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TÜRKİYE 1. TEKNİK ELEMAN KURULTAYI S O M ERDİ

. TEKNİK ELEMANLARA GREV VE TOPLU SÖZLEME
YETKİLERİYLE DONATILMIŞ SENDİKAL ILIKLAR
TANINI¿ALIDIR
. TEKNOLOJİ SEÇİMİNDE TE UYGULAÜASINDA YABANCILARIN
DEĞİL, YURDUMUZUN ÇIKARLARI GÖZSTİLEC3LİDÎR
. GENEL AF, TÜK SİYASAL SUÇLARI KAPSAYACAK BİÇİHDS
ÇIKARTILI LALIDIR. BASKI DÖNEMİNİN KAPANDIĞININ
BELGESİ OLACAK GENEL APEI ENGELLEMEK İSTEYENLERE
KARŞI ÇIKILMALIDIR
. TÜRKİYE 1 . TEKNİK ELEMAN KURULTAYI,
1961 ANAYASASINI LÜICS SAYAN GÖRÜŞÜ REDDEDER.
ANTİDEMOKRATİK AFAYASA VE YASA DEĞİŞİKLİKLERİ
DÜZELTİLMELİ, DEMOKRATİK HAKLAR HALKIMIZA DAHA DA
GENİ ŞLETİLEREK VERİLMELİDİR
, KAPATILMIŞ OLAN TEKMİŞ EĞİTİM KÜRUULABI VE TEKNİKER
OKULLARI YK7İDEK AÇILMALIDIR
• HALKIMIZA DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK VADEDEN HÜKÜMET,
TUTUMUNU DAH . AÇIK VD İÇESİN OLARAK BELİRLEMELİDİR
. HALK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDAKİ ÎİÜCADELEMTZ,
ANA HEDEF İmi VARINCAYA ILADAR DEVA* EDECEKTİR
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Türkiye Birinci Teknik L31onan Kurultayı sona o m iş vo kurultayda alınan
kararlar bir bildiri ilo açıklanmıştır. Kurultay Balkanı Teoman Öztürk,
Kurultayın bitiminde yaptığı kapanış konuşmacında, 1Ş0 bin teknik d o 
nanın 29kuruluş vo 400 den fazla delege ilo temsil edildiği kurultayın
ekonomik ve demokratik mücedelede örgütlenme düzeylerini geliştirdiğini
söyleniş ve özetle şöyle konuşmuştur s
"Kurultayınız örgütlerine düzeyinizi vo dayanışmanızı daîıa da güçlendire ,ek
olan noktaya ağırlık vermesini bilniştir. Ekonomik ve sosyal haklarınızın
etkin bir biçimde savunulmasını cağlıyacak sendikal haklar konusunda tam
bir görüş birliğine vam ış vo başlıca hedeflerden biri olarak mücadele öne*..'
rilerini geliştirm iştir."
"Demokratik ve ekonomik haklarınızı elde etnedo sağlıyacağımız kazançlar,
sadece teknik elemanları güçlendirmeklo kakmayacak, tekolci sornayo cephesDino

karşı donokfcasi cephesi de güçlendirecektir.

Türkiye Birinci Teknik Uleman Kurultayının iki gün süren çalışmalarının
sonunla şu bildiri yayınlanmıştır s
Çalışan kesinlerin bir parçası olduklarını, yurtsever bir bilinçle kav
ramış olan ve Türkiye’deki 150 bin teknik elemanı tonsil öden 29 örgüte
mensup teknik elemanlar, Birinci Teknik Uleman Kurultayında b ir araya
gelmişlerdir. Bu Kurultay, demokrasi, özgürlük ve halk yararını savunma
yolunda yeni bir adım, önemli bir aşanadır.
Teknik elemanlar da tün çalışan kesinler g ib i, 1970 sonrasında ağır anti denokratik baskılara naruz kalmışlardır. Bu dönemde çıkarılan Personel
Kanunu ile teknik elemanların ücretleri düşürülmüş, sendikaları kapatıl
mış, meslek kuruluşları yokedilmek istenmiş, derneklerinin demokratik hak
ları ortadan kaldırılmıştır.
Karanlık günlerden geçmiş ve hâlâ antidemokratik yasaların ağırlığını
hisseden kişiler olarak, özgürlüğün ve denokratik hakların savunulmasının
bir yurtseverlik görevi ’olduğu inancındayız. Teknik elemanlar olarak bizler biliyoruz ki,mevcut ekonomik ve politik yapı, yaratıcı gücümüzü hal
kımızın hizmetine tam olarak sunmamızı, ekonomik vo demokratik haklarımıza
tünüyle sahip olmanızı, yabancıların ülkenize zararlı olacak girişimlerini
önlememizi engellemektedir. Bu, çarpık yapısal durumun sürdürülmesinde te
kelci sermayenin yerli vo yabancı unsurlarının çıkarı vardır. Ve tüm sctunlarımızın çözünü, ancak bu bozuk®3^pınm çalışanların ve yurdunuzun çı
karlarına dönük bir şekilde' değiştirilmesiyle mümkündür.
Demokrasi ve özgürlük yolunda, çalışanların denokratik ve ekonomik haklarını
almaları için kazanılacak lıcr demokratik mevzi, bizlerin ve tüm halkımızın
sorunlarının çözünü yolunda yeni bir aşama olacaktır.
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Tün teknik elamanlar, böyle bir mücadelenin sürekliliğinin bilincinde larakj aşağıdaki görüşlerini halkımıza ve ilgililere duyurmayı, bunların
gerçekleşmesi için bütün gücüyle çalışmayı bir yurtseverlik borcu olarak
kabul eder s
1. Halkımızın demokratik isteklerinin bir sonucu olarak gerçekleme yoluna
girmiş olan genel af, tün siyasi suçları kapsayacak bir biçimde mutlaka
çıkarılmalıdır. Genel af, baskı döneninin kapandığını ilân eden bir denek-’
rasi belgesi olacaktır. Kurultayımız, böyle bir affı engelleme yolundaki
hor türlü çabayı,haİkimizin mahkum ettiği geride kalan karanlık dönemin
antidemokratik bir kalıntısı olasak niteler. Ve bu gibi çabalara karşı
çıkılmasının gerekli olduğunu b elirtir.
2. Türkiye Birinci Teknik Uleman Kurultayı, 1961 Anayasasını, lüks sayan
görüşü reddeder. Karanlık dönemin bir diğer kalıntısı olan antidemokratik
Anayasa değişiklikleri mutlaka düzeltilmeli ve 1963) Anayasasındaki demok
ratik haklar daha da fazlasıyla halkınıza verilmelidir. Birçoğu antidemok
ratik anayasa değişikliğinin soııuou olan antidemokratik yasalar da değiş
tirilm elidir,
3. Halkımızın üretici gücüııdcn tam olarak yararlanılması, insan güoü ve
doğal kaynaklarımızın g eliştirilm esi5 ancak, çalışanların özgürce örgütlene
bilmesiyle mümkün olacaktır. Bu bakımdan tüm çalışanlar grev ve toplu söz
leşme ile donatılmış sendikal haklarını almalıdırlar.
Teknik elemanların demokratik vo ekonomik hakları elde etmede gösterdik
leri başarı, tüm çalışanların bu haklara sahip olması yolunda önemli bir
adım olacaktır.
4. Teknik elemanlardan kamu hizmetlerinde en iy i.b ir biçimde yararlanılma
sı için grev vo toplu sözleşme yetkileriyle donatılmış sendikal hakları
tanınmalıdır. Bunun dışındaki bütün çözümler yüzeysel ve geçici olmaktan
öteye geçomiyccok, teknik elemanların halka ve yurda on fazla yararı sağ
layacak şekilde istihdamını engelleyecektir.
Halkımıza demokrasi ve özgürlük vaadoden hükümetin, bu konudaki tutumunu
açıklık ve kesinlikle belirlonosini
istiyoruz.
5. Teknoloji ve teknik hizmet ith ali, yabancı sermayenin, geri bıraktırılmamızda kullandığı en etkin araçlardandır. Teknoloji seçiminde ve uygulama*,
smda yabancıların değil yurdumuzun çıkıklarının gözetilmesi zorunludur.
Tün demokratik güçleri; yabancı çıkarlarını gözefien teknoloji ve teknik
hizmet ithali girişimlerine karşı çıkma mücadelemizde yanınızda olmaya
çağırırız.
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çağırırız. Bu nücadolonin ilk hedefleri, yabancı ortaklı proje
■bürolarının kapatılması ve yuit çıkarı ilo bağdaşmayan teknik
hizmet ithaline son verilmesi olmalıdır.
Ülkenizde uygulanacak teknolojilerin saptanmasında, teknik meslek
kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda drvranıİnalıdır.
6 . Bağımsız ve halk yararına bir kalkınma ve sanayileşme doğrultusunda
yapılacak girişimlerin, ulusal teknik eğitin piramidini güçlendirerek
desteklenmesi zorunludur. Bu piramidin gerçek anlamıyla ortaya konulma
sı,yani yotiştiL’ilocjfc insan gücünün nitelik ve niceliğinin saptanması
bir ulusal teknoloji politikasının belirlenmesiyle mümkündür. Bugün
için eğitin piramidinde yeri olmayan geçici tedbirlere itibar ed il
memeli, üniversite ve yüksek okulların önünde bekletilen gençlere kapa
tılan kapılar açılmalı, toplumda iş olanakları sağlanarak üniversite
ve yüksek okulların kapasiteleri genişletilmelidir.
T. Kapatıİniş olan teknik eğitin kurumlan ve tekniker okulları, ürotinle
do ilişk isi kurularak yeniden açılmalıdır^. Üretin içinde eğitin esas
olmalı, hor kademedeki teknik elemana bir üst kademedeki eğitin olanağı
sürekli olarak açık tutulmalıdır.
TB3ÖÎÎK StaVJT KURULTAYI, TDIÜTÎi: İL8ÎTM1ARIH HALK ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDAKİ
İIÜCAD^LELARİNİN GÜÇLSHMJSÜÎ VE YAYGIlTLÂŞlIASIl'TI AMAÇLAYAN BİR ÖRGÜTLEME
BİÇİMİDİR.

VJi KESİNLİKLE BİLİİMELİDİR ’KÎ ORTAK 1IÜCAD3LEMİZ, ANA HEDEFİNE
CAY3L KADAR DEVAM JDECEKTİR.
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