
Sayın Konuklar, 
Kıymetli Basın Mensupları, 
Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 

Son olağan Genel Kurulumuz, 7,8,9 Temmuz 
1974 yılında yapılmıştı. Henüz aradan bir yıl geç
meden neden olağanüstü Genel Kurula gitmemiz 
gerektiği konusunda konuşmam sonunda kısaca 
bilgi vermeğe çalışacağım. 

Şimdi bir yıldan bu yana geçen zamanın ve bu 
zaman içinde öğretmenlerimiz açısından üzerinde 
durulması gereken konuların kısa bir değerlendi
rilmesini yapmak istiyorum. 

ÖZLÜK, DEMOKRATİK SORUNLARIMIZ VE 
SENDİKAL HAKKIMIZ 

Öğretmenlerimizin özellikle ilköğretim kesimin
de bulunan arkadaşlalrımızın özlük, sorunları hâlâ 
çözüme kavuşturulamamıştır. 15-16 Şubat eylemle
rimizde her ne kadar bazı haklar elde edilmişse de, 
bunları asla yeterli görmüyoruz. 12' yıldan beri ça
lışan geçici öğretmenlerle, 37 yıldan beri çalıştırılan 
eğitmen arkadaşlarımızın durumu yürekler acısıdır. 
Bu meslektaşlarımızın aylıklariyle geçimlerini sür
dürmelerine olanak yoktun Ayrıca sosyal güvence
den de yoksundurlar. 
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Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen toplumunu 
parçalamak için elinden gelen herşeyi yapmıştır. 

Teknik öğretimde çalışan öğretmenlerin ders 
ücretlerini 25 liraya çıkarıp ortaokul, lise hatta tek
nik okullardaki kültür dersi öğretmenlerinin ders 
ücretlerini 15 lirada bırakmanın hiçbir mantıki 
izahı yapılamaz. Orta dereceli okullarda bir öğret
meni maaş karşılığı 15-18 saat çalıştırıp, ilkokul öğ
retmenini 25-30 saat çalıştırmanın da haklılığını 
kimse söyleyemez. Bütün bunların ise neden böyle 
olduğunun öğretmenlerimiz çok iyi bilirler. 

12 sayılı kanun gücündeki kararname tam bir 
adaletsizlik örneğidir. Görevini yapan bir kamu gö
revlisini belli bir tavanda dondurup, tüm olanakla
rı diplomanın emrine vermek, sosyal adalet ilkele
riyle bağdaşamaz. 

Bu kararname maddi yetersizliklerin yanında 
ondan da daha önemli olan memur güvencesini 
yokeder nitelikte hükümler getirmiştir. Memurları 
âmirlerinin insafına terkeden maddeleriyle kapı
kulu memur yetiştirme politikası yeniden hortlatıl-
mıştır. O âmirler ki bulundukları görevlere nasıl 
getirildiklerini hele şu son uygulamalarda bilme
yen kalmamıştır. 

Kangren olmuş MEYAK sorunundan ise hiç 
söz edilmemektedir. 4,5 yıldır memurların maaşla
rından kesilen milyarların kimlere, nasıl ve niçin 
dağıtıldığından, asıl parayı veren memurlarımızın 
haberi yoktur. Toprak ağalarını, boya fabrikatörle
rini zengin etmek için gübreyi, karaborsacıları zen
gin etmek için demiri bir hafta içinde ucuzlatan zih
niyet, evine ekmek alamayan memurların sorunla
rına yıllardan beri çözüm getirmeye asla yanaşma-
maktadır. 
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39 aylık maaş farklarının alınması için de halen, 
gerekli koşullar yaratılmamıştır. Anayasa mahke
mesinin kararını her il ve ilçe kendisine göre yorum
lamaktadır. 1970 intibakında yanlış intibak yaptı
ranlar şimdi de farkları vermemek için her türlü 
güçlüğü çıkarmaktan çekinmemektedirler. 

Değerli arkadaşlarım. 

Tüm haklarımızı alabilmemizin ilk koşulu sen
dikal hakkımızı almamızla başlayacaktır. Gerçek 
sendikacılık toplu sözleşmesi, grev hakkı olan sen
dikacılık demektir. Bu hak ancak etkili mücadele 
ile alınabilir. Egemen güçlerin lütfederek verdikleri 
sendikal hak, hiçbir zaman tam olamaz. Geçmişte 
olmadığını hepimiz görmüşüzdür. Kaldı ki, geçmiş
te elimizden alınan sendikal hak bir lütuf olarak da 
verilmemişti. O hakkın alınmasına neden olan 27 
Mayıs 1960 hareketi devrimcilerin mücadelesi so
nunda başarılmıştı. 

Emperyalizmin sultası altındaki ülkelerde ge
nellikle çağdaş sendikacılık anlayışında kurulup ça
lışan örgütlere rastlanmaz. Buradaki örgütlerin 
çoğu icazetli örgütlerdir. Politikaları «partiler üstü, 
partiler dışı» yutturmacasiyle devam eder. Bunlar 
mensuplarını daima aldatırlar. Asıl hedeflerinden 
saptırarak egemen güçlerin çıkarları doğrultusun
daki hedeflere yöneltirler. Karşılarında sermayenin 
güçlü lokavt hakkına sahip örgütlerini bulurlar. 

İşçi örgütlerinin büyük kesimi böyledir. Me
mulların sendikal hakları yoktur. Köylülerimiz ör
gütsüz, üstelik örgüt bilincinden de yoksundurlar. 
Böyle toplumlarda gerçek baskı unsuru olan örgüt
lerden onun için söz edilemez. Bu toplumlarda bas
kı unsuru olan örgütler yalnız her olanağa sahip ege-
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men güçlerin örgütleridir. Güçlü mali olanakları, 
lokavt haklan vardır. Onun için de hep onlann de
diği olur. Onlar hükümetlere meydan okurlar, on
lar saldırgan faşist uşakları beslerler, onlar mal dar
lığı yaratırlar ve onlar halktan yana tavır alan hü
kümetleri düşürebilirler. Bizim izinli toplantıları
mıza saldınlar düzenlenirken, onlann gizli otel top-
iantılannda aldıklan kararlar, ülke ekonomisinin 
geleceğini belirler. 

Biz devrimci öğretmenler olarak ve bütün bun
ları bilerek disiplinli bir şekilde gerçek sendikacılı
ğın kavgasını vermek zorundayız. Hızlı görünme ça
balan, düşünülmeden yapılacak hareketler, koşul
lan hesapetmeden girişilecek eylemler bizi kitleler
den soyutlar. Eylemlerimizden istediğimiz sonuçlan 
alamayız. Hele hele geniş halk tabanına anlatılma
dan, onlann desteğini almadan hiçbir eylemin ba
s a n şansı yoktur. 

Türkiye'nin devrimci öğretmenleri çağdaş örgüt 
biçimi olan sendikal haklannı mutlaka alacaklardır. 
Bunu önlemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 

SİYASİ PARTİLER VE TÖB-DER 

Değerli arkadaşlarım, 

Bu konuda bültenimizin çeşitli sayılarında ör-
gütümüzün görüşü açıklanmıştır. Ancak, ben bir de
fa da bu toplantımızda Genel Kurul üyelerimiz ve 
kamu oyu önünde konuyu vurgulamakta yarar gö
rüyorum. 

Tüm öğretmen arkadaşlarımız şunu kesinlikle 
bilmelidirler ki, biz, ne bir siyasi parti olabiliriz ve 
ne de herhangi bir siyasi parti ile açık-kapalı orga-
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nik bir bağ kurabiliriz. Mevcut yasalarımız buna 
engeldir. 

Siyasi partiler karşısında bu tutumumuz «Par-' 
tilerüstü» bir tavrı benimsediğimiz anlamına gelmez. 
Tam tersine bizim yerimiz toplumumuzun devrimci 
sınıf ve tabakalarının ve onların örgütlerinin yanı
dır. Ancak, bizim siyasi yönde tercihlerimizi belirt
memiz, tavrımızı takınmamız, genel yasaların, özel-' 
likle Anayasamızın yurttaşlara tanıdığı hak ve yet
kilerin sınırları içerisinde kalır. Biz örgütümüzü si
yasi tercihlerimiz doğrultusunda herhangi bir eyle
me itemeyiz. Mevcut yasalar böyle bir girişime ola
nak tanımıyor. Aksi bir davranışın derneğimizin var
lığını tehlikeye düşüreceğini üyelerimiz bilmelidir. 
Kişi olarak belli bir sınıf veya tabakanın görüş, dü
şünce ve ideolojisini benimseyebilir, doğru görebili
riz. Bu doğrultuda tercihlerimiz de olabilir. Fakat, 
biz, bu tercih kullanma yetkimizi kişi olarak-siyasi 
mücadele alanında kullanabiliriz. Dernek etkinlik
leri içerisinde kullanamayız. Bizim dernek olarak 
eylemlerimizi yasalar ve tüzüğümüzün maddeleri 
belirler. Birlik ve beraberliğimizi korumamız, der
nek olarak ayakta kalabilmemiz, siyasi tercih hak
kımızı kullanmaktaki yol ve yöntemimize bağlıdır. 

Öğretmenler çoğunlukla işçi, yoksul köylü, kü
çük esnaf ve küçük memurların çocuklarıdır. De
mokrasi cephesinde bunlarla birlikte saf tutmak zo
rundadır. Bu gerçekler ve ülkemizin içinde bulun
duğu koşullar, eğitmek - öğretmek sorumluluğunu 
yükümlenen öğretmenlere halkımızın her bakımdan 
bilinçlendirilmesi, ona yaşamında kendi çıkarlarına 
uygun sosyal bir tavır kazandırmaya yardımcı olma
sı görevini de yüklemektedir. Hepimiz bilmekteyiz, 
ki, halka bilinç götürme görev ve sorumluluğu ön j 
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çelikle siyasal partilerin, sonra da aydınlarındır. 
Dünya halklarının tarih boyunca ileriye doğru mü
cadelesinde dinamosu, motoru, devrimci partiler, 
aydınlar ve demokratik örgütler olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 

Burada önemle belirtelim ki, bu tarihsel görev 
yerine getirilirken, öğretmenlerin demokratik mes
lek örgütleri kendilerini hiçbir zaman parti yerine 
koymayacaktır. Çünkü devrimci hareketin yakın ve 
uzak hedeflerine varacak mücadele biçimlerini sap
tamak, demokratik meslek örgütlerinin görevi de
ğildir. 

Ayrıca şunun üzerinde durmada önemle yarar 
görüyoruz. TÖB-DER bu görevlerini yerine getirir
ken, örgütsel bağımsızlığını ve bütünlüğünü titizlik
le korur. Hiç bir siyasi örgütle organik bağ kurma 
yoluna gitmez. 

Aramızda dünya ve yurt sorunlarını yorumla
mada, çözüm yolları önermede görüş ayrılıkları ola
bilir. Asıl yanlış olan, daha önce de dediğimiz gibi, 
demokratik meslek örgütü olmak niteliğimizi unu
tarak, aramızdaki görüş ayrılıklarından herhangi 
birini örgüt yönetiminde egemen kılmaya çalışmak
tır. Bu yalnız sözde kalmamalı, uygulamada da bu
nun örneklerini vererek, bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı 
kalmak zorunluluğunu duymalıyız. 

İlerici ve devrimci öğretmenlerin örgütü olan 
TÖB-DER, emekçi sınıf ve tabakaların gerçek de
mokrasi mücadelesi yanında saf tuttuğu, her türlü 
tahakküm, baskı ve sömürüye karşı olduğu, öğret
menlerin demokratik haklarını ve demokratik eğiti
mi savunduğu için, demokratik; öğretmenlik mesle
ğini içermesi bakımından da bir meslek örgütüdür. 
TÖR-DER, üyelerinin ekonomik ve demokratik so-
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runları için mücadele ederken, ülkemizin demokra
tik kuruluşları ile de yasal bir dayanışma içinde ol
mak zorundadır. 

Biz, öğretmenlerin ve örgütümüz TÖB-DER'in 
Türkiye içindeki yerini demokratik kuruluşlarla, si
yasal partiler karşısındaki tavrını böyle değerlendi
riyoruz- Çalışmaların bu değerlendirilme ışığı altın
da sürdürülmesinde yarar görüyoruz. Doğru olan 
tavrın da bu olduğuna inanıyoruz. 

15-16 ŞUBAT EYLEMLERİMİZ VE SALDIRI
LAR 

Değerli arkadaşlarım, 

Eylemlerimiz öncesinde öğretmenlerimiz her 
zaman olduğu gibi ekonomik bunalım içerisinde idi. 
Saldırılar sürüp gidiyordu. Bizler için çok önemli 
olan 12 sayılı kanun gücündeki kararname, bütçe 
görüşmelerinde ve meclislerin gündemindeydi. İşte 
böyle bir dönemde, TÖB-DER gibi, demokratik 
meslek örgütünün uyarıda bulunması, demokratik 
baskı gücünü duyurması için yasal haklarını kullan
ması kadar doğal bir eylem olamazdı. Bü karar, 
içinde, bulunduğumuz koşullar değerlendirildikten 
sonra alındı. Eylemin yer, zaman ve biçiminin en 
iyi şekilde saptandığı, bugün daha iyi anlaşılmıştır. 

Karşı güçlerin tüm aleyhte uğraşlarına karşın, 
toplantılar, yasalara uygun biçimde düzenlendi. Zor
lamalar karşısında dahi öğretmenlerimiz, yasa dı
şına düşürülemedi. 64 ilde kapalı salon toplantıları
mız ve İzmir'de sessiz yürüyüşümüz tam bir disip
lin içinde, başarı ile bitirildi. Bu toplantılar TÖB-
DER'in tüm şube ve üyelerinin örgüt bilinci, örgüt 
disiplini yönünden ileri bir boyuta ulaştığını kanıt-
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ladi. Örgütümüzün gücünü, dost, düşman herkese 
gösterdi. Saygınlığını arttırdı. 

Egemen güçlerin tüm tertip ve saldırılarına kar
şın, 15-16 Şubat eylemlerinden bugüne kadar, 20 bin 
öğretmen TÖB-DER'e üye oldu. 30'dan fazla yeni 
şube açıldı. Öğretmenler demokratik mücadelenin 
tek örgüt içerisinde sürdürülmesinin zorunluluğunu 
nu daha iyi anladılar. İLK-DER kendisini feshetti. 
İLK-DER'li arkadaşlarımız TÖB-DER'e katılmayı 
onur kabul ederek, çatımız altına geldiler. 

Çok az da olsa, örgütlü mücadelenin somut ya
rarları görülmeye başlandı. Tüm öğretmenlere, 
300-600 lira arasında değişen yan ödemeler alındı. 
İlköğretimdeki haftalık ders saati sayısı 25'e indi
rildi. Alınanların, öğretmenlerin ekonomik ve mes
lek sorunlarını çözmedeki katkısı çok azdır. An
cak, öğretmenlerimizin örgütlü mücadelesi sonu
cunda alındıkları için önem taşımaktadırlar ve bu 
gözden kaçırılmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, 

Biz biliyoruz ki, FAŞİZMLE, PAHALILIKLA 
MÜCADELEDE ÖNCÜLÜK SINIF ÖRGÜTLERİNE 
DÜŞER. Bu demek değildir ki, demokratik meslek 
örgütleri bir şey yapmayacaklardır. Elbette ki, bize 
düşen görevler de vardır. İşte TÖB-DER kendine 
düşen bu görevi yapmıştır, gerektiğinde gene yap
maktan çekinmeyecektir. 

Toplantılarımıza bazı yerlerde yöneltilen saldı
rılar, halktan gelmemiştir. Tüm belgeler bunu 
açıkça doğrulamaktadır. Bu olaylar artık demok
rasi sınırlan içinde çıkarlarını, egemenliklerini sür
dürme olanağını göremeyenlerin, sömürülerini sür
dürmek amacıyla kendi demokrasi kurallarını bile 
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askıya alma çabalarının bir uzantısıdır. Çıkar çev
relerinin aralarındaki çelişkileri bir yana bıraka
rak, bu dönemlerde yalan ve iftiralarla bazı kişileri 
kandırmaya çalışmaları, halkın dinsel inançlarını 
istismar etmeleri, mezhepler arasındaki çelişkileri 
körüklemeleri bunların bilinen taktiklerindendir. 
îşte bazı yerlerdeki toplantılarımıza yaptırılan sal
dırıların temelinde bu gerçek yatmaktadır. 

15-16 Şubat eylemlerimiz, gizlemeye çalıştıkla
rı bu gerçekleri iyice su üstüne çıkarmıştır. 

Sermaye kesiminin koruduğu ve desteklediği 
faşist uşakları, devrimci, ilerici öğrenci yurtlarına, 
yayınevlerine ve demokratik kuruluşlara planlı ve 
sistemli saldırılarını sürdürmekte; ilerici, devrim
ci öğretmen ve öğrencileri dövmekte, yaralamakta 
hatta öldürmektedirler. 15-16 Şubat eylemlerimiz
den bu yana, bir tanesi Turgutlu'da, bir tanesi de 
Sivas'ta olmak üzere iki üyemiz öldürülmüştür. 
200' den fazla üyemize saldın yapılarak yaralan
mıştır. 20'den fazla arkadaşımız komalık edilerek 
hastanelere kaldırılmışlardır. Gözünü, safra kese
sini ve çeşitli organlarını kaybeden arkadaşlarımı
zın sayısı günden güne artmaktadır. 

Öğretmenlerimiz son on yıldan bu yana yaşam
larının yarısını hapishane ve hastanede geçirir ol
muşlardır. Sınıflarda Atatürk'ten sözetmek kahra
manlık haline gelmiştir. Atatürk rozetleri takan 
öğrenciler, kurt rozeti takmadıkları için okullara 
sokulmaz olmuşlardır. 

Öğretmenlerimiz saldırılar karşısında güvenlik 
kuvvetlerine gönül rahatlığiyle başvuramaz olmuş
lardır. Çünkü çok kez orada da dayak atılarak 
suçlu duruma düşürüleceklerinden kuşku duymak
tadırlar. 
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Yasalarda güvenlik kuvvetlerine yardımcı sivil 
bir örgüt bulunmadığı halde, bir yetkilinin «Ülkü 
Ocakları Deylet güvenlik kuvvetlerine yardımcı ku
ruluşlardır» şeklindeki beyanı, daha sonra bu yol
daki ilgili ve İsrarlı demeçleri halk arasında, Dev
let Güvenlik Kuvvetlerinin tarafsızlığını yitirdiği 
izlenimini yaratmıştır. Özellikle son günlerde sal
dırılar, öğretmen ve öğrenci kesimi üzerinde yoğun
laştırılmıştır. İstanbul'daki öğrenci olaylarında gü
venlik kuvvetlerinin gazetelere akseden tavrı, An
kara'da öğrencilere dayan atan görevlilere müda
hale eden üç emniyet görevlisinin başına gelenler, 
hepimizin gözleri önünde oynanan bir oyunun dışa 
yansıyan küçük birer parçasıdır. Bugün, Ankara 
Beşevler semtinden faşistlerin kestikleri yolu geçip 
okullarına gitmeye çalışan devrimci gençlerin baş
larına gelenleri bilmeyen yoktur. 

12 Mart'tan önce etkin bir şekilde kullanılan 
ajan provakatörlerin günümüzde daha bir ustalık
la kullanılabileceğini bir an bile olsun akıldan çı
karmamamız gereklidir. Bazı deneysiz arkadaşları
mız her türlü davranışlarını çok iyi ayarlamalıdır
lar. Yazılarına, demeçlerine, bildirilerine dikkat et
melidirler. Devrimci kuruluşların ağzından ne gibi 
bildirilerin yayınlandığını, bunu alan niteliği belli 
bir kısım basın organı ile kiralık kalemlerin nasıl 
utanmadan hezeyanlar döktürdüklerini hepiniz 
okumaktasınız. 

Değerli arkadaşlarım, 

15-16 Şubat eylemlerimize çeşitli kuruluş ve 
kişilerden çeşitli eleştiriler geldi. Biz bunlarm hep
sini saygıyle karşıladık. En doğru yanıtı zamanın 
ve olayların vereceğini biliyorduk. Onun içinde de 
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söylenenlerin ve yazılanların üzerine fazla gitme
dik. Bu gün eylemlerimizin doğruluğu yukarıda da 
söylediğim gibi daha iyi anlaşılmıştır. Görülmüş
tür ki, susup oturmakla açık faşizmin gelmesi ön
lenemiyor. Bizim toplantılarımızı zamansız bulan
lar, aradan fazla zaman geçmeden, haklı ama biraz 
da geç kalarak miting yapmak mecburiyetinde kal
mışlardır. Faşizm, demokrasinin ve insanlığın düş
manıdır. Demokrasinin yaşaması için faşistlerden 
anlayış beklemek, zor günlerde Amerikadan yar
dım beklemeğe benzer. 

Şurası bir gerçektir ki, bu eylemlerimiz sıra
sında bazı kuruluşlar bize tam anlamiyle destek 
olmamışlardır. Diğer taraftan bazı kuruluşlar ve si
yasal örgütler saldırgan faşistlere, kanunsuz yürü
yüşlere, ev ve işyeri yağmalayanlara destek olmuş
lar, söz ve yazılariyle saldırganları tahrik etmişler
dir. Bugün güvenlik mahkemeleri sayın savcıları
nın, saldırganları kamuoyunun gözleri önüne ser
mesine rağmen aynı siyasal kuruluşların parlamen
ter avukatlariyle, saldırganları nasıl savundukları
nı ibretle izlemekteyiz. Kısacası, bir yandan kanun
suzluklar baştan beri savunulurken, saldırganların 
sırtı sıvazlanırken, diğer yandan kanunlara uyan
lar eleştirilmekte, suçlu gösterilmeye çalışılmakta
dır. Biz öğretmenler olarak bu tür anlayışın, de
mokrasinin yaşamasına ne tür katkısı olacağını 
doğrusu anlayamıyoruz. Demokrasi ya vardır ya 
yoktur. İzinli toplantılar dahi saldırıya uğrar ve 
bunu demokrasinin vazgeçilmez kuruluşlarının bir 
bölümü açıktan destekler, diğer bir kısmı korku
sundan saldırıların tam olarak karşısına çıkamaz-
sa, öylesine demokrasi değil, dense dense demok-
rasicilik denir. Hiçbir demokratik ülkede öğret-
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menler sırtını iktidara dayamış faşist insafına bı
rakılamaz. 

Bugün önümüzdeki en önemli sorun, demok
ratik hakların kullanılmasına işlerlik kazandır
maktır. Bir ülkede öğretmenler, aydınlar, kısacası 
emekten yana olanlar fikirlerini söyliyemiyorlarsa, 
orada demokrasiden söz edilemez. Kitaplar yasak
lansın, yazarlara, öğretmenlere pasaport verilme
sin, halkın sorunlarına yeni yeni eğilmeye başlayan 
TRT susturulsun, faili meçhul cinayetler günden 
güne çoğalsın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
dolaylı yollardan yaptırılmasın, Atatürk'ün rozet
leri dahi takılamasın, bir avuç politikacı ve para-
babası dışında herkese politika yasak edilsin, na
muslu insanlara ve devrimci kuruluşlara, dokunul
mazlık zırhına bürünülerek saldırılsın, iftiralar 
edilsin, karşılık verenler, «siyaset yapıyor» denerek 
mahkemelerde süründürülsün, kamu personelinin 
elinden en doğal hakları olan sendikal hakları alın
sın ve buna da demokrasi densin. Biz öğretmenle
rin anladığı demokrasi böyle değildir. 

Değerli arkadaşlarım, 
TÖB-DER 590 şubesi, 100 bin civarında üye

siyle, ülkemizin en yaygın demokratik meslek ör
gütüdür. Her köyde ve kentte temsilcilerimiz var
dır., Bu güç iyi kullanılırsa, demokrasiye büyük 
hizmetler etmiş oluruz. Kısıtlı da olsa, yasalar bu 
hakkı bize vermektedir. Yasaların sınırları dışına 
çıkmadan, demokratik mücadeleyi halkımıza an
latmak, onlara demokratik haklarına sahip çık
maları bilincini götürmek en başta gelen görevi
mizdir. Hepimiz bunu etkin biçimde yapmaya mec
buruz. Bunun yöntemini bulmak hepimizin göre
vidir. 
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YAPILAN KIYIMLAR 

Değerli arkaadşlarım, 

Son 2,5 aydan beri Millî Eğitim Bakanlığı mer
kez ve taşra örgütlerinde yapılan atamaları nor
mal bir atama olarak görmeğe imkân yoktur. Ne 
acıdır ki, ülkemizde Millî Eğitim Bakanlarının gö
revi öğretmenleri tedirgin etmeden öteye gideme
miştir. Göreve başlayan bakanın ilk işi nedense 
hep öğretmenleri tedirgin etmek oluyor. Bunun 
hiçbir yararı görülmemesine, hattâ bugünkü çık
maza gelinmesinde başlıca etkenlerden bir tanesi 
olmasına rağmen bu durum hiç değişmemiştir. 

Biz siyasal iktidarların kendi politikalarını yü
rütecek kadrolarını kurmalarını anlarız, bunların 
gerekli olduğuna inanırız. Anlayamadığımız, taraf 
tutmak, adam kayırmak için yasaların hiçe sayıl
ması, devlet kasasının zarara uğratılması, ve kişi
lerin yasal haklarına saygı gösterilmemesidir. 

Bugün genel müdürlüklerin bir kısmının başı
na oturanların bazıları yetersiz kişilerdir. Bu kişi
ler ayni zamanda ülkemizde anarşinin, yasa tanı
mazlığın ve öğretmenlere dayak atıp, evlerini, okul
larını basan faşist komando örgütlerinin daha ön
ce yöneticiliğini yapan kimselerdir. Bütün bunla
rın öğretmenlerimizin gözünden kaçtığı zannedil-
memelidir. 

Geçmiş görevleri sırasında öğretmenlere zul
mederek onların nefretini kazanan kimselerin kıyı
dan köşeden toplanarak önemli görevlerin başına 
getirmenin de, Türkiye eğitimine yarar sağlayaca
ğına biz inanmıyoruz. Bu olsa olsa öğretmenlerle 
bakanlık arasında bir yıl önce belirli bir oranda 
kurulan diyalogu da yoketmekten başka bir şeye 
yaramayacaktır. 
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Gün geçmiyor ki, gazetelerde 5-10 öğretmenin 
faşistler tarafından saldırıya uğradığı yazılmasın. 
Öğrencilerin bir kısmını kandırıp peşine takarak, 
toplantı basmağa, miting dağıtmağa giden kişi
lerden üst düzeyde hizmet beklemek, o kişileri gö
rev başına getirmek, çok doğaldır ki, sonucunda 
öğretmenlere planlı saldırıyı getirecektir. Çünkü 
baştaki takımın bir kısmının istediği budur. 

Bu konuda son olarak şunu söylüyoruz; Kişi
ler mevki ve makamlarını ne kadar yüksek görür
lerse görsünler, yetki sınırlarını ne kadar geniş gö
rürlerse görsünler, hiç kimse kendisini hukukun 
üstünde göremez. Bu ülkede namuslu hakimler de 
vardır. Yüce Danıştay da vardır. Son kararı orası 
verecektir. 

NİÇİN OLAĞANÜSTÜ KURULTAY 

Değerli arkadaşlarım, 

1974 Temmuz kurultay'ında saptadığınız ilke
lerin yorumlanması ve pratiğe dönüştürülmesi ko
nusunda kurullarımızda görüş ayrılıkları oldu. 
Gruplaşmalar meydana geldi. Özellikle Merkez Yü-
rütme Kurulu'nda oylar dondu. Kısır çekişmeler 
günlerce sürüp gitti. 

Örgüt yönetim organlarının bu yapıları ile ça
lışmalarını sağlıklı bir şekilde sürdürmesinin sakın-
calı olacağına inanan Yönetim Kurulu oy çokluğu 
ile Olağanüstü Kurultay'a giderek sizlerin soruna 
çözüm getirmesini, uygun gördü. 

İki gün sürecek genel kurul toplantımızda gru-
Iar görüşlerini uzun uzun huzurunuzda tartışacak
lardır. Sizler dinleyip doğru olan tavrı elbette ki 
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saptayacaksınız. Bu aynı zamanda TÖB-DER'in ör
güt politikası olacaktır. 

. Değerli Arkadaşlarım 

Ülkemiz ve öğretmenlerimiz açısından zor gün
ler yaşamaktayız. Kuruluşundan beri sizlerin ver
diği yetki ile örgütün en sorumlu yerinde görev ya
pan bir arkadaşınız olarak tartışmalarınızda çok 
uyanık olacağınızı, eleştirilerinizde saygı sınırlarını 
aşmayacağınıza içtenlikle inanıyorum. Dikkatsiz her 
söz ve davranışın örgütümüze büyük zararlar ve
receğini tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. 

Bu inançla sözlerime son verir, güç günlerin 
örgütü olan TÖB-DER'in bu kurultaydan birlik 
içerisinde daha da güçlenmiş olarak çıkacağına ina
nıyor; devrimci sorumluluklarının bilincinde olan 
Yüce Kurultay'm sayın delegelerini saygı ile selâm
lıyorum. 
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DEVRİMCİ, DEMOKRATİK, MERKEZİYETÇİ 
MESLEK ÖRGÜTÜ ANLAYIŞIMIZ 

Devrimin genel olarak tanımlanması gerekirse, 
mevcut üretim biçiminden daha ileri bir üretim bi-
çimine geçiştir.. Bugün ülkemizde var olan üretim 
biçimi, emperyalizmin güdümünde çarpık bir kapi
talist üretim biçimidir. Emperyalizmin ve yerli 
uzantılarının baskı ve tahakkümünü kırıp, sömü
rüden arınmadıkça, ülkemizin gerçek anlamda kal
kınmasına emekçi sınıf ve tabakaların ve tüm eme
ği ile geçinenlerin sorunlarının tümden çözümüne 
olanak yoktur. 

TÖB-DER emekçi sınıf tabakaların ve eme
ği ile geçinme durumunda olanların çıkarlarını üre
tim biçiminin değişmesinde, yani daha ileri bir üre
tim biçimine geçişte görmektedir. Bu nedenle dev
rimci bir örgüttür. TÖB-DER, ekonomik ve demok
ratik mücadelesini sürdürürken gerçek anlamda 
kurtuluşun üretim biçiminin değişmesinde olduğu
nu gözden uzak tutmamaktadır. 

TÖB-DER, emekçi sınıfların bağımsızlık ve de
mokrasi uğraşısı yanında yerini aldığı, iç ve dış sö
mürücülerin gerçek demokrasi düşmanlığına, bas-
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ki ve zorbalığına karşı olduğu, fırsat ve olanak 
eşitliğine yönelik demokratik bir eğitimi savundu
ğu ve tüm anti-demokratik girişimlere karşı mü
cadele verdiği için demokratik bir örgüttür. 

Örgütümüzün merkeziyetçilik niteliği, tek bir 
merkezi organ, tek bir yönetici merkez olarak an
laşılmalıdır. Örgütümüzün en üst kurulu genel ku
ruldur. Genel Kurul; Yönetim Kurulu, Merkez Yü
rütme Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kuru-
lu'nu seçer. Genel Kurulun seçmiş olduğ'u dernek 
organlarının örgütümüz içindeki gücü büyüktür ve 
böyle olmalıdır. Demokratik merkeziyetçilik ise 
organların yukarıdan aşağıya seçilmesi, tabandan 
gelen istem ve önerilerin karar organlarında değer
lendirilip karar haline getirilmesi ve bu kararların 
uygulanmasıdır. 

Örgütümüz, öğretmenlik mesleğini içerdiğin
den de bir meslek örgütüdür: 

Şubeler kendi iç etkinliklerinde bağımsızdır
lar. Demokratik Merkeziyetçilik şubelerin çalışma
larının kısıtlanmasını getirmez. Ancak şubeler tüm 
çalışmalarında bütünün bir parçası olduklarını 
unutmamalıdırlar. 

Eleştiri ve disiplin : 

Eleştiri özgürlüğü, devrimci örgütlerin yaşamı
nın doğal bir kuralıdır. Örgüt üyeleri örgütün or
ganlarının kötü çalışması, hata yapması halinde 
eleştiri yapmak zorundadırlar. Ancak, örgüt içinde 
örgütün temel ilkelerine uymayan, örgütün birliği
ni ve dirliğini bozacak görüş ve tavırlara izin veril
memelidir. Eleştiriler belli şartlara, örgütümüzün 
temel ilkelerine uymalı, yapıcı ve açık, seçik olma-
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lıdır. Devrimci örgütlerde eleştiri kurumu mutlaka 
işlemeli, örgüt içinde hatalar mutlak eleştirilme-
lidr. 

Bir örgütün işlerini sağlıklı olarak yerine geti
rebilmesinin en önemli unsurlarından biri de örgüt 
içi disiplindir. Eğer örgütün yetkili kurullarının 
aldığı bir kararın yanlış olduğu düşünülürse, bu ör
güt içinde eleştirilir. Verilen kararın yeniden göz
den geçirilmesi istenir. Aynı görüşlere katılmadığı 
için kişilerin kararlara uymaması örgütte merkezi 
disiplini sarsar ve örgütü zayıflatır. 

OLAĞANÜSTÜ KONGREYE GİTMEMİZ 
KAÇINILMAZDI. 

Bugünkü Yönetim ve Merkez Yürütme Kuru
lumuz bir yıla yakın bir süredir görev başındadır. 
Ne varki; temmuz 1974 olağan kongresinden kısa 
bir süre sonra Merkez Yürütme Kurulu kendi için
de uyuşmazlığa düştü. Bu uyuşmazlık kurul içeri
sinde çözümlenememiş, giderek artmış, sonuçta 
Merkez Yürütme Kurulu iki gruptan oluşan bir 
kurul niteliğine dönüşmüştür. 

Genel Yönetim Kurulumuzun II. ve III. olağan 
toplantılarında Merkez Yürütme Kurulu arasında
ki uyuşmazlık ele alınmış I. ve III. olağan toplan
tısında gruplardan biri yönetim. kurulunun her 
türlü tavsiyelerine hiç bir şart ve itiraz ileri sürme
den uyacağını beyan etmiştir. Diğer grubun Yö
netim Kurulunun Tüzük yetkisi içinde alacağı ka
rarlara uyacaklarını, tavsiyelerine uymayacağını, 
Beyan etmesi üzerine olağanüstü kongre kararı se
çeneklerden biri haline gelmiştir. Yönetim Kurulu 
III. olağan toplantısında uzun tartışmalar sonucu 
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Merkez Yürütme Kurulunun mevcut yapısiyle, ha
zırladığı ilkeler doğrultusunda çalışmasının denen
mesini uygun görmüştür. 

Yönetim Kurulumuzun çabalarına rağmen bu 
toplantıdan sonra da Merkez Yürütme Kurulu 
uyumlu bir çalışma içerisine girememiştir. Yöne
tim Kurulumuzun IV. olağan toplantısında Merkez 
Yürütme kurulu üyesi 5 arkadaşın Yönetim Ku
rulu başkanlığına aşağıdaki önergeyi vermesi üze
rine, önerge gündeme alınmış, tartışılmış ve ola
ğanüstü kongre kararı alınmıştır. 
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GENEL YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA 

Bir yıla yakın bir süredir biz dokuz arkadaş 
genel kurulun vermiş olduğu merkez yürütme ku
rulu görevini sürdürmekteyiz, ne varki öğretmen 
kitlesinin Ekonomik-Demokratik özlem ve istemle
rine cevap verebilmiş olduğumuz kanısında değiliz. 
Genel Kurulun bize güvenle vermiş olduğu görevi, 
örgütün yönetiminde aramızda çıkan anlaşmazlık 
nedeniyle sağlıklı bir şekilde yerine getiremediği
mizi Genel Yönetim Kurulu'nun ikinci olağan top
lantısında izlediniz. Bu uyumsuzluk zamanla orta
dan kalkacağı yerde, giderek arttı ve üçüncü olağan 
yönetim kurulunun başlıca uğraşı konusu oldu. 
Bizler, o zamanda durumu tüm açıklığiyle ortaya 
koyarak uyumlu bir şekilde çalışma olanağımızın 
olmadığını belirtmeye çalıştık. Ancak, Genel Yöne
tim Kurulu'nun içinde bulunduğumuz koşulları da 
dikkate alarak ve uyumsuzluğun önemli nedenler
den birinin eylemsizlik olduğu görüşünden hare
ketle bu eksikliğimiz giderildiği takdirde bir süre 
daha birlikte çalışmanın yararlı olacağı ve denen
mesi gerektiği yönündeki kararınıza uyduk ve bü-
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yük bir sorumluluk içinde işleri yürütmeye çalış
tık. Ama 15-16 Şubat eylemlerine ve bu arada ge
çeri zamana rağmen Merkez Yürütme Kurulu'nda 
arzulanan uyum sağlanamadı. Merkez Yürütme Ku
rulunun bu günkü görünüşü böyledir : 

1 — Merkez Yürütme Kurulu'nda ortaya çıkan 
3'lü ve 5'li gruplar, bu durumlarını aynen muhafa
za etmektedirler. 

2 — Ankara Şubesi seçimlerinde gruplar ör
güt yönetimi anlayışlarına uygun listeleri açık ta
vır takınarak desteklemişlerdir. Bu durum Merkez 
Yürütme Kurulunda iki ayrı görüşün bulunduğu
nu ve bunun sürdürüldüğünü tabanın önünde açık 
olarak kanıtlamaktadır. 

3 — 15-16 Şubat eylemimize yöneltilen açık ve 
tutarsız eleştirilerin Merkez Yürütme Kurulu için
de de taraftar bulduğunu bu çalışma dönemimizde 
izledik. ı 

4 — Merkez Yürütme Kurulu toplantılarımız
da tartışmalar hâlâ kırıcı özelliğini yitirmemiştir, 
artarak devam etmektedir. 

5 — Öğretmenlerin ekonomik, demokratik mü
cadelelerinde ve faşizan baskılan göğüslemede tam 
bir tutarlılık ve kararlılık içinde olmamız gerek
mektedir. Önümüzdeki dönem örgütümüz için zor
lu bir demokratik mücadele dönemi olacaktır. Yü
rütme Kurulunun bu çelişkili yapısiyle bu mücade
leyi verebileceğine inanmıyoruz. Bu somut durum 
karşısında olağanüstü kurultaya gitmek bizce ka
çınılmaz olmuştur. Bu dönemde olağanüstü kurul
tay kararının alınmasının Yönetim Kuruluna 
önemli sorumluluklar getireceğinin bilincindeyiz. 

31 



Bununla birlikte örgütün işlevini sağlıklı şekilde 
yerine getirebilmesi için olağanüstü kongre kara
rının alınmasını zorunlu görmekteyiz. Bilgilerinize 
sunulur. 

Ş. Sezen A. Aytan B. Seferoğlu B. Biber 
C. Çakır 
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PAHALILIĞI VE FAŞİZAN BASKILARI 
PROTESTO 

SENDİKAL HAK İÇİN EYLEM 

15 -16 ŞUBAT 

18-23 Ocak 1975 günleri arasında süren genel 
yönetim kurulu toplantısında, tabanın da dürtü
süyle örgütümüzün dünü ve geleceği için büyük 
önem taşıyan tarihi bir karar alınmıştır. Bu karar, 
rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamıyan bir 
üyenin dışında oybirliği ile alınmıştır. Bugünün 
koşullarına göre düşünülmüş bir eylem kararıydı. 
Uzun ve kararlı bir bekleyiş döneminden sonra Tür
kiye öğretmenlerinin almış olduğu bu karar ege
men güçlerin suratında bir kırbaç gibi patladı. 
Tüm olanaklarını seferber ederek eylem karanın 
sabote etmeye, baltalamaya ve zaman zaman gü-
dükleştirmek için dolaylı baskı yapmaya çalıştılar, 
Yayın organları faaliyete geçmiş, imsasız tehdit 
mektupları yağmaya başlamıştı. 

Bu eylem kararımız, eylemi takip eden olaylar
dan sonra bazı sol çevrelerce de eleştirilmişti. Bu 
nedenle raporumuzun bu bölümünde «Öğretmenin 
özlük sorunlarını kamu oyuna duyurmak, pahalılık 
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ve faşizan baskıları protesto» eylemimizin gerekçe
si, biçimi ve sonuçları üzerinde duracağız. 

Ulusal kurtuluş savaşından bu yana öğretmen 
örgütçülüğü, halkımızın ekonomik ve demokratik 
talepleriyle aynı paralelde yürümüş ve gelişmiştir. 
Bu, halkımızın ekonomik demokratik taleplerinin 
bizim de taleplerimizi içermesinden böyle olmuştur. 
Kurtuluş savaşından başlamak üzere öğretmenler 
örgütlü mücadelelerini emperyalizme ve demokra
sinin geriletilmesine karşı vermiştir. Bu nedenledir 
ki, bugünkü aşamada örgütümüzün emperyalizme 
karşı mücadelede engin deney ve tecrübeleri var
dır. 

İşbirlikçi sanayi ve ticaret burjuvazisi kayna
ğını geri üretim ilişkilerinden alan sınıf ve tabaka
larla birlikte 1950 lerde siyasi iktidarı ve devlet 
cihazını ele geçirmesinden sonra Türkiye'deki dev
rimci hareketi sindirmek için her türlü baskı yön
temini uygulamış ve devrimci kadroları sindirmeye 
çalışmıştır. Bu çabasında önemli ölçüde başarı sağ-
lıyan o günkü siyasal iktidar salt sosyalistleri de
ğil, tüm demokratik unsurları baskı altına almış ve 
ilerici düşüncelerle halkımızın temasını engelle
miştir. 

Bu ağır baskı rejimi on yıl varlığını sürdüre
bilmiş, 27 Mayıs 1960'da geniş ölçüde demokratik 
güçlerinde desteğini sağlıyan ordu içindeki radikal 
unsurların müdahalesi işbirlikçi ticaret Ve sanayi 
burjuvazisinin siyasal iktidarını sarsmış ve nisbi 
bir özgürlük ortamı sağlamıştır. 27 Mayıs radikal 
hareketini öğretmen kitlesi aktif bir biçimde des
teklemiş, son derece liberal 1961 anayasasını halkı
mıza tanıtmak ve benimsetmek için büyük çaba 
göstermiştir. 

1961 Anayasası genel olarak halkımıza ve özel 
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olarak da öğretmenlerimize önemli ölçüde demok
ratik haklar getirmiştir. 27 Mayıs hareketinin kısa 
süre içerisinde yozlaştırılıp bastırılmasına rağmen, 
bu hareketin ürünü olan Anayasa varlığını 12 Mart 
1971 gerici müdahalesine kadar sürdürmüştür. 1961 
(Anayasasının varlığını bu tarihe kadar sürdürebil
mesinin temel nedeni kitlelerce benimsenmiş olma
sındandır. 

1961 Anayasanın yürürlükte olduğu on yıl içe
risinde demokratik örgütler uygulamadan doğan 
önemli deneyler kazandılar. Bu süre içerisinde öğ
retmenler, grev ve toplu sözleşme hakkına sahip 
olmasa da sendika kurma hakkını kullandılar. Öğ
retmen kitlesi bu dönem içinde sendikanın ve sen
dikacılığın önemini kavradı. Gerek ekonomik hak
ların kazanılmasında ve gerekse demokratik hakla
rın savunulmasında sendikacılığın çağdaş bir silah 
olduğu deneylerle öğrenildi. 

Bu dönem içerisinde öğretmen kitlesi işçi sını
fı ideolojisi ile daha yakından temas olanakları bul
muş, sorunların çözümüne yaklaşımları daha objek
tif olmaya başlamıştır. Böylece eğitim, öğretim ve 
özlük sorunlarının çözümünün halkımızın sorunla
rının çözümü ile mümkün olacağını ve verilecek 
mücadelede sınıf gerçeğini gözden uzak tutmamak 
gerektiğini kavramışlardır. 

27 Mayıs ve 1961 Anayasa'sından doğan demok
ratik hakların kullanılmasıyla gittikçe kabaran dev
rimci dalga sonucu egemen güçler paniğe ve kor
kuya kapıldılar. Öte yandan kapitalizmin bünyesin
deki çelişkilerin sürekli artması, enflasyonist gidiş 
ve ekonomik dar boğazlar faşist eğilimleri gittikçe 
güçlendirdi. Hepimizin bildiği gibi 12 Mart baskı 
ve terör dönemini getirdi. İşçilerin, köylülerin ve 
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diğer demokratik unsurların haklı istekleri bastı
rıldı. Erim ve onu izliyen siyasal iktidarlar, Anaya-
sa'nm değiştirilmesi grevlerin yasaklanması, me
murların sendika kurma haklarının ellerinden geri 
alınması gibi para babalarının daha da palazlanma
sını mümkün kılacak ve en ufak devrimci, demok
ratik eylemlere olanak vermeyecek baskı yöntemle
ri uyguladılar. Kısaca 12 Mart sonrası baskı döne
mi, 1961 Anayasası ile kazanılmış demokratik hak
ların geri alınması dönemiydi. 

12 Mart sonrası baskı rejiminde kitlelerin de
mokratik haklarını kullanamamalarından doğan 
ekonomik kayıpları büyüktür. Grev yasaklamaları 
işçi ücretlerinin alım gücünün 1971 yılında % 5,1, 
1972'de % 1,4 ve 1973'te % 3,9 oranında düşmesine 
yolaçmıştır. MEYAK Kanun Tasarısı Î971'in Mart 
ayından beri meclislerden çıkamamış, buna rağmen 
memur maaşlarından % 5 1er kesilmeye devam edil
miş, memurlar, sermaye sahipleri adına gasbedilen 
bu paraları için seslerini çıkaramamışlardır. 1970 -
1974'yıllan arasında fiyatlar % 112 civarında arta
rak, Ï970 yılındaki 100 liranın satın alma gücü 
1971'de 84 liraya, 1972'de 69 liraya, 1973'te 55 liraya 
"ve 1974'de de 46,8 liraya düşmüştür. Buna karşılık 
kat sayının 8 den 9'a çıkmasıyla memur maaşları 
% 14 civarında artmıştır. Memur maaşlarının 1970 
deki alım gücünü koruyabilmesi için katsayının 
1971'de 8, 1972'de 9,5, 1973'de 11,5 1974'de 14.5 ve 
1975'te ise 16 olması gerekirdi. Böylesine açık, yok
sulu daha yoksul yapma politikasına karşı kamu 
personelinde bir direniş 15-16 Şubat 1975'e gelince
ye kadar görülmemiştir. Yine bu süre içerisinde ta
rımsal ürünlerin taban fiyatları hemen hemen don
durularak köylü üreticilerin ürünleri düşük fiyat-
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larla parababalarmca gasbedilmiş ve önemli bir de
mokratik direnmeyle karşılaşılmamıştır. 

TÖB-DER, kuruluş yıllarında 12 Mart baskı re
jimi şartlarında çalışmalarını ve örgütlenmesini 
sürdürdü. Bu dönem içerisinde faşizmin ekonomik 
baskılarını, yıldırma ve sindirme yöntemlerini 
maddî zorbalığını hepimiz hissettik ve yaşadık. Bu 
dönem içerisinde 162 danıştay, 95 de adli ol-
mak üzere 257 dava hukuk büromuzca izlendi. 
Bu davaların bir bölümü toplu davalar olduğu için 
yargılanan öğretmen sayısının bu sayının çok üs
tünde olduğuna dikkat edilmelidir. Sıkıyönetimce 
gözaltına alınıp yargı önüne çıkarılmadan ya da ta
kipsizlik kararıyla salıverilen öğretmenlerin sayısı 
ise binlerle ifade edilebilir. Yine bu dönem içerisin
de faşist uşaklarınca saldırılan, dövülen öğretmen 
sayısı da bir hayli kabarık olmuştur. 

Fakat tüm idarî ve adlî baskılar, faşist uşak
larınca düzenlenen saldırılar öğretmenleri faşizme 
karşı dirdenmekten, mücadeleden alıkoyamadı. Öğ
retmenler bu direnme gücünü nereden alıyorlardı? 
Bu direnme gücünün tek maddî kaynağı, genel ola
rak halkımızın faşizme karşı verdiği kararlı müca
deledir. 12 Mart uygulamasıyla somutlaşan faşizme 
karşı halkımızın tepkisi gün geçtikçe büyümüş ve 
faşizm, uygulamalarıyla kendi çukurunu kazmıştı. 

Demokratik güçler faşizme karşı verilen müca
delede ilk olumlu sonucu 14 Ekim 1973 seçimlerin
de aldı. Ne varki 14 Ekim seçimlerini izliyen dö
nemlerde kurtlan siyasi iktidarların hiç birisi hal
kımızın demokratik taleplerine cevap vermemiştir. 
Emperyalist-Kapitalist dünyanın içine girdiği şiddet
li ekonomik kriz nedeniyle bunalım gittikçe artmış, 
faşizan baskılar yoğunlaşmış, pahalılık almış yürü-
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müş, işçiler, köylüler, memurlar için hayat dayanıl
maz hale gelmiştir. Zaten" ekonomik bunalım içeri
sinde bulunan öğretmenlerimiz, hayat pahalılığı 
kamburunu taşıyamaz hale gelmiştir. Bunun etkile
ri öğretmen kitlesinde hemen kendisini göstermiş, 
faşizan baskılara, hayat pahalılığına karşı eylem 
önerileri genel merkezde toplanmaya başlamıştır. 

Öğretmenler üzerindeki ağır faşist baskıları ve 
öğretmenin içinde bulunduğu ekonomik bunalımı 
genel başkanımız Ali Bozkurt, 2 Ocak 1975 günü bir 
•mektupla Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk e bildir
di. Bu mektupta, sorunlarımıza gereğince ilgi gös
terilmediği takdirde ülke çapında eyleme geçileceği-
de Cumhurbaşkanının bilgilerine sunulmuştu. Ayrı
ca, merkez yürütme kurulu ile Cumhurbaşkanının 
karşılıklı görüşmesini sağlamak için olanak aran
mış bu olanak yetkililerce verilmemiştir. Daha ön
celeri de olduğu gibi mektupla başvurmamız da so
nuçsuz kalmış ve artık uyarı eylemi kaçınılmaz ol
muştu. 

İKTİDAR FAŞİST SALDIRILARA GÖZ 
YUMUYOR 

Enflasyonist gidiş emekçi kitlelere pahalılık 
olarak yansırken, faşist saldırılar da gün geçtikçe 
dozunu artırıyor ve ölümle biten sonuçlar doğuru
yordu. Taşrada şube binalarına ve üyelerimize fiili 
saldırılar sürüp gidiyordu. Yetkililer tüm olayları 
sağ-sol çatışması olarak gösterme yolunu seçerek, 
faşist militanların saldırganlıklarını halkın gözlerin
den gizleme çabasına girdiler. 

TÖB-DER'in Aralık ve: Ocak ayı içerisindeki 
seminer çalışmaları sürdürülürken somut durum 
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böyle idi. Bu nedenledir ki bölge seminerlerinde 
ağırlık, günün koşullarına uygun eylem biçiminin 
ne olacağı tartışmalarına verilmeye başlanmıştı. 
Enflasyonist gidişin etkilerinin azaltılması ve faşi
zan baskıların son bulması kitlenin acil talepleri ol
muştu. Bu toplantılarda şunlar açıklıkla ortaya 
kondu : 

— Enflasyon, bir gelir bölüşüm kavgasıdır ve 
enflasyon, bölüşümü sabit gelirliler aleyhine, kârlar 
lehine değişir. 

— Enflasyonun nedeni ne işçi ücretlerindeki ve 
nede memur maaşlarındaki artıştır. 

— Enflasyon arz - Talep dengesizliği ve piyasa-
daki para arzının artışıdır. Bunun da sorumlusu 
Uluslararası tekelci sermaye ve yerli ortaklarıdır. 

— Vergi sistemimiz Anayasanın öngördüğü sos
yal adalet ilkesine uymamaktadır. Büyük tefeci be
zirgan ve toprak ağaları hemen hemen.hiç vergi 
ödemezken", sanayi kesiminin ödediği vergi- de, ka
zancına oranla çok düşüktür. 

— Üretilen yada ithal edilen mallar tüketiciye 
ulaştırılırken sık sık büyük spekülasyon olayı yara
tılmakta, fiyatlar bu şekilde yükseltilerek hakim sı
nıfların kârları artırılmaktadır. 

-- Kapitalizmin iç çelişkilerinin giderek artma
sı enflasyonist gidiş, ekonomik darboğazlar ve bun
lar karşısında halkımızın artan talepleri ve kabaran 
devrimci dalga hakim sınıfları faşist uygulamalara 
itmekte ve saldırgan uşaklarını tüm halkımızın üze
rine salmaktadırlar. 

— Hayat pahalılığının sorumlusu olan hakim 
sınıflar ve buna bağlı olarak dozunu artıran faşizan 
baskı ve saldırılar protesto edilmelidir. 



— Hakim sınıfların her türlü baskısına karşı 
örgütlü mücadele vermek kaçınılmazdır. Bu günkü 
dernek biçiminde verilen mücadele yeterli değildir. 
Bu baskılara karşı korunabilmede emekçi sınıf ve 
tabakalar için tek silâh olan grevli ve toplu sözleş
meli sendika hakkı için mücadele zorunludur. 

Bölge seminerleri dışında, şubelerimizin kendi 
bünyelerinde sürdürdükleri eğitim çalışmalarında 
da ağırlık aynı konulara veriliyor ve değerlendirme 
raporlarında genel merkeze açlık grevinden uyarı 
boykotuna kadar çeşitli öneriler yapılıyordu. 

18-23 Ocak 1975 tarihleri arasında toplanan 
genel yönetim kurulumuz, ülkemizin içinde bulun
duğu durum tartışmasından sonra, öğretmenlerimi-
*zin içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek 
bir uyarı eyleminin yapılmasının örgütsel bir görev 
ve yasal bir hak olduğuna karar verdi. Bütçe görüş
melerinin yapıldığı Şubat ayının 15 ve 16. günleri 
eylem günü olarak kararlaştırıldı. Yine örgütümü
zün durumuna ve ülkemizin içinde bulunduğu ko
şullara uygun eylem biçiminin, bütün illerimizde 
aynı gün ve aynı saatte yapılacak kapalı salon top
lantıları ve bu toplantıları takip eden gün aynı sa
atte yapılacak iki bölgesel yürüyüş olduğunda gö
rüş birliğine varıldı. 

Eylem kararı toplantının altıncı günü olan 23 
Ocak 1975 günü basın ve ajanslara bildirildi. 24 
Ocak günü genel başkan yaptığı basın toplantısın
da, genel yönetim kurulunun çalışmaları hakkında 
bilgi vererek, varılan eylem karan hakkında da bası
na geniş açıklama yaptı. 

Aynı gün genel yönetim kurulu imzası ile 
«HALKIMIZA» başlıklı bildiri yayınladı. Bu bildi
ri ile öz olarak eylem kararının nedenleri ve eylem 
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biçimi kamu oyuna açıklandı. Eylem için hazırlık
lar sürdürülürken, eyleme neden olan konularda 
«KARDEŞLER» ve «HALKIMIZA» başlıklı iki bildi
ri daha merkez yürütme kurulu imzasıyla yayınlan
dı. 

Bu süre içerisinde egemen güçler ve onların 
güdümündeki yayın organları da boş durmadı. Çe
şitli baltalama ve provakasyon hareketine giriştiler. 
Halkı öğretmenlere karşı kışkırtıcı, tahrik edici 
yayınlar sağ basında ağırlık kazandı. Yönetim kuru
lu üyelerine, bölge temsilcilerine ve bazı şube yöne
tim kurulu başkan ve üyelerine bu süre içerisinde 
tehdit mektupları yağmaya başladı. Bu durumu da 
değerlendiren merkez yürütme kurulumuz hüküme
tin yetkili kişilerine bilgi verdi. Faşist militanların 
olay çıkarma ihtimaline karşı tedbir alınmasını is
tedik. 

Toplantıların yapılacağı günü sabahı Elazığ 
şubemiz telefonla genel merkezi arayarak yerel ola
rak Elazığ'da toplantı yapmak için koşulların uygun 
olmadığını bildirdi. Olağanüstü olarak toplanan 
merkez yürütme kurulumuz Elazığ'da yapılması ge
reken toplantı kararını kaldırarak, durumu yıldı
rım telle şubemize bildirdi. 

İstanbul şubemizin 16 Şubat günü düzenleme
si gereken yürüyüşe Sıkıyönetim Komutanlığı izin 
"vermediği için, yürütme kurulumuzca bu karar da 
kaldırılmış, durum istanbul şubemize bildirilmiş
tir. 

15 Şubat 1975 günü saat 14.00 de, kararlaştırıl
dığı gibi bütün illerimizde toplantılar başlatıldı. 
Ancak olayların çıkacağı daha önceden anlaşılan 
Elazığ ve Muş ile kuruluşu yeni olan Gümüşhane 
ilimizde toplantılar yapılamadı. 
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Gelen haberlerin değerlendirilmesi ve çıkması. 
muhtemel olaylar karşısında anında tedbir alınabil
mesi için genel merkezde görevli arkadaşlar bırakıl
dı. Toplantıların başlamasından kısa bir süre sonra 
(Bazı illerimizde toplantılardan önce) Tokat, Amas
ya, Afyon, Malatya, Muş, Adıyaman, Gölbaşı'nda fa
şistlerin saldırıya geçtiğini telefon haberlerinden 
öğreniyoruz. Bu il ve ilçelerin idari amirleri ve em
niyet amirleri ile derhal ilişki kurularak öğretmen
lerimizin ve toplantıya katılan halktan kişilerin can 
güvenliklerinin derhal sağlanması istendi. Aynı za
manda İçişleri Bakanlığı ile ilişki kurularak saldı
rıların durdurulması için tedbir alınması ve saldır
ganların yakalanarak cezalandırılması için gerekli 
tedbirlerin alınması istendi. 

Bu arada basın ve ajanslarla sağlanan diyalog 
sonucu, genel merkeze gelen bilgilerin derhal basın
da değerlendirilmesi sağlandı. Ayrıca genel mer
keze ulaşmıyan bilgilerin bir bölümü basın ve ajans
lardan öğrenilmeye çalışıldı. 

15-16 Şubat eylemimize yapılan saldırıların ger
çek nedeninin açıklanması için, gelen bilgilerin top
lu değerlendirilmesi 16 Şubat akşamının geç saatle
rine kadar çıkarıldı ve 17 Şubat günü saat 10.00 da 
basın toplantısı yapıldı. 

Faşist güçlerce düzenlenen ve belli bir merkez
den idare edilen bu saldırılar için hükümetin yaptı
ğı açıklamalar, olayların meydana geldiği yerlerde 
emniyet görevlilerinin saldırılara göz yumduğunu, 
seyirci kaldığını bir kez daha gösterdi. Yine faşist 
saldırılara sağ-sol çatışması denildi. Yine faşistlerin 
saldırıları masum gösterilmeye çalışıldı. Yani, olay
lar yetkililer tarafından, egemen güçlerin yararları
nın gerektirdiği biçimde yorumlandı ve kamuoyuna 
bu şekliyle duyuruldu. 
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15-16 ŞUBAT EYLEMİMİZE SALDIRILAR 
HALKTAN GELMEMİŞTİR 

Faşistler, toplantılarımıza yapılan müdahalenin 
halktan geldiğini söylemekte, halkın tepkisi olarak 
nitelemektedirler. Bunu biz yadırgamıyoruz. Faşist
lerin tertiplerine sahip çıkmaları, gönüllerinin iste
diği gibi göstermeye çalışmalarını olağan karşılıyo
ruz. Her zaman olduğu gibi halkımızı aldatmak çı
karlarına. uygun biçimde şartlandırmak temel gö
revleridir. Ve değerlendirmeleri bu temel görevin izr 
lerini taşır. 

Halkımız, inançlarına saygı gösteren onun eko
nomik çıkarlarını da kendi öz çıkarı gibi koruyan 
kişi ve örgütlere saldırmaz, saldıramaz. Ancak pan-
kartlarımızdaki «ezene karşıyız» sözündeki «ezen» 
kelimesini tahrif ederek «solcu öğretmenler ezane 
karşı» biçiminde halkımızın inançlarını amaçlarına 
ulaşmada araç olarak kullanan egemen sınıfların 
uşaklarının iğrenç yalanlarına kapılan insanlarımız, 
neye ve niçin saldırdıklarının bilincinde olmadan 
bunu yaparlar. Bir çok yörede öğretmenlerimiz ve 
örgütümüzle iyi ilişkiler içerisinde olan halkımız bu 
tür aldatmacalara kanmamışlar ve Amasya'da ol
duğu gibi olayların bizzat önleyicisi olmuştur. 

15-16 Şubat olaylarının çıktığı il ve ilçelerdeki 
şubelerimizden daha sonra aldığımız yazılardan, bir 
çok yurttaşımızın kandırıldıklarını ve bu nedenle 
toplantılara saldırdıklarını, bu davranışlarına piş
man blduklarnıı ve utandıklarını söylediklerini öğ
rendik. 

Tüm propaganda olanaklarımızı kullanarak, 
karşı propagandayı etkisiz bulmak için çalışmak 
bundan sonraki eylemlerimiz için büyük önem ka-
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zanmıştır. Bu görev tüm şubelerimizce ve üyeleri
mizce eksiksiz yerine getirilmelidir. 

Toplantıların değerlendirilmesi çıkacak bir ki
tapta daha' geniş olarak yapılacağı için biz, çalışma 
raporumuzda bunun ayrıntılarına girmiyeceğiz. An
cak, toplantılarımız getirdikleri sonuç açısından da 
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle elde edilen 
sonuçlara kısaca değinmeden geçemiyeceğiz. 

— Toplantılar örgütümüzün nicel büyümesine 
önemli ölçüde katkıda bulunmuş, kısa sürede 20 bi
ni aşan üye artışı olmuştur. 

— Faşizmin maskesini düşürmüş, egemen güç
lerin çıkarları için her tertibin içine girebilecekle
rini halkımıza göstermiştir. 

— Ekonomik ve demokratik mücadelenin bir
likteliğini öğreterek örgütte nitelik gelişimine katkı-
da bulunmuştur. 

— Ekonomik ve demokratik mücadelenin zo
runlu ve kaçınılmaz bir mücadele olduğu eylem içe
risinde kitlelerce kavranmıştır. 

— Öğretmen kitlesinin örgütlü mücadelesinin, 
halkımızın kurtuluş mücadelesinin bir parçası oldu
ğunun kitlelerce kavranmasını sağlamıştır. 

— Sonuç olarak, öğretmenin ekonomik sorunu
na çözüm olmamakla birlikte 300 ile 600 lira arasın
da değişen yan ödemelerin öğretmenlere verilme
sinde önemli rol oynamıştır. 
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GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI 

Genel Sekerterlik Büromuz, eleman yetersizliği 
ve iş bölümü aksaklıkları nedeniyle istediğimiz öl
çüde yeterli bir çalışma içine girememiş, büro işleri 
dışında önemli bazı çalışmalara yeterince yönele-
memiştir. 

Şubeler, genel merkez bağlarının işlerliği ön 
planda tutulmuş, şubelerimizin istekleri en kısa za
manda karşılanmaya çalışılmıştır. 

Büro çalışmaları böylece özetlenebilir. 
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YAYIN VE DİĞER ÇALIŞMALAR : 

27-30 Kasım 1974 günlerinde Ankara'da yapı
lan II. Türk Yayın Kongresinde, örgütümüz TÖB -
DER de çağrılı olarak katılmıştır. 

Merkez Yürütme Kurulu, bu Kongreye Derne
ğimiz adına Fevzi Çimen'in katılmasını kararlaştır
mıştır. 

Fevzi Çimen TÖB-DER adına katıldığı II. Türk 
Yayın Kongresinde «Ders kitapları, çocuk ve gençlik 
yayınları» konusunda bir bildiri sunmuştur. Bildi
ri, haber bültenimizin 15.2.1975 gün ve 91. sayısın
da yayınlanmıştır. 

22.3.1975 günü Ankara'da DİSK tarafından dü
zenlenen «İşçi - Memur ayrımı» konulu panele, 
TÖB - DER adina Cemil Çakır'in katılması Merkez 
Yürütme Kurulunca uygun görülmüş, ancak Hukuk 
Büromuzca, «yasal sakınca» mütalâa edildiğinden, 
bu panelde derneğimiz temsil edilememiştir. 

TMMOB'nin 3.5.1975 günü düzenlediği «yeni hü
kümet programının ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönden getirdikleri» konulu açık oturumda, derne
ğimizi Merkez Yürütme Kurulunca görevlendirilen 
ilhan Alkan temsil etmiştir. 

1974 Temmuz ayında yapılan Olağan Kongre
mizde Genel Kurulca onaylanarak kabul edilen ve 
İç İşleri Bakanlığı'nca da TÖB - DER tüzüğünün 15 
hin adet olarak matbaada bastırılmış ve şubeleri
mize istekleri karşılığında gönderilmiştir. 

Çalışma programımız ve iç yönetmeliklerimiz 
düzenlenerek kitap halinde matbaada 1-0 bin adet 
bastırılarak şubelerimize gönderilmiştir. 

TÖS Davasını içeren bir kitabın hazırlanması 
kararlaştırılmış ve bu görev Sn. Osman Korkut 
Akol'a verilmiştir. 
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HABER BÜLTENİ VE KİTAP ÇALIŞMALARIMIZ : 

Haber Bülteni miz bugün Doksandokuzuncü 
sayısına ulaşmış bulunuyor. 1 Temmuz 1975'te yü
züncü sayısı yayınlanacak. TÖB - DER Türkiye Öğ
retmenlerinin demokratik mücadelesine öncülük 
ettiği sürece bülten, yayınını sürdürecek ve daha 
pekçok yüz sayılara ulaşacaktır. 

Haber Bülteni başlangıçtan bu yana öncelikle 
iki görevi üstlenmiş bulunuyor. Bunlardan birincisi 
Genel Merkezle şubeler arasında haberleşmeyi sağ
lamaktır. Bülten bu görevi hakkıyle yerine getirmiş 
ve örgütümüzün ortak bir «ses» ,te birleşmesini sağ
lamıştır. Bültenimizin ikinci önemli görevi de üye
lerimizin her türlü demokratik taleblerini ve öğret
menlik mesleğinin acil sorunlarını kamuoyuna du
yurmaktır. Bültenimiz bu konudaki görevini de 
başarıyle yerine getirmiştir. Bunlardan başka ör
gütlü mücadeleye katıldıkları için sürülen, baskı al
tına alınan, döğülen, öldürülen ve iş'den el çektiri
len öğretmenlerin durumlarını yansıtmak da bül
tenimizin görevleri arasındadır. Yayın organımız bu 
konudaki görevini de başlangıçtan buyana titizlik
le sürdürmüştür. Burada önemli saydığımız bir du
ruma açıklık getirmek istiyoruz. Bülten'de kıyım 
haberlerine fazla yer verildiği ve yılgınlık aşıladığı 
gibi bazı eleştiriler yapılmaktadır. Kıyılan 'öğret
menlerin durumlarının kamuoyuna duyurulması 
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demoikratik baskı grubu olmanın doğal bir so
nucudur. İlerici basın ve birçok demokratik 
kuruluş, sendika ve odalar yürüttükleri demok
rasi kavgalarında bültenimizin kıyım sayfa
larına atıflar yapmaktadırlar. Örgütümüz demokra
tik baskı grubu özelliğini taşıdığı sürece, kıyım ha
berlerini en geniş bir biçimde yayın organında yan
sıtacaktır. Bu haberlerin verilişini yılgınlık aşıla
ma değil, kamuoyunda baskı unsuru olma ve pro
testo etme olarak görüyoruz. Ancak burada bir ek
siğimizi de belirtmek isteriz. İlerici bir örgütün ya
yın organında halka bilinç götüren yazılara ve mes
leğimizle ilgili incelemelere de yer verilmesi gere
kir. Bunlar da yapılmıştır. Ne var ki yeterli olma
dığını kabullenmek zorundayız. Bunda Dernekler 
Yasasının kısıtlayıcı hükümlerinin ve araştırma bü
romuzun geç kurulmuş olmasının payı vardır. Bu 
eksiğimizin en kısa zamanda giderilecek, araştırma 
büromuz daha çok ürün vermeye başladığında bül
tenimizin akademik yönü de tamamlanacaktır. 

Haber Bülteni'miz 94. sayıdan itibaren kapaklı 
olarak çıkmaya başlamıştır. Bir sayının kapağı ör
gütümüze 1300 liralık külfet yüklemektedir. Ne var 
ki gerek daha ciddi bir görünüm kazanması gerek
se biriktirme kolaylığı bu malî külfete katlanmamı
zı zorunlu kılmaktadır. 

Bültenimiz 32 sayfa olarak yayınlanmakta ve 
11.000 adet basılmaktadır. Baskı parası olarak 4250 
lira ödenmektedir. İç kâğıdı SEKA'dan toptan alın
mıştır. Kapak kâğıtçıdan temin edilmiştir. Bunlarla 
birlikte her sayının maliyeti dokuzbin lira tutmak
tadır. Ayrıca kapaklı olarak çıkmaya başladıktan 
sonra Türkiye'de birçok kitapçıyla ilişki kurulmuş, 
yurdun her tarafına satılması için hazırlıklara gi
rişilmiştir. Satışlar şimdilik yetersizdir. Önümüzde-
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ki aylarda daha geniş bir dağıtım sistemi kurula
caktır. 

Dağıtım durumuna gelince : 

Kişi aboneleri : 
Şube aboneleri : 
Dış aboneler : 
Yerel dernekler : 

1150 
2800 

40 
110 

Demokratik Kuruluşlar 65 
Parasız gidenler : 
Bölge temsilcileri : 
Dış kuruluşlar : 
Öğretmen okulları : 
Kitabevleri : 
Şubeler : 

75 
460 
110 
100 
250 

4600 

Bültenimizin 1. sayısından 60. sayıya kadar bir 
cild, 60 dan 93. sayıya kadar da bir cild olmak üze
re ciltlenmiş ve yüz lira fiatla satışa çıkarılmıştır. 
94. sayılı bültenimizde şube yöneticilerimizin çevre
deki kitapçılarla ilişki kurarak bülteni satmak iste
yen kitapçıların adreslerinin bildirilmesini istemiş
tik .Pekaz şubeden haber geldi. Kanımızca yayın or
ganımızı izlemek isteyen birçok okuyucu çıkacaktır. 
Şube yöneticileri yeniden uyarılacak ve bültenimi
zi çevre kitapçılarında tanıtmaları ve satmak isye-
yenlerin adreslerinin bildirilmesini yineleyeceğiz. 
Bu sağlanırsa masrafın bir kısmı kendiliğinden kar
şılandığı gibi daha geniş okur kitlesine seslenme 
olanağı sağlanmış olur. 

Yayıncılığımızın ikinci önemli bölümünü ki
taplarımız meydana getirmektedir. Daha önce ya
yınlanmış kitaplarımızın dökümü aşağıdadır : 
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Basılan Kalan 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

BÜYÜK EĞİTİM MİTİNGİ 
(TÖS Yayım) 5.000 301 

BÜYÜK EĞİTİM YÜRÜYÜ
ŞÜ (TÖS Yayını) 5.000 Kalmadı 

HUKUK REHBERİ 
(TÖS Yayını) 5.000 Kalmadı 

1. DEVRİMCİ EĞİTİM ŞU
RASI (TÖS Yayım) 10.000 Kalmadı 

2. DEVRİMCİ EĞİTİM ŞU
RASI (TÖS Yayını) 100 Kalmadı 

TÖS EL KİTAPLARI 
(9 çeşit) 225.000 13.500 

HUKUK YAZILARI 
(TÖB - DER Yayını) 10.000 3.741 

İŞ VE MESLEK EĞİTİMİ 
(TÖB - DER Yayını) 10.000 1.526 

YARDIM ve YABANCI SER
MAYE SÖMÜRÜSÜ 10.000 — 
MEMUR SENDİKACILIĞI (Çıkıyor) 
15 -16 ŞUBAT OLAYLARI (Çıkıyor) 
AZ GELİŞMİŞLİK (Çıkıyor) 
141 - 142 ÜZERİNE (Hazırlanıyor) 
TÖS DAVASI (Hazırlanıyor) 
BESLENME SORUNU (Hazırlanıyor) 
TÖS Yayınlarının bir kısmı TÖS döneminde, 

bir kısmı da TÖB - DER döneminde satılmıştır. Önü
müzdeki dönemde gereksinmelerimize cevap vere
cek birçok kitap daha hazırlanacak ve okurların 
yararına sunulacaktır 



GENEL MERKEZCE DÜZENLENEN 
SEMİNERLER 

Genel Merkezimiz örgütlenme ve özellikle ör
güt - içi eğitim amacı ile 1974 yaz dönemi bitimin
de seminer çalışmalarına başlamıştır. 

İlk anda Merkez Yürütme Kurulu Kararı ile 
1974 Eylül ayının ilk yarsında; Doğu Anadolu Böl
gesi Şubelerimizden Tunceli, Erzurum, Şenkaya, Ağ
rı, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de bölge seminerleri 
yapılmıştır. 

18-19 Ekim 1974 günleri yapılan Yönetim Ku
rulu II. Olağan toplantısında 1 Kasım 1974 — 1 1 
Ocak 1975 tarihleri arasında uygulanmak üzere İbir 
seminer programı düzenlemiştir. 

Bu dönem seminer programında konular a) 
Eğitim, örgütlenme, özlük sorunlarımız ve b) Em
peryalizm, bağımsızlık, faşizm, demokrasi olarak 
Yönetim Kurulunda belirlenmiş, haber bültenimizin 
84. sayısında bölge seminerlerinin yerleri ve konu
ları yayınlanmıştır. 

1 Kasım 1974 — 11 Ocak 1975 tarihleri arasın
da 29 olarak saptanan bölge semineri çalışmaların
dan Siirt, Muğla ve Salihli seminerlerine zorunlu 
nedenlerle Genel Merkezden temsilci katılamamış
tır. 

Yine 18-23 Ocak 1975 günlerinde toplanan Yö 
netim Kurulumuz 20 Şubat — 20 Mayıs 1975 dö-
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nemi içinde, konuları a) Devrimci Demokratik 
merkeziyetçi meslek örgütlerinin nitelikleri ve işlev
leri, b) Öğretmenlerin ekonomik demokratik so
runları - Sendikalaşma, c) Eğitim ve Meslek so
runlarımız, halkla ilişkiler, olmak üzere 42 bölge 
semineri yapılmasına karar vermiştir. 

Bu seminer çalışmalarından 5 Nisan 1975 gü
nüne kadar yapılması gerekli olan 18 i, Merkez Yü
rütme Kurulu Kararı ile ertelenmiş, Sivas, Gazian
tep, Urfa seminerlerine Genel Merkez temsilcisi ola
rak görevlendirilen kişiler katılamamış, Siirt böl
ge seminerine ulaşılamamıştır. 

Mardin, Trabzon, Malatya, Yenice, Söke, Kay
seri, Erzurum bölge seminerleri şubelerimizin ye
rel değerlendirmeleri sonucunda Genel Merkeze 
önerileri üzerine iptal edilmiştir. 

22 Şubat 1975 — 5 Nisan 197.5 tarihleri arasın
daki bölge seminerleri 15-16 Şubat olayları nede
niyle ertelenirken Merkez Yürütme Kurulunca dik
kate alman noktalar şunlardı : 

1 — Olayların çıktığı bölgelere hemen gidilme
sinin zorunluluğu, 

2 — Olaylar nedeniyle bu tarihler arasında Ge
nel Merkezde işlerin yoğunlaşması, 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gi
bi yapılan bölge seminerlerinden 12 tanesine Genel 
Merkez temsilcisi katılmıştır. 

52 



BÖLGE TEMSİLCİLERİ 

Tüzük ve temsilciler yönetmeliğimiz uyarınca, 
Yönetim Kurulumuzun 20 asil, 10 yedek üyesi, Ge
nel Yönetim Kurulumuzun ilk toplantısında 1/2 ve 
3 sayılı kararı ile bölge temsilciliklerine atanmışlar
dır. 

Örgütlenme çalışmalarımızı daha ileri boyutla
ra eriştirmek, örgütümüze daha iyi bir işlerlik ka
zandırmak için, bu dönemde şubelerimizin görüş 
ve önerileri alınarak 21 yeni bölge temsilcisi daha 
atanmıştır. 1 — Müzekkir Saymaz : Artvin, 2 — 
tsmet Yalçmkaya : Ankara — Kırşehir, 3 — Nihat 
Atar : Denizli, 4 — Kadir Ş. Yalçın : Zonguldak,5— 
Ramazan Çavdar : Hakkari, 6 — İbrahim Çerçi : To
kat, 7 — İhsan Kapusuz : Yozgat, 8 — Sedat Ege : 
Adapazarı, 9 — Ahmet İnce : Ağrı, 10 — Muanımer 
Akça : Mardin, 11 — A. Muhtar Göbüt : Giresun, 
12 — Durdu Gevher : Kahramanmaraş, 13 — Ay--
tekin Gürler, Bursa, 14 — Mustafa Hasırcı : Van, 
15 — Halit Direkçi : Antakya, 16 — İsmail Göltaş : 
Niğde, 17 — Zeki. Aytaç : Erzurum, 18 — Enver 
Önder : Nevşehir, 19 — Osman Sarıkaya : Kastamo
nu, 20 — Mustafa Demir : Samsun, 21 — Özden Mız
rak : Tunceli. 

İçinde bulunduğumuz güç koşullarda, her tür
lü fedakarlığa katlanarak inançla bölge temsilciliği 
görevini yürüten temsilci, Yönetim Kurulu Asil ve 
Yedek üyesi arkadaşlarımızın çalışmalarıyla mer
kez Yürütme Kuruluna ışık tuttuklarını, büyük bir 
destek olduklarını övünçle belirtmeyi görev sayı
yoruz. 
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GENEL MERKEZCE GEZİLEN, 
DENETLEN ŞUBELERİMİZ 

- Bu dönem, seminer, kongre, yerel sorunlar gibi 
nedenlerle 125 şubemiz gezilmiştir. Bu gezilen şu
belerimizin başlıcaları şunlardır. 

Afyon, Ağrı, Adilcevaz, Adapazarı, Antalya, An
takya, Adana, Akyazı, Ahlat, Adıyaman, Aydın, Ak
hisar, Bitlis, Bolu, Başkale, Balâ, Boyabat, Balıke
sir, Bor, Burdur, Bilecik, Bozüyük, Bafra, Bingöl» 
Çorum, Çatak, Çarşamba, Çepni, Çayırlı, Diyadin, 
Doğubayazıt, Düziçi, Develi, Düzce Diyarbakır, 
Dicle, Denizli, Domaniç, Devrek, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Erciş, Erdemli, Gevaş, Gaziantep, Geme
rek, Gölbaşı, Gerede, Gülşehri, Gölpmar, Gürpınar, 
Hakkari, Hacıbektaş, Hopa, İzmit, İstanbul, İzmir, 
İskenderun, İsparta, Kayseri, Kırıkkale, Keşan, Kon
ya, Kırıklareli, Kastamonu, Kozan, Kadıköy, Ke-
merhisar, Keçiborlu, Kozlu, Kütahya, Kartal, Kırk
ağaç, Karabük, Kars, Ladik, Lüleburgaz, Muş, Ma
nisa, Mercan, Kahramanmaraş, Mersin, Malatya, 
Maden, Niğde, Nazilli, Oltu, Ordu, Osmaniye, Os
maneli, Patnos, Pmarhisar, Rize, Polatlı, Sungurlu, 
Sivas, Şenkaya, Silvan, Salihli, Sincan, Samsun, Si
nop, Saruhanlı, Samandağ, Şarkışla, Şereflikoçhi
sar, Tokat, Tunceli, Taşlıçay, Tutak, Tatvan, Tav
şanlı, Tekirdağ, Trabzon, Turgutlu, Tarsus, Urfa, 
Urla, Ulukışla, Van, Yeşilova, Yozgat, Yerköy, Zon
guldak. 
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YENİ KURULAN ŞUBELERİMİZ 

(15 Temmuz 1974 — 31 Mayıs 1975) 

Bu dönemde 104. yeni şubemiz kurulmuş, El
madağ Şubemiz, Şubelik görevlerini yerine getirme
diğinden Merkez Yürütme Kurulu kararı ile yetkisi 
geri alınmış, çeşitli nedenlerle münfesih duruma dü
şen, kuruluşunu tamamlıyamâyan İspir, Kulu, Maz-
girt, Tutak, Gediz, Muradiye, Gerger, Kemalpaşa, 
Reyhanlı, Çifteler, Bodrum şubelerimize yeniden 
yetki verilmiştir. 

Yeni Kurulu Şubelerimiz : Ahlat, Altınözü, Al
tıntaş, Ayvacık, Akseki, Araban> Akçakale, Akar-
çay, Beşiri, Bozova, Bozkurt, Beypazarı, Buldan, 
Bozüyük, Beytüşşebap, Beykoz, Cizre, Cihanbeyli, 
Çayırlı, Çumra, Çatalzeytin, Çamlıhemşin, Çiçekdağ, 
Güngüş, Çetinkaya, Çayeli, Çeşme, Demirköy, Be>-
mirci, Darende, Durağan, Domaniç, Digor, Eruh, 
Eğridir, Eynesil, Feke, Gümüşhane, Gebze, Gürün, 
Gemerek, Göynücek, Gelendost, Gökçebey, Gerede, 
Gökçeada, Halfeti, İlgaz, İliç, İskilip, Kemerhisar, 
Kadirli, Kadınhanı, Karahallı, Kızılcahamam, Ka
dıköy, Kuzucaşile, Keçiborlu, Kargı, Kumru, ' Kan
gal, Kelkit, Kaynarca, Kıbrısçık, Kırıkhan, Kuşada
sı, Karaisalı, Midyat, Mercan, Muratlı, Murgul, Ma
zıdağı, Osmaneli, Ortaklar, Ortaköy, Ömerli, Oltu, 
Perşembe, Pozantı, Selendi, Selim, Silivri, Söğüt, 
Saimbeyli, Seydişehir, Suruç, Seban, Siiopi, Sivri
hisar, Solhan, Sarıcakaya, Türkoğlu, Taşköprü, 
Tuzluca, Tomarza, Tekman, Ürgüp, Ulubey, Yıldıze
li, Yomra, Yayladağ, Yatağan, Yüksekova, Zara. 
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ARAŞTIRMA BÜROSU 

Uzun zamandan beri kurulmasına çalıştığımız 
Araştırma Bürosu, 1 Ocak 1975 te Dr. Fikret Baş
kaya, başkanlığında faaliyete geçmiştir. Bu dönem 
içinde büro, iki kişilik bir kadro ile çalışmak du
rumundaydı. Genel Merkezin yer darlığı büronun 
kurulması ile daha da çoğalmıştır. Araştırma bü
rosuna ayrılan yer, 2 kişiden fazlasının çalışmasına 
yetmiyeoek büyüklüktedir. Aynca oda'nm konumu 
araştırma yapmaya elverişli de değildir. Önümüzde
ki dönem, yapılacak ilk işlerden biri, araştırma bü
romuza gerekli çalışma olanakları sağlamak olma
lıdır. Araştırma Bürosu faaliyete geçtikten sonra 
araştırma ve inceleme alanlarını saptamak, Mer
kez Yürütme ve Genel Yönetim Kurulundan ge
len öneriler istikametinde bir çalışma programı 
oluşturmak üzere ön çalışmalar yapmış ve bir ça
lışma programı oluşturmuştur. 

Araştırmalardan ilki öğretmen kitlesinin çe
şitli sorunları eğilim görüş ve önerilerini açığa çı
karmak amacıyla hazırlanan anket çalışması olmuş
tur. Bu çalışmadan amaçlanan örgütün faaliyetle
rini tutarlı bir temel üzerine oturtmak olacaktır. 
Bu anket sonuçlandırıldığında örğüt'ün etkinliğini 
arttırma amacını güden öteki benzer çalışmalar ta
sarlanmıştır. Bu araştırmalar sadece örgüt üyeleri 
ve örgüt yöneticilerine uygulanacaktır. 
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Öğretmen kitlesinin tamamına yönelik birinci 
araştırmanın ilk aşaması tamamlanmıştır. Aynı dö
nemde «Yardım ve Yabancı Sermaye Sömürüsü» 
başlığını taşıyan bir kitap hazırlanarak bastırılmış
tır. 

Elimizdeki çalışma plânına göre yine üç kitap 
hazırlanmış ve bu kitaplar da baskı safhasındadır. 

Bunlar «Sendikacılık, öğretmenler», «Az geliş
mişlik nedir» Ve «Türkiye'de beslenme sorunu» baş
lıklarını taşımaktadır. 

Ayrıca eğitim sorunlarına ilişkin beş yabancı 
kitap tesbit edilerek bunlardan ilkinin Türkçeye çev
rilmesi için yürütme kuruluna rapor verilmiştir. 
Bu A..O. Neili'in «Summerhill'in Özgür Çocukları» 
adlı kitabıdır. 

Yine aynı dönemde TÖB - DER bülteninde ya
yınlanmak üzere yazılan hazırlanmıştır. TÖB - DER 
bülteninin içeriğinin değiştirilmesi yolunda da ça
lışmalar yapılmışsa da bu uğraşlar henüz uygulama 
alanına intikal etmemiştir. 

Yer darlığı ve eleman noksanlığının Arşivleme 
kitaplık oluşturma konusunda başta plânladığımız 
amaçların gerçekleştirilmesini engellemiştir. 

Araştırma bürosunun şimdiye kadarki çalışma 
döneminde kısa vadede sonuç verecek çalışmalarla 
uzun vadede sonuçları alınabilecek olan girişimler 
esasında bir uyum sağlanmasına dikkat edilmiş
tir. Kısa vadede sonuç verecek çalışmalar örgütün 
etkinliğini ve öğretmenlerin yurt sorunları üzerin
de aydınlatılmaları amaçlamaktadır. Bu çalışmalar 
yeni anket uygulamaları ve yeni küçük kitaplar çı
karılmak suretiyle yürütülecektir. Kitaplar da, 

1 — Üretim biçimleri üzerine 
2 — Kapitalizm nedir? 
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3 — Eperyalizm 
4 — Faşizm 
5 — Emperyalizm ve Faşizm karşısında öğret

menin yeri ve tavrı 
6 — «Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısının be

lirgin özellikleri» 
başlıklarını taşıyacak olanlardır. Bu alanda TÜM 
İKTİSATÇILAR BİRLİĞİ ile bir uyum sağlanması 
yoluna gidilmiştir. 

Tutarlı bir eğitim modelinin oluşturulmasına 
katkı niteliğindeki çalışmalara geçtiğimiz dönemde 
yeterince zaman ayrılamamıştır. Aslında mevcut per
sonelle bu amaçların tamamını aynı anda gerçek
leştirmek olanaksızdır. 

Plânlanan ve uzun vadede sonuç vermesi zo
runlu olan çalışmalar da Türkiye'deki eğitim sis
teminin eleştirisine yönelik olanlardır. Benzer ça
lışmaların yabancı ülkeleri esas alan çalışmalarla 
desteklenmesi gerekir. 

Bunun dışında geçtiğimiz fâaliyet döneminde 
pratik ve güncel sorunlara ilişkin konularda yürüt
me kurulundan gelen çeşitli istekler cevaplandırıl
maya çalışılmıştır. 

Çalışma alanlarını ve konularını kapsayan ol
dukça detaylı bir rapor 15 Mart 1975 günü Merkez 
Yürütme Kurulu'na sunulmuştur. 
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ÖZLÜK SORUNLARIMIZ 

Öğretmenin özlük sorunlarının çözümünü ge
nel olarak Yurt ve Dünya sorunları içerisinde dü
şünmek gerekmektedir. Ogrütümüzün üyelerine 
karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu ekonomik 
ve demokratik mücadele ikilisinden bazen birincisi, 
bazen de ikincisi ağırlık kazanır. Bir yıllık Yönetim 
dönemi içerisinde ve özellikle sonlara doğru öğret
men kitlesi üzerinde ağırlaşan baskı, demokratik 
mücadelenin ön plâna alınmasına yol açmıştır. Ne 
var ki, bu ekonomik mücadelenin ertelenmesini ge
tirmemiş ve getirmezde. 

Örgütsel yapımız daha güçlü bir ekonomik mü
cadele içerisine girmemize ve, mücadelede başarı 
sağlamamıza uygun değildir. Bu nedenle ekonomik 
mücadelede temel olarak daha ileri bir örgütlenme 
biçimi, grev ve toplu sözleşmeli sendikal hakların 
kazanılması alınmıştır. Bu konuda örgüt olarak ba
şarımız, sendika için mücadelenin kaçınılmaz oldu
ğunun kitlelerin bilincine yerleşmiş olmasıdır. Ar
tık, öğretmen kitlesi ekonomik hakların alınmasın
da sendikanın önemli bir araç olduğunu kavramış
tır. 

Örgütsel yapımıza ve içinde bulunduğumuz 
koşullara uygun olarak sürdürmeye çalıştığımız eko
nomik mücadelenin en etkini 15 Şubat günü bütün 
illerimizde düzenlenen kapalı salon toplantıları ve: 
geniş bir bölgeden 50 binin üstünde öğretmen ve 
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halkın katılmasıyla İzmir'de yapılan yürüyüştür. 
Bunun dışında 12 sayılı kanun gücündeki karar
name, MEYAK, S. Sosyal Yardım Sandığı, mu-
vakat öğretmenler ve eğitmenlerin sorunları hak
kında çalışmalar yapılmış, zaman zaman genel ola-
larak öğretmen sorunları, ilgili kişi ve kuruluşlara 
iletilmiştir. 

12 SAYILI KANUN GÜCÜNDEKİ KARARNAME 

Kanun güncündeki kararnamenin hazırlığı sı
rasında siyasi kişilerle ve özellikle dönemin hükü
met ileri gelenleriyle gerekli diyolog kurulmuş ve 
öğretmenlerin özlük sorunlarını bu kararnameyle 
belli ölçülerde çözümlenebilmesi için baskı gurubu 
olma görevi yerine getirilmeye çalışılmıştır. Hükü
met yetkilileri isteklerimizi olumlu karşılamış ve 
hatta dönemin Milli Eğitim Bakanı isteklerimizin 
büyük bir bölümünün gerçekleştirileceğini, İzmir 
Radyolarından kamuoyuna duyurmuştur. Ne yazık-
ki çıkan karranamede özlük sorunlarımızın çözümü 
doğrultusunda hemen hemen hiç bir hüküm yeral-
madığı görülmüştür. 

Kararnamenin meclislerden geçip yasalaştığı 
26 Mayıs 1975 tarihinden önce, alt komisyon üyele
riyle gerekli ilişki kurulmuş, kapalı kapılar arkasın
da yapılan çalışmaların sonunda Bütçe Plân Komis
yonuna gelen metinde de gene öğretmenlerin lehine 
bir değişikliğin olmadığı görülmüştür. Örgütümüz, 
yasanın üyelerimiz lehine çıkması için öneri metin
leri hazırlamış, bizden geldiğinde antipatik karşıla
nacağı düşüncesiyle değişiklik isteyen öneri metin
leri Millî Eğitim Bakanlığı ve plân komisyonu üye
leri aracılığıyle komisyona ulaştırmış tüm ağırlığı
nı koymuşsa da basan sağlanamamıştır. Yasa gü-
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cündeki kararname bilindiği gibi çıkmış, yarar ye
rine öğretmen bütünlüğünü zedeleyici hükümlerle 
yasalaşarak zarar getirmiştir. 

MEYAK 

TÖB - DER olarak, haksız ve egemen güçlere 
kredi sağlamak amaclyle MEYAK adına kesilen pa
raların derhal memurlara geri verilmesini istiyo
ruz. Bu sağlanamazsa, MEYAK yasasının derhal çı
karılmasını ve yönetiminin memurlara verilmesini 
sağlamak, tüm yasal olanaklardan yararlanarak si-
yesi gücü elinde tutanlara bunu kabul ettirmek 
için mücadele bu konudaki temel görüşümüz ol
muştur. Bu konuda bültende yayınlanan yazılar dı
şında Merkez Yürütme Kurulu'nun 3.4.1975 tarih ve 
68 sayılı kararıyla yetkilileri dilekçe yağmuruna 
tutmak için örnek dilekçe hazırlanmış, dilekçe ör
neği 98 sayılı bültende yayınlanmıştır. Ne varki, bir 
eylem olarak gördüğümüz bu kararın propagandası 
yeterince yapılamamıştır.' 

SAĞLIK SOSYAL YARDIM SANDIĞI 

İlkokul öğretmenlerinden her ay 25 lira kesil
mekte ve bu paralar belli kişilere yeni kredi olarak 
verilmektedir. Diğer bir değişle bu kurum çıkar 
çevrelerinin arpalığıdır. Öğretmen arkadaşlarımı
zın sosyal güvenliklerinin sağlanmasında bu sandı
ğın hiç bir katkısı olmamıştır. Bu nedenle, bu san
dığın kaldırılmasını ya da yönetiminin ilkokul öğ
retmenlerine verilmesini istiyoruz. Bunun sağlan
ması için bugüne dek yasal girişimlerde bulunul
muştur ve bu girişimler sürdürülecektir. 
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MUVAKKAT ÖĞRETMENLER 

Muvakkat öğretmenlerin durumu ile yakından 
ilgilenilmiş, müfettiş raporları ile öğretmenlikte 
başarılı oldukları saptanan bu arkadaşlarımızın hiç 
bir ön koşul ileri sürülmeden öğretmen olarak gö
revlerine devam ettirilmeleri istenmiştir. Bunda 
başarılı olunamayınca bir yasa teklifi metni hazır
lanarak muvakkat öğretmenlere bir sınav hakkını 
tanınması, sınav da başarı gösterenlerin öğretmen
likte kalmaları, başarısız olanların ise Millî Eğitim 
örgütlerinde personel olarak çalıştırılmaları isten
miş bu metinde par lamenter üyelerimiz aracılı-
ğıyle ilgili komisyonlara iletilmiştir. Metinde, 
diplomalarına göre kadro verilmesi de öngörül
müştür. Bugün bu arkadaşlarımızın durumuna 
henüz açıklık getirilememiştir. 

EĞİTMENLER 

Eğitmenlerin ilkokul mezunu sayılarak, ilko
kul mezunlannın başlatıldığı dereceden başlatılma
sı ve personel yasası sınırlan içerisinde öğretmen 
statüsüne oturtulması istenmiştir. 

Bunların dışında ilgili kişi ve kuruluşlarla gö
rüşmelerimizde sık sık şu istekler yer almıştır. 
— Öğretmenler üzerindeki her türlü idari ve poli

tik baskılara son verilmesi, 
— İl disiplin kurullarının kaldırılması ve yerine 

idari mahkemelerin kurulması, 
— 1702, 222, 5442 v.b. antidemokratik yasaların 

uygulamadan kaldırılması, 
— Disiplin suçlarının af kapasamına alınması, 
— Öğretmenlerin kendi yöneticilerini kendilerinin 

seçmelerinin sağlanması, 
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— İlkokul öğretmenlerinin II. dereceden başlatıl
ması ve tavanın kaldırılması, 

— İlkokul öğretmenlerinin üç yılda bir terfilerinin 
sağlanması, 

— Eğitmenlere hiç bir ön koşul ileri sürülmeksizin 
emeklilik hakkının tanınması, 

— Tek tip ders kitabı uygulamasına geçilmesi ve 
öğrencilere kitapların parasız verilmesi, 

— Ortaöğretimde ek ders ücreti sisteminin kaldı
rılarak bunun yerine bütün öğretmenlere gü
nün koşullarına uygun eğitim ödeneği-yan öde
me verilmesi, 

— Eğitim uzmanlarına halk eğitimine yönelik uy
gun görevler verilmesi, 

— İlkokul öğretmenlerine kurs, seminer, sınav v.b. 
görevlerde yolluk ve günlük verilmesi, 

— İlkokul öğretmenlerinin maaş karşılığı ders saa
tinin 18 saate indirilmesi, daha fazlası için ücret 
ödenmesi, 

— Egemen sınıf ideolojisinin gerici, yoz eğitim dü
zeni yerine; çağdaş bilimin verilerinden kaynak
lanan ve yurt gereksinmelerine cevap veren bir 
eğitim düzenin getirilmesi, 

— Köy Enstitülerinin çağın koşullarına uygun ola
rak yeniden açılması, . 

— Okul müdür ve yardımcılarına uygun bir yöne
tici ödeneği verilmesi, 

Yukarıdaki taleplerimizin bir bölümünün ger
çekleştirilebilmesinin emeçki sınıf ve tabakların si-

. yasal iktidara ağırlıklarını koymaları ile mümkün 
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olacağını biliyoruz. İsteklerimizin bir bölümünde; 
ise ilerleme sağlanmış fakat bu ilerleme öğretmen 
kitlesini tatminden uzak olmuştur. Önümüzdeki dö
nem demokratik hakların kazanılması mücadelesi
nin yanında ekonomik mücadelenin de yoğunlaştı
rılması gerektiğine, örgütümüzün bu mücadeleden 
başarı ile çıkacağına inanıyoruz. 

Değerli delege arkadaşlarıma Merkez Yürütme-
ve Yönetim Kurulu üyeleri adına saygılarımı suna
rım. 
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HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARI 

1974 Yılı Olağan Genel Kuruluna sunulan ra
porda o dönemin siyasal iktidarı, Milli Eğitim Ba
kanlığı, birçok Valilikler ve Kaymakamlıklarca 
üyelerimiz ve Şubelerimiz üzerinde uygulanan bas
kı yöntemleri, yasa dışı, keyfi işlemler kalın çizgi
leri ile açıklanmıştı. 

Ara rejim denilen o dönemde yapılan Anayasa 
değişiklikleri kısıtlanan temel hak ve özgürlükler, 
kamu görevlilerinin ellerinden alman sendikal hak
lar, 624 sayılı Devlet Personeli Sedikaları Yasasımn 
ortadan kaldırılması, öğretmenin sendikal hakla
rından yoksun bırakılması, Genel Mahkemeler gö
rev başında iken bu mahkemelere güvensizliğin bir 
ifadesi olan Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulması, Anayasa Mahkemsinin görev ve yetkile
rinin sınırlanması, Danıştay Yasasının 82. madde
sinde yapılan ve savunma hakkını kısıtlayan deği
şiklikler, Türk Ceza Yasasında, Ceza Yargılama 
Usulu Yasasında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasasında, 353 sayılı Askerî Mahkemelerin Kuruluş 
ve Yargılama usulleri hakkındaki yasada polis vazi
fe ve selahiyetleri yasasında yapılan anti - demokra-
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tik ve Anayasanın temel ilkelerine aykırı değişiklik
ler, yeni dernekler yasası ve yargı birliğine aykırı 
olarak kurulan Yüksek Askerî Mahkemesi Kuruluş 
ve Yargılama Usulü Yasası ve benzeri değişiklikler 
ülkemizde demokratik rejimin yerleşmesini ve iş
leme olanaklarını ortadan kaldırmış, işçinin, me
murun, köylünün ve tüm vatandaşların temel hak 
ve özgürlüklerini 'ağır biçimde kısıtlamıştır. 

Geçtiğimiz Olağan Kongrede önce yaratılan ve 
demokratik rejimi işlemez hale getiren bu ortam, 
daha sonraki uygulamalara ve baskı yöntemlerine 
olanak hazırlamıştır. 

' İşte böyle bir ortamda değişik görüntülü tutu
cu ve gerici güçler ve örgütler, kimi partilerin ' de 
himayesinde, halktan yana, 27 Mayıs Anayasasından 
yana, Türkiye halkının uyanması, aydınlanması, 
eğitilmesi, biliçlenerek yurdunun kaderinde gerçek
ten söz sahibi olabilmesinden yana kişi ve kuruluş
lar ve özellikle öğretmenler üzerinde ağır baskı yön
temlerini yeni ve değişik metodlarla, çoğu kez kaba 
kuvvete başvurarak sürdürme yoluna girmişlerdir. 

İşbirlikçi sermaye çevleri ile feodal unsurların 
mali desteğinde eğitim gören, faaliyet gösteren ve 
kendilerine «komando» adını veren faşist çeteler 
ile şeriatçı gruplar, özellikle üyelerimize yurdun 
tüm yörelerinde saldırılarda bulunmuşlar, öğret
menleri öldürmek ya da yaramak ve sindirmek 
amacı ile ateşli silahlar, bıçaklar, zincirler, taş ve 
sopalarla yaralamışlar, yasal toplantıları basmışlar, 
şube binalarını tahrip etmişlerdir. Bununla da kal
mayarak TÖB - DER'li öğretmeni, kendi plânların-
ca, güç duruma düşürmek için bir çok vatandaşın 
binalarını, işyerlerini, eczanelerini, muayenehanele-
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rini, avukat yazıhanelerini ve parti binalarını tahrip 
etmişler ve bu faaliyetlerini Alevi-Sünni ayrımı ya-
parak sürdürmüşlerdir. Malatya'da Tokat'ta, Muş*ta, 
Erzincan'da, Adıyaman'da ve başka il ve ilçeleri
mizde üyelerimizce de bilinen yoğun ve plânlı sal
dırılar meydana gelmiştir. 

Bu saldırılarda il ve ilçelerin emniyet görevli
leri olaylara seyirci kalmışlar ya da görevlerinin ge
rektirdiği biçimde saldırıları önleyici tedbirleri al
mamışlar, emniyet görevlilerinin bu tutumu sonucu 
saldırganların çoğu yaklanmamıştır. 

Bu saldırılarla ilgili davalar halen Ankara, Ada
na ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemelerin
de görülmektedir. 

Bu arada Derneğimiz Genel Merkezinde ve 
tüm şubelerimizde aramalar yapılmış, derneğin 
dosya, defter ve evrakları incelenmiş, tutanaklarla 
saptanmıştır. 

Genel Merkez Yöneticileri hakkında Ankara 
Basın Savcılığınca soruşturma açılarak, Başkan ve 
Yürütme Kurulu üyelerinin ifadeleri alınmış, der
neğin amaç dışı faaliyette bulunup bulunmadığı 
araştırma konusu yapılmıştır. Bu soruşturma halen 
sürmektedir. 

Yine Ankara Şubemiz hakkında, yaptığı kapalı 
salon toplantısında yapılan konuşmalardan ve ya
yınlanan bildiriden ötürü amaç dışı faaliyet yaptığı 
savı ile, Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesinde dava 
açılmıştır. Bu dava da sürmektedir. Bunlar dışın
da birçok şubelerimiz hakkında da, yayınladıkları 
bildirilere dayanılarak, benzer iddialarla kovuştur
malar yapılmış ve davalar açılmıştır. 

15-16 Şubat günlerinde yapılan kapalı salon 
toplantılarına, belli odakların desteği ile faşist çe-
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teler ve şeriatçı gruplar tarafından yapılan sal
dırılar, sağcı basın tarafından ele alınmış, «hem 
suçlu hem güçlü» deyimine uygun olarak gerçekler 
tersine çevrilmiş, saldırganlar mağdur ve mağdur
lar da suçlu olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Sağ
cı basın bu konuda iftiranın ve yalanın en çirkin 
örneklerini vermiştir. Bu basının yayınlan 15 -16 
Şubat günlerinden beri hukuk bürosunca izlenmiş, 
derneğimize karşı hakaret suçu işleyen yazar ve so
rumlu yönetmenler haklarında Ankara Toplu Basın 
Asliye Ceza Mahkemesinde davalar açılmış ve bazı 
yazılar hakkında da tekzip- yoluna başvurulmuştur. 

Yukarıda kalın çizgileriyle açıklanmaya çalışı
lan baskı ortamı, aşağıda gösterilen dava sayıların
dan da anlaşılacağı gibi, büromuzun işlerini eski 
döneme göre daha çok yoğunlaştırmıştır. Raporu
muzun dökümler bölümünün incelenmesi, sayın 
Genel Kurula bu konuda bir fikir verebilecektir. 

Bilindiği gibi, Hukuk Bürosunun çalışmalan 
avukatlık işleri, danışmanlık işleri, yazışmalar ve 
haber bülteninin hukuksal denetimi biçiminde yü
rütülmektedir. Davaların büyük bir kısmı Yargı
tay, Askeri Yargıtay, Sıkıyönetim Askeri Mahkeme
leri, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Danıştay ve As
keri Yüksek İdare Mahkemesi ve diğer merkez ve 
taşra Adliye Mahkemelerinde Genel Merkez Avukat
ları tarafından izlenmiştir. Taşrada görülen dava
ların bir kısmı da bölge avukatlarınca yürütülmüş
tür. 

Danışmanlık görevi, karşıkarşıya görüşme, ya
zı ile görüş bildirme ve haber bülteninde duyuru 
ve açıklama yayınlama yolu ile yapılmaktadır. Bun
ların dışında ayrıca şubelerimizden gelen hukukla 
ilgili yazılar ve sorunlar yanıtlanmaktadır. 
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İzlenen Davaların Dökümü Şöyledir : 

1 — GENEL MERKEZ AVUKATLARINCA İZ
LENEN DANIŞTAY DAVALARI 

A — Dönemler itibariyle Danıştay'da açılan dava
ların Dökümü : 

a) TÖB - DER'in kuruluşundan 
1.7.1972 gününe kadar açılan : 90 

b) 1.7.1972 gününden 7.11.1972 gü
nüne kadar açılan : 120 

c) 7.11.1972 gününden 25.1.1973 
gününe kadar açılan : 132 

d) 25.1.1973 gününden 18.4.1973 
gününe kadar açılan : 102 

e) 18.4.1973 gününden 1.1.1974 
gününe kadar açılan : 127 

f) 1.1.1974 gününden 1.6.1974 
gününe kadar açılan : 49 

g) 1.6.1974 gününden 15.5.1975 
gününe kadar açılan : 120 

Toplam : 749 

B — Derneğin Kuruluşundan bu yana Danıştay'da 
açılan davaların konularına göre dökümü : 

1 — Nakil İşletmelerinden doğan 
Davalar : 134 

2 — İşten el çektirme, görevden 
uzaklaştırma, göreve son verme 
işlemlerinden dolayı : 115 

3 — Bakanlık emrine alma işlem-
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4 — Er olarak askere sevk işlemle
rinden dolayı : 258 

5 — Öğrenci işlemlerinden dolayı : 25 
6 — Maaş tazmini konusundaki da

valar : 15 
7 — Başka tür davalardan ötürü 

(Emeklilik, yolluk ödememe, 
disiplin cezaları, intibak, kade
me, terfi : 134 

Toplam : 740 

C — TÖB - DER'in kurulmasından bu yana Danış
tay'da açılan dava sayısı : 740 
Sonuçlanan Dava Sayısı : 350 
Devam etmekte olan dava sayısı : 390 

Sonuçlanan Davalardan : 

İptal karan alınanların sayısı 
Red Kararı alınanların sayısı 

Af yasası ile ortadan kaldırılan dava 

: 314 
: 30 
: 6 

Toplanı : 350 

D — Temmuz 1974 Olağan Kongresinde 15.5.1975 
günün kadar : 
Danıştay'ca açılan dava sayısı : 120 

Bu dönemde açjlıp da sonuçlanan 
dava sayısı : 4 

Devam eden dava sayısı : 116 

Sonuçlanmış dört, davada da iptal 
kararı, alınmıştır. 

70 



re dökümü : 
İntibak, kademe - Derece terfi iş
lemleri ile ilgili davalar 
Nakil işlemleri ile ilgili davalar 
Maaş tazmini konusundaki davalar 
Görevden uzaklaştırma işlemleri 
Stajyerliği kaldırılmayarak göreve 
son verme işlemlerinden doğan da
valar 

Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden 
doğan davalar 
öğrenci işleri ile ilgili davalar 
Çeşitli idari işlemlerden doğan da
valar 

Toplam : 120 

II —GENEL MERKEZ AVUKATLARINCA, 1974 
OLAĞAN KONGRESİNDEN 15.5.1975 GÜNÜ
NE KADAR AÇILAN,, İZLENEN VE SONUÇ
LANAN ADLİ DAVALAR : 

A — Ankara'da izlenen davalar 

a) Sıkıyönetim Mahkemeleri ve As
kerî Yargıtay'da izlenen davalar : 20 

b) Ağır Ceza Mahkemelerinde izle
nen davalar : 12 

c) Asliye Ceza Mahkemelerinde iz
lenen davalar : 2 

d) Toplu Basın Asliye Ceza'da izle
nen davalar - : 28 
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e) Asliye ve Sulh Hukuk Mahkeme
lerinde izlenen davalar : 9 

f) İş Mahkemelerinde izlenen da
valar : 3 

g) İcra Dairelerinde izlenen dava
lar : 30 

h) Devlet Güvenlik Mahkemelerin
de izlenen davalar : 1 

B — Taşrada izlenen davalar : 32 

Toplam : 137 

Yukarıda dökümü gösterilen 137 davanın 81 ta
nesi sonuçlanmış, 56 tanesi ise devam etmektedir. 
Sonuçlanan ceza davalarının 61 tanesi af ile ortadan 
kalkarken, 16 dava da beraat, 2 dava da mahkûmi
yet kararı alınmıştır. Toplam, 79 ceza davasında 
yargılanan üyelerimizin sayısı 286'yı bulmaktadır. 
Hukuk Mahkemlerindeki davaların ise, birisi aley
himize sonuçlanmış, diğeri müracaata bırakılmış
tır. 

III. TAŞRA ADLİYELERİNDE BÖLGE AVU 
KATLARINCA İZLENEN DAVALAR : 

Taşrada Bölge Avukatlarınca izlenen 95 dava
dan 35'i sonuçlanmıştır. Kalan 60 dava ise devam 
etmektedir. Sonuçlanan davalardan 11 tanesi be
raat ile, tanesi de mahkûmiyetle sonuçlanmıştır. 
İİ4 dava ise Af Yasası ile ortadan kalkınıştır. Top
lam 95 davada yargılanan üyelerimizin sayısı 159'-
dur. 
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RAPORTÖRLÜK İŞLERİ : 

Büromuz raportörlük işleri de, raportör bu
lunmadığından, avukatlarca yapılmaktadır. Büro
muza gelen kâğıtlar ve dosyalar üzerinde inceleme 
yapılmakta, resmi daire ve kurumlarda kovuş
turulması gereken işler izlenmektedir. Bu inceleme 
ve izlemelerin sonuçları ilgili şubeye ya da üyeye 
duyurulmaktadır. Büromuza günde ortalama 10-
12 evrak havale edilmektedir. Ayrıca Danıştay'dan 
ve diğer resmî dairelerden (Millî Eğitim Bakanlığı, 
Valilik, Kaymakamlık) doğrudan doğruya büromuza 
tebliğ edilen evrakların ve tebligatın ortalama sa
yısı da 10 civarındadır. Bu tebligat evrak üzerinde 
de gerekli işlemler yapılmaktadır. 

Yürütme Kuruluna sunulan evrak ve işlem 
yazıları da 4 kez elden geçmektedir. İlk inceleme, 
büronun görüşüyle Yürütme Kuruluna sunma, da-. 
va dilekçesinin hazırlanması ve davanın açılması, 
bundan sonra da yürütmenin durdurulması hak
kında verilen kararın şubeye bildirilmesi. 

Bunlar dışında, Yürütme Kurulunca dava 
açılmasına gerek görülmeyen hallerde bunun, gerek-
çekleriyle birlikte şubelerimize bildirilmesi de bü
ro çalışmaları arasında önemli bir yer tutmakta
dır. 

YAZIŞMALAR : 

1 — 1974 Temmuz Olağan Kongresinden 
15.5.1975 gününe kadar : 

Büromuza gelen evrak sayısı : 947 
Yanıt verilen evrak sayısı : 522 

Geriye kalan 425 kalem evraktan büyük ço
ğunluğu dava konusu yapılmış, bir kısmı ise ihce-
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lendikten sonra Danıştay'a, mahkemelere ve şube 
dosyasına gönderilmiştir. 

TÖB - DER'in kuruluşundan, 15.5.1975 günü
ne' kadar : 

Büromuza gelen evrak sayısı : 2294 
Yanıt verilen evrak sayısı : 1659 

DANIŞMALAR : 

1974 Temmuz Olağan Kongresinden 15.5.1975 
gününe kadar büromuzda 2O0O'nin üstünde üyemiz-
le"görüşülmüş ve kendilerini ilgilendiren hukuksal 
sorunlar üzerinde açıklamalarda bulunulmuş ve 
yel gösterilmiştir. 

Ayrıca, Yönetim, Yürütme ve Denetleme Ku
ruluna yazılı ve sözlü mütaalalar verilmiştir. 

Bu çalışmalar dışında özellikle öğretmen oku
lu öğrencilerine hukuk yönünden yol gösterme ve 
dilekçeler yazma yolları ile yardımlarda bulunul
muştur. 

14.5.1975 
HUKUK BÜROSU 
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TÖB - DER DENETLEME KURULU RAPORU 

Denetleme Kurulumuz görev aldığı 10 Temmuz 
1974 gününden (2. Olağan Genel Kurul toplantısın
dan) 30 Nisan 1975 gününe kadar olan II aylık dö
nemde, 31 Mayıs 1974 - 31 Ekim 1974 ve 31 Ekim 
1974 - 30 Nisan 1975 tarihleri arasında olmak üze
re iki kez denetim yapmıştır. Sonuçlar aşağıda su
nulmuştur. 

MUHASEBE : 

1. Denetleme sonucu hazırladığımız rapor ve 
eleştirilerimiz Yönetim Kuruluna sunulmuş ve 90 
sayılı TÖB-DER Bülteninde yayımlanmıştır. 

2. Denetim 12/5/1975 günü saat 9.00'da Mu
hasebe bürosunda ve kasa sayımı ile başlamıştır. 
Kasada 41.00 TL. lık damga pulu dahil olmak üzere 
188.99 TL. sı sayılmıştır. Kongre nedeni ile kasa 
defterinin 30 Nisan 1975 tarihinden itibaren kapa
tıldığı, 4.218,80 TL. lık kasa devri ile yeni bir defter 
açıldığı görülmüştür. Ancak yeni kasa defterinde 
ayın dokuzuna kadar işlem yapıldığı görülmüştür. 
Bu işlemlerin toplamlarının alınmadığı, sayman pa
rafının bulunmadığı saptanmıştır. Defter tekem
mül ettirildiğinde, PTT'den alınan 2.989,60 TL. sı 
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tutarındaki çeşitli gelirin kasaya alındığı halde he
nüz makbuzlarının kesilmediği, kasada 175,80 TL. 
lık bir açık bulunduğu, bunun da bazı personel üze
rinde makbuzsuz borç ve avanstan ileri geldiği gö
rülmüştür. 

31 Mayıs 1974 — 30 nisan 1975 tarihleri ara
sındaki II aylık dönemde : 

a) 2777 - 3750 ve 1 - 247 numaraları kapsayan 
1220 adet gelir makbuzu, 

b) 3774-5477 numaralan kapsayan 1703 adet 
gider makbuzu, 

c) Ziraat Bankasındaki 25822 numaralı hesa
bımıza ait olan çek koçanlarından 659035 - 659089 
numaralı 54 adet çek kullanılmıştır. 

Çek koçanları, F İ T havalesi ile gelen paraları 
kapsayan PTT defteri, T.C. Ziraat Bankasındaki he
sabımızdan çeşitli kurum, kuruluş, şahıs ve şubele
rimize yazılı talimatla gönderilen paralar, teker te
ker, titizlikle, kasa defteri, banka ekstreleri, gelir 
ve gider makbuzları ile karşılaştırılmış, bütün ra
kamlarda tam bir uyumluluk saptanmıştır. 

Yevmiye defteri^ kebir ve yardımcı defterler 
gözden geçirilmiş, bütün defterlerin muhasebe usul 
ve kaidelerine uygun olarak tutulduğu görülmüştür. 
Hiç bir defterde kazıntı ve silintiye rastlanmamış-. 
tır. Eleştirilerimizde belirttiğimiz noktalar dışında, 
tutulması zorunlu muhasebe defterlerimiz yüz ağar-
tıcıdır. 

Vardığımız sonuçlan bu olağanüstü kongreyi 
fazla meşgul etmemek için, ayrıntı ve analizlere gir
meden, rakamlara boğmadan, 2. Olağan Genel Ku
rulun kabul ettiği geçici bütçe hedefleri ile karşılaş
tırmalara girmeden 30 Nisan 1975 tarihi itibariyle, 
kolay anlaşıhr şekilde aşağıda sergiliyoruz. 
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AKTİF 

11 aylık dönem 

Giderleri 

Yönetici ücretleri 
Personel ücretleri 
Sair hizmetli ücretler 
Ölüm yardımları 
Açık maaş yardım. 
Sair sosyal yardım. 
Yolluklar 
Mah., Noter, Harç. 
Büro giderleri 
Örgütlenme giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Temsil - Ağır. 
Gazete gid. 
Çeşitli giderler 
Ya>m giderleri 
Tazminatlar 
Bina tam. bak. 
Doğal afet Yard. 

: 89.850,00 
: 358.431,85 
: 139.908,50 
: 91.500,00 
: 31.647,50 
: 101.958,00 
: 15.124,25 
: 21.264,55 
: 57.161,54 
: 265.578,15 
: 38.594,00 
: 7.658,00 
: 170.405,30 
: 12.030,35 
: 33.346,00 
: 48.710,00' 
: 16.302,00 
: 12.500,00 

7 7 

11 aylık dönem gid. 
Eski dönemler gid. 
Kasa 
Banka 
Muh. Borçlular 
T. B. Tevkif atları 
Vergi teminat. 
Demirbaşlar 
Taşınmazlar 

toplam 
Toplam 

: 1.511.969,99 
: 3.109.385,74 
: 4.218,80 
: 836.776,40 
: 432.679,30 
: 18.310,00 
: 21.457,50 
: 128.008,65 
: 1.272.967,60 

Toplam : 7.335.773,98. 



PASİF 
11 aylık dönem 

Gelirleri 

Üye ödentileri 
Yayın gelirleri 
Gazete gelirleri 
Açık maaş gelirleri 
Çeşitli gelirleri 
Alman vekâlet ücretleri 
Bağış ve yardımlar 
Banka faiz - ikraz. 
11 aylık dönem gelirleri toplamı 
Eski dönem gelirleri toplam 
Ödenecek sigorta 
Ödenecek vergi 
Ödenecek malî D. V. 
Ödenecek damga P. 

: 1.906.798,75 
: 48.703,40 
: 29.354,25 
: 18.059,35 
: .. -806,05 
: 6.877,52 
: 38.117,00 
: 17.668,49 
: 2.230.645,91 
: 5.084.947,07 
: 8.694,25 
: 10.399,25 
: 579,00 
: 508,50 

GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI 

31 Mayıs 1974 tarihinden 30 Nisan 1975 tarihi
ne kadar Gelen Evrak Defterine 13280'. sayıdan 
14476 sayıya kadar, defterin bitmesi ile yeni deftere 
I. sayıdan başlamak üzere 8220. sayıya kadar top
lam 6100 evrakın kaydı yapılmıştır. Giden evrak 
defterinin incelenmesinde 2228 evrağın işlem göre
rek, şube ve kurumlara gitmiş olduğu, gelen yazıla
rın bekletilmeden cevaplandırıldığı saptanmıştır. 
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Örnekleme usulü ile incelenen dosyalarda, ge-
rekli işlemin ve yazışmaların titizlikle sürdürüldüğü 
g ö r ü l m ü ş t ü r . 

HUKUK BÜROSU : 

Hukuk Bürosu ile ilgili olarak Genel Evraktan 
gelen bütün yazıların, kayıt defterine günü gününe 
işlendiği, yapılan işlemler deftere kaydedildikten 
sonra, bu yazıların dosyalandığı görülmüştür. Hu
kuk Bürosunda Danıştay davaları, diğer davalar ve 
avukatlar için ayrı ayrı fihristler hazırlanmıştır. 

ELEŞTİRİLERİMİZ: 

I. Muhasebe Bürosu : 

Kasa ve kasa defteri : Hangi koşullar altında 
olursa olsun, kasa defterinin günü gününe tutulma
sı, gelir ve giderin günü gününe işlenmesi, kasa def
terinin her akşam mürekkepli kalemle kapatılması 
ve kasa ile karşılaştırılması kaçınılmaz bir zorun
luluktur. Bir kasa 10 gün başıboş bırakılamaz. 

Küçük miktarlarda da olsa, kasadan makbuz-
"suz borç ya da avans biçiminde para ödenmesi, 
makbuz kesilmeden kasaya para alınması sakınca
lıdır. 

Zorunlu durumlar için ya bir geçici makbuz sis
temi kurulmalı; ya da veznedara bu maksatla kul
lanılmak üzere bir avans tanımalıdır. 

Zorunlu muhasebe defterleri : 

Denetim tarihinde, yevmiye defterinin 20.4.1975 
gününden beri, kebir ve diğer yardımcı defterlerin 
31 Mart 1975 gününden beri bir aydır işlem görme-
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diği görülmüştür. Bunun muhasebe sorumlusu Ka
dir Ay'ın istifa yolu ile işten ayrılmasından ve 
20.4.1975 tarihinden sonra izinli olmasından ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Kadir Ay daha sonra geçici 
görevle, defterleri 30.4.1975 tarihine kadar tamam
lamıştır. 

Ancak bu geçici bir çözümdür. En kısa zamanda 
kesin çözüm bulunmalı, tecrübeli ve yetenekli bir 
muhasebe sorumlusu atanmalıdır. 

Muhasebe ile ilgili diğer eleştiriler : 

Satınalma işlemlerinde Yönetmeliğe genellikle 
uyulduğu görülmüştür. Küçük gibi görülen ayrıntı
lara. da uyulması yerinde olur. Derneğimizin gelece
ği bakımından iyi bir geleneğin kurulması yararlı 
olur kanısındayız. 

Muhasebe Yönetmeliğinin 32 ve 33. maddeleri, 
bastırılması istenen kitap, broşür, evrak gibi şeyler
le, alınması istenen eşyalar için, aynı koşullarda 
teklif alabilmek yönünden, bir şartname hazırlan
masını, bu şartnameye göre alınacak tekliflerin üç 
kişilik satınalma komisyonunda incelenerek, bir ra
por halinde Yürütme Kuruluna sunulmasını öngör
mektedir. Oysa satınalma dosyasında yalnız teklifler 
bulunmakta, fakat şartnameye ve komisyon rapo
runa rastlanmamaktadır. 

a) 27.11.1974 günlü Yürütme Kurulu toplantısı
nın 33/11. maddeleri ile, çalışma programı ve yö
netmeliklerden 15.000 adet bastırılması ve gereği
nin satınalma komisyonunca yapılması, buna kar
şın aynı toplantının 33/15. maddesile de bu işin en 
ucuz teklifi veren Şark Matbaasına yaptırılması ka
rar altına alınmıştır. 
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Öte yandan bu iş için Baylan Matbaası ve Halk
evleri Kültür Vakfı Basımevi teklifleri 28.11.1974 
tarihli, Şark Matbaası teklifi ise tarihsizdir. 

b) Çeşitli evrak basımı için Halkevleri Kültür 
Vakfı Basımevi 6.000 TL. sı Şark Matbaası tarihsiz 
teklifi 5.900 TL. sidir. 

c) Gene basılmasından vazgeçilen 150.000 bil
diri için Ongun Kardeşler Matbaası 7.000, Şark 
Matbaası 6.900 TL. sı teklif vermiştir. 

d) 30.12.1974 günlü M.Y.K. toplantısının 40/1. 
maddesinde 5.000 tüzüğün en ucuz teklifi veren 
Şaik Matbaasına 1.500 TL. sına yaptırılması kararı 
alınmış, iş yaptırılmış; sonra 25.1.1975 günlü top
lantının 47/5. maddesinde 10.0001 adet tüzük daha 
önceki teklife dayanılarak Şark Matbaasına, fakat 
4.500 TL. sın yaptırılmıştır. Yeni basım kapaklı ve 
değişik formda olduğu halde teklif alınmamıştır. 
Önceki teklife göre 1500 TL. sı fazla ödenmiştir. 

Yukardaki örnekleri çoğaltmaya gerek görmü
yoruz. Bu örnekleri, Yönetmeliğin gerekli gördüğü 
işlemlerden bazılarını ihmal etmenin, dosyalara na
sıl yansıdığını, bunların yanlış yorumlara neden ola
bileceğini göstermek için aldık, ters yorumlara ne
den olmak için değil. Bu noktayı kesinlikle belirt
mek isteriz. 

Özellikle baskı işlerinde, işyeri ile iyi ilişkiler, 
geçmiş deneyler çok önemlidir. Belli bir işyeri ter
cih edilebilir, iş daha pahalı teklif veren firmaya 
verilebilir. Eşya daha pahalı teklif veren bir firma
dan alınabilir. Ama bu durum, Satınalma Komisyo
nunca hazırlanan raporda gerekçeli olarak açıkça 
belirtilirse, bu işlem o zaman geçerli olur. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: TÖB-DER 
Muhasebe işlemleri oturmuştur. Sağlam temeller 

81 



üzerindedir. Ama Muhasebe bürosu ile ilgili eleştiri
lerimiz dikkate alınmazsa, büronun zaman içinde 
bozulacağından, geçmiş dönemde bir kez başa gel
diği gibi, içinden çıkılmaz bir duruma geleceğinden 
şüphe edilmemelidir. 

M. Yürütme Kurulu kararları ile ilgili eleştiri
ler : 

a) 9.12.1974 günlü M.Y.K. toplantısında 38/2. 
maddede, 6.12.1974 günlü yazılı tebligatla mukave
lesi yenilenmeyen Avukat Nevzat Helvacı'ya yasal 
haklarının verilmesi kararı alınmış, avukat Nevzat 
Helvacıya 975 yılı Ocak ayında 10.458,00 TL. sı taz
minat, gene aynı ayda 6.972,00 TL. sı ihbar tazmi
natı ödenmiştir. 

İhbar tazminatı ödeme zorunluğu, sözleşmesi 
1 Ocak 1975'te sona eren Avukat Nevzat Helvacıya, 
sözleşmesi gereğince, sözleşmesinin bitiminden bel
li bir süre önce ihbar yapılmayışından doğmuştur. 
Her ne kadar 9.1.1975 gün ve 45 sayılı toplantının 
1 ve 3. maddelerinde Avukat Nevzat Helvacı'ya 28 
Kasım 1974'te sözlü bildirim yapıldığı kaydedilmiş 
ise de, M.Y.K. kararlarında Avukat Nevzat Helva
cı'nın sözleşmesinin yenilenmeyeceğine dair bir ka
rar bulunmamaktadır. Bu nedenle Yürütme Kuru
lunun bir ihmali sonucu Dernek 6.972,00 TL. sı za
rara girmiştir. Durum Kongrenin bilgisine sunulur. 

b) 19.12.1974 günlü M.Y.K. toplantısının 38/4 
maddesinde, imhasına karar verilen 87 sayılı bülte
nin basım ve imhasından doğan zararın tesbiti ile, 
bu zararın sorumlulara ödettirilmesine karar alın
mış ve zararın tesbiti ile Sayın Avni Aytan görevlen
dirilmiş ise de, bu kararın uygulandığına dair her
hangi bir belgeye rastlanmamıştır. Bu bültenin ba-
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simi için 5.000 TL. sı ödenmiştir. Yan giderler bu 
rakama dahil değildir. 

M. Yürütme Kurulunun aldığı karar yerinde
dir. Kararın uygulanmayışı Derneği 5.000,00 TL. sı
nın üzerinde zarara sokmuştur. 

c) 18-23 Ocak 1975 günlü Genel Yönetim Ku
rulu toplantısının 3/16. maddesinde, M. Yürütme 
Kurulu üyelerine de Yönetim Kurulu üyeleri ile bir
likte yapılan toplantılarda oturum hakkı ödenmesi 
karara bağlanmıştır. 

Yürütme Kurulu üyeleri bürüt 900,00 TL. sı 
ücret almaktadırlar. Ankara dışına göreve gittik 
lerinde yolluk ve günlük ödenmektedir. Bu nedenle 
Yürütme Kurulu üyelerine ayrıca bir oturum hakkı 
ödenmesini yerinde bulmuyoruz. 

Diğer eleştiriler : 

a) Yönetim Kurulu veya M. Yürütme Kurulu 
şubelerimize karşılıksız çok kez karşılıklı yardım 
kararı alınmaktadır. Bu yardımlar 5.000,00 —-
100.000 TL. sı arasında değişmektedir. İlgili kurullar 
yardımları yaparken, sanırız konuyu enine boyuna 
incelemektedir. Nitekim gerekli gördüklerinde red 
kararı da almaktadırlar. Ancak yardım veya red ka
rarlarının şubelerimiz arasında sürtüşmelere yol 
açabileceği, şube isteklerinin Derneğin gücünü aşan 
boyutlara ulaşabileceği düşünülürse, bu konunun 
bir prensibe hattâ yönetmeliğe bağlanması yararlı 
olur. Kongremiz bu konuya açıklık getirmelidir. 

b) 1974—1976 Çalışma Programı ve îç Yö
netmelikler adlı kitapta, Personel Yönetmeliği ile 
Kamp Yönetmeliğinin bulunmadığı görülmüştür. 
Eski tüzüğümüze göre mevcut olan bu iki yönet
meliğin, yönetmeliklerin yeri tüzüğe adapte edil
mesi sırasında atlanmış olması bir kusurdur. TÖB-
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DER personel sayısı epeyce yüksektir. Her yıl iki 
kamp açılmaktadır. Bu eksikliğin en kısa zamanda 
giderilmesi yerinde olacaktır. 

c) TÖB - DER'le Sosyal - İş Sendikası ara
sında imzalanan toplu sözleşmeye göre, personel 
kendiliğinden, istifa yolu ile işten ayrılsa bile, Der
nek, sanki personelin işine son vermiş gibi, persone
le tazminat ödeyecektir. 

İş Kanununun ilgili maddesi, işçiye, yalnız işi
ne son verildiği zaman tazminat ödemeyi öngörür. 
İşçiye ödenen tazminat, işçinin işverene karşı, işten 
çıkarılmaması için bir güvencedir. İşyerinde yıllar 
ilerledikçe, bu özün etkinliği artar. Kanunun espri
si de budur. 

TÖB - DER'de çalışan sözleşmeli personele de 
bu hak ; tanınacak olursa, Dernek büyük ölçüde bir 
tazminat baskısı altında kalacaktır. Üstelik Derne
ğin on beş günden öte personel güvencesi kalmaya
caktır. Çünkü bu madde kanunun öngördüğü işten 
ayrılma ihbar süresini de 15 güne indirmiş olmak
tadır. 

Bu tutumu devrimci davranışla, işçi haklarına 
saygı ile 'açıklama olanağı yoktur. 

d) Bölgelere görevle giden Yürütme Kurulu 
üyelerinin bazan uçakla gittiklerini çok zorunlu 
4urumlar dışında hu yola başvurulmasının sakınca
lı olacağını, birinci raporumuzda belirtmiştik. Uçak
la gidip gelme durumu az da olsa devam etmekte
dir. Bu konuda kongre üyelerinin kesin tavırlarını 
beklemekteyiz. 

Olağanüstü kongre : 

Yönetim Kurulu 24-25 Nisan 1975 günlü top
lantısının 4/7. maddesinde 23 - 24 Haziran 1975 
günleri için, olağanüstü kongre kararı almıştır. Fa-
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kat kararda herhangi bir gerekçe belirtilmemiştir. 
Yönetim ve Yürütme Kurulu kararlan ile TÖB-DER. 
Bültenlerine yansıyan Yürütme Kurulu üyeleri ara
sındaki anlaşmazlıkların olağanüstü kongre kara
rında etkili olduğu anlaşılmaktadır. 

1973 seçimlerinden bu yana, demokratik hak 
ve özgürlüklerin en çok kısıtlandığı ve baskı altına 
alındığı bir ortamda bulunuyoruz. Derneğimiz şu 
beleri, üyeleri devrimci kuruluşlar ,okul ve üniver
siteler her gün örgütlü komando saldırılarına hedef 
olmaktadır. Cinayetler işlenmekte ve failleri bulun
mamaktadır. Hepsinden daha önemlisi, örgütlü fa
şist komandolar devlet güvenlik güçlerinin yardım
cısı sayılmaktadır. 

Yönetim Kurulu, öğretmenlerin tam tatil ola
cağı Temmuz ayını bile beklemeden, bu ortamda ola
ğanüstü kongre kararı aldıgınat iki günde çözüm 
beklediğine göre, ortada Derneğin. geleceğini teh
dit eden çok ciddi nedenler olması gerekir. Yöne
tim Kurulu herhalde bunun nedenlerini açıklaya
cak ve sorumluluğu üstlenecektir. 

Yürütme ve Yönetim Kurullarının kararlarına, 
TÖB-DER Bültenine yansıyan bazı anlaşmazlık kut
nuları üzerinde, Denetleme Kurulunun tarafsızlık 
ilkesi ile bağdaşmadığını düşünerek, bir görüş be
lirtmiyoruz. 

Kongrenin anlaşmazlık konularına her zaman
ki sağduyusu ve bilinç düzeyi ile yaklaşacağına, Der
nek bünyesinde hiç bir yara açmadan olumlu çözü
mü getireceğine inanıyor, hepinizi saygı ile selamlı-
yoruz. 

Denetleme Kurulu Bşk. Üye 

Tahsin Çopur Abdürrahim Uluğer 
Üye 

Musa Uysal 
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ONUR KURULU RAPORU 

Sayın Başkan ve Değerli Delegeler; 

Derneğimizin 2. Olağan Genel Kurulu sonucu 
onur kuruluna seçildiğimiz günden bu yana kurulu
muza (20) üyemizin cezalandırılması istemi iletildi. 
Gelen dosyalardaki istemlerin büyük çoğunluğu 
üyelikten çıkarmaya ilişkindi. 

Kurulumuz, dosyalar üzerinde yaptığı incele
meler sonucu (1) üyeye, üyelikten çıkarma, (3) üye
ye kınama cezası vermiştir. 2 üyenin üyelikten çı
karma istemi reddedilmiş, 2 olayda ise gerekli uya
rılmaların yapılması istemiyle dosyalar üzerindeki 
araştırma ve soruşturmalar ise halen devam etmek
tedir. 

Geçmiş dönemlere göre giderek üyelikten çıkar
ma istemlerinin arttığı görülmekteyse de gösterilen 
gerekçeler çoğu kez yetersiz kalmaktadır. İsnad edi
len suçun delilleri dosyada bulunmamakta ve bu du
rum disiplin yönetmeliğinin okunmadığı, en azın
dan üstünkörü incelendiği izlenimini vermektedir. 

Onur kurulunun kararları ağır alınmaktadır. 
Bunun başlıca nedeni ise gelen dosyalardaki yöntem 
yanlışlıkları ve belge eksiklikleridir. Bu durum yan
lış karar vermemek endişesiyle çalışan kurulumu
zun çalışmalarını geciktirmektedir. 
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Şube yönetim kurullarının üyelikten çıkarma 
isteğinde bulunmadan önce üyelerin eğitimi için 
azami çabayı göstermeleri, eğitimden kendilerini 
sorumlu saymaları ve derneğimizin amacının tüm 
öğretmenleri örgüt çatısı altında toplamak olcluğu-
nu gözden uzak tutmamaları başta gelen dileğimiz
dir. 

Kurulumuz dernek içi eğitime, özellikle amaç
lar doğrultusunda yeterince ağırlık verildiği takdir
de disiplin sorunlarının önemli ölçüde azalacağı ka
nısındadır. 

Durumu genel kurulun takdirlerine iletir, saygı
larımızı sunarız. 

Hamdi Konur Haydar Orhan Erdal Çalı 

Genel Saymanlık Çalışma 
R a p o r u 

Saymanlık büromuz, derneğimizin muhasebe 
işlemlerini, yürürlükteki yasalara, muhasebe mev
zuat ve tekniğine, tüzüğümüze ve Dernek organla
rının kararlarına uygun olarak yürütülmekte, uz
man personelimiz gerekli defterleri ve kayıtları gü-
nü-gününe işlemektedir. 
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Bu anlayış içinde saymanlık büromuz her ay 
derneğin bilanço ve mizanını, muavin defterler iti
bari ile gelir ve giderlerini aylık rapor olarak yü
rütme kuruluna sunmakta ve saymanlığımız böyle
ce sürekli yönetimin denetimi altında bulunmakta
dır. 

Sorumluluğunu taşıdığımız 1 Haziran 1974 — 

30 Nisan 1975 tarihleri arasında kalan 11 aylık dö

nemin kesin mizanı ve bilançosu aşağıya çıkarılmış 

ve genel kurulumuz ile tüm üyelerimizin incelemele

rine sunulmuştur. 

Bilançomuzun açıklamasına geçmeden önce, 
şurayı özellikle belirtmekte yarar görüyoruz. Bilin
diği gibi saymanlık işleri, bilanço rakamlarının de-
ğerlendiirlmesi bir uzmanlık işidir. Bu nedenle da
ha ayrıntılı bilgi verebilmek ve bilançomuza açık
lık getirebilmek amacı ile, sorumluluğunu taşıdığı
mız H aylık dönemin gelir ve gider rakamlarını kar
maşık teknik düzen içinde ve toplamlar halinde 
vermek yerine, aylık muhasebe raporlarına ve mu
avin defterlere uygun olarak aylara göre dağılımla
rını ekteki çizelge ile sunmayı daha yararlı bulduk. 
Çizelgemizin bir başında geçmiş dönemlerin top
lamları, diğer başında ise sorumluluğunu taşıdığı
mız dönemin toplamlarını ve gelir-giderlerin aylık 
dökümleri bulunmaktadır. Bu şekilde, genel kurul 
temsilcilerimize ve üyelerimize bilançoyu, derneği
miz gelir ve giderlerini daha kolay ve rahat değer
lendirme olanağı sağliyacağımızı ummaktayız. Arka
daşlarımızın gerek bilanço ve gerekse çizelge üze
rindeki rakamlara ve gelir-gider akışlarına takıldık
ları noktaları sorarak daha da aydınlığa kavuşma
larında yarar görmekteyiz. 
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30/4/1975 TARİHİ İTİBARI İLE KESİN MİZAN 

Hesap Adı 

KASA 
BANKALAR 
MUH. BORÇLULAR 
T.B. TEVKİFATLARI 
VERGİ TEMİNATLARI 
DEMİRBAŞLAR 
GAYRİMENKULLER 
GİDERLER 
GELİRLER 
ÖDENECEK SİGORTA 
ÖDENECEK VERGİ 
ÖDENECEK M.D.V. 
ÖDENECEK DAMGA P. 

Toplam 

Borç 

1.738.270,84 
2.836.774,52 

837.110,75 
18.310,— 
21.457,50 

132.278,65 
1.272.967,60 
4.658.501,53 

387.341,70 
70.977,55 
84.103,65 

3.745,17 
1.916,50 

12,063.755,% 

Alacak 

1.734.052,04 
1.999.998,12 

404.431,45 

4.270 — 

37.145,80 
7.702.934,68 

79.671,80 
94.502,90 

4.324,17 
2.425,— 

12.063.755,96 

Borç 
Bakiyesi 

4.218,80 
836.776,40 
432.679,30 

18.310 — 
21.457,50 

128.008,65 
1.272.967,60 
4.621.355,73 

7.335.773,98 

Alacak 
Bakiyesi 

7.315.592,98 
8.694,25 

10.399,25 
579 — 
508,50 

7.335.773,98 



30/4/1975 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO 

Hesap Adı 

Kasa 
Bankalar 
Müh. Borçlular 
T: B. Tevkifatları 
Vergi teminatları 
Demirbaşlar 
Gayrimenkuller 
Giderler 
Gelirler 
Ödenecek Sigorta 
Ödenecek vergi 
Ödenecek Mali Denge V. 
Ödenecek daniga pulu 

T O P L A M 

Borç 
Bakiyesi 

4.218,80 
836.776,40 
432.679,30 

18.310 — 
21.457,50 

128.008,65 
1.272.976,60 
4.621.355,73 

7.335.773,98 

Alacak 
Bakiyesi 

7.315.592,98 
8.694,25 

10.399,25 
579,— 
508,50 

7.335.773,98 

PASİF HESAPLARIN ANALİZİ 

Bilançonun pasifinde görülen (alacak bakiye
si) 7.315.592,98 TL. 3 Eylül 1971 tarihi ile 30 Nisan 
1975 tarihleri arasındaki, yani TÖB-DER'in kurulu
şundan, hesaplarımızın bağlandığı tarihe kadar olan 
gelirlerin toplamını ifade eder. Bu toplamın 
5.084.947,07 TL. sı bilançoya eski yıllardan devre
den gelirlerdir. 2.230.645,91 TL. sı ise sorumluluğu
nu taşıdığımız 1 Haziran 1974 tarihi ile 30 Nisan 
1975 tarihleri arasındaki İl aylık donemin gelirler 
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toplamıdır. Ancak bu gelirin 164.371,10 TL. sı Çar
şamba ve Bartın taşınmazlarının genel merkeze in
tikalinden doğmaktadır. Bu nedenle bu miktar fiili 
gelir değildir. Taşınmazlar toplamı gelirler topla
mından çıktığında fiili gelirin 2.066.384,81 TL. ol
duğu görülür. 

Gelir Dilimleri : 
Gelir dilimleri, ile 11 aylık gelirlerimizi aşağıda

ki cetvelde görmek mümkündür. Çizelgemizde ay
lık bölümler halinde verdiğimiz için ayrıntılarını 
oradan incelemek mümkündür. 

Üye ödentileri geliri 
Yayın gelirleri 
Gazete gelirleri 
Çeşitli Gelirler 
Bağış ve yardımlar 
Alman vekâlet ücretleri 
Banka faiz ve ikrazları 
Açık maaş gelirleri 

Basılı evrak gelirleri 
(703,25) Bu dilim çeşitli gelirlere 

alındı. 

Kamp gelirleri : — 
(575,—) Bu dilim bağış ve yardımlar 

bölümüne alındı. 

Gayrimenkul değer artışı : — 
(363.572,20) Bu dilim çeşitli gelirlere 

alındı. 

Gelir dilimlerimizin en önemli bölümü elbette-
ki üye ödentilerinin genel merkez paylarıdır. Fakat 
ödentilerin şubelerimizce düzenli gönderilmesi ve 
üye tam sayısına göre genel merkeze intikali henüz 
istenilen işlerliğe ve disipline ulaşamamıştır. Nisan 
ayı içerisinde 44.754 üyelik genel merkez hissesi tu-
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tarmda 223.770 TL. ödenti gelmiştir. Oysaki üye sa
yımız yüzbinin üzerindedir. Henüz üye tam sayımı
zın yarısından az ödenti genel merkeze gelmektedir. 
Saymanlığımız ödentilerin aksamasız gönderilmesi 
konusunda çok titiz davranmış, her ay sonu ödenti
lerini gönderemiyen şubelerimize uyanlarda bulun
muş, bölge temsilcilerimiz kanalı ile de gereken 
çalışmalar yapılmıştır. Fakat, şubelerimizin yerel 
gereksinmeleri ve özellikle küçük yani az üyeli şu
belerimizin parasal sıkıntı içerisinde olmaları, öden
tilerin aksamasına neden olmaktadır. Şubelerimizde 
bırakılan ödenti paylan, şubelerimize yeterli gelme
mektedir. Genel kurulumuzun tüzükte yapacağı de
ğişiklikle bu duruma bir çözüm bulması, hem şube
lerimizi parasal sıkıntıdan kurtaracak, hem; de öden
tilerin disiplinli şekilde gönderilmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Kamp gelirlerimizin sıfır olarak gözükmesi ne
denini de açıklamak gerekir. Geçen yıl Burgazada 
ve İzmir - Çeşmealtı'nda olmak üzere üyelerimiz için 
iki dinlenme kampı açılmıştı. Aynı kamplar bu yıl
da açılacaktır. Burgazada kampı genel merkez adı
na, İstanbul Şubemizin, İzmir kampı doğrudan İz
mir şubemiz adına, şubemiz sorumluluğunda çalış
tırılmaktadır. 

Burgazada kampını iki yıldır İstanbul Şubemiz 
üyesi Tunca Kartal arkadaşımız yönetmiştir. Genel 
merkez olarak iki yıllık kamp yönetiminden, çok 
memnun kaldığımızı, dinlenmiye giden üyelerimizin 
de kamp yönetiminden memnun kaldığım ifâde et
mek isteriz. Kamp sonunda, yapılan harcamalardan 
sonra şubemizden kamp geliri olarak 35.062 TL. ge
nel merkeze intikal etmiştir. Kamp hesaplan ve ça
lışmaları dosya ve makbuz-fatura ve senetler üze-
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rinde olmak üzere Genel Sayman tarafından denet
lenmiştir. 

Bu yıl genel merkeze intikal eden 35.062 TL. 
kamp geliri ile geçen yıllardan kamp gelirlerinde bi
lançodan devredip gelen 575 TL. Bağış ve yardım
lar dilimine aktarıldığı ve kamp gelirleri diliminin 
kaldırılması nedeni ile bu yüki bilançomuzda bu ge
lir dilimi sıfır olarak görülmektedir. 

Açık maaş gelirleri üzerinde de kısaca durmak 
isteriz. Çizelgeden de anlaşılacağı gibi, sorumlulu
ğunu taşıdığımız döneme kadar açık maaş gelirleri 
sıfırdı. 11 aylık dönemde, derneğimizden mali yar
dım gören arkadaşlarımızın iade etmeleri gereken 
% 30 lardan 18.059,35 TL. tahsil edilmiştir. 
TÖS. döneminde çeşitli nedenlerle maaşını alama
mış 401 arkadaşımıza toplam 867.497,78, TL., 12 
Marttan sonra TÖS-TÖB-DER. döneminde toplam 
1.062.080,20 TL. açık maaş yardımı yapılmıştır. Bu
nun 626.670,50 TL. sı TÖB-DER döneminin açık 
maaş yardımları tutandır. Rakamlardan da anlaşı
lacağı gibi öğretmen örgütleri mağdur olan üyele
rine iki milyon liraya yaklaşan açık maaş yardımı 
yapmış, yardım alan arkadaşlarımızın iade etmesi 
zorunlu oldukları % 3,0 otuzlardan ancak yirmi bin 
liraya yakın bir miktar iade edilmiştir. Acı fakat 
gerçek durum bu. Bu konu genel kurulumuzu dü
şündürmeli ve yeni yönetim kuruluna bağlayıcı ka
rarı ile görev vermelidir. 

Sorumluluğunu taşıdığımız dönemde 24.058,20 
TL. açık maaş yardımı yapılmıştır. 

ÖDENECEK SİGORTA — VERGİ — M.D.V., 
DAMGA PULU : 

Bilançonun pasifinde yer alan ödenecek sigor
ta : 8.694,25 TL., ödenecek vergi : 10.399,25 TL., öde-
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necek malî denge vergisi 579 TL., ödenecek damga 
pulu : 508,50 TL. yönetici ve personel aylıkları ile 
avukatların vekâlet ücretlerinden tevkif edilmiş 
olan ve kanunî süre içinde ilgili yerlere yatırılacak 
toplamları göstermektedir. 

11 — AKTİF HESAPLARIN ANALİZİ : 

a) KASA VE BANKA : 

Bilançonun aktifinde 30 Nisan 1975 tarihi iti
bariyle kasa 4.218,80 TL. BANKA 836.776,40 TL. 
dir. Toplam nakit mevcudumuz 840.995,20 TL. 
dir. Yalnız Çorum şubemizin binasının ipoteğini 
çözmek için çekilen ve telefon havalesi ile Çorum'a 
gönderilen 60.000 TL. yasal engeller nedeni ile ipo
tek çözümü yapılamadığından bu paranın tekrar 
hesabımıza dönmesi Nisan ayı içinde mümkün ol
mamıştır. 60.000 TL. nakit mevcudumuzda gösteri
lememiştir. Bu miktarla nakit mevcudumuzun 
900.995,20 TL. olduğu görülür. 

b) MUHTELİF BORÇLULAR : 

Bilançonun aktifinde yer alan 432.679,30 TL. 
muhtelif borçluların, yani derneğimizin şahıs ve 
şubelerimiz üzerindeki alacaklarım göstermekte
dir. Bu rakamın 60.000 Tl.si Çorum şubemiz için 
Çorum Ziraat bânkasındadır. Alacak değildir. 
63.000 Tl.lik bir miktar da dâvalarımızı takip eden 
taşradaki avukatlarımıza gönderilen yarı vekalet 
ücretleridir. Fiili alacak değildir. Dâvalar sonuç
landığında mahsuplar yapılacaktır. Bir bölümü ise 
iş avansı gibi hareket halinde olan kaçınılmaz ala
caklardır. 

TÖS. döneminden beri süregelen, tahsili müm-
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kün görülmeyen 45.000 Tl tutarındaki alacağımızın 
ayıklanması ve tasfiyesi gerekmektedir. 

c) TASARRUF BONOSU VE VERGİ TEMİ
NATLARI : 

Bilançonun aktifindeki 18.310 liralık Tasarruf 
Bonosut tevkif atı ile 21.457,50 liralık vergi teminat
ları, kasamızdaki Tasarruf Bonosu tutarı ile taşın
maz mallarımızın değer artışı nedeniyle yatırılmış 
olan vergi artış teminatıdır. Teminatı paraya çevir
me olasılığı yoktur. Bu bir yasa sorunudur. 

ç) DEMİRBAŞLAR: 

Bilanço aktifindeki 128.008,65 liralık demirbaş 
hesabı Genel Merkez demirbaşlarının toplamını gös
termektedir. 

Sorumluluğunu taşıdığımız dönem içerisinde 
4.160 Tl tutarındaki demirbaş muhasebe dışı bıra
kılmıştır. Sözkonusu demirbaş Ankara Şubemize 
verilmiştir. 

Sorumluluğunu taşıdığımız dönemde kitaplar 
dahil yeniden 17.649,25 Tl. tutarında demirbaş satın 
alınmıştır. 

d) TAŞINMAZLAR: 

Bilanço aktifindeki 1.272.967,60 lira, derneği
miz taşınmazlarının rayiç bedeller üzerinden topla
mını göstermektedir. Döküm şöyledir: 

1— Gazi M. Kemal Bulvarı 
14/1 nolu daire 230.000— Tl. 

2 — Gazi M. Kemal Bulvarı 
. 14/12 nolu daire 200.000— » 

3 — Karasu'daki 16.502 
metrekarelik arsa 60.000— » 
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4-

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

— Burgazada'daki bina ve 
arsa 

— Mucur'daki 93,6 metrekare, 
3. nolu parsel 

— Mucur'daki 93,6 metrekare, 
4. nolu parsel 

— Mesudiye'de bulunan bina 
ve arsa 

— Çekerek'de bulunan bina 
ve arsa 

— Osmaniye'de bulunan 150 
metrekarelik arsa 

— Çarşamba'da bulunan bina 
ve arsa 

— Bartın da bulunan 398 
• metrekarelik arsa 

350.000 — 
ı 

50.000 — 

50.000 — 

60.000 — 

100.000 — 

10.000 — 

155.000 — 

7.967,60 

T O P L A M 1.272.967,60 

Mucur'da bulunan iki parsele irtifak hakkı ile 
sahip bulunuyoruz. Tapusu halen alınamamıştır. 
Eski dönemde 1.110.000 Tl. olan gayrimenkuUer, 
dönemimiz içinde 164.371,10 Tl bir artış göstermiş
tir. Bu miktar Çarşamba ve Bartın gayrimenkulleri-
mizin Genel Merkeze intikali ile olmuştur. 

e) GİDERLER : 

Bilançonun aktifinde yer alan 4.621.355,73 lira, 
3 Eylül 1971 tarihinden - 30 Nisan 1975 tarihine ka
dar olan dönemin giderler toplamını ifade etmek
tedir. Bu toplamın 3.109.385,74 Tl.si eski yıl bilan
çolarından devreden giderlerdir. 1.511-696,99 Tl.si 
ise sorumluluğunu taşıdığımız 1 Haziran 1974 - 30 
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Nisan 1975 tarihleri arasındaki 11 aylık dönemin gi
derler toplamıdır. Ancak muhasebe dışı bırakılan 
4.160 liralık demirbaş miktarı düşüldükten sonra 
geri kalan 1.507.809,99 Tl. fiili giderdir. 

Gider dilimlerinin seyrini aylık ve dökümlü ola
rak ekteki çizelgede takip olanağı bulunduğu için 
giderler analizinde fazla ayrıntıya girmiyoruz. 

I — YÖNETİCİ ÜCRETLERİ : 

II aylık dönemin yönetici ücretleri toplam 
89,850 liradır. Zorunlu giderleri karşılamak için 
Genel Başkan brüt 1.250 Tl, Yürütme Kurulunun 
diğer üyeleri ise ayda brüt 900 Tl. ücret almaktadır. 

II — PERSONEL ÜCRETLERİ : 

Bu gider dilimimiz, Genel Merkezde çalışan 
personelin ücretlerim göstermektedir. 30 Nisan 1975 
tarihi itibariyle avukatlar ve araştırmacılarımız da
hil 18 personelimiz çalışmaktadır. En önemli gider 
dilimlerimizden biridir. 11 aylık personel ücretleri 
gider toplamı 358.431,85 Tl.dir. 

Personelimiz, avukatlarımız ve araştırmacıla
rımız hariç, tümü sendikalıdır ve SOSYAL-İŞ An
kara Şubesi üyesidirler. Örgütümüz ile, Sosyal-İş 
arasında 1/9/1974 tarihinden geçerli olmak üzere 
ve sendikalı işçilerimizi kapsamına alan bir toplu 
sözleşme imzalanmıştır. Toplu sözleşme ile sendi
kalı personelimizin maaşlarında birinci yıl 300 Tl. 
İkinci yıl da 250 Tl. bir ücret artışı ile birtakım 
sosyal haklar sağlanmıştır. 

Personelimizin durumunu ve aldıkları ücretleri 
gösterir cetvel aşağıya çıkarılmıştır. 
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HUKUK BÜROSU 

ÎŞEGİRÎŞ 
ADI SOYADI GÖREV TARÎHÎ ALDIĞI BRÜT ÜCRET 

1 — Halit Çelenk 
2 — îlhan Dişçi 
3 — İsmail Çevik 
4 — A. Çetin Güner 
5 — Emine Dinç 
6 — Cevat Şahin 

Büro Md. 
Avukat 

Av. 

Daktilograf 

1.7,1972 
1.5.1973 

19.3.1975 
1.12.1974 
9.4.1975 

9.000 TL. 
4.000 » 
4.500 » 
6.200 » 
1.500 » 
1.500 » 

GENEL SEKRETERLİK BÜROSU 

1 — Abdullah Kaya 
2 — Mehmet Yalçın 
3 — Mehmet Kılıç 
4 — Zühal Aydoğdu 
5 —- Mehmet Koç 
6 — Cahit Alıcı 
7 — Necati Alpsoy 

Yönetim Müdürü 
Evrak Memuru 
Daktilograf 

» 
Teknik Sekreter 
Hizmetli 

» 

24.6.1974 2.000 » 
1.3.1967 1.710 » 

16.8.1974 1.500 » 
3,3.1975 1.500 » 

15.2.1975 1.500 » 
1.9.1974 1.500 » 

12.2.1975 1.500 » 

» 



ARAŞTIRMA BÜROSU 

1 — Dr. Fikret Başkaya Büro Başkanı 1.1,1975 
2 — Namık Özcan Uzman 12.2.1975 

GENEL SAYMANLIK BÜROSU 

1 — Kadir. Ay Muhasebe Sorumlusu 15.8.1968 
2 — Halit Güven Veznedar 1.3.1974 
3 — Öner Senen Muhasebeci Yar. 1.3.1975 

NOT : Personelimiz brüt ücretlerinin dışında 
günde 15 Tl. yemek ücreti, 50 Tl. çocuk zammı, yıl
da 500 Tl. yakacak yardımı, yılda bir maaş tutarın
da ikramiye almaktadırlar. 



III — SAİR HİZMETLİ ÜCRETLERİ : 

Sair hizmetli ücretleri taşra dâvalarını izleyen 
avukatlara ödenen ücretlerdir. 11 aylık toplam öde
nen ücret 139.908,50 Tl.dir .Hukuk Büromuz. Müdü
rü Avukat Halit Çelenk'e ödenen ücret de bu top
lam içindedir. 

IV — DİĞER YARDIMLAR : 

Sorumluluğunu taşıdığımız dönem içinde 41 
üyemize de toplam 12.500 Tl. doğal afet yardımı ya
pılmıştır. 

V — BÜLTEN GİDERLERİ : 

Gazete giderleri olarak gösterilen bülten gideri 
11 aylık dönemimizde toplam 170.405,30 Tl.dir. Bu 
miktarın içinde 10 ton kâğıt bedeli olarak SEKA'ya 
yatırdığımız 60.000 Tl. düşüldüğünde gerçek bülten 
giderimizin 110.405,30 Tl. olduğu görülür. Bu gide
rimize karşılık, bülten gelirimiz 29.354,25 TL dir. 
Bülten tek yayın organımız olduğu ve büyük ölçü
de parasız dağıtıldığı için zarar etmektedir. Fakat 
bültenimizin biçim ve içerik bakımından gittikçe 
niteliğe ulaşması, abone ve satış hızım artırmış ve 
ileride masraflarını karşılıyabilecek bir duruma 
girmiş bulunmaktadır. Bu konuda şubelerimize ve 
tüm üyelerimize büyük görev düşmektedir. 

VI — YAYIN GİDERLERİ : 

11 Aylık dönemimizde yayın giderlerimizin top
lamı 33.346 Tl.dir. Bu miktarın 7.500 Tl.si telif üc
reti, 25.546 Tl.si basım ücreti, 300 Tl.si de bu konu
daki sair harcamadır. 
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Yayın giderlerimize karşılık, yayın gelirlerimiz 
olan kitap satışlarımızın derneğimize sağladığı gelir 
miktarı ise 48.703,40 Tl.dir. 

S O N U Ç : 

Üçüncü olağanüstü Genel Kurulumuzun değer
li temsilcileri Saymanlık raporumuzu ayrıntılarına 
girmeden çok özet olarak sunmaya çalıştık. Say
manlığımız işlerini örgütümüzün devrimci onuruna 
yakışır bir titizlik içerisinde ve en açık bir yöntem
le yürütme çabasını gösterdik. Kayıtlarımızı ve iş
lemlerimizi pürüzsüz ve hatasız olarak, usulüne uy
gun biçimde ve bütün sarfların kararlar gereğince 
yapıldığını özellikle belirtmek isteriz. Saymanlığı
mıza ilişkin, dikkatimizden kaçmış eksikliklerimi
zin varsa hatalarımızın içtenlikle dile getirilmesini 
bekleriz. 

Genel Yönetim Kurulu olarak, derneğimizin en 
büyük organı olan Genel Kurulumuza çalışmaları
mızı tüm eksikliklerimizle, hatalarımızla birlikte 
aktarmış bulunuyoruz. Değerlendirmenizi ve yön
lendirici eleştirilerinizi bekliyoruz. Yönetim ve Yü
rütme Kurulları olarak sevgi ve saygılarımızı sunu
yoruz. 
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KADRO CETVELİ 

Hukuk Bürosu 

Hukuk Bürosu Müdürü 
Avukat 
Avukat 
Avukat 
Daktilograf 
Daktilograf 

Sekreterlik Bürosu 

Yönetim Müdürü 
Evrak Memuru 
Yayın - Depo -
Satış Memuru 
Teknik Sekreter 
Daktilograf 
Daktilograf 
Hizmetli 
Hizmetli 

Araştırma Bürosu 

Büro Başkanı 
Yardımcı Uzman 
Yardımcı Uzman 
Daktilo 

Saymanlık Bürosu 

Muhasebe Sorumlusu 
Veznedar 
Muhasebe Yardımcısı 

Mevcut Kadro 

9.000 
3.000 
4.000 
6.200 
1.500 
1.500 

2.000 
1.710 

1.500 
1.500 
1.500 

— 
1.500 
1.500 

5.000 
3.000 

— 
— • 

2.450 
1.500 
1.500 

Teklif Kadro 

10.000 
4.500 
5.500 
6.750 
1.750 
1.750 

2.500 
2.000 

1.750 
1.750 
1.750 
1.750 
1.750 
1.750 

7.000 
5-000 
5.000 
1.750 

4.000 
1.750 
1.750 
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NOT : Kadro ayarlaması, toplu sözleşmenin 
zorunlu sonucudur. Ayrıca araştırma bürosuna bir 
uzman yardımcısı ile büroya bir daktilograf ihtiya
cı vardır. Sekreterlik bürosu içinde gene bir dak
tilo memuruna ihtiyaç olabilir düşüncesi ile kadro 
istenmektedir. Avukatlarımızla yapılan yeni sözleş
melerde, ücret artışları olacaktır. 
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