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A C E L E ......

DGM1ler h a,
TÜTED Şubelerine

/

DGIİ Tasasını çıkarmak 'için Meclislerin olağanüstü toplantıya
çağırılması üzerine durumu değenlendirmek ve hu girişime karşı
ortaklaşa bir demokratik eylem programı uygulama olanaklarını
araştırarak böyle bir program saptayabilmek amacımla aralarında;
TÜTED*in de bulunduğu 15 kuruluş bir süredir ortak toplantılar
yapmakta idi. Bu toplantılaraj TÖB-DER,TÜM~DER,TÜS~DER,TÜTED,
TMMOB.Ankara Tabibler Odası,Çağdaş Hukukçular Derneği,IKD,İGD,
AKD/TÜMÖDjTÜMAS,TİB,HALKEVLERİ ve AYÖD katılmaktaydılar.
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin yeniden kurulmasını her türlü
demokratik eyleme girişerek engelleme ve başata DİSK almak üzere
sermayenin emrine ve yönetimine girmeyi açıkça reddeden tüm
sendikaların ve devrimci kuruluşların bu uğurdaki girişimlerini
destekleme ortak kararında olan TÖB-DER,TÜM~DER,TÜS-DER,TÜTED,
HALKEVLERİ!,Anka ra Tabibler Odası,Çağdaş Hukukçular Derneği,İKD,
ve İGD temsilcileri 14-15.9.1976 günleri yaptıkları toplantıda
ortaklaşa uygulanacak demokratik bir eylem programı üzerinde
anlaşmaya vardılar. Diğer örgütlerin kararı önümüzdeki günlerde
belli olacak. ;:DGMJne HAYIR" toplantılarından oluşacak bu prog
ram şöyle;
1. KABALI SALON TOPLANTILARI
27 Eylül Pazartesi günü Mersin,Diyarbakır,Bursa,Samsun,Zongul
dak ,İ zmir,Trabzon,Kars,Denizli,Adapazarı,Ankara,İ stanbul,illerinde.
2 - AÇIK HAVA TOPLANTI VE YÜRÜYÜŞLERİ
2 Ekim Cumartesi günü Ankara'da
3 Ekim Pazar günü İstanbul’da

3. TÜRKÎYL ÇAPIİJU
Yukarıda, adı geçen 9 örgüt bu programın uygulanması ile ilgili
olarak da şu kararları almışlardır;
1. I4--15.9.1976 toplantısından haberdar edilemiyen TÜMÖD'ün
ortak eylemlerimize katılacağı ümid edilmektedir,
2. Durumu yönetim Kurullarında değerlendirerek söz konusu
ertak çalışmalara katılıp katılmama konusunda bir karar
alacakların!?.bildiren .örgütlerden TMMOB,TÎB ve AKD'nin
programın herhangi bir aşamasında yeniden aramıza katılma
ları mümkündür.
3. 3 Ekim'de İstanbul'da yapılması öngörülen açık hava toplantısı
■ için DİSK ile temas edilecektir.
4. TÖB--DER,TÜlî-DER,TÜS-DER^HAİKEVLERİ ve Çağdaş Hukukçular
Derneği temsilcilerinden oluşan bir tertip komitesi kurul
muştur, Ankara ve Îstanbuldaki açıkhava toplantılarının
yapılabilmesi için gerekli yasal işlemler bu komite taraf. ındaıı yerine getirilecektir,
5«.12 ildeki kapalı salon toplantılarının yapılabilmesi için
gerekli yasal işlemler,salon kiralanması ve benzeri hizmet
ler her ilde,adı geçen örgütlerin yerel birimleri tarafından
ortaklaşa yerine getirilecektir.
6 0 12 ildeki kapalı salon toplantılarına adı geçen örgütlerin
yerel birimlerinden katılacak konuşmacılar dışında örgüt
merkezlerinden de ortaklaşa saptanacak konuşmacılar gönderi
lecektir.
7. Afişler adı geçen örgütlerin merkezleri tarafından ortaklaşa
hasırlanacak,yasal gerekler yerine getirildikten sonra örgüt
birimlerine gönderilecektir,
8. DGM yasasının Meclisler'de görüşülmesi sırasında adı geçen
örgüt temsilcilğri sürekli temas halinde bulunacaklar ve
gelişmelere göre eylem programında gerekli görülen uygula
ma l a n yapacaklardır.
9. Toplantılar gazetelere,genel merkezlerce ortaklaşa verilecek
ilanlarla duyurulacaktır.

r;JTED’in v c_ uy ol erinin üzerine^ düşen görevler:
1. Ortak eylem programının uygulanmasına ilişkin çalışmalara
TÜTED yöneticileri fiilen katılmaktadır ve katılacaktır.
Söz konusu toplantılara,ve afişleme faaliyetine tüm TÜTED
üyelerinin en geniş ölçüde katılımım sağlamak,bu toplantı
ların yapılacağı illerdeki TÜTED şubelerinin yönetim kurul
larının birincil görevidir^
?.<. Toplantıların yapılacağı illere yakın illerdeki TÜTED şube

leri yönetim kurulları da bu toplantılara kendi şubelerinin
üyelerinin geniş ölçüde katılımı için çaba göstereceklerdir.
3. Kapalı Salon toplantılarının yapılacağı illerdeki TÜTED şübele_i yönetim kurulları yukarıda adı geçen 9 kuruluşun şubeleri
ile derhal temasa geçmeli ve ortak çalışmalara başlamalıdırlar.
4. Şubeler ve Genel Merkez gelişmelerden ve ortaya çıkan her
somut durumdan karşılıklı £Larak bilgilenmek için önümüzde.i günlerde sıkı bir haberleşme bağı kuracaklardır. Kapalı
salon toplantılarının yapılacağı illerdeki şubeler toplantı
öncesi ve sonrasına ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini
Genel Merkeze anında bildireceklerdir,
Toplantılarda,Genel Merkezler düzeyinde ortaklaşa kararlaş
tırılacak sloganların dışına kesinlikle çıkılmayaçaktır.

Çalışmalarınızda başarılar diler dostça selamlarımı iletirim.

Saygılarımla
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AYKUT GÖKER
TUTED Genel Başkanı
. _ açıklama^ TÜMÖD’ün DGM konusunda ortak çalışmalara katılacağı,
TMM013 yönetim kurulunun da 15^90İ976 günkü toplantısında katılma
kararı aldığı öğrenilmiştir^ Şubelerimizin,DGM konusundaki yerel
çalışmalarında işbirliği yapacakları yukarda adları belirtilen
9 örgüte ek olarak bu iki örgütün de yerel birimleriyle temas
vurulması dileğiyle,
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