 Anayasasının

a.

«Lüks» kısımlarını değiştir, kanunların «zararlı» kısımlarını «ya
rarlı» hale gjetir, «boşlukları» bir güzel «doldur.» Bugünkü ikti
dar, «lüks», «zararlı», «ayak bağı» olan kanunları geri getirme
hazırlıkları içerisine girsin. Gerçekten İktidara kızmakta yerden

Hükümet görüşünü açıklamalıdır
sorunlannın tek çözümünün bu
kitlenin sendikalaşma, toplu
sözleşme ve grev haklarına sahip olarak, üretim faaliyeti içinde birlikte çalıştıkları işçilerle aynı statüye kavuşmala-

b.

Yankı 160-161 nci sayılar.

c.

TÜTED 11 ve 16 ncı sayılar.

5 Nisan - 24 Nisan arasındaki M illiyet, Cum huriyet ve Yeni
Ortam gazeteleri.

göğe kadar haklılar değil mİ?

(Baştarafı Sayfa î ’de)

3)

III ncü 5 yıllık plan.

n n da yattığını defalarca belirimişlerdir. 1. Teknik Eleman
Kurultayı bu görüşü bir kere
daha ve çok güçlü bir şekilde
tüm teknik elemanların ortak
görüşü olarak ortaya koymuştur.
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Teknik
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1. TEKNİK ELEMAN KURULTAY KARARLARI
O

TEKN İK ELEMAN KURULTAYININ HER SENE
TEKRARLANMASI KABUL EDİLDİ

Türkiye Birinci Teknik Eleman
Kurultayının iki gün süren çalışma
larının sonunda şu bildiri yayınlan
mıştır :
Çalışan kesimlerin bir parçası
olduklarını, yurtsever bir bilinçle
kavramış olan ve Türkiye’deki 150
bin teknik elemanı temsil t»den 29
örgüte mensup teknik elemanlar,
Birinci Teknik Eleman Kurultayın
da bir araya gelmişlerdir. Bu Ku
rultay, demokrasi, özgürlük ve halli
yararını savunma yolunda yeni bir
adım, önemli bir aşamadır.
Teknik elemanlar da tüm çalı
şan kesimler gibi, 1970 sonrasında
ağır antidemokratik baskılara ma
ruz kalmışlardır. Bu dönemde çıka
rılan Personel Kanunu il© teknik ele
manların ücretleri düşürülmüş, sen
dikaları kapatılmış, meslek
kuru
luşları yokedilmek istenmiş, dernek
lerinin demokratik haklan ortadan
kaldırılmıştır.
Karanlık günlerden geçmiş ve
hâlâ antidemokratik yasaların ağır
lığını hisseden kişiler olarak, özgür
lüğün ve demokratik hakların savu
nulmasının bir yurtseverlik görevi
olduğu inancındayız. Teknik eleman
lar olarak bizler biliyoruz ki, mev
cut ekonomik ve politik yapı, yara
tıcı gücümüzü halkımızın hizmeti
ne tam olarak sunmamızı, ekonomik
ve demokratik haklarımıza tümüy
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1. TEKN İK ELEMAN KURULTAYI KARARLARINI
YÜRÜTMEK ÜZERE TÜTED, TEK-DER, TMMOB
GÖREVLENDİRİLDİ.

le sahip olmamızı, yabancıların ül
kemize zararlı olarak girişimlerini
önlememizi engellemektedir. Bu, çar
pık yapısal durumun sürdürülme
sinde tekelci sermayenin yerli ve
ve yabancı unsurlarının çıkan var
dır. Ve tüm sorunlarımızın çözümü,
ancak bu bozuk yapının çalışanla
rın ve yurdumuzun çıkarlarına dö
nük
bir şekilde
değiştirilmesiyle!
mümkündür.

caktır. Bu bakımdan tüm çahşanlar kapatılan kapılar açılmak, toplum«
grev ve toplu sözleşme ile donatılmış da iş olanakları sağlanarak üniversi
sendikal haklarını almalıdırlar.
tel vet yüksek okulların kapsiteleri
genişletilmeUdir.
Teknik elemanların demokratik
i. Kapatılmış olan teknik eği
ve ekonomik
hakları «İde etmede tim kurumlan ve tekniker okulları,
gösterdikleri başarı, tüm çalışanla liretimle de ilişkisi kurularak yeni
rın bu haklara sahip olması yolunda den açılmalıdır. Üretim içinde eği
önemli bir adım olacaktır.
tim e(sas olmalı, her kademedeki
teknik
elemanla bir üst kademedeki
4. Teknik elemanlardan kamu
hizmetlerinde en iyi bir biçimde ya eğitim olanağı sürekli açık tutulma
Demokrasi ve özgürlük yolunda, rarlanılması için grev ve toplu söz lıdır.
çalışanların demokratik ve ekono leşme yetkileriyle donatılmış sendi
TEKNİK ELEMAN KURUL
mik haklarım almaları için kazanıla kal haklar tanınmalıdır. ASunun dı
TAYI, TEKNİK ELEMANLARIN
cak her demokratik mevzi, bizlerin şındaki bütün çözümler yüzeysel ve
HALK ÇIKARLARI DOĞRULTU
ve tüm halkımızın sorunlarının çö geçici olmaktan öteye geçeuıiyecek,
SUNDAKİ
MÜCADELELERİNİN
zümü yolunda yeni bir aşama ola teknik elemanların halka ve yurda GÜÇLENMESİNİ VE YAYGINLAŞ
ea fazla yaran sağlaya«,ak şekilde
caktır.
MASINI AM AÇLAYAN BİR ÖR
Tüm teknik elemanlar, böyle bir istihdamım engelleyecektir.
GÜTLENME BİÇİMİDİR.
Halkımıza demokrasi ve özgür
mücadelenin sürekliliğinin bilincin
VE KESİNLİKLE BİLİNMELİ
de olarak, aşağıdaki görüşlerini hal lük vaadeden hükümetin, bu konuda DİR Kİ ORTAK MÜCADELEMİZ,
kımıza ve ilgililere duyurmayı, bun ki tutumunu açıklık ve kesinlikle be AN A
HEDEFİNE
VARINCAYA
ların gerçekleşmesi için bütün gü lirlemesini istiyoruz.
KADAR DEVAM EDECEKTİR.
5. Teknoloji veı teknik hizmet
cüyle çalışmayı bir (yurtseverlik bor
ithali, yabancı sermayenin, geıl bıcu olarak kabul eder :
raktarılmamızda, kullandığı en et
1. Halkımızın demokratik is
kin araçlardandır. Teknoloji seçüııinteklerinin bir sonucu olarak ger
de ve uygulanmasında yabancılaruı
çekleşme yoluna girmiş olan gemi
değil yurdumuzun çıkarlarının göze
af, tüm siyasi suçlan kapsayacak
tilmesi zorunludur. Tüm demokratik
bir biçimde mutlaka çıkarılmalıdır.
güçleri, yabancı çıkarlarını gözeten
Genel af, baskı döneminin kapan teknoloji ve teknik Mzmet ithali gi
dığım ilân eden bir demokrasi bel rişimlerine karşı çıkma mücadele
gesi olacaktır. Kurultayımız, böyle mizde yanımızda olmaya çağırırız.
bir affı engelleme yolundaki her Bu mücadelenin ilk hedeıfleri, yaban
türlü çabayı, ha.lkimi7.rn mahkûm et cı ortaklı proje bürolarının kapatıl
tiği geride kalan karanlık dönemin ması ve yurt çıkarı ile bağdaşma
antidemokratik bir kalıntısı olarak yan teknik hizmet ithaline son ve
niteler. Ve bu gibi çabalara karşı çı rilmesi olmalıdır.
kılmasının gerekli olduğunu belirtir.
Haziran ayı içersinde
Ülkemizde uygulanacak tekno
TÜTED Genel Kurul top
2. Türkiye Birinci Teknik Ele lojilerin saptanmasında,teknik mes
man Kurultayı, 1961 Anayasasını, lek kuruluşlarının görüşleri doğrul
lantısına delege seçmek
lüks sayan görüşü reddeder. Karan tusunda davranılmahdır.
ve yeni yönetim kurulla
lık dönemin bir diğer kalıntısı olan
rım seçmek üzere TÜTED
6. Bağımsız ve halk yararına
antidemokratik Anayasa değişiklik
bir kalkınma ve sanayileşme doğrul
Şubeleri genel kurullarım
leri mutlaka düzeltilmeli ve 1961
tusunda
yapılacak
girişimlerin,
ulu
Mayıs ayı içersinde top
Anayasasındaki demokratik haklar
sal teknik eğitim pramidini güçlen
daha dafazlasıyla halkımıza verilme
layacaklardır.
direrek desteklenmesi zorunludur.
lidir. Birçoğu antidemokratik Ana
Bu piramidin gerçek anlamıyla oryasa değişikliğinin sonucu olan
TÜTED’in örgütlenme
taya konulması, yani yetiştirilecek
antidemokratik yasalar da değişti
sine
ve çalışmalarına bü
insan gücünün nitelik ve niceliğinin
rilmelidir.
yük katkıda bulunacak şu
saptanması bir ulusal teknoloji po
be genel kurullarına tüm
3. Halkımızın üretici gücünden litikasının belirlenmesiyle mümkün
tam olarak yararlanılması, insan gü dür. Bugün iç'in eğitim pramidinde
TÜTED üyelerinin katıl
cü ve doğal kaynaklarımızın geliş yeri olmayan geçici tedbirlere itibar
ması dileğimizdir.
tirilmesi, ancak çalışanların özgür edilmemeli, üniverste ve yüksek oce örgütlenebilmesiyle mümkün ola kullann önünde bekletlen gençlere
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