BASIN AÇIKLAMASI
TLÎTED Genel Başkanı Aykut Göker

1 .6 .197 ü günü yaptığı basın açık
lamasında tüm teknik elemanları
ücretlerin dondurulması girişimle
rine karşı örgütlü mücadeleye

ve

Petrol-İş Sendikasının grevini des
teklemeye çağırdı.

Ekonomik durum hızla ücretliler aleyhine değişiyor, geçim koşulları
ağırlaşıyor. En gerekli ihtiyaç maddelerinin fiyatları aydan aya bir
yana günden güne yükseliyor. Daha da önemlisi fiyat artış hızları gide
rek ivme kazanıyor.
Madeni paralar, 10,20,50,100 TL'lik kağıt paralar anlamsızlaştı. Artık
1000 T L 5lık kağıt paralar tedavülde.
"Emekli olunca, emekli ikramiyem ile bir ev sahibi olurum" diye hayal
edebilmek bile hayal oldu.
Evet MC döneminden ağır bir ekonomik miras devir alındı. Hiç kimse
bir anda ortalığın güllük gülistanlık olmasını beklemiyor ama hiç
olmazsa yakın gelecekte; fiyat artış hızını kesecek, ücretlilerin
yaşam koşullarının daha da kötüleşmesini engelleyecek ciddi ekonomiktoplumsal-siyasi önlemlerin alınmıyor olması anlayışla karşılanacak
bir husus değil.
Milyonlarca ücretli son genel ve yerel seçimlerde, halen ağırlıklı ola
rak Hükümette yer alan Partiye, parababalarınm ekonomik darboğazı emek
çilerin sırtlarına binerek aşılsın diye oy vermedi.
Tüm ücretlilerin haklı olarak talep ettikleri önlemlerin alınması yolun
da hiç bir adım atılmasken, tam bunun tersi gelişmeler oluyor.
Sayın Başbakan Ücretlerin dondurulması girişimlerine güc katacak açıkla
malar yapıyor, toplu sözleşme düzenini ve sendikal mücadeleyi ağır bir
dille eleştiriyor.
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Konu tüm işçileri yakından ilgilendiriyor, bunun da ötesinde tüm memur
ları, teknik elemanları öğretmenleri ve benzeri emekçileri ilgilendiri
yor.
Sayın Başbakanın sözlerinin kamu kesiminde çalışan memurlar, teknik
elemanlar, öğretmenler ve benzeri emekçiler yönünden açık anlamı şu;
"ücretleri devletçe tek yanlı olarak saptanan bu kesimler ellerine geç
en paranın şu veya bu yolla artırılacağını ummamalıdırlar, grevli-toplu
sözleşmeli sendikalaşma hakkının tanınması gibi bir yaklaşımı ise hiç
beklememelidirler".
Bunun açık kanıtları görülüyor. Mart ayında çıkması gereken yan ödeme
kararnamsi halen çıkmadı. Ne zaman çıkacağıda belli değil. Ama, çıksa
bile ne getireceği şimdiden belli.
Vergi tasarılarındaki değişikliğin, ulusal gelirden % 33 oranında pay
alan ücretlilerin gelir vergisine katılma paylarının da bu mertebeye
indirilmesi noktasından fersah fersah uzakta kalacağı belli oldu. Veri
len haberlere göre ücretlilerin gelir vergisine katılma payları
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6 6 'dan

60' m biraz altına indirilecekmiş (I).

Üyeleri arasında teknik elemanların da bulunduğu Petrol-İş Sendikasının
T.P.A.O. iş yerlerindeki haklı grevini suçlama kampanyası ücretliler
aleyhindeki gelişmelerin son halkası oldu. Petrol~İş Sendikasının grevi
ni suçlama kampanyası işçi haklarını geriletme, ücretleri dondurma poli
tikasının bir parçasıdır.
Tüm teknik elemanların bugün gündemlerinde olan acil görevj ücretlerin
dondurulması girişimlerine karşı örgütlü mücadelelerini yükseltmektir,
Petrol-İş grevinin desteklenmesi bu acil görevin bir parçasıdır.

