TÜRKİYE 3. TEKNİ
KURULTAY

ELEMAN KURULTAYI
Km RARLARI

Ülkemiz Teknik Elemanlarının demokra
tik kitle örgütlerinin oluşturduğu
Türkiye 3.Teknik Eleman Kurultayı,
34 Teknik Eleman örgütünün katılma
sıyla 22 ve 23 Mayıs 1976 günleri
Ankara'da toplanmış»teknik eleman
kitlesinin sınıflar içindeki yeri,
demokratik haklar mücadelesi»sendikal
hakların alınması başta olmak üzere
çeşitli sorunları tartışmış,aşağıdaki
görüşlerin Kurultay Kararları olarak
kabülüne ve kamu oyuna duyurulmasına
karar vermiştir.

DEKCKRASÎ
S'.ıııfi top 1 um'larda demokrasi kavramı, ne kadar sınıflar üstü ve saf olarak gösterilmeye
çalı5"! h r s a çalışılsın, mutlaka egemen sınıfların damgasını taşır. Tarihin çeşitli dönem
lerinde Devlet yönetimini ellerine geçiren sosyal sınıflar, demokrasiyi kendileri için de
mokrasi »özgürlük,eşiti ik,diğer sınıflar için ise sömürü,baskı ve zorbalık olarak kullanma
gayretleri içine girmişlerdir. Egemen sınıfların,toplumun diğer simflarına»kendi gönül rıZcSiy’
ia özgürlü!: bahsetmesi düşünülemez. Ancr.k ezilen, sömürüle^ sınıflarında egemen sınıf
latın sörcürüsüne i s t ^ e r e k boyun eğmeyeceği Lir gerçektir. Tarinsel sürecin belirli bir kes iüıind !5be iiri i bir ülkedeki demokrasi kavramının kapsamını egemen güçler ile sömürülen sı
nıflar üi mücadelesi tayin eder. Kapsamı ne olursa olsun özünde demokrasi egemen sınıfların
deır.ck ra sisidir ve demokrasiden söz edilen her yerde "Hangi sınıf için" sorusunu sormak ge
rek ir.
Burjuvazinin yönetimindeki ülkelerde işçi sınıfı ve emekçi kitleler özgürlüklerini ne kadar
genişletirse genişletsin, ekonomik haklarına ne ölçüde kavuşursa kavuşsun egemen sınıfların
sömürüsünün dışına çıkamaz. Bu yüzden,bütün bu mücadelelerin demokratik hak ve özgürlükler
den y.?ras işçi sınıfından ve tüm emekçi halktan yana bir iktidarın kurulmasını ve nihai he
def olarak da işçi sınıfı iktidarım gözetmesi zorunludur.
Ancak !>u, işçi sınıfının ve yandaşlarının uzun uğraşlar sonucu elde etmiş olduğu demokratik
mevzileri korumayı, demokratik lakları genişletmeyi siyasal mücadelenin nihai hedefinden
ayrı düşünmeyi getirmemelidir. Burjuvazinin gerçekleştirmesine imkan olmayan bu görev de iş
çi sır Tına ve yandaşlarına düşmektedir. Bu mücadele işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin nihai
hedefime doğru sürdürdükleri mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır.
L)Gîî.okr.5tik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi mücadelesi asla küçümsenmemeli »
fakat •rç i sınıfının ve emekçi kitlelerin gerçek kurtuluşu için verilen mücadelenin bir par
çası c'cluğıı da aşla unutulmamalıdır.
7?X*iiK ELEMANLARIN SINIFLAR İÇİNDEKİ YERİ
Teknik -laman topluluğu birbirinden farklı sosyal sınıflar içinde yer alan değişik kesimlerJar. ol ı im -heterojen bir yapıya sahiptir.
Gte yap. içinde teknik elemanların çok büyük bir kesimi ücretli emekçilerdir, üretim araçlan m n ■ilkiyetinden yoksundurlar. İş güçlerini ücret k a r ş ı l ı n ı satarlar, üretim iç iride olan
ları*
'fct-'m sürecinde işçi sınıfının yanındadır.

Birer ücret ii emekçi olarak çıkarları tekellerin egemenliğindeki kapitalist sistemde işçi
sini fi u n çıkarlarıv
aynı doğrultudadır. B l gerçekler özellikle 1965 sonrası Türkiye ko
fullarında ;.ok c'aha açık bir biçimde su yüzüne çıkmış ve teknik elemanların büyük bir kesimi
dir l / e r ücretli emekçi olarak işçi sınıfının ve diğer emekçi kitlelerin yanında o l d uklarım

cJste '.irstir.

'¿evi et sektöründe ve özel sektörde çalışan ücretli büyük çoğunluğun yanında küçük bürolarda
ücretli olarak çalışan veya küçük büro sahibi olan teknik elemanlar ve ayrıca üretim araç-*
larına sahip olarak sermaye kesiminin içinde olan teknik elemr. 1ar vardır. Ancak bütün bu
farklılıklar, teknik elemanların genel olarak ücretli emekçiler olma gerçeğini ortadan kal
dı rmaz.
TEKNİK ELEMANLARIN EKONOMİK

VE DEMOKRATİK HAKLAR MÜCADELESİ

Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi özünde bir bütündür. Anti-faşist
ve anti-Emperyalist bir nitelik taşır. Bu mücadele
işçi sınıfının ve emekçi kitlelerin po
litik mücadelesinin bir parçasıdır.
Genel olarak emekçi kesim içinde olan Teknik eleman kitlesinin, ekonomik ve demokratik hak
lar mücadelesi, işçi sınıfının ve diğer emekçi kitlelerin demokrasi mücadelesi ile bütünleş
mektedir. Bu yüzden Teknik Elemanlar işçi sınıfı ve emekçi kitlelerden yana,Ekonomik-Demokratik hak ve özgürlüklerden yana bir iktidarın kurulması için işçi sınıfının öncülüğünde
verilen demokrasi mücadelesinde diğer emekçi kitlelerle bir arada olacak, bu birliktelik
içinde kendi gücü oranında yer almaya devam edecektir.
Son yıllardaki gelişmeler ve geçirdiği deneyler teknik elemanlara ekonomik h a k l arım savu
nabilmek için sendikal örgütlenmeye gitme zorunluluğunu öğretmiştir. Geçen dönemlerde yapı
lan tartışmalar sonunda elit sendikalar yerine mevcut işyeri sendikalarında örgütlenmenin
doğruluğu ortaya çıkmıştır.
Teknik elemanların ekonomik ve demokratik haklar mücadelesi, bu mücadelede etkin ve yarar
lı birer araç olacak tüm teknik eleman örgütleri ve yapısı gereği tüm teknik elemanları
bünyesinde barındır ilecek ve kaynaştırabi1 cek olan teknik eljmanların demokratik kitle
örgütü TÜTED tarafından verilecektir.
önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın daha verimli olırfsı için :
.
\

Kamu kesiminde teknik elemanların grevli ve toplu sözleşmeli sendikal hakları için genel
planda mücadele verilirken, yasal olarak sendikalaşmaları olanaklı olan özel kesimde ça
lışan teknik elemanların sendikal h a k l a r ı m kullanmaları sa .lanmalıdır. Bu amaçla, özel
kesimdeki işyerleri taranmalı, pilot bölge çalışmaları yapılmalı, bu çalışmalar için tüm
teknik eleman örgütlerinde oluşturulacak birimlerin (komisyonlar)koordinasyonu ve çalış
malarının değerlendirilmesi TÜTED tarafından sağlanmalıdır.
Sendikal harekette işten atılan, baskıya uğrayan teknik elemanlar için tüm örgütlerin
katkısıyla "Sendika mücadele fonu" oluşturulmalıdır.

GCNCEL SÜRÜN
Dünyada Emperyalizm, kendi yapısından gelen bunalımlar ve Dünya işçi sınıfı hareketinin
gelişen mücadelesi ve ezilen dünya halklarının verdikleri bağımsızlık savaşları sonucu,adım
adım gerilemektedir.
Ülkemizde de ekonomik sorunlar ve işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin gelişen örgütlü mücade
lesi karşısında çaresizliğini gizleyemeyen egemen güçler giderek hırçınlaşmakta, açık faşizmi
örgütlemeye çalışmaktadırlar. Bu aşamada güncel sorun tüm ilerici güçlerin biriikte,planlı
ve örgütlü bir mücadeleyi sürdürmeleridir. Faşizme karşı mücadelenin kesin bir başarıya ulaşması için teknik eleman kitlesi kendisine düşen görevi yapmaya kararlıdır.
Bugün temel sorunumuz, deneylerden geçmiş birlik ihtiyacım demokratik bir eylem planı
etrafında gerçekleştirmek ve sürekli kılmaktır.
Teknik elemanların mücadelesinin güçlendirilmesi ve halkın mücadelesine etkin olarak katı
labilmesi için gündemde olan "demokratik eylem planı etrafında birleşmek" sorunudur.
Sendikal hakların kazanılması tek başına bir amaç değil demokrasi ve bağımsızlık mücadele
sinin araçlarından L fidir ve siyasi özü itibariyle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsız- ,
lık ve demokrasi mücadelesine tabidir.
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ülkemizin bugünkü koşullarında teknik eleman örgütlerinin görevi, teknik eleman kitlesini
en geniş t a b a m ile ortak bir eylem planı etrafında birleştirmek, örgütler ve kitleler ar a s m d a sürekli ilişki, haberleşme ve dayanışmayı oluşturmaktır. Du oluşum tüm teknik ele
man örgütlerinin ortak davranış ve iradesinin ürünüdür.
Eylem programının acil hedefi emperyalist sömürüye ve MC iktidarının faşist baskı, kıyım
ve terörüne karşı yayın, demokratik kitle eylemleri ile sürekli teşhir ve mücadele etmek
ve bu mücadeleyi öncelikle işçi sınıfının ve halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadele
si ile birleştirmektir.
Bu mücadelenin programlaşması, sürekli kılınması ve çalışma biçiminin saptanması için
Kurultaya katılan tüm örgüt yeti il ileri en kısa zamanda toplanmalıdır. Bu çalışmaların
yürütülmesi görev olarak TüTED'e verilmiştir.
Sendikal haklar mücadelemizin ve bu haklardan yoksun tüm çalışanların ortak mücadelesinin
daha ileriye götürülebilmesi artık bu çalışanların tümünü bir araya getiren "Çalışanlar
K u r u l t a y l a r ı m 11, bu çalışanların demokratik kitle örgütlerinin öroütîü bir birlikteliğinin
gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Kurultayımız, "Çalışanlar Kurultaylarının" örgütlen
mesi olanaklarının araştırılması ve yaratılmasını temenni eder.
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