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Yerel seçimler öncesinde artan faşist baskı
ve saldırılar giderek daha da yoğunlaşmaktadır.
Faşist baskı ve saldırılara, kitle örgütleri ve genç
lik örgütleri doğrudan hedef olmaktadır.
TMMOB binası 15 Aralık 1977 Perşembe gü
nü, AP genel merkezi yakınında meydana gelen
bir olay bahane edilerek ve bu olaydan yaklaşık
20 dakika sonra, polis tarafından aranmak isten
miştir. Aynı anda, başlarında bir AP'li parla
menter ve AP genel merkezinden çıkan bir gru
bun da bulunduğu faşist saldırganlar, polisin
gözleri önünde taş ve şişelerle binaya saldırmış-
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GERILETEM EZ!

o

Faşistlerin bombalı sal
dırılarına hedef olan
TMMOB binasından bir
bölüm.

0

Mamak halkı ve demok
ratik kitle örgütleri tem
silcileri, saldırıya uğra
yan Halkevi önünde.
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Bu arada binaya izinsiz girilemeyeceğini bil
diren TMMOB Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz
Türkyılmaz ve İnşaat Mühendisi Ahmet Epli, bir
kısım güvenlik kuvvetleri ve saldırganlar tarafın
dan dövülmüşler ve polis tarafından götürülmüş
lerdir. Bu olaydan dört gün sonra, 20 Aralık Salı
akşamı TMMOB bombalanmış ve tahrip edilmiş
tir. Olaylarla ilgili açıklama yapan TMMOB yet
kilileri, faşist baskı ve saldırıların mücadelelerini
geriletemeyeceğini bildirmişlerdir.
Aynı günlerde demokratik kitle örgüt yöneti
cileri, Halkevi Genel Başkanı Ahmet Yıldız'la
birlikte Mamak'taki faşist baskıyı protesto et
mek ve saldırılara hedef olan Halkevi Mamak
Şubesini tekrar faaliyete geçirmek için Mamak
Halkevi binasında Mamak halkıyla birlikte bası
na ortak bir açıklama yapmışlardır. Bir gün son
ra Mamak Halkevi iki kez bombalanmış ve bina
oturulamayacak hale gelmiştir.
Faşist saldırıların hedef aldığı ADMMA öğ
rencilerinin oturduğu bir kahvehaneye konulan
bomba sonucu 17'si ağır olmak üzere 56 öğren
ci yaralanmış ve 2 öğrenci ölmüştür. Konu ile il
gili açıklama yapan demokratik kitle örgütleri,
ADMMA'daki öğrenci gençliğin mücadelesine
omuz vereceklerini bildirmişlerdir.

FAŞİST
SALDIRILARA
KARŞI MÜCADELE
YÜKSELİYOR
Emperyalist-kapitalist dünya sistemi ve onun bir
parçası olan Türkiye'nin içinde bulunduğu genel bu
nalım, 1977'nin sonlarında gittikçe derinleşmektedir.
Dış ticaret açığının durmaksızın artması, döviz darlı
ğı, hayat pahalılığı ve işsizliğin korkunç boyutlara
ulaşıyor olması, derinleşen bunalımın göstergeleridir.
Bunalım derinleştikçe, ekonomik-demokratik kitle
hareketleri yükseliyor, daha örgütlü ve daha disiplinli
olmaya yöneliyor. Tekelci sermaye ise, bu hareketle
rin karşısına, faşizmi tırmandırarak çıkmaya çalışıyor.
Faşizm, bir yandan saldırırken, diğer yandan barış
çağrıları yapıyor, sosyal reformcu kisvesi altında
emekçi kitlelere şirin görünmeye çalışıyor.
Kuzu postuna bürünen ku rt, faşizmin tırmanışında
farklı b ir taktiksel konuma geçiyordu. İlericiler, de
mokratlar ve sosyalistler ve onların örgütleri faşist de
magojiyi büyük ölçüde teşhir etti. Faşizm, kendini
kitlelere yutturamadı, yutturamıyor.
İçinde bulunduğumuz günlerde faşizm tekrar eski
taktiklerini daha da sert olarak denemeye başladı. Fa
şizm emekçi kitlelere saldırarak, kitlesel kıyımlarına
girişmeye başladı. Nerede örgütlü, disiplinli birantifaşist kitle hareketi varsa, faşizm oraya bombalı ve si
lahlı olarak saldırıyor.
ODTÜ öğrencilerinin, öğretim üyelerinin ve işçile
rinin üniversitedeki faşistleştirme hareketine karşı k it
le halinde ve örgütlü olarak verdikleri mücadele, faşiz
mi büyük ölçüde geriletmiş, onları tecrit etmiştir. " İş 
ç i" adı altında üniversiteye sokulan faşist militanlar
tecrit olmuşlar ve etkisiz durumda kalmışlardır. Fa
şizme karşı mücadelede, bireysel mücadele yerine ör
gütlü kitle mücadelesi, doğruluğunu bir kez daha gös
term iştir.
Yenilginin, gerilemenin verdiği şaşkınlıkla çaresiz
\ ^ k kalan
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faşistler, üniversite bahçesinde oturan öğrenci

lere ateş etmişler, iki öğrencinin ağır bir şekilde yara
lanmasına ve b ir öğrencinin ölmesine yol açmışlar ve
sonra ODTÜ'yü terkedip gitmişlerdir.
Aynı şekilde, AD M M A'nın faşistleştirilmesine kar
şı uzun bir süreden beri kitle mücadelesi veren ve
ADMMA'da faşizmin oyunlarını boşa çıkaran ADMM A 'lı öğrenciler üzerine bombalarla saldırılmıştır.
Terör ve cinayetler, sadece kitleler üzerinde değil,
ilerici, demokrat unsurlar üzerinde bireysel olarak da
uygulanmaktadır. Yine sokaklarda öğrenciler, işçiler
kurşunlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz ay içinde iki
Kıbrıslı öğrenci, faşistler tarafından kaçırılarak sorgu
ya çekilmiş, işkence yapılmış ve sonunda kurşuna di
zilmişlerdir.
Faşizm, tüm emekçilerin örgütlerine silahlı, bom
balı saldırılar düzenlemektedir. TMMOB'ye, TÖB-DE R
Şubelerine, Halkevleri Şubelerine ve diğer ilerici, de
mokrat, sosyalist kuruluşlara ve partilere yapılan
bombalı saldırılar tip ik örneklerdir.
Tüm bu saldırılarla yapılmak istenen, emekçi k it
lelerin yıldırılarak, onların faşizme ve emperyalizme
karşı mücadelesinin yükselişini durdurmak ve demok
ratik toplumsal muhalefeti yok etmektir. Saldırılar
emekçi yığınları hedeflediği kadar olmasa dahi, bur
juvazinin bazı kesimlerini de içine almaktadır.
Saldırıları geriletmenin tek yolu ise, emekçi yığ ın 
ların birleşik örgütlü mücadelesinden geçmektedir. So
mut olarak, demokratik güçlerin eylem birliğini güç
lendirmek ve güçlü b ir antifaşist-anticmperyalist ey
lem platformu oluşturmak güncel ve ivedi görev ol
maktadır.
Demokratik güçlerin kitleleriyle katılacakları ey
lemler faşizmi gerileteçektir. Bu ODTÜ, ADMMA di
renişlerinde böyle olmuştur, bundan sonra da böyle
olacaktır.

_________________________________X
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ASGARİ
ÜCRET
EN A Z
5000 LİRA
OLMALI
0

H A LU K ORHUN / TÜTED Genel Sekreteri

1978 yılına girerken işçi ve emekçilerin ödemesi
gereken fatura, dışa bağımlı kapitalist yapının iflasa git
mesiyle giderek kabarmaktadır. Uluslararası sermayenin
örgütü IMF, bunalıma çare olarak ücretlerin dondurul
masını, liranın değerinin düşürülmesini, kalkınma hızı
nın düşürülmesini, yatırımların durdurulmasını önermek
tedir. IMF'nin önerileri işçi ve emekçilerin, memurların
hayatlarına zam, ekonomik demokratik haklarının kısıt
lanması ve fedakarlık şeklinde yansımaktadır. Bunun en
somut örnekleri; 4. Beş Y ıllık Plan döneminde reel üc
retlerde hiçbir artışın öngörülmemesi, işçi ve emekçile
rin tüketimlerinin kısıtlanmasının hedeflenmesidir.
Bugünlerde asgari ücretin saptanması çalışmaları, bu
nedenle yüzbinlerce işçi ve emekçiyi, kamu kesiminde
çalışan memurları doğrudan ilgilendirmektedir.
Asgari ücretin bir sefalet ücreti olmaktan çıkarılıp
gerçekten "b ir işçini ekonomik, toplumsal ve kültürel
gereksinimlerini asgari düzeyde -ailesi ve çocuklarıyla
birlikte- karşılamaya yetecek ücret" şeklinde saptanma
sı için mücadele vermek gerekmektedir. Bu mücadele
başta işçi sınıfı olmak üzere tüm çalışanların ortaklaşa
verdiği bağımsızlık ve demokrasi mücadelesine güç kata
caktır.
Asgari ücretin yukarda tanımını yaptığımız düzeye
çıkarılmasının ilk şartı; asgari ücretin saptanması için oluşturulan platformda işçi ve emekçilerin, kamu kesimi
çalışanlarının ağırlıklı olarak yer alması, söz ve karar sahi
bi olmasıdır. Çalışmalarını sürdüren asgari ücret komisyo
nunun 2 /3 'si siyasal iktidar ve işverenleri temsil eden
üyelerden, 1/3'i ise en çok üyeye sahip işçi sendikasının
temsilcilerinden oluşmaktadır. Komisyonu, tekelci ser
maye ve onun iktidardaki temsilcisi MC ve sarı sendikacı
lığın başını çeken TÜ RK-İŞ'in temsilcileri meydana ge
tirmektedir. Görüldüğü gibi işçi ve emekçilere sattıkları
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iş gücünün asgari karşılığının belirlenmesinde söz hakkı
tanınmamaktadır. Demek ki asgari ücretin saptanmasında
ilk verilecek mücadele, komisyon temsilcilerinin bileşimi
ni değiştirmek olacaktır. Komisyon ağırlıklı olarak sınıf
ve kitle sendikacılığını savunan DİSK ve kamu kesimi ça
lışanlarının örgütlendiği ilerici demokrat kitle örgütlerin
den oluşmalıdır.
Asgari ücretin belli bir düzeyde saptandıktan sonra
belirlenen ücretin altına düşürülmemesi yasa gereğidir.
Ama uygulama tam tersidir.
Özellikle sendikalaşmamış işyerlerinde bordrolar as
gari ücrete göre düzenlemekte, fakat ücretler asgari üc
retin çok altında verilmektedir. Böylece işverenler gider
lerini yüksek göstererek vergi kaçırmakta ve maliyetleri
yüksek göstererek malın fiyatını yükseltmekte kendileri
ne yeni bir olanak sağlamaktadır. Yani asgari ücretin
yüksek saptanması için verilecek mücadele yetmemekte,
uygulanması ve uyulamanın eksiksiz olması için de müca
dele vermek gerekmektedir.
Yasaya göre yeni saptanan asgari ücretin altında üc
ret alanların ücretleri yeni asgari ücret düzeyine çıkarıl
makta, asgari ücretin üstünde ücret alanlara yeni hiç bir

ASGARİ

ücret

27.8.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1475 sayılı İş
Yasasının 33. maddesi, asgari ücret konusunda şöyle d i
yor:
"Hizmet akdi ile çalışan ve kanunun kapsamına gi
ren her türlü işçi ile gemi adamı ve gazetecilerin ekono
mik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma
Bakanlığınca, Asgari ücret Tesbit Komisyonu aracılığı
ile ücretlerin asgari hadleri en geç iki senede bir tesbit edilir. "
Asgari Ücret Yönetmeliğine göre asgari, ücret, "bir
işçinin ekonomik toplumsal ve kültürel gereksinmelerini
asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret"şeklinde belir
leniyor.
Yasadaki tanımı ile yasaya göre çıkarılan yönetme
likteki tanımı farklı yorumlara açık olan asgari ücret,
şimdiye kadar tüm ilerici sendika ve kuruluşların öneri
leri dışında şöyle saptandı:
Yıllar
1969
1973
1974
1976

TL/ay (BRÜT)
585
750
1200
1800

TL/ay (NET)
526
638
948
1302

TL/gun (BRÜT)
19.50
25.00
40.00
60.00

1972 yılında asgari ücret, günde 25 lira bürüt olarak sap
tanırken, ilerici sendika ve kuruluşların istediği miktar
net 77 lira idi. Buğun geçerlilikte olan asgari ücret henüz
1972 yılı ücretine ulaşılabilmiş değildir.

• EN AZ GEÇİM İNDlRlMl
31.12.1960'ta kabul edilen 193 sayılı Gelir Vergisi
. Yasasının 31. maddesinde "mükelleflerin günde 5, ayda

hak verilmemektedir. Şimdiye kadar saptanan asgari üc
retlere baktığımızda genel olarak asgari ücretin sendikal
hakka sahip en az işçi ücretinin altında saptandığını gö
rürüz. Bu ücret, sendikalı işçilerin uğrunda mücadele ve
rerek burjuvaziden söke söke aldığı ücretlerin en alt dü
zeyinden daha da aşağıdadır. Asgari ücret sendikal müca
delede elde edilen bir hakkın yasa hükmü ile kabulünden
başka bir şey değildir. Yani asgari ücret sendikalı işçilere
yeni bir ücret farkı getirmemektedir. Bu durumda yapıla
cak tek şey, yeni ve eski asgari ücret farklarının tüm işçi
lere, kamu kesimi çalışanlarına, tüm çalışanlara yansı
tılmasının talep edilmesi ve bunun için mücadele verilme
si, işçiler için, toplu sözleşme hükümlerinde böyle bir
maddenin yer almasıdır.
Asgari ücretin saptanma ve uygulanma biçim i yanın
da, miktarının da bilimsel verilere ve günün yaşam şart
larına göre saptanması büyük önem taşımaktadır. Asgari
ücretin bir işçi ailesinin ev kirası, yiyecek, giyecek, din
lenme ve yaşamını yeni kuşaklara aktarmasını sağlaya
cak düzeyde olması zorunludur. Bu miktar günümüz ko
şullarında en az 5 bin lira olmalıdır. 5 bin lira, DPT'nin,
DİSK'in, TÜTED'in de içinde yer aldığı demokratik k it
le örgütlerinin birbirlerinden bağımsız olarak yaptığı ça

ISO, yılda 1800 lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi tu
tulam az" denilmektedir. Yine yasa hükmüne göre "En az
geçim indirimi"nden tüm ücretlilerle birlikte, tüccar, sa
nayici, çiftçi ve serbest meslek erbabı da yararlanmak ta
dır.

• ÖZEL GEÇİM İNDİRİMİ
Gelir Vergisi Yasasının 31. maddesinde, "gerçek üc
retlerin vergilendirilmesinde özel indirim olarak günde 5,
ayda 150, yılda 1800 lira indirim en az geçim indirimi
hadlerine ilave edilir" denilmektedir. "En az geçim indi
riminin aksine" özel geçim indiriminden yalnızca ücret
liler yararlanmaktadır.
Vergiye tabi gelirlerin yukarıda yazıla hadleri aşma
sı halinde, bu hadler için hesaplanan vergiler, mükellefin
vergisinden indirilir hükmü getirilmektedir. Yani "en az
geçim indirim i" ve "özel indirim " için matrahtan değil,
vergiden düşme usülü kabul edilmiştir.
Yukarıdaki tanımlamalarımızı daha anlaşılır hale gegetirmek için bir örnekle somutlayalım:

• BUGÜNKÜ DURUM
Bugün yürürlükte olan yasalara gör, 10. dereceden
aylık alan, evli, bir çocuklu devlet memurunun ödediği
vergi şöyledir:
(Gösterge)
275

(Katsayı)

12

(Brüt Aylık)
3300

Bu aylık üzerinden alman vergi:
1- 3300 liranın vergisi.............................. 873.75 lira
58.75 lira
2- En az geçim indirimine......................
karşılık gelen vergi
ödenecek net vergi m ik ta rı.................. 815.00 liradır.

lışmalarında ortalama olarak vardıkları sonuçtur, önem 
le üzerinde durulması gereken diğer bir nokta ise asgari
ücretin yaşam koşullarını dikkate alarak yasada belirtilen
"en geç iki y ıl" sınırı beklenmeden hayat pahalılığı ora
nında her yıl yeniden saptanmasıdır.
Asgari ücretin, asgari yaşam düzeyine karşılık geldiğ'
dikkate alınarak vergi dışı bırakılması gerekmektedir. Bu
nun için de yasada yeralan ve tüm vergi mükelleflerine
uygulanan en az geçim indirim i, yalnızca ücretlilerin ya
rarlandığı özel indirim şeklinde, asgari ücret düzeyine ç ı
karılmalıdır. Ve asgari ücret vergiye esas olan matrahtan
düşüldükten sonra geri kalan gelir miktarı vergiye tabi o l
malıdır.
Asgari ücret sorunu görüldüğü gibi işçilerin, emekçi
lerin ve kamu kesimi çalışanlarının önemli bir mücadele
alanı olmaktadır. Bu mücadeleyi sürdürürken de mücade
leye temel olacak tüm araçları bilmek ve ona göre dav
ranmak zorunludur. Yoksa asgari ücretin tek başına yük
seltilmesini talep etmek fazla bir şey ifade etmemekte
dir. Asgari ücretin saptanmasından uygulanmasına kadar
kitle örgütlerinin ve sendikaların ortak mücadelesi gerek
mektedir. Unutmayalım işçi ve emekçiler lehine her yeni
kazanım burjuvazinin kesesinden çıkmaktadır.

Aylığın vergisinden 450 liralık en az geçim indirimi
nin vergisi düşülmekte ve bu kişinin aylık gelir vergisi
915 lira olmaktadır.
Halbuki 450 liralık en az geçim indirimi aylıktan ya
ni matrahtan düşülse idi, bu kişi 716.25 lira vergi ödeye
cekti.
3300 (Brüt maaş)-(En az geçim indirimi) : 2850 lira
2850 liraya karşılık gelen vergi miktarı ise, 716 lira
dır.
Görülüyor ki bugünkü durumda vergi sisteminde ya
pılacak bir değişiklikle, 10. derecedeki bir memur 815 li
ra yerine 716.25 lira vergi ödeyecek ve eline 98.75 lira
daha fazla geçecektir.

•
EN AZ GEÇİM İNDİRİMİNİN ASGARİ
ÜCRET DÜZEYİNE ÇIKARILMASI DURUMU
Asgari ücretin 5000 lira olması halinde örneğimizde
ki memurun maaşı 1700 lira artarak 5 bin lira olacaktır.
Bu maaştan hiçbir vergi alınmayacaktır. Talep ettiğimiz
5 bin lirayı bir kenara bırakarak asgari ücretin 3 bin lira
olması halinde örneğimizi tekrarlayalım:
En az geçim indiriminin asgari ücret düzeyine çıka
rılması (ve örneğin günde 100 lira) ve vergi hesabının
matrahtan düşülerek yapılması halinde 3300 (Brüt maaş)
-3000 (En az geçim indirimi) : 300 lira
300 liraya karşılık gelen vergi miktarı ise, 34.55 lira
dır.
Yeni durumda 10. derecedeki memurun eskiye göre
kazancı:
815.00 (Eski) -34.55 (yeni) : 780.45 lira.
Asgari ücretin 3000 lira olması ve en az geçim indiri
minin asgari düzeye çıkarılıp verginin matrahtan düşürül
mesi halinde örnek maaşlı memur 780.45 lira deha fazla
maaş almış olacaktır.

TÜM-DER Ankara Şubesinin düzenlediği "Devlet
Dairelerinin Faşistleştirilmesine Son" paneli 3.12.1977 gü
nü Makine Mühendisleri salonunda yapıldı.
TÜM-DER Genel Başkanı Erhan Tezgör ün yönettiği
panele TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker, Çağdaş Hu
kukçular Demeği Genel Başkanı Niyazi Ağımaslı, TÜMÖD
Genel Başkanı Gencay Şayian, TÜB-DER adına Ömer As
lan ve TMMOB'yi temsilen Bülent Tanık konuşmacı olarak
katıldılar.
Panel, TÜM-DER Ankara Şubesinin hazırladığı ve
Şube Başkanı Fatih Üstün tarafından okunan bir raporla
başladı. Raporda, Cumhuriyet dönemi boyunca ekonomik
ve politik değişimlere paralel olarak memurların konum ve
durumları incelendikten sonra, Ankara somutunda TÜMDER tabanına uygulanan baskı ve kıyımlardan geniş ve çar
pıcı örnekler verildi. Faşist baskı, kıyım ve sürgünlere para
lel olarak devlet dairelerinin hızla faşistlerle doldurulması,
örneklerin yanında nedeni, amacı ve sonuçlarına değinildik
ten sonra, konunun tartışılması ve çözüm önerileri geliştiril
mesi konuşmacılara bırakıldı. Oturum başkanı Erhan Tez
gör un açıklama ve sorulan çerçevesinde konu üç bölümle
tartışıldı.

SKİ VE KIYIMLAR SADECE KAMU
KESİMİNDE DEĞİL
TÜTED Genel Başkanı Aykut Göker bu bölümde
yaptığı komuşmada, çalışanlar üzerindeki baskı ve kıyımla
rın. te)"iik elemanların çalışma alanlanndan da açıkça görü
lebileceği gibi, sadec kamu kesiminde değil, özel sektörde
de a>nı şiddetle süre! ğünü belirtti, patronların ve siyasi ik
tidarın bu tutumları] daıd özdeşliğe işaret etti. Aykut Gö
ker, "bugün devlet k drolarının doğrudan faşistleştirilmesi
tehlikesi ile, devlet dairelerinin faşistleştirilmesi tehlikesiy
le karşı karşıyayız. Bu ön plandaki görünür tehlike. Bir si.. «i parti bunun art sında ön planda yer alıyor. Ama burjuvaz'nin, Türkiye
rjuvazisinin yeşil ışığı altında bunu
yapıı ıktadır. Onun azeti ve müsaadesiyle bu iş kotarılmak
tadır. Onlar bundaı ahatsız değillerdir " dedi.

Panel

FAŞİST TIRMANIŞIN
SINIFSAL DAYANAKLARI
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İkinci bölümde, faşist tırmanışın sınıfsal dayanakları
üzerinde duruldu. Faşizmi ve faşistleştirmeleri şu veya bu si
yasi partiye maletm 'nin yanlış olduğu bunun temelinde dı
şa bağımlı tekelci sermaye çıkarlarının yattığı vurgulandı.
Bu açıdan faşizmi yenmenin şu veya bu siyasi örgütün hare
ketinin sınırlanması veya faşist örgütlerin kapatılmasıyla
mümkün olmadığı faşizme karşı mücadelenin, emperyaliz
me ve tekelci burjuvaziye karşı mücadele olduğu ve iktida
rı hedeflediği de belirtildi. Buradan hareketle işçi sınıfının
siyasal hareketinin öncülüğünün üzerinde duruldu. İktidan
hedef alan işçi sınıfı hareketiyle bütünleşmeden ve işçi sı
nıfının öncülüğü olmadan faşizmi yenmenin mümkün olma
dığı vurgulandı. Bu bölümdeki ldinuşmasında TÜTED Ge
nel Başkanı Göker, özetle şöyle dedi:
"Osmanlı döneminden başlamak üzere Cumhuriyet
tarihi Türkiye'nin kapitalistleştirilme sürecinin, burjuvazinin
iktidarını mutlaklaştırma için verdiği mücadelenin tarihidir.

DEVLET DAİRlETTTTF^1
FAŞİSTLEŞTİ
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Aynı zamanda bu tarih işçilerin ve tüm emekçilerin kapitalistleşme olgusuna karşı gösterdikleri tepkilerin, onlann sos
yal muhalefetinin yükselen mücadelelerinin tarihidir. Bu ta
rih içinde zaman olmuştur; burjuvazi iktidarını mutlaklaş
tırma mücadelesinde baskıcı yüzünü ön plana çıkarmıştır,
baskılar yoğunlaştırmıştır. Zaman olmuştur ;nisbi demokra
tik bir hava Türkiye'ye hakim olmuştur. Bütün bunlarda
burjuvazinin içinde bulunduğu somut koşullar; Türkiyenin iç
koşulları ve burjuvazinin sırtını dayadığı emperyalizmin ko
şullan, yani dış dinamikler tayin edici olmuştur. Buna bağlı
olarak burjuvaziye karşı mücadelesini giderek yükselten işçi
sınıfının ve diğer tüm emekçi sınıf ve tabakaların sosyal mu
halefeti tayin edici olmuştur."
Göker, baskıların yüksek olduğu dönemlerde "gün
demde yalnızca demokrasi mücadelesi vardır" gibi soyutla
maların içine düşülmemesi gerektiğini, soyut bir demokra
si mücadelesinin, soyut bir anti-faşist, soyut bir anti-emperyalist mücadelenin olamayacağım vurguladı. Mücadele
nin bir bütün olduğunu, iktidar mücadelesi, sınıflar arası
mücadele olduğunu söyledi. Aykut Göker konuşmasını,
"bu mücadelenin tarafları da bellidir. Bir tarafta burjuvazi
vardır; bir müttefikler bütünü olarak burjuvazi vardır, öte
yandan başta işçi sınıfı olmak üzere onun müttefiki emek
çi sınıf ve tabakalar vardır. Mücadele bunların arasındadır.
Bütün mücadele biçimlerimizi, güncel ve uzun perspektifli
mücadele biçimlerimizi buna göre saptamak durumunda
yız” diyerek tamamladı.
Panelin son bölümünde kesin çözümün işçi sınıfı ik
tidarı olduğu belirtildikten sonra kısa vadede tüm demokra
tik güçlerin birlikte faşizme ve emperyalizme karşı mücade

lesinin önemi üzerinde duruldu. Bu açıdan her örgütün en
geniş anti-faşist tabam örgütlemesi göreviyle karşı karşıya
olduğu belirtildi. Aykut Göker son bölümdeki konuşmasın
da son çözümün siyasi olduğunu gözardı etmeden içinde
bulunduğumuz koşullarda demokratik kitle örgütleririnin kendi örgütlenmelerini yaygınlaştırmalarının ve de
mokratik kitle örgütlerinin mümkün olan en geniş bir biçim
de bir araya gelmelerinin gerçekleştirilmesinin hâlâ bir gö
rev olarak gündemde bulunduğunu söyleyen Aykut Göker,
"örgütlerimizin yönetimlerine yansıyan siyasi görüşleri ön
plana çıkarmamak durumundayız. Asgari müştereklerde,
birleşebildiğimiz programlar çerçevesinde anlaşmak ve bir
arada hareket etmek durumundayız. Bugün siyasi görüşle
rin, siyasi görüş itibariyle ayrılıkların ön plana çıkartılacağı
gün değildir. Bu siyasi görüşlerden taviz verilmesi anlamına
gelmeyecektir. Hedef bellidir, müşterek düşman bellidir. Bu
müşterek mücadelede, belli bir platform itibariyle bir araya
gelme sorumluluğundayız" dedi.

KESİN ÇÖZÜM İŞÇİ SINIFI İKTİDARINDA
Panelin sonunda faşizme karşı güçbirliğinin zorunlu
luğunun üzerinde durularak demokratik kitle örgütlerinin
sürdürdükleri güçbirliği çalışmalarının olumlu ilk adım oldu
ğu, ancak bunun yeterli olmadığı belirtildi. İşçi sınıfının
sendikal hareketinin bu güçbirliğine sırt çevirmiş olmasının
büyük bir eksiklik olduğu söylendikten sonra bu konuda ça
lışmanın sürdürüleceği ve işçi sınıfının ilerici sendikal örgüt
lerinin bu mücadelede güçbirliğine kazanılması yönünde ça
ba gösterilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.
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A N K A R A 'DA HAVA
K İR LİLİĞ İ SORUNU
Q

TüTED GENEL M ERK EZİ TEKNİK B Ü R O TARAFIN DAN H A ZIRLA N M IŞT IR.

Ankara'da hava kirliliği her geçen yıl
daha da ölümcül boyutlara ulaşmakta,
Ankara'd.ı yaşayan geniş emekçi kitlele
ri tehdit etnıektediı
Hepimizin, her gün işe giderken, d u 
raklarda otobüs, dolmuş beklerken, evi
mizi havalandırmak için pencrreyi açar
ken, yanılıp da balkon, çamaşır sar
ken, çarşı pazar dolanırken kısacası ya
şantımızın her iiıunHa, som: t olarak
önce ağızımızda, sonra bcjiazn.uzda, gi
derek ciğerlerimizde ıhssettjg; 'nİ7, "H A 
VA K İR L İL İĞ İ", her ge(,en
«-utıı can
lıların yaşamlarını ölümle tehdit etmek
tedir.

SINIR ÇOKTAN A Ş IL D I
Bir takım çıkar gruplarının kâr he
saplan uğruna solumak zorunda bırakıl
dığımız kentimiz havasındaki kirletici
çokluğu, onbinlerce insanın ani olarak
ölümüne neden olan yoğun hava kirlen
mesi için gerekli sınırı çoktan aşmıştır.
Durgun hava koşullarının yeterli, sürece
uzaması ile Ankara halkının kitleler ha
linde ölümü her an görülebilir. Hava kir
liliğinin ölümcül etkisinin yanında, her
geçen gün sağlığımızın biraz daha kay
bolmasına neden olan uzun süreli zehir
leme etkisi de vardır. Sürekli öksürükler,
sık sık çocuk düşürmeler, gereksiz sinir
lenmeler, halsizlikler, bitkinlikler, bo
ğazlarımızdaki yanmalar, bebelerimizin
körpecik ciğerlerinden çıkan hırıltılar
hava kirliliğinin hep bu etkileri yüzün
den oluşmaktadır.
Ankara'da hava kirliliğinin büyük bo
yutlara ulaşması kamuoyunun ve buna
paralel olarak "ilgililerin" de ilgisini çek
mektedir. Ancak, "ilgililerin" sorunla il
gilenmesi genellikle Ekim aylarında baş
lamakta, kış aylarında çözüm yolları
önerilmekte — ki bunların bilimsel ya da
ekonomik olanına rastlamak çok güç
tür — kış sonlarında hararetli tartışmala
ra sahne olmakta, bahar aylarında kirli
likle birlikte ilgi de azalmakta ve nihayet
sorun, yaz aylarıyla birlikte hava kirliliği
ortadan kalkınca, gelecek kış tartışılmak
üzere dondurulmaktadır.
Bu gelişme, 1960'lardan bu yana gü
nümüze dek izleniyor. Sorun her yıl, yu
karıda belirtilen süreklilik içinde, önce
havada, sonra ciğerlerimizde somutlaş
mış, ancak en son olarak dillerde soyutlaşmıştır. Sorunun dillerdeki yansıması
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açıkça göstermelik, bilim ve ekonomi
dışı bir nitelik almaktadır.
Hava kirliliği, kentleşmenin ve endüst
rileşmenin hızlanması ile ortaya çıkan
ve günümüzde acil sorun olarak beliren
ve toplum sağlığı açısından büyük bir
tehlike oluşturan bir olgudur.

AN K AR A'D A HAVA K İR L İL İĞ İ
VE NEDENİ
Ülkemiz endüstrileşme yönünden
ileri düzeyde olmadığından, atmosferin
sanayi işletmelerince kirletilmesi birincil
önem taşımamaktadır. Buna karşın, baş
kent Ankara hava kirliliği açısından dün
yanın birinci kenti durumundadır. A n
kara bir sanayi kenti değil, özellikle hiz
met üreten bir kenttir. Ankara'da hava
kirliliğinin ölümcül boyutlara ulaşması
özel koşullar nedeniyle, kentin topografık ve klimatolojik yapısı nedeniyle or
taya çıkmaktadır. Kaynağında evsel ya
kıt kullanımı, taşıt araçlarının egzoslarından çıkan kirleticiler bulunmaktadır.
Bunların yanısıra, başkent Ankara'nın
sağlıksız, plansız ve bir patlama biçim in
de kontrolsuz gelişimi, sorunu giderek
çözümlenemez boyutlara ulaştırmıştır.
1965 yılında 905.660 olan kent nüfu
su on yıl içinde 2 milyonu aşmıştır. Bu
na paralel olarak, Türkiyeli insanın tü
ketim toplumu biçiminde geliştirilmesi
ve yerli oto-montaj sanayün sürekli ve
giderek artan bir tempoda oto üretimi
ile 1965'lerde Ankara'da 50.000 dolay
larında olan moturlu araç sayısı, 1977'
lerin sonlarında 175.000'e ulaşmıştır.
Kentin nefes almasını sağlayacak ye
şil alanlar ve serbest boşluklar giderek
kaybolmaktadır. Sağlıklı bir kentte tıor
mal olarak kişi başına 5 m2lik yeşil alan
gerekmekteyken, bugün başkentimizde
kişi başına düşen yeşil alan yalnız 42
cm 2 dir.
Ankara'daki hava kirliliğinin kaynak
ları ve oranları kabaca şöyle sıralanabi
lir:
* Yakıt-ısınma:
%60-70
♦Ulaşım:
% 20 - 30
♦Endüstri:
% 10
Görüldüğü gibi Ankara'daki hava kir
liliğinin iki ana kayr.; 31 e'rsel yakıt kul
lanımı ve ulaşımdır. Hava kirliliği açısın
dan linyite göre çok daha az kirletici
özelliğe sahip olan kok, bugün için lin
yit tüketiminin üçte birinden az tüketil

mekte ve bu oranın da giderek — sana
yiin kok gereksinimi nedeniyle — linyit
lehine değişeceği bilinmektedir.
Aslında sorunun kaynağında, devle
tin yakıt politikası ve yakıtın özel sek
törün vurgun ve sömürü alanı içinde bı
rakılması yatmaktadır. Bu yöndeki ç ö 
zümlerin gerçekleşmesinde, yakıtın dev
letleştirilmesi, gerek üretimin ve gerek
se dağıtımın devlet eliyle yapılması ge
rekmektedir. Kente kalitesiz kömürün
girmesi engellenmeli, kullanılan fuel-oil
düşük kükürtlü olmalıdır.

NASIL BİR KENTLEŞME?
Hava kirliliğini olumsuz yönde etkile
yen bir konu da şu andaki konut politi
kasıdır. Arsa spekülasyonu, arsa ticareti
her geçen gün giderek kolay bir vurgun
alanı açmıştır. Ayrıca, kent merkezlerin
de kat sınırlamaları siyasal tercihler ne
deniyle sürekli arttırılmaktadır. Eski bi
nalar yıkılıp yerlerine 8 1 0 katlı binalar
hatta gökdelenler yükselmektedir. Ve bu
gökdelenler övünç kaynağı yapılmış,
reklam aracı olarak bile kullanılmıştır.
Ankara'daki konut sayısı 1960'larda
90.000, 1970'lerde 200.000 iken 1977
sonlarında 450.000'i aşmıştır. Kent bu
denli yoğunluğu, alt yapısı, ulaşımı, ya
kıtı, yeşil alanı, belediye hizmetleri, park
yerleri, içme suyu, kanalizasyonu, elekt
riği kısacası çevresi ile destekleyemez
duruma gelmiştir.
Ankara halkının % 70'e yakın bir ke
simi gecekondularda yaşamaktayken,
kentin merkezi yerlerinde ise nüfus yo
ğunluğu giderek artmaktadır, örneğin,
Kızılay ve Sıhhiye yöresinde 5 km2lik
bir alanda yoğun hava kirliliği vardır.
Söz konusu bu yörede 175.000 kişi ne
fes alıp vermekte, hizmet ve mal üret
mektedir.
Bunların yanısıra, yakıtı kaynak ola
rak ele aldığımızda, kaynak kaybı söz
konusudur. Konutlarda gerekli ve yeterli
d'ş cephe kaplamaları olmadığından, ısı
kaybı aşırı boyutlara varmaktadır. Ayrı
ca, konutlardaki dış yüzey/pencere ora
nı düşük olduğundan ısı kaybı giderek
artmaktadır. Isı kaybının yüksek olması,
yakıt kullanımını artırmakta, bu da hava
kirliliğini yoğunlaştırıcı bir etken ol
maktadır. Her konutta en az üç bacanın
bulunması, bu bacaların gerek tasarımla
rı gerekse inşaatlarının hava kirliliğini

azaltıcı yönde yapılmaması, bacalardan
çıkan kirleticilerin doğrudan yere çöke
rek, yayılmalalarını sağlamaktadır. Bu
nedenle, her konut için bir tek bacanın
hava kirliliğini önleyecek biçimde tasar
lanarak yapılması gerekmektedir.
Hava kirliliğine neden olan kirleti
cileri iki ana grupta toplayabiliriz. Gaz
lar ve zerrecikler. Aşağıda bu iki tür kir
leticilerin sınıflandırılması verilmiştir:
1. Gazlar:
a) Yalnız gazlar (S02, N 20, HF, vb)
b) Buharlar (hidrokarbonlar, vb.)
c) Kokular (merkaptanlar, vb.)
2. Zerrecikler (Partiküller):
a) Katı
i) Fümeler (Fe20?, NaOH, Silika,
vb.)
ii) Tozlar (uçucu küller, çimento,
vb.)
b) Sıvı
i) Sis (H 2 SO 4 , H 2 N O 3 , vb.)
ii) Dumanlar
Ankara'nın üzerini kaplayan duman
tabakası, güneş ışınlarının etkisini de
büyük ölçüde azaltmakta, bitkilerin ya
şamına (fotosentez olayına) zarar ver
mekte ve doğaya özgü ekolojik denge
bozulmaktadır.
Kanser yapıcı etkisi iyi bilinen 3,4
benzopyrene maddesi Ankara'nın hava
sında yüksek oranlarda bulunmaktadır.
Günde bir paket filtreli sigara içen bir
insan söz konusu maddeden günde 60
11%. alırken, Ankara'da nefes alan herkes,
aynı maddeden günde 70 /Lig almaktadır.
Dünya Sağlık örgütü'nün (WHO) ha
zırladığı standartlarda, "sürekli karşı
karşıya kalma durumlarında" metreküp
te 60 pg S02 (kükürt dioksit) ve 40 fig
zerreciklere izin verilmektedir. Ankara'
da daha 1968 yılında havadaki duman
oranı, "çok aşırı" olarak kabul edilen
oranın 5 katına çıkmıştır. Geçtiğimiz
yıl bir kaç kez, havadaki S02 oranı,
WHO'nun verdiği standartların 35, hat
ta 40 katına ulaşmıştır. Soiun ciddidir.

CİDDİ BİR Ç ALIŞM A YAPILM IYOR
Ankara'da yaşayanlar şu gerçeği iyi
bilmelidir. Ülkemizde hava kirlenmesine
karşı, yetkili merci ve kuruluşlarca hiç
bir ciddi ve kalıcı çalışma yapılmamıştır
ve yapılmamaktadır. Yapılan tek şey,
her gün soluduğumuz kentimizin bu kir
li havasını bilimsel dayanaklardan yok
sun ölçümlerle saptamaktır. Ayrıca, dağ
lara vantilatör ve kentin üzerine borular
yerleştirme, arazileri siyaha boyama, ev
bacalarına filtre takma gibi soruna, ger
çekçilikten uzak, özünde halkın gözünü
boyama amacını güden önerilerle yakla
şılmaktadır. Bununla birlikte, hava kirli
liği sorununa da geri ve çarpık Türkiye
kapitalizminin yapısına uygun "çözüm 
ler' getirilebilir. Sorun bir kâr ve vurgun
pazarı olarak kullanılabilir. Şöyleki; ya

rın aynı, Tekel, Kömür İşletmeleri, EtBalık Kurumlan ve tüp gaz bayileri
önünde oluşan kuyruklar gibi, "temip
hava" satan, "bacalara filtre" satan, ya
da "maske" satan işyerleri (!) önünde
kuyrukların olmayacağını kimse söyle
yemez.
Tüm bu, ve buna benzer önerilerde,
önce havanın kirlenmesine izin verilip,
daha sonra da kirlenen havayı temizleme
yoluna gidilmektedir. Nedense özünde
halkımıza çok daha ucuza mal olacak,
havayı kirletmeden önce önleme yolları
hep gözardı edilmektedir. İnsanı önce
hastalandırıp, sonra tedavi etme yoluna
giden sağlık politikasında da aynı yakla
şım görülmektedir. Soruna, halkın çıkar
larına uygun önerilerle yaklaşmak siste
min gereği yapılmamaktadır.
Hava kirliliği Ankara'da yaşayan ge
niş emekçi kitlelerin, özellikle dar gelirli
halkın sağlığını tehlikeye sokar duruma
gelmiştir. 1960 ile 1977 yılları arasında
Ankara'da kanser ve akciğer hastalıkları
oranı 10 kat artmıştır. Durgun hava ko
şullarının bir, iki gün sürmesi ise, ani kit
le ölümlerine yol açabilecektir. Buna
karşın, sorunun boyutları, yapılan ö l
çümler kamuoyundan gizlenmekte, hal
kın sağlığı hiçe sayılarak, hiç bir ciddi
ve gerçekçi önlem alınmamaktadır.
1977 genel bütçesinde, örneğin Milli
Savunma Bakanlığı bütçesi % 19.5 ora
nında bir yer tutarken, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının genel bütçe içinde
ki payı % 3.0, Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğının ise % 0.02'dir. Ankara'nın havası
nın temizlenmesi için de bütçede 5 m il
yon gibi gülünç bir meblağ ayrılmış, bu
da kullanılmamıştır.

KISA VAD ELİ ÇÖZÜMLER VARDIR
Hava kirliliği Ankara'da yaşayanlar
için yazgı değildir, öncelikle Ankara'da
yaşayanlar diğer tüm sorunlarına sahip
çıkacakları gibi, hava kirliliği sorununa
da sahip çıkmalıdırlar.
Tehlikenin önemli ölçüde giderilme
sini sağlayacak kısa vadeli önlemler yok
değildir. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
♦Kent içi yoğunluk artışının önlen
mesi, yeni yapılacak binalara kat sınır
lamasının kesinlikle uygulanması,
*Arsa spekülasyonunu önleyici giri
şimlerde bulunulması,
♦Gecekondulara ve sobalı konutlara
kok kömürü, kaloriferli apartmanlara ise
koklaştırılmış veya düşük kükürtlü linyit
ya da fuel-oil sağlanması,
♦Tüm yakıtların gerek üretiminin ve
gerekse satışının devlet eliyle düzenlen
mesi,
♦Biran önce dumansız yakıt üretimi
ne geçilmesi, üretim kapasitesinin yeterli
düzeye ulaştırılması,
♦Dumansız yakma için gerekli, brülör ve baca tasarımlarının geliştirilmesi
nin özendirilmesi,

♦Çok büyük binaların ve büyük dev
let kuruluşlarının bacalarına en gerçekçi
ve ekonomik arıtma birimlerinin konul
ması ve denetiminin yapılması,
♦İmar Yönetmelikleri ile yapılarda
daha iyi ve etkin yalıtımın uygulanması
ve böylelikle yakıttan da tasarrufun sağ
lanması,
♦Kalorifer ateşçilerinin eğitimleri
nin, çok daha geniş, yaygın ve dddi bir
biçimde ele alınması,
♦Kent içi ulaşımda kitle ulaşım araç
larının artırılması, özel oto trafiğinin
sınırlandırılması,
♦Kent içindeki lastik imalathaneleri
nin ve benzeri havayı yoğun bir biçimde
kirleten işyerlerinin vakit kaybetmeksi
zin kent dışına aktarılması,
♦İleride kesinlikle kurulacak olan
kent içi metro ağının, vakit geçirilmek
sizin tasarımlarının yapılması ve ciddi
bir biçimde konunun ele alınması,
♦Kentin büyük bir kesimini içine
almamakla birlikte, merkezi ısıtma sis
temleri için bir an önce kararlı girişim
lerde bulunulması,
♦Ankara'da ve diğer kentlerde ku
rulacak merkezi bir ölçüm ağı ile hava
kirliliğinin sürekli ölçümü ve halkın kir
lilik derecesinden haberdar edilmesi,
♦Zaman zaman kitle ölümlerine yol
açabilecek boyutlara ulaşan kirliliğin,
bu ölçüm ağı içinde sürekli denetimi ve
meteorolojik verilerle birlikte önceden
tahmini ve bunun aynı her gün bir kaç
kez verilen hava raporları gibi kamuoyu
na duyurulması,
♦Acil durumlarda, halkın soba ve ka
loriferleri söndürmesi, trafiğin kısıtlan
ması, hatta gerekli olmayan halla~de so
kağa çıkılmamasını sağlayacak alarm sis
teminin geliştirilmesi,gerekmektedir.
Tüm bu önlemlerin yanısıra, sürekli
kontrolü sağlayacak, sağlıklı ölçüm ola
naklarına sahip, merkezi bir denetim bü
rosunun yetkilendirilmesi zorunludur.

KESİN VE KÖKLÜ ÇÖZÜM
SINIFSALDIR
Hava kirliliğini, Türkiye'nin diğer so
runlarından ayırmak olası değildir. Bu
ve benzeri tüm sorunlar ancak, bilim ve
teknolojinin tekellerin malı olmaktan
-ıkmasını, ulusal kaynakların halktan
yana kullanılmasını, üretim araçları üze
rindeki özel mülkiyetin kaldırılmasını,
geri ve çarpık kapitalizmin, emperyaliz
min insan sağlığına uzanan kollarının
kesilmesini içeren çözüm yollarına sa
hiptir. Bu nedenledir ki kesin ve köklü
çözüm sınıfsaldır.
Hava kirliliği ve benzer tüm sorunlara
karşı mücadele, en geniş bağımsızlık, de
mokrasi mücadelesinden ayrılamaz. Bir
başka deyişle, "politik kirlenme" önlen
meden, hava kirliliğini köklü ve kalıcı
bir biçimde önlemek olası değildir.
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Bütçe ve katsayı
MUSA ÖZDEM tR / Sayıştay Denetçileri Demeği Başkam

1978 Yılı Bütçe Yasası tasarısı hazırlandı. Toplam 2
milyon civarındaki memuru, emeklileri, onların dul ve ye
timlerini yakından ilgilendiren katsayının bu yıl artırılmaya
cağını Maliye Bakanı şimdiden açıkladı. Kamuoyunda uzun
boylu tartışılacağı kuşkusuz olan katsayı sorununu tek ba
şına ele almamak gerekir. Devleti, planı, programı ve bütçe
yi bir bütün olarak ele almak ve katsayıyı da bu bütünsellik
içinde değerlendirmek daha doğru olur.
Devlet, ekonomik erki elinde tutanların, siyasal erki
de ellerinde tutmaları ve kendi çıkarlarını koruyacak örgüt
lenme biçimidir. Sömürülen sınıfların boyunduruk altında
tutulması giderek güçlenip, karmaşık bir önlemler zincirini
gerekli kıldıkça, ekonomik gelişmeye uygun olarak devletin
görevleri de değişir ve pahalılaşır. Çünkü devlet, egemenliği
ni sürdürmek ve iktidarını korumak için bir baskı aracı olma
niteliğinin yanısıra, yönettiği topluma bazı sosyal ve ekono
mik olanaklar yaratma görevini de üstlenir. îç ve dış güven
lik, adalet işlerinin yanısıra eğitim, ulaştırma, sağlık hizmet
leri de devletin görevi olur. Bu nedenle günümüzde devlet,
kamu hizmetlerini yürütürken ekonomik faaliyetlerin de içi
ne girmiş, üretim araçlarına sahip olmuştur.
Yöneten egemen güçler ile yönetilen çalışanların müca
delesi bir yandan devlet kapitalizmini, bir yandan sosyal hu
kuk devletini doğurmuştur. Ekonomiyi ve toplumu yönlen
dirmek için yeni kurumlara gerek duyulmuş ve plan fikri
gelişmiştir. Ülkenin uzun vadeli plan ve yıllık programlat
çerçevesi içinde belli hedeflere doğru kalknması için gerek
li planların hazırlanması kaçınılmaz olmuş, plan pilava karşı
zafer kazanmıştır. 1961 Anayasasının 41 ve 129. maddeleri
ile bu Türkiye'de de somutlaşmıştır, ülkenin doğal, beşeri,
ekonomik ve her türlü kaynak ve olanaklarını tespit etmek,
izlenecek ekonomik ve sosyal politikayı ve hedefleri bunlara
göre tayin etmek zorunlu ğu doğmuştur. İşte bu görevleri
yerine getirmek amacı ile 1965 yılında Devlet Planlama Teş
kilatı kurulmuştur. Yönetebilmek, yönlendirebilmek için
tüm kaynaklan bilmek gerekeceğini anlayan sermaye sınıf:,
uzun dönemli kalkınma planlan hazırlatmaya başlamıştır.
Planı yaşama geçirebilmek, yani kaynakların nerelerde,
ne zaman en kârlı kullanılacağını saptamak için, yıllık programlann hazırlanması gerekmiştir. Tabii programlanan eko
nomik, politik, kültürel hedeflere ulaşmak için paraya ge
reksinim vardır. İşte burada karşımıza "devlet bütçesi" çık
maktadır. Devletçe giderlerin saptanması, bu giderleri karşı
layacak gelirin toplanması, arada bir açık kalırsa iç ve dış
borçlanma ile bunun sağlanması için yürürlüğe konan ayrın
tılı bir belgedir meşhur devlet bütçesi.
Gelirlerinin büyük çoğunluğu ücretlilerden alınan bu
bütçenin üç temel gideri vardır: a) Cari harcamalar (personel
giderleri, büro kırtasiye giderleri gibi), b) Yatınm harcamalan (yıllık programlarda yer alan projelerin giderleri) c) Trans
fer harcamalan. Memurlara ödenen aylıklar bütçenin cari
harcamalar bölümünde yer alır. Aylıkların hesaplanmasına
esas olan katsayı da keza bu bütçe ile saptanır. Şimdi bu
katsayı sorununu biraz daha ayrıntılı inceleyebiliriz.
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Katsayının ne olduğu, kime ne getirdiği, bundan sonra
ne olacağı sorulanna sağlıklı yanıt verebilmek için, öncelik
le yasal düzenlemeye ve onu yaratan zorunluklara, gerekçe
lere eğilmek gerekmektedir. Bunun başlangıç noktası ise
Anayasadır. Hazırlandığı koşullara ve günün ekonomik-sosyal durumuna göre oldukça ileri ve demokratik nitelikle ol
duğu tüm yurtseverlerce kabul edilen 1961 Anayasasının
117. maddesi "memurlann nitelikleri, atanmalan, ödev ve
yetkileri, haklan ve yükümleri, aylık ve ödenekleri ve diğer
özlük işleri kanunla düzenlenir" buyruğunu vermiştir. Dün
yadaki ve ülkemizdeki sosyo-ekonomik gelişmeler de dikka
te alınarak, tüm "çalışanlara" sendika kurma hakkı 46.mad
de ile verilmiştir. Bu iki maddenin Anayasa’da yer alış amaç
lan açıktır: a) Memurlann ekonomik, demokratik, politik
haklan, yürütmenin keyfine ve insafına terk edilemez, b) As
kerlere ve polislere dahi sendikal örgütlenme hakkının tanın
dığı bir dünyada, kamu görevlilerine sendika hakkı tanıma
yan 7 ülke (evet biz dahil 8 ülke) arasına girmek çağdaş ve
gerçekçi değildir *. işte Anayasamız bu iki ilkeyi getirerek,
bunun gereğini yasama ve yürütme organlanna bırakmıştır.
1961 yılından 1970 yılına dek devlet memurlan yasası
olarak eski yasalar uygulanmış, sendikal hak ise hem me
murlar tarafından yeterince sahip çıkılmadığı, hem de siya
sal iktidarlarca yozlaştınldığı için güdük işlemiştir. 1965
yılında "reform yasası" olarak hazırlanıp ancak 1970 yılın
da yürürlüğe girebilen 657 sayılı Devlet Memurlan Yasası
ise, Anayasa'nm yukanda anılan iki buyruğuna gerekli an
lam ve işlerliği vermemiştir. Ne memurlann ekonomik ve
demokratik haklan, ne de sendikal hakları, Anayasanın ru
huna göre düzenlenmemiştir. Sendikal hakkı, 22. maddede
ki bir tümce ile dernek anlayışına indirgeyen yasa koyucu,

memur aylıklarını da bütçe aracılığı ile, yürütmenin insafına
bırakmıştır. Gelişen toplumsal bilinçlenme ve bir milyonluk
memur kitlesinin ileride bozuk düzenle vereceği örgütlü mü
cadelenin kaçınılmazlığı, 12 Mart zihniyetini ürkütmüş ve
1971 yılında Anayasa'ıun 46. maddesinde yapılan değişik
likle memurların sendika kurma haklan elinden alınmıştır.
Halkın oylan ile kabul edilen Anayasa'da, halk oyuna baş
vurmadan yapılan bu değişiklik, 657 sayılı yasaya da yansı
tılmıştır. 23.12.1972 gün ve 2 sayılı yasanın 22. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bir milyonluk memur kitlesinin ve
ailelerinin örgütlü mücadelesini doğmadan boğazlamak, si
yasal iktidar için hiç de zor olmamıştır. Çünkü sendikal hak,
"hak verilmez alınır" gerçeği ile sağlanmamış, 1961 Anaya
sasının ve işçilerin örgütlü mücadelesinin bir sonucu olarak
kendiliğinden verilmiştir ve memurlar buna sahip çıkama
mıştır.
Katsayıyı düzenleyen yasal hükümlere ise, 1970 yılın
dan bu yana dokunulmamıştır. Bunun nedeni açıktır. İkti
dar bu olanakla dilediği zaman memur ve emeklilerin aylıklannı dondurmak veya düşük tutmak yetkisini elinde tut
mak istemektedir. Her ne kadar 1970 yılında çıkan 657 sa
yılı yasa bugüne dek hayli değişikliklere uğrayarak nihayet
1897 sayılı yasa haline gelmiş ise de, katsayı ile ilgili 154 ve
155. maddeler hiç değişmemiştir. Çünkü bütçe aracılığı ile
sağlanan olanağın kötüye kullanılmasını ve 154. maddedeki
ilkelerin yaşama geçirilip geçirilmediğini denetleyen yok
tur. Katsayı saptanırken her yıl; a) Ülkenin ekonomik geliş
mesi, b) Genel geçim koşullan, c) Devletin mali olanaktan
gözönünde bulundurulur hükmü iyi niyetli bir yasa metni
olmaktan ileriye götüriilememiştir. Demokratik kitle örgüt
leri, dar ve sınırlı olanaklan ile gerçekleri ortaya koymak is
terken, siyasal partiler ve işçi sendikalan yeterli çabayı gös
termemişlerdir. Bunun doğal sonucu olarak katsayı, hep
"devletin mali olanaklan" şalının altına gizlenmiş, ekono
mik gelişme ve geçim koşullan dikkate alınmamış, katsayı
ya çok düşük saptanmış veya dondurulmuştur. Bunun so
nucu olarak, yasanın 154. maddesindeki üç ilke dikkate alı
narak, her yıl bütçe yasası ile saptanan katsayı, 1970 yılın
dan 1973 yılına kadar 7 olarak kalmıştır. 1976 yılında ise
9'dur. Oysa, 1970 yılında 7 olan katsayının, 1973 yılında
10, 1974 yılında 12,1975 yılında 14, 1976 yılında 17 ol
ması gerektiğini, devletin resmi rakamlan ve Devlet Planla
ma örgütü kabul etmektedir.
Katsayının ne olduğunu, sosyal ve ekonomik açıdan
böylece işledikten sonra bugünkü somut durumu ele alabili
riz. IMF'nin önerisini benimseyen iktidar, 1978 yılında da
katsayının 12 olacağını açıkladı. Aslında katsayının 15, hat
ta 17 olmasının, özellikle düşük maaşlılara, fazlaca birşey
sağlamadığım, şu küçük tabloda görmek mümkündür:

Derece
ı/ ı
4/1
7/1
10/1
12/1

Katsayı Katsayı
12
15
ele geç. ele geç.
5 470
3 777
2 799
2 080
1 803

6 391,30
4 777,25
3 420,15
2 543,20
2 225,10

Artış
921,30
1 000,25
621,15
463,20
422,10

Katsayı
17
ele geç.

Artış

7 041,70 1 571,70
5 045,00 1 268,00
852,20
3 651,20
2 793,90
713,90
593,80
2 396,80

Evli 2 çocuklu devlet ımemurunun yan ödemeler hariç
eline geçebilecek net aylığa göre düzenlenen bu tablo da
göstermektedir ki, tek katsayı sistemi, adil, sosyaı, sağlıklı

ve yeterli değildir.
Memurların % 70'inin 12 ve daha aşağı derecelerde ça
lışması, üst derecelerde yan ödeme puanlannın dahıi fazla
olması, her katsayı artışının gösterge tablosundaki yelpaze
yi daha da açması, yargıç, subay, öğretim üyesi, genel mü
dür, vali vs. gibi birçok memurun + 50 ve + 200 gibi göster
ge üstü rakam alması, katsayının memurlar arasındaki aylık
farklılığının daha adaletsiz ölçüde artmasına da yol açmak
tadır.
Katsayı sistemi bugüne dek memur yaranna çalışmadı
ğı gibi, bundan sonra da çalışmayacaktır. Katsayı anlamım
yitirmiştir. Ancak bunlara rağmen geçici çözümleri memur
lehine çevirmek, bu yönde mücadele vermek, yeni haklar al
mak demokratik ve sendikal haklar mücadelesinin bir parça
sı olduğundan bu yöndeki yasa değişiklikleri için çaba har
camak, demokratik kitle örgütlerinin güncel görevi olmalı
dır. Kanımca bugün somut talepler olarak şunlar ileri süriilmelidir:
a- Katsayının saptanmasında yasadaki ilkelerin tam ve
doğnı olarak dikkate alınmasının yanışını, gösterge tablosu
daraltılarak yeniden düzenlenmelidir.
b- Yan ödemeler ve gösterge üstü rakamlar kaldırılmalı
dır.
c- Tek katsayı yerine, birden fazla katsayı uygulanmalı
dır.
d- Devlet Memurlan Yasasının sosyal haklar bölümünde
yer alan ve memurlardan yana olan hükümler (yiyecek, giye
cek, aile yardımı, konut gibi) uygulamaya geçirilmelidir.
e- En az geçim indirimi değil, sadece ücretlilerin yarar
lanacağı özel indirim, asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.
Ancak, tüm bu önlemlerin savunulmasının yanısıra, altı
çizilmesi gereken gerçek unutulmamalıdır. Gerek katsayı,
gerekse onunla birlikte ele alınacak bu öneriler, memurların
yaşamlannı sürdürebilmek için geçici çözümlerdir. Memurlann gerek ekonomik, gerek demokratik haklan açısından
insanca yaşama olanaklarına kavuşabilmeleri ise, toplu söz
leşme ve grev haklarıyla donatılmış sendikal hakkın alınma
sında yatmaktadır.
Yazının başında da açıklandığı gibi, katsayı sorununu
plan-program-bütçe sorunundan soyutlamak, memurlara dar
hedef göstermek gibi yanlış bir sonuç yaratabilir. Bunu ön
lemek için, 1978 yılı bütçesinin eleştirileri sırasında şu ko
nulara da gerekli titizlikle eğilmek gerekir: Bütçe yasası ile
mali yılda uygulanmayacak yasa hükümlerinin durumu ele
alınmalıdır. İç ve dış borçlann önem ve anlamı araştırılma
lıdır. Kurumlara aynlan ödeneklerin (eğitim, savunma, em
niyet, bayındırlık, sağlık) sınıfsal analizi yapılmalı, nedenle
ri açığa çıkarılmalıdır. Yatırımların niteliği, niceliği ve böl
gesel dağılımı somut olarak gündeme getirilmelidir. KIT'le
rin durumu ve bütçeden yapılan transfer ödemeleri, somut
sonuçlarıyla anlatılmalıdır. Bütçe gelirleri ve vergilendiril
meyen gelir kaynaklan, toplumcu bir yaklaş unla sergilen
melidir.
Kısacası, bütçe eleştirilerini katsayıda yoğunlaştırmak
yerine, bütçe-program-plan ilişkileri, sınıfsal içeriği ile kit
lelere tanıtılmalıdır. Bütçelere bu boyutta yaklaşım, sendi
kal mücadeleyi daha da güçlendirecektir. Unutulmamalı ki
memurun yazgısını da, toplumun yazgısını da, aynı güçler
çizmektedir.

* Bkz. Mali Hukuk Dergisi, Say1 40, Doç. A. Işık İl
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Dünya
sendikal
hareketi
ve teknik
elemanların
ekonomik-toplumsal konumu
®
Dünya sendikal hareketi içinde teknik elemanların
konumu gittikçe artan bir önem taşıyor. Dünya Sendika
lar Federasyonuna bağlı örgütler, mühendis, idari perso
nel ve teknisyenlerin, gelişen ekonomik ve sosyal koşul
lar içindeki yeri konusunda yeni çalışmalar sürdürüyor
lar. Geçtiğimiz günlerde, Alman Demokratik Cumhuriyeti'nde düzenlenen 'Halle Konferansı', bu alandaki ça
lışmalardan biri. Dünya Sendikalar Federasyonu WFTU'
nun haftalık bülteninde, 'Halle Konferansı'na ilişkin ola
rak şu görüşler yer alıyor:
#

Günümüz dünyasında bilimsel ve teknolojik ilerle
menin gelişmesi üretimde önemli değişiklikleri de bera
berinde getiriyor. Bu olgu birçok önemli değişiklik ara
sında mühendisler, idari personel (denetleyici) ve teknis
yenlerin (MİPT) ekonomik toplumsal konumlannda da
yansımasını buluyor.
Çağdaş toplumda bu kesimlerin oynadığı toplum
sal rolün ne olduğunun belirlenmesi önem kazanıyor.
Aynca bu gelişmeler MlPT'lerin çıkarlarının sendikalarca
savunulmasını gerekli kılıyor ve kendi aralarında olduğu
kadar, işçilerle birlikte örgütlenme bir sorun olarak beli
riyor. Ayrıca meslek içi eğitimin de bir sorun olarak or
taya çıkması sözkonusu.
Tüm bu sorunlar 4-6 Ekim 1977'de Demokratik Al
man Cumhuriyeti'nde düzenlenen, deney aktarımını
amaçlayan bir konferansta tartışıldı. Kısaca 'Halle Kon
feransı' diye anılan toplantı, Demokratik Alman Cumhu
riyeti Kimya, Cam ve Seramik Endüstrisi işçileri Birliği
tarafından düzenlendi.
Böylesine özgün bir sendikal eylem konusunda yapı
lan konferansın gereği, kimya işkolundan 21 ülkenin sen
dika delegelerinin katılımıyla ortaya çıktı.
Toplantıya şu ülkeler katıldı: Cezayir Demokratik
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Halk Cumhuriyeti, Avusturya, Bulgaristan, Şili, Çekoslavakya, Mısır Arap Cumhuriyeti, Fransa, Demokratik
Alman Cumhuriyeti, Macaristan, Hindistan, Irak, İtalya,
Japonya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İsviçre,
Suriye Arap Cumhuriyeti ve SSCB.
Gelişmiş kapitalist ülkeler ve üçüncü dünya ülkeleri
söz konusu edildiğinde, gerek ülkelerin kalkınmışlıkla
rının farklılığı, gerekse sendikaların gücünün ve etkinliği
nin aynı düzeyde olmaması nedeniyle bir genelleme yap
manın olanaksızlığı konferansta ortaya çıktı.
Günümüzde, MlPT'lerin toplumsal ve ekonomik ya
şamda güvenceli bir yer almalarının birincil koşulu, sos
yalist ülkelerde bir gerçeklik olan, üretim araçlarının ka
mu mülkiyetinde bulunmasıdır.
Halle Konferansı'ndaki deney aktarımı, bu nedenle
farklı koşulların incelenmesi olarak şekillendi. Sosyalist
ülkelerde üretim sürecinde bilimin kullanılması hızla ge
lişmektedir. örneğin, bu ülkelerde ekonominin her kesi
minde MlPT'lerin sayısı sabit bir artış göstermektedir,
Kapitalist ülkelerde ise, çalışanların bu bölümü, ücretli
lerin bir kesimi olarak kâr kanununun işlemesinden hergün daha çok etkilenmekte, günümüzün bunalımları ve
işsizlik tarafından şiddetle tehdit edilmektedirler.
Üçüncü dünya ülkelerinde ise, durum daha da fark
lı bir görünüm kazanmaktadır. Yeni teknolojilerin uygu
lanması, meslek içi eğitim eksikliğinden kaynaklanan
idari personel yetersizliği sorununu ortaya çıkarmakta
dır.
Şüphesiz MlPT'lerin çıkarlarının savunulması mev
cut koşullara göre değişebilir. Ancak değişmeyen, çalı
şanların bu bölümünün daha sorumlu bir rol oynamaya
itilmesi ve günümüz dünyasında bu soru ıluluğun, sürek
li gelişen teknoloji ve bilimsel kazanımlara paralel olarak
daha da büyüdüğüdür.

YEREL
YÖNETİMLER
VE KENT
SORUNLARI
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AR tF ŞENTEK / TüTED Yayın Kurulu Üyesi
11 Aralın yerel seçimleri, gittikçe ağırlaşan bir eko
nomik ve siyasal ortam içinde yapıldı. Kaynağını kapita
lizmden alan sayısız sorunun somutlaştığı, yaşandığı
kentler, yerel seçimler dolayısıyla bir kez daha yoğun
tartışmalara konu oldu. Burjuvazi kendi yarattığı sayısız
kentsel soruna, sözde çözümler önermeğe uğraştı.
Binlerce VietnamlI yurtseverin katili, eski ABD Sa
vunma Bakanı Mc Namara, Dünya Bankası baş yöneticisi
olarak 1975 yılında, dünya kapitalistlerini kentsel sorun
lar üzerinde düşünmeğe çağırıyor ve şöyle diyordu:
"Kentleri bir çığ gibi saran sorunlarla, özellikle gece
kondular ve buralarda yaşayanların sorunlarıyla uğraş
mak, bunlara çözüm bulmak zorundayız. Eğer biz bunu
yapamazsak, kentlerde yaşayan yoksullar bizimle uğraş
mağa başlayacaklardır."
Mc Namara'nın ülkemizdeki sınıfdaşlan da kentsel
sorunların bugün vardığı boyutların, kendi iktidarlarına
yönelen bir tehlikeyi içerdiğini iyi kötü fark ediyorlar.
Ve bu sorunlara çözümler getirirken, kapitalizmin baş ku
ralını unutmadan, yani her türlü koşul içinde gene kendi
kârlarını maksimize ederek çözümler getirmeğe uğraşı
yorlar. Boğaz köprüleri yapıyorlar, metro projeleri, kana
lizasyon projeleri hazırlatıyorlar, yollar, meydanlar açı
yorlar, gecekondulara tapu dağıtıyorlar. Burjuvazi böyle
likle bir yandan kendine yeni iş alanları açarken bir yan
dan da kent yoksullarının burjuvaziyle uğraşacakları gü
nü geciktirmeye çalışıyor. Ama, burjuvazinin, kentsel so
runlar söz konusu olduğunda suçu üzerine atabileceği bir
'suç ortağı' davar: Yerel Yönetimler....
Bugün ülkemizde yaygın kanı, kentsel sorunlardan
belediyelerin, hatta daha da yaygını, belediye başkanlanmn sorumlu olduğu yolundadır. Ve belediyeler, beledi
ye başkanlan da bu kanıya pek karşı çıkmadan, kentsel
sorunlara çözümler getirmeğe çalışmaktadırlar. Sonunda
belediye başkanlan çaresizliklerini ilan etmekte, merkezi
yönetimin yerel yönetimler üzerindeki baskısının kendi
lerine sorunları çözebilecek olanakları tanımadığını be
lirtmektedirler. Oysa çözümsüzlük, çaresizlik, kapitaliz
min kendisinden kaynaklanmaktadır. Geçtiğimiz dört yıl
içinde, özellikle büyük kent belediyelerindeki gelişmeler,
bu konuda zengiıj deneyimler getirmiştir.
öte yandan, geçtiğimiz dört yılın deneyimleri, bele
diyelerin sanıldığı kadar da çaresiz olmadığını göster
miştir. Emekçi halktan yana girişimlerde bulunan yerel

yönetimler, görevlendirdikleri yurtsever teknik eleman
ların da katkılarıyla, mevcut düzenin koşulları içinde bile
bazı olumlu sonuçlara ulaşılabileceğini gösterebilmişler
dir. Geçtiğimiz dönem, İzmit ve Ankara belediyelerinde
sürdürülen çalışmalar, bu konuda önemli birer örnektir.
Kuşkusuz, hiç bir belediye veya başkam
kenti
ni kapitalizmin pisliklerinden arındırıp sağlıklı bir fizik
sel ve sosyal yapıya kavuşturamıycaktır. "Sistem içinde
vaha" yaratılamayacaktır. Ama işçi sımfı ve emekçilerle
tutarlı bir bütünlük içinde davranabilen yönetimlerin, ka
pitalizmin dayattığı koşullar içinde bile olumlu kazanım
lar elde edebildiği, kapitalist batı ülkelerinde, özellikle
işçi sınıfı partilerinin yerel yönetimlere ağırlıklarını koy
duğu Fransa ve İtalya'da yaşanan bir gerçektir.
Türkiye'de 1973 yılından bu yana belediyeler ve
kent yönetimi konusunda önemli bir tartışma ortamı ge
lişmiş, bir bilim adamımızın deyimiyle "toplumcu bele
diyecilik anlayışı ortaya çıkmıştır." Son seçimler dolayı
sıyla bazı siyasal partilerin yerel yönetimler için yayınla
dıkları program önerileri de bunu göstermektedir Bu
program önerilerinde; yerel yönetimlerin, merkezi yöne
timin mali ve idari vesayetinden kurtarılması, kentlerde
stratejik mal ve hizmetlerin belediyeler eliyle üretilmesi,
belediyelerin konut sorununa çözüm getirici girişimlerde
bulunması, kentlerde belediyeler eliyle toplu ulaşımın
geliştirilmesi, belediyelerin beslenme, sağlık, eğitim, kül
tür ve sanat alanlarında daha etkin girişimlerde bulunma
sı istenmektedir. Daha önceleri bu konularda söylenilen
lerin ötesinde, bu kez geliştirilen program önerileri, kent
leşme konularında uzmanlaşmış teknik elemanların yıl
lardır söylediği gerçekçi çözüm boyutlarını da taşımak
tadır. özellikle büyük kentlerde, böyle bir program öne
risiyle seçimlere giren adayların çoğunlukla yönetime
gelmiş olması, bu açıdan olumludur.
Ancak unutulmaması gereken bir başka temel ger
çek var. Bir program, teknik düzeyde ne kadar olumlu
yönler taşırsa taşısın, böyle bir programı gerçekleştire
cek siyasal gücün sınıfsal yapısına bakmak gerekir. İşçi
sınıfı ve emekçilerin yararına sonuçlar verebilecek bir
programı, ancak işçi sımfı ve yandaşlarının siyasal örgüt
lenmesi gerçekleştirebilir. Geçtiğimiz son dört yılın ya
şadığımız genel ve yerel düzeydeki siyasal deneyimleri,
bu gerçeği de ortaya koymuştur.
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Bir mektup

P T T tesisatçıları sesleniyor

• • •

Bizler P.T.T. İzmir Teşkilatında"
teknisyen olarak çalışan işçileriz.
İşçiyiz dedikse bu, bizim içinde bu
lunduğumuz koşullar ve bilincimiz
için böyledir. Yoksa işveren duru
mundaki P.T.T. bizleri memur adı
altında, binbir çeşit ekonomik ve
demokratik kısıtlamalar altında ça
lıştırmaktadır. Yaptığımız iş, belirli
bir ihtisası gerektirmekle birlikte ta
mamen kol gücüne dayanmaktadır,
İşverenin bizi memur sayması, süra
hiye armut demek gibi komik bir
durumdur. Bizler uzun süre, yok ge
nel hizmetlerde mi kalalım, teknik
hizmetlere mi geçelim, Personel Ka
nununda katsayı şu olursa maaşım
bu olur, kadrom şöyle, böyle vs. di
ye oyalandık. Oysa artık, işçi sınıfı
içinde zaten var olan sınıf daya
nışması giderek bilincimize çıkmak
ta ve işçi sınıfımızın mücadelesinde
onun bir parçası olarak daha aktif
bir biçimde yer alma noktasına gel
mekteyiz. Bugün için TÜTED'de
örgütleniyoruz. Ancak sendikal hak
kımızı mutlaka alacağımızı ve DİSK
içinde biz P.T.T. işçileri de mutlaka

V!

işçi sınıfımızla kenetleneceğimizi
çok iyi biliyoruz.
TÜTED Haberler Gazetesinde
yayınlanması için bu mektubu gön
deriyoruz. Biz "memurların!" çalış
ma koşullarını gösteren bir kaç fo

toğrafı da mektubumuza ekledik.
Kravat yerine tulumlarımız ve çıp
laklığı ile nasıl memur! olduğumu
zu herkes görsün. Saygılarımızla...
PTT İŞÇİLERİ
İZMİR

TÜTED ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ
TÜTED ŞUBELERİ: Cemal Gürsel Cad. No. 23-c/1, ADANA • Mithatpaşa Cad. 28/24, Yenişehir, AN KAR A •
Atatürk Cad. Ege İşhanı Kat 4 D.5, A N TALYA • Yedi Mart Oteli Yanı, ARTVİN • TÖB-DER Aydın Şb. Eliyle,
AYDIN • Cemal Bayseferoğulları Şerbetçi Pasajı No: 168, BİTLİS • Tahtakale Veziri Cad. Kent İşhanı Kat: 4
No: 410, BURSA • Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apt. D:5/B, Ç AN AKKALE • Gürcan Malı. 738 Sok. No:
5/A Müh. Lokali, DENİZLİ »Yeni Şehir Mah. Kurt İsmail Paşa 3. Sok. Çiğdem Apt. Kat:1 No:3, D İYARBAKIR
• Fevzi Paşa cad. Avrupa Pasajı Kat 2/21-22, ERZİNCAN • 27 Mayıs Cad. Eskişehir Pasajı Kat: 2, ESKİŞEHİR •
Şahin Pasajı Kat: 2 No: 10, FATSA • Aliveli İşhanı Kat: 6 No: 707, GAZİANTEP • Fevzipaşa Cad. No: 5/B,
GİRESUN • Belediye Sarayı A ltı No: 2 (PK: 43), HOPA • Mareşal Çakmak Cad. Çınar A pt. No: 44-B/12, İSKEN
DERUN • Abdülhak Hamit Cad. No: 25 Kat: 4 D: 5, Taksim - İSTANBUL • 1487 Sok. No: 17 Kat: 2 D: 7, Alsancak - İZM İR • Fethiye Cad. 52/A, İZM İT • İstasyon Cad. Esnaf Site i No: 103, Ereğli - KONYA • Küpceğiz
Mah. Adalet Sok. No: 25 (Yardım Sevenler Derneği Binası), KASTAMONU • Ahmet Paşa Cad. Çiğdem Sok.
No: 2, KAYSERİ • Nurettin Bayram, Teknik Ziraat Md.lüğü, K IR Ş E H İR « Şahin Atılgan, Ticaret İşhanı, Kat: 1
No:3, M ALATYA • Çarşı Mah. Dumlupınar Cad. No: 11, MANİSA • Çankaya Mah. 93. Sok. No: 19/2, MER
SİN,» Sivas Cad. Yürür İşhanı No: 5/2, ORDU • Ulugazi Mah. Kaptanağa Cad. No: 14, SAMSUN • Gerıel-İş Hanı
Kat: 4 No: 27, SİVAS • Şelale Cad. No: 144, TARSUS • İnönü Cad., TUNCELİ • Cumhuriyet Cad. Soydan
Sağlık İşhanı Kat: 2, VAN • TMMOB İnşaat Müh. Od. Temsilciliği eliyle, V akıf İşhanı Kat: 2, ZONGULDAK •
TÜTED TEM SİLCİLİKLERİ • Vedat Açar, YBD 7/4 Sağlık Lojmanları, Ereğli - ZONGULDAK • Ali Özgörüz,
P.K. 223, KONYA • Kemalettin Kaya, Ertuğrul Mah. Zümbül Sok. 5/2, TEKİRDAĞ •
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oıgut habederi
TMMOB, TÜM-DER VE
TÜTED; ANKARA
BELEDİYESİNDEKİ HAKSIZ
UYGULAMALARA KARŞI
ÇIKTI
TMMOB, TÜM-DER ve TÜTED
Genel Başkanlan, basına yaptıkları
ortak açıklamada, Ankara'da EGO
işletmelerinde çalışan 9 teknik ele
manın, Belediye Başkam Ali Dinçer
tarafından görevlerinden alınmasına
karşı
çıktıklarını
bildirdiler.
TMMOB Genel Başkam Teoman
öztürk, TÜM-DER Genel Başkanı
Erhan Tezgör ve TÜTED Genel
Başkanı Aykut Göker’in ortak açık
lamasında şu görüşlere yer veriliyor:
"Yerel seçimlerden sonra, Anka
ra Belediye Başkanının değişmesini
izleyen günlerde, Belediyeye bağlı
EGO işletmesinde, aralarında Genel
Müdür Ertuğrul Amasyalı'nın da bu
lunduğu 9 üyemizin görevleri değiş
tirilmiştir. MC iktidarının sona er
mesinin beklendiği ve kıyımların
yoğunlaştığı bu dönemde ilerici ni
telikte bir belediye bünyesinde ya
pılan kıyım niteliğindeki bu atama
lar, faşist uygulamalara karşı yıllar
dır çalışanlar arasında sağlanmaya
çalışılan birlikte mücadele açısın
dan olumsuz bir gelişmedir. Faşist
baskı, kıyım ve terörle mücadele
nin güncelliğini koruduğu bu dö
nemde atamaların siyasi bir görü
nüm taşımaları, EGO Genel Müdü
rünün görevden alınışı sırasında,
EGO dışından gelen bir kalabalığın
yarattığı baskı ortamı ve bazı gaze
telerde görevden alınmaların EGO'
daki yolsuzluklarla ilgili olduğu bi
çiminde yer alan gerçek dışı haber
ler karşısında belediye yetkililerinin
sessiz kalmaları, bu olumsuzluğu ar
tırmaktadır.

"TMMOB, TÜM-DER ve TÜTED
olarak, şimdiye dek olduğu gibi,
üyelerimize yöneltilen haksız uygu
lamalara karşı olduğumuzu, zedele
nen haklarını korumak amacıyla ge
rekli yasal girişimlerde bulunacağı
mızı kamuoyuna duyururuz."

TÜTED ÇANAKKALE
ŞUBESİ ÜYELERİNDEN
DOĞAN DOĞAN VE
MUSTAFA GICIK'A
SOSYAL DAYANIŞMA
FONU YÖNETMELİĞİ
GEREĞİNCE
YARDIM YAPILDI
TÜTED Çanakkale Şubesi Y ö
netim Kurulu üyesi ve Toprak-Su
işyeri Temsilcisi Ziraat Yüksek Mü
hendisi Doğan Doğan;
♦işyerinde TÜTED ile ilgili uğ
raşılarda bulunduğu,
* işyerinde yapılan birtakım yol
suzlukları müfettişlere belgeleriyle
birlikte aksettirdiği,
* Ziraat Mühendisleri Odası Ge
nel Kurulu'na delege olarak katıldı
ğı için Tarsus'a sürülmüştür.
Aynı gerekçelere dayanılarak yi
ne TÜTED Çanakkale Şubesi ve
Toprak-Su işyeri temsilcisi Mustafa
Gıcık Disiplin Kurulu'na verilmiş,
iş akdi fesh edilmiştir.
Doğan Doğan ve Mustafa Gıcık,
Sosyal Dayanışma Yönetmeliğinin
2/c ve 2-B/b maddeleri gereğince
TÜTED Çanakkale Şubesine baş
vurarak yardım talebinde bulun
muşlardır.
Konuyu inceleyen TÜTED Ça
nakkale Şube Yönetim Kurulu,
yardımın
yapılması
isteğiyle
TÜTED MYK'na başvurmuştur.
TÜTED MYK, her iki üyenin kıyıl
ma nedenlerinin Sosyal Dayanışma
Yönetmeliği hükümlerine uygun ol
duğunu dikkate alarak, Doğan Do

ğan ve Mustafa Gıcık m 2 £ ve
2-B/b maddeleri gereğince Sosyal
Dayanışma Fonundan yararlandı
rılmalarını kabul etmiştir.

İZMİR'DE; İŞSİZLİK
PAHALILIK VE FAŞİST
BASKILARI PROTESTO
MİTİNGİ
İzmir'de işsizlik, pahalılık ve fa
şist baskılar, 24 Aralık Cumartesi
günü yapılan bir yürüyüş ve mitingle
protesto edildi. Aralarında TÖBDER, TÜM-DER, TÜTED, TMMOB
DEVGENÇ, Halkevleri'nin de bu
lunduğu 24 demokratik kitle örgü
tünün, üyelerini katılmaya çağırdığı
yürüyüş ve mitingde binlerce öğret
men, memur, teknik eleman, işçi ve
öğrenci, yüksek bir dayanışma bi
linci içinde attıkları ortak sloganlar
la hayat pahalılığım, işsizliği, faşist
baskı, kıyım ve terörü protesto et
tiler. Bir kısım sendikal örgüt birim
lerince de desteklenen mitingde ilk
konuşmayı, İzmir düzeyinde antifaşist-antiemperyalist bir eylem plat
formunda buluşabilen örgüt birim
leri adına bir işçi arkadaş yaptı. Da
ha soma, TÖB-DER Genel Başkanı
Gültekin Gazioğlu, TMMOB Baş
kanı Teoman öztürk, TÜTED Ge
nel Başkanı Aykut Göker konuştu
lar. Son konuşmacı İzmir'den bir
öğrenci arkadaş idi.
Teknik elemanlar mitinge TÜ
TED İzmir Şubesinin ve TMMOB'
nin flamaları ile katıldılar.
İzmir Yürüyüş ve Mitingi, siyasi
görüşleri farklı işçilerin, emekçile
rin ve gençlerin faşizme ve emper
yalizme karşı mücadelede örgütlü
birliğini somutladığı için önemliy
di, anlamlıydı. Bundan somaki or
tak eylemlerde mutlaka değerlendi
rilmesi gereken bu yürüyüş ve mi
tingi alkışlıyoruz.
\

TÜTED HABERLER
• T Ü M T E K N İK E L E M A N L A R
D E R N E Ğ İ A Y L I K Y A Y I N O R G A N I • S a h ib i ve S o r u m lu Y ö n e t m e n i T Ü T E D a dı n a A y k u t G Ö K E R
• Y a y ın
K u r u l u : G ü n a y BO L A Z A R / O s m a n A Y B E R S / A r i f $ E N T E K / B ü l e n t V A R G E L • H a b e r le ş m e A d resi: M i t h a t p a ş a

C ad. 2 8 / 2 4 - A n k a r a • F i y a t ı 2 5 0 k u r u ş • Y ı l l ı k A b o n e
3 0 li ra • A l t ı a y l ı k a b o n e : 15 lira • Y a z ı l a r k a y n a k göst e r i l m e k üzere a k t a r ı l a b i l i r • D i z g i : C İ Ğ Y a y ı n c ı l ı k L t d .
Ş t i . T e l : 1 7 9 7 0 4 - A n k a r a • B a s k ı: N Ü V E M a tb a a s ı
T e l: 17 9 4 07 - A n k a r a .
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Meslek Odaları

GENEL
KURULLARDA
FAŞİZME K A R Ş I
GÖREV BAŞIMA!
Kapitalist dünya sistemi ve o sisteminbir parçası olan
Türkiye'nin içinde bulunduğu genel bunalım, 1977 yılında gittikçe derinleşmektedir.
Kapitalizmin genel bunalımının derinleşmesine paralel olarak,
burjuvazi, tüm emekçi kitlelerin, ekonomik-demokratik hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya, faşizmi kurumlaştırmaya çabalamaktadır.
Tekelci sermaye günümüzde bir yandan faşizan saldırıları daha sistemli olarak yönlendirir ve yönetirken, diğer yandan devlet mekanizmasındaki gerici eğilimleri sürekli geliştirerek, faşist bir yönetime geçişin koşullarını
planlı olarak uygulamaktadır. Böylecefaşizm tırmandırılmaktadır. Faşizm tırmanmasına kitle desteği sağlıyabilmek için yaygın bir demogojiye başvurmaktadır. Bu nedenle sosyal reformcu olarak gözükmekte ve "tekellere
karşı olduğunu” söylemektedir.
Faşizmin tırmanmasının yada yükselmesinin durdurulması ve geriletilmesi, işçi sınıfı öncülüğündeki mücadelenin genel yükselişine ve toplumsal genişliğine bağlı olmaktadır. Bir başka deyişle demokratik toplumsal muhalefetin genel yükselişi, faşizmin tırmanışının durdurulması ve faşizmin geriletilmesinin teminatıdır.
Demokratik toplumsal muhalefetin yükseltilmesi ve

faşizmin tırmanışının durdurulması, yani bağımsızlık demokrasi mücadelesi açısından, oda seçimlerinin kendilerine özgü yerleri olmaktadır.
Meslek odalarının ilerici, demokratik yönetimlere sahip olması ve faşizmin meslek odalarında yenilmesi vegeriletilmesi, demokrasi adına kazanılmış mevziler anlamına gelmektedir.
ilerici, demokrat ve sosyalist teknik elemanlar, meslek odaları içinde günümüze kadar verdikleri tutarlı mücadelelerle, faşizmi büyük ölçüde geriletmişler ve odaların yönetiminde gösterdikleri yönetim anlayışları ile,
üyelerinin somut sorunlarına eğilmeleri ile, üye tabanının büyük ölçüde destek ve güvenini almışlardır,
Bugüne değin; ilerici, demokrat ve sosyalist teknik elemanlar, yönetimde bulundukları sürede, kendi uzmanIık alanlarına giren konularda kapitalist sistemi teşhir etmekte oldukça olumlu görevler yapmışlar, üyelerinin mesleki sorunlarına özenle eğilmişlerdir. Bu ise, teknik d e 
man kitlesinin; ilerici, demokrat ve sosyalist yöneticilere
karşı duyduğu güvenin kaynağı olmuştur.,
Meslek odaları yönetimlerinin ilerici, demokrat ve
sosyalist kadroların ellerine geçmesinin bir diğer önemli
yansıması da; tüm teknik elemanların TÜTED ekseni et
rafında sürdürülen "sendikal haklar elde etme" mücadele
sinde olmuştur. Meslek odaları TÜTED'e sağladıkları
desteklerle, TÜTED'in ileri adımlar atmasına katkıda bu
lunmuşlardır. Meslek odaları seçimleri TÜTED ve teknik
elemanlar arasında ayrıca böyle bir önem de taşımakta
dır.
• Meslek Odaları somutunda faşizme yeni bir şamar
vurmak için.
• Faşist demagojiyi teşhir etmek için,
• Mesleki uzmanlık alanlarında kapitalizmi teşhir et
mek için,
• Üye tabanının ekonomik-demokratik sorunlarının
gerçekten savunulması için,
Tüm ilerici, demokrat ve sosyalist teknik elemanlar,
oda genel kurulları için görev başına!
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