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TUTED Genel Başkanı AYKUT GÖKEIÎ de 28
^ylül pünü yaptığı basın açıklaması ile
kamu kesiminde çalışan tüm emekçileri
asgari ücretin artırılması için işçiler
le birlikte mücadeleye çağırdı.

Son zamlar zaten büyük bir geçim sıkıntısı içinde bulunan tüm emekçiler için
hayatı daha da çekilmez hale getirdi. Sendikal haklardan yoksun bulunan kamu
kesiminde çalışan emekçiler için durum daha da kötü. Daha da kötü çünkü, yüzbinlerce büro emekçisinin} eğitim emekçisinin} teknik el eman m artan fiyatlar karşı
sında kendi ücretlerinin de artırılmasını sağlayacak toplu pazarlık hakları yek,
sendikal hakları yok. Fiyatların artırılmasıyla karlarını gün ve gün yükseltaı
para babalarının kamu kesiminde çalışanlara sendikal hak tanınmasına bu denli
karşı çıkışlarının nedenleri artık kitleler tarafından kavrandı. "Fiyatlar art
malı, ama ücretler artmamalı» Ücretlerin artmaması için de her Şeyden öıce emek
çilere, ekonomik hakların alınmasındaki en etkin araçlardan b ir i olan sendikal
örgütlenme, sendikal mücadele hakkı tanınmamalı, olanların bu haklarını kullan
maları sonuna dek kısıtlanmalı."
İşte büyük burjuvazinin, yani para babalarının, yani sanayicilerin, toprak ağa
larının, ih r a c a t ı , ithalatçıların, büyük tüccarîarın, bankerlerin, siyasi ikti
darlarının uygulaması bu. MC'lerin uygulaması bu.
Ama yüzbinlerce kamu kesimi emekçisi tüm bu uygulamalara karşın ekonomik demokrat
tik hakları için diren ec del erdir. Yaş a®a hakkı içi» dir «aeodclerâir.
Kamu kesiminde çalışan emekçiler katsayının ölümüzdeki bütçe yılında yükselti
leceği masalıyla uyut ulamaz la r. Çüıkü cnlar katsayı artışlarının kaıdil erine
ne getirebildiğini yaşayarak gördüler. Katsayı artışına bel bağlayamazlar. Bunu
bekleyecek takati arı da kalmadı.
Bugün "asgari ücretin" artırılması gündemde. Personel yasasında en düşük memur
ücretinin "asgari ücretin" altında olamayacağı hükmü var* İşçilerin asgari ücreti
yük s el t ilebildiği takdirde düşük ücretli yüzbinlerce kamu kesimi emekçisinin de
ücretinin artması yolu açılıyor» Bunun için Tüm Teknik Elemanlar Derneği TÜTED
olarak TOM-DER Genel Başkanı Sayın Erhan Tezgör'ün ¿berisine ve çağrısına katılı
yor ve asgari ücretin ' . aı az ^OOO TL'sina çıkarılması, asgari ücretten
vergi kesilmemesi için tüm kamu kesiminde çalışan emekçileri işçilerle birlikte
mücadeleye çağırıyoruz.
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