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Anayasanın 46. Maddesinin değiştirilerek kamu kesiminde çalışanların 
sendika kurma hakkının kaldırılması üzerine TEKSEN'in yürüttüğü 
faaliyetleri yürütmek üzere 22.9.1971 tarihinde TÜTEB (Türkiye Teknik 
Elemanlar Birliği) kurulmuştur. 

Yapılan görev bölümünde Başkanlığa Yavuz Önen (Mimar) , Sekreterliğe 
Melih Altınoklar (Makina Müh.) , Muhasip üyeliğe Osman Aybers (Mimar) , 
Yönetim Kurulu üyeliklerine de Evren Karayel (inşaat Müh.) , Fevzi Şolt 
(Makina Müh.) ve Yalçın Saraçoğlu (Elektrik Müh.) getirilmiştir. 

4.11.1971 tarihinde Oda Temsilcileri ile bir toplantı yapılmış, toplantıya 
katılan. Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, inşaat Mühendisleri 
Odası, Harita Mühendisleri Odası prensip olarak TÜTEB'i destekleme kararı 
almışlar, TÜTEB'in kuruluşunun Teknik Personel kitlesine duyurulması için 
ekli olarak sunduğumuz Kuruluş Bildirisini ve Giriş Bildirgesini oda 
organlarında yayınlamayı kabul etmişlerdir. 

Ekli kuruluş bildirisi ve giriş bildirgesinin odanız organında yayınlanmasını 
diler, yardımlarınızı ve eleştirilerinizi bekleriz. 
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TEKNİK ELEMANLARA ÇAĞRI 

Bilim ve teknoloj i , gelişme ve değişme süreçlerinde 
toplumsal yapıların biçimlenmesini sağlayan ve 
oluşturan araçlardır. Bir ülkenin teknik gücü de 
toplumsal yapı değişiminin etkin ve önemli bir öğesidir. 
Teknik kadroların eğit i lmesi ve ist ihdam polit ikaları da 
o ülkede egemen olan ekonomik ve polit ik güçlerin 
çıkarlarına göre düzenlenir. Ekonomik düzen ve 
sanayileşmenin niteliği başka bir deyişle öngörülen 
kalkınma modeli de teknik içinde oluştuğu, biçimlendiği 
ortamın temel belirleyicisidir. 

Son 20 yıldan beri ülkemizde öngörülen, ekonomik 
kalkınma ve sanayileşme modeline uygun bir eğit im 
ve ist ihdam polit ikası, teknik gücümüzü, gizli ya da 
açık işsizliğe, meslek dışı faaliyete ya da yur t dışına 
itmişt ir. Ayrıca yabancı teknik hizmet ithal edilerek 
teknik gücümüzün gelişmesi engellenmekte ve giderek 
niteliksiz, yeteneksiz ve üretkenliği olmayan kadrolar 
haline dönüşmesine yol açmaktadır. Toplumumuza 
egemen çıkar guruplarının düzenlediği ücret polit ikaları 
da teknik gücümüzün bir kenara it i ldiğinin açık 
kanıtlarıdır. Sorunlarımızı işte bu bütünlük içinde 
ele alıyoruz. 

Son Anayasa değişikl iği ile, üyelerinin ekonomik ve 
sosyal haklarını yur t çıkarları çerçevesinde yılmadan 
savunan ve bir buçuk senedir örgüt lenme çabasında 
olumlu gelişmeler gösteren TEKSEN faaliyetten 
menedilmişt ir . Ve bu menediliş teknik elemanların, 
örgüt lenmenin, Teksen içinde bir leşmenin, yani teknik 
elemanlar arasında yaratılan Mühendis-Tekniker, 
Mühendis-Mimar gibi çelişkileri bir yana itip birlik 
olmanın bilincine vardıkları bir sırada olmuştur. 
Fakat örgüt lenme, bir l ikte mücadele etme, haklarımızı 
savunmayı sürdürmemiz gerekmektedir. Bugünkü 
koşullar altında beraberliği ancak bir «bir l ik» içinde 
sağlayabileceğimizi düşündük ve tüm teknik elemanları 

içine alan TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR BİRLİĞİ, 
TÜTEB'İ kurduk. Birliğimiz yerli ve yabancı çıkar 
gruplarına ve onların uygulamalarına karşı ülke 
çıkarlarını ve teknik elemanların haklarını savunmak, 
güçlü bir demokrat ik baskı grubu olmak üzere 
örgüt lenmek amacındadır. Bu örgüt lenmeye katılmanın 
yurtsever her teknik elemanın bir ödevi olduğu 
inancındayız. 

TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR BİRLİĞİ 
YÖNETİCİLERİ OLARAK 

— Yabancı ve yerli çıkar gruplarının ülkemizin 
kaynaklarını sömürmesine, 

— Teknik gücümüzün gelişmesini engelleyen ve onu 
yozlaştıran yabancı teknik hizmet ithaline, 

— Kamu kaynaklarının verimli ve üretken olmayan 
yatırımlarla tüket i lmesine, 

— Halkımızın gerçek ihtiyaçlarına öncelik vermeyen 
yatırımlara, 

— Ülke verilerine dayanmayan bir eğit im ve ist ihdam 
polit ikasına, 

— Teknik elemanları sömürmeye yönelmiş ücret 
polit ikacılarına, 

— Bugün çoğunluğumuzu bir geçim sıkıntısına sokmuş 
olan ve git t ikçe artan hayat pahalılığına, 

— Karşı örgüt lenmeye ve Anayasanın öngördüğü 
yollarla demokrat ik bir mücadele yurtsever ve haklı 
sesimizi en etkin bir biçimde duyurmaya kararlıyız. 

GÜÇ BİRLİKTEN DOĞAR, TÜTEB'DE BİRLEŞELİM. 

TÜTEB 

TÜRKİYE TEKNİK ELEMANLAR BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU 
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Adı ve Soyadı : Birlik üye N o : 
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Çalıştığı kesim 

Kamu Kesimi özel Sektör Serbest 
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Birliğin tüzüğünü okudum ve hükümlerini kabul ettim. 
Üye yazılmam için gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 
Aylık ödentimin mutemedim tarafından kesilerek Birliğe gönderilmesini kabul edi-
yorum. 
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yazarak ekleyiniz 


