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1.2,1970 TÖB-DER, TÜIÎ-D1R İD3EKM0B ,'ÇHD
DGDF.AKD ,€İB,TuMÖD, P'üîîASyT. 'IABIBLER 
BİRLİĞİ .M.İIOJ: ,?İII,SG ,DHİID, İM-DER
tüm zer b/l -: .-de r,'- ~ oi>:c t ,enbrjî-
DER, DEV -SAN~DE R ,T .-ZİR-DER, İŞÇİ KÜLluR 
DERNEĞİ , ANÎC. DEM . YOL. I EM-DER, HAYVAIT 
SAĞ,-MEM.DER,şiE-l--DER. Başkanları 
Belediye ve bağlı kuruluş la r ıııdaki 
son gelişmeler hakkında Belediye bina
sı önünde Basma ve Kamu oyuna aşaıdaki 
açıklamayı yaptılar.

■Faşist mihraklarca tezgahlanan saldırı ve cinayetler devam ediyor, 
ilerici,demokrat,yurtsever öğrenci.öğretmen,işçi ve diğer tüm emekçiler 
¿crinCeki faşist baskı ve terörün gücü kırılabilmiş değil,- Yine her gün 
çok sayıda arkadışımız okulda,fabrikada ,devlet dairelerinde,sokakta,evinde 
saldırıya uğruyor,kurşunlanıyor,öldürülüyor. Okullar,işyerleri,evler,ilerici 
kuruluşların,demokratik kitle örgütlerinin binaları boııbalanıyor.

Faşizme ve emperyalizme karşı mücadelede güçlerini birleştiren,faşizmin 
ve emperyalizmin sınıfsal dayanakları ortadan kaldırılıncaya kadar mücadele“ 
lerini sürdürmeye kararlı olan örgütlerimizin başkanları olarak; bütün bu 
olanlar karşısında bir kes daha vurguluyoruz?

Faşist mihraklar varlıklarını korudukları sürece,faşist saldırı ve cina
yetleri , değil önlemek geriletmek bile mümkün olmayacaktır.

Bu gerçek, ;,her yerde öncelikle can güvenliğini sağlıyacağı!! vaadleriyle 
iş başına gelen Hükümet tarafından artık daha fazla gözardı edilmemelidir. 
İşçileri ve diğer tüm emekçileri,öğrencileri vaadler değil,vaadlerin hayata 
geçirilmesi ilgilendirmektedir. Bu konudaki bizim somut ölçütümüz faşist 
mihraklara karşı takınılan ve bundan sonra takınılacak tavırlar olacaktır.

Bu ölçütümüzü yalnızca Hükümetin icraatı için değil, ;en geniş özgürlük
lerden, demokrasiden- yana olduklarını ileri süren tüm kişi ve iruruluşlar 
ve bu arada •• ilerici-denokratik bir belediyecilik" anlayışı ile yerel yöne
timlerin başına geçtiklerini iddia edenler için de uygulayacağız.

Ankara Belediye Başkanlığının önünde yaptığımız . bu basın toplaııtısında 
üzülerek ifade etuok isteriz ki,yerel seçiraier öncesinde Ankara'daki faşist 
yuvalanmalara karşı bez? somut mücadele biçimlerini hayata geçireceklerini 
vaad edenler.ou gün değil bu yönde bir uygulama yapmak,bunun tam tersine, 
Ankara Belediyesinde ve bağlı işyerlerinde MC’lere rağmen Irurula bilmiş ve 
sürdürülmüş demokratik ortamı yıkmakla meşguller ($).

Ankara Belediyesine bağlı işyerlerinde;
- Yönetim kademelerinde bulunan demokrat,ilerici,yurtsever elemanlar 
gör evierind en alınmaktadır.

- Bu görevden almışlar sırasında faşist uygulamaları anımsatan bir terör 
ortamı yaratılmak istenmektedir.

- Bu görevden almışların temelinde yatan dar,gurupçu,siyasi çıkar hesap
larına. kamuoyundan gizleye bilmek için görevden almanlar hakkında el-- 
altından gerçek dışı iddialar ileri sürülmektedir.

- Yine aynı dar,gurupçu,siyasi çıkar hesaplarıjğla işçiler işlerinden atıl
makta, açlığa mahkum edilmektedir.



- İlerici,demokratik.sendikal hareketin ön saflarında yeralan en bilinç
li işçiler hakkında,sudan bahaneler bulunarak soruşturmalar açılmakta, 
bunların işten atılmasına çalışılmaktadır,

- İşbaşına geçen elcipin siyasi yaklaşımlarını paylaşmadığı bilinen veya
- sanılan aday memur statüsündeki büro emekçilerinin asaleti onaylanmı- 
yarak bunların da işten atılmasına başlanmıştır. Bu yolda yürümeye 
devam edileceği'aynı ekipin sorumlu elemanları tarafından açıkça söy- 
lenebilmektedir. Bu ve benzeri uygulama ve açıklamalarla yalnızca, 
aday memurlar el o ¿'il düşünce ve kanaati işbaşına gelen ekibinkinden 
farklı tüm büro emekçileri baskı altına alınmak istenmektedir.

- İşçilerin ve tüm emekçilerin birliğinden yana rlanve bunu hayat içinde 
somutlayan büro emekçileri ve işçiler sürekli izlenmekte,yine bunlar 
hakkında sudan bahanelerle soruşturmalar açılmakta,-yeni amirler” bu 
tür elemanlarına uyarı cezası vermektedir.
Büro emekçilerinin masalarında,dolaplarında zararlı neşriyat'1 aranmak 
tadır.

- Tüm emekçileri doğrudan ilgilendiren bu baskıları, emekçi düşmanlığına 
varan bu anti demokratik uygulamaları,bir demokratik kitle örgütünün 
genel başkanı olmasının sorumluluğu içinde kamuoyuna açıklayan ve ken
disi de Ankara Belediyesine bağlı bir kuruluşun çalışanı olan bir ar
kadaşımız hakkında soruşturma açılarak ;iamirlerini kc.tîiledi“ diye ce

zalandırılmak istenmekte ve bu soruşturmanın d - sonucu beklenmeden göre
vinden alınabilmektedir.
Bizlor, faşizme ve emperyalizme karşı mücadelece güçlerini birleşti

ren, işyerlerinin demolc ra tikle şt irilmesi ve işyerleri itiberiyle kaza
nılmış demokratik mevzilerin korunmasını da^mücadelemizin ayrılmaz bir 
parçası olarak gören örgütlerimizin başkanları olarakj Ankara Belediyesi 
ve bağlı işyörelerindeki baskıcı, antidemokratik uygulamaların derhal 
durdurulmasını veyapilan hatalardan derhal geri dönülmesini talep ediyo
ruz.

Bugün yalnızca uyarmakla yetiniyoruz.
Talebimizin izleyicisi olacağız.


