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16 -Üis«ı Cumartesi günü toplanan, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Şube Yöıetim 

Kurulu üyelerinden oluşan TÜTED Danışma Kurulu gündeminde bulunan kcnuları görüşerek 

TÜTED’ in örgütlülük ve faaliyet düzeyini yükseltecek eğilim kararları oluşturdu»

Seçimler öncesinde bir araya gelmiş olma fırsatını değerlendirerek ülkenin somut 

güncel sorunlarına da eğilen Danışma Kurulu, demokrasiden ve bağımsızlıktan yana 

olan tüm kişi, kuruluş ve güçlerce üzerinde ehemle durulan?

- Cıüvenilir bir seçim ortamının kurulması

- Can güvenliğinin sağlanması

konularındaki duyarlılığını ve bu doğrultudaki taleplerini kamu oyuna duyurur.

Danışma kurulu ayrıca, TÜTED'in bir demokratik kitle örgütü olarak aşağıda belirtilen 

somut talepler doğrultusunda mücadelesini sürdüreceğini ve bu taleplerden ödün ver

in ey eç eğin i kamu oyuna duyurur.

1 . İşçi-memur ayrımı kaldırılmalı, tüm c < :şa n lar  a grevli, toplu sözleşmeli sendika 

hakkı, işçi sınıfı sendikalarında örgütlenme hakkı, sendika seçme özgürlüğü tanınmalı,

1 ok avt yas aklanm alıdır.

2 . Genel grev ve dayanışma grevi hakkı kayıtsız şartsız tanınmalıdır.

3. Demokratik hak ve özgürlükleri kısıtlayan tüm yasa maddeleri, özellikle 141 ve 142. 

maddeler ve idam cezası kaldırılmalı, bağımsız yargı ve Savunma hakkı ilkelerine 

aykırı yasalar değiştirilmelidir»

4 . "Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu" demokrata1 eştirilin el iş

- Hangi statüde bul uh urlarsa, bulunsunlar, kamu, kes im in d ek i tüm ş..iyasi 

Partilere üye olma, siyasi faaliyet*® bul’«ima hakkı tsnmmaü ı ;

- Seçmen yaşı 1 8 'e indirilmelidir.

5 . Çalışan halkın ekenomik-demokratik,mesleki ve kültürel her türlü örgütlenmesini 

ve eylemini engelleyen yasalar kaldırılmalı, özellikle demekler , toplantı ve gös-

■ ¿'teri yürüyüşleri yasaları demokratikleş t irilmeli ve demekler mülki amirlerin key- 

■fi denetımmdm kurtarılma! ıdır.

6 . Öğrenim ve öğretim özgürlüğü sağlanmalı, eğitimin faşistleştirilmesine yönelik 

uygulamalara sen verilmeli,MC 'nin ders kitapları kaldırılmalı, tüm ’ ers kitapları 

bilimse! bir içeriğe kavuşturulmalıdır.

Tüm yüksek öğretim kurumlarmm özerk ve demokratik olması sağlanmalıdır.

7 . Kamu kuruluşlarındaki faşist ve gerici unsurlar ayıklanmalı, kıyıma uğrayanlara___
. . . . .  '

cne eki görevlerine, d inebilme hakki ..tanınmalı» kayıpları .¿cederilmelidir. ____/«  s'**’•' __— —-
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8 . Can güveniıgi sağlanmalı, hor t Ü 4 m.-çı-şoven/baskı ve yt^gul amalara, işkencelere, 

yasa, dışı tutuklamalara ve soruşturmalara son verilmeli bu uygulamaların sorumlu

larından , cinayet Şebekelerinden mutlaka hesap sorulmalıdır. '

9» Kamu personeli, kendi kurumlarmm yönetim ve denetimine katılmalı? I

a) SSK, Emekli Sandığı ve Bağ~Kur gibi sosyal güvenlik ' urumlar 1 tek bir Örgüt ûıtn 

haline getirilerek yöıetim ve denetimi üyelerine verilmeli,

b) MEYAK kesintilerine son yerilip birikmiş kesintiler fp.isleriyle iade edilmeli -

c) Sağlık hizmetlerinin sosyalizasyonu yay gm  1 aş t ırılmalı, ilaç tekellerine pazar 

.yaratan insan sağlığını sonürü aracı yapmayı amaçlayan genel sağlık sigorta yasa

tasarısı çıkarılma a 1 ,

d) Çal ış anlar m  vergi yükü azaltılmalı, işsizlik  sigortası sağlanmalıdır.

10, Emperyalizm in askeri, ekonomik, politik ve kültürel örgütlerinden çıkılmalı,

1975 'de Helsinki'de 'toplanan Avrupe, Güvenliği ve İşbirliği Kanfer ansınır* kararları 

etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir.


