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Yeniden
Başlarken
Sevgili EMEK-SEN Haber
Bülteni okuyucuları;
Uzun bir ayrılık döneminden
sonra, sizlere üçüncü
sayımızla tekrar "merhaba"
diyebilmenin sevincıni
yaşıyoruz.
Tüm okuyucularımızın
merakla beklediğine
inandığımız bültenimizin
gecikmesinin pek çok
nedenleri var.
Bizce bu nedenlerin en
önemlisı Sendikamızın içinde
bulunduğu ekonomik
olanaksızlıklardır. Hayat
pahalılığının ve enflasyonun
yüzde yüzelliye vardığı bir
ortamda ayda yirmibin lira
üyelik aıdatıvla ayakta
kalabilmenin zorluğunu
hepiniz takdir ed ersmiz.
Arkadaşlar, Sendikamızın
ayakta durabilmesi için tek

çözüm üyelik ödentilerinin
düzenli olarak ödenmesıdır.
Sendikamızın "Işveren" ve
"Devlet Güdürnlü" sendika
anlayışından bağımsız olarak
gelışebilmesi için üyelerimizin
maddi manevi desteğine
ıhtiyacımız vardır. Sendikalar
ticari bir kuruluş olmadığı için
kendi öz kaynaklarıyla ayakta
durmak zorundadırlar. Bu da
tüm üyelerimizin aidatlarını
düzenli olarak vermeleri ile
mümkündür. Üyelik aidatıarını
maaşlardan kestirme
olanağımız olmadığından
düzenlı olarak
toplanamamaktadır. Doğal
olarak bu da "EMEK-SEN"
haber bülteninin zamanında
çıkmasını olumsuz yönde
etkilemektedir .
Sendikaların basın yayın işleri
oldukça geniş bir alanı
kapsıyor. Örneğin kitap, dergi,

bülten, broşür yayınlamak ve
basına bilgi vermek, basını
sürekli takip etmek, kitaplık
ve arşivoluşturmak kendi
kayıt ve işlemlerini yürütmek
gibi. .
Takdir edilir ki; bu alanda
çalışacak çalışma ekipleri, bu
insanlarında uzman birer
basın yayıncı olması gerekir.
Işte bu doğrultuda bizlere
"amatörce" de olsa yardımcı
olacak üyelerimizin katılımını
bekliyoruz.
Bütün üye ve
okuyucularımızın her
konudaki sorun, düşünce,
görüş ve önerilerini yazılı
olarak "Basın Sekteryasına"
vererek sendikal işleyişin daha
ileri boyutlara taşınacağı
inancıyla hepinize saygılar
sunarız.

-

Türkiye'nin dört bir yanında
gelen kamu çalışanlarının katılımıyla Kızılay meydanı yüzellibin emekçiyle dolduruldu,
tarihte eşi görülmemiş bır kararlılıkla 17-18 Haziran günleri
Kızılayalanı terk edilmedi.

Kızılay
Direnişi. ..
KAMU ÇALıŞANLARı Sen-

dikaları Konfed erasyonlaşma
Kurulu, beş yıldan beri verdiğı
Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklar mücadelesine ıvme
kazandıran Haziran 1995 eylemlikleriyle yeni bir tarih yaz-

• Anayasa Komisyonu'nun
kabul ettiği, sendikal hak
ve özgürlükleri yok sayan,
toplu sözleşme ve grev
içermeyen Anayasa değişikliği maddesinin geri
alınması,

dı.

K.Ç.S.K.K.'na bağlı şube platformları Türkiye genelınde 1
Hazıran 1995 günü yaptığı kitlesel basın açıklamalarıyla;
Sendikal hak ve özgürlükler mücadelemızde bize
yöneltilen baskıların son
bulması, bu güne kadar
verilen cezaların kaldırılması, sürqünlenn durdurulması, mağdur olana arkadaşlarımızın görev yerlerine iade edilmesi,
Siyasi iktidarın yargı üzerindeki baskısının kaldırılması,

1982 Anayasa 'sının toptan
kaldırılması, özgür bir ortamda demokratik bir anayasa'nın tartışmaya açılması,
• Sendikalarımızın özgür,
grevli ve toplu sözleşmen
bağımsız örgütlenme hakkı
anayasal güvence altına
alınması, çağnlannı yaparak istemlerini kamuoyuna
duyurdular.
K.Ç.SKK.'na
bağlı otuzbir
sendikanın başkanları Ankara
Güven Parkta 15-16 Haziran
günleri iki günlük oturma eylemi başlatarak, 17 Haziran'da

Kamu çalışanlannın bu direnişi karşısında Siyasi iktidar;
sendikalarımızı "Danışma Örgütlerine" dönüştürülmesi için
T.B.M.M.'deki Anayasa görüşmelerinde geri adım atmak zorunda kaldı.
Siyasi iktidar 20 Haziran'da
sendıka başkanlarını göz altına alarak haklı mücadelerruzi
kırmak istedi.
Kamu çalışanları 20-21 Haziran'da "Üretimden Gelen Gücünü" kullanarak iş bırakma
ve oturma eylemlerıne devam
ettiler. 22-23 Haziran'da Doğru Yol Partisi'nin kamu çalışanlarına karşı takındığı tavrı
kınamak için genel merkez ve
il başkanlıkları önünde kitlesel
oturma eylemleri gerçekleştirildi.
28 Haziran'da kamu çalışanları, görmedik, duymadık, susarak oturma eylemlerini gerçekleştirdiler.
Kamu çalışanları; sendikalarını
"Danışma Örgütlerine" dönüştürülmesine izin vermediği gibi, "iş güvencesini" ortadan
kaldırmaya yönelik planlarıda
boşa çıkarmaya kararlıdır.

arz ederek yada ekonomiye katma
değer yaratarak değiL, çeşitli finans
oyunları ile varlıklarını sürdürmektedirler Yine özel kesimin karşımıza
çıkardığı nedenlerden bir taneside
Batı Ülkelerinde Devletin Ekonomi
içindeki payının Türkiye'dekinden
çok az olduğudur, ancak Batı ülkelerinde özelleştirmeye neden olan durumlar tamamen farklıdır.
1. Batı ülkelerinde
ileri düzeydedir.

OzelleştirME
Dar anlamda özelleştirme KIT'lerin
mülkiyet ve yönetiminin özel kesime
devrini ifade etmektedir
Geniş anlamda ise özellıştirrne milli
ekonomi içerisinde kamu ekonomisinin görev ve fonksiyonlarını daraltacak her türlü uygulamayı kapsamaktadır.
Özelliştirme bir sınıf mücadelesidir
Burjuvazinin hem mali hemde ideolojik açıdan kendisini güçlendirmek
için yürüttüğü bir sınıf mücadelesidir
Türkiye'de KIT'ler
KIT'ler üzerindeki politik
baskılar,
KIT'ler üzerinde aşırı istihdam,
(Gizli Işsizlik)
KIT'lerde bıırokrasi ve kırtasiye.
KIT'lerde aşırı merkeziyetçi yapı
ve koordine eksikliği,
KIT'lerde iflas tehlikesinin söz
konusu olmaması,
KIT'lerde Personel seçimi ve
eğitimi konusundaki yetersizlik.
KIT'ler eski teknoloji kullanımı
gibi daha birçok nedenlerden
dolayı zarar ettikleri ve bu
nedenle kapanlamavan bir
kamu açığı yarattıkları

en

2. Bu ülkelerde sermaye bınkimi sorunu olmayıp, sermaye fazlalığı vardır. Bu nedenle KIT'ler misyonlarını
tamamlamışlardır .

••

Özelliştirme kavramın dar ve geniş
anlamda olmak üzere iki şekilde ele
almak mümkündür

sanayileşme

gerekçesıyle özelleştirilmelerine
gidilmektedir .
Oysa ki, gerçekler başka;
Birincisi yapılan araştırmalara göre
KIT'ler yıllardır yatırım yapılmamasına rağmen Kamu'ya önemli kaynak
aktarımı sağlamaktadır
Gayri Safi
Milli Hasılaya olan katkıları eksilmemiştir. Ülke insanlarının temel ihtiyacını karşılamaya yönelik ucuz mal
ve/veya hizmet üretimini sürdürmektedirler
Ikincisi Türkiye'de özelleştirmenin
asıl hedefi verimsiz olduğu iddia
edilen KIT'lerin mülkiyetinın Kamu'dan özele aktarılarak verimliliği
sağlamak değildir Dünya genelinde
özelleştirmenin mantığı, çalışan sınıflar tarafından kabul görmese burjuvazi tarafından ekonominin ancak
özel mülkiyet altında verimli olabileceğine dayandırılmıştır.
Halbuki KIT'lerin asıl amacı kar etmek değil sosyal devlet anlayışına
paralelolarak ülke insanlarına ucuz
mal ve / veya hizmet götürmektir.
KIT'lerin özelleştirilmelerine gerekçe
olarak gösterilen nedenlerin tamamı
yönetim hatasından kaynaklanmakta
ve kendi bünyesinde çözülebilecek
nitelikte olmasına rağmen özelleştirmenin dayatılması özel kesime daha
fazla kaynak aktarımını sağlamak
amacına yöneliktir çünkü Özel Sektör son yıllarda mal ve/veya hizmet

Buradanda görüleceği gibi Türkiye
Cumhuriyetinin özelleştirme gibi bir
sorunu yoktur
Bütün sorun Kl'T'lerin yarattığı Kamu
açığı ve çaresi ise özelleştirme olarak sunuımaktadır
Yani KIT'lerin
özel sektöre devri sorunun çözümü
olacaktır. Kamu açığımn nedeni
Kl'I''lerin yönetim şekli olsa idi, bütün KIT'lerin zarar etmesi, Özel Sektör işletmelerinin kar etmesi gerekirdi. Oysa kar eden özel işletmeler olduğu gibi KIT'ler, zarar eden KIT'ler
olduğu gibi özel işletmelerde mevcuttur.
Özelleştirmenin gerçekleşmesi durumunda elde edilecek gelir bir kez
kullanılacak ancak KIT'lerin yarattığı
değerlerden sonsuza kadar mahrum
kalınacaktır.
Öte yandan siyasi iktidarların kamu
gelirlerini artırabilmek için vergi tabanını genişletmek, kayıt dışı ekonomiyi kontrol etme hedefleri rant sahiplerinin çıkarlarını zedeleyeceği
için sözde kalıyor onun yerine ülkenin sorunlarını sırılavan bütün kamu
emekçilerini sokağa atmayı göze
alarak özelliştirmede ısrar ediliyor
Üstelik bu kesimde çalışan insanların haklarıda hiç bir şekilde güvence
altına alınmamaktadır. Yani bu insanlar nedeni olmadıkları bir bedeli
ödemek zorunda kalacaklardır
Özelleştirmenin önünü kesme k geleceğimizi kurtarmaktadır
Geleceği
ancak emekten yana sermaye'ye
karşı tavır alan insan kurtarabilir
Hep birlikte mücadele edelim. Gelecek direnenlerin olacaktır

OTOPARKLAR
Eminönü Otoparkı
Itfaiye Alanı Otoparkı

TATİL KÖYLERİ VE PLAJLARI
Foça Tatil Köyü
Kuşadası Tatil Köyü
Tarabya Plaj ve Büfesi

••

Dzelleşti rmen in
Bedeli

YÖNETİM BİNALARı
Genel Müdürlük
Ebusuut Işhanı
Bahçelievler Büro
Balgat
Nisabiye Depo
Diyarbakır Bölge Hizmet Binası

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 0806.1949 tarih ve 5334 Sayılı
Kanunla tüm Kamu Calısanlannı tek
çatı altında birleştiren bir Sosyal Güvenlık Kurumudur.
Kurulusundan bugüne kadar ıstırakçi-dul veyetinmlerin Sosyal Güvenliğini sağlamak ve geleceklerini teminat altına almak amacıyla çeşitli tarihlerde yaptığı yatırımlarla çok büyük malvarlığına sahip olan, milyonlarca emeklinin ve istirakcınin primleriyle edinilen bu varlıkları "Özelleştirme Kanunu" gereğince özelleştınlecek kurumlar arasına alınmıştır.
T.C. Emekli Sandığının malvarlığı
1993 44. Hesap Yılı raporlarına göre
aşaqıya çıkartılmıştır.
Patronların Iştahım Kabartan
Gayri Menkuller

ARSALAR

Istanbul, Vatan Caddesi
IstanbuL, Vali Konağı Caddesi
Istanbul, Baltalimanı
Kocaeli, Bayramoğlu arsası

Adana Bölge Hizmet Binası
Istanbul Bölge Hizmet Binası
Samsun Bölge Hizmet Binası

Aydın, Dilek Yarımadası

Bursa Bölge Hizmet Binası

Bursa, Çelik Palas Otel arsaları

Izmir Bölge Hizmet Binası

OTELLER

SOSYAL HİZMET BİNALARı

Bursa, Çelik Palas Oteli
Izmir, Büyük Efes Oteli
IstanbuL, Hilton Oteli

Kuşadası Eğitim Merkezi
Bayramoğlu Eğitim Merkezi

Büyük Tarabya Oteli

Yukarı Ayrancı Lojrnanı

Büyük Ankara Oteli

Tussa Emek Lojmanı

Stad Oteli ve Sinaması

Samsun Lojmanı

Maçka Oteli

Istanbul Lojmanı
Izmir Lojmanı

İŞ HANLARI
Rüzgarlı Sokak Işhanı

Adana Lojmanı

Hisarparkı lşhanı

Diyarbakır Lojrnanı

Ulus Işhanı

Bursa Lojmarıı

Lale Sitesi

Nisbetiye Huzurevi

Üzerinde inşaat yapılan arsalar:

Kızılay Emek Işhanı

Konya Kargir Bina

İzmir, Narlıdere arsası,

Galata Emek Ham

Istanbul, Beşiktaş Yıldız (Yeditepe
Oteli)

Serkldoryan İşhanı
Onur Işharıı

Kreş
Istanbul Şiş. A(Bilezikçi Sokak)
Istanbul Şiş. (H Ziya Türkkan Sokak)

ARSALAR

OTOGARLAR

Istanbul Kadıköy Daire

Ankara, Itfaiye alanı

Eskişehir Otogarı

Ankara Balgat

Bursa Santral Garajı

Istanbul Kadıköy (Tombekçi Çıkmaz
Sokak)

arada yasaya uygun olarak yapılan
grevlerde bile birçok sendikacı tutuklandı.

15-16 Haziran
1970 Direnişi
15-16 Haziran 1970 olayları ülkemizdo
işiçi sınıfının ouoüno değin oş: ÇJörü!memiş bil hareketidir. Yalnızca lstan
bul ve Kocaeli'nde (ızmit Merkez ve
Gebze ılçesinde) yüzbin işçinin katılı-

hulunmadığı görülmüştür. Bunun üzerine "Istanbul Sendikalar Birliği"nin Sataçhane'de düzenledi(Ji rnttınodo yük
binler ce işçi taleplerini dile getirdiler.

mı olmuştur.

Bu yoldaki mücadelerle 1963 yılına gelindi. Tşçilorin eylemli mücadelesi devam ederken nükümotço bir sondikalar yasası önergesi hazulanrnıştı. Bu
önergeler 15.07.1963'de kabul edildi.
274 sayılı Sendikalar Kanunu ile 275
sayılı Toplu Iş Sözloşmesi Crov ve 1.0kavt Kanunu 24 Temmuz 1963 tarihin
de yayınlanarak yürürlüğe girıli

Yüzeyde sendika seçme özoürlüqürıürı
ortadan kaldırılması nedenino dayanan bu olaylar burjuvazinin ve onun
iktidarının değerlendildiği gibi "kanlı
bil Ihtilal provası" değıldir Çünkü bu
elireniş bir işçi sınıfı partisi öndsrliçindo olmamıştır, bu direnişin amacı iktidarı almak değil, elden alınmak istenen demokratik hakların savunulması
dır. Ülke geneline yayılmış silahlı bir
eylem deiJildir
Burjuvazinin ve mevcut iktidarın bunu
halkırmza "Kanlı ihtilal provası" diye
göstermek istemesinin nedeni, gelişon
(devrimci) ilerici hareketı önleme çabasından halkın nezdinde kendisini
haklı gösterme cabasıdır.
Ülkemizde sömürülen sınıfların uyanış
ve bilinçlenmesi ekonomik gelişmeyi
aşrruşııı. Işçi sınıfının uyarıısı burjuvaziyi rahatsız otmoktodir: bu dururnda
burjuvazi tabi l<i baskı yönetimleri uygulayarak ve demokratik hakları elinden geldiğince ortadarı kaletumaya ça
uşacaktır .
15-16 Haziran 1970 direnişine girmeönce işçi sınıfının tarihine kısaca
bakalım:

elen

1946 yılında başlayan sendikal mücadele tüm engellemelere rağmen grev
ve toplu sözleşme hakkının elde edilmesi yolunda sürüyordu.
27 Mayıs 1960'dan sonra bil süre ülke
yi yöneten Milli Birlik Kurulu en kısa
zamanda toplu sözleşme ve QIev hakkının tanınacaqına ve sendikalar üzerindo baskıların kaldıralacaqına söz
veriyordu. Ancak 1961 Aralığında kuruluna ilk koalisyon hükümetinin programında bu konuda hiçbir açıklama

Özellikle 275 sayılı yasa ile ülkemizde
işçiler ilk koz QIev ve toplu sözleşme
yapma hakkını elde euiloı. Sendil,a
kurma özgürlüğü 1960 öncesine göre
genişletilmiş sendikaların politika yap
ması, her alanda görüşlerini anlatması
yolu açılmıştı. Ancak yasa bu hakları
son doreco kısıtlı olarak tanımıştı.
1961 anayasası 47. maddesinde, ışçüe
ıe işveıen karşısında ekonomili ve sosyal haklarının korumak amacıyla grev
ve toplu sözleşme hakkmı tanımış
oduöu halde yasa (274-275) eşitlik ilkelerini öne sürerek işveıene de LOKA V'l' hakkını tanımıştı r. Bu yasa
anında ve etkin grevler yapılmasım
engellemeye çalışmıştır ve getirdiği
grov vasaklan, grev yapmasını yasakladığı işçiler, QIev erteleme yetkisinin
hükümete tanınması gibi hükmlsnnden dolayı dernoktaılk olmaktan uzaktl.

274-275 sayılr yasaların kabulü ile ülkemizde
ilk
toplu
sözleşme
11.09.1963'de Türkiye Birleşik Gıda İşçileri Sendikası tarafından yapıldı. Ya
sadan sonra hükümlere aykırı bulunan
ilk kanunsuz QIev 11 Mart 1963'de
Zeytinburnunda
Bozkurt
mensucat
fabrikasında oldu, işçiler toplu sözleşme göreşmeleri devarn ederkon topluca işi terkettiler ve olaya sıkıyönetim
eLkoyarak 1053 işçi aleyhine kamu davası açılarak işçiler hüküm giydi. Bu

Sendikal Mücadele devam ederken
Türk-Iş yöneticilerinin
işçi haklarına
aykın tutumu görüş aynhklanna neden
oldu. 'l'ürk-lş işçi sınıfının mücadelesini engelleyerek bu mücadeleyi bilimin
gösterdiği yolun dışına çıkarmaya calışmıştıı. Türk Iş Konfederasyonu sörnürqecilerin
sının uzlaşmacılarının
elinde bir araç durumunda iktidaı ın
parelelinde yol izleyon işbirlikç: ve par
tiler üstü politika izleyen bir konurnda
Amerikan yardımları ile yaşayan Amerikancı bir kuruluştu. Eöitim proçramlarını Arnerikan Hükümütenın ülkemizde uygulatmak istediiJi serıdikacılık politikasına göre oüzentenrnokte ve işçi
sınıfının gerçekten eğitilmesine engel
olmaktaydı.
Mücadele içerisinde yer alan birçok
ilmi unsurlar Türk-İş'in işçi sınıfı düşmanı olduğunu bunların gerçekte patrorılarla aynı saflarda olduğunu gördüler. Türl,-İş egemenliğini sarsmak amacıyla daha üst düzeyde bir örgütlenme
gerekiyordu Bu amaçla Maden-Iş (Kemal Türkler) lastik iş (Rıza Kuas) Basın
Iş (İbrahim Güzelco) Gıda Iş (Kemal
Nebioğlu) Türk Maden Iş (Mehmet
Alpdündar) sendikaları toplantılar düzenlediler, beş sendikacı ve arkadaşlar J
Türk Iş'o karşı bir ayrılma kararı aldılar
13.196'?'de Ana Tüzüğünü ve Kurucu
listesini Istanbul Valiliğine vererek resmen kuruldu. Disk'i kurarı sendikacılar
Türk-İş tarafından onur kuruluna verildiler . DİSK'in kuruluşu üzerine suçlamalar iftiralar yağdıran Türk-Iş sekıeteri Halil Tunca "işçilere sınıfı şuuru de
ğil milli şuur yararlıdır" diyordu.
Türk İş alternatif olarak çıkarı DISK kı
sa sürede güçlendi. Birçok sanayi kuruluşunda Disk, Türk-Iş'e ciddi bir ra
lup haline gelmeye başladı. Işçi sınıfı
içinde DISK'in kazandığı birkaç başarıdan sorıra Disk's occru bir kayma başladı. İşçi sınıfı üzerinde Türk-Iş aracılığı ile kurdukları hakimiyetin sarsılmaya
başladığını gören hakim sınıflar bu duruma dur diyebilmek için 274 sayılı
Sondikalar Kanunun ve 7.75sayılı Toplu sözleşme ve grev lokavt karıununda
c1eğişil<1ikleryapılmasını planıadılar.
Ülkemizde bir yandan sanayüoşmorıin
artması işçi sınıfının sayısının artmasına neden olurken diğ'er yandan ekonominin içine düştüğü bunalım bu sınıfın
özellikle ekonomik mücadeleye gilişmesini ve giderek politik mücadeleye
girmesini saçlamaktaydı.

Sendikalann devrimci gölüşü hızla henimsemeleri özellikle 1966 ve onu izleyen yılann yaşam düzeyinin giderel,
düşmesi etkili oluyordu. 1968 den haşlayatak burjuvazi işçi sınıfı üzyerindeki
ekonomik baskılarını artıııyor , toplu
sözleşme düzeni Türk-tş içinde işçilere yeterli haldaı saölavamadıqı için işçiler DISK'e akın ediyordu
DISK'in
mücadelesinde sert işçi eylemleri görülüyor sarı sendikalarla anlaşmak isteyen işverenlerin işyerlerinde direnişler başlıyordu. Bunun karşılığında işverenler ceza yasalarının baskıcı hükürnteritu harekete geçiriyorlardL
Bu arada Türk-ış Disk'i kolsuz kanatsız bırakmak kapatmaya malıkum etmek için çabalarını sürdürüyordu.
Türk-Iş sendıkacılıkta tekel kurmaya
kararhydı Hükümet bunu istiyor işveren Konfederasyonları buna çalışıyor-

Iardı.
274 ve 275 sayılı yasalarda de('rişiklik
vapılacaöı konusunda söylerıtiler du
yulur duyulmaz. Başta DiSK olmak
üzere bütün aydınlar düşünmeye vetartışmaya başladılar.
Burjuvazi, DiSK'i yoketmek ve gelişen
sınıfı mücadelesine clur diyebilmek
için, 29.07.1970 tarihinde 1317 sayılı
temel eleğişildigi getirmiştir. Buna göre hertıangi bir işyerinde toplu sözleşme yapma hakkı işyerinin dahil olduğu işkolunda ençok üyeye sahip olan
ve iş kolunda siqortalı işçilerinin üçte
birinin üye olduğu işçi federasyonu
yada ülke çapında faaliyet gösteıen işçi sendikasına ait olacaktı. Bu nrSK'in
tasfiyesi, sendikal alanda Türk-iş in
temel kurması demekti.
1961 Anayasısının 46 maddesi "serıdı
ka kurma hakkı" çalişanlar ve işverenler önceden izin almaksızın sendıkalar
vosondika birlikleri kurma bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten ayrılma
hakkına sahiptirler
1317 sayılı Kanunla getirilmiş olan de
ğişıklikler hir sendikaya üye olma hakkını ve özoürlüöünü toplu pazar W, ve
grev hakkını zedeleyici nitelikler taşırnaktaydı. Siyasal iktidann çıkar ve
görüşlerine ters düşen sondikatann
oüdürnlü sendikal örgütler aracılığıyla
baskı altında tutulmalarına imkan hazırlamakta ve sendilcal Imk ve öxoürluklsun özü yok edilmek isteutyordu.
ışte bu yasa 12 Eylül'ün ürünü olan
287.1 ve 7.822 sayılı yasaların kaynağı-

dır.
Türk-Iş

vönetıciloı i

hazulanmasında

kenilerininde payı bulunduğu bu tasarının propagandasını yaptılar. Güçlü
olmak için tek sendikada bırleşrnek
gerektiğini söyleyerek, işçileri kandırmaya çalıştılar.
DİSK yöneticileri kendi varlikları tehdit
altında olduğu için yasa değişıkliğine
"Kanunlar çerçevesinde" karşı çıkılınası yönünde çağrı yaptılar. Genel Başkan Kemal Türkler 12 Hazuan 1970'de
basın toplantısı düzenledi. '14 Haziranda yapılantoplantıda eylem biçimleri
tesbi t edildı.
15 Haziranda Istanbul ve tzmit'te işçiler kanunlarda yapılmak istenendeği
şiklikleri protesto için büyük bir yürüyüş düzenledileı.
O gün İstanbul ve İzmit'te hemen bütün tahnkalarda üretim durdu Türk-İş
yöetirninin uyanlarina sendikadan çı
karma tehditlerine patronların işten atma tehditlerine rağmen sadece DISK'li
işçiler değil Türk-ış e bağlı serıdikalı
işçilerde kitleler halinde direnişe katıldı.

15 Hazirandaki vürüyüşe 70 bine yakın işçi katıldı. ıstanbul'da üç koldan,
İzmit'te iki koldan yürüvüş vapıldı. Işçiloı gözaltına alınan arkadaşlar ını karakota teslim etmediler.

tüm .baskıralar rağmen ifade vermernekts direndiler. 18 Haziranda Ankara'da DtSK'e bağlı Maden-iş Sendileası
bölge temsilciliğine salduanlara kaı şı
polis hiç bir şey yapmadan sevretti ve
saldırganların
hiçbiri
tutuklanmadı.
Haklarında kovuşturma açıımadı.
Sıyönotimin yürürlükte olduğu lstanbul ve Kocaeli'nde işçi direnişleri baskılara rağmen sürerken diğer illerdeki
işçilerde elirenişe geçmeye başladı lar.
8 Haziranda hmir'de DISK'e bağlı sen
dıkalata üye 13 işyerinde iş yapmama
şeklinde pasif direnişe başlandı ve
Cumhurbaşkan ı'rıa şu telgraf çekildi.
"Sendikal haklanmızın kısıtlanrnasını,
arkadaşıanrnızın öldürülrnernesıni, tutuklanarı arkadaşlanrnızın serbest bırakılmasını istiyor, Bunun için dıreniyo-

ruz."
15-16 Haziran işçi hareketi dcörudan
talebi olan 274-275 sayılı maddelerde
yapılmak istenen deqişıklıklen engelleme hedefine ulaştı. Hakim sınıflar işçı
harskounm büyük ve hararlı gücü har
şısırıda gerilemek zorunda kaldı vevap
mak istedıkleri değişilclileleri ertelediler.
Düşündükleri yasa değişikliğini meclisten geçiremediler. Bu plan hemen hemen aynı içerikli arıcak II yıl sonra 12
Eylül sonrası gerçekleştirilebileli.

16 Haziran akşamı saat 7,1 de radyolar, İstanbul ve Gebzede sıkıyönetim
ilan edildiğini duyurdular. Işçi sınıfının
gelişen bu haklı mücadelesini bastırmak için hakim sınıflar yüzlerindeki
"Demokrasi" maskesini atmak ve gerçek yüzlerini göstermek zorunda kalmışlardı.

15-16 Haziran işçi sınıfı açısından büyük bir mücadele okulu oldu. Bu direniş ülkeyi antıdernokratık yöntemlerle
yönetmek isteyenlere karşı işçi sınıfının tepkisidır. Bu direniş işçi sırufının
politik alanda yer sahibi olduğunu gösterir. Gerçek demokrasinin sağlanması
işçi sınıfının politik mücadelesi ile olacaktır. Bu yolda tüm ilericilere büyük
sorumluluklar düşmekteelir.llericiler demokratik hak ve özgürlüklere kararlılıkla sahip çıkmalı, Anasayanın geriye
doğru değil, ileriye dönük yeni biçimle
ri almasını ve antidemokratik yasa hükümlerinin kaldırılması lıedeflenmeli ve
bunun mücadele ile gerçekeşebileceğine uıanrnaııdır.

Istanbul ve Kocalei'ndo sıkıyönetim
ilan eeliJip, sıkıyönetim kornutanırnrı
atanması ile birlikte DıSk ve ona bağlı
sendikalarda aramalar ve oözalulara
hız verildi. Tüm işyerlerinin çevresi askeri birtikçe sarıldı, sakıncan sayılan
kişilerin bir listesi hazırlanarak sıkıyönetime gönderildi. Işçiler askeri kordon al tırıda çalıştınlıvor lardı.

Emekçi halkırnızı demokrasi mücadelesinin sabır isteyen ve zorlu bir yoldan
geçtigini bilmektedir. Gerçek yurtseverler, ilericiler, aydınlar bugüne kadar
verilen mücadelelerde emekçi kesiminin göstermiş olduğu potansıysle güvenip demokrasi mücadelesinin halkın
ortak çabaları ile başanya ulaşacağına
inan malıdır.

İşverenler koşullardan yararlanarak işçiler üzstindekt baskıyı gün geçtıkçe
artınvorlardı. Bu devrede işten çıkanlanların sayısı binleri aştı. ışçiler ttuklanarı arkadaşları aleyhine, yapılan

15-16 Haziran dönemi, bu yolda verilecek mücadeleler için yol göstericidir.
15-16 Haziranın gözler önüne serdiqi
gerçeklerden dersler çıkanlarak mücadeleye devam edilmelidir.

15 Hazirandaki direnişlere 113 işyerindeki işçiler katıldı..
16. ılaziranda direniş olaylı geçti, katılım 150 bin oivarırıdaydı. İşçi sınıfının
muazzam gücü karşısında paniğe ka
püarı hakim sınıflar orduyu devreye
sokmaktan başka çare bulamadı.

Kamu Çalışanları Platformu Tarafından Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Sunulmuştur.
Ülkemizo kamu c;alli;;anJmı,1080 yılından sonra bilinçli bir Lercıh olaı al, uygulamaya konulan ekonomık polıtıkalarm yoksullaştıncı etkisinin ancak ~Jrevlive toplu sözlcşrneh sendikal bakıma sahıp olunarak ortadaa kaldınlabıleceqi ınancıvla vo senelikal haklaıın vazoecilmez insan hakkı oıduqu bilinciyle 1990'dan
itibaren senelikalarını kurmaya başlarruşlardıı.
Dörtyıl ~ıibi kıs,] bir süre ıcmdo 4UObini aşkın kamu calışanını
oatısı altında öıgütleyen sendikalanmız, 'l'I1MM'ele onaylanmış
bulunan 88, B7 ve 151 sayılı [LO sözleşmeleri, İnsan Haklar i
Avrupa Sözleşmesi ve öıqütlenrne özuürlücjÜJlÜ tanıvan di(ıer
uluslararası sözıesmeleı vebıı :·xizleşmeleri kendiliğinelen uygularnuya çıiren yasa nitelininrle uören Anayasarı ın 90. maddesi
uyarınca yasaldu. Senrlikalaumızuı vasauıoı çıemk pek ool;
mahkeme kararı ilo ı·ıorr;kso dönemın Başlıakını Süleyman 1)0
mircl tarafından ımzalanarı 87 savılı ILO SÖ7.leşmesi'nin çıerekcesınde belirtilen, "kamu çalısanlan dahil sendıkalaşrna ve toplu pazarlık tıal,l,ı osasen ülkemizce ustlenilmiş bulurımaktadu"
ifadesi ile defalarca kanıtlanmısıu .
Sendıkal hakların bütün iicretli emekçiler için vazgeçilmez insan hakkı olducu neıçeÇjinclen haıekeüe, işçi, mornur. sözleş
moli yada ÇJeçicipersonel ayrımı yapılmadan, statüsü no olursa
olsun ücreti ile neçinen bütün emekçiler için ortak bir sendikal
haklar yasası çıkarılması ve bütün emekcııerın ısqüvencesıntn
saotanrnası ortak hedefırmzdu.
Kamu çalışanlannın sendikal haklaruıı düzenleverı bır yasanın,
ulkemizln oahşma yaşamında bir demokıatıklesrne adımı olarak
(jeÇjorlenelirilebUmesi için, bu mevcut durumun ilmisinde olması Çlerekir. Bunun iC;İJIkamu çalısarılannm sendikal haklan ile ilgili yasa <.ıi,:Clari
olarak a$aCrıdaki özelliklere salıip olmalıdır;
1. Yasa grev ve toplu sözleşme haklarıru ıccrmendır. Sendil,al
haklar, ÇJrevve toplu sözleşmr: t),ıJ,lq da dahil olmak üzeıe, bil
bütündür. Özellikle "qrev ve toplu sözleşmesi7." tıir yasa ile esasen sendikal deçıil, dernek yarla meslek örqütü kurulabilir. Toplu Sözleşme ve grev haktorun sözkonusu yasa taslağıııda yer al
maması sendikal hakların hlr bütün olrluqu nerçeğini yok sayan vaklaşımdn.
2. Yasa, Sendıkalar ve kamu emokcilort üzerineleki siyaset yasağına son vonnetıdır.

Dün Ne Demişlerdi
"Sadece kamu c;alışanlarm deOil bütün çalısarılann sendika kurma, toplusözleşme ve srıev 1lalil,ı olmalıdır.' Eıdal inön(i SHP
Genel Başkanı (i 99'1)
"Sendil,al hakların en ileri ülkelerde uörülen oranda vet alrnasını
biz s;ı(Oayacagız" DY]' Seçim IJilclircresinden wıgı)
Çalışına tıayatıyla ilqiJi mevzuat ve uyuulama ıLO ilkelerine ve
AT ölçülerine uyqun hale neUı ilecektir. "Sondika kurma, toplusözleşme ve qrev hakkı, çalısma havatım düzenleyen temel unsurlardır." ANAP Seçim DiJdirnesinden.
"Kamu çalışanlarm sendikal haklarıyla ilgili yasa ILO sözloşmeleri esas alınarak nazırlanacakur." Mehmet Moqııltay, Çalışma ve
Sosya] Güvenlik Bakanı (1::191.)
Memurlardan Ö7.Ürdtlıyorum, ama qerçek anlamcıa özürü önümüzdul<i hafta memurJaıa Çlıev ve toplu sözleşme hakkını veren
tasarıyı mecliste yasallastuaral; dıleyeceqız. Murat. Karayalçın
SHP Genel Baskanı (Amorıka nezisi dönüşünde memurların 'J 3
Ocakta coplanması ile UniliyapLıgı açıklarnarian. (17 Ocak 1994)

3. Sendikalar iç işleyişlerini ve çalışma esaslarını, orqanlaruu ve
Jaalıveüenni öZ~1iircehazırtavabtleceklert tüzüklen ile kendüeı i
belirleyebilmelidirler.
4. Meslek yada işyeri sendikacılıqı çalışanların birliğini ortadan
kaldırrnakta. böylece sendikalan etlosızleştırmekte ve aslında
çağdaş yaklaşımlarca benlrnsenmemektedtr. Yasa ile sendika
lar işkollan ternolinds örqütlenrnelıdır.
5. Yasa sendjkaların devletin ve idari makamtanrı denetunm
dmı ve lıelirloyir:iliÇrindenbaqımsız olmasını saçtarnaudu. Se"ııdikalarda iç denetim esas olmalıdır.
Bir yasal düzenlemeyi benırnsevebümsrnız yasanın tm temel Ukalert içermesi ile mümkündür, Ancak Bakanlıçımzea huzulanınıs bulunarı yasa Wslcı[Jıbu özeüıklenn hıç birini ıçermemekledir. Tam tersine, tarafımıza sunmuş olduğunuz yasa taslaOI
toplu sözleşme ve Çlıev hakkından sözetmeyerek, sondikalarıu
birer meslek kuruluşu yada dernek niteliğinde kalmasını amacIayan.dsvtottrı denetimini ve belirleyıciliötm hakim kılan, özgiiılükçü olmayan, tüzük yapmava kadar Sorıdtkaların tc işyelişleıine müdatıale eden, işkolu sendıkacılıöıru acık olarak ifade ct
rnek yerine ne oldugu elirsiz olan, meslek sendıkacıtıoına açıl<
"hızmet kolu" kavramını getiren ve hizmet kollarının belirlenmeslni Bakanlıöımızın tek taraflı kararına bırakan: aklatlann
kaynaktan kesilmesini işyerinde çalışanların yandan fazlasının
üye olması koşuluna bağlayarak, sendikalan rnall yönden uüosüzleştlrmeyl hedefleyen: ortal, sondtkal traklardan sözetıneverek esason 657 sayılı yasasının antı-demokratlk vapısına uyoun
bir düzenleme aörünümÜndedir.
Kısacası bu yasa tasıacı mevcut durumtın ve onaylanmış bulunan ILO sôzleşrnclerinlndaha da aerisindediı Hazıılaruıs oklu
ğı1Jluz yasa taslaGının bu biçimiyle çalışma vaşarnmın dernek
ratıkleştınlmesine hiçbir katkı sunarnavacaqı, aksine kullanmakta oıduoumuz sendikal haklanrnızın biı kısmını elirnizdon
alacaği tnanoındayız. BUÇJünekadar yasa taslaqına ilişkili hazulıklar. konunun sosyal tarafı olan bi7.kamu: calışanlan sendikalan yol: savılarak sürdürülmüş ve bugün bizlere dayatılmakıadır. Sözkonusu tokn ik çalışmalara taraf olarak katılarak vukan
da çevresini çizeliğinliz temel özellikler! içeren nrevli, toplu sözloşrnelt, örqürlükçü ve dornakısuk bir yasa çıkanıann dek mücadolornızı sürdürmeye kararlıyız.
SaYÇlrlarırmzli.1,

Bugün Ne Yapmaya Çalıştılar
Dernokratıkleşrns (i) adına Anayasa Komisyonununda DY]',
ANAP ve RF"1iüvoıorce kabul edilerek 23 Mayıs 1995'clo TBMM
Genel Kuruluna gönderilen "Anayasa değişildiği paketl'nde seli
dikal haklarla (I) ilgili yeı alan hükümler;
- Memur Sendikalan toplu sözleşme ve orsv yapamazlar, arıcak
toplu göıiişme yapabilirler.
Gerekçe: Memurlarm toplu sözleşme ve grev yapması gelenel,
lonrnizde

yoktur.

Memurtera toplusöxleşme

ve qrev hakkı veru-

sek ülke bölünür. (Coşkun Kırca)
- Mülki arnırlor, kamu güvenliğinir) milli güvenliğin gerel,tiıc1ilP
ve necikmesinde sakınca bulunarı hallerde serıdıkaları kapatabılirler.

Yaıqıtav Hukuk Daireleri Kararı:
- lLO sözleşmeleriyle ilgili iç hukukta düzenleme yapılmadun
için Kamu Çalışanları Sendikalan yasal deqildir.
Anayasanın 90. maddesı "Uluslararası andtaşmalar kanun lıükmündedır. Bunlar hakkında Anayasaya aykınhl: tddıası ile Anayasa Mahkemesine dava açılarnaz."

layan feodalizmle birlikte gücünü
kaybetmeye başlamıştır. O halde nedir bu dinamikler ve ne gibi sonuçlar
yaratmıştır?

t

Laiklik Üzerine
Laik sözcüğü Yunanca "laca" isminden turemiştir. Sözcüğün Türkçe
karşılığını halk, yığın, ahali olarak
tanımlamak mümkündür. Bu anlamda "laikas"sözcüğü ahaliye. halka ait
olan anlamına gelmektedir. Hıristiyanlığın ilk dönemlerinde kilise babalarına, ruhban ve benzeri din
adamlarına "ilerici" denilirken, Latince ilerici-din adamı niteliği dışında
kalanlar içinse "laikos/laici" denilmekteydi Açıkca görüldüğü gibi laik terimi başlangıçta, din adamı 01mayan,dine ait olmayan "insanlar"
için kullanılmıştır. Ortaçağda ise sadece din adamları dışında kalanlar
için kullanılan bir sözcük olmaktan
çıkmış, bir siyasal iktidar yapısının
niteliğini iade etmekte kullanılan
sözcük kimliği kazanmıştır. Siyasal
iktidarın kaynağının dinsel, tanrısal
olmadığını dolayısıyla siyasal iktidar
yapısının din kurallarına göre düzenlenmesı gerektiğini ifade eden görüşler de laik görüşler olarak adlarıdınlmıştır .
Devletin temel ilkesi anlamında laiklik klasik tanımıyla "din işleri ile devlet işlerinin ayrılığı, dinsel ve siyasal
iktidarların otorıtelerinin birbirinden
bağımsızlığı" olarak belirtilir. Her tür
dinsel inanç ve davranışlar yalnızca
bireyler ile Tanrı arasında olan kişisel bir sorundur. Bu itibarla laik devlet din-dinler karsısında tarafsızdır
kayıtsızdır Esase~ bu durum, ulusal
devlet olgusunun da doğal sonucu,
zorunluluğudur
Öte yandan açıkça
ifade etmek gerekir ki din özgürlDğünün kötüye kullanımı, bireyin din
ve vicdan özgürlüğüyle temel hak ve
hürriyetlerinin tehdiri, laik devletin
varlığı ve sürekliğinin akamete uöratılmasının SÖz konusu olması halinde devlet, dinsel düzenlemelerle ilgili gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Bu önlemler din özgürlüğünün kötüye kullanımını önlsrkerı, din

özgürlüğünün varlığı ve sürekliliğinin sağlanmasınında
güvencesini
teşkil edici nitelikte dir. Sonuç itibariyle laiklik "siyasal iktidar-din;' ilişkileri açısından belirli bir biçimlenişi
ifadede kullanılan siyasi bir terimdir.
Bu anlamda laikliği "devletin dinsel
kurallara göre olşturulması, siyasal
iktidarın kaynağının Tanrı'ya değil
halka dayanması, kişilerin din ve
vicdan özgürlüklerinin sağlanması
yanında mevcut siyasal sistemibütün olarak her alanın, aklın ve bilimin gereklerine ygun tarzda düzen1enmesi" şeklinde tanımlayabiliriz.
Günümüzün çağdaş, laik siyasal sistemlerinde iktidarın laikliği yanında
siyasal yaşamın da laik olması zorunluluğunun laikliğindinamik özünün doğal bir sonucu olduğunu belirtmeliyiz.
Laikliğin tarihsel kaynaklarına ve gelişim sürecine baktığımızda her biri,
bir ayrı, yazı konusu teşkil edecek
pek çok sosyal siyasal iktisadi olgu
görürüz Bunlara yerimizin elverdiği
ölçüde kısaca değinmeye çalışalım
Laik yönetimin karşıtı olarak dinsel
yönetim (tsokrasi) kölecı ve özellikle
de feodal devlet, toplum yapısı icin
karakteristik bir yönetim biçimi özelliği taşır. Böyle olunca da ortacağı
pek doğaldır ki teokrasinin cenneti
olmuştur. Döneme egemen olan feodal üretim yapısı, teokratik bir Siyasal sistem için uygun özelliklere sahip birtoplumsal yapı kimliğini ifade
eder. Bu nedenledir ki din ideolojisi
tüm feodal dönem boyunca mevcut
düzenin iktisadi ve siyasi yapısını
şekillendiren bir olgu olarak hakimiyetini kurmuştur. Özellikle ortaçağda siyasal iktidarın teolojik niteliği
tartışılmaz bir gerçektir. Bu egemenlik ancak, toplumsal apıda meydana
gelen nesnel ve düşünsel değişim
dinamikleri sonucu çözülmeye baş-

Bu dinamiklerden biri coğrafi keşfilerdir. Keşfilerin doğruladığı bilimsel
gerçekler, maddi alanda yeni ufuklar
açarken düşünsel çevrede us dışı düşünce kalıplarını ve kilisenin çeşitli
spekülasyonlarını derinden sarsmıstır. Bilimsel teknolojik gelişmeleri·n
de büyük bir hız kazandığı bu dönemde, doğa araştırması, gözlem vedeneyim yanında aklın savunucusu,
kuşkuculuk.
rasyonel düşünmenin
önemi artmıştır. Matbaanın bulunması laik düşüncelerin yayılmasında
başlıbaşına bir devrim yaratmıştır.
Diğer yandan üretim yapısındaki
köklü değişim ve dönüşümler feodal
toplumsal yapıyı temelinden sarsmıştır . Tüm yeni unsurlarıyla ticari kapitalizm gelişip sanayi kapitalizme yönelirken burjuvazi yaşamın yeni hakimi olarak tarih sahnesine çıkmıştır.
Ekonomik gücün sahibi burjuvazi siyasi gücü de ele geçirme yolunda
egemenliğin tanrısal kaynağına karsi
çıkmıştır. "Iktidarın ve otoritenin kaynağı halktır" fikrini savunarak sistemin teolojik temellerini reddetmiştir.
Bu, laikliğin somut bir içerikle anlam
kazanmaya başladığı tarihsel dönemdir.
Ekonomik gelişmelerle yükselen burjuvazinin görüşü ve yeni yaşam bicimi Ortaçağ'ın aklı hor gören skolastik sistem değerlerinin yerini aklın ve
deneyin verilerine dayanan Rönesans skolastisizime karşı aklın değerlerini, doğayı estetiği, bireyi ve reel
dünya değerlerini ortaya çıkarmıştır.
Aklın egemenliğiyle birlikte doğanın
denetim altına alınmasıyla özgürleşme-laik ilerleme süreci sağlam bir
zemine oturmuştur. Temelinde akıl
yatan hümanist düşünce insanın yeni yaşam anlayışının ve duyguların
ifadesidir. Düşüncenin din baskısından kurtularak özgürleşmesi, dinin
vesayetine karşı insani değerleri savunmadaki kararlılık kısa sürede doğa üstünün yadsınmasına yönslmistir. Bireyi kul gören ve köleleştiren
kaderci anlayış yerine birey ve özgürlükler önem kazanmıştır.
Kilisenin Tanrı ve Isa adına yaptığı
soygun, yarattığı güvensizlik, engi-

zisyon aracılığıyla sürdürdüğü baskı
ve zulüm yanında Kapitalizme evrilme süreci, dinin bu sürece entegrasyonunu "reformasyonu" zorunlu kılmıştır Reformasyon sonuçta sekolastik katılığı geriletmiş, monolitik
din sultasını zaafa uöratmıştır.
Yine bu dönemde ilahi hukukun yerini doğal hukuk alırken ilahi iradenin yerini akıl ve bilim doldurmuştur. Tanrı egemenliğinin yerine halk
egemenliği konulmuştur, siyasette
skolastik yöntemler terkedilirken yerini us ile deneysel yöntemler almıştır.
Yeni iktisadi düzenin egemeni burjuvazi tarih sahnesine çıkarken toplumsal dokudaki sosyo ekonomik ve
etik değişiklikler, bir bütün olarak
burjuvazinin kendi düşünsel sisteminde özgün ifadesini bulmuştur.
Aydınlanma felsefesi irrasyonel idealist felsefe ve bir tepki olan Aydınlanma Felsefesi'nin temel konsepti
akıl ve akla dayanan aydınlıkçı, özgürlükçü, laik düşüncelerdir. Devlet
yönetiminin ve siyaset ilkelerinın temelini oluşturan tanrısal iradenin yerini halk iradesi yerini halk ıradesi
almıştır artık. Devlet ve toplum yaşamında din ve geleneklere bağımlılıktan kurtulma, akıl temeli ve yönlediriciliğinde yaşamı yeniden düzenleme ve aydınlatma gerçeğidir yaşanan Aydınlanmacılar. laiklik sürecinin somut meyvelerini oluşturan büyük burjuva devrimlerinin habercisi
ve öncüsü olmuşlardır. Ingiliz Devrimi, Amerikan Devrimi ve özellikle
laikliğin etkin ve yaygın bir değer,
bir gerçeklik olarak somut bir anlam
kazandığı Büyük Fransız Devrimi ve
zincirin bize uzanan halkası, Türk
Aydınlanması'nın somutlandığı Kemalist Devrim!
Yeni Türk Devleti kurulurken Atatürk, laikliği her alanda vazgeçilmez
temel ilke olarak görüyordu Hedef
gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine
ulaşmanın yolu, başta eğitim, hukuk
kültür olmak üzere yaşamın her alanında laik düzenlemeleri gerçekleştirmekten geçiyordu. Bu da şüphesiz
dinsel doğmaların etkisinden kurtulmak anlamına geliyordu. Tüm bu
atilımları adım adım gerçekleştirme
yoluna gitti.

23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet
Meclisi açılarak yeni Türk Devleti'nin temeli milli egemenlik esasına
dayandırılıdı. 20 Ocak 1921'de kabul
edilen ilk Anayasa ile bu nitelik anayasal bir güvenceye kavuşturulmuş
oldu Ardından 1 Kasım 1922'de Saltanat kaldırıldı. Saltanatın kaldırılmasını, 29 Ekim 1923'de Cumhuriyet'in ilanı izledır. 2 Mart 1924 Şeriyye ve Efkaf Vekaletleri kaldırılarak
sayıları 479'u bulan medreseler kapatıldı Türk okullarıyla birlikte azınlık okullarında da dinsel ve siyasal
amaçla eğitim yapılması yasaklandı.
Azınlık okullarında kitaplardan aziz
resimlerinin çıkarılması ve okullardaki harçların indirilmesi istendi, uymayan okullardaki harçların indirilmesi istendi, uymayan okullar kapatılacaktı Azınlık okullarıyla Şeriyye
ve Evkaf Vekaletleri'ne bağlı vakıflarla yönetilen mektep ve medreseler, askeri okullar ve yetim okulları
ile yabancı okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak bir araya getirilerek öğretim birliği sağlandı 3
Mart 1924'de çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (öğretim birliği) kanunuyla T.C.
sınırları içindeki tüm okullar Milli
Eğitim Bakanlığı'na bağlandı. 20 Nisan 1924'te yürürlüğe konan anayasayla ilk öğrenim yapma zorunluluğu getirildi. Teşkilatı Esasiye Kanunu'yla yeniden düzenlenen anayasaaki temel hükümler, yasama, yürütme, yargı, kamu hukuku ve diğer
çeşitli yasalarla hukuk alanında laik
esaslar getirildi.
25 Kasım 1925 şapka giyilmesi hakkındaki kanunla fes, sank, cüppe,
kaldırıldı. kıyafette modern giyim
düzenlenmeleri yapıldı.
2 Eylül 1925'de bakanlar Kurulu kararnamesiyle tekke ve zaviyeler kapatıldı. 'LC'nde çok evlilik, çelebilik,
babalık, falcılık, büyücülük, üfurükçüluk. tarikat, şeyh, derviş, münt olmayacağı, türbe ve türbedanlıkların
kaldırıldığı belirtiliyordu.
1 Ocak 1926'da takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapildı. 4 Ekim
1926'da ısviçre'den Medeni Kanunu,
ltalya'dan Ceza Kanunu, Almanya'dan Ticaret Kanunu alınarak yeni
bir hukuksal çerçeve oluşturuldu.
1928'de Anayasada yapılan değişiklikle "Türkiye Devleti'ni dini ıslamdır"

hükmü ve TBMM'nin şeriat hükümlerini yürüteceği yolundaki ibareler
kaldırılarak laiklik anayasal güvenceye bağlandı.
1 Kasım 1928'de Arap Alpabesi kaldırılarak yeni Türk Alfabesi kabul
edildi.
Türk kadınlarına 1930'da belediye,
1933'de muhtarlık seçimlerine katılma, 1934'de de milletvekilli seçme ve
seçilme hakkı tanındı Yine 1930 yılında din dersleri okul programlarından, 1939'da ise köyokullarından
kaldırıldı.
1931'de ağırlık ve uzunluk ölçülerinin
değişiktirilmesi kanunu kabul edildi.
Bunu 2 Haziran 1934'de de milletvekili ve Cumhurbaşkanının "vallahi" ile
yapilan yeminleri kişisel namus yemini şeklinde düzenlendi. Bütün bu
düzenlemeler bir ümmet toplumundan bir ulus yaratma çabalarıydı.
5 Şubat 1937'de anayasanın 2. maddesinde yapilan değişiklikle, "Türkiye
Devleti;
Cumhuriyetçi,
Miliyetçi,
Devletçi, Halkçı, Laik ve Inkılapcıdır.
Resmi dili Türkçe'dir. Başkenti Ankara Şehridir", deniliyordu. Türkiye bu
maddeyle anayasal laikliğe kavuşuyor, T.C. Anayasasında teokratik düzen kalıntıları sayılabilecek tüm hükümler kaldırılıyordu. Öte yandan
ekonomik, kültürel, siyasal alanlarda
yapılmış olan gerekli tüm düzenlemelerle birlikte laik cumhuriyetin
varlığı pekiştiriliyordu.
Toplumsal tarihte çok kısa sayılabilecek bir süre içinde çağdaş bir ülke
yaratmada devadımlar atilmıştı. Ne
var ki yurdumuzda 2. Dünya Savaşı
sonrasında başlıyan ve giderek artan
bir hız kazanan antılaik süreçler özellikle 1980 sonrası çok tehlik~li boyutlara ula ştı.
Insanca bir yaşam arzulayan hiçbir
yurttaşımızm böylesi bir karabasanın
varlığından en küçük bir yarar sağlayamayacağı bilinmelidir.
Bilinçli ya da bilinçsiz bu suskurıluğun içinde olan vatandaşlarımızı "artık çok geç" olmadan geleceklerine
sahip çıkmaya, devlet yönetimdeki
sorumluları da sorumluluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.
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Kamu Çalışanlarının
Sendikal Mücadelesine
Bir Bakış
olarak çalişanların,

yanısıra sağlık, ulaşım, bayındırlık,

devam etmiş ancak

temel ekonomik, demokratik, sosyal

eğitim, enerji gibi konuları da üst-

itibaren ekonomik ayrıcalıklarını yi-

ve kültürel taleplerinin elde edilme-

lenmek zorunda kalması memurların

tirmesiyle örgütlenme çabası içerisi-

si.kullanılması

sayıca artmalarına ve toplumun da-

ne girmiştir. 1961 Anayasınının

ha alt kesimlerinden

nırlıda olsa özgürlükler ortamı sağla-

Sendika "ücretli

ve geliştirilmesi için

oluşturdukları kurulustur.
Sendikacılık, kapitalist sanayinın gelişmeye başlamasıyla doğmuş ve gelişrniştir. Doğuşu ve gelişimi bakımından esas itibariyle işçi sınıfı hareketidir. Memurların örgütlenme ihtiyacı daha doğrsu işçi sınıfının bir
parçası haline gelmesi ve bunun farkına varması ise tüm Dünya'dabiraz
daha geç bir gelişim göstermiştir.
Sanayi devrimine

kadar memurlar,

genellikle ekonomik gücü elinde tutanlarla birlikte siyasal iktidarı paylaşmışlardır. Toplumun seçkin taba-

..

devlet memuru

insanlarında

olmalarına yol aç-

ması nedeniyle

1950 yıllardan

sı-

1965 yılından sonra

mıştı. Bu süreçte memurlar öncelikle

ilk memur sendikaları kurulabilmiş-

ekonomik ayrıcalıklarını kaybetmeye

tir. TÖS, ILK-SEN, TÜRK PER-SEN

başlamış

iktidar

gibi 407 tane ilk memur sendikaları

özellikle

kurulmuştur. Ancak 1971'de 12 Mart

ve aynı zamanda

ortaklıkları son bulmuştur.
2. Dünya savaşı

sonrasında

hızla

yoksullaşan memurlar tüm dünyada
örgütlenerek

ekonomik

haklarını

genişletme

girmeye

başlamıştır.

ve

sosyal

mücadelesine
Bu

konuda

1945 yılından sonra birçok uluslararası sözleşmeler irnzalanmış, tavsiye
kararları alınmıştır.

ile birlikte memurlara sendika hakkı
tanıyan

Anayasanın

46.

maddesi

kaldırılmış 119. madde ile de yasaklanmıştır.
1970'li yıllarda memurların örgütlenme çabalan daha çok dernekleşme
şeklinde

olmuş ve sendikalaşmayı

amaç edinmişti. Bu dönemde TÜM-

kalarından gelenlerin memur olabil-

Ülkemizde ise memurların örgütlen-

DER, TÜS-DER, TÖB-DER gibi çok

meleri, iyi ücret ve itibar memurlara

me girişimleri dünyada olduğundan

sayıda memur deme ği kurulmuştur.

bazı ayrıcaliklar sağlamıştır. Memu-

daha

12 Eylül 1980'de ise tüm bu dernek-

riyette temelolarak

önemli sonuçlar ve kazanımlar elde

ler kapatılmıştır. 1982 Anayasasında

edilebilmiştir.

her nasılsa memurların sendika kur-

sadakat

devlete itaat ve

benimsenmiştir.

larda .. memurların

Bu koşul-

örgütlenme

sonra

başlamış
Osmanlı

yeni

yeni

Döneminde

ihti-

klasik "kolalı göm!ekli katip" imajın-

ma yasağı konulması unutulmuştur.

yacı ve girişimi de olmamıştır. Kapi-

daki devlet memru tiplemesi önemli

Anayasa da bu konuda yasak konu 1-

talizmin gelişmesiyle birlikte bu ay-

ayrıcalıklan olan sosyal yönden iti-

mamış olması ve bir çok uluslararası

rıcalıklar da son bulmaya başlamış

barli bir kesimi oluşturmaktaydılar.

sözleşmelerden

zamanla devletin klasik görevlerinin

Cumhuriyetin

yeniden

ilk yıllarında bu imaj

dayanarak

memurlar

bularak

199ü'lı yıllardan

itibaren

sendikalarını

kurmuşlardır

ve Toplu Sözleşme içermeyen Sendi-

kararları kabul etmeyeceklerini

ka yasasının kabul etmeyeceklerini-

kararlı bir şekilde bir kez daha ilan

bir aşılarak bugüne kadar gelinmiş-

duyurmuştur

etmişlerdir

tir Artık gelinen noktada serıdıkala-

rinin mücadelesi

rımızın meşruluğu ve yasanığı tartı-

önemli bir atılım yapmıştır. Talepler

şalmaz

basit maaş artışları değil, demokra-

Bu süreçte karşılaşılan zorluklar bir

olarak kabullenilmıstir.

Bu

Artık kamu emekçilenitelik yönünden

aşamadan

sonra

sendikalanmızın

sinin tüm kurum ve kurallarıyla ülke-

meşruluğu

ve yasallığı tartışılmaz

ye yerleşmesini içermekteydi. Toplu

Bundan sonra daha geniş haklar için

Sözleşme ve Grev hakkı içeren sen-

ileri adım atma zamanı gelmiştir

dika hakkının Anayasal güvence altına alınması için Anayasa değişikli-

Devletin tepesinde bulunan egemen
güçlerin,

ülkenin yenidenyapılandı-

rılması tartışmalarını

yoğunlaştırdığı

bu günlerde emekçi kitleler bu tartışmaların dışında tutulmaya çalışılmaktadır.

Medya

tüm

olanaklarını

egemen güçlere açmış, Gümrük Birliği, özelleştirme,

düşünce

özgürlü-

ğü, laiklik gibi konular televizyonlar-

da sabahlara

kadar

tartışılıyorken

çalışanların bu tartışmaların

dışında

kalmaları elbette düşünülemez.

Me-

mur Sendikaları ve tüm demokratik
kitle örgütleri bu süreçte üzerine düşen görevi yerine getirerek temsil ettiği kitlelerin taleplerini ön plana çıkarcak eylemliliğini yükseltmelidir

ği tartışmasının

te görüşülmeye başlanacağı

süreçte

Ne var ki egemen güçler ve medya
yüzbinlerce

kam emekçisinin

haklı

taleplerini ve eylemini yok saymaya
çalışmış, açıkca yalan söylemekten
dahi kaçınmayarak suçüstü yakalarımıştır. (HBB TV daha ilk gün kitlenindağıldığıııı söylemekten

utanma-

mıstır.) fakat herşeye rağmen kamu
emekçileri ülke gündemine girmeyi
başarmışlardır .

K.Ç.S.K.K 1 Haziran da yeni eylem
programını açıklayarak hayata geçir-

Mecliste

meye koyuldu 15-16 Haziran 1970'de

ranlar önce üç maymunu oynamaya

nasıl işçi sınıfı kendisine yöneltilen
saldırıyı geri püskürtmüşse, bu gün-

çalışmışlar ardında da Toplu Sözleşme ve Grev içermeyen bir sendika

de 15-16 Haziranın 25. yıl dönümün-

hakkını

iktidar koltuklannda

bahsetmeye

otu-

kalkmışlardır.

de kamu emekçileri kendilerine yö-

Oysa Toplu Sözleşme ve Grev yapa-

nelen saldırıy geri püskurtmek

maya n bir sendikanın

harekete

geçti.

KÇS.KK.'ya

15

için

Haziran'da

bağlı sendikaların

ge-

nel başkaları Kızılay Güven Park'ta
oturma eylemini başlattılar
lik havasındabu
geçen

oturma

Haziran'da

Bir şen-

dayanışma
eylemine

ülkenindört

venler Derneği"nden
ifade etmeyeceği
adına Sendika
yoktur

"Kanarya Seöte bir anlam

açıktır ve bunun
denmesine

imkan

içinde

Böylesi bir ortamda TBMM'de Ana-

17 ve 18

yasa değişikliği paketinde 3. madde

biryanından

ile konu düzenlenmeye

ça hşılmıştır

gelen yüzbinlerce kamu emekçisi Kı-

Toplu Sözleşme ve grev hakkı Ana-

Konfederasyon-

zılay Meydanı'ru işgal ederek tarihte

yasal yasak haline getirilmek isten-

laşma Kurulu 20 Aralık 1994 yaptığı

örneği görülmemiş bir direnişi ger-

mesine karşın meclisten bu konucıa

bir atılımla sendikaların

meşruluğu

çekleştırmıştır. 17-18 Haziran Kızılay

bir karar çıkartılamamıştır

geride bı-

direnişi kamu emekçilerinin sendikal

bu noktada Toplu Sözleşme ve grev

mücadelesinde

hakkı Anayasal güvence altına alın-

Tam böyle bir süreçte
şanları

Sendikaları

ve yasallığı tartışmalarını

"

yapıldığı ve meclis-

en

Kamu Çalı-

tarihteki

yerini al-

Gelinen

rakarak Grev ve Toplu Sözleşme
yapma hakkını elde etmek eylemlili-

mıştır Aynı zamanda emekçi kitlele-

madan kamu emekçilerinin

ğini yükselterek ülke gündemine gir-

rin isterlerse neleri başarabilecekleri-

ile bu konu Anayasal yasak haline

meyi başarmıştır

nin bir örneğini oluşturmuştur

getirilmesi

20 Aralık 1994 Ka-

Bü-

önlenmiştir

direnişi

Bu kamu

mu emekçilerinin sendikal mücaade-

yük bir olgunluk ve çoşku içinde ge-

lesinde bir dönüm noktası olmuştur.

çen iki günlük

geleceği

de ileri bir adımdır. Bundan sonra da

Daha sonra 20 Nisan 1995 de apılan

birlikte kurmak için bir araya gelen

kitlesel basın açıklaması ile KÇSKK

kamu emekçilerinin

mücadelemiz Toplu Sözleşme ve
grev hakkının yasa ile düzenlenmesi

iktidarı ciddi şekilde uyarrms, Grev

dıklarını, kendilerinin taraf olmadığı

direnişle,

kapıkulu olma-

emekçilerinin sendikal mücadelesin-

doğrultusunda devam edecektir

yerli üretimin

rekabet

gücünün

bulunmamasıdır. Bir ıcratcınında
söylediği gibi "Zenginler Kulübüne girmiş bir fakir, hem şaşkınlıktan hemde
maz".

fakirlikten

kurtula-

Gümrük birliği içinde rekabet gücüne sahip-olabilrnek için teknolojik bakırndanda ilerlemek gerekmektedir. Ancak az gelişmiş
ekonomiler sermaye birikim hızının düşük olması nedeniyle teknolojik ilerleme şansına sahip de-

Gümrük Birliği
Türkiye'nin ortak pazar'a resmi
katılma isteği 31 Temmuz 1964
tarihinde yürürlüğe girmiş ve anlaşma 12 Eylül 1963'de Ankara/da
imzalandığ1nda Ankara anlaşması adını almıştır Ankara anlaşması Türkiye ile AT arasında hazırlık, geçiş ve son dönem olmak
üzere üç kademeli
ilişkisi kurmuştur.

bir ortaklık

birlik

ğillerdiL Bu bakımdan da rekabet
edebilmek mümkün değildiL Rekabet edebilme şansına sahip olmayan az gelişmiş ekonomilerde
her zaman ezilmeye mahkumdur

Bazı iktisadi maddeler gübrük
birliğinin bütün üyeler için yararlı

Diğer taraftan söylendiği gibi
Gübrük Birliği demokratik hakları

olabilmesi; yani hepsinin ticaret
ve üretim hacminin artırılabilmesi için, birlik üyesi ülkelerin gelir
seviyesi gelir dağılımı ve talep
yapıları yönünden
birbirlerine

taşıyıcı bir anlaşma değildiL
Çünkü gerek Ankara anlaşması

denlerle dışarıdan daha ucuza ithali mümkün ürünlerde
içinde ithal ve ihraç edilir.

Geçiş dönemi Türkiye ile topluluk arasında bir gümrük birliğinin
gittikçe gelışen şekilde yerleşmesini içermektedir. Gümrük birliği:

çok benzemeleri gerektiğinı ortaya koyar. Ayrıca bu maddeler
gümük birliğinden yararlanabilmek için birlik üyesi ülkelerin

birlik üyeleri arasında gümrük
vergilerinın ve miktar katlamalarınıntamamen kaldırılması, dışarıya karşı ise ortak bir gümrük tarifesi uygulanmasını
gerektirir
Birlik üyesi ülkeler arasında QÜmrükduvarları tamamen kalkar, bunun sonucunda üyelerin birlik dı-

birlik öncesinde de dış ticareti
büyük ölçüde birbirleri ile yapmış

şında yaptıkları ithalat azalarak
yerini üyeler arası ithalata bırakır. Ayrıca birlik dışında ithalatınzorlu ğu ve birliği kuvvetlendirrnek gibi ekonomik ve politik ne-

olmaları gerektiğini savunur. Bu
açıdan bakıldığında az gelişmiş
bir ülkenin gelişmiş ülkelerle
gübrük birliğine gitmesi yarardan
çok zarar getirebiliL Aynı zamanda ileri sanayi ülkeleri ile
gübrük birliğine girmek az gelişmiş ekonomilerde sanayileşmeyi
önleyici etki yaratır. Bunun sebebi ise gelişmiş ekonomilerdeki
daha u cuz ve kaliteli üretimle

gerekse katma protokolde Türk
Sosyal mevzuatında düzenleme
yapılmasını gerektiren bir hüküm
yoktur Bu düzenlemeler ancak
Avrupa Topluluğuna tam üyelikte uygulanması gerektiği hükümler arasındadır. Bu durumda Avrupa ülkeleri Türkiye'yi tam üye
olarak mı almak istiyor, yoksak
sadece gümrük birliği mi uygulamak istiyor bu tartışmalıdır. Avrupalı Kapitalist ülkelerin ucuz ve
uysal işgücüne sahip Türkiye/nin
değişmesini ne derece istiyecekleride şüphelidir. Bunları gözönüne aldığımızda biz memurların
Sendikal mücadelesine sıcak bakılmamasının Gümrük Birliği modelinin tamamlayıcı bir parçası
olduğu anlaşılmaktadır

••

Orgüılenme
ve Sendika
Sendika ücretli olarak çalışan emekçilerin ekonomik ve demokratik mücadele örgütüdür.
Ücretli yasarnını idame ettırebilmek
için çalışmak zorundadır
Ücretli
emekçinin emeği (fabrikada çalışan
işçi) kol ve beden emeğidir. Ayrıca
ücretli emekçinin kafa ve beyin
emeğide (bürolarda çalışan memurlar, öğretmenler, sağlıkçılar, mühendisler vs) vardır.
Ücretli emekçi, devlet sektöründe
çalışır ve bilindiği gibi özel sektörde
de çalışabilir. Örneğin, rnaaslanrıı
devletten alan kamu çalışanları hizmetlerinden başka satabilecek bir
şeyleri yoktur. Yaşamlarını sürdürebilmeleri ancak işgüçlerini ücret karşılığı satmalarıyla mümkün olmaktadır.
Emekçilerin ekonomik ve demokratik mücadelesinin oluşmasını sağlayan ortaklığa sendika denilmektedir.
Sendikalar çalışanların haklarını alma noktasında ekonomik, demokratik ve siyasal mücadele yürüturler.
Ekonomik Mücadele de; işverenler
çalışanların ücretlerini yükseltmek
istemezler, bu noktada sendikal örqütlülükle
çalışanlar ücretlerini yük-

seltilmesini talep ederler. Ekonomik
mücadelenin bir nedenide enflasyon
karşısında eriyen ücretlerini yükseltmek amacıyla mücadele edilmesidir.
Demokratik mücadele de; elde edilen ekonomik hakların korunmasım
sağlamak, yeni hakların kazanılması
için mücadele edilmesidir. Örneğin,
işgüvencesi, işe alınma, disiplin kurullarında çalışanların temsil edilmesi, işyerinde yöneticileri çalışanların
denetlemesi gibi,
Birde sendikaların siyasi mücadelesi
olmalıdır, bu siyasi mücadelede siyasi iktidarın değiştirilmesi varolan
iktidara bazı kararlar aldırmaya ve
bazı kararlardan (çalışanların aleyhine olan) vazgeçirmeye veya değiştirmeye yönelik olmalıdır
Siyasi eylem mutlaka birşey yapmak
demek değildir. Bazen birşey yapmamakta siyasal eylem sayılabilir.
Örneğin, seçimlerin boykot edilmesi,
çok önemli sonuçları olan bir siyasal
eylemdir. Özelleştirmeye karşı gelmek,adil vergi kanunlannın çıkarılması veya mevut olan vergi kanunlarında toplanan vergilerin zürnıe
ayrımı gözetilmeden adilce toplanılmasının sağlanması için tavır göstermekte bir siyasi eylemdir.

Sendikal örgütlenmelerde,hiçbir siyasi partiye göbek bağıyla bağlı olmayan, kişilerin ve kurumların tahakkümü altında olmayan, hiçbir organdan, siyasi iktidardan icazet almayan, demokratik merkeziyetçiliöını
gerçekleşmesini
sağlayarak, alınan
söz, yetki ve kararlarda tabanın istemleri doğrultusunda hareket ederek din, dil, ırk, cinsiyet, etnik kökerı,
siyasi görüş farklılıkları gözetmeden
çalışmak zorundadır.
Sendikalarda üye, tüm aşamalarda
karar alma sürecine katılmalı ve sendikasım denetleyebilmelidir. Sendikların eylem ve hareketlerini ve siyasal tavırlarının oluşturmasında tabanla birlikte karar verilmelidir. Üyeler
alınan kararları hayata geçirilmeSinde sendikalarını denetleyebilmelidir.
Sendika içerisinde azınlıkta kalan görüşlerin
korunması
saqlarımalı,tabanla birlikte hareket etme ilkesi
hayata geçirilmelidir.
Sendikaların örgütlenme ve mücadele sürecinde Dünya ve Türkiye'de
mücadele şekillerini ortaya koyarak
her üyesinin bilgilendirecek eğitim
çalışmalarını sağlaması gerekmektedir.
Sendikalar ulusal ve uluslara arası
ekonomik ve sosyal, kültürel, politik
toplumsal gelişmeleri yakından izlemek zorundadır.
Kamu emekçilerine son zamanlarda
yapılan ekonomik ve anti demokratik
saldırılara karşı koyabilmek için ortak
eylem planlarının geliştirilerek, tüm
çalışanların bu eylemliklere bütünsel
olarak katılmaları drumunda istenilen
amaca ulaşabilecektir.
Grevli, Toplu sözleşmeli, sendikal
hakları ve demokratik hakları alma
noktasında çalışanların sendikalara
üye olup ve sendikalar sahip çıkmaları ile mümkün olacağının, kamu çalışanları tarafından bilinmesi zorunludur.

"Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Makamı ile Yaptığımız Tüm
Görüşmelere Rağmen Sorunlarımız Bugüne Değin
Çözümlenmemiştir. Gerekli ilginin Gösterileeeği inaneıyla!"

iş Yeri Sorunlarımız
Çocuk Klubünün
Olmaması:
Çalışanların, okula giden çocukları
için, okul dışındaki zamanlarını en
sağlıklı biçimde değerlendirmeleri
ve ebeveynlerin de çocuklarını güvenli ortamda bulunduğu duygusunu taşımaları, çocuk külübünün kurulmasıyla sağlanmış olacaktır.

Sandığımız Çalışanlarının,
Ruhsal ve Biyolojik
Sağlığının optimum
Düzeyde Olması İçin,
Mesai Saatlerinin Dışında
Sürekli Hizmet Verecek,
Çalışanlarımıza Yakışır
Spor Tesislerinin
Olmaması.
Bu durum; her gün sabahtan akşama kadar oturma pozisyonunda,
emekliliğe kadar çalışmak zorunda
arkadaşlanmızın vücutlarında, yeterli kan dolaşımını engeUeyip meslek
hastalıkları meydana getirmekte, lipıt (yağ) birikmesi ve selülit oluşmasını hızlandırarak kalp-damar rahatsızlıklarına davetiye çıkartmaktadır.

Sosyal Tesislerimizden
(LokaL,Kamp,Kreş) Sadece
Sandık Çalışanlarının
Yararlandırılması
Kapasitesi sınırlı olan Sosyal Tesislerimizden yararlanabilmek için, sandık çalışanları için çeşitli kısıtlamalar
getirilirken; bunun yanısıra, dışarıdan insanların faydalandınlma gerekçeleri anlaşılamamaktadır.

idareci Seçimi için Yapılan
Sınavlarda Ele Alınan
Kıstaslarm Yeterli
Olmaması
Idareci personel seçimi için yapılan
sınavlarda; nasıl ki öğretmenlik mesleği için diğer şartların yanında, pedagoloji sertifikası da isteniyorsa,
daha nitelikli idarecilerin de tespit
edilebilmesi için diğer etmenlerin
yanısıra, buna benzer kıstasların
aranması, bunun için amir adaylarımn eğitilmesi gerekmektedir.

Çalışma Ortamının
Ergonomik koşullara
Uygunluğunun
Sağlanamaması
Çalışma ortamının insan vücuduna
uygun ısı, ışık, ses vediğer etkenlere
göre düzenlenmesi işgücü verimini
arttıracağı gibi, çalışanın ruhsal ve
fiziksel sağlığının korunmasını sağlayacaktır.

Yemekhane Yeterince
Kaliteli ve Lezzetli
Yemeklerin Elde
Edilmemesi
Insan sağlığını direk ilgilendirdiğinden; gerek azami özenin gösterilmesi, kalfiye elemanların özellikle, çalışanların çoğunluk olarak yararlandıkları mutfaklarda
çalıştırılması,
mutfakta kullanılan alet, ekipman ve
teknik donanımların eksiksiz teminine gidilmesi gerekmektedir

Tuvalet ve Lavabolarda
Kullanılan Malzemelerin
Kaliteli ve Yeterli
Olmaması
TuvaletIerde, tuvalet kağıdı bulunmaması, lavabolarda kullanılan sıvı
sabunların yeterli vekaliteli olması;
ayrıca el kurutmak için, hava üflemeli kurutma tertibatları veya kağıt havluların konulması gerekmektedir

Çalışanların İletişim
(Haberleşme)
Olanaklarının Yeterli
Olmaması
Dış hatlı telefonlardan tüm çalışanların faydalanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması, ayrıca ankesörlü telefonların sayıca arttırılması
gerekmektedir.

Servis Araçlarının
Disiplinli Çalıştırılmasının
Sağlanaması
Çalışanların sabah mesailerine, akşam ise evlerine zarmnında ulaşması
servis araçlannın zamanında hareketiyle mümkündür.

Sağlık Hizmetlerinin
Yeterli Olması
Bütün branşlarda (diş de dahil) eskiden olduğu gibi dışarıdan doktorlarla
anlaşma yapılması gerekmektedir

Aziz Nesin'in Sivas Katliamını konu alan son şiiri;
SiVAS ACısı

Ben tanırım
Bu bulut bizim oranın
bulutu
Hemşerıyız ne de olsa
Benim içın kalkmış ta
Sivas'tan gelmiş
Yurdumun bulutu
Başımın üstünde yeri var

Anlamayız birbirimizı
Hançerin nakısı
Tanıdın acısından Sivas işi
Benduyarın
duyamsanm
Bizim oranınsızısı bu
Binip kara bir buluta
Sivas ilinden
Sivas rüzgarından uçup gelmiş
Helallık dilemeye

Ben bilirim
Bu rüzgar bizim oranın
rüzgarı
hemsenmiz ne de olsa
Benim için kopup gelmiş
yayladan
Yurdumun rüzgarı
Kurutsun diye akan
Kanlarımı
Ben anlarım
Bu acı bizim ora işi
hançer acısı
Bir ülkedeniz ne de olsa
Aynı dıli konuşsak da

SArIiBi:
EMEK-SEN

SORUMLU

Yönetim Kurulu
Resul TEMUR

EMEKLİ SANDlGr
Adına

YAZT İŞLERI MÜDÜRÜ:

Refiye CENGİZ

Ey yüreğimin onmaz acıları
Ey yüreğimin dinmez
Sancıları
Suç ne bende ne de sende
Suç beni karanlıklara
gömenlerde
Ne de olsa yurttaşımsın
kapalı olsa da bütün
vicdan kapılan yüzüme
Bilmelisin bir erin var
can evimde

GENEL MÜDÜRLÜCÜ

KAMU

ÇALIŞANTART
SENDİKASI
YA YlN ORGANLDIR

HABERLEŞME ADREsİ:
İzmir Cad. 51/8
K 17.1 lay-ANKARA

Tel: (4) 419 4108

