
töb-der ajansı
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLEŞME VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Ö N E M L İ D İ R

TÖB — DER Genel Yönetim Kurulu 17 - 19 Aralık 1976 tarihleri arasında toplanarak 1977 
Bütçe Yılında ekonomik - demokratik taleplerimizi aşağıda gösterilen biçimde saptamıştır;

■ MEMUR MAAŞLARININ KATSAYISININ) 14’e YÜKSELTİLMESİNİ,
■ Maaş tablosundaki 15. 14. ve 13. derecelerin kaldırılmasını,
■ İlkokul öğretmenlerinin 10. derecenin 2. kademesinden işe başlatılıp, 1. derecenin son 

kademesine kadar yükselme olanağının sağlanmasını,
■ Çocuk zam larının 250 TL’sına çıkartılmasını,
■ Eğitim işkolunda çalışarfı tüm Eğitim Emekçilerine ayda net 1-500 TL’sı yan ödem© ve

rilmesini,
■ İlk ve orta okullarda 18, liselerde 15 saatin  üzerinde okutulan derslerin ücretli sayılma

sını ve ders ücretlerinin 50 TL’eınıa çıkarılmasını,
■ MEYAK kesintilerinin faizleriyle birlikte geri verilmesini,
■ Asgari geçim indiriminin yükseltilerek vergi yükünün! azaltılmasını,
■ M ahrumiyet ödeneklerinin artırılarak  köylerde çalışan tüm öğretmenlere ödenmesini,
■ Tayin ve terfi adaletsizliğinin kesin olarak kaldırılmasını,
■ Devlet Memurları Yasasındaki sosyal yardımların günün koşullarına uygun olarak 

m utlaka hayata  geçirilmesini,
■ Eğitim ve öğretim kurum larındaki her türlü  anti — deımokratik baskıların kaldırılm a

sını, öğrenimi özgürlüğü ve can güvenliğinin sağlanmasını,
■ Tüm çalınanlar için vazgeçilmez bir hak olan GREVLİ — TOPLU SÖZLEŞMELİ SENDİKA 

kurm a hakkının tüm eğitim emekçilerine ve m em urlara verilmesini İSTİYORUZ.
Genel Yönetim Kurulu toplantısında bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için kısa erim

li bir eylem program ı düşünülmüştür.
a) 8 - 9ı Ocak tarihlerinde tüm şube lokallerimizde yukarıdaki ekonomik—demokratik talep

lerimiz üyelerimiz tarafından tartışılacaktır. Toplantılar sırasında şube yönetim kurulları talep
lerimizi üyelerini temsilen Bütçe Plan Komisyonuna, uygun görülecek siyasi partilere, Meclis 
Başkanlıklarına, il milletvekillerine tel veya yazılarla hemen bildireceklerdir.

b) 15 - 16 Ooak tarihlerinde tüm şubelerimizde Genel Merkezimizden gönderilecek «Mes
lek ve Özlük Sorunlarımız» konulu broşür seminer çalışm ası,olarak işlenecektir.

c) 22 Ocakta Denizli, Mersin, Giresun, 29 Ocakta Bursa, Diyarbakır, Konya ve Zonguldak’
ta bölgesel, 5 Şubatta da A nkara’da merkezi; ekonomik—demokratik sorunlarımızı dile geti
ren çok güçlü miting ve yürüyüşler düzenlenmesi düşünülmektedir.

d) Taleplerimizi içeren merkezi afiş, bildiri ve broşürler hazırlanarak şubelere gönderile
cektir. Şubelerimiz aynı am açlarla kendi olanaklarıyla da bu çalışmaları yapabileceklerdir.

8 - 9 Ocak tarihlerinde yapılacak toplantılarda tüm bu öneriler tartışılacak, başka talep 
ve öneriler olursa, toplantıların hemen sonunda, önerileri benimseyen üyelerin imzalarını taşı
yan tu tanaklar düzenlenerek en seri vasıtalarla (özel ulak ile) Genel Merkeze gönderilecektir.

Bu eylemler dizisinin, Genel Merkezler ve bölgeler düzeyinde kardeş demokratik kuruluş
larla birlikte yapılması düşünülmektedir. Çalışmaların bu yolda yürütülmesi gerekmektedir.

Şubelerimiz ve eylem bölgelerimiz hazırlıklara hemen girişeceklerdir. A nkara eylemi için 
de hazırlıklar sürdürülecektir.

■ TÖB — DER Adına Sahibi : Gültekin GAZİOĞLU D Sorumlu M üdürü : M ustafa 
DÜZGÜN ■ Genel Yayın Yönetmeni : Ömer ARSLAN ■ Adres : Gazi M ustafa 
Kemal Bulvarı 14/1 Demirtepe/ANKARA ■ Tel : 17 49 27 — 25 14 52


