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TüB-DER Üçüncü Olağan Genel Yönetim Kurulu 
toplantısından sonra Genel Başkan Gültekin 
GAZIOGLU'nun 2<>11.1976 günü yaptığı tasın 
top lantısı metni,

Saym Basın Mensupları,

Egemen güçlerin genel olarak devrimci -demokratik güçlere, özel olarak 
örgütümüze karşı g ir iş t iğ i  sa ld ır ı ve anti-demokratik uygulamalar, i l e r ic i 
lerin , demokratların ve devrimcilerin kararlı mücadeleleriyle önemli ölçü -  
de g e r ile t ilm iş t ir »  Eğitim emekçilerinin diğer demokratik güçlerle b ir lik  -  
te son kıyım, sürgün, baskı ve anti— ..mokratik uyarlamalara karşı gösterdi
ği d irençli, kararlı mücadele; h içbir gücün Eği-cim Emekçilerinin Bağımsız -  
l ık . Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesini durduramayacağını ortaya 
koymuştur»

Örgütümüze ve üyelerimize karşı g ir iş ilen  kıyım, sürgün baskı ve anti
demokratik uygulamaların yoğunlaştığı b ir donemde, Genel Yönetim Kurulumuz 
önemli konuların görüşüldüğü, 29-30 ekim günleri b ir toplantı yapmıştır.
Genel Yönetim Kurulumuz, iş s iz liğ in , pahalılığ ın  çekilmez hale ge ld iğ i, k i
raların  iş ç iy i,  öğretmenleri ve a zg e lir li memuru canından bezdirdiği günü -  
müzde Eğitim Emekçilerinin yo unlaşan özlük sorunlarını, 1977 y ı l ı  Temmuz 
ayında toplamayı kararlaştırdığım ız Demokratik Eğitim Kurultayı, ön hazır -  
lık la r ın ı, eğitim emekçilerinin sendika hakkını elde etme mücadelesini, ör
gütsel iş lev  ve örgüt iç i  eğitim çalışmaları gib i önemli konuları ayrıntı -  
?.z o lase 'z i  art ışmış ve •ke.rcatf.aya rerm ıştır» Bu toplantıda eğitim emekçile -  
rin in  ekonomik, özlük ve mesleki ta lep le r i de görüşülmüştür,.

Bugün öğretmenlerimizin maaş ve ücretleri mevcut hayat p ah a lılığ ı kar -  
şısında insanca yaşama olanaklarının çok çok altındadır» MC ik tida rı fiy a t
la r ı  kendi haline b ırak tığ ı halde, memur maaşlarını geçen bütçe yılında 
dondurmayı başarmıştio Çıkarılan yan ödeme kararnatr.esi  i le  varolan adalet -  
s iz l ik le r  daha da d er in leş tir ilm iş tir , öğretmenlere brüt 300 l ir a  yan öde -  
me verilirken , üst kademelerdeki yöneticilere 6,000 liraya  varan yan ödeme
le r  v e r ileb ilm iş tire Ayrıca yan ödeme karal-namesinde görülen L ir  gariplik 
de köylerde çalışan ve s ın ıf  okutan okul müd rlerin e. s ın ıf  okutan öğretmen
lerden daha az yan ödeme verilmesidir,, Yaptığımız incelemeye göre, kararna
me hazırlanırken bu durum gözden kaçmışf fakat bu açık çe lişk iy i uyarıları
mıza rağmen, düzeltmeyi kimse aklında geçirmemiştirD Bir başına bu örnek 
dahi öğretmenlerin özlük haklarına verilen  önemin derecesini anlatmaya ye — 
te r l id ir »  Kadrosuzluk nedeniyle vaktinde t e r f i  edemeyen binlerce meslekta -  
şımız vard ır0 Kadro yokluğu geçerli b ir özür değildir,, Devletin yapılacak
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i ş i  var, bu iş te  çalışaoa*. görev lis i var, verilecek parası var, fakat kadrosu yok.
Böyle t i r  özürü, çalışan' insanlara anlatmak mümkün değ ild ir. 39 aylık maaş farkla
rın ın  ödenmesinde ülkemizde 39 çeşit uygulama yapılm ıştır. Bazı i l l e r  tu fark ları 
hiç ödememiştir. Pekçok i l  de pekçok uygulama vardır. Fakat Maliye Bakanlığı çe liş 
k ile r le  dolu tu uygulamalar karşısında, hareketsiz kalmaktadır. Böyle önemli para -  
sal b ir konuda, ç e ş it l i  uygulamalara göz yumulması an laş ılır  şey değ ild ir. 1970 ’ den 
te r i kanunsuz b ir şekilde kesilen ve MEYAK adı altında toplanan milyarlar sermaye 
çevrelerinin finansman kaynağı olarak peşkeş çekilmeğe devam edilmektedir. Memur 
örgütlerinin bu konudaki seslerine sürekli olarak kulak tıkanmaktadır. Memurlara 
sorulmadan ve onların arzuları dışında 19 70 ’ den beri maaşlarının $ 5 'le r i  kesilmek
ted ir . Üstelik bu konuda hükümetler memurların benimsemedikleri taahhütlerini b ile  
yerine getirmemiştir. 6 yıldan beri süren bu uygulama artık  maaşların $ 5 le r in i gas- 
petme boyutlarına ulaşmıştır. Bütçeye konulduğu ve yer yer ödeme yap ıld ığ ı halde, 
sembolik mahremiyet zamları, anlaşılmaz b ir tutumla sonradan geri a lınm ıştır.

Şubelerimizin ve üyelerimizin yukarıda anlattığım ız konulardaki yaygın 
şikayetlerin i değerlendiren Gonel Yönetim Kurulumuz, özlük haklarımız konusunda şu 
ta lep le r i kararlaştırm ıştır.

-  Her öğretmen için  ayde ;net 1.500.-TL. yan ödeme verilmesini,
-  Eğitim İş kolunda çalışan hizmetli ve memurlara da 1.500.-TL. yan ödeme 

verilmesini,
-  Maaş tablosundaki dikey merdivenin daraltılmasını, işe yeni başlayan me

murların göstergelerinin yükseltilmesini, İlkokul öğretmenlerinin 10. dereceden işe 
başlatılmasını,

-  Ateşten b ir gömlek olan hayat paha lılığ ın ı karşılayacak b ir kat sayının 
saptanmasını,

-  MEYAK kesintisinin fa iz le r iy le  b ir lik te  geri verilmesini,
-  Çocuk zamlarının 250.-TL.na çıkarılmasını,
-  Asgari geçim indiriminin yükseltilerek vergi yükünün azaltılmasını,
-  Mahrumiyet ödeneklerinin arttırılarak,köylerde çalışan tüm Öğretmenlere 

de ödenmesini,
-  Sürekli görev yolluk bedPİlerinin kara taşım acılığı üzerinden hesaplanma

s ın ı,
-  Tayin ve t e r f i  ada lets izlik lerin in  kesin olarak kaldırılmasını,
-  Devlet memurları yasasındaki sosyal yardımların günün koşullarına uygun 

olarak gerçekleştirilm esini,
-  Öğretmenler üzerindeki anti-demokratik baskıların kaldırılmasını, istiyoruz.

Bu haklı istemlerimizin gerçekleşmesi doğrultusunda, tüm demokratik güçler
le  dayanışmamızı sürdürerek sonuna dek en etkin şekilde mücadele edeceğimizi açık larız*

Sayın Basın Mensupları,

1977 Y ı l ı  Temmuz ayında toplamayı kararlaştırdığım ız Türkiye'nin en,ücra 
köyündeki öğretmenden başlayarak, tüm örgütümüzün katkısının olacağı, bilim alanları
nın, demokratik k it le  örgütleri tem silc ilerin in  katılacağı; D.E. Kurultayının konula
r ı  aşağıdaki biçimde saptanmıştır,,
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Dünyaca ve Türkiye 'de ödetmen sendikacılığ ı, sendikalaşma için  somut 
mücadele
İlk e l, köleci; feodal toplumda eğitim
Kapitalist; emperyalist; z gelişmiş, sömürge ülkelerde eğitim 
Faşist re ji; ’ erde eğitim •
Sosyalist ülkelerce eğitim 
Türkiye'de eğitimin ö ze llik le r i 
İlköğretim sorunu ve çözüm yo lla r ı 
Orta övretim sorunu ve çözüm yo lla r ı 
Yüksek Öğretim sorunu ve çözüm yo lla r ı 
Eğitimde t e ft iş  ve değerlendirme 
Oku], öncesi eğitim 
Çocuk edebiyatı
Türkiye'de eğitim emeklilerinin sorunları 
Türkiye'de öğretmen yetiştirme sorunu 
Türkiye'de yaygın eğitim,,
Sanat ve eğitim 
Gençliğin eğitim sorunları *
Türkiye;de kadınların eğitim sorunları,
Sağlık, 'beslenme ve eğitim 
Türkiye'de eğixiın yasaları ve iş le y iş i

Yukarıdaki konular örgüte sunularak yani önerilerle zengin leştirilecek \a /" * 
sendika hakkını elde etme mücadelesine yeni boyutlar getirilm iş, yeni 

yöntemler kararlaştırılm ıştur» İş koluna göre örgütlenmiş ve örgütlenecek olan demok
ratik  meslek örgütlerinin federe yapı içinde b irleşm eleri,b ir federasyon oluşturmala
r ı  iç in  çalışmalar- yapılması kararlaştır ılm ıştır» Bu çalışmaları, sendikalaşma müca -  
delesinin önemli b ir ’adımı sayıyoruz» Örgütümüz bu konuda gerekli ön inr.eleme ve araş
tırm aları yaparak girişim lerde bulunacaktır0

urgütler aıa^ı demokratik eylem ve güç b ir l iğ i  çalışmaları değerlendirile
rek bu yoldaki çabalara hız kazandırılması kararlaştır ılm ıştır»

Örgülümüzün n icel varînğı yanında, n ite l gelişimine Genel Yönetim Kurulu 
toplantımızda özel b ir önem.verilerek , bu y ı lk ı örgüt iç i  eğitim konuları aşağıda 
gösterild iğ i biçimde saptanın:, j t ı r  ;

Aralık . Faşizms Ant.ı-faşist mücadele ve TÖB—DER.
Ocak i Türkiye Eğitim Emekçide"inin meslek ve özlük sorunları.

Şubat i Gerici eğitim düzeninin yapısı ve demokratik eğitim mücadelesi.

Mart ; Emperyalistli, ulusal bağımsızlık ve kültür.

Hisan î "'.iim ve çocuk.--

May. 3 i Ü retici güçle!in gelişim i ve eğitim .
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Sayın Basın Mensupları,

Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz örgütümüzün kapatılmak islenmesi karşısın
daki tepk ileri ve gelişmeleri de bu toplantısında değerlendirmiştir. Değerlendirme 
sonunda vardığımız sonuç şudur; TÖB-DER'in kapatılmak istenmesi üyelerimiz, meslektaş
larım ız ve genel olarak tüm demokratik halk güçleri arasında sert tepk ilerle  karşılan
m ıştır* Öğretmenler TJB-DER'e sahip çıkm ıştır. Emekçi halkımız T./B-DER'e sahip çıkmış
t ı r ,  Örgütsüz meslektaşlarımızın akın akın üye olmak üzere şubelerimize başvurdukları 
b ir  olgudur. Binlerce yeni üye saflarım ıza katılm ıştır.

Bu olumlu gelişmeler yanında genel olarak mahalli yönetic ilerin ; v a li, kay
makam, emniyet müdürü, M illi Eğitim Müdür, İlköğretim Müdürü ve okul müdürlerinin üye
lerim iz üzerinde anti-demokratik baskılarını şiddetlendirdiklerin i, M illi Eğitim Ba -  
kanlığının kıyım ve sürgün işlem lerin i hızlandırdığın ı gofüyoruz.1 Maraş'ta yüz üyemi -  
zin birden sürgün ed ild iğ in i öğrendik. Böyle b ir işlemin haklı hiçbir yanı olamaz* 
Yozgat, Nusaybin, Kemerhisar, K ızıltepe, Manisa, Boyabat, Çaycuma, Doğanşehir, Diyar
bakır, Elbistan, Pazarcık, İsparta, GölkJy ve Trabzon'da yoğun kıyımların olduğunu 
öğrendik. Kimi yerlerde TOB-DÜR Şube Yönetim Kurulları tümden sürülmekte, kimi yerle 
tümden açığa alınmaktadır. Bu yöntemlerin demokratik öğretmen hareketinin yükoeliaial 
durduramayacağı ortadadır*

Pek çok yerde TOB-LER üyesi olan öğretmenlerin, üyelik ödentilerinin mute- 
metlerce kesilmesi engellenmektedir. Oysa her insan mutemet tayin e t t iğ i  k iş iy i maaşı
nı ya da ücretini kullanma konusunda is ted iğ i yetk iy i v e reb ilir . Niğde Ortaköy'de 
TüB-DER üyesi 90 öğretmen, Kaymakamlığa dilekçe vererek mutemetlerini değiştirmek is 
ted ik lerin i b ild irm işlerd ir. Yasalara göre memurun kendi mutemedini seçme özgürlüğü 
ve hakkı vardır. Fakat Ortaköy'de İlköğretim Müdürü bu hakkın kullanılmasını önlemek 
iç in  akıl almaz, yasa tanımaz iş le r  yapmaktadır. Ve bu adam ülkücü ve m illiy e tç i oldu
ğu için  bu göreve g e tir ilm iş t ir . Öğretmenin maaşının k&hyası olmak İs t yen daha pek 
çok yönetici vardır. Onlarla yasalar önünde hesaplaşılacaktır.

T*C, Ziraat Bankası'nm örgütümüzün faaliyetten  alıkonulduğu süre zarfında 
hesaplarımıza koyduğu ambargonun yasal hiçbir dayanağı yoktur. Yaptırımız başvfiruya 
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü verdiği cevapta, 20 Ekim'de bu işlemin k a ld ır ıld ığ ın ı 
b e lir tm iş tir . Oysa Genel Merkezimi’z ve tüm şubelerimiz 12 Ekim'de yeniden faa liyete 
geçmi t ir *  Uğradığımız maddi kayıplarda Ziraat Bankasının bu yasa d ış ı işleminin payı 
vardır. Bu konuda gerekli önlemler alınacak ve hesabımız başka b ir bankaya aktarılacak
t ı r ,  Örgütümüze yöneltilen yasa d ış ı işlemlerin çok önemli b ir bölümü de PTT Şubele
rinin tutumundan gelmektedir.625 Şubemize gönderdiğimiz genelgeler, kitaplar, gazete 
ve dergiler, te lg ra fla r  yerine ulaşmamaktadır. Bazı g iz l i  e lle r  TOB-DER'in haberleşme 
özgürlüğünü çiğnemektedir, PTT Genel Müdürlüğü bu konuda gerekli önlemleri vakit geçir
meksizin almak zorundadır. Ulaştırma Bakanlığının bu konudaki Anayasa emri olan gören
le r in i b ir kuz daha h a t ır la t ır ız . . r
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