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Faşist odakların gidere!: artan ve katliamlara ulaşan planlı saldırılarıyla 
ortadan kaldırılan can güvenliğinin yanısıra,birbiri ardına gelen -IMF dam
galı- devalüasyonlarla sabit gelirli tüm çalışanların bedelini ödediği eko
nomik sıkıntılarda giderek artmaktadır.Ülkemizde gelişen toplumsal muhale
fet, bir yandan kaynakları artık açık seçik bilinen odakların faşist saldı
rıları,bir yandan da enflasyonlar,egemen güçlerce yaratılan yapay karaborsa 
ve fiyat adtişlarının getirdiği dayanılmaz yaşam koşulları ile bastırılmak 
istenmektedir.

Özellikle sabit gelirlilerin giderek düşen1 alım güçlerini göstermelik ücret 
artışları karşılayamaz olmuştur.Sayılarla kanıtlayacak olursak;net ücretle
rin 1971-1978'’döneminde # 34 oranında artmasına karşılık,aynı dönem içinde 
fiyatlar £ 62'lik bir artış göstermiştir. 1971 yılında 100 liraya alınabilen 
bir mal, 1975 3rı l m d a  197,5 liraya, 1977 yılında 2.92 liraya, 1978 yılında ise 
471 liraya alınabilmektedir.Diğer bir deyişle,19711 de 100 lira ödenerek 
100 lira değerinde bir mal alındığı varsayılırsa,8 yıl sonra 100 lira öden© 
rek ancak 21 lira delerinde mal alınabilmektedir.

İçinde bulunduğumuz ekonomik yapıdan kaynaklanan bu baskılara karşı tüm ça
lışanların ekonomilc-demokratik haklarının kullanılmasına yönelik GREVLİ, 
TOPLU S ÖZ LEŞİ İCLİ SENDİKAL HAKLAR'a sahip olma mücadelesi bir zorunluluk o- 
larak dayatmaktadır.

Yasalarda var olan,ancak bu güne değin yönetimlerce kullanılması engellenen 
bazı ekonomik demokratik hakların hayata geçirilmesi için etkin çaba göster
mek de,bu örgütlü mücadele içinde yer almalıdır.

Sümerbank çalışanlarının bir parçası durumundaki teknik elemanlar olarak, 
ülke genelinde var olan tüm baskılara karşı yür tülmekte olan bu çabalara 
katılarak,yasalarda yer alan ekonomik demokratik haklarımızın tümünü yaşama 
geçirmekte kararlıyız.Buna ilişkin olarak;2662 sayılı Sümerbank Kanunu,b. 
Haddesinde yer alâh “Sümerbank,Ziraat ve emlak bankaları gibi milli kredi 
müesseselerine mahsus haklardan ve imtiyazlardan istifade eder" denmektedir. 
Bilindiği gibi 13.4.1979 tarihinde kabul edilen 3202 Sayılı T.C. Ziraat 
Bankası Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 20»îladdesinin kal
dırılmasına dair lcanun!;un 7.Maddesi ile Ziraat Bankası çalışanlarına;

- Aylıklarının c/* 50 oranında artırılması(6 Maaş)
- Kar edilen yıllarda iki maaş tutarında teşvik primi verilmesi,

gibi gelirlerde </<> 100'e varan artış sağlayabilecek bazı ekonomik haklar sağ
lanmıştır.

Yukarıda belirtilen Sümerbank Kuruluş Kanunu ilgili maddesinde verilmesi 
gereken bir hak olarak,Ziraat Bankası çalışanlarına sağlanan ekonomik hak
ların Sümerbank çalışanlarına da tanınmasını talep etmekteyiz.
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