
TöB-DER, TOM-DER, TCTEO Genel Başkanlar! 
yaptıkları ortak basın toplantısında Ankara 
Valisi'nin 3.2.1977'do, TRT'de yayınlanan 
iddialarına cevap verdiler.

SAYIN BASIN MENSUPLARI,

Bildiriniz gibi, Ankara Valisi 3.2.1977'ds yaptığı basın toplantısında,-örgütlerimize 
ve kişiliklerimize yeni saldırılarda bulunmuştur.

örgütlerimizin "faaliyetten alıkoyma" oerekçesini, Avukatlarımızın tüm başvurularına 
rafjmen vermeyen ve verditmeyen Va 1 i, her gün yeniden, dayanaksız iddialarla kamuoyunu 
yanıltmak istemektedir.

Miting öncesi ve miting sırasında kullandığımız döviz, afiş, pankart ve bildirilerin 
tüm yasal işlemleri tamamlanmıştır, işlemlerin fotokopileri ilişiktedir. Kimin yalan 
söylediğini ortaya çıkarmak için bu belceleri basına darıtıyoruz.

1234 Sayılı Damga Resmi Kanununu ihlal ettiğimiz iddiası gülünçtür.

Milyarlarca 1 İra Tık/ vergi kaçakçılığı yapı İdilinin resmi ağızlarca da itiraf edildiği 
Türkiye'de, HC'nin Valisinin Derneklerimizi Ticari Kuruluşlarla karıştırması ilginçtir;

Yine Ankara Valisi 171 Sayılı Kanunun 16.maddesine aykırı olarak afiş ve bildiri bas
tırdığımızı iddia etmektedir. Oysa ki, sözkonusu afiş ve bildirilerin yasalara uygun 
olduğu anlamına gblen "alındı belgeleri" aynı Vali tarafından verilmiştir.

Silahlı muhafızlarla afiş yapıştırma, '̂zel imal edilmiş sopa kullanma iddiaları hayal 
mahsulüdür. Ama afiş yaoıştı ranlarm üzerine ateş açıldığı,bir arkadaşımızın öldürüldüğü 
diğer birinin yaralandığı bilinen bir gerçektir.

Daha önce de aç/ıkladık: Mitingin sahipleri TÖF-ÛER, TOM-DER, TÜTED üyeleri, Genel 
Başkanları dahil, teker teker defalarca sanmıştır.Ancak, ’"zbini aşkın bir kitlenin 
üzerine zaman zaman dışardan ateş açılditi da bir aerçektiı .Fakat kitlelerin bundan 
yılmadığı, paniğe kapılmadım kararlı bir şekilde istemlerini haykırdığı bilinmektedir.

Miting ve yürüyüş sonrası, Hükümet Komiserinin tertip heyetine tı-se&ıVr ettiği Danıştay1 
sunulan belgelerle kanıtlanmıştır.

Valinin, basırj toplantısında ileri sürdüöü asılsız iddialar, kullandığı uslüp, içinde 
bulunduğu teUşın somut görüntüsüdür.Bu iddialarla, yargı organlarım etkilemek istemek
tedir.Kısır bir tartışma ortamı yaratıp, miting ve yürüyüşlere esas teşkil eden acil 
ekonomik-»demokratik taleplerimizi unutturmak istemektedir.Örgütlerimizi faaliyetten 
alıkoymasının1 temel nedeni de budur. Valinin bu uygulaması, cihetteki HC'ye ait bâr 
uygulamadır. ;j

Eğici® inekçilerinin, Memurların, Teknik Elemanların somut talepleri, Yasal Haklar 
kullanılarak gür bir sesle haykırılınca MC tedirgin olmuştur. Ve karşımıza Ankara Valisi 
çıkarı Innştıf.

TÖB-DER, TOM-DER, TüTEu ülke çapında, ekonomik-demokratik hakları alma mücadelesi veren 
kitle örgütleridir. Toplam 200.000 üyeyi temsil etmektedirler.ülkenin 67 ilinden birinin 
Valisi görev ve yetkilerini kötüye kullanıp, yetki alanının sınırlarım aşarak karar 
vermiştir.

Bu kararın ardındaki gerçek sorumlu, MC'dir.
İ

Türkiye'deki Demokrasi mücadelesinin bir parçası olan mücadelemiz engellenemiyecektir.
Ve mutlaka başarıya ulaşacaktır. 10.2.1977

Gül tekin G, Iİ0SLU Erhan TEZG’.« Aykut P- 'ER
TÖB-DER GENEL BAŞKANI TÜM-UER GENEL BAŞKANI TÜTLD HL.iEL BAŞKANI


