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Yan ödemeler kararnamesinin baştan aşağı ayrıcal ıklarla ve tutarsızlıklarla dolu uyg. 

r m ı  tüm açıklığıyla gördük, görüyoruz. Çalış ani ar an niteliğine,yaptıkları işe göre ■ :1, 

neticilerin tercihlerine göre saptandı yan ödemeler.Hala da çalışanlar üzerinde bir 1 ^ k : ’. a- 

racı olar-ak kullanılıyor.Sadece üst ^üzey^e bir avuç yöneticiyi ödüllendirme işleri göçüyor 

tüm uygulamalar »Tüm memurları kapsıyor yutturmacas ını kanıtlayabilmek için de mer urlar m  bü

yük çoğunluğuna ayda 300 lira yan ödeme veriliyor.

Bugüne ka( Çsil ne adla verilirse veril s in, hiçbir ödeme sorunlarımx’ a çözüm getiremedi.Hatta var

olan eşitsiz likleri daha *a artırdı.Yöneticiler güvence altına al ınmamış,keyfi ve yalnızcabir 

kesimi ayrıcalıklı hale getiren bir ücret politikası izlemekte,s^n^ikal haklarımız olmadojşın"- 

'“an,toplu sözleşme ve grev yapamadığımızdan bu uygulamaları kolayca dayatmaktadır. •

Keyfi uygulamalara sonuna kadar açık olan yan ödemeler kararnamesi Hükümetin 3-6,197^ tarih 

ve ı -12070 sayılı kararıyla çıkarılmıştır.Kararsamede teknik hizmetler bölümünce tek maddede 

toplanan teknik e : eaanlar (Y.ı'iüh,Müh,Y.Mim,Jfijn,Jeolog,şef yrd,Kontrol ¿ffiîh, J'eofizikçi,Fizikçi, 

Kimyager, 2C sınıf uzman, teknik eleman, asista», matematikçi, astronom, elektronikçi,araştı

rıcı, biolog,meteorolojisfc,şube başkanı, istatistikçi) proje zammı sö" konusu olduğunca büyük öl

çüde sınarlandırıimaktadır.Bu gurupta sayılanlardan yalnızca Y . idüh,iffih,Y.iiim,.Jiıı4eolog veJec- 

fizikçi ile bazı durumlarda yüksek tekniker ve teknikerler proje zammı alabilmektedirler.

Kurullarca tesbit edilen büyük projelerde işler daha f’a karışıyor. Temininde g jlük pu~ a 

450 puana ;<adar yapılabilen proje zammı, büyük projelerde 1125 puana kadar çıhnak uad3. 
cak kurumda çalışan bu unvansak il erin %10'unu geçmemek kaydıyla.Froje zammı verecekle 

hangi kritere göre ayırdm ız,ya büyük proje zamlarını neden üç beş yöneticiye ver' r.? ? 

Bunlara cevap veremezi er. Çünkü gerçi,, o teknik elemanları bölmek birbirine düşt ne. Lir. : 

gurubu ayrıcalıkl 1 hale getirip diğer çalışanları onlar vasıtasıyla kontrol etmek iste: e 

dir ier.

Yine aynı kararname uyarınca 1976 programında öncelikli sayılan yerlerde görev yapanla* .jT 

da temininde güçlük puanına ^ŞO'ye kadar zam yapılabilir den ilmektedir.Ancak gereV c;~ ;-■■■ 

likli yöreler, gerekse proje ve büyük proje zamlarının öncelikle bu işlerle uzaktan yakan

dan ilişkisi olmayan, birkaç yönetici aslap payı almaktadır.

Kararnamenin getirdikleri ve uygulan al ar ı^nayasa ve yasalara tamamen aykırıdır.Bu durumda 

yapmamız gereken yasal yollar da dahil olmak üzere tüm haklarımızı sonuma kadar kullanarak 

bu gidişe dur demektir.

Proje,Büyük proje ve öncelikli yöreler "amları HİÇBİR AYRIC1LIK GÖZETİL J3KSİZİM tüm çalışan 

lara verilmelidir*

Önümüzdeki dönemde bir yandan grevii-toplu sözleşmeli sendikal haklar için müpade'e ederken 

öte yandan garanti altına alınmamış keyfi ödemeler yerine,t üm çalışanlara hiçbir ayrıcalık 

gözetilmeksizin, zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik?fiyatlara paralel olarak artan? 

güvence altına aliıimış ücretlen^irme için aktif müeadeleye hazır olalım.

YAŞASIN TEKSTİ K jfelAMLARIN EKONOMİK DEIİOKRAM HAKLAR MÜCADELESE. 
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