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TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker 6.9.1979 
günü Yan Ödemeler konusunda "bir basın 
açıklaması yaptı.

Hor yıl yan ödeme kararnamesinin yayınlanmasından önce kamu kesi
cinde çalışan teknik elemanlar ve diğer emekçiler haklı taleple
rini yükseltirler,yayınlandıktan sonra da haklı itiraz ve eleşti
rilerini. . .
Her 3̂ 11 tekrarlanagelir bu süreç:
. Emekçilerin ve örgütlerinin taleplerini yükseltmeleris 
„ Hükümet tarafından bu taleplerin “nazarı dikkate" alınmaması ve 
yan ödeme kararnamesinin “bildikleri gibi1, çıkarılması}

. Emekçilerin ve örgütlerinin şiddetli itiraz ve eleştirileri.
Su yıl da bu oluyor ve olacak.
Hiçin taleplerimiz yerine getirilmiyor,niçin taleplerimizin yeri- 
np gefc^ilmemesinden dolayı ortaya çıkan "tepkilerden" çekinilmi
yor?
2u soruların cevabını tüm kamu emekçileri biliyor,biliyoruz. 
Dendikal örgütlenme,toplu sözleşme ve grev silahlarıyla donan
madan,bu ekonomik--siyasi yapı içinde,en küçlk bir ekonomik hakkın 
bile alınamayacağını,doğrudan üretimi etkileyen grev hakkının kul- 
innılnnsından başka hiçbir tepkinin egemen sınıflar adına hükümet 
edenleri ırgalamadığını yaşayarak öğrendik.
Onun için,
SEHSİKAL ÖRGÜEJjiMfc),TOPLU SÖZLEŞKS,GREV HAKKI için 

¿ABJJl L , I :uc ADELE,1 "UCADELL 
diyoruz.
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Yan ödemelerde
katsayının
6’ya çıkmasının
maaşlarda
150 liralık artış
sağladığı 
•• •• | i •• one suruldu
■  TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, 

«Sendikal örgütlenme, toplu sözleşme ve 
grev silâhlarıyla donanmadan, bu ekono
mik ve siyasal yapı içinde en küçük bir 
ekonomik hakkın bile alınamayacağını 
öğrendik» dedi.

Cumhuriyet Haber Mer
kez] — Tüm - Der ve Tüted 
yan ödemelerde katsayının 
4'ten 6’ya çıkarılmasını me
murlar ve teknik elemanlar
la alay etmek anlamına gel
diği bildirilerek katsayının 
6 oluşu memur maaşlarında 
ancak 150 liralık bir artış 
sağlandığı ileri sürülmüştür. 

TÜTED GENEL 
BAŞKANI GÖKER 
Tüm Teknik Elemanlar 

Derneği (Tüted) Genel Baş
kanı Aykut Göker. kamu iş
yerlerinde örgütlü bulunan

tüm dernekleri grevli sen
dikal hakların kazanılması 
yolunda mücadeleye çağır
mıştır

Emekçiler talep ve eleşti
rilerinin hiçbir zaman dikka
te alınmadığını ve yerine ge
tirilmediğini kaydeden Tü
ted Genel Başkhnı şöyle de
miştin

■Niçin taleplerimiz yerine 
getirilmiyor Bu soruların 
yanıtını kamu emekçileri bi
liyor Sendikal örgütlenme, 
toplu sözleşme ve grev silah
larıyla donanmadan bu e-

konomlk siyasal yapı içinde 
en küçük bir ekonomik hak
kın bile alınamayacağını ya 
şayarak frend ik  onun-İçin 
sendikal jrgütlenme. toplu 
sözleşme ve grev hakkı için 
nıiicadol zorunludur.»

Tİ ıvı DER ANKARA 
' ŞUBESİ

Tüııı Der Ankara Şubesi 
Başkanı Musa Aydın dün 
verdiğ; demeçte yan ödeme
lerde katsayının 9’ya çıkarıl
masının memur maaşlarında 
ancak 150 liralık bir artış 
sağladığını öne sürmüş, «me
murlar açısından katsayı, 
yan ödeme aldatmacadan 
başka bir şey değildir» de
miştir

Aydın, memur maaşların
daki 150 liralık artışın, yük
selen fiyatlar karşısında ye
tersiz olduğunu savunmuş 
daha sonra şunlan söylemiş
tin

•Açıktır ki bu artış, me
murlara hiçbir şey getir
memektedir Çünkü ev kira
lan ve gıda maddelerindeki 
artış devamlı olarak sürmek
tedir.»

TÜM DER İSTANBUL
ŞUBESİ
Tüm Der İstanbul Şube 

Sekreteri Muhammet öz. 
memur yan ödeme katsayısı
nın 4’den 6’ya çıkarılması 
üzerine yaptığı açıklamada, 
verilen katsayıyı memurlar
la alay etmek ve gururlarıy
la oynamak olarak nitelen
dirmiş ve -bu davranış bir
kaç oy koparırım zihniyeti
nin ürünüdür» demiştir


