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MC'nin iktidardan düşürülmüş olmasına rağmen, faşizan saldırılar
durmamış hatta giderek yükselmiştir. Faşist saldırı ve katliamlar öylesine
boyutlara ulaşmaktadır ki, Ülke bir iç savaş ortamına sürüklenmektedir*
Ge.'.eş emekçi yığınların üzerindeki bu moral ve politik baskı özellikle bu günlerde ekonomik baskılarla katmerleşmektedir. Sermaye S m ı w f m c a , çalışan milyonların yarınlara olan güvenlerinin ortadan kaldırılmadı
ve 'bu düzenle uzlaşmalarının sağlanması için çeşitli görünümler altında bi ’
takım tuzaklar hazırlanmaktadır.
Zorunlu ihtiyacı olan dövüzü bulamayan, ihracatı ithalatını den
gelemeyen, %40 civarında s e y r e nen fiat artışlarıyla dünyanın enhızlı enflas
yonunu yaşayan Türkiye Ekonomisi,' içine düştüğü bu çıkmazdan işçi ve emek
çi kitleleri daha fazla fedakarlıklara zorlaj^arak kurtulmak istemektedir.
MEYAK tasarısının yeniden güdeme getirilmesinin altında yatan a maç bu olduğu gibi, aynı zamanda 1970 lerden beri Meyak adı altında yapıJcm
gasb'a yasal kılıf hazırlanmaktadır. Öyleki Meyakın çıkışından bu güne g e U n
hikayesinden kime hizmet ettiği kolayca anlaşılır-, Yüzbınlerce kamu persunelinin zorunlu tasarufundan bugün yok denecek kadar az bir para kalmış g e 
ri kalan bermayeye kredi olarak aktarılmıştır. Kapitalizmin çalışanlar i çin sarsıcı ve yıkıcı etkileri karşısında Meyakın artık bir '’
Sosyal Güveni/t'.k
>~cazibeside kalmamıştır. Doğrudan kapitalistlerin karlarına daha fazla kar
katamak için kullandıkları kredi kaynağı haline gelmiştir.
CEP ağırlıklı yeni hükümetin savurganlığı önleme iddiaları ve
"özyönetim!? esasına göre Meyakın iştirakçilerince tam bir yönetim ve. dene —
tim altında tutulacağı da aldatmacadan öteye geçememektedir.
Güney Amerika kalıntısı bu zorunlu tasarruf alışkanlığı lıiçte öy
le sunulmak istendiği gibi çalışanların tam kontrolüne geçit verici değil
dir. Tasarı metni sermayeyle bütünleşmiş büyük bürokratların yönetimlerde
muti ¿Re --anlamda yer almaları için bütün önlemleri getirmektedir.
Bizce Leyak tasarısının özünde Ecevit hükümetinin yansıtmaya ça
lıştığı iyiniyet kesinlikle yoktur. Eğer iyiniyetse söz konusu olan, yapıla cak en doğru şey Meyak kesintilerinin hemen durdurulması, kamu personeline
Meyakla getirilmek istenen Konut, -^inlenme t e s i s l e r i K r e ş V.S. gibi h i z m e t 
ler T.C Emekli Sandığı yasasında yeni düzenlemeler getirilerek ve sandık
yönetim ve işleyigine^emokratik nitelik kazandırılarak yapılmasıdır. Kamu
Personelinin tek/güvenlik örgütü olan Emekli Sandığı ’
"utlu azınlıklar için
lüks yatırımlar yerine, holdinglere îereiiler yerine, ^ensıuplarının ihtiyar
larına cevap verecek ya.tırimlşra yöneltilmelidir. Yönetiminde, çalınanlar
söz ve karar sahibi olmalıdır.

Yıllar an beri kamu görevlilerinin gelirlerinden kesilen Meyak öden
tileri faizleriyle birlikte derhal iade edilmelidir.
CHP ağırlıklı hükümetin en yetkilisinin ağzından i~çi Ücretlerinin
dondurulmasının zarureti belirtilirken, M e y a k m kanunlaşmasına hız verilme
si hiçte tesadüfü değildir.
Biz D.K.Ö. olarak, Temsil ettiğimiz emekçi kesimleri bu bozuk düzen
in sorumluluğuna ortak etme emeli taşıyan, her oyuna karşı olduğumuzu öte:n beri gösterdik. Kapitalizmin dertlerine çare olacak tek kuruşumuz yok
tur. Bütün gücümüzle Meyak -İyak gibi süslenmiş kelimelerle olvşturulmak
istemen kredi musluklarını kapattırmak için mücadele edeceğimizi kamu
oyuna duyuru ru z .
İlerici demokrat.olma durumundaki tüm parlementerler bu sese ku
lak vermek zorundadırlar. Mey a?: ve benzeri tasarıların meclislerden geç
mesine izin vermemelidirler.

