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TÜTED ŞUBELERİNE,

1977 bütçe yılı nedeniyle yapılması kesinleşen miting çalışmaları ve açıklayıcı 

b ilgi aşağıdadır.

1 . Eylemin adı 11EKOHOİ4IK»DEİ£)KRATİK HAKLAR ¿İTİNG VE YÜRÜYÜŞÜ" dür.

2. üting ve yürüyüşlerini TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED Genel Jerkezleri ortaklaşa 

düzenlemişlerdir. Bu örgütlerin eylem bölgelerindeki şubeleri yerel komiteler oluş

turarak eylem çalışmalarını birlikte yürüteceklerdir.

3« 22 Ocak 1977'de DenizlV,UIfersin ve Giresun'da ; 29 Ocak 1977 'de Bursa, Diyar

bakır, 5 Şubat 1977 'de Ankara'da merkezi olmak üzere "EKONOMK-DEMDKRATİK HAKLAR 

ITİJ8G VE YÜRÜYÜŞÜ” yapılacaktır.

4» Belirtilen eylen bölgelerindeki TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED şubeleri birlikte 

bir yerel komite oluşturarak gerekli yasal işlemleri ve çalışmaları yürütecekler

dir .

5* Yerel tertip komitesi adana miting ve yürüyüşte yalnız bir kişi konuşacak, 

konuşma metni yerel komitenin denetiminden geçirilecektir. 

o„ Miting ve yürüyüşe adı geçen örgütlerin Genel Merkezleri adına birer kişi 

katılacak, ve birer konuşma yapacaklardır.

7. Bölgesel .ferke-i miting tertip komitesine katılan TÜTED temsilcisi, geliş

meleri anında Genel Merkeze iletmelidir.

8 . Bölgesel eylemler için kullanılacak olan afiş ve bildiriler merkezi olarak 

bastırılmış olup, en kısa yoldan eylem bölgelerine gönderilecektir. Genel Jferkez? 

lerce bastırılan bildiriler kamu oyuna dağıtılacak, afişler yapıştırılacak, pan

kartlar ve sloganlar kullanılacaktır. Afişlerdeki tarih ve yer boşlukları yerel 

komitelerçe doldurulacaktır#

9. Eylem bölgeleri dışajj^a kalan şubelerimiz kendilerine en yakan eylem bölgesi

ne katılacaklardır.

10e Eylem koyan yerel örgütler dışındaki demokratik kitle örgütlerinin desteği 

sağlanmaya çalışılacaktır*

11. "İVEMİR ARKADAŞ" başlıklı bildirimizde adı geçen TÜS-DER, baştan beri çalış

malara katılmış} ancak sen anlarda aldığı bir kararla eylemlere katılmaktan 

vazgeçmiştir. Bildiri daha cfcıce bastırıldığı için, adının geçmiş olması TÜS-DER 

için bağlayıcı değildir. Bu nedenle, bildirilerdeki TÜS-DER adı çizilecektir.

12. Yerel komiteler eylemlerle ilgili yasal girişimleri ekteki hukuk açıkla

masını dikkatle inceleyerek te? elden gerekli işlemleri yapacaklardır.

13o Eylem cücesinde ve eylem esnasında meydana gelen gelişmeler anında Genel 

Merkeze duyurulacaktır. Çevre şubeleri ve Genel .ferkezle haberleşmenin sağlıklı 

bir şekilde yapılabilmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

14= -itinglerde kullanılacak pankart ve d ö v izleri  Şubat Ankara miting ve yürüyü-



.2.
yülire kull anıl a ak -ürere muhafaza edilecektir.

Belirtilen burumlara eksiksiz uyulmasını önemle rica e^er, başarılar ^iler, 

dostça selamlarını iletirim.

Saygılarımla

Haluk Orhun 

TÜTED Genel Sekreteri

i.lKs

>\ a*et ortaklaşa saptanan pankart ve sloganlar.



TÖB-DER, TÜM-DER, TÜTED'in, Ankara ve di;,#r bölgelerdeki miting ve yürüvüşler için or
taklaşa tesbit ettini oankartlar ve sloganlar:

A) PANKARTLAR :

1. Tüm çalışanlara, nrevli-toplu sözleşmeli sendika hakkı.
2. MtYAK'a hayır.
3. Vergi adaletsizlisine hayır.
4. Yan ödere1 erde eşitlik.
5. 15,14 ve 13. dereceler kaldın İmi-Mır.
G. Çocuk zammı en az 250.-TL. olmalıdır.
7. Terfi-tavin adaletsizliklerine son.
8. Çalışanlardan gelir vergisi alınmamalıdır.
9. Zam çok, yaKacak ve konut ynk.
10. Maaşlar duruyor, kiralar yürüvor.
11. Yan ödemeler çözüm delildir.
12. Bütçe çalışanlardan yana delildir.
13. Harcırah Yasası uygulanmalıdır.
14. MEYAK fonlarım kimler kullanıyor?
15. İlkokul ünretmenleri Saflık ve Sosyal Yardım Sandın statüsü neden onaylanmıyor?
16. Eşit işe eşit ücret.
17. Anayasa suçu olan ancıaryaya son.
13. îşçi-memur ayırımı, tekniker-mühendis-teknisyen ayırımı netiriyor.
19. Anti-demokratik 76.maddeye hayır.
20. Yöneticilerimizi biz scc^cenz.
21. Yaşasın tiim çalışanların birliği.
22. Çalışanlara can güveni ifii.
23. Yaşasın demokratik üniversite kavgası.
24. üniversitelerdeki komando baskısına s#n.
25. Eğitim Enstitülerindeki oyunlara son.
25. üfiretmen Liselerindeki baskılar?, son.
27. ülkü Ocakları kapatılmalıdır.
28. Yaşasın Demokratik enitim kavgamız.
29. MC'nin ders kitaplarına hayır.
30. Faşist enitime hayır.
31. Faşizme geçit yok.
32. Faşist baskılara son.
33. îşçi-rnem'jr ayırımına son.
34. Deprem fonları ne oldu?
35. Deprem yardımları ne oldu?

B) SLOGANLAR :

1. Sendika hakkımız, söke söke alrrız.
2. ME YAK i--E VAK dediler, milyarları vediler.
3. ZA^ Z/u■ ZAM, ucuzluk ne zaman?
4. Eşit işe eşit ücret.
5. Zam çok, konut yok,
6. Zam çok, yakacak yok.
7. Maaşlar duruyor, fi'/atlar yürüyor.
8. Açlıra son.
9. Kahrolsun faşizm.
10. Banımsız Türkiye.
11. Faşizme qeçit yok.
12. Iş-Ekmek-Hiirrivet.
13. MC'ye hayır.
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