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Eleman Kurultayı Çalışmaları
2.1. B* çalışmalar 2 aşamada gerçekleştirilecektir.
I. Aşama; Ekli çizelgeye göre BSlgesel Kurultayların düzenlenmesi
II, Aşama:Bölgesel Kurultaylarda üzerinde tartışılan konular arasında
hemen her kurultayca paylaşılan ortak noktalar bulunduğura
ve bu noktaların somuttaki ortak sorunları, içerdiği oranda
merkezi bir kurultaydatartışılmasms ihtiyaç duyulduğu sap
tandığı takdirde gündemini bu tür konuların oluşturacağı
bir merkezi kurultayın düzenlenmesi
2 .2 .

Kurultayların nasıl düzenleneceği:
I. Aşama çalışmaları için merkezi bir komite oluşturulacaktır. Bu
komite bölgesel kurultayları düzenlemek üzere bölgesel komiteleri oluş
turacaktır, Bölgesel komiteler bölgesel kurultaylara! düzenlemekle görev
li olacaktır. Bölgesel komiteler arasında eşgüdüm, bölgesel komitemerkez (34 teknik eleman örgütü
) ilişkisi merkezi komite tarafındı
sağlanacaktır. Merkezi komite, bölgesel komitelerin çalışmalarını iz
leme, denetleme ve yöneltme, bölgesel kurultayları izleme ve değer
lendirme ile de sorumlu olacaktır. Merkezi komite aşağıdaki örgütlerin
temsilcilerindei oluşacaktır:
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BÖLGESEL KURULTAYLAR
Toplanacağı Kapsadığı Çevre
Yer
Adana

Hedef a Yerel
Alınan Düzenleyiciler
Tarih

Antalya-Mersin- 1-Tarım kesiminde çalışan
Adana-Îskendeteknik elemanların sorunrun-Gaziantep
lan
ve diğer Güney 2-Çarım kesiminde çalışan „ '
doğu illeri
teknik elemanların ülke
miz koşullarındaki top
lumsal görevi ne olmalıdır.

1 -Madencilik

Zonguldak

I

Gündemi

sektöründe ça
lışan teknik elemanların
sorunları
2-Madencilik sektöründe ça
lışan teknik elemanların
ülkemiz koşullarımdaki
toplumsal görevi ne olma
lıdır.

İstanbul

izmtistitantm- l-Ülkemiz koşullarında işçitytımJtoiıil
teknik eleman ilişkileri;
İstanbul-İzmit- 2-Ülkemizde toplumsal çerçeBursa^ve Trakvede işçi-teknik eleman
ya illeri
diyalogunun kurulabilmesi
nin, işçi-teknik eleman
yakınlaşmasının ve ¡birlik
teliğinin maddi koşulları

İzmir

tzmir-ManisaAydın-Denizli

1-Teknik

elemanlar ve iş
güvenliği sorunu, iş güon«wLlerinin alınmasında
teknik elemanların sorum
luluğu
2-Teknik elemanlar ve ülke
mizde çevıte kirlenmesi
sorunu, çevre kirİnmesi
nin önlenmesinde teknik
elemanların sorumluluğu

•3«

Türkiye*de sanayi çarşıla
rı ve zenaatkarlık olgusu;
bu ©lguya karşı teknik ele
manların yaklaşımı ve tav
rı ne olmalıdır

İnşaat sektöründe serbest
çalışanlar, bu sektörde iş
veren
çalışanlar arasın
daki ilişkiler, bu söktörde
çalışan teknik elemanların
sorunları

1-Türkiye1de mevcut üretim
ilişkileri içinde mühendis
ve mimar kesimiyle teknik
elemanların diğer kesimleri
arasındaki ilişkilerin içer
diği sorunlar, bu sorunların
çözümünün maddi koşulları
*
2-îDürkiye1de teknik eğitim
sorunu

Çalışanlar Kurultayına iligkln çalışmalar:
3 .1 .

Çalışanlar Kurultayına ilişkin çalışmalar iki aşamayı içerecektir:
I. Aşama: Çalışanlar Kurultayı konusunda bir çağrı ve program
önerisinin hazırlanarak diğer demokratik kuruluşlarla
ilişkiye geçilmesi
II.Aşama: Bir çalışanlar kurultayı düzenleme konusunda diğer de
mokratik kuruluşlarla ©rtak bir karara varılabildiğinde
diğer demokratik kuruluşlarla ortaklaşa sürdürülecek
çalışmalar

3.2, Çalışmaların 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 yetki
lilerinden oluşan kurula iletmek üzere bir komite görevlendiril
miştir.
Komite aşağıdaki Örgütlerin temsilcilerinden oluşacaktır:

*

3 «3 .

Zamanlana:

Ülkemizde teknik eğitimin sorunları konusunda yapılacak çalışmalar:
4 .1 . Meslek öncesi ve içi teknik eğitimin durumu ve sorunlarının bugünkü
üretim ilişkileri açısından iacelenmesi, durum ve sorunların sap
tanmasından sonra genelde ülke çıkarları, özelde teknik eleman
çıkarlara açısından çözüm önerilerinin geliştirilmesi, özellikle
teknik eleman kitlesinin farklı meslek kesimlekinin öğitia sorun
larının bugünkü üretim ilişkileri açısından yorumlanması için,
diğer bir deyişle bu içeriktdfci bir “teknik eğitim {»poşunun11
hazırlanması için aşağıda sıralanan örgütlerin temsilcilerinin
katılacağı bir komite oluşturulacaktır:

;
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Söz konusu paporun hazırlanması sırasında, komitece saptanan bir
kısıra sorunlara açıklık getirebilmek, bunların çözümüne yönelik
önerileri saptayabilmeJ^aaacıyla panel, açık otum», ve konferans
lar düzenlenecektir. Bu ve benzeri faaliyet, raporun düzenlen
mesinden sonra da paporun getirdiği önerileri kamu oyuna duyur
mak, benimsetmek amacıyla sürdürülecektir. Sözü edilen düzen
lemeler de aynı komite tarafından üstlenilecektir#
Bu komite, gündemini "teknik eğitim sorunlarının" oluşturacağı
bölgesel kurultayın düzenlenmesine de katkıda bulunacak ve
sözü edilen raporunu bu kurultaya da sunacaktır.
4 #2 .

Zamanlama:

5- Sosyal Güvenlik Fonu - Sendikalaşma Fonu:
Her örgüt sosyal güvenlik fonu, sendikalaşma fonu ve hukuk bürosu ko
nusundaki yaklaşımını•e.o........ .
tarihine kadar saptayarak bu
tarihte yapılacak bir ortak toplantıya getirecek; Bu toplantıda örgüt
lerin olanakları, vmrs» bu konudaki girişimleri gözden geçirilerek
öncelikle örgütler arası dayanışmanın nasıl sağlanacağı saptanacaktır.
Bu ve izleyen toplantılarda ortak yararlanmaya açık bir fon sistemi
ve hukuk bürosunuh nasıl oluşturulabileceği sorunu çözüme bağlanacaktır
Teknik eleman kıyamlarının niceliği ve niteliği konusunda örgütlerimi
zin zamanında ve doğru olarak bilgilenebilmeleri için her örgüt kendi
üyeleri ile ilgili bu tür bilgileri anında ve eğer var ise konuya iliş
kin girişimleri hakkındaki bilgilerle birlikte bütün diğer örgütlere
kollektif bir mektupla bildirecektir.
6- Diğer güncel sorunlara lliakla çalışmalar:

1

.6.
6- Diğer güncel sorunlara itlşkin çalışmalar:
6,1, İş güvenliği konusundaki çalışmalar:
İş güvenliği sorununu Tüıakiye genelinde ve özelde incelemek,
sorunun çözümünü araştırmak diğer bir deyişle ”iş güvenliği so
runu” konusunda bir rapor hazırlamak üzere aşağıda sıralanan
örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir komite kurulacaktır.

Bu komite gündeminde bu konunun da yer alacağı bölgesel kurul
tayın düzenlenmesine katkıda bulunacak, hazırladığı rapor bu
kurultaya da sunulaçaktır. Bu komite, ortak bir iş güvenliği
fonu oluşturabilme olanaklarını da araştıracak, saptayacağı
öneriyi 34 teknik eleman örgütü ortak toplantısına getirecektir.

6.2.

tggj »memur? ayrımı konusundaki çalışmalar:
Bu konuda programda öngörülen çalışmaları yapmak üzere aşağıda
sıralanan örgütlerin temsilcilerinden oluşan bir komite kuru
lacaktır.

Komite işçi-meraur ayrımı konusunu genelinde inceleyecek, kapıkulluğunu geliştirmeye yönelik uygulamaları izleyecekjbu uy
gulamalardan örgütlerimizi sürekli haberdar edecek- mevcut
karşı çıkışları da değerlendirerek bu ayrıma kakşı eylem önerile
ri geliştirecek ve bu önerilerini 34 teknik eleman örgütü ortak
toplantısına sunacaktır.
Komite çalışmalarına işçi kesiminin temsilcilerinin de katıl
masını sağlayaçak girişimlerde bulunacaktır. Hangi sendikalarla
bu yönde ilişki kurulacağı örgütlerimizin ortak kararıyla şaptanacaktır.

3. Diğer güncel sorunlara ilişkin çalışmalar:

Diğer güncel soranlara ilişkin çalışmaları yürütmdc üzere sü
rekli bir komite oluşturulacaktır. Bu komite öncelikle; hangi
güncel sorun için, ne zaman ve hangi biçimde girişimlerde bu
lunulacağı konusunda öneriler geliştirerek 34 teknik eleman örgü
tünün ortak kararma sunacak, bununla birlikte gınayi-fr«*•*«*g±n
örgütlerimizin ortak kararıyla kendisine verilen konularda in
celeme ve araştırmalar yapacak ve/veya yaptıracak, girişimler
de bulunacaktır^Bu komite aşağıda smrajanan örgütlerin ör
gütlerin temsileilerMâen oluşacaktır:

