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Ülkemizin çalışanları üzerinde ekonomik ve politik baskılar gün geçtikçe
yoğunlaşmaktadır, İktidarda bulunan MC (Milliyetçi Cephe) mevcut yasal
hakların kullanılmasını^ önlemekte, başta işçi sınıfı olmak üzere

tüm

çalışanların örgütlenmev kısıtlanmaktadır.

Ülkemizde bir milyonu aşkın kamu personeli grevli toplu sözleşmeli sendika

hakkını almak, ekonomik ve demokratik haklarını daha ileri boyutlara götür mek için ve fa&şizme ve emperyalizme karşı örgütlenmektedir.
Öğretmenlerin örgütü TÖB-DER (Tüm Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma
Derneği), memurların örgüttü TÜM-DER (Tüm Memurlar Birleşme Ve Dayanışma D
Derneği), teknik elemanların örgütü TÜTED (Tüm Teknik Elemanlar Derneği)
ikiyüz bini aşkın üyeleri ile kamu personelinin öncü güçleri olarak işçi
sınıfı ile birlikte bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin içinde yer
almaktadır.

Türkiye’nin içinde bulunduğu günler, tüm kanu personeli açısından çok
önem taşımaktadır. Mart ayı içinde meclislerde son şeklini alacak olan
M C ’nin 1977 Bütçesi kamu personelinin yaşam koşullarını doğrudan ilgilen
dirmektedir. Bir milyon kamu personeli, hayat pahalılığı karşısında

ÛjââtğtfiiAldklitiriMti&İKlrt/MKkâiflfUâİğĞ lâlI1 ve

maaşlarının artmasını

yeni

sosyal hakların verilmesini sağlayabilmede önemli bir olanak olan M C ’nin
1977 Bütçesini dikkatle izlemektedir.

Bir milyon kamu personeli ücret ve diğer yaşam;koşul?arının
% oZ.
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-ZaikiiteAafeahfrı* siyasal h&klarının verilmesini talep
etmektedir.

Yine içinde bulunduğumuz günler MC'nin işçi sınıfı ve kamu personeli
;kr<cil*rl

üzerindeki baskı, kıyım,

sus^’
ö ldürme gibi faşist özlemlerini dile getiren

planlarının uygulandığı günlerdir.
Bir milyon kamu personeli

faşizme karşi, MC'nin yasa dışı uygulamalarına
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karşı, tüm ekonomik ve demokratik taleplerini en geniş yığınlara duyurmak
ve sorunlarına güçlü bir şekilde sahip çıkmak için TÖB-DER, TÜM-DER ve
TÜTED'in önderliğinde kitle gösterilerine başlamışlardır.
TÖB-DER, TÜM-DER vE TÜTED tarafından ocak ayı içinde Türkiye'nin çeşitli
illerinde yapılan kitle gösterilerinden sonra 5 Şubat günü Ankara'da,
Türkiye düzeyinde memur, öğretmen, teknik eleman, öğrenci, işçi ve diğer
tr i Utin.

katıldığı "Ekonomik ve Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşü"
düzenlemiştir.
Yüz bini aşkın bir kitlenin yer aldığı miting ve yürüyüş, gerek miting
Ar

hazırlığı ve gereksE mitig sırasında MC'nin güvenlik kuvvetleri ve bozjut« (ıftt/eın
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guncu unsurlar «ÜirjCi®i engellemek iste*İ4#.UfcWlA.to* Ekonomik ve demokratik
taleplerimizin vurgulandığı, yüz bini aşkın kitlenin sahip çıktığı, MC'nin
istifaya çağırıldığı mitingi polis ve bozguncu unsurlar dağıtamayınca MC
iktidarı tek yol olarak-

TÜB-DER, TÜM-DER ve TÜTED'i kapatmayı hedef

almıştır. TÖB-DER, TÜM-DER ve TÜTED haklarında alınmış bir mahkeme kararı
olmadığı halde 11.2.1977 günü MC tarağından kapatılmıştır. TÖB-DER
TÜM-DER ve TÜTED'in yeniden faaliyete geçmesi için yüksek yargı organ
larına başvurulmuştur.
Bu anti-demokratik uygulamalar mücadelemizi engelleyemeyecektir.

Aynı uğurda mücadele veren ve bu amaçla TORÎNO'da biraraya gelen çeşitli
ulusların teknik eleman örgütlerine, mücadelemizin, Türkiye'deki uygula
manın aktarılması dileğimizdir. TÖB-DER ve TÜM-DER örgütleri aynı dileği
bizimle paylaşmaktadır.
Sendikal selamlarımızla.
AYKUT GÖKER
TÜTED Genel Başkanı

