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İlgi: TÜTED Genel Merkezi'nin 22.11.1976 tarih ve 1976/330 sayılı
yazısı.
Teknik Eleman Örgütlerinin temsilcileri Ortak Eylem Programının uygulan
masına ilişkin gelişmeler üzerinde görüşmek üzere 17 Aralık 1976 günü
saat 13.30*da TÜTED Genel Mrrlcezinde biraraya geldiler. Aynı saatlarda Ti’MOB ve bağlı odaların başkan vesekreterler düzeyinde bir başka
toplantısı olduğu için katılımın sınırlı kaldığı söz konusu toplantıda
aşağıda sıralanan örgütlerin temsilcileri bulundular.
TMMOB .. ................ ............... Önder Küçükkaragöz
1O ............. ,...... ............. .
M.Emin Özkan
KMO .............. ..................... Yusuf Kılıç
¡'•ad. '.C.......... ...................... Samih Özgen
Kimyagerler Derneği ....... ............ . Mus'afa Döşemeci
TÜTED ......... ................ ....... .. A .C-oker
H ,Orhun
mcilciler, gündemde bulunan

şu maddeler ünerinde görüştüler;

İpi 11 te. çalışmaları__hakkında bilgileme;
TÜ D* tarViinia'n "komite çaTışi;:aları~lıak]:ında bilgi; verildi. Komite
ça Sıçmalarında bir ilerleme kaydedilmekle birlikte komitelerin he
nüz, ayrıntılı çalışma programlarını düzenleyemedikleri ve belirli
bil' etkinliğe ulaşamadıkları saptandı. Komite çalışmalarına ivme
kazandırılmasının gereği vurgulandı.
Adana ;_da _yapılmasa öngörülen bölgesel Kurultay »a ilişkin değişiklik:
Bir önceki ortak to'pİantıcTâ Ü^iin^îıuSendîsîeri Oda*sTnın Adana'daki
Bölgesel Kurultayın tarihinin öne alınması isteğini incelemek ve bu
konuda bir karara varmak üzere TMMOB, TÜTED, O.M.O., Türkiye Ziraat
Teknisyenleri Derneği, Teknik Ormancılar Derneşi ve Z.M.O, temsil
cilerinin biraraya gelmesi kararlaştırılmıştı vBakınız sj_lgi yazı).
Adı geçen örgüt temsilcilerinin bu konuyu çözdükleri;Bölgesel Kurul
tay tarihi olarak 8 Ocak 1977'yi hedef aldıkları, O.M.O. ve Z.M.O.'
nün ortak önerisi üzerine Kurv Ita.vın Adana yerine ilersin1de düzen1erimesine karar verdikleri ve gerekli iş"böTuxiiTnif ~ya"parak çaTışmaYara
Taşladıkları saptandı.. Oluşturulan komitenin bu yaklaşımı onaylandı.
Maden Mühendisleri Odasının Zonguldak'da bir_forun düzenlenmesine
ilişkin önejris~i s
'
Maden Mühendisleri Odası temsilcisi; Zonguldak1daki Şubelerinin,
,!Yer Altında Çalışanların Vergi Muafiyetine İlişkin Sorunları" ko
nulu bir forum düzenlemeyi öngördüğünü belirterek, Mad.M.O. Yönetim
Kurulunun forum konusunu yer altında çalışanların diğer sorunlarını
da (iş güvenliği, iş sağlığı vb.) kapsayacak biçimde genişletmeye
ve byı forumun Mad,M,0, Zonguldak Şubesinin Sekretcryalığıııda TÜTED
Zonguldak Şubesinin*ve TMMOB Zonguldak Temsilciliğinin katılımı ile
düzenlenmesine^ adı geçen örgüt merkezlerinin bu foruma Ankara'dan

. 2 .,
katılacak uzmanlar sağlamasının yararlı olacağına ilişkin görüşleri
bulunduğunu anlattı.. Bu görüşlerinin Teknik Eleman Örgütlerince be
nimsenmesi halinde bu forumun da ortak çalışmalar arasına alınabile
ceğini ve bunun Zonguldak'da düzenlenecek Bölgesel ^urultay öncesi
bir hazırlık çalışması olabileceğini belirtti ve bu önerilerinin
değerlendirilmesini^talep etti. Bu öneri tteerinde açılan görüşme
sonucunda; TMMOB, TÜTED, ve Mad.M.O. temsilcilerinin 21 Aralık 1976
günü saat 18,00’da Maden M.O.'nda bir araya gelerek Mad.M.O,'nın
tnerisi doğrultusunda bir çözüme varabilme olanağını araştırmasına
karar verildi, (Söz konusu komite çalışmalarını sürdürmektedir,
varılacak sonuç hakkında örgütlere ayrıca bilgi verilecektir.)
4. X e11 °.n. biraraya gelme tarihinin saptanması:
Telnıik Llaman Örgütleri "temsTlciTerinin gclecek toplantısının
25 Ocak 1977 salı günü saat 18.30*da TÜTED Genel Merkezinde yapılma
sı kararlaştırıldı,
25 Ocak* da buluşmak umuduyla dostça

selamlarımı iletirim.
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