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1978 I’îr.li Yılına ait Yan Ödemeler Kararnamesinin heniiz çıkarılmamış olma
sının yarattığı huzursuzluk sürerkenbu kez de çıkarılacak kararnamenin
yan ödemelerde hiçhir artım getirmeyeceği haberlerinin yaygınlaşması mev;ut huzursuzluktu bir kat daha artırmıştır.
Yan ödemeler uygulamasının,gerek başlangıçta amaçlanan hedeflerden tama
men uzaklanması,gerekse getirilen eşitsizlikler nedeniyle bütünüyle bir
huzursuzluk kaynağı haline geldiği ve savunulması mümkün olmayan bir
sisteme dönüştüğü bilinmektedir.Bu sistemin,yeni bir takım düzenlemeler
le şikayetleri ortadan kaldırabilecek bir yapıya kavuşturulabilmesinin
de mümlcüıı olmayacağı inancını taşıyoruz.Çünkü şu anda Kamu Kesiminde 657
Sayılı Yasa*ya tabi olarak çalışanların ücret ve çalışma koşullarına ilişkiıı şikayet ve sorunlarının,bunlar bir bütijn olarak ele alınmadığı
sürece köklü bir çözüme kavuşturulabilmesi mümkün değildir.C57 Sayılı
Y a s a ' n m uygulamasına ilişkin herhangi bir konu yoktur ki herhangi bir
şikayet ve soruna kaynaklık etmesin.
Teknik elemanların demokratik kitle örgütü T'üTED olarak bu şikayet ve
sorunla rııı, Kamu Kesiminde çalışanların kendi ücret ve çalışma koşulları
nın tayininde kendilerinin de SOZ ve KARAR sahibi olabileceği bir sis
tem içince yani sendikal örgütlenme hak ve özgürlüğünün,grev ve toplu
sözleşme gibi sendikal hakların sağlanabildiği bir ortamda köklü çözüm
lere ulaştırılabileceği inancını taşıyor ve boylesi bir hedef için müca
delemizi sürdürüyoruz.
T:Tc var ki boylesi bir hedefe ulaşıncaya dek Kamu Kesiminde çalışanların
zaten yeteri kadar zorlaşmış olan yaşam koşullarının daha da zorlaşma
sına yol açacak bir kısım uygulamalara karşı da ilgisiz kalmak dr.rnmu.nd değiliz.Yan ödemeler bu itibarla yakından ilgilendiğimiz konni =>r ara
sında yer almaktadır.
Yan ödemeler uzunca bir süredir,fiilen bu ödemelerden yararlananlar tarafıv^an aylık ücretin bölünmez bir parçası olarak telakki edilmekte
dir. Tiüyle telakki edilmesi de doğald*%Çünkü,Kamu Kesiminde çalışanlar
ezici hayat pahalılığı karşısında asli
^'-rlyle geçinebilmek- durumıjinan çıkmışlardır .Ve onlar yan ödemelere artık bir "yan edeme- olarak
'•-ipıfit^ıklari takdirde çok daha büyük geçim sıkıntısına düşecek
leri bir "asli ödeme olarak bakmaktadırlar. Yan ödemelerin ar
yaca ı- yolundaki haberler doğrudan asli ücrette bir değişiklik olma
yana^ ı biçiminde değeri emdirilınektec’
-ir.
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Lunu böyle değerlendirenler sonuna kadar holclıcIırlar.Doril alt dere
celerde bulunanların ü g 'İ; derecelerde bulunanların bile aylık ücret
lerinin üstüne çıkmış olan ev kiraları,bir filenin 400 TL'na doldurulöbildi/'i sebze ve ıcyva fiyatlarının karşısında İraatı ke: ir.in,:c ça
lışanların her ne yoldan olursa olsun ücretlerinin artırılmasını bek
lemeleri ve bunu talep etmeleri en :
.o&al haklarıdırj bunun da ötesinde
kaçınılmaz bir durumdur.Bu açıdan yan ödemelerin artırılmaması,fiyatlarıdizginleyemeyen bir Hükümetin açıklayr bileceni bir husus olmaya
caktır,
657 Sayılı Yasaya tabi olarak çalışanların ve bunların içinde yer
alan teknik elemanların yan ödemeler konusundaki eğilimlerini,bün
yesinde ve bağlı kuruluşlarında . çok sayıda teknik eleman çalıştı
ran bir Bakanlığın başında bulunmanız itibariyle,bir kez de doğru
dan size iletmekte yarar gördüm. 22.7.1978
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