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TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN ÖNERİLER
Karar No: 1 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Kongremizce tüzük maddelerinde yapılan değişiklikleri ve kabul
edilen karar önerilerini redaksiyon yapmak üzere, Genel
Kurulumuzun Divana bu konuda yetki verilmesini talep ediyoruz.
Önerenler : Fadime TÜRKYILMAZ, Süleyman AYYILMAZ,
Mustafa AYAR, Osman BİÇER, Musa SEVER, Hüseyin
GÖLPUNAR.
Karar No: 1 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Biz aşağıda imzası olan delegeler olarak, tüzüğümüzün 6.
maddesi (b) bendinde yer alan “üye olmak isteyen; 4 nüsha olarak
doldurup imzalayan üye kayıt föyü ile sendikaya başvurur”
ifadesinin “üye olmak isteyen; 3 nüsha olarak doldurup imzaladığı
üye kayıt föyü ile sendikaya başvurur” şeklinde değiştirilmesini
öneriyoruz.
Gerekçe: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
değişiklik yapılan 5198 sayılı Kanunda üye föylerinin 3 nüsha
olarak doldurulması düzenlenmiştir.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Kenan AKBABA, Selma
GÜRKAN, Bülent KAYA, Mehmet KARAASLAN, Abidin
SIRMA.
Önerge No: 2 “Ret Edildi”
Biz aşağıda imzası olan delegeler olarak, tüzüğümüzün üyelik
aidatının düzenlendiği 7. maddesinde yer alan “sendika üyelerinin
ödeyeceği aidat miktarı, üyenin aldığı maaşın damga vergisi
matrahına esas olan miktarının binde üçüdür”, “sendika üyelerinin
ödeyeceği aidat miktarı, üyenin aldığı maaşın damga vergisi
matrahına esas olan miktarının binde beşidir” şeklinde
değiştirilmesini öneriyoruz.
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Gerekçe: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
değişiklik yapılan 5198 sayılı Kanunla sendika üye aidatlarının alt
ve üst sınırları belirtilmiştir. Kurum tahakkuklarında farklı oranlar
nedeni ile sorunlar yaşanmaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması
bakımından değişiklik önerilmektedir.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Ramis
SAĞLAM.
Karar No: 3 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Biz aşağıda imzası olan delegeler olarak, tüzüğümüzün 9.
maddesinde yer alan sendika üyeliğinden çekilmelere ilişkin
düzenlemede, çekilmenin geçerlilik süresinin yasada tanımlanan
şekli ile “1 ay” ifadesi yerine “30 gün” olarak düzenlenmesini
öneriyoruz.
Gerekçe: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
yapılan düzenleme ile paralellik sağlaması bakımından
önerilmektedir.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Kenan AKBABA, Selma
GÜRKAN, Bülent KAYA, Mehmet KARAASLAN, Abidin
SIRMA.
Önerge No: 4 “Ret Edildi”
Emeği tarihte gömülü, kendisi sistemce, sistemli bir şekilde
görünmez kılınan, ikinci cins olarak görünen, yaşamın yarısı olan
BİZ KADINLAR;
Emeğine, kimliğine, kişiliğine, öz benliğine, bedenine sahip
çıkması, kendine yabancılaşmaktan vazgeçerek, örgütlü yaşamda
yer alması, sendikalarda ve yaşamın her alanında karar alma
mekanizmalarında yer alması, sahip çıkarak, birey olma
mücadelesinin kesintiye uğramaması için; KESK KADIN
KURULTAYI'nda da karar altına alındığı gibi,
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- Sendikamızın kadın örgütlülüğünün örülmesi, KESK Kadın
Sekreterliğinin altının doldurulması için MYK'mız da “KADIN
SEKRETERLİĞİ”nin oluşturulmasını,
- Kadın eğitim çalışmalarının devamlılığının sağlanmasını
istiyoruz.
Unutulmamalıdır ki, biz kadınların sorunları çözülmeden,
demokrasiden söz edilemez.
Yine unutulmamalıdır ki,
KESK tarihinde ilk kadın kurultayını, Maliye-Sen'li kadınlar
yapmıştır.
Unutulmamalıdır ki, kadın sorununun çözümü örgütlü mücadele
ile olacak ve devamlılığı esastır. Unutulmamalıdır ki, kadın sorunu
ertelenemez.
Öyleyse,
-Yarın değil şimdi…!
-Kadınlar sendikaya, karar alma mekanizmalarına…!
Söyleyecek sözümüz, yaşamı değiştirmeye gücümüz var…!
Önerenler: Ahmet ACAR, Musa SEVER, Osman BİÇER,
Süleyman AYYILMAZ, Fadime TÜRKYILMAZ, Halim
ÖZPINAR, Mustafa ÇINAR, Hasan KURT, Elveda DEMİREL,
Şerafettin YILMAZ, Bayram METİNTAŞ.
Önerge No: 4 “Ret Edildi”
Toplumda her düzeyde görülen cins ayrımcı politikaların etkileri,
sendikal alanlarda da çeşitli biçimlerde kendini göstermektedir. Bu
sorunu sadece sistem sorunu çerçevesinde ele almak erteleyici bir
mantık olacak. Bu anlamda öncelikle sendikalarda kadın
emekçilerin yürüttükleri mücadelenin önemini algılamak, gelişmesi
için destek vermek, çalışanların kurumsal bir nitelik kazanmasını
sağlamak gerekmektedir. Sendikamızdaki çalışmalar sadece kadın
komisyonları aracılığıyla yürütülmüş, sistemli ve sürekli bir faaliyet
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olmadığından yeterli mesafe alınamamıştır. Bu sorunun çözümü
ancak kurumsal organların yaratılmasıyla mümkün olacaktır.
Bu anlayıştan hareketle, genel merkez ve şubeler düzeyinde
tüzük değişikliği ile hukuk, basın yayın ve halkla ilişkiler
sekreterliklerinin birleştirilerek yerlerine kadın sekreterliklerinin
oluşturulmasını öneriyoruz.
Önerenler: Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mevlüt ABDULSEMETOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Kamil KURT, Mesut EROĞLU, Mustafa
DEMİR, Kıyasettin AY, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA.
Karar No: 5 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Biz aşağıda imzası olan delegeler olarak, tüzüğümüzün sendika
şubelerinin tanımı, kuruluşu ve kuruluş usullerinin düzenlendiği 30.
maddesinde yer alan “şubeler en az 500 üye ile kurulur” ifadesinin
“şubeler en az 400 üye ile kurulur” şeklinde değiştirilmesini
öneriyoruz.
Gerekçe: 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda
değişiklik yapılan 5198 sayılı Kanunla şube açma için gerekli üye
sayısı 400 olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda, pek çok sendika
şubemizin şube olarak faaliyet yürütmesi bakımından da bu
düzenleme gerekmektedir.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Bülent
KAYA, Mehmet KARAASLAN, Kenan AKBABA, Abidin
SIRMA.
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MUHTELİF KONULARA İLİŞKİN KARAR
ÖNERİLERİ
Karar No: 2 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Kapitalist küreselleşmenin daha da hızlandığı günümüzde üretim
süreçleri de aynı ölçekte değişmekte, süreçleri parçalanmakta, emek
istihdam şekilleri emek aleyhine değiştirilmekte, insan yaşamına
dair gerekli olan her şey piyasalaştırılmakta, emek faktörü baskı
altına alınıp adeta değersizleştirilmek istenmektedir. İş güvencesi
hakkı, kazanımlaş ekonomik, sosyal haklarımız her alanda (kamu,
özel) esnek çalışma, performans ölçütleri (daha çok sömürü)
modeliyle tehdit edilmektedir.
Bu bağlamda işi olanla, işsizlerin, emeğini satarak yaşamını
kazanan biz emekçilerin hakları ve özgürlükler mücadelesinde
sendikamız düzleminde ezilenlerin, sömürülenlerin ortak
örgütlenmesi zeminlerinin yaratılması yolunda çalışmalar
yürütülmesini teklif ederiz.
Önerenler: Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Halim ÖZPINAR,
Turgut BİLİR, Elveda DEMİRTAŞ, Mustafa AYAR, Aziz
YILDIRIM, Hüseyin ÇAĞLAR, Şerafettin YILMAZ, Yaşar
DURMUŞ, Fadime TÜRKYILMAZ, İbrahim ÖZGER, Bilal
AKCELEP, Yüksel YOLDAŞ, Ali ŞAŞMAZ, Ali GÖK, Ahmet
KESİK, İbrahim KOL, Mevlüt ÇAKMAK, Ali BAŞAK, Bayram
KESKİN, Oğuz AŞIK, Tekin YILDIZ, Ali ÜLKÜMEN, Sait EMİR,
Özer AVANAŞ, Osman KEÇELİ, Sahir YURTSEVEN, Akın
METE, Şamil ŞAHİN, Mustafa TOPTAŞ, Ali ÖZTÜRK, Mehmet
İPEKÇİ, Binali KESKİN, Mehmet ALYÜZ, Hasan KURT, Bayram
METİNTAŞ, Rahmi YORGANCI, Aliye İNCE.
Önerge No: 3 “Ret Edildi”
Sermayenin istemleri doğrultusunda sürdürülen özelleştirme ve
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taşeronlaştırma, eğitim ve sağlık, sosyal güvenlik gibi temel kamu
hizmetlerinin paralı hale getirilmesine, esnek ve kuralsız
çalıştırmaya, kölelik yasalarına, bölgemizdeki savaş ve işgale karşı
koyabilmek ancak, bu saldırılardan etkilenen geniş emekçi ve ezilen
kesimlerin birleşik mücadelesi ile mümkün olacaktır.
Bu gereksinimin bir gereği olarak ortaya çıkan Emek Platformu,
kendisinden beklenen işlevi yerine getirmekten oldukça uzak bir
noktada bulunmaktadır. Emekçilerin karşı karşıya olduğu hak
gasplarına karşı, yerel emek platformları ya da yerel sendikalar
birliği oluşturulması, KESK Şubeler Platformlarının işlevli hale
getirilmesi ve işyerlerinde sendikalı, sendikasız farklı statülerdeki
(işçi, sözleşmeli, taşeron, kadrolu vb.) tüm emekçilerin işyeri ortak
talepleri için mücadeleye çekilmesi ve işyeri mücadele
komitelerinin oluşturulması konularında genel kurulumuzun karar
almasını öneriyoruz.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Fikret
ASLAN, Yusuf KAYA, Merdan TAŞ, Ahmet Ersun GENÇ,
Süleyman YILMAZ, Ataman YÜKSEL, Hasan KAYA, Nuray
TOSUN, Yusuf UYAN, Hasan GÖKTAŞ, Gürsel SIĞINIR.
Karar No: 4 “Oy Çokluğu İle Kabul”
AKP Hükümeti, emperyalizmin finans ve siyasi organları olan
IMF, DB, DTÖ ve AB tarafından dayatılan ekonomik, sosyal,
siyasal politikaları uygulamakta en küçük bir tereddüt
göstermemektedir. Tekeller, kriz, borsa vurgunları aracılığı ile siyasi
iktidarı tehdit ederken, ülke kaynaklarına el koymanın yolunun da
sınırsızca açılmasını istemektedir. Bütçelerin büyük bölümü borç
ödemeye ayrılmasına rağmen, cari açık giderek büyümektedir.
Ekonomik kriz kapıda ve hükümet krizi önlemek için hiçbir önlemi
almaktan kaçınmayacağını ilan ederek IMF ile yeni bir stand-by
anlaşması yapmak üzeredir. Uygulanmakta olan ekonomik
politikalar nedeniyle, yoksulluk ve gelir adaletsizliği giderek
büyümektedir. Özelleştirmeler hızlanmakta, yöneticilerini IMF'nin
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belirlediği üst kurullara, uygulanacak politikaları belirleme yetkisi
verilmektedir. Merkez Bankası özerkleştirilerek Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Yasası, Doğrudan Sermaye Yatırım yasalarıyla
ekonominin denetimi tekellere bırakılmaktadır.
Biz aşağıda imzası bulunan delegeler olarak, emperyalistlerin
bölgemize ve ülkemize yönelik idari, yasal, askeri, siyasi ve
ideolojik alanda geliştirdiği her türlü saldırıya karşı işkolumuzdaki
emekçilerin aydınlatılması ve emperyalizme karşı bağımsızlık
mücadelesi ile AKP'ye karşı emekten yana bir iktidar mücadelesinin
birlikte sürdürülmesi ve diğer kesimlerle ortaklaştırılması ile bu
konuda sendikamızca materyaller basılıp, yaygın dağıtımının
sağlanması yönünde genel kurul kararı alınmasını öneriyoruz.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali
KARAKURT, Fikret ASLAN, Ahmet Ersun GENÇ, Hasan
GÖKTAŞ, Merdan TAŞ, Yusuf UYAN, Süleyman KAYA, Abdullah
PEKCAN, Birgül KAYA, Feyzullah KAYA, Gürsel SIĞINIR,
Ataman YÜKSEL, Hasan KAYA, Tahsin ERİŞİR, Nuray TOSUN.
Karar No: 5 “Oy Çokluğu İle Kabul”
İçinde yaşadığımız çağda bütün ülkelerin en temel sorunu olan
demokrasi ve insan haklarına saygı ilkesine paralel olarak,
ülkemizde de bu sorunun giderilmesi amacıyla “Demokratik
Cumhuriyet”in yaşama geçirilmesi ve bireylerin din, dil, ırk ve
cinsiyet ayrımına bakılmaksızın bütün haklarının güvence altına
alındığı, herkesin birinci derecede yurttaş sayıldığı Anayasal
Vatandaşlık kavramının yaşama geçirilmesi için, Genel Merkezden
doğru, şubeler ve temsilcilikler düzeyinde sonuç alıcı eylemler
düzenlenmesi ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte, demokratik
bir anayasanın hazırlanması amacıyla çalışmaların ivedilikle
yürütülmesini öneriyoruz.
Önerenler: Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
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YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDULSEMETOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Kamil KURT, Mesut EROĞLU, Mustafa
DEMİR, Kıyesettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER,
Feyzullah KAYA, İbrahim TERİ.
Karar No: 6 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Son yıllarda örgütsel olarak içe dönük bir daralma ve
yabancılaşma sorunu yaşanmaktadır. Diğer taraftan, emekçilerin
kazanılmış haklarına saldırılar artmakta, esnek çalışma, toplam
kalite ve performans yönetimi, özelleştirme ve taşeronlaştırma
uygulamalarıyla sendikal hareket etkisiz kılınmaya çalışılmaktadır.
Yenilenmiş bir Mücadele Platformunda emekçilerin
birleştirilmesi için öncelikle, somut ve acil talepler üzerinden
mücadelenin örgütlenmesi, hükümet ile emekçilerin talepleri için
karşı karşıya gelmeleri ve KESK'in mücadeleci tutumunun ortaya
konulması önemlidir. Biz aşağıda imzası bulunan delegeler olarak;
- Kamu Yönetim Temel Kanunu, Yerel Yönetimler Yasası, Kamu
Personel Yasa Tasarısı, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Yasa Tasarısının geri çekilmesi, özelleştirme ve
taşeronlaştırma uygulamalarının durdurulması,
- Kamu Hizmetlerine daha fazla kaynak aktarılarak, altyapı
eksiğinin giderilmesi, personel eksikliği karolu eleman istihdamı
ile giderilmeli, kamu hizmetlerinin nitelikli, herkes için ücretsiz
ve ulaşılabilir hale getirilmesi,
- Dolaylı vergilerin kaldırılması, servet vergisi konulması,
Herkesten geliri oranında vergi alınarak adil bir vergi sistemi
oluşturulması,
- Başta grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı olmak üzere
ülkemizin demokratikleşmesi için somut bir mücadele planının
oluşturulması,
- İşyerlerinde taşeron, kadrolu, sözleşmeli uygulamalarına son
verilerek, herkesin 'kadrolu' olarak çalıştığı ve tüm çalışanların
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-

-

-

-

eşit haklar ve iş güvenceli bir istihdam sisteminin oluşturulması,
Kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının korunması, Çalışma
sürelerinin günlük 7saate dürülmesi ve yeni istihdam alanı
yaratılması,
Performans değerlendirmesi, norm kadro gibi her türden esnek
çalışma uygulamasına son verilmesi, Emekçiler arasında rekabeti
körükleyen toplam kalite yönetimi uygulamalarına son verilmesi,
Temel ücretin yükseltilerek, maaşların büyük bölümünün,
idarelerin inisiyatifinde ve cezalandırma aracı olarak kullanılan ek
ücretlerin maaşlara ilave edilmesi, ücret, kira yardımı, çocuk
yardımı vb. sosyal yardımların insanca yaşanacak düzeye
getirilmesi,
Statüsü ve unvanı ne olursa olsun aynı işi yapanın aynı ücreti
alması,
Kamu emekçilerine siyaset hakkının tanınması

Ta l e p l e r i ü z e r i n d e n B İ R Ç A L I Ş M A P R O G R A M I
OLUŞTURULMASI ve fiili-meşru temelde, “HAKLAR
KULLANILARAK KAZANILIR” ilkesinin hayata geçirilmesi,
grev hakkının kullanılması dahil bütünlüklü bir mücadele kararı
alınması ve örgütlenmesi yönünde Sendikamız Merkez Genel
Kurulunun karar almasını öneriyoruz.
Önerenler: Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜNKAN, Fikret
ASLAN, Aynur GÖNÜLTAŞ, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali
KARAKURT, Hasan KAYA, Nuray TOSUN, Süleyman YILMAZ,
Merdan TAŞ, Yusuf UYAN, Birgül KAYA, Feyzullah KAYA,
Tahsin ERİŞİR, Gürsel SIĞINIR.
Karar No: 7 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Takvimsel olarak 22 Haziran-8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar
Günü, 21 Mart Newroz, 16 Mart Halepçe katliamı, 1 Mayıs Dünya
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Emekçi Bayramı, 1 Eylül Dünya Barış Günü, 25 Kasım Kadına
Yönelik Her Türlü Şiddete Hayır Günü, 8 Aralık KESK'in Kuruluş
Yıldönümü etkinliklerine Genel Merkezimizin aktif çalışmalar
yapmasını öneriyoruz.
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDULSAMETOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Kamil KURT, Mesut EROĞLU, Mustafa
DEMİR, Kıyasettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER,
Feyzullah KAYA.
Karar No: 8 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Sendikamız, örgütlenmeyi sınırlayan. 4688 sayılı yasanın
getirdiği kısıtlamalara karşı, çalışanlar arasında statü farkı gözeten
uygulamalara, kamu hizmetlerinin tasfiyesine, özlük ve sosyal hak
kayıplarına, sendikal faaliyetlerinden dolayı kamu emekçilerine
karşı uygulanan sürgün, ceza ve soruşturmalara karşı, AKP iktidarı
tarafından sürdürülen kadrolaşma ve sürgün politikalarına karşı
mücadele ederek. emekçilerin hak ve çıkarlarını korumakla
görevlidir. MYK'nın bu konularda bir program dahilinde
çalışmalarda bulunmasının karar altına alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Nafi
MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ, Yusuf UYAN, Ayşe
SARIDEMİR, Abdullah PEKCAN, Feyzullah KAYA, Birgül
DERYA, Gürsel SIĞINIR, Süleyman YILMAZ, Ataman YÜKSEL,
Nazan KAYA, Tahsin ERİŞİR, Nuray TOSUN, Mesut EROĞLU,
Ahmet ÇUBUKÇU, Sedat EMER.
Karar No: 9 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Genel Kurulumuzda alınan kararların üyelerimiz dönüşmesi
açısından. Genel Kurul kararlarının karar altına alınmasını
öneriyoruz.
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Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Nazan KAYA, Ali KARAKURT, Fikret ARSLAN, Ekrem
ÜÇER, Merdan TAŞ, Nafi MARAŞ, Yusuf UYAN, Abdullah
PEKCAN, Birgül KAYA, Ahmet Ersun GENÇ, Feyzullah KAYA,
Gürsel SIĞINIR, Nuray TOSUN, Süleyman YILMAZ, Ataman
YÜKSEL, Mesut EROĞLU, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER.
Karar No: 10 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Sendikamız, kadınların çalışma yaşamında ezilmesine neden
olan kapitalist erkek mücadelesinin önündeki örgütleri ile
dayanışma mücadele eder. Bu nedenle;
- Kadınların sendikal yaşama katılmasının önünü açmak için
komisyonlar oluşturulmalı, var olanlar işlevsel kılınmalıdır.
- Kadınlar için eğitim çalışmaları, sempozyum. panel vb etkinlikler
organize edilmelidir.
- Yerel ve uluslararası düzeyde oluşan kadın platformları ya da
örgütleri ile dayanışma ve işbirliği geliştirilmeli, bağımsız kadın
örgütlenmesi için çaba harcanmalıdır.
- 8 Mart, 1 Mayıs'ın ücretli izin günü olması için çalışmalar
yapılmalıdır.
- Kreş, emzirme izni ve annelik hakları üzerine kampanyalar
örgütlenmelidir.
- KESK'in kadın örgütlenmesini %20 arttırma kampanyası, tüm
şube ve temsilciliklerimizce sahiplenilmeli ve
gerçekleştirilmelidir.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Aynur
GÖNÜLTAŞ, Hasan GÖKTAŞ, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA,
Ali KARAKURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ,
Yusuf UYAN, Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA, Ahmet Ersun
GENÇ, Feyzullah KAYA, Gürsel SIĞINIR, Süleyman YILMAZ,
Ataman YÜKSEL, Nuray TOSUN.
13

3. OLAĞAN KONGRE GENEL KURUL KARARLARI

Karar No: 11 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Engelliler yaşamlarının bütün alanlarında pek çok sorunla baş
etmek ve günlük yaşamlarına devam etmekteler. Sendikamızın,
çalışma yaşamı içinde yer alan engellilerin kendi işlerini daha iyi ve
sorunsuz yapabilmeleri, günlük yaşamlarında her hangi bir
problemle karşılaşmamaları için yasal düzenlemelerin yapılması ve
işyerinin fiziki yapılarının çalışanların bu özellikleri göz önüne
alınarak yeniden tasarlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması
için MYK'nın gerekli çalışmalarda bulunmasının karar altına
alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali
KARAKURT, Fikret ASLAN, Ayşe SARIDEMİR, Hasan
GÖKTAŞ, Merdan TAŞ, Yusuf UYAN, Süleyman YILMAZ,
Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA, Gürsel SIĞINIR, Nuran
TOSUN, Ataman YÜKSEL, Nazan KAYA, Tahsin ERİŞİR, Mesut
EROĞLU, Şahabettin YAKUT, Ahmet ÇUBUKÇU, Sedat EMER.
KARAR EKİDİR.
Kamu emekçilerinin mecburi hizmeti sonunda Eğitim , hizmet
süresine göre geldiği kademe ve dereceye özürlülerin mecburi
hizmeti olan 15 yılda , kadınların da 20 yılda aynı kademe ve
dereceye gelmesi gerektiğini ortaya koyan karar alınmasını ar
ederim
Önerenler : Kemal AYTEKİN
Karar No: 12 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Kamu Emekçileri Sendikal hareketinin başlangıcında da yer alan
Tüm Maliye-Sen, Tüm Sosyal-Sen ve Tüm Yargı-Sen birikimleri ve
kazanımları üzerine, o dönemin değerlendirmeleri üzerinden “yasal
zorunluluk” nedeniyle kurulan BES, büro emekçisi kimliği ve onun
mücadelesini yürütme yolunda üst düzeyde başarılı olduğu
söylenemez. Yaşadığımız pratik süreç, ister sektörel anlamda isterse
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birleşen sendikalar bağlamında olsun örgütlenme ve mücadele
boyutuyla eşitsiz süreçlerin bir araya geldiğini, mücadele
tarihselliklerinin farklı düzeylerde olduğunu göstermiştir. Bu durum
dönem içerisinde yürütülen her faaliyette kendini göstermiş olup, bu
durumun ısrarla üzerine gidilmesi ve aşılması hedefleri her fırsatta
dile getirilmesine rağmen bir türlü birleşmenin ardından bütünleşme
tam anlamıyla sağlanamamıştır.
BES'in yönetiminde bulunan sendikal anlayışların büyükçe bir
bölümü bu durumu algılayamamış, üzerinden atlamış ve
“ihtiyaçların görülmesi” yolunu seçmişlerdir.
BÜRO EMEKÇ'İSİ KİMDİR?
Kamu gelirlerini -vergilerini toplayan, gümrük hizmetlerini
üreten, kamu giderleri- harcamaları ve maliyesi uygulaması
hizmetlerini üreten, sosyal güvenlik kurumlarının gelirlerini
toplayan, gider harcama hizmetlerini yapan, iştirakçilerine sosyal
hizmet veren, çalışma yaşamına ilişkin kuralları denetleyen, tüm
yasaların uygulanmasının denetimi, yargılama, karar infaz hüküm
hizmetlerini üreten, spor amaçlı kamusal birimlerin işletilmesi,
nüfus, güvenlik ve asayiş sicil kayıtları ve diğer mülki idare
hizmetlerinin üretilmesinde emek sarf eden emekçiler olarak
tanımlanabilir.
İlk bakışta üretilen hizmetlerin çeşitliliği, mesleki anlamda farklı
bilgi birikimi, mesleki alışkanlık ve mesleki eğitim süreci, üretilen
hizmetin sağladığı yarar ve anlam farklılığı ortak bir kimliği
tanımlamaz. Hizmetin ve sağladığı toplumsal yarar itibarıyla eğitim
hizmetleri dendiğinde öğretmen, sağlık hizmetleri dendiğinde
doktor hemşire gibi üretilen hizmet ve sağladığı yarar bağlamında
bir bütünleşmeyi-ardışıklık tanımını, büro emekçisi tanımında
yapabilmek oldukça zordur. Günümüzde geçerli olan meslek
şovenizmi bağlamında bir kimlik tanımı da maalesef sorunlarımızı
çözmemekte, ihtiyacımızı görmemektedir. 0 halde bizim ortak
noktamız ürettiğimiz hizmetten, tabi olduğumuz meslekten çok,
yaşadığımız ekonomik, sosyal ve özlük sorunlarımızın ve
taleplerimizin ortak özellikler göstermesidir.
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Ortak sorun taleplerin zemininin daha da zenginleştirilmesine,
derinleşmesine, bütünleşmeye hizmet edecek bir tanınılama ve
tanıma süreci başlatılmalıdır. Sektör farklılıklarını körükleyecek
tutum ve davranışlardan özenle kaçınılmalıdır. Genel Merkez ve
şubeler düzleminde sektörel bazda sürekliliği olan uzmanlaşmış,
bilgi yoğunluklu çalışma grupları oluşturulmalıdır
Önerenler : Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Şerafettin YILMAZ,
Ahmet KESİK, Mehmet ALYÜZ, Bayram METİNTAŞ, Aliye
İNCE.
Karar No: 13 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Kamu emekçilerinin yürütmüş olduğu sendikal haklar ve
özgürlükler mücadelesi 4688 saydı yasa ile cendere altına alınmış,
örgütlenme özgürlüğü dışında toplusözleşme ve grev hakkı
yasaklanmış, toplu görüşme ve kurum idari kurul sistemi getirilerek
sendikal yapının işlevi ve olmasa olmazları yok edilmiştir. Kısaca
sendikal mücadele adı geçen yasa ile yasaklanmıştır. Kamu
emekçileri hareketinin çıkışında “HAK VERİLMEZ ALINIR”
“HAKLAR YASALARDAN ONCE GELİR” ”FİİLİ MEŞRU
MÜCADELE HATTI ESASTIR” anlayışı ile mevcut şartlar
yeniden değerlendirilmeli ve 4688 sayılı yasanın aşılması
hedeflenmelidir. Toplugörüşme sistemi meşruluk zemininde fiili
durumlarla aşılmalı ve mücadele süreci olarak tanımlanmalıdır.
Toplugörüşme dönemleri toplu mücadele dönemine çevrilmelidir.
Kurum idari kurulları kitlesel mücadele alanları olarak
kavranmalıdır.
Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde sendikamız organlarında
nitelikli, bilgi yoğunluklu çalışmalar planlanmalı, derinlikli tartışma
zeminleri yaratılmalıdır.
Önerenler : Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Şerafettin YILMAZ,
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Ahmet KESİK, Mehmet ALYÜZ, Bayram METİNTAŞ, Aliye
İNCE.
Karar No: 14 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Yıllardır uygulanan antidemokratik yasalar ve baskıcı politikalar
sonucu Türkiye'de siyasi ve adli on binlerce cezaevlerinin sürekli
gündemde kalmasını sağlamıştır. Bunlara çözüm olarak son
zamanlarda dayatılan “D” tipi cezaevi uygulaması çözümden çok
kişiliksizleştirme ve yalnızlaştırma esas almaktadır.
Bu anlamda “D” tipi cezaevi çözüm değildir. Çözüşme ortamının
son bulduğu, toplumsal uzlaşının kendini dayattığı bu dönemde
demokratikleşmeye hizmet edecek bütün çevrelerin derin özlemini
duyduğu eşit, ayrımsız ve koşulsuz bir “Genel At”ın çıkarılmasıdır.
Sendikamızın D Tipi cezaevine karşı ve Genel Af etkinlikler
geliştirmesinde girişimlerde bulunması ve bu yönlü çalışmaların
içerisinde yer almasını öneriyoruz
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDÜLSELAMOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR,
Kıyasettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA, İbrahim TORİ.
Karar No: 15 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Türkiye'de geliştirilen ceza infaz uygulamalardan hücre tipi ceza
evlerinin inşa edilerek insanı her gün öldüren çağdışı infaz yasaları
ve IMRALI gibi kendine has bir hukuk sistemine sahip olan ceza
evlerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını
öneriyoruz.
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDÜLSELAMOĞLU, Erhan
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ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR,
Kıyasettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA, İbrahim TORİ.
Karar No: 16 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Adaletsiz bir yapıya sahip olan vergi sistemi, servet sahiplerinin
ve sermaye kesiminin lehine değiştirilerek çok daha adaletsiz bir
hale getirilmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliğinde dünya
şampiyonluğuna oynayan Türkiye'nin bu adaletsizliği düzeltme
yönünde hayata geçirmesi gereken adaletli bir vergi düzenlemesi
yerine var olan durumu çok daha kötüleştirecek son yapılan
düzenleme, emekçilerin ve toplumun düşük gelirli sınıfların
üzerindeki vergi yükünü artırırken, diğer taraftan bugüne kadar
vergi vermekten ısrarla kaçınan sermaye ve rant sınıfının vergiden
muaf tutulmasına olanak sağlamaktadır.
Kurumlar vergisi ve KDV oranlarının düşürülmesi ile rekabetin
ve üretimin artacağına dair ileri sürülen görüşler birer aldatmacadır.
Vergi oranlarını düşürerek kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak
ve böylece vergi gelirlerinin artacağını savunmak demode bir
iktisadi yaklaşımdır. Tekelci bir yapılanmanın hakim olduğu bir
ekonomide kurumlar vergisinin etkinliği söz konusu olamaz.
Hükümetin buna rağmen oran indirimine gitmesi, sermayeye
uyguladığı dolaylı bir sübvansiyondan başka bir şey değildir.
Diğer taraftan emekçilerin dolaylı ve dolaysız vergi yükünü
fazlasıyla taşımalarına rağmen, gelir vergisi tarifesinde hala yüksek
gelirliler lehine bir düzenlemeye gidilmesinin hiçbir vicdan
ölçütüyle açıklanabilmesi mümkün değildir. Bu tüccar bir
zihniyetin, vergi gelirleri alanında yaratmış olduğu tahribatın
maliyetine yine ücretliler ve geniş halk kesimleri katlanacaktır. Bu
denli adaletsiz gelir vergisi tarifesine hiçbir gelişmiş veya
gelişmekte olan ülkede rastlamamız olası değilken, AB sürecinin
bayraktarlığını kimseye kaptırmama gayretinde olan hükümetin
gelişmiş, refah düzeyi yüksek ülkelerinin vergi tarifelerine hiç
bakmadığı da anlaşılıyor.
18

3. OLAĞAN KONGRE GENEL KURUL KARARLARI

Yoksulluğun giderilebilmesi, adaletli ve insanca bir yaşam için,
eşit, nitelikli, parasız bir kamu hizmetinin üretilebilmesi için adil ve
yeterli bir vergi sistemi zorunlu bir ihtiyaçtır. Emekçilerin üzerine
yıkılmış bir vergi yükü değil, herkesten gücüne göre alınan bir vergi
sistemi esas olmalıdır.
Her yıl özellikle Maliye Bakanlığınca (Gelir İdaresi Başkanlığı)
düzenlenen resmi törenlerin alternatifi mutlaka yaratılmalıdır. Konu
hakkında sendikamız genel merkezi himayesinde toplumun ilgili
kesimlerini hedefleyen merkezi bilimsel, akademik konferanslar,
sempozyumlar, yayınlar ve başkaca etkinlikler düzenlenmesini,
Vergi sisteminde hizmet üreten çalışanların ekonomik, sosyal ve
özlük haklarının iyileştirilmesi yönünde sürekliliği olan çalışmalar
yapılması yönünde karar alınmasını teklif ederiz.
Önerenler : Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Şerafettin YILMAZ,
Ahmet KESİK, Mehmet ALYÜZ, Bayram METİNTAŞ, Aliye
İNCE, Hasan KURT, Rahmi YORGANCI, Aziz YILDIZ, Bayram
KESKİN.
Karar No: 17 “Oy Çokluğu İle Kabul”
BES Tüzük Kurultayında, 4688 sayılı yasa hükümleri uyarınca,
profesyonel sendikacılarımızın özlük hakları zarar görmeksizin,
aldıkları maaş ve tüm hak edişlerinin uygulanan zamlarla birlikte
taraflarına sendikamızca ödenmesi karar altına alınmıştır.
Ancak görünen o ki,
MYK üyelerimize ödenen maaş ve hak edişler belirli periyotlarla
listelenerek il örgütlerimize gönderilmemiştir.
Bundan böyle, MYK üyelerimize sendikamızca ödenen maaş ve
hak edişlerin en az 3 ayda bir liste yapılarak örgütlüğe
gönderilmesini ve denetleme raporlarında yer alınmasını istiyoruz,
Önerenler : Ahmet ACAR, Musa SEVER, Osman BİÇER,
Süleyman AYYILMAZ, Halim ÖZPINAR, Mustafa ÇINAR, Hasan
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KURT, Elveda DEMİREL, Şerafettin YILMAZ, Bayram
METİNTAŞ, Rahmi YORGANCI, Aliye İNCE, Fadime
TÜRKYILMAZ.
Karar No: 18 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Emekçilerin kazanılmış haklarına ve sendikal yapılanmalarına
azgınca saldırılmaktadır. Bu saldırıların bir parçası olarak üretim ve
istihdam biçimlerindeki değişiklikler, hak ve özgürlüklerin
budanması karşısında sendikal politikaların ve örgüt yapısının
geliştirilmesi gerekmektedir.
Güçlü bir sendikal yapılanmanın ve mücadelenin temel koşutu,
güçlü ve sağlam bir işyeri örgütlülüğüdür. Biz aşağıda imzası
bulunan delegeler olarak,
Sendikal demokrasinin işleyebilmesi. üyelerin sendikal
kararlarda belirleyici olabilmesi ve faaliyetlerin üyelerce geliştirilip
sahiplenilmesi için, işyeri örgütlülüklerinin oluşturulması,
geliştirilesi ve işletilmesi,
Başta delegelikler olmak üzere. kurullara aday olan kadroların
işyeri temsilciliği, komisyon ve çalışma gruplarında görev alması,
İşyeri temsilci odalarının eğitim, söyleşi, toplantı vb.
etkinliklerle işlevsel hale getirilmesi,
İşyeri' Temsilcilerimizin, üyelerimizin yanı sıra, sendikasız ya da
farklı sendikalara üye olan tüm emekçileri ortak talepler için ortak
mücadelede birleştirici tutum geliştirmeleri,
Sermayenin ideolojik saldırılarının emekçiler üzerindeki
etkisinin kırılması, sendikal bilmem geliştirilmesi için üyelere ve
işyeri temsilcilerine yönelik bilgi edinme ve yetkinleşme
eğitimlerinin düzenlenmesi yönünde karar alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Aynur
GÖNÜLTAŞ, Hasan GÖKTAŞ, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA,
Ali KARAKURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ,
Yusuf UYAN, Süleyman YILMAZ, Abdullah PEKCAN, Birgül
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KAYA, Gürsel SIĞINIR, Feyzullah KAYA, Ataman YÜKSEL,
Hasan KAYA, Tahsin ERİŞİR, Nuray TOSUN.
Karar No: 19 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Toplumsal bir sorun haline gelen sokak çocukları ve uçucu
madde bağımlısı çocuklara yönelik illerimizden doğru şube yada
temsilcilikler aracılığıyla, ülke genelinde ise genel merkez
düzeyinde bütün kurumlara ortak çalışmasını öneriyoruz
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDÜLSELAMOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR,
Kıyasettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA.
Karar No: 20 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Biz aşağıda imzası bulunan delegeler, sendikamıza bağlı bulunan
kurumlarda yardımcı hizmetli sınıfı kadrosuyla çalışan personelin
çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve gündemdeki saldırı
yasalarıyla kamunun tasfiyesi sürecinde öncelikli YHS kadrosunda
çalışan personelden başlayacaklarını göz önünde bulundurarak yeni
seçilecek Merkez Yönetim Kurulu 'nun bu konuya ilişkin Kurultay
örgütlenmesini ve geniş kapsamlı bir çalışma yürütülmesini
istiyoruz.
Önerenler : Şenel ÖZEL, Yüksel ŞAHİN, Bülent SARIGÖL,
Şükran DUMAN, Devrim KARACA, Cemil ERDOĞAN, Arif
UZUNDURUKAN, Mustafa AKTAŞ, Murat İŞERİ, Turan
AKKILIÇ, Şaban ÖZİL, İrfan ÖZDEMİR, Hüseyin GÖLPUNAR,
Erhan AŞIK, Bayram KESİKİN, Ejder ERBULAN, Kenan
AKBABA, Musa SEVER, Ahmet ACAR, Metin Erkan ÖZKAN,
Canan İŞANÇ, Rukiye DURMAZ, Yılmaz ULUTAŞ, Osman
BİÇER, Güner ARMUTLU, Fatma BORA KOÇAŞ.
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Karar No: 21 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Sendikamız, Tüzel genel kurul ve sendikamızın yola çıkışındaki
temel talebi olan “Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadeleyi”
öne çıkaran çalışmaların gereğini yapmalıdır.
“Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadele konulu “ mücadele
kurultayı toplanmalıdır.
Önerenler : Şenol KÖKSAL, Naki YASAN, Hasan ÖZGÜR,
Fatih AKIN, Nevcihan AKTAŞ, Şeref AKÇINAR, Necip YILDIZ.
Karar No: 22 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Sendikamızın temel ilkelerinden birisi, demokratik
merkeziyetçilik işleyişinin sağlanmasıdır. Genel Kurul, İşyeri
Kurulu, Başkanlar Kurulu, Şube Temsilciler Kurulu, Merkez
Temsilciler Kurulu gibi organların yanı sıra, KESK Danışma Kurulu
ve Danışma Meclisi organların - karar organı gibi işletilmesi,
kurullara taşınacak önerilere kararların oluşturulması için üyeler ve
işyeri temsilcileri nezdinde katılımın sağlanması, yabancılaşmanın
önlenmesi, örgütsel ve demokratik katılım mekanizmalarının
sağlanması doğrultusunda Genel Merkez ve Şube Yönetim
Kurullarının çalışmalar yapması yönünde Genel Kurulumuzda
karar alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali KARA
KURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ, Yusuf UYAN,
Süleyman YILMAZ, Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA, Ahmet
Ersun GENÇ, Feyzullah KAYA, Gürsel SIĞINIR, Ataman
YÜKSEL, Hasan KAYA, Tahsin ERİŞİK, Nuray TOSUN, Mesut
EROĞLU, Şahabettin YAKUT, Ahmet ÇUBUKÇU, Sedat ÖMÜR.
Karar No: 23 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Türkiye, kapitalist küreselleşme sürecinin hegemonyasının en
belirgin hissedildiği ülkeler arasındadır. Türkiye'yi nen liberalizmin
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laboratuarlarından biri haline getiren 24 Ocak 1980 ekonomik
kararları, 12 Eylül 1980 darbe dönemi koşullarında zahmetsizce
uygulanmaya başlandı. Bu serüven, gelgitleriyle, sınıf
mücadelesinin iniş çıkışlarıyla, zaman zaman işçi ve emekçi
sınıfların kazandığı tavizlerle sürüyor. 21. Yüzyıl'la birlikte,
özellikle 2001 ekonomik krizinin ardından Türkiye'nin uluslararası
sermayeyle bütünleşme süreci hız kazanıyor. Artık toplumsal
eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin artışı, zenginler ile yoksullar
arasında keskinleşen kutuplaşma bile halkın taleplerinin
karşılanması için yeterli olmuyor. Ticaretin ve [ liberalleşmesi
ülkeyi dünya piyasalarına ve uluslar üstü sermayeye iyice bağlıyor.
Kuralsızlaştırmayla kamunun ekonomik karar süreçlerindeki
etkisi budanıyor. Kamu işletmelerinin özelleştirilmesi, sosyal
hizmetlerin piyasa sistemine tabi kılınmasıyla kamu çıkan yerini
piyasa mantığına bırakıyor. Elbette bu saptamalar eskiden devletin
ekonomik rolünün uluslararası sermayeden bağımsız olduğu, ulusal
devletin ezen ezilen sınıflara eşit mesafede bulunduğu anlamına
gelmiyor. Ancak artık karşımızda iyice kurumlaşmış bir hegemonya
ekonomik, politik, kültürel tüm insani faaliyetleri uluslararası
sermaye birikiminin gereklerine teslim etmeye çalışan nen liberal
tasarım bulunuyor.
Hiçbir şeyin eskisi gibi kalamadığı bir ortamda, politik sistem,
sivil toplum, toplumsal sınıflar, kültürel yaşam sermayenin
küreselleşmesinin gereklerine göre şekilleniyor. Siyaset bu ortamda
gitgide toplumsal taleplerden, sıradan insanın iş, aş, hizmet
gereksinimlerinden uzaklaşıyor bir umutsuzluk, güvensizlik
kapısına dönüşüyor. Seçimler adeta neo-liberal programını kimin
daha iyi uygulayacağını belirleme yarışı haline geliyor.
Nen liberal politikaların kıskacındaki Türkiye ekonomisinin bir
gelecek ufku yüksek teknolojiye yatırım yapmayı, Ar-Ge
fonksiyonlarını geliştirmeyi önüne koyan bir kalkınma stratejisi
yoktur. Uluslararası işbölümünde kendine biçilen rolü kabul eden,
vasıfsız veya düşük vasıflı emek- düşük ücrete dayanan bir t
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konumundadır. Halkın ihtiyaçlarından kopuk, borç ödemeye,
eğitim, sağlık dahil sermayeye kaynak aktarmaya odaklanmış
bütçesi, bağımsız Merkez Bankası adı altında mali sermayenin
disiplin arayışına tabi, üretim, istihdamdan kopuk para politikası
tarımdan enerjiye bir çok alanı siyasetin dışına taşıyarak uluslararası
sermayenin taleplerine göre düzenleyen bağımsız kurulları' neoliberal tasarımın köşe taşlarıdır.
Merkez sağ partiler bir yana, siyasal İslamcı, milliyetçi, sosyal
demokrat partiler de değişik dönemlerde, uluslararası sermaye
programını uygulama güvencesi verdikleri ölçüde koalisyon ortağı
olarak hükümet etme fırsatı buldular. Yeniden yapılanma döneminin
partisi aranırken, siyasal islamın 28 Şubat sürecinden kendi
açısından ders çıkaran, kendi güvencesini ABD'nin liderliğindeki
batı ittifaklarında arayan temsilcileri bu boşluğu doldurmada en
yüksek başarıyı gösterdiği toplumsal ve cemaat bağları bulunan bir
siyasi özne büyük medya desteğinin de etkisiyle, halka küreselleşme
politikalarının sorgulanamazlığını tekrarlamak yoluyla
teslimiyetçilik, çaresizlik aşılayan 'muhafazakar neo-liberal' bir
anlayışla tek başına hükümet oldu.
Türkiye'deki sosyal demokrasi de, dünyadaki reform vaatlerini
terk eden, kapitalist küreselleşme politikalarının yörüngesine giren
benzer partiler gibi emekçilerden uzaklaşarak sosyal liberalizm'den
etkilendi. IMF ve Dünya Bankası ile ilişkiler, NATO ve savunma
politikası gibi konularda kendini merkez sağ partilerden
ayrıştıramaması 'yaşam tarzı' modernizmi dışında belirgin bir hat
tutturamaması sonucu siyasetteki etkisini şehirli orta sınıf seçmenle
sınırladı. Demokrasi ve özgürlükler konusunda zaman zaman
merkez sağ partilerin dahi gerisine düşmesi nedeniyle kitlelerin
bilincinde sağ/sol ayırımını yapma noktasında fikri bulanıklığa
neden olurken, siyasetin itibar kaybına da katkıda bulundu.
Bu gelişmeler, piyasa eksenine sıkışmamış, insan ihtiyaçlarını
temel alan, gelirin ve servetin adil dağıtıldığı, eşitlikçi ve katılımcı
bir ekonomide insanca yaşayabilmenin önemini bir kez daha öne
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çıkartırken, bunun mücadelesini örgütlü bir toplumda, katılımcı,
demokratik bir sendikal anlayışla emekçilerin ortak örgütlenmesi
hedefiyle emekçilerle, emekliler, işsizler, tüketici örgütleriyle
vermeyi gerektiriyor. Ekonomide demokrasi, özelleştirmeden değil,
güçlü bir kamu sektörü üzerinde emekçilerin denetleyebildiği, en
geniş toplumsal ihtiyaçları karşılayabilecek, ekolojik kısıtları
dikkate alan, demokratik planlamaya dayalı bir ekonomi
çerçevesinde, çalışanların özyönetiminden geçiyor.
Bu bağlamda 15 yılı aşkın bir süredir emek ve demokrasi
mücadelesi yürüten biz kamu emekçilerine yasak olan siyasete
katılma ve siyaset yapma hakkımızın önünün açılması ve kamu
çalışanına yasal zeminlerde de siyaset yapma hakkının tanınması
yolunda mücadele edilmesi ve bu doğrultuda her türlü çalışmanın
konfederasyonumuz KESK ile birlikte yürütülmesini teklif ederiz.
Önerenler : Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Halim ÖZPINAR,
Şerafettin YILMAZ, Ahmet KESİK, Bayram METİNTAŞ, Hasan
KURT, Mehmet ALYÜZ, Aliye İNCE.
23 Nolu Kararın Birleştirilen Önerge ;
Memurların siyasi partilere üye olması ve siyaset yapa bilme
hakkının elde edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bu
konuda mücadele edilmesini öneriyoruz
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDÜLSELAMOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR,
Kıyasettin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA, İbrahim TERİ.
Karar No: 24 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Türkiye'de milliyetçi-ırkçı hareketler, tıpkı Avrupa'daki
izdüşümleri gibi ekonomik adaletsizliklerin yarattığı toplumsal
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gerilimlerden kültür temelli bir çatışma için yararlanma
gayretindeler. Bu bağlamda Kürt sorunu, Ermeni tehciri trajedisi,
Kıbrıs ve azınlık haklarının demokratik bir zeminde tartışılmasını,
özgürlükçü, hoşgörülü bir yaklaşımla önyargıların aşılmasını
engellemeye çalışıyorlar. Milliyetçilik burada 'öteki'leştirdiği
kesimleri toplumdan tecrit etme, kendi siyasi eylemlerini 'sıradan
vatandaş' tepkisi olarak sunmadaki tecrübesini harekete geçiriyor.
'Kızıl Elma' olarak adlandırılan zihniyetin 'sol' olma iddiasındaki
bileşenleri kadar, bazı sol eğilimli çevrelerin içinde yer aldığı
'yurtseverlik' kampanyaları da niyetlerin ötesinde milliyetçiliği
besliyor. Özellikle Kürt sorunu ekseninde milliyetçi şiddetin
harekete geçmesi, toplumda 'linç' kültürünün yaygınlaşması
karşısında tüm demokrasi güçleriyle birlikte 'barıştan ve
hoşgörüden' yana bir seçenek oluşturmak için harekete geçilmelidir.
Buradaki demokratik haklar ve özgürlükler mücadelesini, neoliberal saldırının yarattığı tahribata karşı sosyal haklar
mücadelesiyle birleştirmek için gayret sarf edilmelidir. Milliyetçiırkçı provokasyonlara karşı her zaman en geniş güçleri seferber
etme ve bu çerçevede toplumsal meşruiyeti bulunan eylemlerden
ayrılmama anlayışı izlenmelidir.
Kürt sorununda 'gönüllü yurttaşlık' temelinde bir arada yaşamak
dışındaki çözümlerin hem uygulama, hem de halkın sorunlarına
çözüm üretme şansı bulunmuyor. Demokratik kültürün zayıf
halkasının Kürt sorunu olduğu bilinciyle, çözümün Türkiye'nin
demokratikleşmesinin bir parçası olduğu akıldan çıkarılmamalıdır
kökenli yurttaşların demokratik, siyasal, kültürel haklarını
kullanabilmeleri tartışma konusu bile yapılmamalı, toplumsal
yaşamın doğal bir unsuru haline gelmelidir. Sorunun demokratik
çözümünde kararlılık göstermek, bölge halkının eşit yurttaşlar
olarak sosyal hizmetlerden, istihdam ve yatırım olanaklarından
yararlanmasının sağlanması çözümün önünü açacaktır. Bir arada
yaşama kültürünün sağlamlaşması, bölgesel eşitsizliklerin kamu
eliyle giderilmesi için kararlı bir 'bölgesel kalkınma planı'
uygulanmasına; insanların kendi yaşamları ile ilgili kararları
kendilerinin alabilmesinin önünü açan yerinden yönetim ilkesinin
yaşam bulmasına da bağlıdır.
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Kürt sorununun bir kimlik sorunu olduğu gerçeğinden hareketle
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla bütünlüklü
demokratik çözüm önerileri geliştirilmesi çabalarına duyarlı
olunmalıdır.
Yurttaşlar olarak milliyetçi, şoven kesimlerin Kürt Türk
çatışmasına yol açacak ve birlikte yaşama iradesini ortadan
kaldıracak çabalar karşısında birlikte yaşama iradesini
savunmalıyız. Sorunun çözümü silahtan, şiddetten uzak, hoşgörülü
ortam içerisinde, çok kültürlü, çok kimlikli Türkiye gerçeğini
herkesin sindirmesiyle mümkün olacaktır.
Bu bağlamda; konfederasyonumuz KESK'in ve sendikamız
BES'in kendi var oluş gerçekliğinden kopmadan. ana tüzüklerindeki
ilkeler ve hükümler çerçevesinde, sendikamız gerçekliğine uygun
bir tarzda gündemine taşınması ve aktif çabaların gösterilmesinin
karar altına alınmasını teklif ederiz.
Önerenler : Osman BİÇER, Musa SEVER, Ahmet ACAR,
Mustafa ÇINAR, Süleyman AYYILMAZ, Halim ÖZPINAR
Şerafettin YILMAZ, Ahmet KESİK, Bayram METİNTAŞ, Hasan
KURT, Mehmet ALYÜZ, Aliye İNCE, Bayram YILMAZ, Rahmi
YORGANCI.
Karar No: 25 “Oy Çokluğu İle Kabul”
AB'ye uyum adı altında yapılan yasal düzenlemelere ve
demokratikleşme söylemlerine karşın. AKP hükümeti
antidemokratik uygulamalarına devam etmektedir. Bir yandan,
sendikal hak ve özgürlükler kısıtlanmakta, grev toplu sözleşme
haklarımız yasaklanmakta. düşünce ve örgütlenme hakkı üzerindeki
baskılar devam etmektedir.
1 lak arayan, demokratik bilimsel parasız eğitim isteyen
öğrenciler soruşturmaya tabi tutulmakta, üniversiteler kışla veya
karakol haline getirilerek üst üste cezalar verilmekte, öğrenim hakkı
engellenmektedir. Cezaevlerinde baskı, şiddet ve tecrit
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uygulamaları ile insanların yaşama hakkı tehdit edilmekte ve
ölümler devam etmektedir.
Halkların eşit haklar ve gönüllü birliği temelinde Kürt sorununun
demokratik çözümü mümkünken, inkar ve çatışma politikalarında
ısrar edilmekte, şoven milliyetçi duygular kışkırtılmakta, linç ve
provokasyonlarla halklar karşı karşıya getirilmekte, yargısız
infazlar yaşanmaktadır. Susurluk ve Şemdinli'de açığa çıkarılan
JİİEM, kontrgerilla gibi halka karşı oluşturulmuş yasa dışı örgütler
varlığını sürdürmektedir.
Biz aşağıda imzası bulunan delegeler olarak, sendikamızın temel
ilkeleri doğrultusunda, anti demokratik yasalara, düzenlemelere ve
uygulamalara karşı. Demokratik ve Bağımsız bir Türkiye için
mücadele edilmesi yönünde karar alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali KARA
KURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ, Yusuf UYAN,
Süleyman YILMAZ, Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA, Ahmet
Ersun GENÇ, Feyzullah KAYA, Gürsel SIĞINIR, Ataman
YÜKSEL, Nazan KAYA, Tahsin ERİŞİK, Nuray TOSUN
Karar No: 26 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Orta Doğunun, Türkiye'nin en önemli sorunu olan Kürt
Sorununu Demokratik, Barışçıl, Siyasal ve Diyalog yöntemi ile
çözülmesi konusunda basın açıklaması, deklarasyon mitingi gibi
etkinlikleri ile çalışmaların diğer kurumlarla ortak yürütülmesini
öneriyoruz.
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit Abdülselamoğlu, Erhan ERİNCİK,
Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR, Kıyasettin
ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah KAYA, İbrahim
TERİ.
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Karar No: 27 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Başta ABD olmak üzere, Emperyalistler işgal politikalarını
yaşama geçirebilmek için her türlü ayrımcılığı körüklemektedir. Bu
politikaların sonucunda, Ortadoğu halkları arasında düşmanlık
körüklenmekte ve birbirine kırdırılma tehlikesi giderek
yükselmektedir.
Her ulusun kendi kaderlerini tayin hakkı ve tüm dünya
halklarının kardeşliği ilkelerinden hareketle, Sendikamızın, başını
ABD'nin çektiği, dünyada ve Orta doğudaki emperyalist işgallerin
son bulması için, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamındaki
emperyalist politikalara karşı aktif tavır alması, harkların kardeşliği
ve emekçilerin birliğini geliştirecek programlar oluşturulması ve
oluşan programların içinde yer almasının karar altına alınmasını
öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali
KARAKURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ,
Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA, Ahmet Ersun GENÇ, Feyzullah
KAYA, Gürsel SIĞINIR, Ataman YÜKSEL, Nazan KAYA, Tahsin
ERİŞİK, Nuray TOSUN, Ekrem EKİCİ, Mesut EROĞLU, Ahmet
ÇUBUKÇU, Sedat EMER.
Karar No: 28 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Zehir saçan fabrikalar, katledilen yeşil alanlar, ormanlar,
kirletilen deniz. yok edilen insanlığın ortak mirası ve tarihi kültürel
doku.... Bergama, Zeugma, Alliona, Fırtına Deresi, yağmur
ormanlarının yok edilmesi, vb uygulamalarla, doğa, sermayenin kar
güdüsü ile tahrip edilmekte, ekolojik denge bozulmaktadır.
Kapitalizmin sınırsız kar elde etmek için çevreyi tahrip etmelerine
karşı bizden sonraki kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak
BES'in görevlerindendir.
Bu doğrultuda,
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- Munzur, Hasankeyf Zeugma, Alliona, Fırtına Vadisi vb. doğal ve
tarihi zenginliklerimizin tahrip edilmesine karşı,
- Nükleer kaynaklı enerji üretim politikalarına karşı,
- İnsan sağlığını tehdit eden ve doğal dengeyi bozan her türlü
yapay organik müdahalelere karşı, doğal ekolojik tarım için,
- Toplum sağlığını bozan ve doğayı tahrip eden Bergama ile
başlayıp, Tunceli, Artvin Uşak köylerine uzanan siyanürlü altın
arama yöntemlerine karşı
Sendikamızın her türlü eylem ve etkinlikte bulunmasının karar
altına alınmasını öneriyoruz.
Önerenler : Döndü TAKA ÇINAR, Selma GÜRKAN, Murat
IŞIK, Ekrem ÜÇER, Ramis SAĞLAM, Yusuf KAYA, Ali
KARAKURT, Nafi MARAŞ, Fikret ASLAN, Merdan TAŞ, Yusuf
UYAN, Süleyman YILMAZ, Abdullah PEKCAN, Birgül KAYA,
Ahmet Ersun GENÇ, Feyzullah KAYA, Gürsel SIĞINIR, Ataman
YÜKSEL, Nazan KAYA, Tahsin ERİŞİK, Nuray TOSUN.
28 Nolu Kararın Birleştirilen Önerge ;
Sahip olduğu doğal güzellikleri sayesinde uygarlığın doğuşuna
beşiklik eden Anadolu ve Mezopotamya toprakları günümüzde
içinde barındırdığı sayısız tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir
yer tutmaktadır. Ama yapılan yanlış uygulamalar ve politikalar
sonucu devletin bu hassasiyetlere yeterince önem vermediği
görülmektedir. Özellikle son yıllarda erozyon. deprem vb. doğal
afetlere karşı yeterli önlem alınmadığı gibi insan tahribatına karşıda
sessiz kalınmaktadır.
Tarihi mirasın en önemli örneklerinden Zeugma(Belkıs), Hasan
keyif Samsat doğal güzelliklerin en iyi örneklerinden Akkuyu,
Bergama. Fırtına Vadisi gibi yerler, kısa vadeli, maddi çıkarlar için
kurulacak baraj ve nükleer santrallere kurban edilmek
istenmektedir.
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Bunların neden olacağı göç, insan sağlığı ve çevreye vereceği
zararlarda göz ardı edilmektedir.
Bunlara karşı ve son yıllarda yaygın bir şekilde insan sağlığına
aykırı olduğu halde rast gele yerlere kurulan Baz İstasyonlarına
karşı çevresel eylemler için, ulusal ve etkinliklerde bulunulmasını
öneriyoruz.
Önerenler : Bülent KAYA, Serdal SAVAŞÇI, Erdal
ADIGÜZEL, Ekrem ÜÇER, Ahmet ÇUBUKÇU, Şahabettin
YAKUT, Sedat EMER, Mecit ABDÜLSELAMOĞLU, Erhan
ERİNCİK, Orhan ÇELİK, Mesut EROĞLU, Mustafa DEMİR,
Kıyasetin ASLAN, Edip BİNBİR, Mustafa ÖZER, Feyzullah
KAYA, İbrahim TERİ.
Karar No: 29 “Oy Çokluğu İle Kabul”
Oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'na Şube ve İl Temsilciliği
açma yetkisinin verilmesini öneriyoruz
Önerenler : Hüseyin GÖLPUNAR, Ahmet TURAN, Murat
İŞERİ, Nejdet BEKÇİ, Serpil İNCEEFE, Musa SEVER, Mustafa
AYAR.
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