
B A S I N  T O P L A N T I S I

TÖB^BER Genel Başkanı Gültekin Gazioğlu, TÜM-*DER 
Genel Başkanı Erhan Tezgör ve TÜTED Genel Başkani 
Aykut Göker, Türkiye düzeyinde 3 demokratik kitle 
örgütünün ortaklaşa düzenledikleri "EKONOMİK-- ve 
DEMOKRATİK HAKLAR MİTİNG VE YÜRÜYÜŞLERİ” ile il
gili olarak yaptıkları basın toplantısında -.u gö
rüşlere yer vermişlerdir.

Sayın Basın Mensupları,
1977 yılı bütçesinin meclislerde görüşüldüğü günlerdo-iz. Ülkemizde me

murların toplu sözleşmeli-grevli sendika kurma hakları olmadığı için, emeklori 
devletçe tek taraflı olarak değerlendirilmekte, her geçen gün açlığın, sefaletin ku
cağına itilmektedirler. Çok yönlü sömürünün ve mevcut üretim biçimi sonucu hiddetle
nen enflasyon, dayanılmaz boyutlara ulaşan hayat pahalılığı, biz menrj>rların islini 
bükmektedir. M^aş ve ücretlerimiz, ev kiralara ve yiyecek-giyecek maddelerinin fiat- 
ları yanında komik kalmalctadır. 657 sayılı Yasa, memurlara getirdiği külfetler jönün
den işletilmekte, tanıdığı sosyal haklar yönünden işletilmemektedir. Örneğin, 6 yıl
dan beri MEYaK adı altında maaşlarımızın (jo 5'leri gasbedilmcktedir. Yakacak zammı, 
aile ödeneği verilmemektedir. Katsayı dondurulabilmekte, ya da göstermelik artışlar
la, fiat artışlarının çok gerisinde bırakılabilmektedir. Tüm bunlara demokrat, ile
rici, devrimci memurlar üzerindeki siyasal baskılar eklendiğinde, hayat bizler için 
çekilmez hal almaktadır. Kısaca egemen güçler, memurları kapı kulu yapmak istiyor.

Sayın Basın Mensupları,
îıllardır verilmeyen ekonomik-demokratik haklarımız konusunda artık ses

siz kalamayız. Biz, TOB-DER, TÜM-DER, TÜTED olarak Beslerimizi gör bir şekilde duyur
mak kararındayız. Ocak ve Şubat aylarında yurt düzeyinde ortak olarak düzenlediğimiz 
miting ve yürüyüşlerde saptanan ortak taleplerimiz şunlardır:

-Maaş tablosundaki 15, 14» 13« ncü derecelerin kaldırılmasını, 
-Katsayının hayat pahalılığını karşılayacak biçimde yeniden düzenlenme
sini,
-Çocuk zamlarının 250«-rLra çıkarılmasını,
—MEYAK soygununun durdurulmasını, kesilen paraların faizloriyle birlik
te geri verilmesini,
-Yav.cak zammının verilmesini,
-Aile ödeneğinin verilmesini,
-Konut sorununun ele alınmasını,
-Yan ödemelerin ulufe şeklinde değil, tüm memurlara e^it ölçüler içinde 
verilmesini,

-Yollukların, 6245 sayılı Yasada gösterilen biçimde düz nlenmesini, 
-¿'azla masai, ek ders ücreti, bütçe yasalarında yıllarda yer alan fakat, 
uygulanmayan mahrumiyet yeri ödeneğinin ve bunun gibi ödeneklerin ar
tırılarak hayata geçirilmesini,
-Memur kıyımına son verilmesini, anti-demolcratik 76« maddenin kaldırıl
masını,
—İ’jçi-tnomur ayırımının kaldırılarak, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, 
grevli s-ondika kurma hakkının verilmesini istiyoruz.
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Sc., ın Basın Mensupları,
Yukarıda açıklanan ortak taleplerimizi içeren "EKONOMİK ve DEMOKRATİK 

KAKLAR MİTİNG ve YÜRÜYÜŞLERİ"mizin ilki, 22 Ocak 1977 tarihinde Denizi i, Mersin ve 
Giresun illerinde yapılacaktır.

Aynı amaçları taşıyan miting ve yürüyüşler 29 Ocak 1977 günü Diyarbakır 
ve Bunsa’da tekrarlanacaktır.

5 Şubat 1977 günü Ankara'da düzenlenecek miting ve pürü'niş, Türkiye dü
zeyindeki tüm örgüt birimlerimizin katılmasıyla gerçekleştirilecektir. Miting hazır
lıklarımız sürdürülmektedir ve tamamlanmak üzeredir.

Sayın Basın Mensupları,
Ekonomik ve demokratik haklarımız etrafında yapılacak mitinglerimize 

örgütlü-örgütsüz tüm öğretmen, memur, teknik elemanları çağırıyoruz.
Büyük kitle gösterilerimize demokrasiden, bağımsızlıktan yana, çalışan

ların grevli-toplu sözleşmeli sendikal haklarından yana tüm demokratik güçleri davet 
ediyoruz.

Gerek yurdun muhtelif bölgelerinde düzenlenen bölgesel miting ve yürüyüş
ler için, gerekse 5 Şubat 1977 günü Ankara'da düzenlenen miting ve yürüyüş için ül
kemizin ilerici, yurtsever, demokrat basınının ilgisini ve desteğini beklemekteyiz.

Su^ ularımızla. 13.1,1977
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