
24 DEMOKRATİK
KURULUŞUN
AÇIKLAMASI

Yurt dışı doktora 
kurs sınavı £
faşist işgal ^ ~ 
altındaki bir £ S 
okulda *
yapılmak istmiyoı

ANKARA (VATAN) — Dev 
let burslan ile yurt dışında 
doktora yapacak öğrencile
rin saptanmasıyla İlgili seç
me sınavlarının, ilgili mev -  
zuat hükümleri dışında yap 
tınlmak istendiği anlaşılmış 
tır.

Milli Eğitim Bakanlığı bu 
yıla kadarki uygulamaları 
değiştirerek, daha önce be
lirtilen sınav gün ve yerleri
ni değiştirmiştir.

' *----- 7. Sü. 5’de)

Yurt dışı
(Baştarafı 1. sayfada)

Milli Eğitim  B akanlığ ın ın  
kararıy la  s ınav ların  bugün 
kom ando işgali a ltın d ak i An 
k ara  Yüksek Ö ğretm en Oku 
lunda yapılacağı bildirilm iş
tir.

K onuyla ilgili o larak  dün  
bir aç ık lam a yapan  ve a r a 
la rında  TÖB - DER, TMMOB, 
TÜM - DER, TÜTED, Halkev 
leri, DGDF, ve IGD  de de 
bu lunan  24 dem okratik  kuru  
luş, k a ra r  değişikliğini pro - 
testo  etm iş ve şöyle dem işler 
d ir:

«Yüksek ö ğ re tm en  O kulun 
da yapılacak b ir sınava a n -  
ca 's . «ülkücü» ya da «ülkücü» 
sem patizan ların ın  girebile - 
ceğl, bun la rın  dışındaki ki - 
şilerin  can  güvenliği neden i 
ile sınava bile gldemiyecek- 
leri açık tır.

Devlet o lanak la rın ın  bu 
tü r  yasa dışı b ir biçim de zor 
b alarca  yağm alanm aya k a l
kışılm ası baş ta  Milli Eğitim  
B akanı olm ak üzere tü m  yet 
k ilileri ciddi b ir görev so -  
rum luluğu sorunu ile karşı 
karşıya  b ırakm aktad ır. Y et
k ililerin  sorum luluğu, yasa
la ra  uygun ve herkesin  ra  - 
h a tç a  girebileceği b ir seçme 
sınavı yapm aktır. Afcsl ta k  - 
dirde b ir hesap verm e so - 
rum luluğu o rtaya çıkacak - 
tır . Ve bu hesap bir gün m ut 
laka sorulacaktır.»
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KIT Personeline verilmesi ertelenen 
ikramiyelerle ilgili 

hükmün yürürlükten kaldırılması istendi
ANKARA, ÖZEL 

TMMOB Başkam Teo
man öztürk, Tüm - Der 
Başkam Erhan Tezgör, Tü- 
det Başkam Aykut Göker, 
Tüm - Zerbank - Der Baş
kam Nusret Mutlu ve Ener
ji Der Başkam Hicri Sara
çoğlu dün yaptıkları açıkla
mada, Kit personeline veril
mesi ertelenen ikramiyelerle 
ilgili yasa hükmünün yü
rürlükten kaldırılmasını is
temişlerdir.

Açıklamada, Kit kuru
luşlarının bilançolarının 10 -

12 yıl sonra TBMM ce İn
celenmeğe başlanacağı sa
vunulmuş, halen TBMM de 
1966 yılı bilançolarının in
celendiğine dikkat çekilmiş
tir. Bu süre içinde birçok 
Kit personelinin emekliye 
ayrılmış ya da ölmüş ola
caklarına değinilen açıkla
mada, paranın alım gücü
nün düşüşü karşısında 10- 
12 yıl sonra alınacak ikra
miyelerinde haksız bir indi
rim sözkonusu olacağı be
lirtilmiştir.


