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1977 Ülkemizin demokratikleştirilme mücadelesinde önemli bir dö
nemeç yılıdır.Çağımızda ilericilik niteliğini yitirmiş olan burjuva
zi r başını işçi sınıfımızın çektiği mücadeleye karşı bütün gücünü 
kullanmaktadır,

Onun için faşist militanlarını sokağa sürmüştür. Kirli ellerini 
kana bulamıştır,Şiddet ve terörden yarar ummaktadır. Böyle bir du
rumda biz sosyal demokrat-sosyalist tüm ilericilere düşen görev De
mokrasiyi savunmaktır. Demokrasiyi MC'nin köpeklerine karşı savun
maktır, MC'nin satılık köpeklerine karşı emekçiler demokratik bir 
seçim ortamı yaratmalıdır. Bu nedenle de MC bir an önce düşürülmeli
dir» Bunun için güncel görevimiz demokrasiyi savunmak sınırlarını 
genişletmektir.

Bu nedenle Demokratik Kitle Örgütlerine Büyük görevler düşmekte
dir. Ancak bu gö revde DKÖ'nin yeri ve işlevinin çok iyi değerlendi
rilmesi gerekmektedir, TÜM-DER olarak biz' demokratik kitle örgütüyüz» 
Kendimizi siyasi parti aibi görmüyoruz. İşçi sınıfı adına da hareket 
etmiyoruz. İşçiler her şeyin yauıcısı ve yaratıcısı olduklarım an
lamışlardır. Biz memurlar,öğretmen, teknik eleman ve öğrenciler, iş
çi sınıfının yanında biiyük bir güç olduğumuzu artık iyice biliyoruz.

Bu bilinç ve güçle 1 Mayıs*ta iççi sınıfının başı çektiği işçi 
bayramına 400 bini aşkın emekçi katılmıştır!

MC bütün tafrasına, bütün palavrasına karşın işçi ve emekçilerin 
kararlı direniş ve karşı koymasıyla DGM leri Kanununu çıkartamamış- 
tıH

Bütçe Kanununa katsayıyı 10 olarak getiren MC ortaklığı, TÜM-DER
TÖ3-DER, TÜTED ve diSjer demokratik kitle örgütlerinin y ükselen sesi 
karşısında ödün verecek duruma gelmiştir.

Grevli toplu sözleşmeli sendika kurma talebimiz MC ortaklığını
‘

adam akıllı sıkıştırmıştır. İşçi tanımını deriştirerek 200 bin kamu 
Dersonelinin sendika ku ma hakkını tanımak zorunda kalmışlardır, 
Sendika talebimiz, tüm memurların bu hakkı almasına kadar her gün 
büyüyen bir güçle devam edecektir.

TÜM-DER örgütlenmesi büyüyor. Kararlı mücadelemiz TÜM-DER’i me
murların tek ve güçlü örgütü haline getirmiştir. Drgiitlü ve kararlı 
mücadelemizle grevli toplu sözleşmeli sendika kurma hakkımızı mutla
ka kapanacağız.



Şu anda TÜM-DER, TÖ5-DER ve TÜTED'de 200 bine yakın kam Derso eli 
örgütlenmiştir. Örgütlerimize her gün vüzlerce kamu oersoneli katılmaktadır 
Bilimsel ir yöntem izleven örgütlerimiz hedeflerine mutlaka ulaşacaktır. 
Bundan şüohe edilmemelidir.

Örgütlenmemiz ve mücadelemiz gelişmekle her?.’ er, en aöır ^ayat şart
ları idinde olduğumuzda açık :ir gerçektir. Şu anda 1977 yılı Bütçesinin 
Meclislerde görüşüldüğü günlerdeviz. Grevli topl sözleşmeli sendikal nak- 
tan yoksunuz. Emeğimiz Devletçe tek taraflı olarak değerlendiriİme’ tedir. 
Her gecen gün açlığın ve sefaletin kucağına itilmekteyiz. Enflasyon gittik
çe şiddetlenmektedir. Dayanılmaz boyutlara ulaşan hayat pahalılığı biz me- 
mu ların belini bükmektedir. Maaş ve ücretlerimiz, ev kiraları ve viyecek, 
givecek miatlarının yanında komik kalmaktadır. 657 savılı Yasa külfetleri 
vönünden işletilmekte ama getirdiği so^/al haklar vönünden işletilmemekte- 
dir. Örneğin, 6 vıldan beri MEYAK adı altında maaşlarımızın % 5 leri gâ'gp 
edilmektedir. 6 milvara ulaşan kesintiler, bir avuç sömürücüye kredi olarak 
ve-il^iştir. Paralar kesilmeye devam ediyor.

Memurun asli sosyal güvenlik kurumu Emekli Sandığı, lüks otel inşaa
tına devam ediyor. İş Kanurunda kreş açmak zorunluluğu getirilirken, memur
lar i in bu !ıak ta inmiyor. Yine tekrar ediyoruz, MEYAK kesintileri faizle
ri ile irlikte geri verilmelidir. MEYAK'm sattlayacağı sosyal haklar Emek
li Sandığ.ı tarafından yerine aetirilmelidir.

MC,Memurları kapıkulu yapmak istiyor. Yakacak zammı, aile ödeneği 
verilmiyor. Maaşlarımız fivat artışlarının cok gerisinde kalırken,1 r.* sayıda 
özünde adaletsizliğin simgesi olan, sör.rie artışlarla memurlar’'uyutulmak 
İsteniyor. Memurların dikkati katsayı i perinde toplatılarak yıllardır haya
ta geçirilmeyen sosyal haklarımız erteleniyor. Daha adil olan toplu maaş 
artısı önerimiz hasır altı edilmeye çalışılıyor.

İlerici devrimci memurlara siyasal baskılar yapılıyor. Kıyım son hı
kıyla devam edivor. Mahkeme kararlarına rağmen devam ediyor. MC hukuk tanı-
'nnyor. sayılı kanunun 76. maddesi memur güvenliğini ortadan kaldırmak
tadır. Siyasi iktidarlara, memurları görülen lüzum üzerine sürme olanağı 
ve mektedir. 76. madde anti-demokratikdir. Memur hareketi bakıcından geri 
bir maddedir. 76. madde kaldırılmalıdır.

TÜM-DER Memurların ek?nomik-demokratik haklarını yılmadan savunmuş
tur. Yılmadan savunmaya devam edecektir. Mücadelemizin daha güçlü olması 
irin Tüm Memurlar, Tek ve Güçlü Öraüt TÜM-DER'e katılmalıdır.

YAŞASIN İŞÇİ SINIFININ MÜCADELE İTTİFAKI İÇİNDE YER ALAN MEMURLAR. 
YAŞASIN BAĞIMSIZLIK VE DEMOKRATİKLEŞTİRME MÜCADELEMİZ.


