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TÖBrEER, fÜM-DER ve TÜTED: in Denizli
ve ¿fers in1de düzenlediği; "Ekonomik
ve Demokratik Haklar Miting ve Yürüyüşleri"
bugün yapılıyor.
" JEMJR STATÜSÜNDE ÇALIŞTIRILAHLARA
SİYASAL F RTİLERE GİRME HAKKI TAMIMMALIDIR"
"KAMJ ’ ‘ İMİMDEKİ 700 BİM KİŞİYE
ÇALIŞI
:OŞQLLARIMIN TAYİHİMDE
SÖZ HA '•
ı UIItiMYOR"
Denizi! , ve ¿fersin mitinglerinde konuşan
TÜTED ozcüleri, işçi-memur ayrımının
kaldırılmasını, MEYAK kesintilerinin
iadesini istediler.
Ankara, 22 Ocak 1977
TÜTED1iıa TÖB-DER ve TÜÎM3ER ile birlikte bugün Denizli ve ¿fersin1de düzenlediği
’Ekonomik ve Demokraiik Haklar Miting’ inde konuşan TÜTED Merkez Yönetim Kurulu
üyeleri Mecdet Bulut ve Hamit Mengüç, , memur statüsünde çalıştırılanlara getirilmiş
olan siyasal partilere girme yasağının kaldır ılmas m ı istemişlerdir* îfemur statü
sünün sürdürülmesinin bir amacının da kitlelerin siyasi faaliyette bulunmasını
engellemek olduğunu bel ir ton TÜTED sözcüleri, bu konuda özetle şöyle demişlerdir.
"Devlet memurunun tarafsız olmasını istiyorlaı . Ama ne hikmetse, hangi parti
iktidara gelirse gelsin» siyasi partilere girmesi yasaklanan devlet memurunun
ken^i yanında tavır almasjnı istemektedir. İktidar değişikliklerinde kadrolar
da değiştirilmektedir. Burjuva?, i, devlet memurlar man. temelde burjuva çıkarlarını
kollayan partilerden herhajıgi birinin yanınca tavır almasından aslında rahatsız
değildir. Onu asıl rahatsız e^en devlet memurlarının ourjuva partilerinin dışm^aki işçi sınıf m m partisine kayması, burjuvazinin ."I arlarına karşı siyasi faali
yette bulunmasıdır. Yasak olan bud^r ve bu yasak
..'"sunda bugüne kadar iktidara
gelen bütün partiler birleşmişlerdir.
"Bizlsr sorunlarımızın temelli çözümünün siyasi çl ' r;:ler den bağımsız olmadığmın
bilincindeyiz. Siyasi faaliyette bulunabilme hakk- . istiyoruz. Siyasi partilere
girme hakim i istiyoruz. Siyasal haklarımızı almak jçin mücadelemizi sürdüreceğiz."
'•mMJ KESİMİMDEKİ 700 BİM KİŞİYE ÇALIŞI®. KOŞULLARINIM TAYİMİMDE
SÖZ HAKKI TAMIMMIYOR"
Denizli ve Mersin'de düzenlenen mitinglerde konuşan TÜTED söz,cüleri, kamu kesimin
de me: .ur statüsü içince çalıştırılanların ücretlerinin Bütçe Kanunu ile tek taraflı
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olarak belirlendiğini, bunun 700 bini aşkın memur, öğretmen ve teknik elemana,
kendi çalışma koşullarının tayininde söz hakkı tanınmaması anlamına geldiğini
söyleyerek özetle şöyle demişlerdir.

"700 bini

aşkın memur, öğretmen ve teknik elemanın yaşam koşulları kendilerinin
dışında kararlaştırılıyor* Bir öğretmen olarak Türkiye' insanının yetiştirilmesi,
eğitilmesi sorumluluğunu taşıyacaksınız-, bir memur olarak devletin işlevinin
yerine getirilmesinde sorumluluk taşıyacaksanız, bir teknik eleman olacak kamu
eliyle yürütülen mal ve teknik hizmet üret iminde sorumluluk taşıyacaksanız »Ama ,
alacağın:® ücretin saptanmasında söz hakkini® olmayacak*i. Bu böyle sürmeyedektir.
Ç alkan kitleler sendikal fraklar*ona sahip çıkacaklardır."
■"IŞÇİ-MEMJR AYRIMIM HAYIR1»
^57 sayılı Personel fenuhtÜtaı amacının işçi sihıfı ile diğer çalışan katmanları
birbinden ayrı tutmak oidtiğuna işardt eden TÜTED sözcüleri, böylece tüm çalışanların
sorunlarınin. temelli çözümtitıün oh şartı olan işçi sınıfının önderliğindeki
birlikteliğin kurulmas İnin ve birlikte mücadelenin elden geldiğince ertelenmek
istendiğini belirtmişi ar dip* TÜTED sözcüleri konuşmalarında bu konuda özetle şu
görüşlere yer vermişlerdik
"Tün? gücümüzle İşçi-memur ayrımına hayır diyoruz. İşçi sınıfıyla tüm çalışanların
birliği için mücadelemizi sürdüreceğiz. Kafaların içine yerleştirilmek istenen
ayrılıkçı şartlandırmaları kıracağız."
"MSYAK’A HAYIR"
°57 sayılı yasanın kamu kesiminde çalışanların ekonomik sorunlarına bir çözüm
getirmediğinin ka&ıtİşendiğini, bu yasanın kamu kesiminde çalışanları burjuvazinin
hizmetkarı olarak gördüğünü ve böyle tutmak istediğini anlatan TÜTED sözcüleri, bu
yasaya dayanarak yapılan M3YAK kesintilerinin iade edilmesini ve JEYAK nygal amasının
durdurulmasını isteyerek özetle şöyle demişlerdir:
••‘JEYAK kesintilerinin faizi esri ile birlikte geri ödenmesini talep ediyoruz.? Mevcut
sosyal güvenlik kurumlar ınm kamu kes iminde çalışanların konut ve berber ihtiyaç
larını karşılamak üzere yeniden düz eni esriyi olanağı varken» burjuvaziye parasal
güç aktarmanın bir aracı olarak ortaya çıkarılan, adı var,kendi yok MEöYAK'a hayır
diyoruz."
"HAKLAR SÜREKLİ BÜCADELE İLE ALIKACAKTIR"
Denizli ve l/fersin*de düzenlenen mitinglerde konuşmalarında ekonomik ve demokratik
h&kların bütün çalışanların bu uğurdaki mücadelesi birieşt ir ilebildiği ve sürekli
kılmabildiğl oranda alınabileceğini anlatan TÜTED sözcüleri, "ekonomik ve demokrati]
haklar için mücadele Türkiye'de verilmekte olan bağımsızlık, demokrasi mücadelesi
il® bütünleştirelebildiği ölçüde alınan haklar kalıcı olacak ve genişletilebile
cektir" demişlerdir*

