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TÜTED Şube Başkanlığına.
Bilindiği gibi TUTED bugüne kadar diğer demokratik kuruluşlarla bir
likte MEYAK konusunda ortak bir mücadele sürdürmüştür ve sürdürmekte
dir. Hatırlanacağı gibi bu mücadelenin özü şu iki noktada toplanmak
tadır;

1- Ilemur statüsünde çalışanların maaşlarından gaspedilerek dolay
lı yoldan burjuvazinin iransnan ihtiyacını karşılamada kulla
nılan MEYAK kesintilerinin faizleriyle birlikte iadesini talep 
etmek ve MEYAK1 a karşı çıkmak.

2- İşçi-nemur ayrımının kaleırılması; emekli sandığı, sosyal sigc 
talar ve benzeri lcurum! :r:n birleştirilerek tüm ücretli enekç: 
lerin sosyal gereksinimlerine cevap verebilecek tek bir kuru
mun oluşturulması ve bu kurumun kesinlikle ücretli emekçileri! 
yönetiminde olması *

Yukarda hedefleri belirtilen diğer tüm demokratik kuruluşlarla birlik"' 
yürütülen mücadelemiz, Hükümet’in MEYAK1ı yasallaştırmak üzere fiilen 
girişimde bulunması üzerine yoğunluk kazanmıştır.
MEYAK ile ilgili yasa tasarısında yıllardır mücadelesini verdiğimiz 
taleplerimiz hiç gözönüne alınmadığı gibi bununda ötesinde memurların 
yönetiminde söz ve karar sahibi olamayacakları bir kurum oluşturulmak ist cnrnoktodir,
Bütün Şubelerimiz kendi bölgelerinde Hükümet*in MEYAK1la ilgili son 
girişimlerini sergilemeli ve bölgelerinde kamu kesiminde çalışanlarır 
örgütleriyle birlikte bu girişime karşı kampanyalar açmalıdır. Bu kaı.' 
panyanın bir parçası olarak yasa tasarısının havale edildiği Meclis 
Alt Komisyonunda görevli Milletvekillerine (İzmir CHP Milletvekili 
Süleyman Genç, Adana CHP Milletvekili M. Kemal Küçi. ktepepmar, Çanak
kale CHP Milletvekili Orhan Çanori) an® hatları ekte sunulan mektup
ların üyelerimiz tarafından gönderilmesinin sağlanması düşünülmüştür, 
MEYAK konusunda birlikte hareket ettiğimiz TÜM-DER, TÜS-DER, TMMOB’dc 
kendi örgüt birimlerine bu yöndo bildirimde bulunacaktır. MEYAK konu
sundaki çalışmalara DİSK'tc katılmaktadır.
Bilgi edinilmesini nüler, dostça selamlarımı iletirim.

Ek; Milletvekillerine
yollanacak olan mektubun 
anahatlarını iceroıı metin,,
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Milletvekillerine yollanacak mektubun anahatlarıdır.

Sayın .. i ?.... CHP' Milletvekili

MEYAKyasa tasarısını incelemekle görevli Meclis Alt Komisyonu 
üyesi olduğunuzu öğrenmiş bulunuyorum.
Konu, memur statüsünde çalışan tüm kamu emekçilerini olduğu gibi 
beni de doğrudan ilgilendirmektedir. Sendikal haklardan yoksun 
olduğun için kendi ücret ve yaşam koşullarımın, sosyal haklarımın 
tayin ve tesbitinde söz ve karar sahibi bulunmamaktayım. Bugüne dek 
MEYAIC adına maaşımdan kesilen $5’ ler benim iradem dışında ve yasal 
herhangibir dayanağı olmaksızın kesilmiştir. Bu kesintilerin iade 
edilmemesinin ve MEYAIC’m  kurulmasının yasallaştırılması girişimle
ri de memur statüsünde bulunanların iradeleri dışında geliştirilmek
tedir.
Bu konudaki taleplerimi bir kez daha yinelemekte yarar görüyorum:

1- Maaşımdan gaspedilerek dolaylı yoldan burjuvazinin fi
nansman ihtiyacını karşılamada kullanılan MEYAIC kesin
tilerini faizleriyle birlikte iadesini talep ediyorum 
ve MEYAK’a karşı çıkıyorum.

2- İşçi-memur ayrımının kaldırılması; Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar ve benzeri kurnaların birleştirilerek tüm 
ücretli emekçilerin sosyal gereksinimlerine c^vap verebi
lecek tek bir kurumun oluşturulması ve bu kurumun kesin
likle ücretli emekçilerin yönetiminde olmasını talep edi
yorum.
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