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B A S I N A  A Ç I K L A M A
TÜTED GENEL BAŞKANI AYKUT GÖKER 
SON OLAYLARA İLİŞKİN 19.12.1976 
GÜNÜ BASINA ŞU AĞIRLAMAYI YAP
MIŞTIR.

Türkiye1 de faşizmin savunucusu MG iktidarı, toplumun her kesimini fa 
şistleştirme çabalarını'.planlı olarak sürdürüyor. Bunun sonucu ola
rak işçiler, memurlar, öğretmenler, öğrenciler ve tüm emekçiler 
üzerinde politik ve ekonomik baskılar artarak devam ediyor,
- Van bölgesinde meydana gelen deprem MC’nin siyasi yatırımı lıaline 
gelmiştir. Gelen dış kaynaklı ve iç kaynaklı tüm yatırımlar depo 
edilmekte halkın barınma, yiyecek, ulaşım, hayvancılık sorunu siya
sı amaçlar doğrultusunda ele alınmakta yada hiç ele alınmamaktadar
- Üniversitelerde ye yüksek okullarda okuma özgürlüğü ve can güven
liği kalmamıştır. Öğrenim kurumlan eli silahlı faşist çetelerin 
işgali altındadır. Bir avuç komandonun üniversitelerdeki silahlı eyle
mine göz yumulmakta, teşvik edilmekte, cinayetlerin faili bulunmamak
tadır, İlerici, demokrat, yurtseverler karakollarda dövülmekte ve 
öldürülmektedir. MC tüm bunlara karşın :îÜniversitelere el koyma" gibi 
yasa dışı planlar öne sürmektedir.
• Gerici güçler, ilerisi, parti yöneticilerine ve. binalarına yapilan’.ı 
taşlı ve silahlı saldırıları yönetmektedirler.
- MC iktidarı ve onun partileri, önümüzdeki dönemde seçimleri yakla
şan.. ilericilerin yönetimde olduğu Mühendis Odaları, Baroların se
çimlerinde etkin olabilmek için devlet olanaklarını, basını sonuna 
kadar kullanmaktadır, İlerici yurtsever yöneticilere cihat açılmıştır.
- Tüm çalışanların bağımsızlık, demokrasi ve sendikal haklar müca
delesini sürdüren sendikalar, kitle Örgütleri üyç, temsilci ve yöneti
cileri üzerinde baskı , kıyım ve sindirme politikası her yönüyle
uygulanmaktadır„
~ Eğitim Enstitülerini komando yatağı haline getirme girişimleri,ile
rici basının ve kamu oyunun tüm tepkilerine karşın açıkç- sürdürül
mektedir,
- Kamu kesiminde çalışan memurların ücretleri artan enflasyon ve hayat 
pahalılığı karşısında sürekli gerilemektedir. Katsayının 10’dan 11*e 
veya 12:ye çıkarılması memurların $80*inin.çalıştığı orta dereceleri 
etkilememektedir. Çözün aendikal haklardır.
- İşçi-memur ayrımı. MÇ*nin kamu kesiminde çalışanları bölme amacından 
kaynaklanmaktadır. Özellikle işçi sınıfının yanında mücadele eden tek
nik elemanları hedef alması bunun en önemli belgeleridir.
Biz TÜTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği) olarak MC’nin faşizan ter
tiplerine , ant'i-demokratik uygulamalarına,baskı-kıyım, sindirme 
politikasına karşı mücadelemizi işçi sınıfı öncülüğünde sürdüreceğiz.

TÜM TEKNİK  ELEMANLAR DERNEĞİ HABER BÜLTENİ •  Haftada bir yayınlanır. •  Sahibi ve Sorumlu Yönetmeni: 
TÜTED Adına Aykut Göker •  Adres: Mithatpaşa Caddesi 28/24 Kızılay, Ankara «T e l: 25 43 05 •


