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TÜM-DER VE TÜTED GENEL B A Ş L I L A R I N I N ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
" MEMURLARIN 1976 YILINLA 1970
YILINDAKİ YAŞAM ŞARTLARINI KORUİfcYABİLLMELERİ İÇİN İCATSAYI EN AZ
* 17 OLMALIDIR. '-:
» ÖZEL SEKTÖRÜN 5 MİLYAR LİRA
VERGİ BORCU AFFEDİLİRKEN, İCATSA YI
KATSAYI ARTISI İÇİN MALİ OLANAK
BULUNMADIĞI SÖYÎ&NBKEZ
• TOPLU SÖZLEŞME VE GREV HAKLARIMIZI
ALANA KADAR PERSOSEL ICANUNUN GETİRDİ
Ğİ YASAL HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ.
1976 Bütçe tasarısı Hükümet tarafından yasama organına sevlcedildi. Önünüzdeki günlerde T.B.M.M. tasarı üzerinde çalışmalarına
■başlayacak.
1976 Bütçe tasarısı konusunda yetkililerin, bu arada Maliye
Bakanının da yaptığı açıklaualarda 1976’
da nemur naaşları katsayısın m arttırıldığının düşünülmediği, katsayının 1976-yılında da 9
olarak kalacağı belirtiliyor. Kanımızca bu açıklamalara k a . ş m ikti
dar katsayıyı 10'a çıkarma eğilimindedir. Ancak artan hayat pahalılı
ğı karşısında katsayıdaki 1 artışın getireceği tepkilere karşı ala
turka bir kurnazlıkla, şimdilik katsayının arirtırılnayaçağını söyle
mekte, bu tutuma tepkiler yoğunlaşınca katsayıyı 10 yapmayı kabul ede
rck işin içinden en az zararla A y r ı l m a y ı planlamaktadır.
Bu oyuna gelmeden, katsayı konusunda soyut artsın art .ıasın
tartışmalarına girmeden önce katsayının memurlar için ne demek oldu
ğuna bakmamız gerekiyor.
Personel Kanunu gerekçesinde katsayı sistemi şöyle tarif
edilmektedir ;
"Değişen katsayı sis temi-’
devlet mamurlarının artan fiyatlar
karşısında gerdek gelirlerini koruyabilmek ve bunun y&nısjra artan
miTlı gelirden Efendilerine düşen payı alabilme olanağını sağlaya
caktır.
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Personel Kanununun 55. Maddesi de şöyle demektedir °
“Katsayı her yıl memleketin ekonomik gelişmesi, geçim şartları
ve devletin mali imkanları gez önünde bulundurulmak suretiyle genel
bütçe kanunu ile tesbit edilir.1.
Bu gün iktidar dahil hiç kimse Türkiye'de hajrat pahalılığın
daki artışı görmemezlikten gelemez. Maliye Bakanı bile açıklamaların
da Türkiye’
deki enflasyonu kabul etmek zorunc'a kalmıştır. Resmi ista
tistiklere göre 197o'te Ankara'da 148.3 olan geçinme endeksi 1975
Ekiminde 342.3'e varmıştır. İstanbul'da bu rakamlar 1970'te 155.6 ,
1975 Ekiminde 378.6 dır. Artışın daha hızlanmadan aynı eğriyi izle
yeceğini kabul etsek 1976_yılı Mart a y m a geldiğimizde geçinme endeks
leri Ankara'da 353.10'a İstanbul'da 390.00'a varmış olacaktır.
Buna 5 yılda Ankara'da hayat İ<> 138 , İstanbul'da f/o 151 , iki şehir
ortalamasında ise İ« 144 daha pahalanmış olmaktadır.
Bu durumda bir memurun personel kanunu gerekçesindeki ı:...arta
milli gelirden kendisine düşen payı alabilmesi :: bir yana, bırakılsın,
;î0, „gerçek gelirini koruyabilmeli , 1976 yılında 1970 v ı l m d a k ı geçi
şartlarını sürdürebilmesi için, E»tsa.yının( (244/lOO)x 7) en az 17
olması gerekmektedir. Bu veriler ortada iken katsayı 9'da kalsın ,
10 olsun tartışmaları bir yerde açıkça memurlarla alay etmek

denektir.
İktidar katsayı konusundaki ¿:crüşünü savunurken herzaman ol
duğu gibi gene personel kanunu 55. Maddesinin içindeki "devletin
nal i imkanları göz önünde bulundurulmak sureti ile;: ibaresine sığınnak isteyecek, katsayının daha fazla artmasının mali olanaklarının
devletin elinde olmadığını ileri sürecektir.
'Ancak 1976 bütçesi, iktidarın ekonomik politikası dikkatlice
incelenirse bu sığınağın dayanaksızlığı açıkça ortaya çıkmaktadır.
1976 yılında iktidar 8 nilyar liraya varan vergi borçlarının, borç
lularla pazarlığa oturularak 5 nilyar liranın affını, borçların 3
nilyar liraya indirilmesini öngörmektedir. Bu borçlular vergileri
ücretlerinden kesilen işçiler, nenurlar yani emekleriyle geçinenler
olamayaçarına göre iktidarın bu 5 milyarı kinlere bağışlayacağı or
tadadır. Vergi iadeleri, teşvik tedbirleri gibi uygulamaları da gez
önüne alınırsa katsayı artışı için devletin mali olanaklarının bu
lunmadığı iddiaları havada kalmaktadır. Çalışanlar için bulunamayan
olanaklar, sermaye söz konusu olunca yaratılmakta, çalışanların
hakları sermayeye aktarılabilmektodir.
Toplu sözleşme ve grev haklarından yoksun biz memurlar, bu
haklarınızı alana kadar, artan h yat pahalılığı karşısında insanca
bir yaşan sürdürebilmek.için katsayının personel kanununun gerekçe
sindeki espri içinde uygulanmasını sağlamak, bu yasal hakkımıza
sahip çıkmak zorundayız.
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