
KATSAYI 10 OLMALIDIR
PERSONEL KANUNUNUN KATSAYI HAKKINDAKİ AÇIK 
HÜKMÜ FlAT ARTIŞLARINA RAĞMEN UYGULANMIYOR
AKTAN HAYAT PAHALILIĞI 
KARŞISINDA KATSAYI EN 
AZ 10 OLMALIDIR.
Personel Kanunu uygulaması perso
nel rejimine getirdiği karışıklıklar ve 
düzensizlikler yüzünden çıktığı gün
den başlayarak kamu personelinden 
büyük tepkiler gördü ve görm ekte 
devam  ediyor. Yan ödemeler gibi 
her sözde düzeltme çabası da bu 
tepkileri azaltacağına arttırm ak
tadır.

Personel Kanununun 55. maddesi ka
nunun çalışanların lehine olan ve 
tepki görm eyen tek maddesiydi. Bu
güne kadar bu maddenin açık hü- 
hükümlerinin uygulanmaması yü
zünden kamu personeli artan hayat 
pahaldığı karşısında ellerine geçen
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PERSONEL KANUNUNUN 
KATSAYI HARKINDAKİ 
AÇIK HÜKMÜ 
UYGULANMIYOR
1327 sayılı kanunun, gerekçesinde ay
nen şu satırlar yer almaktadır: « iy i 
bir personel rejiminin en önemli yan
larından biri ücretlerle fiat ve mil
li gelir hareketleri arasında devam
lı bir ilişkiyi sağlayabilmesidir. F iat 
ve müli gelir hareketlerini iyi izle
yemeyen bir ücret sistemi kısa sü
rede ihtiyaçlara ayak uyduramaz ve 
çeşitli zorlam alara maruz kalarak 
bütünlüğü bozulur.
«Değişen katsayı sistemi devlet me
murlarının artan fiatlar karşısında 
gerçek gelirlerini koruyabilme ve bu
nun yanısıra artan milli gelirden 
UBIiailKPIiH« <Stüw.n p«v ı atehtim e ola-

azaldığm ı görm ektedir. nağmı sağlayacaktır.»

FİAT ARTIŞLARI VE ÜCRETLER
Sermaye sözcüsü iktisatçılar fiat artışlarına sebep olarak, ta

lep fazlasını ve ücret artışlarında maliyetleri yükseltmesini öne sü
rerler. F iat artışlarının sonucunu böylece onun nedeni diye sunduk
tan sonra önerdikleri çözüm yoluda herzaman aynıdır: Ü cret artış
larının önüne geçilmelidir.

Son günlerde serm aye çevrelerinin bu konuda propagandaları hız 
kazanm ş, hergün özel sektör temsilcilerinin ücret a r t ı 
ları önlenmezse Türkiye ekonomisinin batacağı yönünde açıklam a
ları, basında yer almaya başlamıştır. Hükümetin de özel sektörle tam, 
bir görüş birliğinde olduğu. Başbakanın işçi ve memur ücret artış
ları konusunda söylediklerinden sonra kesin olarak ortaya çıkmıştır.

Fiatlar sadece Türkiye’de değil, tekelci sermayenin etkisindeki 
bütün dünya pazarında bilhassa ikinci dünya savşmdan sonra sü
rekli artış halindedir. Bütün bu ülkelerdeûe sermaye çevreleri ve 
hükümler suçu ücret artışlarına, dolayısıyla çalışanlara yükleme ça
basındadırlar.

Aslında fia t artışlarının doğuş ve devamı iki ana nedenden ileri 
gelm iştir: Kârlarını devamlı olarak daha faz la  arttırm ak çabasındaki 
tekellerin etkileri ve hükümetlerin vasıtalı vergiler ve diğer tedbirler 
yoluyla hayat pahalılığım arttıran tutumlan.

Sürekli fia t artışları tekelci kapitalist ekonominin işleme bi
çiminden ortaya çıkan, tekellere daha fazla kâr sağlayarak onların 
çıkarm a işleyen, ve onlar tarafından bilinçli olarak sürdürülen bir 
olgudur. Yaşayabilm ek için devamlı olarak genişlemek, devamlı 
olarak kâr oranını arttırm ak zorunluluğunda olan tekeller, ücret
lere dolaysız olarak saldırıda bulunmanın güçleştiği bugünkü dün
ya ortamında, yaratılan değerin ücretlere giden payını fia t artışla
rıyla dolaylı olarak düşürme yolunu tutmuşlardır.

(Devam ı Sayfa 3’de)

A ynı kanunun 55. maddesinde şu 
kesin hüküm getirilm ektedir: 
« ... K A T S A Y I H ER YIL, M EM LE
K ETİN EKONOMİK GELıIŞMESSt, 
GEÇİM ŞA R T L A R I VE DEVLETİN 
M ALI İM K A N LAR I GÖZ ÖNÜNDE 
BU LUNDURU LM AK SU RETİYLE 
GENEL BÜTÇE KAN U N U  İLE 
TESBtT ED İLİR .»

PERSONEL KANUNUNDAKİ 
7 KATSAYISI ÜÇ YILDIR 
DEĞİŞMEDİ
Söz konusu katsayı 1970 Bütçe Yıi: 
için 1328 saylı Katsayı Kanununun 
3. maddesi gereğince 1.3.1970 tarihi 
itibariyle ynirürlüğe girm ek üzere 
«7» olarak tesbit edilmiştir. Bu kat
sayı bugüne kadar değişmemiştir.

HAVAİ FAiiAi.ii.ilxi İÜ
BÜYÜK İLİMİZDE MART 
1970 - AĞUSTOS 1972 

ARASINDA YÜZDE 43 
ARTTI, MART 1973’E KADAR 
YÜZDE 10 - 12 DAHA 
ARTACAK
Diğer taraftan Ticaret Bakanlığı 

(Devam ı Sayfa 3’de)
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BASINDA TÜTED

YÜN ÖDEMELER BU AY DA ÖDENMEDİ
Yan Ödemeler Verilirken Karayollarındaki 
Teknikerler Unutuldu
KARARNAMEDEKİ AKSAKLIKLAR BÎR YANLIŞLIK
OLARAK NİTELENEMEYECEK BÎR DÜZEYDE

18 Ağustostan beri üç ay geçm e
sine rağmen yan ödemeler daha ve
rilemedi. Yakın bir gelecekte de ola
nak dışı gözüküyor.

Yayınlandığı zaman teknik ele
man kuruluşlarının sert tepkileriyle 
karşılanan kararnamenin aksaklık
ları yanlışlık olarak nitelendiril^  
meyecek bir düzeyde. Teknik ele
man kitlesinin sadece küçük bir bö
lümüne verilmesi, ayrıcalıklar ya
ratması, yapılan işe değil Unvanlara 
hak tanıması, artan hayat pahalılı
ğ ı karşısında hiç bir şey ifade et
meyen, bir seferlik bir zam  olarak 
kalması gibi ana aksaklıklar yanın
da hergün yeni uygulama aksaklık
ları ortaya çıkıyor. Karayolları teş
kilatında teknikerlerin tamamen

«unutulmuş» olması, DSİ, Bayındır
lık ve d iğer kuruluşlarda çalışan 
sayısının kararnamede yan ödema 
verileceği belirtilen teknik elemafl 
sayısının çok üstünde olmasa gibi 
nedenler ödemelerin yapılmasını ola
naksız kılmakta.

Kararnamede bu seviyede yanlış
lıkların. olm ası ancak iki şekilde 
açıklanabilir. Y a kararname ciddi
yetten uzak bir şekilde sadece bir 
aldatmaca olarak hazırlanmıştır, ya
da bu aksaklıklar birer yanlışlık ol
mayıp kararnam eye bilinçli olarak 
konulmuştur ve hükümetin teknik 
elemanlar karşısındaki tutumunu 
yansıtmaktadır, ik i durumdada meşu 
hur yan ödemeler kararnamesinin 

(Devam ı Sayfa 3’de)



TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA 

BEYİN G Ö Ç Ü
Geri bıraktırılmış ülkelerin 

önemli sorunlarından biri de bilim 
adamlarını ve teknisyenlerini g e lil
miş ülkelere kaptırmaları Buna ulus
lararası dilde «beyin göğü» denili
yor. Günümüzde bu göç öyle yay
gınlaştı ki, dünya çapında istatistik
ler tutulmaya başlandı bu konuda. 
Yap’ lan hesaplara göre örneğin, ge
lişmekte olan ülkelerden Am erika 
Birleşik Devletlerine göç eden be
yinler yüzünden sadece 1937 yılında 
150 milyon kayba uğradı bu ülke
ler.

GÖÇÜN GENEL NEDENLERİ 
GELİŞMİŞ Ü LK ELER AÇISIN DAN

Gelişmiş kapitalist ülkelerde 
kalkınmayı tümü ile ele alan de
mokratik bir plânlama sistemi uygu
lanmadığından, ekonominin gerek
tirdiği sayı ve nitelikte bilim ada
mı ve teknisyen yetiştirilemiyor. 
Gelişmiş ülkeler için az gelişm iş ül
kelerden bu gibi elemanları ithal et
mek, bunları kendi ülkelerinde ye
tiştirmekten daha ucuza gelm ekte
dir. Bunun için belli bir teknik ele. 
man çekm e ve ayartm a yolu izliyor
lar. Birleşmiş Milletler Genel Sekre
teri, işin bu politik yanını şöyle be
lirtiyor : «ABD, İngiltere v.g Kana
da, ülkelerine uzman ve teknisyen
leri çekm ek için faal bir politika iz
lemektedirler ve bu am açla özel göç 
kanunları çıkarm ışlardır...»

G ERİ BIRAKTIRILM IŞ 
ÜLK ELER AÇISIN DAN

Göçün nedenleri bu ülkelerin 
kalkınmalarını önliyen ekonomik, 
sosyal ve kültürel faktörlerle çok 
yakından ilgilidir.

Bu faktörler şunlardır :

□  Ekonom ik az gelişm işlik ve 
bunun doğurduğu işsizlik ve gizli iş
sizlik.

□  Maaşlar, öbür çalışma koşul
ları ve ilerleme olanakları bakı
mından izlenen kötü sosyal politika.

q  Bilim adamlarının ve aydın
ların politik baskı altında tutulma
ları ve kovuşturm aya uğramaları. 
(Örneğin, Brezilya’da 1964 yılındaki 
askerî darbeden sonra 3000 bilim 
adamı yurt dışına göçm üştür.)

|” | Plânsız kaynak harcamaları.

U L U SL A R A R A SI Y ARD IM  M I?

Gelişmiş kapitalist ülkeler, ti.

caret ve kalkınmanın finansmanı 
alanlarında, az gelişm iş ülkelere 
«yardım » yapıyoruz diye, gerçekte 
nasıl kendi çıkarları doğrultusunda 
hareket ediyorlarsa, teknik eleman 
yetiştirilmesi için de aynı biçimde 
«yard 'm » etm ektedirler .

Bu konuda, 1967 yılında, ABD 
Kongresi’nde yapılan görüşmeler 
gerçekten ilginçtir. Bu görüşm eler
de şu ortaya çıkmıştır : Am erikan 
yardımının aslan payım alan 11 ül
keden 3700 kalifiye personel (orta, 
ya da, yüksek düzeyde) A B D ’nin 
yardımı ile eğitim  görmüştür. 1937 
yılında, Bu dönemde bu 11 ülkeden 
5200 bilim adamı göç etmiştir. 
A B D ’ne!

1981 - 65 yıllarında A B D ’nin 
Lâtin Am erika ülkelerine üniversite 
öğrenimi için 40 milyon dolar yar
dım yapmış olmasına karşılık, Lâ
tin Am erika ülkeleri bu yıllarda 
AB D ’ne göç eden üniversite mezun
ları yüzünden yılda 1G0 milyon do
lar yitirmişlerdir.

Kapitalist ülkeler bu gibi yar
dımlarda bulunurken, ideolojilerini 
yaym ak ve egemenliklerini arttır
mak için de bilim adamlarından ya
rarlanmayı amaçlarlar. Bunların 
açısından, aydınların, bilim adamla
rının ve teknik personelin kendi ül. 
kelerinin sorunlarından ve mücade
lelerinden uzak tutulmaları büyük ö- 
nem taşır.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Bilim adamlarının ve teknik ele
manların yanı sıra kapitalist ül
kelere öğretim  görm eye giden öğ 
rencileri de bu çerçeve içinde ele 
almak gerekir.

Bu gibi öğrenciler gittikleri ül
kelerde, doğrudan doğruya gelişmiş 
ülkelerin koşullarını ilgilendiren 
dersleri izlerler ve bunların önemli 
bir bölümü ülkelerine dönmezler. Bu 
konuda, ABD  K ongresi’nin hükümet
çalışmaları ile ilg i komitesinin ver-ft
diğı rapor ilginçtir: «Yabancı ö ğ 
rencilerin Am erikan kolejlerinde ve 
üniversitelerinde gördükleri dersler 
ister istemez, Am erikan gençleri için 
gerekli olan öğretimle ilgilidir... 
Bundan dolayı, bunların çoğunun, 
bu çalışmalar sırasında, ülkelerinin 
çıkarlarına ve ülkelerinde kendileri
ni bekleyen geleceğe yabancı düş
meleri ve Am erika’nın ihtiyaçlarına 
Ve Am erika’nın sağladığı olanaklara 
kapılmaları olağandır.»

GÖÇÜN Z A R A R L A R I

A z gelişmiş ülkelerin kalkın
maları ve bağımsızlıklarım korum a, 
lan, şimdiki bünyelerini köklü re
formlardan geçirm elerine bağlı. Y a 
ni, toprak reformu, eğitim  reformu, 
v.b. yapmaları, tarımsal üretimi 
makineleştirmeleri ve sanayileşme 
sürecini h'zlandırmaları gerekli. Bü
tün bunlar için de kalifiye persone
le ihtiyaç var. B ir ülke kalkınd’kça, 
yem yöntemler ve ileri teknikler, ül
kenin özgül koşullarına uygun bir 
biçimde, orada uygulanacak demek
tir.

Kalkınmada, araştırma merkez
lerinin de önemi büyüktür. Çünkü, 
bu gibi merkezler olmadan modern 
teknolîjinin uygulanması ve ülkenin 
ekonomisine katkıda bulunması ola
nağı ortadan kalkar. Sonra, tekno
lojiyi sağlayan ülkeler karşısında 
bağımsız kalınmak isteniyorsa, yine 
bu merkezlerden yararlanılacaktır.

Dışardan alman teknik, yurt ko
şullarına yerli mühendis ve yerli 
teknik personel sayesinde uydurulur 
ve sanayi ve tarım  alanlarında tu
tumlu yeni teknolojik çözüm yolları 
yine bunların sayesinde bulunur.

T Ü R K İY E ’DEKİ DÜRÜM

Türkiye’den gelişmiş ülkelere 
göç  eden beyinlerin durumu yuka
rıdaki açıklamalarımıza uymaktadır. 
Yine de Türkiye üe ilgili bazı ek 
açıklamalarda bulunmakta yarar va 
açıklamalarda bulunmakta yarar 
var.

Yugoslavya’da 21.6 Yunanistan’
da 15.7 Türkiye’de ise 5.8 bilim ada
mı düşüyor her 10.000 nüfusa Bul- 
garistanda 330, Y ugoslavya’da 215. 
Fransa’da 160, Türkiye’de ise 32 
teknik öğretim  öğrencisi düşüyor her 
10.000 nüfusa. (Türkiye’deki teknik 
kadroların sayısı yüksek mühendi
sinden teknisyen ve ustasına kadar 
40 bin. kişi dolaylarındadır.) Yine 
de, teknik elemanlarının sorunlarının 
başmda işsizlik ve buna bağlı ola
rak ücret düşüklüğü geliyor. Bu 
çelişki acaba nereden gelm ekte
d ir.?

Türk ekonomisine 22 yılda ak
tarılan 60 milyar liralık dış kay
nak, Türkiye üzerinde belli bir öl
çü dışa bağlılık yaratmıştır. Özel
likle projelerin yabancılara yaptı
rılmasını öngören şartlı dış kredi
ler Türkiye’deki kadronun tam kul

lanılmasını önlemektedir. Bu uygu
lama sonucunda, 1970’de yabancılar 
ra 1 milyar 300 milon TL. ödenmiş
tir. Aynı türden proje hizmetleri 
için yerli teknik elemanlara ise 250 
milyon lira ödenmiştir.

Teknik eleman dağılımı bir pi
ramit biçiminde olm ak gerekir. Oy
sa Türkiye’de alt kademelerde yete
ri kadar eleman olm ayışı bu pira
midi ters çevirmektedir. Mühendis
le usta arasmda köprü görevi yapan 
teknisyen ve teknikerlerin sayısı ye
terli değüdir. Bu kuruluşta yeteri 
kadar usta ve teknisyen yoksa, bu
nun üst kademesini teşkil eden mü
hendislerin sayısı da az olacak, bu 
da işsizliğe yol açacaktır. Yani, 
Türk teknik eğitiminde, ekonomi, 
sanayi ve toplumun pratik ihtiyaç
larım karşılayacak düzenlemelere 
İhtiyaç vardır.

Bugün, teknik elemanlar, Tür
kiye’nin kalkınma, sanayileşme ve 
şehirleşme isteklerine cevap verebi
lecek potansiyele sahiptirler. Y eter 
ki kendimize güvenelim  ve kendi 
teknik gücüm üze dayanm a kararını 
verebilelim. Çünkü, teknik gücüm ü
zü tam kullanamazsak, sanayileşme
miz için gerekli teknolojik tercih ve 
birikimi ulusal düzeyde gerçekleşti
remeyiz.

SONUÇ

A z gelişmiş ve gelişm e çabasın
da olan ülkelerin bilim adamları, 
teknik personeli ve kalifiye işçileri 
dış ülkelere göç  ederse, gelişm ekte 
olan ülkelerin yapılarını modernleş
tirme çabalan  büyük güçlüklerle 
karşılaşır. Bu ülkelerde doğal kay
nakların ve insan kaynaklarının bol 
olması yetmez, bunların üretim sü
reci içinde etkinlikle kullanılmaları 
da gerekir.

Gelişmiş kapitalist ülkeler, hem 
ihtiyaçlarını karşılamak hem de ge
lişmekte olan ülkeleri kapitalist kal
kınma modeline bağlı tutm ak için 
bilinçli bir yol izlemektedirler. Üni
versitelere sızmak ve genç kalifiye 
personeli kendilerine bağlıyarak 
bunları kendi ülkelerinin ihtiyaçları
na yöneltmemek için uğraşmakta
dırlar. O zaman, bu uğurdaki m üca
delenin dış etkenlere karşı ve ba
ğımsızlığın korunması yönündeki ça
balardan ayrılamayacağı gerçeği or
taya çıkmaktadır.

(Yeni Ortam 17.10.1972)
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ECEVİT A N A Y A S A  D E Ğ İ Ş İ K L İ K L E R İ N E  VE 
K A N U N S U Z  U Y G U L A M A L A R A  KARSI ÇIKTI
MELEN’LE GÖRÜŞEN ECEVİT BÎR AÇIKLAMA YAPTI

— Başyazı----------------------- -----------------
FİAT ARTIŞLARI VE ÜCRETLER

( Baş tarafı Sayfa l ’de)
Sermaye yanlısı hükümetlerde, vergi yükünün çalışanlara öde- 

tilmesi demek olan, toplam vergi gelirleri İçindeki vasatlı vergiler 
oranını devamlı olarak arttırmakta, çalışanlardan toplanılan, vergi
lerin teşvik tedbirleri, vergi iade ve muafiyetleri yoluyla serm ayeci
lere geri verilmesini sağlamakta, yeni vasıtalı vergiler getirerek fiat- 
lan  arttırm ayı enflsayonla mücadele diye adlandırmaktadırlar.

Bu durumda, gerçek ücretleri devamlı bir • düşüş gösteren çalı
şanların ücret artışı talepleri en tabii haklarıdır. Enflasyonla müca
dele adı altında bu ücret artışlarına karşı çıkmak sadece sermayeye 
daha aşın  kâr hakkı istemek demektir. Hükümetlerin çalışanlara ve 
sermayeye karşı tutumunun en açık belirgeni ücret artışları kar
şısındaki davranışlarıdır

Türkiye,, son yıllardaki fiat artışlannı kimse reddedemez, üçüncü 
beş yıllık plân bile gerçek ücretlerde düşüş olduğunu kabul ederken 
(1963 yıl’. 100 kabul edilecek olursa 1972 başında toptan eşya fiat- 
la n  189’a ücretler İse sadece 125’e yükselmiş bulunmaktadır.) ça
lışanların ücret artışı isteklerine karşı çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.

TÜTED

Katsayı 10 Olmalıdır
(Baştarafı Sayfa l ’de) 

Konjonktür ve Yayın Müdürlüğü ile 
Başbakanlık Devlet istatistik Ens
titüsü yayınlarından alman resmi 
bilgilere göre kamu personelinin ço
ğunluğunun çalıştığı 10 büyük ili
mizde Mart 1970 ve Ağustos 1972 
ay la n  arasındaki geçinme indeksi 
artışlan  şöyledir:

Ankara : % 47,0
İstanbul : % 43,4

Adana : %  30,8
Bursa : % 36,9
Eskişekir : % 29,8
Samsun : % 34,1
Erzurum : % 40,4
Diyarbakır : %  42,6
Antalya : % 37,7

En iyimser tahminlerle bu değerler 
M art 1973’e kadar yüzde 12 daha 
artacaktır.
Bu da son 3 yılda geçinme indeksinin 
ortalam a yüzde 43 artışı demektir 
ki, bu artış bir memurun bütün ya
şantısını alt üst etmeye yeterlidir. 
Bu durumda kamu personelinin üç 
yıl önceki geçinme olanaklarına ka
vuşabilmeleri veya başka bir deyişle 
üıç yıl önceki geçinme düzeylerine 
yükselebilmeleri için aşağıdaki basit 
hesaba göre.
7 x 1.43 =  10,1 olduğu göz önünde 
tutularak, katsayının en azından 10 
olm ası gerekmektedir.

ÜÇ YIL ÖNCEKİ GEÇİNME 
DÜZEYİNE ULAŞMAK İÇİN 
KATSAYI 10 OLMALIDIR
Türkiye çalışanlarının bölünmez bir 
parçası teknik elemanlar olarak, 
Personel Kanununun açık hükümle, 
rinln uygulanmasını, artan hayat 
pahalılığı karşısında 3 yıl önceki 
yaşam a koşullanm ızı sürdürebilme

miz için katsayının en az «10» ol
masını istiyoruz.

TÜTED YÖNETİM 
KURULU

KARARNAMEDEKİ 
AKSAKLIKLAR

(Baştarafı Sayfa l'd e ) 
teknik eleman sorunlarına bir çö 
züm getirm ek üzere hazırlanmadığı

İ M İ M h h M İ
Teknik Elemanlar D em eği ola

rak bir kere daha tekrarlıyoruz. 
Hergün artan hayat pahalılığı karşı- 
s’.ndada teknik elemanlar insanca 
yaşama olanaklanna ancak sendi
kalaşma, toplu sözleşm e ve grev 
haklannı elde ederek kavuşabilirler, 
geri kalan bütün tedbirler yan öde
meler gibi bir aldatmaca olarak kal_ 
m aya mahkumdur.

Eoevit, Melen’le yaptığı göreşmede 
ele alınan konulan şöyle açıklamış
tır :

«Sayın Başbakanla görüşme
mizde Anayasa değişiklikleri 
üzerinde duruldu. Başlangıçta 
ele alınması istenen bazı mad
delerde, özellikle idare üzerin
deki yargı denetimiyle ve üni
versitelerle ilgili maddelerde A- 
nayasa değişikliğine ihtiyaç bu
lunmadığı yolundaki görüşümü
zün geniş ölçüde kabul görül
düğü izlenimini edinerek sevin
dim... Sayın Başbakan, ancak, 
Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili 
bir Anayasa değişikliğinde İs
rarlı... Bu konuda CHP yetkili 
organlarının çok duyarlı olduk
larını, yargı erkinin bağımsızlı, 
ğa gölge düşürecek demokra
tik hukuk devleti kurallarını ve 
Anayasanın bütünlüğünü zede
leyecek bir değişikliği kabul eti 
meyeceklerini söyledim...»
E cevit’in görüşmede sorunlarla ilgili 
açıklaması şöyledir.

«içinde bulunduğumuz ekono
mik durum bazı fedakârlık ge
rektirebilir. Fakat fedakârlık 
topluma dengeli ve adaletli ola
rak dağıtılmalıdır. Tarımda 
maliyeti etkileyen unsurlarda 
büyük fiat artışları önlenemez
ken, köylüden, çiftçiden bir öl
çünün üstünde fedakârlık bek
lenemez. Hayat pahalılığı iki

yılda yüzde 40 dolaylarında ar
tarken işçiden yoksullaşmaya 
razı olması beklenemez. Devlet 
personelinden bir bölümüne 
hakları verilirken, bir bölümü
nün hakkını alamamaya razı 
olması düşünülemez.»
CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 
açıklamasmn bundan sonraki bölü- 
münde, Sıkıyönetim uygulanılan 
konusunda Başbakana anlattığı ko
nuları sıralamış, yayınevleri ile ki- 
tapevlerine karşı davranışlardan ve 
evlerde yapılan kitap aramalarında 
yasak olmayan kitaplara gelişigüzel 
el konmasından duyduğu kaygılar» 
belirttiğini ifade etmiştir. E cevit 
A y n ca  Şikayetçisi bulunduğumuz 
şiddet eylemleri ancak liderler ta
rafından oluşturulup yürütülebilir. 
Asıl kışkırtıcılarla ve liderlerle ye
tinmeyip 12 Mart öncesinin ortamı 
içinde bir takım eylemlere sürüklen
miş olan «Binlerce genci göz al
tına almanın, tutuklamanın 
üniversitelerden çıkarmanın, 
işsiz, güçsüz ve umutsuz bırak
manın tedavi edici hiçbir yönü
nü göremiyorum» demiştir. 
Ecevit, Başbakan Melen’e anlattığı 
sorunlan ve bunların çözüm lenebil, 
mesi için öngördüğü tedbirleri şöy
le ifade etm iştir :

«Gençlerle ve öğretmenlerle de 
yetinilmiyor bir yandan bazı 
reformların gerçekleşmesi nor
mal demokratik ortama dönü
şün şartı gibi gösterilirken, 
öbür yandan, bu reformları bi
linçli ve inançlı olarak uygula
yacak ne kadar devlet memuru 
varsa, bunların ayağı kaydırıl
maya uğraşılıyor. Bunlar ra
hatça tasfiye edilebilsinler diye 
Anayasada yasalarda değişik
lik isteniyor tutucu çevrelerin 
işlerinden attırmaya uğraştık
ları bu gibi memurlara herhan 
gi bir suç veya kusur buluna
mayınca haklarında jurnaller 
düzenleniyor. Bu jurnallere da
yanılarak işlem yapılması dev
let hayatında jurnalciliği teş
vik ediyor. Bu durumda hangi 
kadroyla nasıl reform yapıla-ı 
cak. ?»
Ecevit açıklamasının sonunda ise;

«Hepimiz demokratik rejim 
ortamına bir an önce ulaşmayı 
istiyoruz» demiştir.
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T E K N İ K  E L E M A N L A R I N  
T O P L U M D A K İ  Y E R İ

Toplumların ekonomik yapıları sü
rekli bir değişim ve gelişim  içer, 
sindedirler. Buna bağlı olarak da 
üretim  üişkilerinde değişimler ve 
toplum  yapısında yeni yansıma bi
çim leri ortaya çıkar. Ekonom ik alt 
yapının değişimi doğal olarak o top
lumun siyasal üst yapısını belirle
m e gücündedir. A yrıca , var olan 
kurumlar da bu değişimle birlikte, 
yalayabilm ek için, sürekli bir deği
şim  süreci içine girerler. Bu, ileriye 
dönük, çağın ve ekonominin g ere
ğ in e uygun, yani bir (gelişim ) o l
m ak zorundadır. Aksi, yani geriye 
dönük bir değişimin sosyal evrim  
yasasına ve toplumlardaki dengenin 
▼arlığına ters düşeceğinden, yaşam a 
olanağı yoktur.

Bu nedenle toplum da ekonomik güç 
hangi katların yararına gelişme, 
gösteriyorsa, bir siyası üst yapı ku
rumu olan devletin yönetiminde ie  
o  katların ağırlığı ve etkinliği art
m a gösterecektir. Bu etkinliğe kar
gı toplumun diğer katlarında bir 
karşıtlık, bir tepki ve giderek de
m okratik bir çatışm a doğacağı da 
aynı toplumsal gerekliliğin, ayni di
yalektiğin doğal sonucudur. Hiç 
kuşkusuz sorun, ülke içinde üreti
len ulusal gelirin toplumun çeşitli 
k atlan  arasında paylaşılması ile ta
nımlanmaktadır.

Kalkınma arzusu toplumumuzda çok 
eski sürelerden berj vardır. Ne var-
k i kalkınmanın, bugünkü dünya 
ekonomisi ve stratejisi içinde, an
cak  gerçek bir sanayileşme üe ger- 
çekleşebüeceği düşüncesinin varlığı 
yurdumuzda yeni bir olaydır. Bu 
nedenle son dönemde, sanayileşme 
Çabalan, toplumun bazı kesimlerin
ce  ön plana alınnrş ve gereklüiğl 
artık  tartışm asız onaylanmış bulun
m aktadır. Bu yönde bir ekonomik 
anlayış giderek sanayi kesiminin 
ağırlık  kazanmasına yol açmıştır. 
Bunu da giderek bu katların dev. 
let yönetiminde ağırlık lannı koym a
ları ve ekonomik yapıya kendi çı- 
karlan  yönünde şekil verm e çaba
larına girm eleri izlemiştir.

Yukarıda açıkça belirtm eğe çalıştı
ğ ım ız gibi sorun, ulusal gelirin, ya
ni doğal kaynaklarla, üretilen değe
rin  paylaşılmasıdır. E ğer ulusal ge
lir yeterli değil ise toplum  yapısı
nın bugünkü şekli ile, bazı katların 
çok  zararlı çıkacağı açıktır. O hal
de ortaya çıkan şudur: Y a var olan 
yetersiz ulusal gelirden en çok  pa
y ı alabilmek için toplumun diğer

üretici kesimleri aleyhine bir çaba 
içine girm ek, ya da ulusal gelirin 
artırılması ve bu artımdan en uy
gun bir biçimde yararlanabilmek. 
Bugünkü gerçekler ışığında ve gü ç
ler dengesi içinde biz teknik ele» 
manlar için ilk yol ne toplumsal 
töre ilkeleriyle, ne de insanlık onu
rumuzla bağdaşm ayacağından di
ğer yolda yürüm ek zorundayız.

Bu dem ektir ki teknik elemanlar, 
bir yandan ulusal kalkınmayı ger
çekleştirmek için, kendilerinin de 
üretici bir düzeye erişeceği ekono
mik yapının kurulmasına çalışırken, 
diğer yandan da (güçlü ekonomik 
çevreler, ellerindekini gönüllerince 
verm iyeceğine göre) ürettiğini ala
bilmek için uğraş verm ek zorunda
dır. Bu ise baş tarafta da belirtti
ğimiz gibi siyasal düzeyde ağırlık
larını ve etkinliklerini duyurabilme- 
lerine bağlı olmaktadır.

Bu nasıl gerçekleştirUebüir ? ilk  şık 
siyasal yaşamda bir teknokrat ege
menliğinden yana olmaktır. Bu bazı 
ilerici geçinen çevrelere« teknik ele- 
m anlan yozlaştırm ak için öne sü
rülen bir aldatmacadan başka bir 
şey değildir. Çünkü çağımızdaki eko
nomik güçler dengesi yönünden ola
naksızdır. A y n ca  böyle bir düşün, 
ce toplumun değer üreten diğer ke
simleri üe ters düğmektir ki toplum
sal bir içeriği de yoktur.

D iğeri ise ekonomik güçler içinde, 
teknik elemanların da içinde yer al
dığı, çalışanlar ve değer üretenler 
açısından siyasal ve giderek ekono
mik bir ağırlık sağlayabilmektir. 
Bunun dışında arayacağım ız her çö . 
züm yolu boşa bir çaba sarfı gerek
tirmekten öte bir şey getirmez. Bu 
dengeyi kurmak, her şeyden önce 
varlığımızın bilincine varm ak ve 
dayanışma içinde olacağım ız diğer 
toplum kesimlerini iyi belirlemek üe 
olabilir.

Şayet teknik elemanlar olarak çağ 
daş bilimin uygulayıcısı olmak, yurt 
kalkınmasını halkımızın yararına 
gerçekleştirm ek ve tüm üretici k at
larla birlikte emeğimizin karşılığını 
alarak insanca yaşamak istiyor isek 
bütün bunlann uğraşını verm ek zo
rundayız. Bunun için de yapılacak 
tek şey güçlü olmaktır. Bu ise an
cak belli bir ekonomik doğrultuda 
ve en geniş şekilde bilinçli bir bir
lik  ve örgütlü çalışma ile sağlana
bilir.

Fevzi ŞOLT

Teknikerler Yan 
Ödeme Almayacaklar

Türkiye Yüksek Tekniker 
ve Teknikerler Cemiyeti Ge
nel Başkanı Cihan Hamcisi 
yayınladığı bir hasın bildiri
si ile «verilen yan ödemele
ri almayacaklarını» açıkla
mıştır. «Yan ödemelerin da
ğıtanımda kamu kesiminde 
çalışan yüksek tekniker ve 
teknikerlerin büyük haksız
lığa» uğradığını söyleyen Ci
han Hamsici «bu haksızlığın 
düzeltilmesi için bakanlıkla
ra ve parti liderlerine gön
derdikleri yazıların ilgisizlik
le karşılandığını» da belir
ten Genel Başkan Cihan 
Hamsici özetle şunları söyle
miştir :
«Doğu ve Güneydoğunun en 
güç koşullan altında görevi
ne devam eden teknikerlerin 
mühendis, mimar kademe
sinden tamamen ayn tutmak 
hatta Karayollarında çalı
şan üyelerimize hiç bir öde
me yapılmaması üzüntümü
zü daha da büyütmüştür. Bi
lerek yapılırcasma darbe 
üzerine darbe indirilmiştir.»

ver i l i y o r
Subay, astsubay, uzman çavuş ve 
uzman jandarm a çavuşlanna da 
yan ödeme verilmesine Bakanla p 
Kurulunun 14 Eylül 1972 günü top- 
tantısmda karar verilmiştir. Bakan
lar Kurulunun bu k aran  27 Eylül 
1972 günü Resm i Gazetede yayınla
narak yürürlüğe girmiştir.

Kararnam eye göre 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 21. maddesinde belirtilen 
yüksek mühendis, mühendis, kim ya
ger, tabip, diştabibi, eczacı ve vete
riner sınıflannda rütbelere göre ve
rilen zamların toplamı şöyledir;

General ve Am irallere 1200, albay
lara 1000, yarbaylara 850, binbaşı
lara 800, yüzbaşılara 750, üsteğmen-

TÖB-DEK 
Anayasa ile i lgi l i  
bi ldiri  yayınladı

Türkiye öğretm enler Birleşme ve 
Dayanışma D em eği bir bildiri ya
yınlayarak 1961 Anayasasının uy
gulanmasını istemiş «Başbakan yü
rütmenin işlediği suç karşısında 
kendisinde yargı hakkını görm ek is
tiyor. îlkelUği hangi derecede olur
sa olsun hiç bir dem okratik re jim  
kavramı böyle bir sistemin adı ola
maz» demiştir.

Tüb - Der Yönetim Kurulu bildirisin- 
sinde 1961 Anayasasından Başbaka
nın şikayet etmesi eleştirilmiş şöy
le denümiştir:

«Sayın Bşbakan bu sözleriyle yürü
tülmekte olan öğretm en kıyımının 
m evcut kanunlara aykırı olduğunu 
resmen itiraf etmiş ve bu gayri hu
kuki tasarruflan hukukileştirmek 
İçin Anayasanın değiştirilmesini is
temiştir.

îktidann m evcut yasalara ters dü
şen tasarruflarını hukukileştirmek 
için, sıkıyönetim şartlarından istifa
de ederek Anayasayı değiştirm ek, 
sonra da hukuk devletinden söz et
mek, en hafifinden halkımızı aldat
m ak anlamına gelir. >

lere 600, teğmenlere 550, asteğm en
lere 350 lira.

Yukardaki belirtilen sınıflar dışın
da kalan sınıflardaki subay assubay, 
uzman çavuş ve uzman jandarm a 
çavuşlardan yan ödeme verilm eyen 
sınıflarda görevli olm ayanlarla 14021 
Sayılı Sıkıyönetim  Kanunun 26. 
maddesi kapsamına giren görevlüer- 
den; General ve amirallere 800 lira, 
albaylara 700, yarbaylara 650, bin
başılara 600, yüzbaşılara 550, üsteğ
menlere 450, asteğmenlere 350, kı
demli başvaçuşlara 400, kidemli ça 
vuşlara 300, uzman çavuş ve uz
man jandarm a çavuşlara 250 lira iş  
güçlüğü ve iş riski zammı ödenecek- 
tir.

Askerlere de yan ödeme

TÜTED I HABERLER
Türkiye Teknik Elemanlar 
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