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KARSI MÜCADELEMİZ 
GÜÇLENİYOR

9 Dem okratik kuruluş yöneti
cileri MEYAK'la ilgili sürdür
dükleri kam panya hakkında ba
sm a aşağıdaki açıklam ayı 
yapm ışlardır.

Y aşadığımız sorunlar, A- 
nayasa'nm  öngürdüğü dem ok
ratik  düzen ile anti-dem okratik  
fiili düzen arasındaki çelişkinin 
ürünüdür. Bugün sözkonusu e t
tiğim iz MEYAK sorunu da bu 
çelişkinin bir sonucudur. De
m okratik  güçlerin görevi, Ana
yasa dışı uygulamalara girişen 
siyasal iktidarları Anayasa sınır
ları içine çekmek ve dem okra

sinin sınırlarını genişletmektir. 
Bunun içindir ki, bizler ME-

Y AK sorununu ekonom ik - de
m okratik sorunum uzun bir 
parçası olarak görüyoruz.

4 5 0  BİN DİLEKÇE 
KULLANILDI

45U bin memur, Anayasa' 
n ın  62. maddesindeki dilekçe 
hakkını kullanarak TBMM'ne 
başvurm uştur. Ayrıca 100 bin
lerce m em ur Maliye Bakanlığı
na da dilekçe göndererek ke
sintilerin durdurulm asını yapı
lan kesintilerin iadesini istemiş 
bulunm aktadır.
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Dokuz dem okratik örgüt MEYAK'la ilgili olarak 
başlattıkları kampanyayı üç ay evvel şu cümlelerle bitiriyor
lardı: "onbinlerce dilekçe yeni bir eylem biçimi olacaktır. 
D ilekçe hakkımızı kullanalım."

Bugün ise MEYAK dilekçeleri TBMM ve Maliye 
Bakanlığında cevap bekliyor. Dilekçelerimize verilecek 
cevapları tahm in etmek zor değil. Geri verilme konusunda 
ilgili yasa olmadığı için MEYAK kesintilerinin geri verile
meyeceğini içeren sözlükler dolduracak Maliye Bakanlığı
nın cevaplarını. Şu anda hiçbir yasal dayanaktan yoksun 
olan kesintileri almak için önümüzdeki ikinci bir yol var. 
Maliye Bakanlığının verdiği cevaplarla birlikte Danıştaya 
başvuracağız. İnanıyoruz ki onbinlerce dava dilekçesi bu 
sefer Danıştaya akacaktır. Çünkü memurlar-öğretmenler 
ve teknik elemanlar somut sorunlarına sahip çıkmışlardır. 
Şim diye kadar kampanyamıza tek karşı tepki memurla
rın somut sorunlarından uzak, tabanı olmayan memur 
kuruluşlarından geldi. Hala da cılız olarak sürdürülüyor. 
Memurların ikiye bölündüğünü özellikle kullanarak.

MEYAK kampanyası dem okratik örgüt ve dem okratik 
güçlerin eylem birliği kavramını soyut sloganlardan kurtarıp 
hayata geçirmiş ve bu konuda ilerisi için güzel bir örnek 
vermiştir. Aynı zamanda MEYAK sorunu, ülkemizde 
anii-dem okratik uygulamalara karşı verilen demokrasi 
mücadelesini genişletici yönde adımlar atm ış, toplum um u- 
zun her kesiminde süre gelen ekonom ik ve politik baskının 
m em urlar kesiminde yansıtılmasının mücadelesini başarıya 
ulaştırm ıştır.

Önümüzde şimdi daha güçlü ve büyük görevler var. 
Memurların, teknik elemanların, öğretm enlerin somut 
sorunlarından hareketle, yeni sorunlar çerçevesinde bir ara
ya gelmek, yaratılan potansiyeli aktif bir güç haline getir
mek.

Yüzbinlerce memur, teknik eleman ve öğretm enin 
tek sloganı "sorunlarımız ve bağımsızlık demokrasi için 
birlikte mücadele" olmalıdır. TÜTED HABERLER
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Bugüne dek sürdürdüğümüz 
eylemlerimiz sonuç vermeye 
başlam ıştır. Kesintilerin yasal 
olm adığına karar veren Gülte- 
pe, Ulukışla Belediyeleri kesin
tileri durdurm uş, bugüne dek 
yapılan kesintileri iade etm iş
lerdir. Demokrasi mücadelesi
nin bir simgesi o!an bu halkçı 
tavrın, dem okratik mücadelede 
y e r  alan tüm belediyelerce be
nimseneceği inancındayız.

MEYAK kesintilerinin 
m em ur yararına hangi yönde ve 
hangi am açlarla kullanılacağına 
ilişkin yasa 5 yıldan beri hala 
çıkarılm ad ığ ından  kesintilerin 
durdurulm asının yasaya ve hu
kuka aykırı düşmeyeceği inan
cındayız. Kaldı ki 657 sayılı ya
sa MEYAK kesintilerini kes
m eyen saymanların bu davra
nışlarını suç saymamış ve her
hangi bir yaptırım  da öngörm e
m iştir.

SAYIŞTAY
ERGENEKON'A
GÜVENEMEDİ

M aliye Bakanı MEYAK ke
sintilerinin amacına uygun doğ
ru ltuda kullanıldığını açıkla
m ıştı. Ne varki TBMM adına 
denetlem e görevini yerine geti
ren Sayıştay 'ın  7. Dairesi Sayın 
E rgenekon'un bu açıklam aları
nı ciddi ve bağlayıcı bulmamış, 
onların nerelerde kullanıldığı
nın araştırılmasının Sayıştay

Genel Kuruluna götürülmesini 
kararlaştırm ış bulunm aktadır. 
Anayasa'm ıza göre, son çözüm 
lem ede görevi bütçeyi uygula
yan  siyasal iktidarları denetle
m ek olan Sayıştay 'ın  bu so
runda kendisipe düşen yasal gö
revi yerine getireceğine inan
m aktayız.

SIRA
DA NIŞTA Y ’DA

S ayıştay 'ın  kararım bek
lem enin yanı sıra, m emurlar 
D anıştay 'a  da başvurarak dava 
açm ışlardır.

Anayasa'm ızm  48. m adde
sine göre, sosyal güvenlik ku- 
rum larm ı kurm ak, devletin asli 
görevidir. Bugün memurların 
sosyal güvenliklerini sağlamak 
am acıyla kurulm uş bir Emekli 
S and ığ ı* vardır. Sayuı Maliye 
Bakanı, MEYAK'ın Emekli 
Sandığı dışında emeklilik, ma- 
lüliyet, ölüm yardımları gibi ek 
sosyal sigorta yardımları gibi 
ko n u t yardım ı sağlayacağını i- 
leri sürmüştür. Tasanda, "ME-
Y AK fonlarının ticari şekilde 
işleterek yurt kalkınmasına 
yardım cı sınai ve ticari yatırım 
lara girişecektir." denilm ekte
dir. Bunun anlamı, fonların do 
laylı olarak egemen güçlere ak 
tarılmasıdır. 3,3 milyarlık fon
dan bugün sadece 288 milyon 
liranın kalmış olması, bu fonla
rın  kimlerin yararına kullanıldı
ğının açık kanıtıdır. Siyasal

partiler, memurlara sosyal gü
venlik sağlamada, samimi iseler 
Em ekli Sandığını çalışanların 
denetim inde dem okratik bi
çim de işleyen çalışanların doğ
ru ltusunda yönetilen bir örgüt 
durum una getirirler. Devletin a- 
nayasal görevini unutup ,m e
m urların kişisel paraları ile on
lara ek bir sosyal güvenlik ku 
rum u kurm ak çabası sosyal 
devlet ve hukuk devleti ilkele
rine aykırıdır. BU NEDEN
LERLE MEMURLARIN YÖ
NETİM ve DENETİMİNDE O- 
LACAK EMEKLİ SANDIĞI
NA EVET, MEYAK'A HA
Y IR  DİYORUZ.

MEYAK yasasının engeç 1 
yıl içinde çıkarılması hükme 
bağlanm ıştır. Aradan 5 yıî 
geçm esine rağm en ne MEYAK 
YASASI çıkarılm ış, ne de ön 
görülen yatırım lar yapılm ıştır. 
Anılan yasa süresi içinde çıka
rılm adığına ve MEYAK kurul
m adığına göre %5 kesintiler 
yasal dayanağını y itirm iştir. Bu 
durum da MEYAK kesintileri 
yasası olm ayan bir vergiye dö 
nüşm üştür.

BAKANLAR KURULU~
YETKİSİNİ A ŞM IŞTIR

Muhasebe-i Umumuye K anunu
na göre, hâzinenin sorumluluğu 
altında bulunan em anet, yasal 
yetkisi olm ayan h içb ir idare ve 
m em ur tarafından gasb ve sarf 
olunam az. Oysa Bakanlar K u
rulu 21. 4. 1971 gün ve 7/2267 
sayılı bir kararla bu fonu amaç 
ve yetki dışı kullanmaya baş
lam ıştır. Bu, ağır bir yetki ve 
görev aşımıdır. Çünki yasa, 
fonların kullanılması için yü
rütm e organına yetki verme
m iştir. Memurların kişisel para
ları olan bu fon üzerinde Ba
kanlar K urulunun tasarruf 
hakkı yoktur. Yürütme, hem 
geçerliliğini y itirm iş bir yasa
y a  dayanarak kesinti yap tır
m akla ve hem de bu fonları 
kullanm akla hukuk dışına düş
müştür.

Bizler aşağıda imzaları bu
lunan dem okratik kuruluşlar o- 
larak dem okrasiye, hukukun 
tem el ilkelerine ve anayasaya 
aykırı MEYAK kesintilerinin 
durdurulm asını, bu güne dek 
yapılan %5 kesintilerin faizle
riyle birlikle iadesi için yasal 
ve dem okratik tüm yollardan 
mücadelemizi sürdüreceğiz.Pa- 
rababalarının m emurun cebine 
MEYAK yoluyla ellerini sok
m alarına fırsat, vermeyeceği/..



seydisehirde baskılar 
devam ediyor
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TÜTED GENEL BAŞKANI

BASKILARI KINAMAK ÜZERE

OSMAN AYBERS 

ETİBANK  

GENEL MÜDÜRÜNE 

BİR MEKTUP YOLLADI :

Tüted Seydişehir şube baş- 
kanının işten  atılmasıyla ilgili 
olarak yapılan protestolar ve 
kınamalar devam etm ektedir. 
Geçtiğim iz günlerde de Tüted 
genel başkanı Osman Aybers, 
E tibank genel müdürüne yazdı
ğı bir m ektupla olayı kınamış 
ve "Anayasa dışı zorlamalara 
yönelm iş zihniyeti tüm çalışan
lar mahkum etm işlerdir, m ah
kum edeceklerdir ve hiç bir ya
sa dışı zorlama çalışanları Ana- 
yasa'dan kaynaklanan hak ve 
özgürlüklerini kullanm aktan alı- 
koyam ıyacaktır." dem iştir. Os
m an Aybers’in m ektubu öz ola
rak şöyledir:

"Seydişehir işyerinizde, 
Mühendislerinizden Mak. Y. 
Müh. Haşan Dal ile Metalürji 
Müh. Osman K urtoğlu 'nun işle
rine, çalışanları görüş ve düşün
celerinden dolayı bir tür ceza
landırma anlamına gelen ve ida
renin tarafsızlığı ilkesine ters 

şen bir tutum la, son verildik
ti sonra; "Grup Başkanı Celal 
K urtu luş" imzasıyla yayınla
nan 98 nolu tamimi de idareni
zin çalışanların Anayasal hak 
ve özgürlüklerini kullanmalarını

engelleme amacını güden, Ana
yasa dışı bir tu tum  olarak de
ğerlendiriyor, bu ve benzeri 
davranışları şahsınızda protesto 
ediyoruz."

denilen m ektupta daha 
sonra, Anayasa nın kişiler ve 
derneklerle ilgili bazı m addele
ri hatırlatıldıktan sonra, şöyle 
devam etm ektedir;

"Yayınlanan genelgede yer 
alan şu cümleler, "H er hangi 
bir cem iyet, dernek, kulüp ve 
benzeri teşekküllerin normal 
veya yönetim  kurulu üyesi ola
rak, ferdi yahu t tüzel kişilik ha
linde beyanat bildiri vesaire gi
bi faaliyetlerde bulunmak, ilgi
li şahısların personeli oldukları 
kuruluşlarca tahkikata maruz 
kalmalarını önlem ez." her ne 
kadar ferdi faaliyetlerden bah
setm ekte isede, cümlelerde be
lirtilen faaliyet çeşitlerine gö
re, aslında gene açıkça da belir
tildiği gibi bir tüzel kişilik faali
yetinin kastedildiği açıktır. Bu
nun ise Anayasa'da belirtilen 
temel haklara yöneldiği görül
m ektedir."

"Aslında yüzde yüz Anaya
sal bir hak olmakla beraber, 
kullanılması halinde, bir tahk i
kat ile karşılaşılacağı bildirilen 
bir hakkın, bu Anayasal niteliği 
ortadan kalkm akta ve Anayasal 
tem inat zedelenm ektedir."

Diye devam eden m ektup 
genelgenin bir tehdit niteliği
ni taşıdığını belirtm ekte ve

şöyle sona erm ektedir."B u ya
sal tehdit niteliği de şuradan 
gelm ektedir. Ne gariptir ki, her 
hangi bir dernek ve benzeri ça
lışm anın, eğer bir hukuk dışı, 
yasa dışı nitelik gösteriyorsa, 
bu  takdirde gerekli kanuni mü
eyyide ile karşılaşacağı değil,
’ 'personeli oldukları kuru luş
larca" bir tahkikata maruz ka
lacakları ifade edilmektedir. 
B undan ise şu anlaşılm aktadır. 
Bu tür çalışm alar, ilgili kanun

lara göre, faraza bir suç n iteli
ği taşımasa bile, personeli ol
duğu  kuruluşça gene de bir 
tahk ika t söz konusu olabile
cektir. Bu da, bu kuruluşların, 
kanunların  genelliği ilkesi dı
şında idarenin tek taraflı ve ta- 
rafgirane hareket edebileceği 
anlam ını ortaya koym akta, bu 
suretle bir taraftan  idarenin bir 
disiplin işlemi tehdidini taşıd ı
ğı kadar, idarenin tek taraflı o- 
larak ve hukuk dışı davranabi
leceği ihsasını da taşıyarak ida
renin  yozlaştırılabileceği sonu
cunda bir anlam tevlit e tm ek
tedir.

Bu nedenlerle, bahsi geçen 
9 8  noîu tam im in antidem okra
tik , Anayasal haklara ters dü
şen  ve genel olarak hukuk dışı 
b ir  niteliği vardır.

9 8  Nolu tamimi ve bunun 
ardındaki Anayasa dışı zorla
m alara yönelm iş zihniyeti tüm 
çalışanlar m ahkum  etm işlerdir, 
m ahkum  edeceklerdir; ve hiç 
b ir yasa dışı zorlama, çalışanla
rı Anayasadan kaynaklanan 
hak ve özgürlüklerini kullan
m aktan alıkoy amayacaktır.

bir tamim daha!
SEYDİŞEH İR 'DE TAMİMLER YAY INLANARAK  

ANAYASAL HAK VE

ÖZGÜRLÜKLER TEHDİT EDİLMEKTEDİR.
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bandırmada 
kıyım

TÜTED Şubelerinden Haberler

TÜTED İstanbul Şubesi TÜTED İzmir Şubesi

/ TÜM ÇALIŞANLAR,
1 HAKLARINI ANCAK

ÖRGÜTLEMEREK 
ELDE

EDEBİLİR

Etibank 'a ait Bandırma 
Sülfrik asit fabrikasında işç i ve 
teknik eleman kıyımı başladı.

Türk - İş sendikasından ay
rılarak DİSK'e bağlı Petrol 
Kimya - îş  sendikasına geçmek 
isteyen işçi ve teknik elemanla
rın direnişi sonunda Fabrika 
yönetim i 26 kişinin işine son 
verdi.

Petrol - Iş üyesi Cevdet El
gin ile DtSK 'e bağlı Petrol 
Kimya - tş  üyesi Rıdvan Alkay 
adlı işçi arasında çıkan ta rtış
ma Petrol - İş ve fabrika yöne
timi tarafından disiplin kurulu
na getirilmiş ve Rıdvan Alkay' 
ın işine son verilmiştir.

A rkadaşlarının işine son 
verildiğini öğrenen ve Petrol -

MİTİNGTEN BİR GÖRÜNÜŞ

Fabrika yönetim i Ekim ayı 
başlarında iki işçinin fabrika 
dışında yaptıkları bir tartışm a
yı sebep göstererek Petrol Kim
ya - Iş üyesi işçinin işine son 
vermiş, bunun üzerine 300 ka
dar asit işçisi direnişe geçm iş
lerdi.

Onbeş gün kadar devam e- 
den direniş sırasında her türlü 
anti dem okratik baskı yolunu 
kullanarak direnişi kırmaya ça
lışan fabrika yönetim i en son 
direnişin sona ermesi halinde 
işçilerin isteklerinin yerine ge
tirileceğini, işten  atılan işçinin 
yer iden işe alınacağını bildir
miş ancak direniş sona erdik
ten sonra işine son verilen işçi 
yeniden işe alınmadığı gibi ay 
rıca 25 işçi ve teknik elemanın 
daha işine son verilmiştir.

26 işçi ve teknik elemanın 
işine son verilmesine sebep ola
rak gösterilen olaylar ve direniş 
şöyle gelişmiştir :

iş sendikasında örgütlenmek is
teyen işçiler olayı protesto  et
mişler ve işi bırakm ışlardır.

Çevrede geniş yankı uyan
dıran direniş Bandırmalılar ve 
çeşitli işç i kuruluşları aktif bir 
şekilde desteklemişler, işçilerin 
işvereni protesto etm ek için 
düzenledikleri miting büyük bir 
ilgi görmüştür.

İşverenin haksız tutum unu 
kınamak ve işçi isteklerini ka
m uoyuna duyurm ak için dü
zenlenen m itingte işçiler istek
lerini şöyle sıralamışlardır.

1 — Haksız olarak işine 
son verilen işçinin işine iadesi

2 — Kanunsuz olarak kesi
len ücret farklarının ve verilme
yen sosyal hakların verilmesi

3 — Disiplin kuruluna sülf- 
rikasit işçilerinin seçeceği üç 
temsilcinin de alınması

4 — Direnişte geçen günle
re ait ücretlerin tam olarak ö- 

denmesi. B jŞgfllİB M M B I l I l j

TÜTED,TÜM-DER, TÖB-DER 
TÜM A S OLARAK

— Grevli ve top lu  sözleş
meli sendikal haklarımız için  i- 
leri

— 12 Sayılı kararnam enin 
anti-dem okratik 71. 76. m ad
deleri kaldırılmalıdır.

— Sermayeye kredi kayna
ğı olan kanunsuz MEY AK k e
sintileri derhal geri verilmelidir.

— Emekli Sandığı otel, 
m otel, diskotek yerine öğ re t
mene, teknik elemana ve m e
m ura dönük yatırım lar yapm a
lıdır,

İçeriğindeki afişlerimizi 7. 
11. 1975 tarihinde yapıştıran  
m em ur, öğretm en ve teknik e- 
leman arkadaşlarım ızdan 60 'a  
yakını gözaltına alındı.

Afişlerle ilgili tüm yasal iş 
lemlerin yerine getirilmesine 
rağm en İstanbul Valiliğinin 7. 
11. 1975 tarih  ve 34 -1 1 /5 1  sa
yılı genelgesi ile Em niyet Gö
revlilerinin giriştiği bu hareket 
MC İktidarının sınırlı dem ok
ratik haklara bile tahammülsüz
lüğünün bir göstergesidir.

Bugüne kadar teknik ele
man, m em ur ve öğretm enlere 
yöneltilen baskı ve terörün bir 
uzantısı olan bu hareket TÜ
TED, TÜM-DER, TÖB-DER, 
TÜMAS tarafından yapılan bir 
basın toplantısıyla protesto e- 
delmiş ve basma şu ortak  aç ık 
lama yapılm ıştır:

"Ekonom ik ve sosyal alan
da gittikçe batağa saplanan MC 
İktidarı kurtu luşunu baskı ve 
terör uygulamalarında aramak
tadır.

İşç i sınıfı üzerinde sürdü
rülen yoğun terör, çalışanla
rın bir kesimi olan bizler üzeri
ne de kaydırılm ıştır.

Öğretm enler, memurlar, 
teknik elemanlar her geçen gün 
biraz daha yoksulluk içine iti
lirken, yükselen dem okratik bi
linçleri karşısında uğradıkları 
ölüm-kıyım-sürgün gibi faşist 
uygulamalarla daha çok karşı 
karşıya geliyorlar.

Son olarak 870 bin kamu 
personelinden yasal dayanağı 
olm adan alınan MEY AK kesin

TÜTED İzmir Şubesinin 
düzenlediği "Teknik Elem anla
rın ve diğer Kamu Personelinin 
sendikalaşm a sorunları ile bu 
sorunların Dünya ve ülkem izde
ki gelişimi" konulu konferans 
kalabalık bir dinleyici kitlesi ta 
rafından ilgiyle izlenm iştir. 

K onferansı veren Türk Hukuk 
K urum u Başkanı Prof. Dr. Mu
am m er Aksoy konuşm asında 
özetle şun lan  söylem iştir.

"Teknik Elemanların sen
dikalaşm a mücadelesi, tüm ça
lışanların sendikalaşm a müca
delelerinin bir parçasıdır. Bun
dan ayn  düşünülemez. Bugün 
dünyada Faşist diktatörlüklerin 
dışında h içb ir ülkede çalışanla
rın sendikal özgürlükleri kısıt- 
lanm am ıştır. Dünyanın pekçok 
ülkesinde güvenlik kuvvetleri 
dahi sendikalıdırlar, ve grev ya
pabilm ektedirler."

12 M art faşizmini "siyasi 
irtica" olarak niteliyen Aksoy, 
konuşm asını şöyle sürdürmüş - 
tür. "1961 Anayasası ile getiri
len çalışanlar yararına tüm hü
kümler bu siyasi irtica döne
m inde geri alınmış ve bu arada 
m emurların sendika kurmaları 
yasaklanm ıştır."

Aksoy, konuşm asının bi
tim inde h içb ir gücün m em urla
rın  sendika kurm a ve grev hak
larını engelleyemiyeceğini be
lirtm iştir.

AKSOY KONUŞURKEN V

tilerini geri almak ve sendikal 
haklarım ıza kavuşm ak için  gi
riştiğim iz yasal afışlem e eyle
mimiz engellenmiştir.

Ellerinde alındı belgesi ve 
bildirimi bulunan 6 0 ’a yakın 
arkadaşım ız, Vali Yardımcısı 
N ihat Tözgen'in 7. 11. 1975 ta
rih ve 34 -1 1 /5 1  sayılı genelge
siyle, karakollara çekilm iş, a- 
fışleri yırtılm ış, yapıştırılan a- 
fışler söktürülmüştür. Bu genel
genin İçişleri Bakanlığının o- 
nayı alınarak yayınlandığı ileri 
sürülmektedir.

Bizler dört dem okratik  ör
güt olarak zaten geçimimize 
yetm iyen üç kuruşluk maaşla
rım ızdan, MEY AK yüzdele- 
rini kestirm em ek için  sonuna 
kadar direneceğiz.

İlk olarak TBMM Dilekçe 
Kom isyonuna ve Maliye Bakan
lığına MEY AK kesintilerinin 
iptali ve bugüne kadar kesilen 
paraların faizleriyle birlikte geri 
ödenmesi için  dilekçelerimizle 
başvuruyoruz.

Bununla ilgili çalışm aları
mız D em okratik mücadele y ö n 
temleri içerisinde giderek arta
caktır.

Alınterimiz olan 5 milyara 
gözdikenler örgütlü ve dem ok
ratik mücadelelerimizle yenilgi
ye uğrayacaklardır.

Şunu da çok  iyi biliyoruz 
ki ekonom ik sorunlarımız ve 
sosyal güvencemiz, ancak toplu 
sözleşmeli ve grevli sendikal 
haklara kavuşmam ızla çözüle
bilecektir."

SAYFA 3



meyak sorunu ve
yargı yolları

"Kuvvetler ayrım ı" pren
sibi demokrasinin özünü o luş
tu ran  en önemli unsurlardandır. 
Bütün deinokratik ve çağdaş 

hukuk devletlerinde olduğu gi
bi, anayasamızda da "Kuvvet
ler aynm ı" prensibi kabul edil
m iştir ve tem inat altına alın
mıştır. Yasama, yürütme ve 
yargı yoluyla denetlenebilm e
sini mümkün kılar.

1961 A nayasasının 114. 
maddesinde de idarenin hiçbir 
eylem ve işleminin yargı dışı 
kalamayacağı belirtilmiş ve bu 
görev başta Anayasa mahkeme
si olmak üzere Danıştay ve Sa
y ıştay 'a  verilmiştir.

Anayasa mahkemesi, ana
yasanın kendisine vermiş oldu
ğu bu yetkiye dayanarak, yine 
Anayasada belirtilmiş olan 
yetkili kişi, kurum  ve merciile- 
rin müracaatı üzerine yasaların 
anayasaya aykın olduğu yolun
daki iddiaları inceleyerek kara
ra bağlar.

Devlet m emurlarının hak 
ve menfaatini doğrudan doğru
ya ilgilendiren ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile 
kurulm ası öngörülen MEYÂK' 
ın kanunda öngörülen 1 yıllık 
süre geçmiş olmasına rağmen 
kurulam am ış olması, bu kitleyi 
idarenin haksız ve kanuni da
yanaktan yoksun bir eylemi ile 
karşı karşıya getirmiştir.

"657 sayılı Devlet Memur
ları K anunu'nun bazı m addele
rinin değiştirilmesine, bazı 
maddelerinin kaldırılmasına ve 
bazı maddeler eklenmesine da
ir 12 sayılı kanun hükmiinde 
kararnamenin değiştirilerek 
kabulü hakkındaki" 1897 sayılı

kanunun MEYAK kesenekleri 
ile ilgili hükmü esas alınarak, 
yetkili kişi ve kurum larca ana
yasa mahkemesine başvurm a 
im kânı vardı. Ancak bu im kân 
bugün süre yönünden ortadan 
kalkm ış bulunm aktadır.

Bu kanuni dayanaktan 
yoksun uygulama karşısında 
halen başvurulabilecek mercii- 
leri ve hangi yasal yolların açık 
olduğunu şöylece belirleyebili
riz.

1 — V atandaşlar anayasa
nın 62. m addesinin kendisine 
vermiş olduğu dilekçe hakkını 
kullanarak teker teker TBMM' 
ne ve idareye müracaatla, kesin
tilerin durdurulm asını ve şim di
ye kadar yapılm ış olan kesinti
lerin kanuni faizleri ile birlikte 
kendilerine iadesini bir dilekçe 
ile isteyebilirler.

2 — Memurlar bağlı o lduk
ları kuruluşlardan, 30.11.1971 
tarihinden itibaren yasal daya
naktan yoksun kaldığı gerekçe
siyle kesintilerin durdurulm ası
nı isteyebilirler. İdare bu iste
me 90 gün içerisinde olumlu 
veya olumsuz cevap vermek du 
rum undadır. İdarenin olumsuz 
cevabı karşısında 90 gün içeri
sinde D anıştay 'a başvurm a yo 
lu açıktır. D anıştay 'a açılabile
cek dava tam  yargı davası ola
caktır. Bu davanın açılabilmesi 
için bazı şartların tahakkuku 
gereklidir. Bir idari işlem veya 
kanuna aykın  olmalı, kişinin 
bu eylem veya işlem den m en
faati haleldar olmalı, bu haksız 
ve hukuka aykırı durum  halen 
devam ediyor olmalıdır.

Görüldüğü gibi MEYAK 
konusu bu unsurlan içermekte-

Dursun Bilâ
—---------------- Sayıştay Denetçisi

dir.Ancak daha önce de belirt- 
diğimiz gibi bu davanın açıla
bilmesi için kişinin once idare
ye başvurarak kesintilerin dur
durulmasını istemiş ve reddi 
yolunda bir ön karar almış ol
ması şarttır.

3 — Y ukanda sözkonusu 
şartlar çerçevesinde D anıştay 'a 
açılacak olan davada, davacı a- 
nayasaya aykırılık iddiasında 
bulunabilir. Bu iddia D anıştay ' 
ca ciddi bulunduğu takdirde 
D anıştay da konuyu Anayasa 
m ahkemesine intikal ettirebilir.

4 — MEYAK keseneklerini 
kesm ekte olan saymanlar bu 
kesenekleri kanunsuz ve anaya
saya aykın  olduğu gerekçesiy
le kesmedikleri taktirde kendi
lerini kesmeye zorlayabilecek 
hiçbir mercii yoktur. Bu kişiler 
sadece "Devletin gelir, gider ve 
m allannı ve sayman hesaplannı 
TBMM adına denetlem ekte" 
görevli olan Sayıştay 'a hesap 
vermekle yükümlüdürler. Sayış
tay  kendilerine sorumluluk 
yükleyebilir. Ancak sorumlular 
aleyhlerindeki Sayıştay ilâm ı a- 
leyhine D anıştay 'a başvurabi
lirler. D anıştay da konuyu A- 
nayasa mahkemesine götürebi
lir.

5 — Konuyu Sayıştay Ge
nel Kurulu 832 sayılı yasanın 
kendisine vermiş olduğu yetki
ye dayanarak ve Sayıştay baş- 
k anının istemi ile karara bağla
yabilir.

Kanımızca MEYAK soru
nuna ilişkin yargı yollan  bun
lardır. İnancımız odur ki yük
sek mahkemelerimiz bu soru
nu m em ur lehine adil bir çözü
me bağlayacaklardır.

tüm-der
1. genel 
kurulu

Tüm Memurlar Birleşme ve 
Dayanışma Derneğinin I. Ola
ğan Genel Kurulu 22. KASIM. 
1975 tarihinde saat 10 .00 'da 
Makina Mühendisleri Odasında 
toplandı.

TÜM - DER Genel Başkanı 
M ithat G örkem 'in açış konuş
ması ile başlayan Genel Kurul 
Divant Başkanlığına Derneği
miz Genel Başkanı Osman Ay- 
bers seçildi.

Saat 22 .00’ye kadar devam 
eden genel kurul'da konuklar 
birer konuşm a yaptılar.

Konuk olarak davet edilen 
TİP Genel Başkanı Behice Bo
ran ve CHP Genel Başkanı Bü
lent Ecevit Parti kurullarının 
toplantı halinde olması nede
niyle katılam ayacaklannı bildi
rerek birer başarı mesajı gön
derdiler.

Genel Kurulda TSİP adına 
Genel Başkan A hm et Kaçmaz, 
Ankara Belediye Başkanı Ve
dat Dalokay, TMMOB adına 
Başkan Teom an öz tü rk , TÖB - 
DER adına Genel Sayman Avni 
A ytan, TİB adına başkan Ay
dın K öym en, TÖD adına baş
kan Cevat Geray, TÜS -DER a- 
dına Haşan Fehmi Mavi, Sayış
tay  D enetçiler Dem eği Başkanı 
Musa özdem ir birer konuşm a 
yaptılar. Konuklar TÜM -DER' 
in tek ve en güçlü m em ur örgü
tü olduğu ve büyük bir gelişim 
içinde bulunduğunu vurgulaya
rak m em urlann TÜM - DER i- 
çinde birleşmeleri gerektiğini 
savundular.

Yönetim  Kurulu seçim le
rinden sonra 23. Kasım. 1975 
günü yapılan genel yönetim  ku
rulu toplantısında Erhan Tez- 
gör Genel Başkanlığa, İzzet A- 
ra ra t Genel Başkan Yardımcı
lığına, getirildiler. Merkez Yü
rütme Kurulu ise Genel Sekre
terliğe TÜM - DER eski genel 
başkanı M ithat G örkem 'i, Ge
nel Saymanlığa N ahit Hacıköy- 
lü'yü getirdi. Diğer Y önetim  
Kurulu üyeleri ise Mermin Coş
kun, Rengin K ocabıyıkoğlu, 
Salih Elver, Tülin Özden, Ay
han Başaran.

BANDIRMA
Baş tarafı 2. sayfada

Onbeş gün kadar devam e- 
den direniş işçilerden bir kıs
mının işbaşı yapması ve işvere
nin işç i isteklerinin yerine geti
rileceğine dair söz vermesi üze
rine sona ermiş ve işçilerin ta 
mam ı işbaşı yapm ak istem iş
lerdir.

Ancak işbaşı yapm ak için  
işyerine gelen işçilerden bazıla- 
n  kartlarının alındıklarını gör
müşler ve durum u sordukların
da "başınızın çaresine bakın " 
cevabını alm ışlardır. *

İşlerine son verilen 26 işç i
den yedisi fabrikada teknik  ele
man olarak çalışm aktaydılar.

' İşlerine son verilen tekni
kerlerin isimleri şöyledir:

Saffet Kabaloğlu, Hüseyin 
Şebeci, Cemil Çilen, M ehmet 
Atılgan, Salih V aroşlu, Yasef 
Acer, Sabahattin Pravdalı.

Bu arada fabrika yöneti
minin direnişe katıldı gerekçe
siyle, direniş sırasında yıllık iz
nini kullanm akta olan bir işç i
nin de işine son vermesi dikkati 
çekm iştir.
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