
BASIN AÇIKLAMASI
14,15.10.1978 günü toplanan TÜTED ge
nel Yönetin Kurulu,Basına verilmek üese- 
re aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

İçinde bulunduğunuz bu. günlerde ülkeniz içte ve dışta Önemli gelişmelere 
sahne olmaktadır. Onurlu <gış politika" adı altında emperyalist-kapitalist 
sistemle olan bağlar daha da kuvvetlendirilerek, ambargonun kaldırılmasına 
karşılık ülkemizdeki ABD üslerinin çalışmalarına yeniden izin verilmekte
dir. Emperyalizmin mali kuruluşlarından birkaç kuruş alabilmek için emper
yalizme ödün üzerine ödün verilmekte, ulusal bağımsızlığımız hiçe sayılmaktadır.
Ülke içinde ise; emperyalist-kapitalist sisteme bağımlılığın bir sonucu 
olarak fiatların süratle artması karşısında işçi ve emekçi kesimlerin sat: n 
alma güçleri gerilemekte, bu gerilemeye karşın, işçilerin ücretleri toplu 
sal antlaşma ile dondurulmakta, köylülerin gelirleri taban fiatlarıyla dv 
şük tutulmaktadır. Memur statüsünde çalışanlara yapılacağı açıklanan göster
ge değişikliği, aile ve çocuk yardımı biçimindeki ek ödemeler de hızlı en
flasyon karşısında göstermelik bir düzeyde kalacaktır.
Büyük burjuvazi halk kitleleri üzerindeki sömürüsünü devam ettirebilmek i- 
çin, işçi ve emekçilerin demokratik taleplerini, hızla artan bilinçlenmele
rini terörle önleme yolunu seçmektedir.Bu amaçla faşist kuruluşlar destek
lenmekte, körunmakta, açık faşizmin şartları yaratılmaya çalışılmaktadır.
Dışta olduğu gibi, ülke içinde de büyük burjuvaziye ödünler veren Hüküme
tin ağırlıklı kanadı seçimlerden önce yaptığı vaadlerin aksine ekonomik 
krizin yük nü işçi ve emekçilerin sırtına yüklümektedir. Hükümet, faşist 
terörün üzerine kararlı bir şekilde gidememekte buna akrşın faşist terör 
hergün yeni canlar almakta, yeni hedeflere yönelmektedir. iıî'U'TED üyesi Hür- 
can Gürses arkadaşımızın da aralarında bulunduğu 6 TİP üyesinin bir tertip 
sonucu kurşuna dizilerek katledilmesi faşist terörün yöneldiği hedef açı
sından oldukça çarpıcıdır, Faşist terörün kaynağı kurutulmadıkça, faşist 
örgüt ve kuruluşlar kapatılmadıkça bu tip katliamlar son bulmayacaktır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu durumda; demokratik toplumsal muhalefet için
de yer alan kitle örgütlerine ve örgütümüz TÜÎED’e önemli görevler düşme: 
'tedir. Faşist tırmanışa, faşist tertip ve katliamlara verilecek en etkin 
cevap demokratik toplumsal muhalefetin her geçen gün örgütlülüğü arttır
masıdır, ta ki örgütlenmemiş tek kişi kalmaymcaya dek. Faşizm'ancak işçile ’ 
emekçilerin örgütlü gücü karşısında gerileyebilir, yok olabilir.
Örgütlenmenin ayrılmaz bir parçası olarak işçilerin, emekçilerin örgütle 
arasındaki eylem ve güç birliği mutlaka daha ileri boyutlarda sağlanmalı ...r , 
Demokrasiden yana olan güçlerin 11 ^kim günü Ankara'da yaptığı antifaşise 
gösteride somutlanan dayanışma ve mücadele azmini daha ileriye götürmek, 
faşizme karşı hayatın her alanında daha güçlü eylemler yapmak kaçınılmaz 
ve ivedi bir görevdir. DİSK’in faşizme karşı işçi sınıfının ve diğer tüm e- 
mekçilerin birliğini ve ortak mücadelesini sağlamak amacıyla TÜRIC-İŞ nezdin
de yaptığı son çağrıyı ve demokratik kitle ve meslek örgütleriyle ortak ha
reket etme kararını bu açıdan olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.



TÜTED olarak; kencli kitlemizin ekonomik ve demokratik taleplerinden hare
ketle, faşizme ve emperyalizme karşı işçi sınıfı öncülü ¿tinde sürdürülen 
mücadeleye,Genel Merkezinden üyesine kadar etkin bir şekilde omuz verme
ye kararlı olduğumuzu, sendikal haklar ve siyasi haklar: mücadelemizi 
sonuna dek sürdüreceğimizi, faşist odakların dağıtılması, A’JD üslerinin 
kapatılması yolundaki taleplerimizi yükselteceğimizi bir kez daha açıklıyoruz.
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T U T E D :
“ DİSK'in 
girişimi 
olumlu 
bir adımdır,,
A N K AR A (A N K A ) —  Kısa adı 

T Ü T E D  olan Tü m  Teknik Ele
manlar Derneğinin Genel Yöne 
tim Kurulu tarafından yapılan 
açıklamada, «D İSK 'in faşizme 
karşı işçi sınıfının ve d ite r 
tüm emekçilerin birliğini «e  
ortak mücadelesini sallam ak 
amacıyla TÜ R K — İŞ nezdinde 
yaptığı son çağrıyı ve demok 
ratlk kitle ve meslek örgütle
riyle ortak hareket etme kara
rını olumlu bir adım olarak de
ğerlendiriyoruz» denilmiştir.

T Ü T E D  Genel Yönetim Kuru 
lu'nun açıklamasında hüküme
tin bazı uygulamaları eleştiril
dikten sonra şöyle denilmiştir: 

«örgütlenmenin ayrılmaz bir 
parçası olarak İşçilerin, emek
çilerin örgütleri arasındaki ey
lem ve güçblrilğl mutlaka da
ha it^ri boyutlarda sağlanma
lıdır. Demokrasiden yana olan 
güçlerin 11 ekim günü Anka
ra'da yaptığı antifaşlst gösteri
de somutlanan dayanışma ve 
mücadele azmini daha İleriye 
götürmek, faşizme karşı haya
tın her alanında daha güçlü 
eylemler yapmak kaçınılmaz 
ve ivedi bir görevdir. DİSK’in 
faşizme karşı İşçi sınıfının ve 
diğer tüm emekçilerin birliğini 
ve ortak mücadelesini sağlamak 
amacıyla TÜ R K — İŞ nezdinde 
yaptığı son çağrıyı ve demok
ratik kitle ve meslek örgütle
riyle ortak hareket etme kararı
nı bu açıdan olumlu bir adım 
olarak değerlendiriyoruz.»


