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TOB-DER, TÜM-DER, TMMOB, TÜTED, TÜS-DER,
KÖYKOOP5 HALKEVLERİ, DGDF, İGD, ÇHD, İKİ
AKD TİB, TÜMÖD, TÜMAS, ATO? PİM, SGB,
T. ZIR-DER, DHKD, İM-DER, TÜM ZERBANK-DI
TÜM-OR-DER, ENJ-DER, İŞÇİ KÜLTÜR-DER,
DEVSAN-DER, ANKARA DEM. YOL. MEMUR-DER
Örgüt Genel Başkanları Memur ve Memur
emeklilerine yapılacağı söylenen
750-1000 Tl . yardım ile i l g i l i olarak
görüşlerini açıkladılar.

Egemen sınıfların, faşist baskı uygulamalarının yanısıra emekçilere
yoğun ekonomik baskılar yönelttiği günler yaşıyoruz. Emperyalizmin önerileri
doğrultusunda KİT ürünlerine yapılan zamlarla başlayan zam furyası ve devalü
asyon, yıllık artış oranı yüzde otuz olan fiat artışlarını, önüne geçilmez
bir hale getirmiştir.
Birçok mal piyasada bulunmamakta, konut kiraları orta
lama memur maaşlarını fazlasıyla aşmakta yaklaşan kış öncesinde yakacak ancak
yüksek fiatlarla karaborsada bulunabilmektedir.
Fiatların bu baş döndürücü artışına karşın, iş ç i, köylü, memur tüm
çalışanların gelirleri artmak biryana gerilemekte milyonlarca emekçi lıayat
pahalılığı altında ezilmektedir.
Egemen sınıfların siyasi temsilcisi MC yönetimi bu konuda demügoji
yapmakta, sorumlusu olduğu ve çarpık kapitalist yapının b ir ürünü olan fiyat
artışlarını önleme görevini belediyelere devrederek asla uygulanmıyacak gene,
geler çıkararak k itle leri yanıltmaya çalışmaktadır. Şimdi, ekonomik baskılar
karşısında yükselen lıalk muhalefetini pasifize etmek için, memur ve memur
emeklilerine 750-1000 Tl . yardım verilmesi önerisi ge tirilm iştir . Maddi yükü
14-15 milyar lirayı bulacak bu uygulamaların bütçede karşılığı yoktur.
Hâzineden karşılıksız para basarak, kira yardımı, yakacak yardımı veya başka
bir isimle yapılacak bu ödemeler, fiat artışları önlenmediği için memurların
eline ulaşmadan eriyecektir. BU NEDENLE PİATLAR VE KİRALAR DONDURULMADIĞI
SÜRECE SAĞLANACAK BU ARTIŞIN HİÇ BİR KATKISI OLB/İAYACAK YAPILACAK ÖDEMELERDEN
MEMURLAR YARA RLANAMAYACAKTIR.
Kaldıki, bugün yüzbinlerce sendikasız kamu çalışanının ücretini b e lir 
leyen katsayı ve yan ödemeler düzeninde, bu ve benzeri uygulamalarla sorunun
çözümü mümkün değildir. Katsayı uygulamasının g e tirild iğ i 1 9 7 0 'den 1977 Mart:
kadar olan dönemde, fia t la r İstanbul Ticaret Odası ista tisliklerine gere
%210 dolayında artarken, aynı dönemde net memur üçretlerinde ortalama artış
% 85 olmuştur. Buna göre, memurların alım gücü % 42 oranında azalmıştır.
Son zamlar ve Mart'’tan bugüne değin olan fiat artışları gözönünde tutulduğun
yapılacak 750-1000 Tl . 'l i k yardımla bile yedi yıl içinde memur maaşlarının
alım gücünün yarı yarıya azaldığı ortaya çıkmaktadır. Çalışanların değil, eğe
sınıfların istekleri doğrultusunda belirlenen katsayı ve yan ödeme uygulamas.
vardığı sonuç buaur.
Bugün, memur, öğretmen, teknik eleman, sağlık personeli yüzbinlerce
sendikasız kamu çalışanı
ücretlerinin ve çalışma koşullarının belirlenmesi'
de söz hakkı sahibi olmak istemekte ve toplu sözleşmeli grevli sendikal haki
mücadelesini sürdürmektedir. Memurlar, öğretmenler, teknik elemanlar ve sağl:
personeli ekonomik haklarını ancak sendikal haklara sahip olarak elde edebil
çeklerinin bilincindcdirlcr.
B izler, üyelerinin ve halkının çıkarları için mücadele eden demokratı,
kitle örgütlerinin başkanları olarak kamuoyuna duyuruyoruz;
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