tiited haber loülteni

TÜT13D Genel Başkanı Aykut Göker, ODTÜ'deki
kıyımla i l g i l i olarak, 3 1 1-3 ;1977 günü
basana aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

B ilin d iğ i g ib i, MC'nin Ağustos 1 9 7 6 'd a

atadığı Tıp Fakültesi Profesörlerinden

Atunet Şener'in başkanlığındaki ODTÜ mütevelli heyeti chce rektör İlgaz A lyanak'ı
görevinden uzaklaştırıp ardından herkesin oy b i r l i ğ i ile karşı olduğu Haşan T a n 'ı
rektör yaparak ODTÜ'yü çalışamaz hale getirm işti.
K endisine akademik yönetici bulamayan Haşan Tan bu sefer idari yöneticilik ;
kadrolarını komandolarla doldurup kıyım te r tip le rin i bunlar aracılığıyla
tezgahlamaya başla dı. Bunun somut örneği olarak 29 Mart 1977 günü büyük çoğunluğu
TÜT3D üyesi olan 26 bilgisayar uzmanı,

30 Mart 1977 günü de b i r i kütüphane müdür

yapdımcısı, üçü de sekreter olmak üzere toplam 30 kişin in görevlerine son v e rild i.
Görevlerine son verilenlerin özellikle DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikası üyeleri
arasından s e ç ild iğ i anlaşılmaktadır. Yani bu kıyımlar aslında ODTÜ çalışanlarının
sendikal hareketine karşı yönetilmiş ve yasal yoldan toplu sözleşme hakkına sahip
Sosyal-İŞ'in durumunu sarsmaya amaçlayan b ir harekettir.
26 bilgisayan uzmanının görevlerine ihbarsız ve tazminatsız son verilen ODTÜ Bilgisayar
Merkezinde 35 teknik eleman çalışmaktaydı. Uzun y ılların deneyimleri ile yetişmiş
b u kadronun merkezden uzaklaştırılm asıyla b ilg isay ar merkezi tümüyle felce uğratıl
m ıştır. Merkezin başına g e tiril en ve kıyım! arda maşa olarak kullanılan yeteneksiz
k iş i de dahil olmak üzere herkes bilmektedir ki
faa liy e te geçirmek en az ik i yıl alacaktır. Bu

merkez yeni elemanlarla yeniden

;1a

açıkça kanıtlamaktadır ki

Ahmet So n e l'jn başkanlığındaki Mütevelli heyeti, onı*ı rektörü

,

’ oman^o

kadroları bu seçkin üniversitenin iş le r liğ in i durdurma görevlerini tamamlamış ve
şim di artık tahribine g irişm işlerdir.
ODTÜ'DİKİ TEKNİK 3L3SİUİ KIYIMI T f ' İ

BÜYÜK 2 ARARLARA UĞRATIYOR

ODTÜ Bilgisayar Merkezinin faaliyetten böylece alıkonraası yalnız üniversiteyi değil
merkezin
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kadar kull anıcısına da büyük zarar verecektir. Örneğin en büyük dış

kullanıcı olan TİK, iiisan sonuna kadar tamamlanması gereken enterkonnekte sistemin
hesapları bitirilemeyeceğindim çok zor durumda kalacak ve ülke ekonomisini etkileye
cek kayıplara uğrayacaktır.
TÜT3D, teknik eleman olsun olmasın , tüm ODTÜ ç aç ilanlarının Sosyal-İş saflarında ver
mekte oldukları onurlu mücadelenin yanındadır ve tüm gücüyle destek olacaktır.
Ayrıca, 0DTÜ bunalımının asıl sorum]ularının başında gelen ve bunca zarara yol açan
m ütevelli heyeti başkanı Prof. Ahmet Sonel hakkında F?oruvturma açmak üzere Ankara
Ü niversitesi Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekcnlığı ve Ankara Tabir?
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eve

çağ ırırız.
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