27.12.1975 günü düzenlenen Basın Toplantısı Metnidir:
KATSAYININ NİÇİN 17 OIMASIi I İSTİYORUZ ?

Yeni Bütçe Yasası'nm Millet Meclisi Bütçe Karma K o misyonunda görüşüleceği şu günlerde hükümetin, katsayının
1976 yılında da 9 olarak kalmasını önerdiği öğrenilmiştir.
Oysa, Devlet Memurları Yasası ' n m konuyla ilgili 154.
madensi lıer yıl Genel Bütçe Yasası ile katsayı saptanırken,
şu koşullarım gozönünde bulundurulmasının öngörmektedir:
1 Genel geçim koşulları
2- ülkenin ekonomik gelişmesi
3- Devletin mali olanakları
Geride Bıraktığımız altı yıl içinde katsayının ancak
7 'den 9 'a yükseltilmiş olması her üç koşunda hiçbir biçim
de gözönüno alınmadığının kanıtıdır. Geçmiş u/'gulama, zaten
çok dar ekonomik olanaklara sahip olan memur kitlesini"
gider: k artan bir yoksulluğa itmiştir. Devlet, Anayasa‘n m
kendisine vermiş olduğu - herkes için insanlık haysiyetine
yaraşır yaşama düzeyi sağlamagörevini, tüm ücretliler
için olauğu gibi memurlar için de yerine getirmemiştir.
•
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AYBIK1AB FİYAT AKTIŞİARININ GERİSİNDE KALIYOR

Hayat pahalılığı 1970 ortalarınd n 1975 Ekim sonuna
kadar olan dönemde ortalama $127 artmıştır. Bu or^n, 1976
Şut .t ayı sonunda yaklaşık $144?31e ulaşacaktır. Aynı dönem
de memur maaşlarındaki artış oranı ise, birinci dorece aylık
ta 22s 15. derece aylıkta >75, bütün dereceler ortalaması
olarak ta f
/İ42'dir.
.19.7.0 yılında, net ^¿.5J76 lira alan birinci derece aylıklı
~bir memurun geliri 197.5.jrı 1^ n d a 1970 fiyortlarıyla 1 ,;497 Ilr<ya
d,üş-ü ş t ü r . .Gene 19.7.0 jılında j?80 1 ira_aları 1_5... der_e_ce^ aylıklı
memurun maaşı ise 1975 yılında 231 liraya inmi ş.tir.
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Bunlar, katsayı saptanırken yasada öngörülen

genel

geçim koşullarının göz önünde 'bulundurulması1' hiüamine lıiçbir
biçimde uyulmadığa/'açıkça göstermektedir.
Saj^ılar bir gerçeği daha açıkça kanıtlamakta.dır. Bu
da, burjuvazi tarafından her fırsatta tekrarlanan '• ücret
artışlarının enflâsyona yol açtığı'* savının gerçeklerden
ne deinli uzak olduğudur.
Memurları yanlızca

1970 yılındaki ekonomik düzeyle

rine ulaştırabilmek için katsayı, önümüzdeki malı yılda 17
olmalı dır.

wr ■URLAR JICONOIÎİK GllIŞMEnöN PAYINI ALAMIYOR

¡ilkenin ekonomik gelişmesinin bir göstergesi olarak
kullanılan G.S.M.H. 1970 yılında 147 milyar liradır. Bu
i.-iktarın 1975 yılı sonunda yaklaşık 525 milyar liraya ula
şacağı hesaplanmıştır. Her yıl ilkede yaratılan bu zengin
likten memurların payına düşen miktar ise şöyle bir gelişme
g öst erm e1ctedir :
1970 yılında memurların tümü G.S .M.îl. 1nın $8,1'ini
alırken, bu oran 1974 yılı sonu itibariyle $7.4'e düşmüş
tür. Yani 5 'fillık bir zaman içinde, bir yandan ülkede ya
ratılan zenginlikler artarken, Öte yandan tuh; memurların
bu zenginlikten aldığı pay $9 oranında azalmıştır. 4 e r bu.
süre içindeki memur sayısı artışını da gözönüne alırsak,
anılan ('.önemde G.S.M.H. ’dan memur başına düşen payın $27
oranında azaldığı görülecektir.
Ülkenin her yıl artan G.S.M.H.’s m d a n tüm ücretlilerle
b:rlikte memurlara da azalan oranlarda pay ayrılmaktadır.
Paylarını artıranlar ise bir avuç :2mutlu azınlık" tır.
Bunlar, katsayı hesaplarında ' ülkenin ekonomik geliş
me si ,;nin asla gözönüne alınmadığının açık bir kanıtıdır, Ge
neI geçim koşulları ile birlikte ekonomik gelişme de dikkat
alınarak memurların 1970 yılındaki satmalına güçlerine f

ve G .S.M.II.'dan aldıkları paylara yeniden kavurturulması
aa-.açlai'.Sc , katsayının önümüzdeki yıl içir 22 olması gere
kirdi .
Ü Í.1TRT)/

. SİRGdHkl^R 7İI<ÎI,v:RL AKTAx.Il-IYOR ?

'ücret artışı taleplerinin karşısına, siy;.sal iktidar
daima

• devletin mali olanaksızlıkları'1 edebiyatı ile çı

kar. Yapılmak istenen ve yapılan açıktır:
Si;

sal iktid. r lıcr yıl transferler, vergi iadeleri,

sermaye i. tirdkleri, Merkez Bankası kredileri, reeskont
ayarlanılan, gümrük muafiyeti, yatırın: indiri i, b^.zı ke
sinlerin vergi dışı bira ;.ılmaeı v.b. yollarla devletin ma.i olana1,:! .rını s o m a dek zojla; ırak özel sektöre

:ilyar-

lorca liralık fon aktarnı; kt: dır.
Bunun dışında beyannameye tabi gelir vergisi y !... tl lerinin m46.5 1r ¡in 1974 yılında aylık 376 liranın altında
gelir gösteriliş olmaları düş mdi'rü*üdür. iktid rın vergi
k-açakçıliaına göz :yu ması, yalnızca 1974 yılı itibariyle
bütçeyi 13 milyarlık bir zarar

uğratmı -tır. Oy?a, katsa

yının 1 7 !ye yükseltilmesinin devlete getirecegi net y<k
yalnızca 3

U y a r liradır .

D uekki, ■■devletin m li olanaklarının elvermetıiesi"
nedeni; le katsayını-

düşük bir düzeyde tutulu , zorunlucu

bir ¡tuttuıl ¡.çadır.

d :ÜT] ¿i Îj ¡SANCA ^AiANA ÛIAÎTAGIROA

YOESTN

BIRAKILIYOR

V.T.T.verilerine dayanılarak yapılan bir eraştıraaya
güre, 1975 yılı fiyatları gtfSîörme alındı and.'. evli 1 ço
cuklu bir ailenin v e¡eitii ve eğlence giclerjL ri h .riç; hayati
ihtiy.ıçlarırı kar şılayabilm3si için aylık gelirinin fcn az
3.750 lir

olması gerekmektedir. Oys;., 1975 yılında devlet

memur]., rının yuln: zea ¿}6J sının aylık geliri 3.750 lir
daha fazladır.

veya

Yuk rıdan beri anılan gerçekler

k ö z önüne

alındılında,

1976 yılında katsayının 9 cıu yoksa 10 mu olması gerektiği
tartışmalarının

memurların ekonomik sorunlarını çözümlemek

ten ne denli uzak kaldığı ortadadır. Yeni bütçe yasasının
memurların ekonomik sorunlarına bir ölçüde çözüm getirici
olabilmesi için katsayının en az 17

olarak saptanması ge

rekmektedir.
Dalı<' köklü çözümler ise bütçe yasası sınırlarının dı
şına çıkmakt ".dır.
NELER İSTİYORUZ #
4

I- Göstergeler, özellikle alt derece göstergeleri, me
murları insanca yaşama düzeyine ulaştıracak biçimde artırıl
malıdır.
2~ Memur maaşları her yıl, o ;ilki eııflâsj'on ve ekono
mik gelişme oranında artırılmalıdır. Bunu saklamayan katsayı
sistemi terkedilmelidir.
3” 'cretliler için uygulanan ayda 150 liralık özel in
dirim asgari ücret düzeyine., yani 1200 liraya çıkarılmalıdır,
GERÇEK CÖZÜIi
Ancak, unutulmaması gereken gerçek tüm bunların da
memur sorunları açısından en radikal çözurn olmadıkıdır.
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