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Ç I K A R K E N . .  .
Dışa ba imli geri Türkiye kapitalizmi 
’ ri 'e "et:, ü bur?.;:lı.■ "• .ri'n a %r y;'k 
nü ,me çileri"' omuzlan a yü'-lcme\to. 
r a'ce sim ••lı ela'. okona>ii d'>Tr,.o':ra fc- 
Lk mesleki ve toplumsal hakları daha 
da sınırlamak için yoğun çabalar gös
teriyor. Emekçi kitlelerin istekleri
nin dondurulması öneriliyor. Var olan 
yasal hakların bile yaşama geçirilme
si engelleniyor. Yoğun bir faşist te
rör ile kitlelerin mücadelesi gerile
tilmek isteniyor,
Bu gelişim işçi ve emekçi kitlelerin 
somut istekleri doğrultusunda mücade
le veren kitle örgütlerinin önemini 
daha da arttırıyor. Kitle örgütleri 
kitlelerin somut sorunlarından kaynak
lanan örgütlü birlikteliğin ifadesi 
oluyor.
TÜTED denitel ve nicel olarak kucakla
dığı teknik eleman kitlesiyle mücade
le içindeki, özellikle başlıca hedefi 
olan grevli toplu sözleşmeli sendikal 
hakları almak için olan mücadelesi, 
içindeki yerini almış durumda. Ancak 
daha nitelikli, güçlü olmak gerekiyor. 
Bu da tabanı sürekli olarak birleşti
rici, toparlayıcı olmakla mümkün. Tek
nik elemanların ortak çıkarları doğrul
tusunda yeni ve etkin eylem biçimleri
nin oluşturulması ve uygulanması için 
üyelerin yoğun ilgileri gerekiyor. Ü- 
yeler TÜTED'in yaşamına fikir ve eylem 
düzeyinde katkıda bulunmalı ve alman 
kararların hayata geçirilmesine tüm 
gücüyle katılmalıdır.
Haber Bülteni görüş ve kararların or
takça oluşmasına katkıda bulunacak a- 
raçlardan biridir. Ancak, işlevini ye*- 
rine getirebilmesi için, tüm üyeler 
tarafından dikkatle okunüıalı, eleşti-. 
rilmeli, haberler, röportajlar, ince-» 
lemeler gönderilmelidir.

TÜTjJD Bursa Şubesi bu anlayış ve umut
la Haber Bülteninin yayınına başlıyor. 
Bülten Şubemizin Basın Yayın ve Kitap
lık komisyonunun çabaları ile oluştu
ruldu ve yayıyım aynı komisyon tara
fından sürdürülecek. Tüm üyelerimizin 
elbJLrliği ve sorumluluklarının bilin
cinde olarak gösterecekleri çabalarla 
amaçlananlar gerçekleşecektir.

YABASIN Grevli Toplu Sözleşmeli
Sendikal Haklar Mücadelesi J.,

YABASIN Tüm Teknik Elemanların 
örgütü TÜTED J..

YAŞASIN Tüm Çalışanların Birliği I..
TÜ*TED Bursa Şubesi Yönetim Kurulu
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KAMU KESİMİ ÇALIŞANLARININ 
ORTAK DERDİ : M E Y A K
'Jjüm Kamu kesimi çalışanlarının sekiz 
senedir kanser olmuş bir derdi var: 
MEYAK. Bildiğiniz gibi Personel Yasa
sı olarak bilinen 657 sayılı yasayı 
1970 yılında değiştiren, 1327 sayılı 
yasa "Kuruluş kanunu bir sene içinde 
çıkarılmak" kaydı ile Devlet Memurları 
Yardımlaşma Kurumu MEYAK'm kurulması
nı hükme bağladı.
Kuruluş yasasının şimdiye kadar çıka
rılmamasına rağmen 1970 yılından beri 
tüm kamu personelinin maaşlarından %5 
kesinti yapılmaktadır. Bu kesintile
rin toplamı günümüzde 10 milyar lira
yı aşmıştır. Bakanlar kurulu 1971 de 
aldığı bir karar ile bu fonları amaç 
ve yetki dışı kullanmaya başlamıştır. 
Biriken fonlar süregelen enflasyon 
yüzünden en az %100 değer kaybına uğ
ramıştır. Biriken fonlar Hazine Tah-
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villerine, Özel Kesim Tahvillerine 
yatırılmış ve böylece bütçe açığını 
kapatma çabalarında kullanılmıştır. 
Bunun yanı sıra Kamu İktisadi Teşeb
büsleri personeli, Yargı organları 
mensupları, üniversite öğretim üyele
ri ve opera-bale sanatçıları gibi ba
zı memurlar kendi kuruluş yasaları do
layısıyla MEYAK kesintilerinden muaf 
tutulmuş ve böylece Anayasa'nm eşit
lik ilkesine aykırı bir durum ortaya 
çıkmıştır. Emeklilik ve ölüm hali dı
şında bu kesintiler geriye ödenmemek
te ve Meyak'a tabi bir kuruluştan, ta
bi olmayan bir kuruluşa nakil halinde 
ise bu ödeme yapılmamaktadır, Böylece 
MEYAK kesintileri yasa dışı bir ver
giye dönüşmüştür ve devlet eliyle özel 
teşebbüsün finansman darlığının gide
rilmesinde kullanılmıştır.

Geçtiğimiz aylarda MEYAK tasarısı gün
deme yeniden getirildi ancak meclisin 
tatile girmesi ile ertelendi. Bu iyi 
niyet gösterisinin akabinde geçtiğimiz 
günlerde Başbakanın yaptığı bir açık
lama ile güncellik kazandı. Taşıdığı 
iyi niyete rağmen bu yaklaşım da yani,,- 
MEYAK kesintilerinin konut yapımında 
kullanılmak üzere Yerel Yönetimler Ba
kanlığına devri vb. önlemler de yeter
siz ve geniş kamu kesimi, çalışanları 
kitlesinin taleplerine aykırıdır.
MEYAK kamu kesiminde çalışanların Ko
nut, Dinlenene Tesisleri, Kreş vb. ih- 
tiyaç-iarını karşılamayı amaçlamakta
dır. Ancak benzer amaçla kurulmuş bu
lunan Emekli Sandığı mutlu azınlık i- 
çin lüks yatırımlar yapan ve holding
lere krediler veren bir kurum haline 
gelmiştir. Bu durumda kamu emekçileri
nin bu sosyal ihtiyaçlarının çözümü 
ancak Emekli Sandığı’n m  yönetiminde 
ve denetiminde çalışanların söz ve ka-1 
rar sahibi olması ile mümkündür.
Ayrıca işçi-memur ayrımının kaldırıl
ması, Emekli Sandığı'nm, Sosyal Si
gortalar Kurumu'n^n ve benzerlerinin 
birleştirilmesi; tüm ücretli emekçile
rin sosyal gereksinmelerine cevap ve
rebilecek tek bir kurum oluşturulması 
ve bu kurumun yönetiminde ücretli emek
çilerin söz ve karar sahibi olması tüm 
çalışanların ortak bir talebidir

İşte bu sebeplere dayanarak tüm kamu 
kesimi çalışanları, MEYAK'a karşı çı
kıyorlar, MEYAK kesintilerinin derhal 
durdurulmasını ve biriken kesintilerin 
faizleri ile birlikte iade edilmesini 
istiyorlar.
Bu konuda ilerici, yurtsever, devrim
ci tüm kamu kesimi mensupları örgüt
leri ile işbirliği içinde bir dilek
çe kampanyası başlatılmış bulunuyor. 
Ekte sunduğumuz dilekçeler MEYAK ta
sarısının görüşüleceği Meclis Komis
yonu ü;. eleri CET Milletvekilleri Sü
leyman GENÇ ve Ferhat ASLANTAŞ'dan 
birine gönderilecektir. İlerici demok
rat tüm parlementerlerin bu sese ku
lak verecektir inancındayız. Bu hak
lı isteklerimiz doğrultusundaki dilek
çe kampanyamıza katılacağınıza eminiz,
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Ö R G Ü T  H A B E R L E R İ .  .
o Eğitim Komisyonumuzun hazırladığı 

SGffiinerler dizisinin ilki Dernek 
Lokalinde 30 eylül tarihinde gerçek
leştirilmiştir. Seminerin konusu ''Gü
nümüz Toplumunda Aydınların ve Tekrik 
Elemanların Konumu ve Bunların Sınıf
lar Mücadelesi İçindeki Yeri" idi, Kc- 
nu katılan arkadaşların canlı tartış
malarla irdelendi*
Bu seminerler dizisinin devamı olarak 
Z S Ekim 78 S: 1^:30' da Dev
rimci Eğitim ve Devrimci Ahlak ve İ S  
Kasım 78 Cumartesi S;l^:30*da Sosya
list ülkelerde Teknik Elemanlar konu
ları iş enecektir.
o Geçen aylarda yapılan Büyük Genel 

Kurulumuzda değiştirilen Tüzük*ün 
9.Maddesi gereği ce aylık üye ödenti
lerini 3 ay üst üste ödemeyenlerin ad
ları şube yayın organında yayınlanacak 
ve bu yayın tarihinden i+5 gün içerisin' 
de borçlarını ödemeyenlerin üyeliği 
düşürülecektir. Bundan on -aki BÜLTEN 
sayımız b. konuya ayrılacağı için ai
datlarını ödememiş arkadaşların borç
larını ödemeleri hatırl tılır.
o Basın Yayın Ve Kitaplık Komisyonu
nun Kitaplık -̂ urmak üzere her arkadaş
tan bir kitap kampanyasına KATILIN


