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TÜTED Şube Başkanlığına,
21 Ekim Pazar günü toplanan TüTED GYKrnda,8-14 Aralık tarihleri arasının 
"Faşizme Karşı Mücadele Haftası" ilan edilmesi kararlaştırılmıştır. 
Hatırlanacağı gibi 8 Aralık,TÜTED G-YK üyesi Necdet BULUT1 un faşist katH- 
lerin saldırısı sonucunda aramızdan ayrıldığı tarihtir.
Bu kampanyayla amaçlanan,bir tara.ftan başta Necdet BULUT arkadaşımız olmak 

dizere faşist cinayetlere kurban giden arkadaşlarımızı anmak ve faşizme kar
şı mücadele azmimizi ve kararlılığımızı bilemektir.
Ayni zamanda böylesi bir kampanya,örgütümüzün içine düşmüş bulunduğu ata
leti aşmamız için önemli bir olanak olacaktır.
Bir hafta sürecek olan kampanya ve ilgili çalışmalarstaslak olarak aşağı- 
'dadır.
Şubelerimiz bu programı en kısa sürede değeriendirerek;varsa,önerilerini 
en geç 15 Kasım ¿perşembe gününe kadar iletmelidirler.
Şubeler,programı zenginleştiricis,yeni eylem terleri önerici olmalı9özellik
le programda yer alan konularda (kapalı salon toplantısı;kültür,sanat gös
terileri v.b. gibi) şubeler kendi olanaklarıyla,ya da merkezin yardımıyla 
örgütleyebileceği çalışma türlerini de iletmelidirler.
Şubeler,haberleşmede olanaklar ölçüsünde hızlı araçlar kullanarak (özellik
le telefon),bir an Önce hazırlıkların tamamlanmasına yardımcı olmalıdırlar 
Çalışmalarınızda başarılar diler,dostça selamlarımı iletirim.

Reşit OĞUZ

Eksi adet Kampanya Programı TÜTED G-enel Sekreteri



KAMPANYA PROGRAMI

"8-14 ARALIK EAŞİZME KARŞI MÜCADELE ILAFTASI"

Bu kampanyayla amaçlananjTÜTED Genel Yönetim Kurulu1nun 21 Ekim Pazar günü 
yapmış olduğu toplantının 1/4 No’lu kararının d ve e Bendleri gereğince 
başta Necdet BULUT arkadaşımız olmak üzere faşist katillerce katledilen 
arkada şiarımızı (Alcın ÖZD3MÎR,Kenan ÖZTÜRK,Hürcan GÜRSES vb.) anmak ve fa
şizme karşı mücadele azmimizi ve kararlılığımızı bilemektir.

KAMPANYA SIRASINDA İZLENECEK PROGRAM

8 Aralık'CUMARTESİ:
Ankara’da Necdet BULUT ve Hürcan GÜRSES'insİstanbul*da Kenan ÖZTÜRK’ün; 
Adana’da Akın ÖZDEMİR'in mezarları başında anma ;tqı;e_nleri,_.
Bu törenlere TÜTED yöneticileri ve üyeleri, çe*şitli örgüt ve kurum temsil
cileri vr üyeleri katılacaktır.

9 Aralık PAZAR:
Kapalı Salon Toplantıları? Bu toplantılar şu yerlerde düşünülmüştür,ancak 
şubelerin 'yeni önerilerine açıktır i Ankar a_ ̂İstanbul, İzmir j/^rsa^Karabükj 
Trabzrm, İskenderun, Çanakkale.

10 Aralık PAZARTESİ;
İşyeri Toplantıları: Bu toplantılar,işyerlerinin koşullarına uygun olarak 
dizenleneçektir.Toplantılarda ortak bir metin okunacak ve saygı duruşu 
yapılacaktır.

11-12-13 Aralık. SALI-ÇARŞAMBA-IERŞEMBE:
4An t i »fa şijst film, tiyatro , sanat faaliyetleri, sergi vb. Bu konuda kültür ve 

sanat alt leomi t esi, ilerici sanat kuruluşlara ve Icişilerle ilişkiye geçe» 
rek 9 olanakları saptayacaktır .Bu gecelerin davetijreleri iicret karşılığında 
satılacaktır.
14 Aralık CU A;
Diğer örgütlerle ortaklaşa hazırlanmış olan ve iı^aya açılan faşizme karg 
müca_dele_ _dek_lera:3yonunuTi alıklanması .Tüm kampanya süresince toplantılarda 
işyerlerinde bu metin imzaya’ açılacaktır.

DİĞER ÇALIŞMALAR

a. özel Katkı ve Ba; iş Kampanyası(8 Kasım-14 Aralık)
. Özel bay ış ve katkılar,gecelerden elde edilen gelirler ..kart vs.satışı.

b. örgütlenme Kampanyası(8 Kasım-31 Aralık)
Şubelerin denetlenmesi ve
•Yeni Şube ve Yerel Temsilcilikler oluşturmas 
.Yeni işyeri Temsilcilikleri açma,
.Yeni üyeler kazanma..

c. Basılı Dokümanlar 
»özel Bülten,
^TUTED Afişi,
.Necdet BULUT ve diğerlerinin kart ve posterleri.
.P r o gram. 5
.Protokol Davetiyeleri..

Not"Çalışmaların merkezi ve özellikle yerel basında ilanlarla duyurulmas:


