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25 demokratik kuruluş 
ortak açıklama yaptı

isçi

«İşçi kisveli 
faşistlerin 
ODTÜ’den
atılması
zorunludur»

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ODTÜ OLAYLARINI PROTESTO İÇİN 

B İR  GÜNLÜK BOYKOT YAPTI

ANKARA, (VATAN)
O D TÜ'de 35 kişinin yaralan

ması ile sonuçlanan olaylardan 
sonra demokratik kuruluşların 
ve O D TÜ  öğrencilerinin tepkile
ri sürmektedir. Öte yandan CHP 
lilerin yönetimindeki DSDB, 
DİSK bağlı Sosysl-lş Sendika
sını olaylar karşısında susmak 
la suçlamıştır.

26 demokratik kuruluş baş
kanlar! dün O D TÜ  velileri ile 
birlikte üniversiteye giderek 
saldırının gerçekleştirildiği yer
lerde incelemelerde bulunmuş
lar ve daha sonra yaptıkları or
tak açıklamada, «Tan yamanın
da okula alınan faşistlerin C D TÜ  
den atılması zorunludur» demiş
lerdir. O D Tİ) Öğrenci Temsilci

liği Konseyi tarafından dün ya
pılan başka bir açıklamada ise, 
«Biliyor ve bekliyoruz faşist 

(Dcvaını Sa. 1. S8. l ’de)

(B a s ta ra fı 1. sayfada) 
saldırılar durmayacak. Fakat 
bugüne kadar olduğu gibi bun
dan sonra da öğrencisi -  öğre
tim üyesi-işçisiyle fazıma karşı 
mücadelemize kararlı ve örgütlü 
bir şekilde devam edeceğiz» 
denilmiştir.

Aralarında TÖB-DER, TÜ M  -  
DER, TM M Ö B, DGDF, Halkevleri 
ve TÜfvİÖD'ün de bulunduğu 26 
demokratik kuruluş başkanları 
tarafından dün yapılan açıkla
mada özetle şöyle denilmiştir: 

O D TÜ  yetkilileri olaylar, so
nunda 1700'e yakın işçiye üc
retli izin vermişlerdir. Bu geçi
ci bir tedbirdir. Sorunun çözü
mü açısından Haşan Tan'ın 
Rektörlük döneminde okula a - 
tınan işçi kılıklı faşistlerin O D TÜ  
den atılması zorunludur.»

Ö TK 'N IN  AÇIKLAM ASI 

ODTÜ öğrenci Temsilci'iği 
Konseyi (ÖTK) tarafından yapı
lan açıklamada ise özetle şöyle 
denilmiştir:

«Bugünden sonra G D TÜ 'ye  
karşı yönelecek Her türden fa
şist saldırılara karşı ve öğrenim 
özgürlüğü, çan güvenliğinin sağ 
(anabilmesi için, anaları babala
rı, tüm demokratik güçleri, y ü 
rütülen mücadeleye om uz ver
meye hergün otobüs durakların
da, yollarda, okulların kapısında 
faşist saldırılara karşı tek bir 
yumruk -  tek bir yürek olmaya 
çağırıyoruz.»

DSDB'NİN AÇIKLAM ASI 
Öte yandan CHP'li gençlerin 

yönetimindeki Demokratik Sol 
Dernekler Birliği Genel Sekrete
ri Erhan Taneri dün yaptığı 8 - 
çıklamada, DİSK'e bağlı Sosyal -  
iş Sendikası’nı O DTÜ'deki son 
olaylar karşısında «susmak» la 
Suçlamıştır.

Türkiye'nin bugünkü koşulla
rı İçinde sendikalara «tarihî bir 
görev» düştüğünü öne süren 
Taneri, «Sendikalar artık hare
kete geçmelidir. Ellerindeki ola
nakları birleştirerek ilerici, de
mokrat öğrencilerin kalabile
cekleri yurtlar açmalıdırlar. MİSK 
denilen faşist örgütün her olay
da ortaya koyduğu tavırdan ar
tık tüm sendikalar utanmalıdır» 
demiştir

ö te  yandan Boğaziçi Üni
versitesi öğrencileri de dün yap
tıkları bir forumdan sonra bir 
fünlük boykot lifin etmişlerdir, 
loykot kararının, O DTÜ'deki sal 
İırıları kınamak amacıyla alındı
ğı bildirilmiştir.
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