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7.12.1979 TÜTED,8-1^ Aralık tarihlerini'TAŞİZME KARŞI
MÜCADELE HAFTASI " olarak ilan etti - TÜTED Genel 
Başkanı Aykut GÖKER,konuya ilişkin açıklamasın
da; bir yıl önce 8 Aralık’ta TÜTED Genel Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr.Necdet BULUT'un bir faşist sal
dırı sonucu yaşamını yitirdiğini hatırlatarak,
■* bu hafta boyunca üyelerimiz, faşizme karşı mü
cadele azimlerini yükseltecek ve faşizme karşı 
duydukları kini daha da bileyeceklerdir 11 dedi«

8 Aralık,faşist bir saldırı sonucunda yaşamını yitiren Dr.Necdet Bulut*- 
un birinci ölüm yıldönümüdür.
8 Aralık'da N.Bulut*u bilim adamı,öğretim üyesi ve teknik eleman dostları 
mücadele arkadaşları,kuruculuğunu ya da yöneticiliğini yaptığı demokratik 
kitle ve meslek örgütleri saygıyla anacaklar;o gün ̂ pic^dele azimlerini 
bir kez daha bileyecekler.

Biz TÜTED olarak;Genel Yönetim Kurulumuzun üyesi iken fasistler tarafın
dan vurulan N.Bulut'un ölüm yıldönümüyle başlayan haftayı,üyelerimizin 
faşizme karşı mücadele azimlerini yükseltecek,faşizme karşı duydukları 
kini daha da bileyecek bir hafta olarak ilan ediy^^?,,
Örgütsel gücümüzü yükseltme,üyelerimiz arasındaki güv^n ve dayanışmayı 
pekiştirme yolunda atılacak olan bu adım,Dr.Bulut’un anısını sürdürebil
menin, O'nun Dizlere bıraktığı mücadele mirasını sürdürebilmenin somut bir 
örneği olacaktır.

Bu hafta içinde yalnızca N.Bulut*u değil,faşistler tarafından öldürülen 
tüm teknik eleman dostlarımızı; Hür can Gür ses • leri, /ikin üzdemır'leri,
Kenan öztürk!leri de anacağız.



Faşist saldırılar sonucu hayatlarını kaybeden binlerce genci,öğretmeni, 
işçiyi,emekçiyi anacağız.

Onları anarken; faşist terörün,faşizmin asıl i;:aynağının emperyalizmin 
koruyucu kanatları altındaki yerli sermaye sınıfları olduğum.', gizli-açık 
faşist terör odaklarının asıl gücünü sermaye sınıflarından aldığını unut 
mayacağız.

Onlar öldüler; anıları,işçi3emekçi kitlelerin,gençlerin faşizme karşı sür 
dürecekleri örgütlü mücadelenin üstünde yükselecektir.Onların boşyere 
ölmediğini,örgütlü mücadelemizi her düzeyde,hayatın bütün alanlarında 
güçlendirerek,birleştirerek göstereceğiz.

Biz kendi alanımızda,tüm teknik .elemanları safları sıklaştırmaya çağırı
yoruz.

8-14 Aralık’da. ellerimizi birleştirelim.
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Kurulu üyesi, defleri! bilim 
adamı Dr. Necdet Bulut, fa
şist çetelerin soldırısı so
nucunda. bir yıl önce bugün 
yaşamın! yitirdi.

Anısı önünde saygıyla e- 
ğiliyoruz.
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ANKARA —  Türr Teknik fclâ- 
manlar Di>rneöi (TÜTED), 8-14 
Aralık tarihlerini «Faşizm« kar
şı mücadele haftası» İlan et
miştir. TÜTED Genel Başkanı 
Aykut Göker /optiği açıklama 
r fn  *-•- y ; l  i  * - ı . n ^  t T

TED Genel Yönetim Kurulu üye | 
si Dr Necdet Bıılut'un bir fa 
şist saldırı sonucu yaşamını yİ 
tirdiğim hatırlatarak. *Bu haf
ta boyunca üyelerimiz faşizme 
karşı müoadele azimlerini yük
seltecek ve faşizme karşı duy 
dukları kini daha da bileyecek- 
lerdirs demiştir.
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