
28.Aralık.1975
TMMOB, TıİRF TABİPLER BİRLİĞİ, T OB-DER, 
TÜM-D2R,TÜTED,TİB,TÜMAS,TÜM ÖĞRETİM 
ÜYELERİ DERNEĞİ YE AYOL BUGÜN ANKARA’
DA DÜZENLEDİKLERİ BASIN TOPLANTISINDA 
» 1AŞİST SALDIRILAR, Atî Tİ-DEMOKRATİK 
BASKILAR VE KIYIMLAR" KONUSUNDAKİ GÖ
RÜŞLERİNİ VS ÇALIŞMALARINI AÇIKLADILAR

Dokuz-kuruluşun 1)38111 toplantısmda sundukları görüş metni aynen 
ş öyledir:

"Bugün ülkemizde işçi,memur, ös retmen,öğret im üyesifteknik eleman
lar ve öğrenciler üzerinde açıkça faşist "baskı ve oyunlar tertip
lenmektedir .Giderek bu antidemokratik girişimler tüm halkımızı 
kapsamaktadır.

Sürüp gitmekte olan-ekonomik ti una 1 ima çözüm getirme olanakların
dan yoksun bulunan dışa bakımlı MC iktidarı,halkımızın gün geç
tikçe gelişen demokrasi bilinci ve uyanışı karşısında,çareyi hal
ka karşı baskı,terör,sürgün yöntemlerinde aramaktadır.

Esas hedef işçi~sınıfımızdır.Geçmiş dönemlerde denenip gerçekleş
tirilemeyen sendikalar ve-to lu sözleşme yasalarındaki derişiklik 
önerileri tekrar gündemdedir.Kamu kesiminde çalışan işçiler için 
bir "tavan ücreti" esası getirilmek istendiği-*"bunun özel sektör 
tarafından emsal gösterilerek ezel işyerlerindeki işçiler için 
de uygulanacağı söylenmektedir*

İşçileri memurlaştırarak,sendika,toplu sözİ3şme ve grev haklarını 
yok etmek isteyenlerin en son girişimleri bw~gün SSK da sürdürül
mektedir. Anayasamızın 42,46,117 ve 119. maddelerine aykın~ola- 
rak başlatılan bu girişim işçilerimizin §■■§ direnişine neden 
olmuştur.

Bütün bunlara karşı ve referendum hakkı için-müeadele veren,grev 
yapan işçi sınıfı üzerinde sıkıyönetim tehdidi demoklesin kılıcı 
gibi her an hissettirilmektedir.Süratle yükselen hayat pahalılığı 
ve enflasyon hızı karşısınca taban fiyatlarının göstermelik ola
rak artışı sonucu köylülüğün yoksulluğu daha da artmıştır.

Doğuda zulüm en yoğun bir şekilde sürmektedir.

Yurtsever öğrenci gençlik ve öğretmenler-üzerinde ise baskı ve 
terör~çok daha açık olarak sürdürülmekted ir.Her geçen gün faşist 
komando bozuntularının kurbanı olan öğrencilerin sayısı artmakta
dır.Yurt çapmdaki-tüm eğitim kurumlarmda faşist çetelerin el iyi 
can emniyeti yok edilmekte,ozerk-üniversite mücadelesi kargaşalık 
içinde susturulmaya çalışılmaktadır.Halen Ankaradaki yüksek öğre-
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nim kurmalarından DTCF,Turizm Ticaret Yüksek Okulu,Endüstriyel 
Sanatlar Yüksek Okulu, Ziraat Fakültesi,Fen Fakültesi7İTİA,G-azi 
Süitim Enstitüsü-faşist teröristierin-işgali altındadır.MC'njn 
iktidara gelişinden heri 6 yurtsever devrimci emretmen katledil
miş, 51'i ağır yaralanmış,4800'ü sürgün edilip 250'sinin ailesi 
parçalanmış, 6-g'si görevden uzaklaştırılmış, 131 ü ise meslekten 
kesin-ihraç edilmiştir.Aynı kıyım ve sürgünler geçim sıkıntısı 
altında ezilen tüm memur ve teknik elemanlar için de söz konusu
dur .Birkaç aylık "bir denemde 3500 orman mühendisinden 1600'ünün 
yerinin değiştirilmiş olması ti ir örnektir.

Memur ve teknik elemanların örgütlenme çabalarından huzursuz olan 
MC'nin,bu kesimin zaten kısıtlı olan örgütlenme olanaklarını 
tümden yoketmek için dernekler-yasasını iyiden kuşa çevirmek ama
cıyla kanun tasarıları hazırladığı haberleri çıkmaktadır.Kuruluş 
kanunları Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş olan Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri halen faaliyetlerini sürdürebilmektedirler.

İşte 7 aydır sürmekte olan MC iktidarında ülkemizde görünüş 
budur.
Bütün bu baskı ve terör ile demokrasi mücadelesini yok edebilece
ğini sanan iktidar yanılmaktadır.Başta işçi sınıfı olmak üzere 
tüm emekçi halkın bilinçli ve örgütlü mücadelesi bu oyunları boşa 
çıkartacaktır.

Bizler, faşizmin,kitlelerin bilinçli ve-örgütlü mücadelesi sonun
da yok olacağı inancındayız.Bu mücadelede kendi payımıza düşen 
görevleri yerine getirmek-amacıt ile ve bir başlangıç olarak,
Ocak ve Şubat ayları içinde gerçekleştirilecek olan bir dizi 
çalışmamızı kamu oyuna duyurmayı görev_sayıyoruz.
Bu çalışmalarımızın günü ve yeri şeyledir:
8.Ocak.1976 Perşembe, Saat:l8.oo TMKCB Makina Mühendisleri Odası

-toplantı salonu.
"Türkiye'de Demokrasi ve Hukuk Devleti Var mıdır" 
(Tartışmalı toplantı)

15.Ocak.1976 Perşembe, Saatsl8.oo TMMOB Makina Mühendisleri Odası
toplantı salonu.

"Demokratik üniversite Sorunu"
(Konferans)

31.Ocak.1976 Cumartesi,Saat:14.oo TMMOB Makina Mühendisleri Odası
toplantı salonu. - -

"MC İktidarının memur kıyımı ve düşündürdükleri" 
(Konferans)

Şubat 1976 içinde: ^
"Anti-demokratik baskıları protesto"
(Kapalı salon toplantısı)


