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TÖB - DER

merkezinin 
polisçe 
aranmasının 

«Sahte delil 
yaratma» amacına 
yönelik olduğu 
öne sürüldü

ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Ankara Valiliği tarafından ka 

patılan 3 demokratik dernek 
ten TÖB-DER’in genel merkezi 
nin önceki akşam polislerce ka 
pisinin kırılarak arama yapılma 
sı üzerine dün ortak bir demeç 
veren TÖB - DER, TÜM - DER 
ve TÜTED genel başkanları, 
«tüm bu uygulamalar, bağımsız 
lık, demokrasi mücadelesi ve
ren kuruluşları sindirmek, sus
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TÖB-DER
(Baştarafı 1. Sayfada) 

tutmak amacına yöneliktir» de
mişlerdir.

«MC suçluluğun telaşı içinde, 
üeri sürdüğü mesnetsiz iddiala
rına sun’i deliller yaratma pe
şindedir» diyen TÖB - DER ge 
nel başkanı Gültekin Gazioğlu, 
TÜM - DER genel başkanı Er 
han Tezgör ve T Î'TED  genel 
başkam Aykut Göker’in konuy 
la ilgili olarak dün yaptıkları 
ortak açıklama özetle şöyledir:

«MC Ankara valisinin örgüt
lerimizi kapatırken delil yeter 
sizliği içinde bulunduğu, T # B  - 
DER genel merkezini, yönetici 
lerinin ve avukatlarının bulun
madığı bir sırada bir kez daha 
aranmasından anlaşılmaktadır. 

TÖB - DER’in arandığı günün 
sabahı, en azından TÖB - DER 
genel başkamnın saat 10.00’da 
TMMOB’de yapılan . ortak basın 
toplantısında bulunacağı bir 
gün önceden bilinmekteydi. Ni
tekim bazı emniyet mensuplan 
basın toplan tısım dışardan izle 
inişlerdir. Buna rağmen TÖB - 
DER yöneticilerine haber ver
meden genel merkeze gidilmiş 
olması yasa dışıdır. Bu arama 
dan amaç sahte delil yarat
maktır. Tüm bu uygulamalar, 
bağımsızlık demokrasi mücade 
lesi veren kuruluşlan sindir
mek, susturmak amacını yöna 
ilktir.» ,

ı SAYIŞTAY DENETÇİLERİ
Sayıştay Denetçileri Demeği 

Yönetim Kurulu yayınladığı bil
diride, kapatma kararlarım eleş
tirmiş, «Üç demokratik örgütü 
kapatmanın iki amacı vardır. 
Bunlardan biri Sıkıyönetime ge
rekçe hazırlamak, diğeri de ma
murlan susturmaktır» demiştir.
, İZM İR'DE TEPKİLER

öte yandan DİSK 3. bölge 
temsilciliği, Mimar, Mühendis 
odalan, Gemi Mühendisleri Oda 
«ı, Tabipler Odası, Çağdaş Hu
kukçular Demeği, Tümaş, Tü- 
mod, İKD  ve İGD İzmir şube
leri dün ortaklara yaptıklan bir 
açıklamayla, üç demokratik ör 
güttin açılmasını İstemişler ve 
MC iktidanmn faşizmi yönetim 
biçimine dönüştürme çabası 1- 
çinde olduğunu öne sürmdçter 
dir.

, TMGT BAŞKANI
TMGT Genel başkam Suat 

Abdik dün yaptığı açıklamada 
TÖB - DER, TÜM - DER ve TÜ 
TED’in Ankara valiliğince kapa 
tılmalan kararının, bağımsız 
yargı organlarınca düzeltileceği 
ne inandıklannı belirtmiş ve 
«yasa tanımazlara gerekli uyan 
nın bir kez daha yapılacağına 1- 
nanıyoruz.» demiş ve «Ankara’ 
da düzenlenen miting ve yürü- 

, yiljjte olay çıkartanların da öz
gürlük ve demokrasi düşmanla 
n  İla aynı salta yer aldıklarım» 
savunmuştur.


