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G Ü N Ü  A Ş A Ğ ID A K İ BA S IN  A Ç IK LA 

M A S IN I YAPTI.

B
Son  zamlar hükümetin ekonomi 

politikasını çok açık bir biçimde bir 

kez daha gözler önüne se rm iş  bulun

maktadır.

Ekonom ik bunalımdan ç ık ış yolu 

olarak hükümetin bulduğu tek çare (!) 

zam uygulamasıdır.

Hükümet, Türkiye 'n in em perya

lizme bağımlı, onunla bütünleşm e 

ilişkileri içinde bulunan geri kapita

list yapısın ı değiştirilm esi mümkün 

olmayan veri olarak kabul etmekte

dir. Ve  bu değiştirilm ezliği de her- 

şeyden önce mevcut yapının egem en

leri olan Türkiye burjuvazisinin çıkar

larını ilgilendiren parametrelerin de
ğiştirilm ezliği biçim inde algılamaktadır. 

Durum u bir kez böyle kabullenince, 

s istem in  doğasından kaynaklanan bu

nalım ın aşılabilm esi için bulunabilen 
tek çare de, yalnızca işçilerin em ekçi

lerin çıkarlarını ilgilendiren paramet
relerin değiştirilm esi olmaktadır.

EM EKÇ İLER  SO R U M LU SU
O LM A D IK LA R I BU N AL IM IN
YÜ KÜNÜ  T A Ş IM A K T A D IR

İşbaşına  geçtiği günden beri, 5 

Haziran seçim lerinde vaadettiğinin 

tam aksine, hükümet, İşçilere, emek

ç ilere  sorum lusu olmadıkları bir bu

nalım ın yükünü taşıtmaktadır ve bu 

yük de son zamlarda olduğu gibi g i

derek ağırlaştırılmaktadır.

Kaldı ki; ücretlerin dondurulm a

sı ve  iç pazarda yüksek  fiyat uygula

ması yoluyla tüketim harcamalarının 

kısıtlanm aya ve tasarrufların artırıl

maya ça lışılm ası, bunalıma bir çö

züm de getirmeyecektir. Ücretlilerin

de bu yükü omuzlamaya artık takatla- 

r ı kalmamıştır.

Mevduat ve kredi p iyasası banka

cılık ve sigortacılık, d ış  ticaret ve 

toptan ticaret, ve rg i ve plan uygula

maları, madencilik, enerji ve imalat 
sanayin in tekellerin gücünü kıracak 

ana sektörlerin üzerinde kamu dene

timi kurulamadığı sürece, bunalımdan 

ç ık ış  yolu bulunamayacaktır. Kam u

nun bu denetimi kurabilm esinin me

kanizmaları bellidir. Ve  bu mekaniz

malar kullanılarak, fiyatların d izginle

nem em esi ve  yüksek  enflasyon oranı, 

iç ve  d ış finansm an açığı, d ış  ödeme

ler dengesindeki açıklık ve  döviz dar

boğazı biçim inde somutlanan mev

cut bunalım ın önünün alınabileceği 

bilim sel olarak da kanıtlanmıştır. Son  

o larak bir siyasi partinin yaptığı bi

limsel araştırm alara göre;

— * Özel sektör elindeki beş ban

kanın devletleştirilm esiyle kamunun 

mevduatlar üzerindeki denetim inin 

%  94,6'ya, krediler üzerindeki deneti

minin de %  93,9’a yükse ltilm esi müm

kündür. Böylece halen ticaret ve da

ğıtım  dallarında kullanılan ve topla

mın %  40 'ın ı oluşturan kredilerin, ü- 

retken hizmetlerde kullanılması sa ğ 

lanabilecektir. Bu da 1976 yılı değer

leriyle ifade edildiği zaman, yılda 

73,5 milyar liralık bir kaynağın yara

tılm asına olanak tanıyacaktır.»

—  Söz konusu devletleştirm e s i

gorta  ortaklıklarının da kamu tara

fından denetlenebilm esi olanağını ya

ratacaktır. «Sigorta ortaklıklarının ka

mu denetim ine g irm esiyle  her yıl

1 M ilyar lirayı aşan bir kaynağın» ka

mu yararına kullanılabilmesi mümkün 

olabilecektir.

—  D ış  ticaret kamu tarafından 

denetim  altına alınabllm esıniiı tek 

yöntemi d ış  ticaretin devletleştiril

mesidir. *B u  aynı zamanda kamuya

yılda ortalama 50 m ilyar TL.'lık bir 

kaynak sağlayacaktır.»

—  Fiyatların denetim altına alı

nabilm esinin başlıca yollarından biri

si, d ış  ticaretin yanında toptan ticare

tin de devletleştirilm esinden geçm ek
tedir. Bu ise  aynı zamanda, kamunun 

her yıl m ily a r la ra  liralık kaynağa sa 

hip olm ası demektir.

—  Yapılacak yasa l düzenlem eler

le verg i gelirlerini artırmak m üm 

kündür. Bunun yolu da herhalde üc

retlilerin vergi oranlarını yükseltm ek 

ten geçmemektedir. Onlar, zaten öde

yebileceklerinden fazlasını ödem ekte

dirler. Beyannameli mükelleflerin yal

nızca vergi kaçakçılığın ı önleyecek 

ciddi tedbirlerin alınm ası bile kamu

ya büyük ölçüde kaynak sağlayacak

tır. Yapılan saptamalara göre «1976- 

da ve rg i kaçağı 53 m ilyar lirayı bul
maktadır.» Kaldı ki asıl yapılm ası ge 

reken  vergi kaçağının önlenm esi ya

nında beyannameli mükelleflerin ver

gi yükünün millî gelirden aldıkları 

pay oranına yükseltilm esi ve gayri

menkul rantlarındaki değer a rtış ı g :bi 

vergi d ışı bırakılan alanların ve rg i

lendirme kapsam ına alınmasıdır.

KAPİTALİST S İST EM D E

MUTLAK KURTULUŞ YOKTUR

Burada yalnızca birkaç örneği 

verilen  tüm bu va  benzeri tedbirleri 

almak mümkündür. Ve  bu tedbirler 

alındığı takdirde Türkiye muhakkak 

ki güllük gülistanlık  olm ayacaktır ama 

hiç olm azsa bunalım ın şiddeti kırıtabi

lecek, işçiler— em ekçiler üzerindeki 

yük hafifletilecek ve hatta yaşam  

koşullarında nisbi bir İy ileşm e sağla 

nabilecektir. Kapitalist sistem  yü rür

lükte kaldıkça bunalımdan mutlak an

lamda kurtu luş ya  da işçilerin— emek

çilerin yaşam  koşullarında mutlak iyi

le şm e söz ıkonusu değildir ama bu

günkü yaşam  koşullarıda en azından 

işçilerin— em ekçilerin mutlak kaderi 
değildir.

H iç k im senin şüphesi olm amalı

dır ki; işçiler ve em ekçiler tüm ücret

leriyle geçinenler bu durum u olanca 

açıklığıyla kavramaktadırlar ve  kavra

dıklarını da kanıtlayacaklardır.



Eylem Birliği ve KitEesel 
Mücadele Karanlıkları Yırtacaktır

Üç ayı aşkın süred ir sıkıyönetim  

koşulları altında bulunuyoruz. S ık ıyö

netim bilindiği gibi «Yaygın şiddet 

eylem lerinin önünü almak için» ilan 

edildi.

Böylesi bir gerekçeyle ilan edilen 

sıkıyönetim  ilk bakışta TÜ TED ’I ve 
Şubem izi ilgilendirmez gibi görünm ek

tedir. Gerek derneğim iz ge rekse şu 

bemiz bireysel terör hareketlerine 

daima karşı o lm uş ve bunu en yük

sek  organların ın kararlarıyla sapta

mıştır. I

A m a bu kadarıyla yetinm ek ola

naklı değil. Konuya biraz daha derin

lem esine incelemek gerekil. Ülkem iz

de pek yaygın tabiriyle «Sağ— Sol» 

vuru şm ası yoktur. Sa ğ  teröristle r bir 

merkezden yönlendirildiği açıkça or

tada olan legal ve Mlegal örgütleriyle  

saldırı ve  provokasyonlarını yıllardan 

beri sürdürmektedirler.

Hem de yalnızca ilericileri, de

m okratları değil, bizzat kendi arka

daşlarını vurmakta bile tereddüt g ö s 
termedikleri mahkeme tutanaklarına 

geçm iştir.

Fa şist  terör böylesi açıkken zor

lamayla «Sol terörist» bulma çabala

rın ın  iktidar tarafından benim sendiği 

de yine basına yansım ış, hatta em ni

yette istifalara neden olmuştur.

S IK IY Ö N ET İM  BİZ İ NEDEN

İLG İLEN D İR İYO R?

Sık ıyönetim  blzlerle ilgili mi, de

ğil m i? Bu noktada som ut uygulama

lara bakarak tartışmakta yarar var

dır. Gerçi ilan ed iliş gerekçesinde 

örgütüm üzü ilgilendiren bir yön gö

rünm emektedir ama, şu  anda «Genel 

Kurul», «Yönetim  Kurulu», Denetleme 

Kurulunun olağan toplantıları dışında 

kalan toplantılar İzne bağlanm ış, On- 

beş gün önceden izin için başvurm a 
zorunluluğu getirilm iştir. Bazı örgüt

lerin özlük haklarıyla ilgili başvurula 

rının bile reddedilmekte olduğu göz- 

önünde tutulursa toplantı hakkının 
özüne dokunulduğu söylem ek olanaklı 

olmaktadır.

Bu koşullarda bildiri dağıtmak, m i

ting, gösteri yürüyüşü, afiş asm a gi
bi A nayasa  ve yasalarla garanti al

tına a lınm ış haklarım ız da kullanıla

maz hale geldi.

Neden böyle oldu sorusunu  so r

mak gerekli. Bu sorunun cevabını 

ararken daha önceki uygulamalara 

bakmak, geçm işten dersler çıkarmak 

zorunlu.

TERÖRÜN ÖNÜNE

N A S IL  G EÇ İL İR?

Terörün önüne geçm enin yolu 

faşist  odakların üstüne gitmekten, 

gizli açık faşist  örgütleri dağıtmaktan 

geçer. Bunları yapmak İçin de s ık ıyö 

netim zorunlu değildir. Faşistlerle 

mücadelede dayanılacak tek güç işçi 

ve emekçilerin; ilericilerin, dem okrat

ların örgütlü gücüdür. Bu güce dayan

mayan, kitlelerin m ücadelesine set 

çeken tüm uygulamalar, faşistle re  

karşı mücadelede bir zaaftır.

O lağan d ışı yöntem ler hiçbir za

man işçi ve  em ekçilerin sorunlarına 

çözüm getirm em iştir, getirem ez de. 

O lağan dışı yöntem ler neyi am açlarsa 

am açlasın son tahlilde biz çalışanların 

haklarını kısıtlar. Bu hep böyle ol

muştur, Takrir-ıi Sü ku n ’dan 12 M art 'a  

kadar.

Şim di haklı olarak iktidara şun la 

rı soruyoruz. Genel Yönetim  Kuruiu 

Üyem iz Necdet Bulut tan, diğer katle

dilen işçi, emekçilerden bilim adam

ları, gazetecilere kadar uzanan bir di
zi olayın sorum luları TÜTED ve diğer 

demokratik örgütler m idir?

«Dovlete yardımcı güçleri» ko

mando kamplarında yetiştiren, silahlı 

eğitim  yaptıran, yabancı silah değil 

Kırıkkale kullanıyoruz diyen, davadan 

dönenin vurulm asını emreden, lokal

lerinde adam öldürülen, silahlı fotoğ

raflar çektirilen TÜTED yada başka 

bir dem okratik örgüt m üdür?

Kim dir canı s ık ılırca  adam öldü

ren, kom ünistsin  diye insan katleden, 

birbiri arkasına cinayet işleyen ölüm

makinaları kimler, daha da önemlisi 

bu kuklaların ipleri hangi kanlı ellere 

bağlı, emirleri hangi gizli ve açık ör

gütler veriyor, parayı silahı kim sağ
lıyor, bu canileri kim ler savunuyor, 

mahkemeden, yayınına, ‘kişilerden ö r

gütlere kadar...

Bunların herhangi birinin so rum 

lusu TÜ TED 'd lr deyin, ya da başka bir 

demokratik örgütün adını verin. Bu 

olanaksız, suç lu la r salkım  saçak o r

tada. Suçlularla uzlaşm ak suç  ortaklı

ğ ı anlamına gelir bunu kim se unut

mamalı.

H erşey böylesi ortadayken, top

lantı yapmam ız kısıtlanıyorsa, bildiri 
basıp, afiş asam ıyorsak, teknik ele

manların çıkarlarını savunm a hakkı

mız elimizden alın ıyorsa  bu uygula
malara sonuna kadar karşı çıkmak 

hakkım ız olduğu kadar görevim izdir 

de.

AKTİF D E M O K R A S İ
M Ü C A D E LE S İ FAŞİŞT

SALD IR ILA R IN
PANZEH İR İD İR

Dergilerin serbe stçe  yayınlanm a

sı, konferans, yürüyüş, m iting yapıl

m asın ın fa ş ist  saldırı ve cinayetlerle 

bağlantısın ı hiçbir mantık s ils ile siy le  

kurmak olanaklı değildir. A k s ine  de

m okratik örgütlenm e ve mücadele ne 
kadar ileri boyutlara erişir ve gen iş 

kitleleri kapsarsa  faşizm  tehdidi o 

denli geriler, fa ş ist  sa ld ırıla r etkisiz

leşir.

Sorun  fa ş ist  terörün gözler önün

de olan kaynaklarının üstüne gidip 

gitmemekte düğümlenmektedir. Bu

nu yapm ak için de çok fazla araştır

ma yapmaya veya sıkıyönetim  ilan et

meye gerek yoktur. Suç  ve  suçlu or

tadadır, sorun bunların üstüne gitme 

cesaret ve kararlılığın ı taşıy ıp  taşı

mamaktadır.

Bu sınavdan da kırık not alan Ik 

tidar bu gid işle  kendi geleceğini de 

karanlık kılmaktadır.

Dem okrasi güçleri ise yarınları 

aydınlık kılmak için görev başındadır. 

Tüm dem okratik güçlerin eylem bir

liği ve  bu birliğin vereceği kitlesel 

demokratik mücadele tüm engelleri 

aşacak, karanlıkları yırtacaktır.



Yan ödeme 
Uygulamaları 
Huzursuzluk 

Yaratıyor

□ İŞYERLERİNDEN □ İŞYERLERİNDEN □

TÜTED Ankara Şubesi İller 

Bankası İşyeri Temsilcilerinin 

hazırladıkları öneridir.

1 —  Pahalılık olağanüstü boyut

lara ulaşm ıştır. Bu koşu llara  ve kal

kınma planının «Hızlı bir sanayileşm e» 

öngörüsüne karşın bu işi yapacak 

olan teknik elemanların aldıkları üc
retler son  derece yetersizdir.

Son zamanlarda bazı ücretli ke

sim lere (Sağ lık  personeline yargıçla

ra, askerî personele, m ülkî ve İdarî 

am irlere) bir takım yasa  ve ek g ö s 

tergelerle belirli ayrıcalıklar sağ lan

m ıştır.

Yan  ödemelerin yeniden düzen

lenm esi gereken bu günlerde, Derne

ğim izin bu konuda bir çalışm a yapm a

sı gerekmektedir. A şağ ıda  maddeler 

halinde sıralanan bazı hususların ö r 

güte sunulm ası uygun görülmüştür.

1 —  Teknikerlerin 1978 yan öde

me kararnam esiyle doğan farkları 12 

aydır ödenmemektedir. Yapılan son 

g irişim de  2 ay sonra ödeme yapılabi

leceği belirtilmiştir.

2 —  Büyük projede çalışmalara 

ödenm esi öngörü len ancak başka bir 

şek ilde  ödenen yan ödemelerin, (Bu

gün Genel Müdürlükçe ödenm esi b !- 

llnmeyen bir nedenle durdurulmuştur) 

bütün teknik elemanlara paylaştırılma

sı gerekmektedir.

3 —  G eçm iş dönemde tam öde

me okulu bitirme tarihi e sa s  alınarak 
tesb it edilmekteyken ve askerlikte 

geçen sü re  sayılırken, bu defa işe  g ir

me tarihi belirloyici olduğundan yan 

ödemelerde bir düşm e meydana ge l

mektedir.

4 —  Yan ödem eler M art ayında 

mutlaka çıkarılmalıdır.

5 —  Yan ödem eler %  100 oran ın

da arttırılmalı, bütün fasıllardaki gö s

tergeler ödenmelidir.

6  —  Bölgelerde çalışan teknik 

elemanların C  faslından yan ödeme 

almaları (Belediye haricindeki....) 

sağlanmalıdır. Yapı işlerinde bu tür 

bir uygulama yapılmaktadır.

H IFZ IS IH H A ’DA  SO RU N LA R

DİLE GETİRİLDİ

H ırfzısıhha yönetim iyle bir gö rüş

me yapan şubem iz aşağıdaki so run la 

ra dikkati çekti ve çözüm ler önerdi.

*  Fazla m esailerin dağıtılması,

*  G iyim  yardımı,

*  Fiili hizmet süresi zammı

*  Kadro sorunu,

*  Ye r değiştirmeler,

*  Bordrolardaki yanlışlıklar.

Bu konuda ayrıntılı bir rapor ay

rıca yönetim e iletilmek üzere hazır- 

lanmaktadır.

□
D S İ’DE SÖ ZLESM ELİ
PERSONEL SO RU N U

D S İ 'd e  iki yılı aşkın b ir süredir 

çalıştırılan sözleşm eli personel söz

leşm elerin zamanında yenilenm em esi 

nedeniyle ücret alam am ış ve yaşam  

koşulların ın böylesine ağırlaştığı bir 

dönemde zor durumda kalm ışlardır.

Bunun üzerine Şubem iz Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanı Deniz Baykala 

bir mektup göndererek so runun  çö

zülm esini ve  yeni sözleşm elerde 

teknik elemanların örgütü TÜTED 'in  

de gö rüş ve önerilerinin alınmasını 

istem iştir.

Daha sonra avans ödenerek so 

run k ısm en çözüm lenm iş, yönetim  ta

rafından dayatılan antl demokratik 

bir sözleşm e ise çalışanların sert 

tepkisi üezrine geri çekilmek zorunda 

kalm ıştır.

ET İBAN K 'DA  SO R U N LA R  

DİLE GETİR İLİYOR

Etibank'da TÜTED, T Ü M — DER, 

T M M O B  İşyeri tem silcileri işyeri so 

runlarını kapsayan bir raporu yöneti

me ilettiler. Raporda yer alan konu

lar özetle şöyle  :

Yan Ödeme ile İlgili Sorunlar :

*  Uygulam ada açıklık  gereği,

*  A skerlik  görevin in  gözönüne alın
ması,

*  Büyük Proje zammı,

*  Zor koşullarda çalışm ayı özendir
me,

*  M a lî sorum luluk tazminatı ve İş 

güçlüğü zammının aynı k işilere de 
verilmesi,

Bu sorunların asgari indirilmesi 

için de çalışanların da tem sil edilece

ği, «YA N  Ö D EM ELER  K O M İS Y O N U »  

nun kurulm ası önerilmektedir.

Fazla Çalışm a ile ilgili Sorunlar :

*  Dağıtım  ilkelerinde belirsizlik,

*  Uygulam ada açıklık olmaması,

*  Ö lçütlerin tanım lanm am ış olması,

*  Çalışanların söz hakkının bulunma
ması,

Bu sorunların çözüm ü de yine 

yukarıda önerilen kom isyon tarafın

dan ge liştirilebilir ya da geçici bir ko

m isyon ilkeleri ayrıntılı olarak sapta

yabilir diye belirten raporun gen iş 

bir özeti de Etibank'ta tüm çalışanlara 
iletildi.

M T A  -
TEKNİK ELEM ANLAR  GENEL  

İD A R İ HİZMETLERE  

G EÇ İR İLEM EZ

M T A ’da çalışm akta olan Teknik 
Ressam , Teknik Raportör, Kartograf, 

Noviga tör gibi elemanların şim diye 

kadar bulundukları teknik hizmet s ı

nıfından alınarak, genel idari hizmet

ler sın ıfına  geçirilm e çabası Şubem i 

zin çalışm alarıyla durduruldu.

Kadroları genel idari hizmetlere 

geç irilm iş bulunan arkadaşlarım ızın 

atama aşam asında  ortaya çıkan dur

durma yeni sorunları da beraberinde 

getirm iştir. Eski kadroları alınan arka

daşlarım ız yeni kadrolara da atanma 
dıklarından boşlukta kalm ışlardır. Bu 

koşullarda tek çözüm bu durumda o- 

tanların derhal işçi statüsüne alınarak

boşluktan kurtarılmasıdır.

TÜTED İdarî hizm etler kadroları

na « a m a  yap ılm ası halinde tüm yasal 

yolları deneyeceğini üyelerle yapılan 

görüşm elerde belirtm iştir. H uku * d a 

nışm anım ız olası dava için hazırlık 

yapmaktadır.

Durum un açıklık kazanması için 

Daire Başkanlık larına verilen dilekçe

lerle Kadro, Ünvaıı ve S ın ıf  belirtilme 

si istenmiştir.

Konu ile ilgili o larak Genel D irek

tör Nezihi Canıtez Şubem ize bir yazı 

göndererek sın ıf değişik liğ i için kendi

nin yetkili olduğunu ve bu güne değin 

bu yönde bir uygulama yapılm adığını 

ve yanlış uygulamaların önüne geçilm e

si için de Personel Dairesi Başkanlığ ı

na talimat verildiğini bildirm iştir.



İki Yılda Nereden Keraye Geldik :

Taleplerimiz Meydanlarda 
Vaadedilerek Gerçekleşmiyor

*  M aaş tablolarında 15, 14, 13. dere
celerin kaldırılmasını,

*  Katsayının hayat pahalılığını karşı

layacak şekilde yeniden düzenlen

mesini,

*  Çocuk zamlarının 250 liraya çıkarıl

masını,

*  M E Y A K  soygununun durdurulması 

nı, kesilen paraların faiziyle birlik

te geri verilmesini,

*  Yakacak zammının verilmesini,

*  A iie ödeneğinin verilmesini,
*  Konut sorununun ele alınmasını,

*  Yan ödemelerin ulufe şeklinde de

ğil, tüm memurlara eşit ölçüler 

içinde verilmesini,

¥  Yollukların 6245 sayılı yasada gö s

terilen biçimde verilmesini,

*  Mahrumiyet ödeneğinin verilm esi

ni,

*  Fazla mesai, ek ders ücreti v.b. 

ödemelerin verilmesini,

*  Mem ur kıyımına son verilmesini, 

antidemokratik 76. maddenin kaldı

rılmasını,

*  işçi memur ayrımı kaldırılarak 

tüm çalışanlara toplu sözleşmeli 
grevli sendika kurma hakkının ve

rilmesini.

1977 Y ılın ın başında bu istekleri

mizi öne sürerek çözüm lerini iste

m iştik. iki yıl sonra  geriye dönüp ba

kınca köprülerin altından çok suların 

geçtiğini 2 tane M C .’nin yıkılıp gitti

ğini bir genel, b ir de yerel seçim in 

geçtiğini ve şu  anda meydanlarda 

bu taleplerimizi gerçekleştirm eye 

söz ve rm iş bir başbakan görüyoruz. 

Bu noktada 1977 yılı taleplerini iki 

açıdan incelemek bize önemli bulgu

lar gösterecektir. Ne değ işm işt ir iki 

yılda talep ettiklerim izden :

*  15, 14 ve  13. dereceler halen yü

rürlüktedir.

*  Katsayı iki katına ç ıkm ıştır ama 

yaşam  4— 5 m isil pahalılaşm ıştır.

*  Çocuk zamlarının 250 TL. olm ası 

artık anlamını yitirm iştir. Örneğin 

bir kreş en azından 2000 TL.’dir. 

Buna karşılık  ödenen 100 TL.’dir.

*  M E Y A K  kesintileri halen sürmekte, 

daha da yaygınlaştırm anın ve yasal- 

laştırm anın kılıfı aranmaktadır.

*  A ile  ödeneği adı altında yapılan 

ödeme yetersizliği yanısıra, ailede 

birden fazla kişinin ça lışm asın ı ce

zalandırmaktadır.

*  Konut sorununun boyutları 

daha da büyüm üştür.-Hazırlanan k İ 

ra ya sa sı olsa o lsa  gizli kontrat

ları artıracaktır.

•V Yan ödem eler halen 600— 7400 TL. 

arasında m aaşla birlikte verg ilen

dirilerek dağıtılmaktadır. Uygula

m ası dem okratik olmadığı gibi, 

katsayısı da haltn 4 ’tür. Bu yıl ar

t ış  olm ayacağı ise kesin gibidir.

*  Yolluk sorunu hala çözümden uzak

tır.

*  Mahrum iyet ödeneği sigara parasj 

na bile yetm eyecek düzeyde öden

mektedir.

*  M em ur kıyım ı devam etmektedir.

*  Belkide tek yenilik seçim  hesaoıyla 

verilen ve geri alınamayan yakacak 

yardım ıdır.

Yukarıdaki taleplerin savunulabil

mesi ve elde edilebilm esi için etkin 
bir silâh  olan, G REVLİ TOPLU SÖ Z L E Ş 

M EL İ S E N D İK A L  H A K L A R  tüm mücade

lelere karşın alınamamıştır.

Geçen iki yıl taleplerin meydan

larda vaadedilmekle gerçekleşm ediği

ni öğretm iştir

Günüm üz koşullarında taleplerimi 

zi elde etmenin yolu onlara sım sık ı 

sarılmaktan, örgütlü  bir güç haline 

gelmekten ve ortak mücadele ver

mekten geçmektedir.

Yurt Toprakları ve Bağımsızlık Satılık Değildir!
NATO ’nun 30. kuruluş yıldönümü 

nedeniyle, aralarında şubemizde bulu
nan 20 kuruluş aşağıda özetlenen ba

sın açıklamasını yapmışlardır.

Emperyalizm in saldırı ve  savaş 

örgütü NATO, 30. yılın ı «Kutluyor» 

A B D  em peryalistlerinin, Nazi kalıntısı 

L U N S ’ların önderliğindeki bu örgüt, 

yeni sava ş ocakları yaratmanın, halk

lara kelepçe takmanın hesabını yap

maya devam  ediyor. Em peryalist— Ka

pitalist sistem in söm ürüsü  için, atom 

santralleriyle ve  ölüm üsle riy le  bek

çiliğini sürdürüyor.

Ezilen halkın kurtuluş savaşla rı

nın ve  İşçi sın ıfın ın  sosyalizm  müca

delelerinin yükse lm esi karşısına  

A B D  em peryalistleri N A TO  gibi savaş 

örgütlerini çıkarmaktadır.

Orta D o ğu ’dakl son ge lişm elerle 

C EN T O ’nun dağılışı ve  A B D  ü s le ri

nin İran'dan sökülüp atılışı ile, em 

peryalizmin, N ATO 'nun  gözünde Tür

k iye 'n in  «Değeri» daha bir artm ıştır. 

İran 'ın  yerin i Türkiye İle doldurma, 

A W A C S  sistem lerin i Türkiye’ye taşı

ma gayretleri başlam ıştır. Cam p— Da 

vld antlaşmalarıyla, bölgede sarsılan  

konumlarını sağlam laştırm aya çalı

şan A B D  em peryalistleri; aynı yollu 

bir «Barış«  antlaşm asını Türkiye ve 

Yunanistan halklarına da dayatma 

N A T O ’nun Güney— Doğu kanadını 

sağlam laştırm a peşindedirler. Bal

kanları ve  K ıb r ıs 'ı  da kapsıyan bir 

nükleer sava ş ü ssü  yaratarak, bunu 

so sya list  sistem e yöneltme amacında- 

dırlar.

O ku lsuz yolsuz, kreşsiz, hastaha- 

nesiz b ir açlık ve  sefalet ülkesi olan 

Türkiye en çok silâhlanma harcam ası 

yapan N ATO  ülkesidir.

Türkiye 'deki fa ş ist  hareketi dee- 

tekleyicisl işte bu N A TO 'cu  güçler

dir. A B D  em peryalislerldlr. Türkiye 

halkını em peryalist bloklara bağlayan 

yurt topraklarını satılığa  çıkaran İş 

birlikçilerdir.

Ş im di N A TO 'ya  karşı savaşım  

günceldir.

Halk silâhlanma harcam ası değil, 

okul masrafı, kreş, yol ve konut ¡iti

yor.

Emperyalizm in sava ş örgütleri

nin desteğindeki fa ş ist  hareketi ez

mek, özgürlüğüm üzü va bağım sızlığ ı

mızı kazanmak İçin.

N A T O ’dan ve emperyalizm in diğer 

örgütlerinden çıkılmalıdır.

A B D  üslerine el koyarak İkili kö

lelik anlaşm aların yırtılmalıdır.

Yurt toprakları ve bağım sızlık  sa 

tılık değildir.


