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TuTkD Yan ödcuolcrlc ilgili olarak 
15,4=1977 günü bacına aşağıdaki 
c. o ıkla ma yı ya pnı ş tır,
1- 1977 yılı Inrt ayı içinde çıkması 
gereken Yan ödene ifflrarnancsi henüz 
çıkarıİnadı,
2- 1977 Yan ödemeleri, tün neslek 
^uruplarını kapsayacak şekilde ,nes- 
lek ve işyeri ayrını yapılmaksızın 
_ê it. işe erit olarak ve artan bayat 
pahalılığını karşılayacak düzeyde 
olnalıdır,
■5- Yan odcncler maaşlardan ayrı ola
rak -vergilendiril!: elidir.
4- Teknik clenaiılar olarak,sorunları
nızın çösüv.'üiiiin sendikal hakların alın 
- emde olduğunu unutnadaıı, çelışanları 

lolticü tün ücret uygula; la la rina karşı 
çıkacağız.

TÜTED olarak bugüne kadar, yan,ödene uy gdana emin .çalı ;anlar: n yararı
na bir çözün olmadığı, tan aksine çc lıMiıı] aı> arasındaki ayrıcalıkları 
köriikleyici bir uygulana olduğu sürekli vurgulandı, '¡alışanların ücret 
sorunlarının çözümünün grevli topiu sözle?}! ıclisonclikal hamlarda olduğu 
her fırsatta tckrarlmıd.
Ancak TU TED, doğruların savuAlmasmücafclcsinde '.e-vcut uygulama içinde 
çalışanları., yararına düzcltmelcfj yapılmasını talep etti, çalışanlar 
yararına taleplerde bulundu, Jpzanılrıış hakların ileriye götürülaesi 
(genişletilneoi) mücadelesinin, sendikal haklar nücaddesi ile birlikte 
vcrilr.esi gerektiğini savundu. -r
Yan ödeneler sorunu bu yıl yine gündemde, L\ı yıl kart başında çıkarılma
sı gereken 1977 yılı Yan Ödene Kararnamesi çıkarılnadı.Yeni Yan ödene 
ICaramane s i çıkana La dar Maliye Bakanlığınca eski yan ödemelerin devan 
etucoiyoniinde bir genelge yayınlandı.
Katsayıdaki artıştan sonrasg/^ı oknekrde artış yapmması ̂ konusunda ise 
bir calışna yok.üstelik katsayı artışından sonra net yan ödenelçrde^ver
gilenilme nedeniyle astılrıa oldu, lyrıca 1976 yılı 3ıararnancoi ile öde
nen yan ödeneler artan hayat pahalılığı ve enilaoyon yüzünden satın al- 
na gücünü önerdi ölçüde yitirdi.
Bu nedenle: 1977 yılı yan öde* kara m a  no s i eıı kısa . serede aşağıdaki ta
leplerinizi içerecek şekilde çıkarılmalıdır.

1- Kararname çalışanlar arasındaki ayrıcalıklara son verilerek, tun 
neslek guruplarının yararlandığı, m eslek ve işyeri farklılıkları 
gözetilmeden, eşit işe eşit ücret prensibine u;ygun olarak hazırlan-
r-;p İl O 13?
2 ’ - Yan ödemeler çalışanları’. İmanca . yaşamışımı m  laya e ak, hayat 
pahalılığını ve enflasyonu karşılayacak. şekilde düzenlenmelidir.
3- Yan ödemeler maaşlardan ayrı olarak sergilendirilmelidir,

TÜTJİD olarak bu talepleri izle biri ktc çalışanların ücret sorunları
nın çözümünün yan ödeme, katsayı :ibi uygulamalarla değil £?evli_tO]xU3 
s özleşmeli sendikal hakların alın as: yla^l;:;ca^mın _bi linçiyle, saııdi- 
kaldıaklar nılcadc'ico .n: sonuna aa...ar sürdüreceğimizi bir Fere daha 
kaiıu o yuna duyururu»,

H A B E R  B 0 L T E N İ * Haf“ d l b" V » y » l» lr .  • sahibi ve S o n .n l,, Y S„e, m eni. TUTED Adına Aykut Goker .  Adres: Mithatpaşa Caddesi 28/24 K.zHay, Ankara • Tel: 25 ¿3 05 .  onetmen..


