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=e~~ü~aşamımızı belirleyen, birilerinin; bizler eaıtıe, bize rağmen SE N D i· K
siyasi ve iktisadi tüm kararlanna boyun eydik, düzelmesini bekledik. iyi bir
siyasinin veya iyi bir siyasi iktiderın. bizlerin içinde bulunduğu "kötü du-
rumu" düzeltmesini bekledik. Bu durumu zaman zaman eleştirdik yakmdık
ama kendimizi olaylarm dışmda görerek hep başkalanndan birşeyler yap-
metstıtıı bekledik. 70 yıllık Cumhuriyet döneminde, her günümüz bir
öncesinden kötü oldu. Heryeni değişiklik bir öncesini aratır hale geldi.
Gelip dayandığımız noktada, artık güvensizliğe düşerek "kabuğumuza
çekildik". Ama hiç bir zaman sorunlarm çözümünün kendimiz olduğunu
düşünmedik. Düşündüysek işten ve sorumluluktan kaçtık, veya birkaç
sefer denemeye çalıştık, kolay sandık, başansızIJğlmlzda karamsar/tğa
kapıldık.
Ülkemizde yıllardır sürüp gitmekte olan "siyasi ve ekonomik krizin faturası"
hep bizlere çıktı. Bu keşmekeş ve bunalımlar içerisinde sürekli ezildik,
horlandık, bu ülkede yaşamamıza rağmen "insan kimliğimizi" yaşam m her
alanında kullanamadık. ıcunenaımıeaııet.
"Memur"sunuz: "siyaset yasak" dediler, ama beş yılda bir sandık başma
gidip oy kullanmamızı istediler, yaptık. "Memur"sunuz: "örgütlenemezsiniz,
sorunlarmızı kamuoyuna açıklayamazsımz, ülkemiz ve kaderimiz hakkmda
yanlışlan eleştiremezsiniz, "yessk" dediler, susduk ve yasaklara uyduk,
denileni y'aptık.
Bütün buntere rağmen gördük ki: ülkemiz kan gölü içinde, açlık, sefalet diz
boyu. Işsizlik almışbaşmı gidiyor. Ücretlerimiz artmıyor, hayat paha/tlığı
durmuyor. "Siyasi ve ekonomik" kriz hiç bitmiyor. Yine bizden fedakarlık
isteniyor. "Bize güvenin sizlerin sorunterıne çözüm getireceğiz" diyorlar,
çözüm yerine çözümsüzlük üretiyorlar.
Tam da ülkede böylesi bir süreç yaşanırken, bu sorunlardan kendini so-
yutlamayan ve bir çıkış yolu arayan kamu çalışanlan örgütlenerek,
mücadelelerini "Grevii Topıusôzleşmeli" sendikal haklar eksenine otutt-
muştur. Dolayısıyla kamu çalışanlan Türkiye'nin toplumsal mücadeleler
~~namiğinde önemli bir yer almıştır. Bugüne kadar yasaklanmış iısklerını
tiiierı kullanarak örgütlenmiş, kitlesel bir mücadele vererek meşruluğunu
topluma kabul ettirmiştir. Mücadelemiz, siyasi iktidarlarm tüm baskı ve en-
gelıemesine rağmen, açıkça "düzene muhalif" bir noktadan "kitlesel bir
mücadele" ile bugün devletin tammak ve yasallık kazandırmak zorunda
kaldığı bir noktaya gelmiştir.
Sendikal mücadelemiz, gelmiş olduğu noktada çok önemli bir süreçten
geçmektedi:. Devlet; grevsiz, toplu sözleşmesiz bir yasal aczentem» ya-
p~~ak sendıkalanmızı etkisizleştirme ve ehlileştirme çabası içindedir.
Dıger yandan siyasal iktidar, içinde bulunduğu siyasi ve iktisadi
çö~~ntüden kurtulabilmek için özelleştirme, 5 Nisan kararlan gibi iktisadi
potitlkesıtıı hayata geçirebilmek için, yeni baskı yeseterıyte bizleri top-
lumsal olarak teslim almaya çalışıyor. Bırekm önümüze koyduğumuz hak-
terımızın elınmeeını elimizdeki haklanmızı bir bir geri alıyor. "Yeni dünya
düzeni" diye adlandmlan süreçte Devlet; tekelci sermaye, iMF, AET ve
Dünya Bankası gibi uluslararası emperyalizmle birlikte top yekün bir
sekiırıye tıszırtenıyor.
Genel durum bu iken, emekçilerin durumu hiçte iç açıcı değil; "5 Nisan
ekonomik tedbirler peketi'rıirı sonuçterıtıı yaşamaya başladık. Önce
çalıştığımız birimlere Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı tasarruf genelgeleri
göndere!ek,. devle.tin yemekhanelerde yemeğe yapmış olduğu katkıyı
kaldlrdıgmı ılan ettı. Ardmdan Yemek bedellerine % 150-200 zam yaptı.
1994 yılı sonu itibanyla sözleşmeleri sona eren servis ereçterının hiz-
metten kskiırılmssı, tedavi ve ilaç ücretlerindeki tedavi ödeneklerini
kısarak, bir çok ilacı ödeme dışı tuttu. ilaç bedellerinden %50'lik katkı payı
alması da, Devlet sağlık hizmetlerini "özelleştirme" kapsam ma alarak,
p'~rası olanan tedavi olması, parası olmayanlann ölüme terk edilmesi po-
/ttıkasım uygulama çabası içerisine girdi. Yine Devletin "Eğitime katkı payı"
adı etiıtıds, okullarda öğrenci veli/erinden "zorla para" toplanması, özel
okullarm açılması, devletin eğitim hizmetlerini "özelleştirerek" eğitimden
elini çekmesi anlamma gelmektedir. Bunun sonucu da, parası oienıtı
çocuğunun eğitim görmesi, olmeyenın cahil kalması sonucunu adım adım
hayata geçirmektedir.
1994 yılı bütçesinden kamu çalışanlanna verilen %56'lık zam, enf-
lasyonun %51 olacağı öngörüsüyle belirlenmişti. Oysa 1994 yılı resmi
enflasyon rekemınırı %140 olduğu kabul edilen bir gerçekliktir. Buna göre
kamu çalışanlan %84'lük bir enflasyon farkım ücretlerinden kaybetmiştir.
1995 yılı bütçesinden kamu çstışenterıne eyrııen pay, 1994 yıtıruierı daha
kötü bir durumda olacağı gün gibi açıkta.
Sonuç olarak, çalışan emekçi kesimin kendisinden başka dostu olmadığım
görmeliyiz. Sorunun çözümü kendi örgütlenmelerimizi yaratmak veya var
olanlan daha örgütlü nitel bir duruma getirmektir. Bu gün devletin, ser-
mayenin topyekün seiaırısırıe karşı; kamu çetışenıstı, işçi ve emekçi ke-
sitrüe: kendi örgütlenmeleriyle tek vücut. karşı koymak durumundadır.
Işimize, ekmeğimize ve onurumuza sahip çıkarak, kazamlmış haklanmızı
korurken, yeni haklar elde etmenin mücadelesi içinde olmalıyız.
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İşkolunda sendikal birliğin sağlan-
masında, temel iki nokta esas alınma-
lıdır:

I) Örgütlenme ve mücadele açısıdan
sendikal birlik,

2) Üretilen mal ve hizmetin işlevi
(topluma sunduğu fayda) açısından sen-
dikal birlik.

1) Örgütlenme ve mücadele:
Bugün sendikalarımızda ki durum

hiçte sağlıklı bir örgütlenmeyi ifade et-
memektedir. KÇSP ve Eşgüdüm sen-
dikaları içinde birçok sendikamız, işyeri
ve meslek sendikasıdır. Mevcut böyle bir
yapılanmayla bir üst örgütlenmeye git-
memiz yanlış olacaktır. Kamu çalışanları
sendikaları bugüne kadar "işkolu sendi-
kacılığı" temelinde bir tasnif yapmamıştır.
Veya hazırladıkları yasa taslağında be-
lirtilen işkolu; bilimsel bir içerikten
uzaktır. Bizler, hazırladığımız yasa
taslağında iş kollarını belirlerken, 4 yıl
önce "devletin" örgütlenme şekli olan Ba-
kanlıklara veya Genel Müdürlüklere göre
kurduğu-muz sendikalarımızın kapsadığı
"işyerle-rini" gerçek anlamda işkolu gibi
alıp, "sendikalarımıza göre" işkolu be-
Iirledik.

İşkolunu tesbit ederken; ne sendika-
larımızdan doğru bir yaklaşım içinde
olmalıyız, ne de sendika yöneticilerinin
özgün niyetlerine dayalı bir işkolu
tanımını sendikalarımıza uyarlamalıyız.
Daha önceden yapmış olduğumuz bu be-
lirlemeler, gelinen süreçte şimdiden
yaşamın önümüze koyduğu gerçeklerle
örtüşemernektedir. Taslakta belirlenen
esasolara göre kurulan mevcut sen-
dikalarımız, BTS örneğinde
görülebileceği üzere, bizlerin hazırladığı
bu taslağı şimdiden tersine çevirmiştir.
Eylül 1994 tarihinde Demiryol Sen'le Tüm
Hava Sen birleşerek BTS'yi kurdular.

Bizlerin hazırladığı yasa taslağında 21
ayrı işkolu belirlenmiştir. Oysa İLO
normları na göre bu sayı 16 ayrı işkolu
olarak saptanmıştır. Sendikal örgütlen-
mede "işkolu" sayısı ne kadar çoğalırsa,
çalışanların birlikte mücadelesi de o ka-
dar bölünür ve zaafa uğrar. Sendikaları
eğer mücadele örgütlü olarak ele
alıyorsak, bu mücadeleyi "nasıl ve hangi
araçlarla daha iyi veririz" sorusuna da açık
bir yanıt verebilmeliyiz. Bugün
işverirıirniz olarak gördüğümüz devletten,
haklarımızı almak istiyorsak; örgütlü,
güçlü ve kitlesel sendikal yapılara ihtiyaç
vardır. Bunu da işkolu temelinde kurulup,
örgütlenmiş sendikalarımız ve bu sen-
dikaların "üst örgütlenmesi" olan kon-
federasyonlar aracılığıyla sağlayabiliriz.
Devlet de hazırladığı yasa taslağında, bir
taraftan bizleri bölerek; güçsüz düşürmeye
çalışırken, diğer taraftanda; fason, kendine
bağımlı örgütlenmeler yaratmaya
çalışıyor. Yasa; Kamu çalışanlarının
örgütlenme ve mücadele hakkını en-
gelleyen bir anlayışın yanısıra, işkollarına
ilişkin tanımla-maları; kamu çalışanları
sendikalarını devletin örgütlenmesine
uygun bir tarza sokmaktadır. Kamu
çalışanları arasında suni farklılıklar, işyeri
ve meslek ayrımları yaratacak olan ve
pekçok işkolurıa örgütlenme hakkı
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tanımayan bir yasa kabul edilemez.

2) üretilen mal veya hizmetin işlevi:
Toplumun sınırsız denebilecek ih-

tiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen fa-
aliyetler sonucu ortaya çıkarılan mal ve
hizmetlerin, topluma sağladığı yararlar
(fayda), çok çeşitli ve sınısız bir biçimde
"kendine özgü" özellikler göstermektedir.

Örneğin bir insanın yaşayabilmesi için
fiziksel gıda ihtiyaçlarını gidermekle, gi-
yinme ihtiyaçlarını gidermek için o insana
çok farklı özelliklerde mal ve hizmet su-
nulması gerekir. Gıda ve giyinme ihtiyacı
işlev itibarıyle birbirinden bağımsız ih-
tiyaçlardır. Çünkü gıda, insanın; fiziksel
olarak gelişmesine, sağlıklı olmasına hiz-
met ederken, giyinme ise insan vücudunu
dış etkenlerden korumak veya estetik bir
görünüş sağlamak içindir. Haliyle bir-
birinden farklı özellikler gösteren ih-
tiyaçların karşılanabilmesi için, farklı
farklı mal ve hizmetlerin sunulması ge-
rekir. Bu ihtiyaçların sınırsız olması, mal
ve hizmet üretiminin de sınırsız özellikler
göstermesi sonucunu doğurmuş, tarihsel
aşamalardan geçerek, yapılan işin esas ni-
teliğine bağlı olarak, temel başlıklar
altında toplanmıştır.

Bilim ve teknolojinin gelişmişlik
düzeyi toplum için üretilen mal ve hiz-
met-lerinde aynı ölçüde gelişmesini getir-
miştir. Özellikle içinde bulunduğumuz
yüzyıl içerisinde bilimin ve teknolojinin
geliştirilmesi, hizmet sektörünü de be-
raberinde geliştirmiş, mevcut sistem
içerisinde üretilen metanın tüketim
aşamasına kadar bir çok aşamalardan
geçmesi ve bu ara aşamalarında
başlıbaşına bir sektör haline gelmesi (bilgi
işlem, bankacılık, sigorta, maliye, kam-
biyo, borsa organizasyon, plan proje
üretimi, dağıtım pazarlarna, iletişim,
ulaşım, servis vb.), ister istemez, meta
üretimi dışında hizmet sektörününde başlı
başına tanımlanmasını zorunlu kılmıştır.

Işkolunun kısa tanımı ise; Bir ülkede
ki çalışanların, üretim ve (tüketim)
süreçlerinde yaptıkları görev ve işlevine
göre sınıflandırılması anlamına gelmek-
tedir. Yine işyerlerinde yapılan esas ise
dahilolan yan işlerde aynı işkolundan
sayılır.

Dünyada sendikal hareketin gelişim
sürecini incelediğimizde işkolu belir-
lenmesinde iki yöntem izlenmektedir.

i-Herhangi bir' ülkede sendikalaşma
ihtiyacı duyan çalışanlar, sendika hak-
larını kullanabilmek için örgütlenip, bu
haklarının alınması mücadelesinde,
güçlerine bağlı olarak istem ve taleple-rini
dayatmalıdırlar. Siyasal iktidar da; kul-
lanılan iktidarda; kullanılan hakkın
yasasını, kullanıldığı biçimde yapmak du-
rumunda kalacaktır. işkolunun tesbi-tinin
yasasının da, çalışan emekçilerin
yaptıkları işe göre örgütlenip örgütlü
güçle-rini bırakmadan kendilerinin be-
lirleme-sidir. (İsveç örneğinde olduğu
gibi)

2- Diğer bir işleyiş ise; çalışan emekçi
kesimin örgütlenmesinin gücü ve
mücadelesinin yasaları belirlemesinden
çok, bu yasaların devlet tarafından be-
lirlenmesidir. Bu da çalışanların çıkarlan



i.. . TÜM MALiYE SEN

BIRLIK VEI'KOLU
değil işverenlerin çıkarları temel alınarak belirlenir. Bu
iki biçimlenişte; bizler için en doğru ve sağlıklısı, bi-
rincisinin hayat bulmasıdır. Sendikal anlayışımız ve
örgütlenmemizin bugüne kadar izlediği seyir bu
doğrultuda olmuştur. Bununda gerçekleşebilmesi için
kamu çalışanlarının devletten yasal düzenleme beklemek
yerine, kendilerine hak olarak gördükleri GREY YE
TOPLU SÖZLEŞME haklarını fiilen kullanmalıdıriar.
Devletin çıkaracağı yasa; kullanılan bir hakkın gerisinde
olamayacağından dolayı, bir hakkın kullanılıp,
kalıcılaştırılmasının temelini atmış olacağız. Top-
lumların mücadelesi sonucu kazanılan haklar kolay
kolayelinden alınamaz. Sendikalarımızın iç hukukta hiç
bir yasası yokken, nasıl Uluslararası sözleşmelere da-
yanarak sendikalarımızı kurduk, bu hakkımızı
kalıcılaştırdıysak, Grev ve Toplu sözleşme yap-
mamızında dayanağı ILA sözleşmeleridir. Dünyada
birçok ülkede işkolları ve sendikal hakların yasal
çerçevesi, çalışanların örgütlü gücüne endeksli olarak
gerçekleştirilmiştir. Örgütlenme ve mücadelenin zayıf
olduğu ülkelerde devletin belirlemesi işverenlerin istemi
doğrultusunda gerçekleşmiştir. Bu gün Avrupa
ülkelerinin bir çoğunda ILA normlarına göre 16 ayrı
işkolu belirlenmişken, bizim ülkemizde işçi sen-
dikalarına ilişkin yasal düzenlenme; işverenler çıkarına
28 ayrı işkolu olarak yapılmıştır. Türkiyede kamu
çalışanlarının sendikal örgütlenmesi için devlet
tarafından bir işkolu belirlemesi yoktur. Yapmamız ge-
reken haklarımıza sahip çıkıp, yasal düzenlemeyi devlete
bırakmadan bizler yapmalıyız.

Bu konuda daha anlaşılabilir olabilmek için Avrupa
ülkelerinden birkaç örneğe bakalım.

ALMANY A'da iki ayrı federasyon örgütlenmesi bu-
lunmaktadır. Bunlar "Alman işçi Sendikaları Fe-
derasyonu" (DGB) ve "Alman ücretliler Sendikası Fe-
derasyonu" (DAG)'dır. Bunlardan birincisi
Almanya'daki sanayi işyerlerinde çalışanları örgütlemiş
ve federal bir çatı altında toplamıştır. ikincisi ise al-
manyada ki kamu çalışanlarını bünyesinde toplayarak
işkolu temelinde örgütlenmişlerdir. Ayrıca Al-
manya'daki işkolu belirlenmesinde sendika fe-
derasyonlarındaki gibi ayrışmalarda işçi memur ayrımı
diye bir şey yoktur. Almanya'da 16 ayrı işkolu be-
lirlenmiş ve şu şekilde tasnif edilmişlerdir; 1) Yapı işleri
Madencilik 2) Enerji ve elektrik endüstrüsü 3) Kimya,
kağıt ve seramik 4) Basın Yayın 5) Demiryolları 6)
Eğitim ve bilim emekçileri 7) Bağcılık, orman, tarım 8)
Ticaret, bankalar ve sigortalar 9) Ağaç, sentetik lO)
Eğlence ll) Deri 12) Metoroloji 13) Otelcilik, 10-
'kantacılık 14) Kara hizmetleri ve taşımacılık 15) Posta
16) Tekstil, giyim şeklindedir.

BELÇiKA'da "Kamu Hizmetleri Bağımsız Sen-
dikalar Birliği" adı altında kamu çalışanları
örgütlenmişlerdir. Belçika'da sendika konfederasyonları
yer yer işkolu temelinde, yer yerde meslek örgütleri
biçiminde oluşturulmuştur.

DANİMARKA'da kamu çalışanları ücretli memur ve
hizmetliler örgütü (FTF) içerisinde örgütlüdürler. Bu
yapı ülkede ki Ulusal Sendikalar Konfederasyonu
üyesidirler. Bu ülkede memur mücadelesi işçilerle bir-
likte yürütülmektedir. Sendikalar işkolu ve meslek
örgütleri olarak örgütlenmişlerdir.

İNGİLTERE'de Devlet memurlarının sendikalaşma
hakkı, 1927 yılında yasalolarak tanırımıştır.I 946 yılında
yeniden düzenlenen kanun halen yürürlüktedir. (Polisler
dışında bütün devlet memurları asker dahil) sen-
dikalıdırlar. İngiliz devlet idaresinin "Meslek Der-
nekleri" olarak gördüğü kurumların İngilterede GREY
dahil bütün sendikal hakları kullanma yetkileri vardır.
ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ (ILA) ise
işkollarını şu şekilde belirlemiştir.

a) Yapı ve ağaç çalışanları b) Ticaret, büro ve teknik
çalışanları c) Elmas madeni çalışanları d) Sanat, medya
veeğlence yerleri çalışanları e) Gıda çalışanları f) Gra-

fiker g) Kimya,enerji,Genel hizmetler h) Gazeteciler ı)
Metal işçileri i) Madenciler j) Tarım ve çiftlik çalışanları
k) Posta, telefon telgraf çalışanlan i) Kamu çalışanları m)
Öğretmenler it) Tekstil örme deri çalışanları o) Ulaşım
çalışanları olarak belirlemiştir.

Şu da bir gerçektir, hiçbir ülkenin işkolu belirlenmesi
birbirini tutmamaktadır. Kesin bir "mutlaklık'' mevcut
değildir.

Kimi ülkede çalışanlar kendi özgül koşullarına göre,
işkollarını belirlemeye çalışırken, kimi ülkelerde de dev-
letlerin kendi örgütleniş biçimine göre belirlediklerini
görmekteyiz.

TÜM MALİYE SEN'in 24-25 Eylül 1994 tarihli 2.
Olağan Genel Kurulu'rıda, alınan karar doğrultusunda; iş
kolunun tanımı, iş kolunda sendikal birlik ve kon-
federasyonlaşma gibi çalışmaları organize etme, teknik
hazırlığını yapma konularında yeni seçilen Merkez
Yönetim Kurulu'na yetki ve görev vermiştir.

SONUÇ:
Ülkemizde örgütlü bulunan kamu çalışanlarının

işkollarına ilişkin önerme sunup, bu öneriyi tartışmak
gerekmektedir.

Kamu hizmetlerinin verildiği alana kabaca bir
baktığımızda, üzerinde tartışılamayacak belli başlı (diğer
hizmet türlerinden kolayca ayrılabilen) iş kollarını
söyleyebilmek olanaklıdır. Bununla birlikte değerlen-
dirilmesi ve tanımlanması gereken Maliye, Banka, Si-
gorta, Sosyal Güvenlik, Turizm, Ticaret ve Büro alan-
larına ilişkin iş kolu önermeleri çok net değildir.

Tanımlamaları yaparken, özellikle; devletin
örgütlenme yapısını, İLO normlarını, ülkemizde uy-
gulanmakta olan sendikalar kanunu ve bizlerin pratik
sürecini dikkate almamız gerekmektedir. bizce bunlardan
herhangi bir unsuru olduğu gibi almak ve uygulamak
yanlış bir yöntem olacaktır. Tersi bir durumda aynı sonuç
ortaya çıkar.

Maliye teşkilatının ana işlevinin "devletin bütün gelir
ve gider kalemlerini planlamak, kaynak aktarımı yap-
mak, devlet mülkiyeti ve kamu kuruluşlarının ekonomik
boyutuyla sevk ve idaresini sağlamak, bütçe tasarısını
hazırlamak, devlet muhasebisini tutmak" olarak
tanımlayabiliriz. Bu görevleri de yerine getirebilmek için
defterdarlık, saymanlık, milli emlak ve diğer hizmetleri
yapabilecek kurumlar mevcuttur.

Ürettiği hizmet itibariyle Maliye, dar anlamda bir
işkolu olarak tanımlanabilir. Ancak üretilen hizmetin
işlemi itibarıyla Kamu bankaları da ekonomik değerlerin
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toplanması, kaynak aktarımı ve yatırımları da
yönlendirmek amacıyla, topluma tekrar dönen değerlerin
planlamacısı ve yürütücüsüdür,

Yine (Kamu) Sigorta kuruluşları da işlem itibariyle,
toplumda üretilen değerlerin taplanması ve topluma ye-
niden bir hizmet sunulabilmesi için toplanan bu kay-
nakların yeniden dönmesini yerine getiren bir aracı ku-
ruluştur.

Büro esasına göre çalışma yapmakta olan birimler;
genellikle belirlenmiş bir iş üzerinden çalışma yap-
madıkları gibi, yaptıkları işin çerçevesi de oldukça geniş
tutulmaktadır. Sözgelimi; muhasebe büroları, milli pi-
yango idaresi, noterler vb. Bu alanın içinde
tanımlayabileceğimiz turizm ve ticaret, iş yoğunluğu
bakımından diğer birimlere oranla biraz daha be-
lirgindirler. Turizm; bir bölgeye geçici olarak gelip gi-
denlerle ifade edilebilir. Dolayısıyla bu alanda çalışanlar,
geçici olarak gelip giden insanların konaklama,
barınma,eğlenme ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere
hizmet verirler.

Ticaret ise; üretilen mal veya hizmetin, bir bedel veya
değer üzerinden karşılıklı değişim esasına dayanan ve bu
anlamda ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçları karşılamak
üzere şekillenmiş bir iş alanıdır. Üretim ve tüketime
bağlı, değişim esasına dayanan, çok genel özellikleri
olması dolayısıyla da büro işi kapsamına girmektedir.

Maliye, banka, sigorta ve sosyal güvenlik ku-
rumlarının ortaklaştırabileceğimiz işlevi; parasal bir
değeri nicelik olarak ortaya çıkartmak, güvence altına
almak, aynı zamanda bu değeri toplumsal ihtiyaçlara
göre yönlendirmek ve kullanımını sağlamaktır. Buradan
hareketle maliye, banka, sigorta (sosyal güvenlik)
alanında çalışanları aynı işkolunda tanımlamak olanaklı
olmaktadır.

Turizm, ticaret veya büro çalışanlarını tek bir işkolu
altında toplamak sanırız çok çelişki yaratmayacaktır.
Çünkü yukarıda belirttiğimiz üzere bu alanda yapılan
işlerin (turizm ve ticaret işlerinin) çerçevesi geniş alınmış
olması itibarı ile büro hizmeti sınıfına dahil edilmiştir.

işkolları önerilerimiz:
1- Eğitim, Bilim ve Kültür işkolu,
2- Sağlık iş kolu,
3- Haberleşme ve iletişim işkolu,
4- Ulaştırma işkolu,
5- Yerel yönetimler işkolu,
6- Enerji ve Altyapı işkolu,
7- Maden işkolu,
8- Maliye, Bankave Sigorta (sosyal güvenlik

dahil) işkolu,
9- Tarım ve Orman işkolu,

10- Adalet, Yargı ve İnfaz işkolu,
11- Askeri ve Güvenlik işkolu,
12- Basın ve Yayın işkolu,
13- Büro, Ticaret ve Turizm işkolu,
14- Din ve ibadet işkolu
şeklinde biçimlenmiştir.

Genelolarak, devletin belirlediği politikada para ve
maliye politikalarının oluşturulması, bu kurumlarca
(maliye, banka, sigorta ve sosyal güvenlik) yapılmakta
ve uygulanmakta olduğundan dolayı, bizler; yukarıda
yazmış olduğumuz 14 ayrı işkolu önermesini yaptık.
Genel çerçevesi itibarı ile tartışmaya açmış olduğumuz
bu önermeler hiçbir koşulda mutlaklaştırılmamıştır.

Not: Kamu çalışanlarının çalışmakta olduğu
işyerlerinde tartışılarak düşünce ve önerilerimizle
bu konu daha detaylı sunulmaya çalışılacak.

Mahmut GÜVEN
Genel Eğitim Sekreteri
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Platformdan
TÜM MALiYE SEN

Konfederasyona
Kamu çalışanları 1989-90 yıllarında örgütlenme

ve mücadeleyi birbirirıden ayrı görmedi. Mücadele
ederkerı örgütlenmeyi, örgütlenirken ise mücadele et-
meyi birlikte gerçekleştirdi.

Her iş kolunun veya mesleğin ayrı ayrı lokal tavır
almalarının yeterli olamayacağından hareketle
1989'ların örgütlenmesi olan (Eğit-Der, Ma-Der,
Bem-Der, m, Ça-Yad, TMMOB, vb.) dernekler
odalar, sendika komisyonları ve o gün kurulmuş veya
kurulma aşamasındaki kamu çalışanları
örgütlenmeleriyle "Kamu Çalışanları Platformunu"
oluşturarak eylem ve güçbirliği yaratıldı. Sen-
dikalanrnız kurulduğunda KÇp, "kamu Çalışanları
Sendikaları Platformu" adını alarak kendini bir Gst
örgütlenme biçimine dönüştürdü. 1993 yılına ge-
lindiğinde 26 sendikayı bünyesinde toplayan KÇSP,
örgütlü gücüyle kendisini herkese kabul ettirdi. "Sen-
dika hakkımızı aldık, sıra grev ve toplu sözleşme
hakkımızın kazanılması" diyerek bugüne kadar grev ve
TiS'in mücadelesini veriyor. Bazı sendikalar tüzük ve
programlarına "grev" sözcüğünü bile yazamazken,
sendikamız Tüm Maliye Sen ve beş kardeş sendika,
değişik tarihlerde iş bırakarak, "grevi" yaşama
geçirmenin kamu çalışanlarına canlı örneklerini sun-
dular.

Kamu çalışanları sendikaları, ,grevli, toplu
sözleşmeli sendikal haklar için bir platform birlikteliği
içinde, 4 yılı aşkın bir süredir müdele ediyorlar. KÇSP
bugüne kadar gerek temel sendikal taleplerin or-
taklaştınlması ve ortak bir mücadelenin yürütülmesi,
gerekse demokrasi mücadelesine kamu çalışanlarının
daha güçlü bir ses olarak katılması açısından önemli
görevleri yerine getirmeye çalıştı.

Sermayenin Uluslarüstü örgütlendiği
günümüzde, kamu çalışanlarının birleşik
örgütlenmesinin de yeterli olmadığını
gören kamu çalışanları 1990'lardan bu
yana en genel işçi, kamu çalışanları ve
emekten yana olan tüm kurum ve ku-
ruluşlarla ortak mücadeleyi hedef aldı.
Bunun içinde, 1990-1993 yıllarında
emekçilere yapılan her saldınyı kendine
yapılmış bir saldırı olarak görmüş, işten at-
malarda işçilerin yanında, grevlerinde
dayanışma içinde oldu. insan hakları ih-
lallerinde insan haklarını savunan kurum ve
kuruluşlarla ortak mücadeleye girdi. Bu
yakınlaşma sonucu bugün tüm ek-
sikliklerine rağmen "demokrasi plat-
forumunu" yaratılmış oldu.

Ancak mücadelenin geldiği bu aşamada
"Gönüllü" bir birliktelik olan KÇSP sen-
dikalanrmzırı "üst birlik" ihtiyacına yanıt
vermekte güçlük çekmektedir. Bunun için
kamu çalışanlarının sendikal
örgütlenmelerin; ilkeli merkezi, de-
mokratik ve güçlü yaptırımı olan bir üst
örgütlenmeye ihtiyacı olduğu açıktır. Bu
örgütlenme biçimi de KON-
FEDERASYON'dur. ,

Hiç bir sendika veya sendika üyesi,
"ben konfederasyon istemiyorum" di-
yemez. Sorun isteyip istememek değil,
nasıl bir konfederasyon istediğimizde
odaklaşmaktadır. Kamu çalışanlarının 4
yıllık süren mücadelesini kısa vadede
çöümlenecek sorunlar olarak görenler,
bugün yorgun düşmüştür. Bugünkü so-
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runların çözümünü konfederasyonda ara-
yanlar olup "hemen bir konfederasyon" diyenler var.
Kamu çalışanlarının üst örgütlenmesinin ö~ünde bu-
lunduğu sorunlar ve bu sorunlara çözüm yollarının
programlı bir mücadelesini koyup, bunu hayata
geçirirken bir taraftan da sendikaların kendi
örgütlenmelerindeki eksiklikleri tamamlayarak, üst
örgütlenmenin temellerini oluşturması gerekliliğini
söylüyoruz. Hemen bir konfederasyonun yanlış
olacağını savunan bizim gibi sendikalar içinde bu-
lunduğu eksik örgütlenme, hantallık ve bunun yarattığı
psikolojik durumdan kurtulmadan veya bu mevcut du-
rumu tersine çevirmeden bir konfederasyonun ku-
rulmasının zaaflı olacağı düşüncesinde birleşiloruz.
Henüz konfederasyon tartışmalarının kitleye inmediği,
mevcut tartışmaların kadrolar düzeyinde kaldığını tes-
bit ederek, böyle bir örgütlenmeden sağlıklı bir kon-
federasyon yaratılamaycaktır. "Hemen bir kon-
federasyon" diyen arkadaşlar şu soruların yapıtını
vermelidirier.

a) KÇSP ve Eşgüdüm sendikalarının içinde bu-
lunduğu durum hem örgütlenme hem de
mücadele açısından konfederasyonlaşmaya
yeterli duruma gelmişmidir?

b) Konfederasyon herşeyin çözüm aracı mıdır?
c) Kamu çalışanları konfederasyonlaşmayı kendi

içlerinde içselleştirmişmidir? Yani kitleyle
tartışarak belli bir sonuca varacak süreci

yaşamış mıdır?
KÇSP ve Eşgüdüm sendikalarının içinde bu-

lunduğu örgütsel duruma bir göz atarsak,
KÇSP ve Eşgüdümde yer alan sendika sayısı 28
işkolu temelinde kurulan sendika sayısı 12
İşyeri sedika sayısı 14
Meslek Sendikası 2
Aynı işkolunda birden çok sendika sayısı 11

Bu tablo platforumda yer alan sendikalarımızın
kuruluş biçimindeki çarpıklığı gösterirken üye sayısına
göre durum ise şöyle sıralanmaktadır.
10.000 ile 60.000 arasında üyesi olan 11 Sendika
5.000 ile 10.000 arası üyesi olan 3 Sendika
1.000 ile 5.000 arası üyesi olan 6 Sendika
300 ile 1.000 arası üyesi olan 8 Sendika

Bir çok sendikalarının en azından bir Merkez
binası, bir adresleri bile yokken, yine bir çok sen-
dikamız hangi ilde kurulmuşsa o ilin dışına çıkarnamış
ülke genelinde şube ve temsilcilik gibi örgütlenmeleri
yoktur. Örgütlenmedeki kurumsallaşma, örgüt içi de-
mokrasi ve bu örgütlenmenin işverenine karşı
mücadelede almış olduğu tavrı sanırım söylememize
gerek yok.

Sendikamızın Tüm Maliye Sen'in 24-25 Eylül
1994 tarihlerinde yapılan Genel kurulunda da, yeni
seçilen merkez yönetim kuruluna konfederasyon
örgütleme ve çalışmalarını yürütme görevi vermiştir.
Şimdi buradan hareketle tartışıyoruz.

Konfederasyon Nedir?
Konfederasyon, genelolarak ücretli çalışanların

sendikalannın üst örgütlenme biçimlerinden biri olup
kurumsallaşmış, genel kurulu, tüzüğü, merkezi or-

r---------------------------..., ganlarının iradesinde değişik iş kollarında
NASIL BiR KONFEDERASYON? örgütlenmesinin güç ve iradelerinin en üst

bileşkesini temsil eder.A. Konfederasyonlaşma süreci toplu sözleşmeli grevli sendikal hak ve
özgürlükler ve demokrasi mücadelesiyle içiçe yürütülmelidir. Platform ise yapısı geregı gevşek bir

B. Kamu çalışanlarının kuracağı konfederasyon, tüzük ve hukuk örgütlenme tarzıdır. Bu örgütlenme tarzı,
açısından tüm çalışanların sendikalarına açık olmalıdır. zaman zaman mücadelenin bütünsellik

C. Konfederasyon; sermayeden, devletten, siyasi parti, örgüt ve içerisinde yürütülmesine yanıt ve-
oluşumlardan bağımsız olmalıdır. rememektedir. Gevşek örgütsel yapısı gereği

D. Konfederasyon örgütlenmesi içinde, işyeri, meslek ve kademe hızlı karar alamamakta, kimi zaman süreci ya-
sendikalarına yer verilemez. Konfederasyon işkolu temelinde kalamakta güçlük çekmektedir. Temel ilkelere

, örgütlenen sendikaların bir üst örgütlenmesidir.
E. Konfederasyon aynı işkolunda birden fazla' kurulmuş sendikaların sahip olmasına rağmen, bu ilkelerin ihlaline

işkolunda sendikal birliğini oluşturmak için çaba gösterir, aracı karşı bir yaptırım gücüne de sahip değildir.
. olur. Sendikalanmıza üye olan veya olmayan kamu

F. Konfederasyon, kamu çalışanları sendikalarının sendikal hak ve çalışanlan, kendi taleplerini karşılayan güçlü,
özgürlük mücadelesini fii!ve meşru bir temelde yürütür. Bu nedenle merkezi ve yaptırım gücüne sahip bir yapıya
sendikal hak ve özgürlükleri kısıtlayan yasal düzenleme ve uy- ihtiyaç duymaktadıriar. KÇSP ise bu ihtiyacı
gulamalara karşı mücadele eder. tam olarak karşılayamamaktadır. Bugün sen-

G. Konfederasyon, sınıf ve kitle sendikal anlayışı doğrultusunda diğer
konfederesyonlar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütleriyle dikalarımızın gelmiş olduğu düzey, içinde bir
karşılıklı işbirliği ve dayanışma içinde olur. sürü eksikliği taşımasına rağmen bir üst

H. Konfederasyon, sınıf ve ülke çıkarları temelinde uluslararası sen- örgütlenmeyi de zorunlu kılmaktadır. Kamu
dika ve üst örgütlenmelerle işbirliği ve dayanışma içinde olur. çalışanlan sendikaları 3 yıldır platform olarak

i. Konfederasyon çalışanların her türlü hak ve çıkarları elde etmeleri, ortak mücadele, güç ve eylem birliği
korumaları ve geliştirmeleri için mücadele eder. içindedirler. Platform başlayış ve işleyiş olarak

J. Konfederasyon, demokrasinin tüm kurum ve kuralları ile o günün koşullarına denk düşen bir meşru
yerleşmesi için mücadele eder. Bu nedenle her türlü anti-
demokratik yasa ve uygulamalara, her türlü sömürüye baskıya, organ olup, bugüne kadar ülke genelinde
şiddete, insan hakları ihlallerine karşı mücadele eder. vermiş olduğu mücadele ile toplumda saygın bir

K. Konfederasyon, ülkemizde ve dünyada barışın sağlanması için yer edinmiş, tüzel kişiliği olmamasına rağmen
mücadele eder. haklılık ve meşruluk temelinde kendini ülkedeki

L. Konfederasyon üye sendIkaların insiyatifini ve iradesini esas alan, diğer kurumlar kadar kabul ettirmiştir.
demokratik merkeziyetçilik işleyişini savunur. KÇSP gerek sendikal taleplerin or-

M. Konfederasyon dünya ve ülke genelinde çalışanların birliğini sa- taklaştırılması ve ortak bir mücadelenin
vunur.

BTS, Eğit-Sen, Eğitim-iş, Emek-Sen, Ener-Sen, Genel Sağlık-iş, yürütülmesi, gerekse ülkedeki demokrasi
Maden-Sen, Tüm Maliye-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Tüm Sosyal-Sen, Tüm mücadelesine kamu çalışanlannın daha güçlü'
Yargı-Sen, Yapı Yol-Sen" bir ses olarak katılması açısından üzerine düşen

L-_ •...•••• ~ --' görevleri tüm eksiklerine rağmen yerine ge-

27 - 28 Ağustos 1994'de KÇSP ve Eşgüdüm Sendikaları
arasında yapılan toplantıda alınan

KARARLAR
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tirmeye çalışsa da "bugüne" yanıt veremiyor.
Sendikal örgütlenmelerin gönüllü birlikteliğini

temsil ettiğinden demokratiklik adına kamu
çalışanlarının en temel sorunlarının çözümü nok-
tasında alınan kararlarda bir sürü zaaflar vardır. Bun-
lardan en önemlisi bugüne kadar son iki yıldır değişik
zamanlarda, KÇSP toplu vizite ve iş bırakma kararları
almasına rağmen, bu eylemler platform içinde Tüm
Maliye Sen, Tüm Bel Sen, Tüm Sağlık Serı ve Tüm
Haber Sen vb. dört -beş sendikanın üzerine kal-
maktadır. Sonuçta bu etkinlikleri yapan da yapmayan
da bir değerlendirilmektedir. Sendikaların üye sayısına
veya örgütlü gücüne bakılmaksızın; kararların
alınmasında her sendikanın söz ve karar hakkı eşit tu-
tulmaktadır. Gönüllü bir eylem ve güç birliği platformu
olması nedeniyle denetleme ve demokratik mer-
keziyetçilikte de sözkonusu değildir. Olağanüstü du-
rumlarda KÇSP yürütmesinin ani kararlar alma yetki
ve sorumluluğu yoktur.

Kamu çalışanları sendikaları kendi kurumsallaş-
malarını da tam olarak yaratamamakta 'veya içinde
bulundukları süreç gereği hemen bir üst örgütlenme
olan konfederasyonu oluşturamamaktadırlar.

O zaman bizler; nasıl bir Konfederasyon? sorusuna

yapılanmalar doğması kaçınılmaz olur.
Ülkemizde bugün bütün ücretli çalışanların so-

runları hiç bir dönemde olmadığı kadar ortaktır.
Bunun nedeni devletin sermaye ile birlikte uluslarüstü
örgütlenerek, emekçilere yönelik topyekün
saldırısıdır.

Kriz dönemlerinde taleplerin ve mücadele
biçimlerinin ortaklaştırılmasının olanağı her za-
mankinden daha fazladır, Kamu çalışanları bu bilinçle
işçi ve emekçi sınıfının bütün kesimlerine açık, yeni bir
sendikal hareketin. başlangıcı olabilecek kon-
federasyonlaşmanın öznesi olabilmelidirler. "Nasıl bir
konfederasyon? Konfederasyonun amacı, kuruluşu,
kapsamı ve ilkeleri" gibi sorulara verilecek yanıtlar
nasıl bir sendikal mücadele sorusuyla birlikte
yanıtlamalıyız. Kuracağımız konfederasyon hangi di-
namiklerle, nasıl bir anlayışla, hangi toplumsal güçlerle
ve nasıl bir ilişki içinde sorularının da yanıtlarını ver-
memizden geçer. Konfederasyon ne olmalı ve nasıl
kurmalıyız? Hemen bir konfederasyon düşüncesi
doğrumu sorusuna vereceğimiz yanıtlar şunlar olmalı;

Bugün bizler her sendikal örgütlenmenin bir üst
örgütlenmesi olan konfederasyonu reddedemiyorsak
sonuç olarak konfederasyonlaşma süreci başlamıştır.

yanıt aramalıyız.
Dünyada konfederasyonlaşma örnekleri in-

celendiğinde bu konuda tek bir modelin olmadığı
görülecektir. Farklı konfederasyon modelleri ise büyük
ölçüde ülkelerin toplumsal koşullarına, o ülkedeki sınıf
mücadelelerinin seyrine, farklı sendikal anlayışlara ve
programlara bağlı olarak şekillenmektedir. Bu, kamu
çalışanları sendikaları için de geçerlidir. Dünyada
kamu çalışanları sendikalarının üst örgütlenmesi de
farklılıklar göstermektedir. Pek çok Avrupa ülkesinde
kamu çalışanlarının mesleki özelliklerine ve devlet
içindeki rollerine göre örgütlendiği federasyonlar ve
konfederasyonlar olduğu gibi, (bizde ki yasalarda fe-
derasyon yasak) kamu çalışanları sendikalarının işçi
sendikaları ile birlikte aynı konfederasyon çatısı altında
bulundukları yaygın bir gerçekliktir. Kon-
federasyonlaşmanın mutlak bir yöntemi yoktur.

. Kuşkusuz amaç çalışanların en geniş üst birliğinin
sağlanmasıdır. Çalışanların tek bir konfederasyonda
örgütlenmesi ideal bir sonuçtur. Ancak bu ideal so-
nuca ulaşmak her zaman mümkün olmayabilir. Kon-
federasyonlaşmaya yönelik farklı yaklaşımlar belli bir
uzlaşma noktasında buluşturulamazlarsa farklı

Şimdi herkesin üzerine düşen görev bu süreci en
verimli bir şekilde yürütmektir.

Kamu çalışanları sendikal hareketinde girdiğimiz
dönem yeni bir emekçi sınıflar hareketinin yaratılması
açısından hepimize ağır görevler yükleyecektir. Bu
süreç kamu çalışanları ve emekçi kesimler için gelmiş
olduğumuz aşamada bir varolma veya yok olma
sürecide diyebiliriz, Bu süreci kendi örgütlenınele-
rimizde, sendikal hareketin yeniden bir derlenip to-
parlanma süreci olarakta ele almalıyız. Kamu
çalışanlarının sendikal hareketinin yaratmış olduğu
değerlerin ve mücadele anlayışının sürekliliğini sağla-
yacak bir süreç olarak değerlendirmemiz gerekir.

Kuracağımız konfederasyon kamu çalışanları sen-
dikaları platformunun bugüne kadar yaratmış olduğu
hukuka sahip çıkarak, kamu çalışanları örgütlenme ve
mücadelesinin bir üst sıçraması olan konfederasyon-
laşma seyri izlemelidir. .

Oluşturulacak konfederasyon yasalara endeksli
düşünülmemelidir. Bizler kendi hukukumuzu ve kendi
tüzüğümüzü kendimiz yaratırken, bunun yasallaşması
mücadelesi içinde olmalıyız. Örgütlü mücadelemizle
devletin belirlediği statüyü değiştiren ve kendi hu-
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kukumuzu yaratan bir konfederasyon olmalı. Kısacı
sendikalarımızın kuruluş sürecini izleyen bir kon-
federasyonlaşma süreci yaşanmalıdır.

Kuracağımız konfederasyon sadece bir "memur"
sendikaları konfederasyonu olmamalı, üç yıldır yasal
düzenlemelere karşı işçi, memur, sözleşmeli personel
ayrımı yapmaksızın ortak çalışanlar yasasını sa-
vunuyorsak bu perspektifimize dek düşen bir
çalışanlar konfederasyonunu hayata geçirmeye
çalışmalıyız. Bugün işçilerimizin örgütlendiği
ülkemizde üç ayrı konfederasyon olmasına rağmen hiç
biri işçi ve emekçilere güven veremediği gibi, gelmiş
oldukları süreç çalışanların haklarını savunma ve
bunun mücadelesini vermekten de yoksunlar. İçinde
bulundukları durum' ihtibariyle de bağımsız, de-
mokratik, fiili ve meşru yönlerini de yitirmişlerdir.

Bu yapılanmalarla çalışan emekçiler hiç bir yere
varamayacağı gibi yeniden yaratılacak bir örgütlenme
önünde de engeloluşturmaktadırlar. Somut verili du-
rumun somut tahlilini yaptığımızda yeni bağımsız, de-
mokratik fiili ve meşru bir örgütlenme odağının
yaratılması da bizlere kendini dayatmaktadır.

Bizlerde konfederasyonu kamu çalışanları, işçiler
ve sözleşmeli personel gibi en genel emekçilerle bir-
likte kurmalıyız. bu gün bunun somut koşulları yoksa,
kamu çalışanları tarafından kurulsa bile, tüzük ve
hukuk açısından işçi sendikaları ile bir üst örgütlen-
meye açık olmalıdır.

Konfederasyon örgütlenmesi de sendikalarımızda
olduğu gibi, sadece yasa ve tabela konfederasyonu
değil, en geniş kitlenin "söz ve karar" ilkesinden ha-
reketle işleyiş örgütlenme ve mücadele ile birlikte
yaratılmalı, yasası ve tabelası bir formalitenin yerine
getirilmesi olarak alınmalı, konfederasyonun işleyişi
sendikaların insiyatifini ve iradesini esas alan de-
mokratik merkeziyetçilik ilkesine göre yürütülmeli.
Önümüze koyduğumuz böyle bir program aynı za-
manda konfederasyonunda örgütlenmesini
sağlayacaktır.

Konfederasyon; Devlet güdümlü sendikaların
dışında tüm sendikaları kapsayıcı olacağından bu sen-
dikalarla bugünden yaratılan birliktelikler, so-
runlarımızın çözümü için mücadele birlikteliklerine
dörıüştürülmeli, bu yaratılan güven ortamında
örgütlenmeyi yürütmeliyiz.

Sendikalarımızda var olan zaaf ve yanlışlıklarla bir
üst örgütlenmeye gidilmemeli. Sendikalarımızı ku-
rumsallaşma temelinde örgütlerken, konfederasyon
örgütlenmesinin de alt yapısını sağlıklı örmeliyiz.

Konfederasyon örgütlenmesi içerisinde işyeri,
meslek ve kademe sendikalarına yer verilmemesini
ilke olarak kabul edip; işkolu temelinde örgütlenen
sendikaların bir üst örgütlenmesi olarak düşünülmeli.
Platform bir işkolu belirlemesi yapıp; kademe, meslek
ve işyeri sendikaları, işkolu sendikacılığı temelinde
birleşerek konfederasyon içerisinde yer almalıdır.
Devlet tarafından desteklenen veya kurulan devlet
sendikaları dışında tüm sendikalara açık olmalı, işkolu
temelinde birden çok kurulan sendikalarımız, önüne
birlikteliği koymalı ve bu konfederasyon birleştirici,
bütünleştinci işlev görmelidir.

Bu gün konfederasyon ve sendikal birlik gibi so-
runlarımızın tartışılması, özelde kamu çalışanlarının,
genelde ise tüm emekçilerin içinde bulunduğu durum
ve çözüm yolları, bunun örgütlendirilmesi ve
mücadelesiyle birlikte ele almalıyız. Kısaca türkü
söylerken yürümeyi de öğrenmeliyiz. Bu tür so-
runlarımızı ve çözüm yollarını hiç birini, birinin önüne
koymadan birlikte sonuca taşımalıyız.

irfan ERDEMOGLU
Tüm Maliye Sen
Genel Başkanı
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2. Olağan Genel Kurulumuz Yapıldı
Sendikamız Tüm Maliye Sen'in 2. Olağan Genel

Kurulu 24-25 Eylül 1994 tarihlerinde İstanbul'da 485
delegeden 386'sının katılımıyla gerçekleştirmiştir.

Örgütümüzün bulunduğu çeşitli illerden gelen
delegeler sabahın erken saatlerinde gelerek .Genel
Kurul salonuna girmeleri yine devletin keyfi en-
gellemesiyle karşılaştı. Polis, genel kurula büyük bir
coşku ve heyecanla gelen delegelerimize, "salonun
aranacağını" bahane ederek, salona girmelerine
engelolmuş, salonun aranmasının arkasından
kapılar tutularak, TÜM MALİYE SEN delegelerine
toplumsal suçlu muamelesi yapılarak. Genel kurul
salonuna giren delege ve misafirler tek tek aranarak
salona alınmışlardır. Misafirlerin salona girmesi en-
gellenmiştir. Hatta polis o kadar ileri gitmiştir ki;
adeta "yasal ve tüzel" tüm izinler istenmiştir. Bu
tavır, sadece sendikamiz delegelerine ve misafirlere
yönelik olmayıp, Seçim Kurulu'ndan görevli gelen
seçim merrur-ları da polis tarafından salona alınmak
istememiş ve tartaklanmıştır. Devletin ve kolluk
kuvvetlerinin bu yasa dışı ve hukuk tanımaz tavrını
şiddetle kınarken, Genel Kurulumuzun tüm tah-
riklere rağmen sağduyulu ve olgun bir şekilde, sen-
dikamıza yakışır bir tavırla geçmesi de bizleri se-
vindirmektedir. 1

Birinci gün Saat 11.00'de başlayan Genel ku-
rulumuz, Tüm delegelerin oy birliğiyle seçilen
divanın ardından Genel Başkan İrfan ER-
DEMOCLUnun açılış konuşmasıyla başladı. Genel
başkan konuşmasında; kamu çalışanları mücade-
lesinin geldiği boyut, örgütlenme sorunlarımız,
çözüm yolları. Grevli-Toplu Sözleşmeli sendikal
haklar yasası, çalışanlara dayatılan ekonomik ted-
birler, ülkenin içinde bulunduğu kaos, kürt sorunu,
özelleştirme, demokrasi ve insan hakları sorunu,
emekçi sınıfı dayatılan gayri insani bütçe ve özlük
sorunlarınuz konularında açılım sundu. Bu so-
runların çözümünün de "Emekçilerin mücadele
birliğinden geçtiğini, karşımızdaki gücün çalışan
emekçilere topyekün saldırdığını, buna karşı da
topyekün karşı koyacak örgütlenmelerini ya-
ratmalarının zorunluluğundan bahsederek; bundan
sonra atılacak her adımda bunu hedeflemenin bir
zorunluluk olduğunu, örgütlenmemizi nitel ve nicel
anlamda daha da geliştirerek en geniş emekçi cep-
hesiyle bütünleştirmenin bir ihtiyaç olduğu, işkolu
temelinde örgütlenirken, bir yandanda "üst
örgütlülük" olan konfederasyonlaşma çalışmalarını
genel kitle insiyatifinde sürdürmenin gerekliliği
üzerinde durdu.

Kürt sorunu konusunda "sendikamızın de-
mokratik, barışçıl, siyasi çözümden yana olduğunu
vurgulayarak, artık ülkemizde gözyaşı ve akan

MERKEZ YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİGİNE
SEçİLENLER ve GÖREV DAGILIMI

kanın durması gerektiğini, bizlerin bir askerin,
çocuğun, annenin ve öğretmenin ölmesini is-
temediğimizi savaştan hiç kimsenin çıkarı ola-
mayacağı, ancak Silah tüccarları ve emperyalist
güçlerin çıkarı olduğunu" ifade etti.

"Tüm Maliye Sen'in ülke genelinde 60 ilde
örgütlendiğini, 21000 üyeye sahip olduğunu, kamu
çalışanları mücadelesinde ve toplumsal muhalefet
hareketi içerisinde de sendikamızın çok önemli bir
yere sahip olduğunu, bunu hep birlikte
başardığımızı ama hedeflediğimiz noktaya
ulaşamadığımız, bu bağlamda hepimize görev
düştüğünü" vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

Açılış konuşmasından sonra divan gündemin
diğer maddesi olan konukların konuşmasına
geçildi.. Bu ~ndemde KÇSP dönem sözcüsü İsmet
AKTAŞ, DISK örgütlenme daire başkanı Çetin
UYGUR, birer konuşma yaptılar. Genel Ku-
rulumuza Başbakan, bakanlar, siyasi parti, sendika,
demokratik kitle örgütleri ve basın kuruluşlarından
gelen mesajların okunmasıyla devam edildi.

Yönetim kurulu faaliyet raporlarının okun-
masından sonra, raporlar hakkında görüş bildirmek
üzere 17 delege söz aldılar. İlk konuşmacının
konuşmasının uzaması, dolayısıyla diğer
konuşmacılara zaman kalmayacağı gerekçesiyle
(verilen önerge dahilinde) divan, konuşmaları beş
dakika ile sınırlandırdı. Konuşmacılardan üç dört
delegenin dışındakiler, genellikle faaliyetlerin
eleştirisi ve nasılolması noktasında görüş bil-
dirmekten çok, kişisel düşüncelerini ifade ettiler.
Genel Merkez adına eleştirileri cevaplamak için söz
alan Başkan İrfan Erdemoğlu "Sendikanın Eko-
nomik-demok-ratik mücadele veren kitle örgütü
olduğunu, tüm gücünü kitlesinden aldığını, kit-
leselleşmeyen hiç bir örgütlenmenin mücadelesinin
başarı şansının olamayacağını, üstelik marjinalleşen
her eylemin her etkinliğin o örgüte zarar vereceğini,
Merkez olarak bu güne kadar buna dikkat et-
tiklerini, demokratik merkeziyetçilikten taviz ver-
mediklerini, buna paralel fiili, meşru ve demokratik
mücadele anlayışıyla, bu güne kadar tüm ek-
silderimize rağmen bunu başarmaya çalıştıklarını,
Tüm Maliye Sen'i de diğer sendikalardan ayıran
özelliklerin bunlar olduğunu, bu gün TÜM MALİYE
SEN'le her üyemiz onur duyuyorsa bunların hiç
unutulmaması gerektiği, inkarcılığın bizleri hiç bir
yere getiremeyeceğini söyleyerek" konuşmasını bi-
tirdi. Faaliyet raporlarının okunması, oylanıp ak-
lanmasından sonra, Tüm Maliye-Sen 5. Başkanlar
Kurulunda alınan tavsiye kararları Genel kurula
önergeler halinde sunulup tartışmaya açıldı. Tüzük
değişikliği gündeminde, hukuksal bir teknik ek-

SEçiLENLER

İRFAN ERDEMOGLU
BAYRAM KESKİN
MAHMUT GÜVEN
H. SELDA AKSOY
TURAN AKKILIÇ
AHMETACAR
TAHİR ŞİLKAN
NAFİMARAŞ
HALİ M ÖZPINAR

ALDlGIOY
(216)
(195)

(152)
(171)
(185)
(153)
(118)

(142)

(196)

GÖREVİ
G. Başkan
G.Sekreter
G. Eğitim Sekreteri
G. Örgütlenme Sekreteri
G. Basın ve Halkla İlişkiler Sekreteri
G. Mali Sekreteri
G. Hukuk Sekreteri
G. Toplu iş Sözleşmesi Sekreteri
G. Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri
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siklik olan tüzüğümüzün bir bütün olarak bugün
örgütlenmemize yanıt vermeyen maddelerinin
değişmesi önünde engel teşkil eden 60. maddenin
değiştirilmesi önergesi 268 delegenin lehte, 63 de-
legenin alehte oy kullanması sonucu değiştirile-
memiştir.

GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR
1- Üye aidatlarının 20 Bin TL'den 30 Bin TL'na

yükseltilmesi Ekim 1994 tarihinden geçerli olmak
üzere, aidatların 30 bin TL'sı, olarak toplanması,
Şube ve temsilciliklerimizin toplam üye sayılarının
1/5 oranında aidat tutarının, genel merkez aidatı
olarak Sendika genel merkezine göndermesi.

2- Kamu çalışanları sendikaları arasında
işkolunun tanımı, işkolunda sendikal birlik ve kon-
federasyonlaşma faaliyetlerinin teknik
çalışmalarının yürütülmesi, genel örgütlülük
içerisinde geniş, detaylı bir çalışmanın organize
edilerek ortak çerçevenin çıkarılması konusunda
faaliyetlerin yürütülmesi, bu kohularda genel kurul
kararı öncesi faaliyetlerin değerlendirilmesinin
genel merkezin önermesi ile bölge tern-
silciliklerinde, başkanlar kurulunda, imkanlar
ölçüsünde genel temsilciler kurulunda görüşülerek
olağanüstü genel kurula bu konu hakkında detaylı
önerge hazırlamak ve sunmak.

3) En geç altı ay içerisinde ana tüzükte ifadesini
bulan şube ve il temsilcilikleri temsilciler kurulunun
oluşturulmasından sonra Türkiye temsilciler ku-
rulunun oluşturulması.

4) Şube ve il temsilciliklerinin yerine getirmekle
yükümlü olduğu anatüzük, iç yönetmelik, merkez
yönetim kurulu kararları ve genel kurul kararlarının
uygulanıp uygulanmadığının görüşülmesi merkez
yönetim kurulunun önerisi ile başkanlar kurulu
toplantısında yapılması, konu hakkında. başkanlar
kurulunda alınan tavsiye kararlarının myk kararı
haline dönüştürülerek yaptırım uygulanması.

5) Genel kurul delegasyonunun genel taleplerle
ilgili, oy birliği ile genel kurulda kabul edilen ka-
rarların maliye bakanlığına talep şeklinde
gönderilmesi ve takipçisi olunması, kararları
alınmıştır.

Daha sonra seçim gündemine geçildi zorunlu
yönetim organlarına aday olanların dilekçelerinin
alınmasının ardından adayların konuşmasına
geçildi. Uzak illerden gelen delegelerin süreye iti-
razları üzerine divan konuşmaları iki dakika ile
sırurlandırdı. Konuşmaların bitimiyle seçime
geçildi, gizli oyaçık sayıma dayalı seçime adaylar
çarşaf liste usulü ,girdiler üç anahtar listenin
dağıtıldığı seçim saat 17.00'de sandıkların
açılmasıyla aşağıdaki arkadaşlarımız zorunlu or-
ganlar seçilmişlerdir.

MERKEZ DENETLEME KURULU ASİL ÜYELİGİNE
SEçİLENLER ve GÖREV DAGILIMI

ALDIGIOY
(181)
(166)
(158)

MİNE ÇOBAN (ÖZPıNAR)
ABDURRAHİM UZUN
ORHAN BARDAKÇI

GÖREVİ
Sekreter
Üye
Başkan

MERKEZ DİsİPLİN KURULU ASİL ÜYELİGİNE
SEçİLENLER ve GÖREV DAGILIMI

ALDIGIOY
(192)
(165)
(165)
(156)
(126)

VELİALTUN
SAKİN E ALPASLAN
AHMET KAMBUR
TAHİRDUMAN
KEZBAN YILMAZ

GÖREVİ
Üye
Üye
Üye
Başkan
Üye



TÜM MALiYE SEN

KAMU ÇALıŞANLARı YAŞAMı DURDURDU
TÜM HABERSEN BiR HAFTALıK EYLEMDE

Sendikacilarda gözaltı P1T çalışanlarının
hafta başında başlattıkları iş bırakma eylemi
sürürken 22 sendika yöneticisi önceki akşam
gözaltına alındı. Yaklaşık 3 bin PTT çalışanı
dün İstanbul PTT Başmüdürlüğü önünde pro-
testo gösterisi yaptı.

PTT çalışanlarının önceki gün başlattıkları
bir haftalık iş bırakma eylemi dün de sürdü.
Tüm Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Çınar ve
toplam 22 sendika yöneticisi önceki akşam
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1Tsi
dün akşam serbest bırakıldı. Dün sabah
İstanbul Telefon Başmüdürlüğü binası önünde
yaklaşık 3 bin P1T çalışanı bir araya geldi.
Sendikalarının yöneticilerinin gözaltına
alınmasını protesto eden ve eyleme katılmak
üzere gelen PTT çalışanları, pek çok kez polis

.
barikatıyla engellenmek is-
tendi. "Haksız gözaltıya
son", "İşçi memur el ele genel
greve", "Örgütlenme
hakkımız engellenemez",
"PTT bizimdir satılamaz",
"Vur vur inlesin Çankaya
dinlesin" şeklinde sloganlar
atan kamu çalışanları, ey-
lemlerini sürd ürd ü,

BTS Demiryolu
çalışanları 22 Kasım 1994
günü viziteye çıktı. Yaklaşık
12 saat süren eylemler ne-
deniyle İstanbul, İskenderun, Adana, Ca- Kütahya, Manisa, Soma ve bağlı hatlarda tren
ziantep, İzmir, Samsun, Sivas, Tavşanlı, seferleri yapılamadı.

00 o

BOLGE KURULTAYLARı DEVAM EDIYOR
Karadeniz Bölge Kurultayı

(SAMSUN)
Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonlaşma Kurulunun almış

olduğu karar gereği 13 Kasım 1994 tarihinde SAMSUN Fuar Vilya ga-
zinosunda 1200 kişilik bir katılımla yapıldı.

Toplantı saat 11.00 de Samsun Şubeler Platformu sözcüsünün açış
konuşmasıyla başladı. Oy birliği ile seçilen divanın arkasından
gündemlere geçildi. Beş sendika başkanının konuşmasının ardından
TÜM MALİYE SEN Genel Başkanı İrfan ERDEMoGLU tarafından
ülkemizde işçi, kamu çalışanı ve emekçilerin içinde bulunduğu durum,
Devletin emekçilere saldırısı ve bizlerin bu saldırılara nasıl bir barikat
oluşturabileceğimiz noktasında ki görüşlerinin arkasında örgütlenme.
Mücadele, 5 Nisan kararları, özelleştirme, işten atmalar ve işyeri kapat-
maları gibi sorunlarla birlikte ülkemizde ki Demokratikleşmenin
önündeki engeller üzerinde durdu. Divan uzmanların teblisini
tekleştirerek ilk olarak TÜRK İş Genel Başkanlık Danışmanı Yıldırım
Koç tarafından "5 Nisan Kararları" "Özelleştirme" "İşten atmalar ve
işyeri kapatmaları" noktasında Dünya ve Türkiye'den örneklerle
açılımlar sunuldu.

İkinci söz hakkı DİSK Eğitim Dairesi, Eğitim Daire Müdürü Tonguç
ÇOBAN tarafından "Çalışanların Sendikal Sorunları" "Sendikal Kriz"
"Konfederasyonlaşma ve İşkolu birliği" "Emek cephesinin örgütlen-
dirilmesi ve mücadelesi" gibi konularda İşçi ve Kamu çalışanlarının
mevcut örgütlenmesi sorunları ve çözüm yolları noktasında teblisinin
ardından Demokratikleşme noktasında İnsan Hakları Derneği MYK.
üyesi Kamil ATEŞoGLULARI bir tebliğ sundu. Karadeniz Bölgesinden
Kurultaya katılan illerden gelen Şubeler platformu sözcüleri de
gündemler üzerine illerindeki kamu çalışanlarının görüş, düşünce ve
önerilerini sunduktan sonra toplantı saat 17.00 de sona erdi. Kurultay
katılım ve içerik olarak çok verimli bir kurultayoldu.

Doğu Bölge Kurultayı
(KIRŞEHİR)

Daha önce, kamu çalışanları konfederasyon kurulu tarafından alınan
bölge kurultayları kararı doğrultusunda Samsun ve Adana'dan sonra
üçüncüsü Kırşehir'de yapıldı.

Divan başkanlığına petlas işçi temsilcisinin getirildiği kurultayda açış
konuşmasını düzenleme kurulu adına Kırşehir Eğit Sen Şb. Başkanı
Yıldırım Kaya yaptı. Toplantının diğer konuşmacıları ise sendikamızdan
Genel Sekreter Bayram Keskin Petrol İş Sendikası Genel Mali Sek. Man-
sur Burgucu, Sosyal Hizmet Sen. MYK. üyesi bir arkadaş ve Kırşehir
İHD. Şb Başkanı idi.Genel Sekreterimiz Bayram Keskin konuşmasında
genel anlamda kamu çalışanlarının mücadele sürecini koyarken bu gün
içinde bulunduğumuz duruma dikkat çekerek varolan sıkıntı ve
tıkanıklığın tüm emekçilerin mücadele birliği ve emek cephesini
oluşturarak aşılabileceğini vurguladı.

Kurultaya katılan, Malatya, Tunceli, Elazığ, Nevşehir ve Kayseri
temsilcileri kamu çalışanlarının bu günkü konumda hiç de iç açıcı bir
noktada olmadıklarını belirtirken hükümetlerin ve devletin açıklanan
1995bütçesi ile birlikte kamu çalışanlarını ekonomik anlamda bitirmeye
çalıştığını vurguladılar. Toplu Sözleşme ve grev hakkının kul-
lanılmasına ilişkin fiili adımların atılmasını ifade ettiler. Tunceli, Elazığ
ve Malatya temsilcisi arkadaşlar bölgelerindeki yaşanan sıkıntıları ve
hak ihlallerini dile getirerek demokratikleşmenin aciliyetini belirttiler,

Katılan temsilcilerin ortak imzalarıyla verilen bir önergede Ankara'da
yapılacak merkezi kurultaya işçi temsilcilerinin de katılması önerisi
kabul edildi.

Sabah Saat 11.00 de başlayan kurultay saat 16.00 da sona erdi.
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Kamu Çalışanları Sendikaları
Platformu'nun 1 Ekim'de başlayan
eylem programının içindeyiz. Ey-
lemlerimiz sonucu gösterdi ki devlet
bizlerin taleplerini yerine getirmek
istemiyor ve eylemlerimizi polis
gücüyle sürgün ve baskılarla kır-
maya çalışıyor. Sendikal örgüt-
lenmemize ve haklarımızı kul-
lanmamıza tahammül edilemiyor.
Bu da beklenerek hak alınama-
yacağını, hakların ancak örgütlü
mücadele ile kazanılabileceğini bir-
kez daha gösteriyor.

Ne olursa olsun eylemlerimiz bu-
rada bitmeyecek; işyerlerimizde hiz-
met üretiminden gelen gücümüzün
kullanılmasıyla devam edecek. Biz
kamu çalışanları hayatı durduracak
güce sahibiz! Talepierimize yanıt
alamadığımız sürece bu gücü de
kullanmaktan çekinmeyeceğiz! A-
lanlarda toplanan onbinlerce kamu
çalışanının talepleri artık iyi bi-
liniyor.

Gücümüzü hafife alan hükümeti
ve meclisi uyarıyoruz. isteklerimizi
mutlaka yerine.getirmek zorunda ol-
duklarını bir kez daha hatırlıyoruz.

12 Eylül sonrasında geçen 14
yılda ekonomik ve sosyal haklarımız
alabildiğine geriletiidi. işverenimiz
olan devlet tek yanlı aldığı kararlarla
ekonomik ve demokratik kazanım-
larımızı elimizden aldı. Bütün
emekçi kesimlerle birlikte kamu
çalışanlarına da yönelen bu sis-
tematik saldırının bir devlet politikası
olduğu açıktır. Son olarak gündeme
getirilen 5 Nisan "ekonomik yıkım
paketi" bu politikaların devamından
başka birşey değildir. Bu paket ile
bütün emekçiler gibi kamu çalışan-
ları da tam bir cendere içine so-
kulmuştur. Bu cenderenin adı yok-
sulluktur, açlıktır, geleceğe duyulan
güvensizliktir!

Ancak bu cendereyi parçalamak
mümkündür! Bunun yollarından biri
de grevli toplu sözleşmeli sendikal
hakkın kullarulrnasıdrr. Bizler bu
gerçeği bundan dört-beş yıl önce
kavradık ve 1990'dan itibaren sen-
dikalarımızı kurmaya başladık. Ge-
linen bu noktada sendikalarımızın
yasallığına ilişkin tartışma sona
ermiştir.

Şimdi sorun grev ve toplu
sözleşme haklarını özgürce kul-
labilmemize olanak sağlayan yasal
düzen-Iemenin bir an önce
yapılmasıdır. Aslında Türkiye
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gerçek bir hukuk devleti olsa, birer
domokratik insan hakkı olan grev ve
toplu sözleşme haklarının kul-
lanılması. için yasa çıkarmaya da
gerek kalmaz, ama ne yazık ki
Türkiye'de böyle bir demokratik
yönetim anlayışı yoktur.

Bunun en önemli kanıtı, yasal
düzenleme konusunun tam bir yılan
hikayesine dönüştürülmesidir. Ön-
celikle Hükümetin bizlere danış-
madan hazırladığı ve Meclis'e
gönderdiği yasa tasarısı hiçbir yeni
hak 'getirmediği gibi, varolan durumu
daha da geriye götürmektedir.

etmemiz mümkün değildir.
Bizim yasal düzenleme ko-

nusundaki tavrımız nettir: bu yasa
tüm çalışanlara özgür toplu
sözleşme ve grev hakkını güvence
altına almalıdır. Kamu çalışanlarına
siyaset yasağına son. verilmelidir.
Sendikaların faaliyetleri serbest
olmalıdır. Devlet denetimi değil,
sendikal iç denetim esas olmalıdır.

Ancak görünen o ki Meclis ko-
misyonları bu talepleri dikkate al-
maktan yana değildir. Çünkü ko-
misyonlarda hala "yasallık" ve

Kamu Çalışanlan Sendikalar Yasası Anayasa Alt Komisyonunda Tartışılıyor. Komisyana Hoşgeldiniz.

Örneğin bu tasarıyla açıkça sen-
dikalaşma önüne yasaklar ko-
nulmaktadır. Bu tasarı gerçek grev
ve toplu sözleşme hakkını içer-
memektedir. Bu tasarı sendikal fa-
aliyetleri devlet denetimine bağlı
kılmaktadır. Bu tasarı tüzüğü n ve
etklnliklerin özgürce belirlenmesini
engellemektedir.

Sendikalarımızın bugünkü somut
varlığı bu tasarının çok ilerisindedir.
Örneğin tasarıda sendikalaşma
yasağı getirilen askeri işyerlerinde
ve adalet hizmetlerinde bugün ku-
rulu sendikalarımız vardır. Grev
hakkını pek çok defa kullandık. Be-
lediye işkolunda 100'e yakı n be-
lediyede toplu sözleşme imzalandı
ve uygulandı. Bu mevcut durumun
gerisindeki bir düzenlemeyi kabul

"yasadışılık" tartışılmaktadır. Ana-
yasayı, uluslararası sözleşmeleri
bilmeyen milletvekillerinin Meclis
komisyonlarında görevalması tek
kelimeyle ayıptır. Bu bir oyalamadır;
bizlerle alayetmektir.

Bizler taleplerimizin ifadesi olan
bir yasal düzenleme çıkarılmadı diye
sendikal mücadeleyi terkedecek
değiliz. Bizlerle alayedenlere ya-
nıtımız daha nitelikli eylemler ve
daha nitelikli örgütlenmeler ola-
caktır.

Bir kez daha söylüyoruz, grevli
toplu sözleşriıeli sendikal hak yasası
bir an önce çıkarılmalıdır. Ancak
hatırlatıyoruz; ne mevcut durumun
gerisinde bir düzenlemeye izin ve-
ririz ne de Meclis'teki oyalamalar bizi
mücadelemizden alıkoyabilir!
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Aslında yasal düzenleme ko-
nusundaki gelişmeler ülkedeki anti-
demokratik gelişmelerle yakından
i1intilidir. "Demokratikleşme paketi"
hükümet protokollerinin tekrarından
başka birşey değildir. Bu hükümet
için bir fiyaskodur. Zaten kamu
çalışanlarının milletvekillerinin cop-
Ianmasını engellemeyen, ülkenin bir
yanındaki savaş politikalarını ısrarla.
devam ettirerek ekonomik krizin biz-
zat yaratcısı olan bir hükümetin bu
konuda inandırıcı olması da müm-
kün değildir.

5 Nisan "ekonomik yıkım paketi"
emekçilerin yaşamına kasteden bir
ölüm fermanıdır. Bu paketin başarısı
toplumun susturulmasıyla müm-
kündür. Bir başka deyişle, "eko-
nomik paket" demokratikleşmenin
önünde engeldir. Bu yüzden de-
mokratik hakların geliştirilebilmesi,
bu pakete karşı verilecek bir
mücadele üzerinden geliştirilebilir.

Kamu çalışanlarının ücretlerinin
dondurulması planlanıyor. Ücretle-
rin dondurulmasını engelleyen bir
mücadele bizleri grevli ve toplu
sözleşmeli sendikal haklara yakın-
laştıracaktır. Böyle bir mücadelede
kamu çalışanları yalnız kalmamalı-
dır. Bütün emek güçleri birleşik ola-
rak bu saldırıyı göğüslemelidir. Aksi
halde yeni demokratik haklar bir
yana, varolan kazanımlarımız bile
gaspedilebilir.

Bizler bu inançla mücadele et-
meye kararlıyız. 20 Aralık 1994 ta-
rihinde hizmet üretiminden gelen
gücümüzü kullanma kararımız bu ka-
rarlılığın açık bir ifadesidir. Yolumuz
uzun! Önümüzde yeni eylemlilikler
yeni görevler var! Baskılara boyun
eğmeden, haklarımızı fiili ve meşru
mücadelemizle kazanacağız!

Şimdiye kadar vermiş olduğu-
muz mücadeleler sonucu, bizleri
keyfi olarak cezalandırdılar. Ama
yılmadık ve yolumuza daha kararlı
bir şekilde devam ediyoruz.

Kamu çalışanlarının mücadele-
sini göz ardı eden bu hükümet, vergi
kaçakçılarının, yıllık karları trilyon-
larla ifade edilenlerin, borsa spe-
külatörlerinin, Umut tacirlerinin, te-
feci bankerlerin daha fazla vurgun
yapmalarının hesabı içerisindeler.
Yarın soluduğumuz havanın bile kira
karşılığında kullanabileceğimizi
söyleyecekler.

Bizler bir kez daha görmeyen
gözlere duymayan kulaklara hay-
kırıyoruz. Şu iyi bilinmelidir ki aşağıya
sıralamış olduğumuz taleplerimiz ye-
rine getirilinceye kadar mücadelemizi
sürdüreceğiz.



TÜM MALiYE SEN

iminden Gelen-Gücümüzü Gösterelim.

ALıYORLAR
Ekonomik ve Özlük
Taleplerimiz:

1- Günümüzde ev kiralarının ortalama
4.000.000- TL. 4 kişilik bir ailenin mutfak
masrafının 7.000.000- TL. olduğu ulaşım,
ısınma, eğitim, sağlık ve giyim kuşam gi-
derlerini hesap ettiğinizde 20.000.000.- TL.'lik
gidere tekabül etmektedir. Son zarnlarla birlikte
bir maliye çalışanının eline geçen ortalama
ücret 5.000.000.- TL. civarındadır. Verilen bu
somut rakamlarla kamu çalışanlarının ne tür
sıkıntılarla karşı karşıya olduğu daha iyi
anlaşılmaktadır.

Bakanlığımız insiyatifinde olan ek ödeme, özel hizmet tazminatı ve mesai
gibi ücretler birlikte yukarıdaki veriler gözönüne alınarak çalışan ar-
kadaşlarımızın ekonomik durumlarının iyileştirilmesi.

2- Gelir idaresini Geliştirme Fonundan ödenmekte olan ek ücret
ödemelerinin bakanlığımızın yetkisi dahilinde olduğundan %100 kadar
arttırma yetkisin kullanması, merkez ve taşra ayrımına son verilmesi.

3- Vergi Haftası kutlamaları na anlam kazandırılması açısından "idare-
personel-mükellef" ilişkilerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması amacı ile
hafta içerisinde bir gün "maliyeciler" günü ilan edilerek bakanlık çalışanlarına
birer maaş ikramiye verilmesi.

. 4- Yemek ücretlerinde personelden alınan katkı payının kaldırılması,
yemek kalorisinin yükseltilmesi, yönetici kadroların personelle aynı masada
yemek yemesi ve yemek saatinin uzatılarak bir buçuk saate çıkarılması.

5- Fazla mesaide gönüllü/üğün esas alınması, mesai ücretlerinin
artırılması ve mesai alacağının aynı ay içersinde ödenmesi.

6- Servis uygulamasının tüm ülkeyi kapsayacak şekilde
yaygınlaştırılması yararlanamayanlar içinse yol parasının verilmesi
yöntemine gidilmesi.

7- Bakanlığımızda çalışan sayısının %35'; bayandır. Buna rağmen henüz
tek bir kreş bile yoktur ülke genelinde bakanlık ihtiyacı karşılayacak oranda
kreş açmalı bu haktan yararlanamayanlara kreş ücretinin ödenmesi.

8- Hazine konutlarından memur olmayan kişiler yararlanmamalı. Her-
kesin faydalanabilmesi için konut dönüşümlü tahsis edilmeli bu konuda idare
ve sendikanında içinde bulunduğu bir heyet oluşturulmalı.

9-Tezkiye puanları, kademe ilerlemesi, terfi derecesi, sicil raporunda tek
yetkili daire amiri bulunmaktadır. Bu uygulamadan derhal vazgeçilmeli, ida-
renin ve Sendikanın oluşturacağı s-Tezklye puanları, kademeilerlemesi, terfi
derecesi, sicil raporunda tek yetkili daire amiri bulunmaktadır. Bu uy-
gulamadan derhal vazgeçilmeli, idarenin ve Sendikanın oluşturacağı bir
kurul bu konuda yetkilendirilmeli.

10- Misafirhanelerde yalnızca idareci kadro faydalanması yanlışlığından
vazgeçilmeli. Bütün Bakanlık personelinin faydalanacağı biçimde her ile mi-
safirhane yapılmalı.

11- işyerlerinde sürekli doktor bulundurulmalı. Her ·türlü ilacın parası
devlet tarafından karşılanmalıdır. iş yerlerinde temizlik ve sağlık koşullarına
gerekli itina gösterilmeli.

12-Mutemetlere aynı veznedarlarda olduğu gibi kasa tazminatı ödenmeli,
mutemetin personelden kesinti yapma uygulaması kaldırılmalı.

13- Bilgisayar kullanan arkadaşlarımızın radyasyondan korunması için
filitre takılması. Yıllık izinlerinin artırılması ve operatör tazminatlarının
yükseltilmesi.

14- Kurumumuzda çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması
sözleşme sürelerinin kademe ve dereceye sayılması.

15- Doğum izninin doğum öncesi üç ay doğum sonrası altı ay olması,
ayrıca süt izni süresinin bir yıl istisnasız herkese eşit kullandırılması.

16- Hizmetli personele verilen giyecek yardımının zamanında ve düzenli
verilmesi bu konudaki meblağ ın piyasa koşullarının altında olmaması.

17- Yardımcı hizmetli olarak göreve başlayıp gece okulunu veya açıktan
bir üst öğretim kurumunu bitiren arkadaşlarımızın hizmet sınıfları sınava tabi
tutulmaksızın değiştirilmeli.

18- Gece bekçisi olarak çalışanlara 8 saatin üzerindeki çalışma koşulları
ya kaidırılmalı ya da fazla mesai paraları ödenmeli.
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Genel Taleplerimiz

1- Kamu çalışanları sendikaları ıçın iç
düzenleme adı altında çıkarılmak istenen yasa,
özgür grev ve toplu iş sözleşmesiyle birlikte
hak grevi dayanışma grevi, ve genel grev
yasak olmaktan çıkarılıp sendikaların özgür
iradesine bırakılmalıdır.

2- Yasa sendikaların, devletin ve idari ma-
kamların denetiminden ve belirleyiciliğinden
bağımsız olmalıdır. sendikalar kendi iç de-
netimlerini kendileri yapmalı.

3- Yasa ile sendikalar işkolları temelinde örgütlenmelidir. Meslek, işyeri
ve kademe sendikacılığı çalışanların birliğini ortadan kaldırır. Işkollarının
belirlenmesinde asgari olarak ILO normları esas alınmalıdır.

4- 657 sayılı Devlet memurları kanunu, Memurun muhakematı kanunu ve
çalışma hayatı ile ilgili 2821-2822 sayılı yasaların kaldırılarak yerine tüm
çalışanları kapsayan ortak bir yasa çıkarılmalıdır. bunu da çalışanların
örgütlenmesi sendikalar, Baro/ar birliği ve hükümet ve siyasi parti temsilcileri
ve diğer örgütlü kimselerin temsilcilerinin oluşturduğu bir kurul
hazırlamalıdır.

5- Çalışanların sosyal güvenlik kuruluşları olan SSK ve Emekli Sandığı
gibi kurumlar tek bir çatı altında toplanarak, buralar ortakları olan çalışanlara
hizmet eden kurumlar haline getirilmelidir.

6- Sözleşmeli personel ve geçici işçi uygulaması kaldırılarak
sözleşmeliler ve geçici işçiler kadroya alınıp işten atmalar ve göreve son
vermeler mahkeme kararına bağlanmalı.

7- DGM'ler, olağanüstü hal yasası, Anti terör yasası işkence ve gözaltı
süresi kaldırılarak sorgulamalar avukat gözetiminde savcılar tarafından
yapılmalı.

8- işe alınmalarda güvenlik soruşturmasına son verilmeli. 12 Eylül'ün
uyguladığı ve bugün devam eden insanların asılsız fişlenmesi kaldırılıp, hiç
kimsenin mahkeme kararı olmaksızın suçlanamaması veya suçlu mu-
amelesine tabi tutulmaması.

9- 1982 Anayasası kaldırılarak yeni bir anayasayı Demokratik kitle
örgütleri, sendikalar, meslek örgütlenmeleri ve diğer toplumun örgütlü ke-
simleriyle bir anayasa hazırlanmalı.

10- Sendika seçmede çalışanlara referandum hakkı tanınmalı.

11- işsizlik sigortası çıkarılıp tüm toplum sosyal güvenlik yasalarından
yararlanmalı .

12- Düşünce ve örgütlenme özgürlüğünü suç sayan tüm yasaların
kaldırılması, işçi, memur, öğretim üyesi, bilim adamı sendika, dernek ve
gençliğin politika dışı kalmasına neden olan tüm yasaların değiştirilmesi.

13- 8 saatlik çalışma yasası değiştirilerek günlük çalışma saatinin 6 saate
indirilmesi ve böylece ülkemizde varolan 8 milyon işsiz insana iş imkanıın
yaratılması.

14- "5 Nisan Kararları" adı altında uygulamaya sokulan ücretlerin don-
durulması gibi, çalışanları açlığa, ve yoksulluğa iten uygulamaya derhal son
verilmeli.

15- Hükümetin gündeminde olan "Özelleştirme", "işyeri kapatmaları. işci
atmalar, sendikasızlaştırma" gibi uygulamalardan derhal vazgeçilmeli.

16- Toplumun genel talebi olan demokratikleşmeyle ilgili yasalar derhal
TBMM sinden çıkarılmalı.

17- Hükümet Kamu Çalışanları Sendikaları ile hemen Toplu Sözleşme
masasına oturmalı.
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HAKLAR ORGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANlUR

Kamu Çalışanları Sendikal Birliği Tartışıyor
ismet Aktaş, Vijdan Baykara, Niyazi Altunya, irfan Erdemoğlu'nun iş Kolunda Birlik ve

Nasıl Bir Konfederasyon Hakkmda Görüşlerini Aldık.
SORU: 1- Kamu çalışanlan sendikalarının bir üst SORU: 3- Kurulacak bir konfederasyondan sendika

örgütfenmesi olan konfederasyon kurulmalı mı? Ku- olarak beklentiniz nelerdir?
rulacaksa nasil ve ne zaman kurulmalı?

SORU: 2- Konfederasyon kurmak için setıdlkster SORU: 4- Konfederasyon nasıl bir süreç izlemeli?
kitlesini haz" konuma getirebiIdiler mi? Konfederasyon
tartışmalan ne düzeyde devam ediyor?

Dr. Niyazi ALTUNYA
Eğitim Iş Genel Başkanı

1. Sorununuzun tek yanıtı var: Kamu çalışanları konfederasyonu
hemen kurulmalı. Biz 25 sendika temsilcisi15 Mayıs 1994'te bunu
gerçekleştireceğimize dair imza attık. Gönül isterdi ki ayrı konfederasyon
kurmayıp işçi konfederasyonuna katılalım, ancak bunun şu anda
gerçekliği ve olanağı yok.

2. Sendikalar kendilerini konfederasyon kurmaya hazır duruma ge-
tirmedilerse bu sendika yönetimlerinin hatasıdır. Esasen "hozır hale gel-
mek" diyebirşey de olmaz. Sendika kuran, konfederasyon da kurar.
Sendikalar arasında temel amaç farkı olamaz. Olsa olsa sendika
yöneticilerinin, bir araya gelmemek için öznel niyetleri vardır. Bu da ağır
bir sorumluluk altına girmek demektir.

Bence sendikalar konfederasyon olmaya hazırdır. Gecikmenin nedeni
belirttiğim gibi, bazı sendika yönetlcilerinin öznel tutumudur. Orneğin
kimi sendika başkanları KÇSP ve EŞGUDUM'ün öne çıkarılmasından
yanadır. Bu arkadaşlara göre 4-5 yıldır KÇSP "clışkonlık" (kendi
söylemleriyle "orkrk hukuk") oluşt.':'r~uştur. konfederasyon için de böyle
uzun bir zamanın geçmesi, EŞGUDUM sendikalarının mücadele içinde
"sınanması" .gerekir. Ama aynı arkadaşlar ortak mücadeleden
kaçınıyorlar. Orneğin, TBMM Anayasa Komisyonunda yasa tasarısı ile
ilgili çalışmaları izlemek üzere, daha önce Konfederasyon/aşma Yürütme
Kurulu etkilendirilmişken, KÇSP Başkanının kendini öne çıkarması bunun
en açık kanıtıdır. Yine 20 Temmuzıda okunmak üzere kurul bir bildiri
hazırladığı halde, KÇSP adına bir bildirinin çıkarılması da öznel niyete
bir kanıttır.
.. Bu arkadaşlar iikonfederasyon sözcüğünden de ürküyorlar.
Orneğin,9 Temmuzda aldığımız karara rağmen, konfedesyonun "taşra
adınınil olmadığını savunuyorlar. Bu da, hiç değilse kendiliğinden
oluşmuş olan taşra birlikteliğini aşındırıyor.

Yine 9yn!. arkadaşlar, Konfederasyonlaşma Yürütme Kurulunun, KÇSP
ve EŞGUDUM yürütme kurullarının oluşmasını ve yetkilendirilmesini
öneriyorlar. Bu tutum sadece sakıncalı değil, aynı zamsı.n~a tehlikeli,
çünkü, bu tovır bölünmeyi ve ssı.v~akl.amayıgetiriyor. EQITI!y\-IŞ hiçbir
bölünmeye alet olmayacak. EGITIM-IŞ artık KÇSP-EŞGUDUM, KON-
FEDERASYON üç boşhlığmm kaldırılmasını, şimdiden Demokrasi Plat-
formuna tek (konfederasyon olarak) katılınmasını konfederasyon ku-
ruluşunun bir an önce gerçekleşmesini savunuyor.

3.Kurulacak konfederasyondan beklentimiz, güçbirliğidir. Sendika
olarak kendimizi daha güçlü örgütlenme içinde bulacağız, orada hak-
larımız daha iyisavunulacak.Bu, dünyanın her yerinde böyle.
Çeşitlemeye, yeni sihirli ve ulvi kavram ve ilkeler üretmeye hiç gerek
yok.

4. Konfederasyon hemen kurulmalı ve çalışmaya bcşlomolıdır. Kon-
federasyonu biz yeniden keşfetmiyoruz.

5. Konfederasyon, başvuran tüm kamu çalışanları sendikalarını kabul
etmelidir. Bu herşeyden önce sendika özgürlüğünün bir gereğidir.

Konfederasyon yönetim, zamanla sendikaların işkollarında top-
Ianmasına rehberlik ve yardım eder.

Saygılarımla
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SORU: 5- Konfederasyon bugün kamu çalışanlan
sendikalannın içinde mevcut olan işyeri ve meslek
sendlkelerıne açık olmalı mıdır? Yoksa işkolu te-
melinde örgütlenen sendikalan mı kapsamalı?

ismetAKTAŞ
Eğit-Sen Genel Başkanı

Kamu çalışanları sendikalarının bir üst örgütlenme yaratması çeşitli
bakımıardan bir ihtiyaçtır. Gerek sendikal mücadelemizin geliştirilmesi
ve gerekse sendikal örgütlenmelerimizin işkollcrı temelinde
güçlendirilmesi konfederal bir örgütlenmenin yaratılmasını zorunlu
kılmaktadır.

Eğit-Senve KÇSPbu konuda sürecin başından bu yana pratik-teknik
öneriler getirmiş ve Konfederasyon sürecinin sağlıklı bir biçimde
yaşanmasını önemli görmüşlerdir. Yaratacağımız konfederasyon,s en-
dikal mücadelemizin diğer toplumsal muhalefet kesimleriyle ilişkilerinin
geliimesini sağlamalı, kamu çalışanlarının çıkarlarının diğer emekçi
suullcnn çıkarlarından ve demokratikleşme sürecinden bağımsız
olmadığı gerçeğiyle hareket etmelidir. Bu nedenlerle konfede-
rasyonumuz tüm çalışanlar, işçi sendikalarına vb. açık olmalı, sendikal
hoklcnmız: düzenleyecekyasalara vs. endeksli olmamalıdır.

Tüm bu nedenlerle konfederasyon girişimimizin sınıflar mücadelesi
kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi içinde olgunlaşması, zo-
runludur. Bu noktada Eşgüdüm ve KÇSP arasında bugüne dek süren
sendikal gnlayışlardan kaynaklı pratik- vs. sorunların aşılması da ge-
reklidir. Ote yandan sendikalarımızın işkollarında birlik süreçleri de
konfederasyonlaşmasürecini yakından etkilemektedir.

Sendikalarımız henüz kontederasyonu örgütleri ve kitlel~r nezdinde
yeterince tartıştıramamış bir durumda bulunmaktadırlar. Ote yandan
konfederasyonlaşma sürecinin ham bilgisi dahi henüz yaygın-
laştırılamamışdurumdadır.

Ancak bizce asıl sorun, konfederasyonlaşmanın henüz mücadele
sürecinin bir parçası durumuna gelmemesidir. Bir örgütlenme süreci olan
konfederasyonlaşma,sondönemde mücadele sürecinden kısmenayrılma
eğilimine girmiştir. Sendikal hareketimizin örgütlenme ve mücadeleyi
içiçe geliştirmeyi hedefleyen anlayışı, son dönemde çeşitli bakımıardan
zaafa uğramaktadır. Mücadele ve örgütlenme süreçlerinin birbirinden
ayrışması ise sendikal hareketin büroKratikleşmeye uğraması demektir.
BugünEğit-Sen'inve bir dizi KÇSPsendikasınındikkat çekmeyeuğraştığı
tehlikeli eğilim de budur.

Konfederasyonlaşma süreci sürekli olarak yukardan gelen "de
facro"lara uğramaktadır. Ortak mücadele sürecinin yaratılmasını
yalnızca TBMM ile ya da siyasi partilerle görüşme olarak algılayan
anlayışlar konfederasyonlaşma sürecinin bir an önce tamamlanmasını
istemektedirler.Ancak konfederasyonlaşma süreci aynı zamanda asgari
anlamda ortak bir sendikal mücadele sürecini yaşamak demektir.Bu
mücadele sürecini öne çıkaran kimi sendikalarımızı konfederasyon is-
tememeklesuçlamak kanımızca bizlerin hiç de alışık olmadığı basit bir
taktiğin, insiyatif arayışının ürünüdür.

Kurulacak konfederasyon tüm emekçilerin, ortak bir sendikal
mücadele yaratmalarını öngörmektedir. Bugüne kadar mücadele içinde
yarattığımız fiili ve meşru mücadele anlayışımızı geliştirmek ve
güç!~ndirmek istiyoruz.

Ote yandan bugün KÇSPve Eşgüdümlüoluşturan sendikaların önemli
bir kesimi henüz örgütlenme aşamasındadıriar. Bir çoğu henüz ciddi bir
örgütlenmeye, nicel ve nitel gelişmeye kavuş,omamışlardır. Aralarında
işyeri ve mesleksendikası niteliğini koruyanlar bulunmaktadır.

Tüm bunlar konfederasyonlaşma sürecinin, sendikal birlik,
işkollarında örgütlenme vs. konularda da geliştirilmesini gerekli
kılmaktadır. Bu ve benzeri sorunların üzerinden atlanarak kurulacak bir
konfederasyon bu sorunların çözülmesinde üye ve taban insiyatifierinin
de atlanması anlamına gelecektir.



r--------------- TÜM MALiYE SEN
irfan ERDEMoGLU

Tüm Maliye Sen
Genel Başkanı

1- Bu soruya hiç bir sendika veya sendika üyesi hayır kurulmamalı yanıtı
veremez. Her sendikal örgütlenme bir üst örgütlenme biçimi olan federasyon
veya konfederasyon örgütlenmesini hedef.ine alır bunu erken veya geç
g~r7e~leştirilir. Bizlerdeki konfederasyon kurulmalı mı veya kurulmamalı mı,
gıbı bır tartışma yok. Tartışılan konu konfederasyonun nasıl ve ne zaman
kurulması tartışması. Bu sorunun yanıtını da bizim sendikalarımızın ku-
r~luşuna ve kuruluş sürecine baktığımızda çok net olarak görürüz. Sen-
dıkala~ımızı k.urarken 30-40 kafadar bir araya gelip kendi aramızda karar
kı.lıp bır sendıka kurmadık. Çünkü bu güne kadar ülkemizde kurulan sen-
~lk~.lar, der~e.kler~ m:slek odaları,. siyasi partiler ve sivil toplum
orgutlenmelerın~n bır çogu hep bu şekilde geleneksel klasik bir tarzda ku-
r~l~uşl~r. Hepsı de toplu~a veya hitap ettiği kitleye "biz karar verdik böyle
b.ı.r~rg~.tlenmek~rdu~, gelın katılın" denmiş. Hiç biride kitlesinin sorunlarına
ço~~m ~n~te~emış, kıtleden kopmuş olağanüstü durumlarda (12 Mart ve 12
Eylul) gıbı sureçler~e ~üdük çalını~ herşey paydos dendiğinde kitle sahip
~ıkm:ımış mevcut. orgutlenmeler yıne başta karar verip kuran kişilerin
uzerınde .kaln:ıış.Bız ~u geleneği ~eğiştirerek en genel kitleyle tartışıp, birlikte
karar verıp bınlerce kıtleyle sendıkalarımızı kurduk. Sendikalarımızda devlet
tar~fından kapatıldl$ınd~.yin? :ıy~ı kitle kapılara ~üklenerek kendi örgütüne
s~h.ıpçıkmıştır. Send~kayon~tıcılerı yargılanırken yıne binlerce kamu çalışanı
bızı de yargılayın dıye adlıye önlerine dökülmüşlerdir. Kısaca tarih bizleri
haklı çıkarmıştır.

Bugün "hemen bir konfederasyon" diyen arkadaşlarımız veya sendikalar
konfederasyona sendikaların yan yana gelişi veya rakamsalolarak toplamı
olarak bakıp, kamu çalışanları sendikaları kendi içlerindeki açmazları ve
tıkanıklığın çözümü olarak görüp konfederasyona bir can simidi gibi
sarılıyorlar. Eğer bizimde bir konfederasyonumuzun olması için kon-
federasyon kurmaksa amaç hemen bir konfederasyon kurarız, ama bunun
ne işeyarayacağı tartışılır. Bu şekilde konfederasyonlar mevcut ama hiç birisi
hitap ettiği kitleye bir yarar sağlamıyor.

2- Sendikalarımız "bu gün ben en genel kitlemle konfederasyonu tartıştım,
ideolojik alt yapısını oluşturdum" diyemez. Konfederasyon konusunda en
fazla bizim sendikamız gibi bir özel sayı, başkanlar kurulunda veya Genel
kurulda bir kaç saat tartışma yaptırmıştır. Bu da kadroların dışına
taşamamıştır. Bir çoğu da bu kadarını dahi yapmamıştır.

Vicdan BAYKARA
TÜM BEL-SEN
Genel Başkanı

. 1- Kam~ Çalışanları Sendikalarının bir üst örgütlenmeye olan ihtiyacı bilinen.
~ır gerçeklık.Bu bağlamda k9nf!,:derasyon oluşturulmalıdır. Zaten böyle bir ih-
tıyaytan doğru KÇSP ve EŞGUDUM bir araya gelerek 'Konfederasyonlaşma Ku-
rulu nu ~Iuş!ur~uşlar.dır. Bu_kurul çalışmalara yönelik bir program çıkarmasına
karşın su.recı~i~ takvıme b~gl.an:ıamıştır.Bu eksikliğin her sendikaya göre değişik
nedenlerı olabılır. Sadece bır ıhtıyacın 'niyet' birliği temelinde bir araya gelişin bir
~nda konfe~erasyonlaşmayı tamamlamasını beklemek hareketin kendi doğal sey-
rıne aykı~ı bır durumdur, Çünkü, geçmiş süreçte şu veya bu nedenle yaşanmış bir
kıs~~ ~elışmelerın bıra.kt~ğıolum~~z '.iz'leri bir anda ortadan kaldırmak mümkün
d~~ı1~I.r.B~ ned;nle bırlıkte bu surecın yaşanması kaçınılmazdır. Ki bu durumun
bılı~cı ıle sureç, konfederasyonlaşma süreci" olarak tanımlanmıştır. Bir kez daha
belırtmekte yarar vari. sü~~~t?kv:me bağlanmaııdır. Bu eksiklik giderilmediğinden
dolayı tartışmalarda ozgul nıyet lerden hareket -nesnellik gözardı- edilerek olum-
suz tartışmalar yaşanabilmektedir.
. .Bi~diğer boyut ~e, ~adece Kamu Çalışanlarını kapsayan bir oluşumdan ziyade
ışç~erınde ye~ aldıgı bır yapılanm?d:ı yer almak veya böyle bir yapı oluşturmak
~owu olan bır anlayıştır:. B~y'lece ışer-memur yapayayrımını da gerekli yanıt ve-
rılmış olacaktı. Fakat bugun ıçınde bulunduğumuz gerçeklik böyle bir yapılanmaya
olanak ver~e~_~~t~: Bu ~urum.oluşturacağımız konFederasyonun önemli bir hedefi
olmalı ve tuzugumuz boyle bır katılıma açık bırakılarak bu eksiklik giderilebilir
kanısındayım.

. 2- Bu soruya her sendika kendi özgülünden çeşitli yanıtlar verebilir.Bu neden ile
dığer sendikalara yönelik bir değerlendirme yapmayı uygun görmüyorum.
Tartışmaların nasıl devam ettiğini ve ne aşamada olduğunu belirtmek sorunuzun
yanıtını içerecektir.

Tartışmalar ağırlıklı olarak yönetimler düzeyinde devam etmektedir. Bu
gözlemime itirazlar olabilir. Fakat geniş kitle tarafından yakıcı bir sorun olarak
tartışılan bir durumda değiL. Katıldığım tüm etkinliklerde gözlemlediğim durum bu
noktada. Tabii bizlerin eksikliğine de vurgu yapmakta yarar var. Bu eksiklik key-
fiyetden değil.Daha yokıc: olarak yaşadığımız sorunlar (örneğin, Tüm Bel Sen
olarak imzaladığımız TIS'\erin uygulanmaması, yoğun işten atmalar, sürgünler vb.)
konfederasyon konusunu tüm yönleriyle kitlemizle tartışmamızın önüne geçti.

Konfederasyonlaşmanın gerekliliği açık. Böyle bir oluşumun sendikal müca-
delemize getireceği olumlulukların sadece yönetimler düzeyinde ayrımında olun-
ması yeterli değildir. Düz bir mantıkla "canım yönetimler 'evet' dedikten sonra
konfederasyon hemen oluşturulabilir" diyebiliriz. Ki tartışmalarda bunu açıkca
beyaıı eden sendikal yönetimler de var. Ben böyle düşünemiyorum. Bugüne dek
genel politikalarımızı ve sendikal mücadeleyi etkileyecek önermeleri tüm kurul ve
kitlemizle tartışarak kararlaştırdık. Sendikal anlayaşımızın bir gereği olan çalışma
ve işleyişimizi tamamlamadan "konFederasyon hemen oluşturulmalıdır demeyi
uygun görmüyorum.

Bizzat yapılan veya yapılacak olan kurultay ve mitingler geniş kitle tarafından
sorunun daha bir öncelikli olarak tartışılmasına hizmet edecektir.

3- Konfederasyon herşeyden önce güçbirliğidir. Ama güçbirliğinin kendisinden
beklenenlere yanıt verebilmesi anlayış birliğinde de asgari bir duruş noktasının
yakalanması ile olanaklıdır. Sadece niceliksel büyümenin veya sayısal biraraya
gelişlerin yaptırım gücü noktasında abartılmaması gerektiği açıktır. Ki bunun
örnekleri çoktur. Bu sözlerim kitlesel gücü küçümseme olarak yorumlanmamalı.
Tabii ki kitlesel güç önemli Anlayış birliği ile beraber birleşecek kitlesel gücün
önemi ve yaptırım gücü daha fazla ve daha önemli. Beklentilerimiz gerçek
karşılığını böyle bir zeminde bulur. Böyle bir zemini asgari anlamda ya-
kalayamadan .beklentilerimizin karşılığını sayısal çoklukta görmek bizleri
yanılsamalara götürebilir. ..

4- Bu sorunun yanıtını 1. ve 2. sorulara yanıt verirken vermiştim. Ozlü bir
şekilde tekrarlamak gerekir ise, sendikalarımızın oluşum sürecinden bugünlere
kadar geçen süreçte, bir kısım gelişmelerin bıraktığı olumsuz "iz"lerin asgari ola-
rak aşılması gerekiyor. Ayrıca her sendikanın gelişim sürecindeki farklılıklara bağlı
olarak sorunları ve duruş noktaları farklılıklar taşıyor. Yine, konfederasyonlaşma
geniş kitleye yansıtılabilmiş değiL. Tüm bunlar için bir sürecin yaşanması gerekiyor.
Eğer geçilen süreç daha verimli değerlendirilebiise idi, şimdiki durumdan daha
ileri bir noktada olabilirdik. Bu eksikliği gidermek mümkün. Takvimlendirilmiş, be-
lirttiğim sorunları aşmaya yönelik daha iradi ve işbölümü temelinde bir çalışma
daha sağlıklı olur kanısındayım. '.

5- Sendikalaşma süreci hızlı ve karmaşık bir hat izledi. Işkolu üzerinde fazla
durulmadı. Bakanlık ve genel müdürlük düzeyinde bir örgütlülük yaşandı. Aynı
dururnun devam etmesi sendikal mücadele açısından savunulacak bir olgu değiL.
Işkolu temelinde örgütlenme esas olmalıdır. Bu bağlamda bir kısım sendikaların
işkolu bazında birleşmeleri gerekmektedir. Ki bunun olumlu örnekleri vardır. Böyle
bir amaçta hem fikir olunduğu noktada işkolu belirlenmesinin yapılması ge-
rekmektedir. Sürecin bir görevi de işkollarının saptanması, bu doğrultuda birlikleri
zorlayıcı bir işlev görmesidir. Tüm bu belirlemelerden sonra konfederasyonun
işyeri ve meslek sendikalarına açık olması düşünülmemelidir. Veya katılacak
olanlar kendi işkolundaki sendika ile bütünleşmeyi kabul ederek gelmeliler.

3- Kurulacak konfederasyon bugünkü kamu çalışanları sendikalarının
birleşik örgütlü gücünün üstünde bir yapı olmayacak. Konfederasyon tılsımlı
bir yapı değildir. Bugünkü sendikalarımızın KÇSP ve Eşgüdümün bugünkü
durumu neyse bunun doğal sonucu olarakta konfederasyona yansıyacaktır.
Mevcut durumumuzu değiştirip, dönüştürerek bir üst örgütlenmeye
gittiğimizde haliyle bizlerin doğal sonucu da konfederasyona yansıyacaktır.
Hareket içinde olmayan sudan enerl'i üreterneyiz.Scğhk]ı bir konfederasyon
örgütlenmesi kamu çalışanlarının bir eşik örgütlü gücünü bir araya getiren ve
hukuku, programı, demokratik yönü ve yaptırım gücü olan bir örgütlenme
yaratılacaktır.Bu da kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmada ve tavır
almada daha etkili olacaktır.

4- Kamu çalışanları sendikaları bu gün sorunlarının çözümü noktasında
önüne bir program koyup, bunu gerçekleştirmek için etkinlik içinde yoluna
devam ederken, bir yandan da konFederasyon, işkolu birliği, kurumsallaşma
ve vb. sorunlarını ~.ngenel kitlesiyle tartışarak bu yöndede sağlıklıadımların
atılması gerekir. ünlerine bir takvim belirleyip konFederasyonlaşmayı ne
hemen şimdi diyip ne de belirsiz bir sürece bırakması yanlış olacaktır.

5- KÇSP ve Eşgüdüm sendikaları 27-28 Ağustos 1994 tarihli top-
lantısında konfederasyonlaşmanın ilkelerini belirlerken bu ilkelerden biri de
"Konfederasyon örgütlenmesi içinde, işyeri, meslek ve kademe sendikalarına
yer verilmez. Konfederasyon işkolu temelinde örgütlenen sendikaların bir üst
örgütlenmesidir" diye belirlenmiştir. Bu ilkeyi sendikamızda aynen toplantıda
önermiş ve bu günde bunu savunmaktayız. Konfederasyon örgütlenmesi
işkolu temelinde örgütlenen sendikalardan oluşmalı, bir işkolunda birden çok
işkolu temelinde sendika kurulmuşsa bunları tek bir sendikal örgütlenme de
birleşmeleri için çaba sarfetmeli. Konfederasyonda Devlet Güdümlü veya
işveren yanlısı olmayan tüm sendikalara da açık olmalıdır.

NOT: Bu sçıyfadaki tartışma için Tüm Sağlık Sen Başkanı Fevzi Gerçek ve
Genel Sağlık Iş Başkanı Kazım Yıldınm'a da başvııromuz olmasına rağmen
cevap a/ınamamışhr.
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SENDİKA'M

Birliğe, beraberliğe çağrının ses •.,
Karanlıklara doğan ilkyaz güneşi,
İnsan onuruna yaraşan mücadele çizgisi,
Tıkanıkların aşıldığı, bir bakış açısı,

Tabanın söz ve karar sahibi olduğu,
Tüzüğündeki birliğin hayat bulduğu,
Ekonomik-Sosyal haklarımızın alındığı,
Birlikte hareket edilen yerdir SENDİKA'M.

...,

Yönetiminde her gurubun söz sahibi olduğu,
Pakize'lerin, Yusufların İbo'ların özveride bulunduğu,
Kararların çok seslilik sonucu alındığı,
Birlikteliğin sesidir benim SENDİKA'M.

Asgari noktalarda uyum sağlanan,
Desbotluğu, zorlamacı mantığı ayaklar altına alan,
İnsan ayrımı yapılmayan,
Beraberliğin örneğidir benim SENDİKA'M.

"Felsefe gevezeliği" yapılmayan,
Hep birlikte nice yollar aşılan,
Sen, ben, o demeden çalışılan,
Birlikteliğin örneğidir benim SENDİKA'M.

Mevlana gibi kapımız açık,
Pir Sultan gibi insana aşık,
Eleştiriye-özeleştiriye açık,
Beraberlik-birlik sesidir benim SENDİKA'M.

Kimseye olur olmaz çamur atılmayan,
Bireysel çıkar için toplumsal çıkar satılmayan,
Doğrularıyla, yanlışlarıyla geçmişi yadsınmayan,
Dürüstlük örneği olmalı benim SENDİKA'M.

Fadime TÜRKYILMAZ
Ankara Şube

Tüm Maliye Sen üyesi

------------_._----------

Vatandaş Çaresiz ..•
"n' olacak bu memleketin hali"

Ahmet'e öğretmeni--bi~ --ödev verdi. Ahmet de'
babasından ödevi için yardım istedi. Konu yurttaşlık
bilgisiydi ve memleket, devlet, vatandaş kav- i

ramlarının anlamını içeriyordu. Baba durumu en i
pratik yoldan Ahmet'e anlattı. Bak yavrucuğum; bu
ev memleket, ben devlet, sen vatandaş, annen halk, i
kardeşin de istikbal. Ahmet ödevine başladıktan sonra •
küçük kardeşi altını ıslattı. Ortalıkta kötü bir koku ...
Ahmet annesine haber vermek için hızla yatak
odasına daldı. Ama' karı koca o anda uygunsuz bir
durumdaydı. Ahmet ödevine döndü ve yazmaya
başladı. İstikbal altına sıçtı. Memleketi bok götürüyor.
Devlet halkı düzüyor. Vatandaş ise çaresiz ...

- EXSPRES'den-
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NELER GÖRDÜM

Aslını unutmuş asılsızlar
Sözü dinlenmeyen nice densizler gördüm
Aydın diye geçinen
Deve kuşları gördüm
Atasına sahip çıkmayan
Çok sayıda kanı bozuk gördüm
Siyaset meydanında hür iradenin değil
Altmışların kazandığını gördüm
Görüntüsüyle belli olmayan
Pek çok sayıda zıppır gördüm
Yalancılığı meslek edinmiş
Siyasi pislikler gördüm.
Her düzenden pay kapan
Şikayetci şerefsizler gördüm.
Vatanına hainlik etmiş
Sonradan kahraman olanlar gördüm.
Kul imdadına yetişen hızır değil
İnsanı köle eden hınzırlar gördüm
Fukarayı hiçe sayan
Zenginleri sevenleri gördüm.
Bir koyundan bir post değil
İki post çıkaranları gördüm
Çağdaş medeniyette mahrum
Çamur atlayanları gördüm
Kendine güveni olmayan
Pek çok aptallar gördüm
Halkına kendini adamış
Az sayıda insan gördüm
Çoban olup yoz otlattım
Daha çok yobaz gördüm
Dini kendine maske edinmiş
Nice Simisarlar gördüm
Yolda yürümeyi öğrenmeden
Yoldan çıkanları gördüm
Altın, akça tanımamış
Parayı pul edenleri gördüm
Nalbanta at götürüp
Eşek rıallatanlan gördüm
EI atına binmiş
Kırbaç şaklatanları gördüm
Özü sözü bir olmayan
Çok düzenbazlar gördüm
Gökyüzünde it havlatan
Onu doğrulayanları gördüm
İnsanı yüce saymayan
Nice iblisler gördüm
Hacı kutsal sayan
Mekke kaçkınları gördüm
Nokta kadar menfaate
Virgülolanları gördüm
Gödüklerimi avuçladım
Sade bir zerrecik gördüm
Dehşete düşüp baktığımda
İçinde kendimi gördüm

Mithat ŞENTÜRK
Atışalanı Vergi Dairesi
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HADDİMİZİ BİLMELİYİz
HERZAMAN

Gereksiz sevgi, paylaşım ve dostluklar.
Para olmalı işin başıda, sonuda.
İnsanlar parası kadar konuşmalı ve hadlerini bilmeli.
Zengin zengindir her zaman, Fakir ona özenmemeli.
Petrona kafa kaldırmak,
Daha fazlasını istemek,
Haddine mi düşmüş.
Parası varsa baş kaldırmalı
Ve konuşmalı.
Haddini bilmeli yani.
Patron patrondur, İşçi işçi,
Köylüde köylü.
Aç yoksul fukara diye
Patron olmak zorunda mı?
Neyine yetmez bir ekmek?
Kuru soğan ve üç-beş zeytin,
Yani fakir haddini bilmeli
Ayakları uzun diye,
Yorganı büyük mü olmalı?
Uzatmasın ayaklarını.
Eğlenmek, okumak ve düşünmek
Zorunda değil ki,
Çekilsin bir kenara
Ne etliye karışsın, ne sütlüye.
Devam etsin fabrikada ÇARK,
Örste ctxıc, atölyede ÇIRAK,
Ve tarlada RENÇBER olmaya.
Yani Haddimizi bilmeliyiz,
Her zaman.

Emine GÜL
Gayrettepe V.D.



YARGıTAY
"ZAMMA TEPKi OLAGAN"

Yargıtay maaş zamlarını az bulan memurların Bursa'da
gösterdikleri tepkileri "normal" karşıladı.
Bursa şubemizin maaş zamları na basın açıklaması ile tepki göstermelerine Bursa

3. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış. izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü
düzenleme suçundan bu konuyu düzenleyen 2911 sayılı yasa uyarınca üyelerimiz
Ömer Akın, Mehmet işlev, Nergis Öziş, Ali Polat, Kenan Alpu, Kenan Sungur ve
Sürmeli Selçuk'a 15'er ay hapis cezası verilmişti.

Sendikamız verilen cezaya itiraz edip temyiz isteyince konuyu birde yargıtay 8.ci
ceza dairesi görüştü.

Yargıtay düşük tutulan maaş zamları na tepkiyi doğal karşılayarak Bursa 3. Asliye
cezanın vyermiş olduğu kararı bozarken şu vurguyu yaptı.

"Sanıkların maaş zamlarını protesto amacıyla Bursa Atatürk Caddesi'nde bi-
raraya gelip, bu zamma karşı tepkilerini alkışlarla ortaya koymaları 2911 sayılı ya-
saya aykırılık suçunun yasal ögeleri bulunmadığı gözetilmeden yazılı biçimde
mahkümiyet kararı verilmesi yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir."

Yargıtay'ın bu destek kararı ile, özellikle büyükşehirlerde yapılan protesto
yürüyüşlerinin ardından başta sendikaya olmak üzere sendika üyesi memurlar
hakkında aynı suçlamayla açılan davalarda bu kişilere ceza verilmesi yoluna gi-
dilemeyecek.

BU KARARDAN SONRA ŞUBE BAŞKANıMız iL DıŞıNA SÜRGÜN
Yargıtayın bu kararından sonra Bursa şubemizin vermiş olduğu her türlü

mücadeleyi içine sindiremeyen ve Kraldan çok Kralcı kesilen Bursa Defterdarı Mu-
zaffer KARAKAŞ Şube Başkanımız Sürmeli Selçuk Söğüt'ü Aksaray ili Güzelyurt
Malmüdürlüğüne sürgün ederek örgütlü gücümüzü kırmaya çalışmaktadır.

Şimdiye kadar olduğu gibi baskı ve idari saldırılar bizleri yıldırmamış aksine
mücadelemizi yükseltmiştir. Şube Başkanımızın yanında tüm örgütlü gücümüzle
olacağız ve böylesi desbotik amiriere gerekli cevabı mücadelemizle göstereceğiz.

T.C.
YARGıTAY

SekizinciCezaDairesi
YARGıTAYilAMI

ESASNO 1994/9724
KAR!'vR : 1994/10585
TEBUGNAMENO : 8 / 290 / 4
;zjnsjz lQp/anh ve gösteri yü/'ÜXÜşüyapmaktan sanıklar KenanAlpu, Ömer Akın, Mehmeti~ev,
Nergis Oziş, Ali Polot,KenanSungur,SünneliSelçuk'unyaPII!J!'!yargılanmaları sonunda;2911
Sayılı Konunun28/1, TCKnun 59, 64 S!J)'llıkanunun4. moddelerigereğince 1 er yılı 3 er ay
hapis, 133.000'er lira aijır para cezasıxtahükümlülüklerine,ertelemeyedair (BURSA)3. Asliy'e
CezaMahkemesindenvenlen21.12.1993 günve 269 esas1110 karar sayılıhükmünsüresiiçinde
Yargıtay'ca incelenmesi sanıklar vekilleri tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.
Başsavcılığından'tebliğname ile 22.9.1994 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği
dü ünüldü: •
Kabul ve uygulamayagöre para cezasınıneksik tayini aleyhe temyiz bulunmadığındanbazma
nedenisayılmamıştır. ' •
Sanık/arınmaaşzamlarınıprotestoamacıylaBursaAtotürkCaddesindebir oraya gelip bu zamma
kaııı tepkilerinialkışlarlaortaya koymalarıve ihtara gerek kalmadandağllmalanndOnibaret er.-
temlerin de 2911 sayılı yasaya aykınlık suçununyasal ögeleri bulunmaaığıgözelilmedenyazılı
biçimdemahkumiyenaran verilmesi.
Yasayaaykın olup bazm~ı gerektinnişsanıklarvekillerinin temyiz itirazlan bu itibarlo yerinde
görülmyş olduğuıidon hÜkmünbu sebepdendalayı istem gibı (BOZUlMASıNA), 5.10.1994
günündeoybiriıği ile karar verildi. , .. .
Başkan : Rı.Aksoy üyeler: R.Silnmez,N. Unver,N. Tankut,S.Çetinkol.

MUZAFFER KARAKAŞ'IN TUTUMUNA BURSAŞUBEMizOEN TEPKi
Maliye çalışanları olarak Bursa'da Sendikal örgütlenmeye başladığımız günden bu
yana çeşitli baskılara maruz kaldık. Bu baskılar izin vermeme soruşturma ve ce-
zalandırmalar şeklinde sürüp gitti. Hak arama mücadelemiz bu yolla engellenmeye
çalışıldı.

Hakkımızda beş adli soruşturma açıldı bu soruşturmalar leyhimize beraatle
sonuçlandı. Diğer taraftan kongre yapmaktan sendika kurmaya ve basın açıklaması
yapmaya kadar çeşitli zamanlarda farklı sebeplerle iki deta idari soruşturma açıldı bu
soruşturmalar sonucunda disiplin cezaları verildi ücretlerimiz kesildi. Buna karşın
Defterdarlık Sendikal çalışmalardan dolayı herhangi bir baskının uygulanmadığını
açıkladı. Bütün bu haksız uygulamaları kabul etmeyerek haklı mücadelemizi
sürdürmemiz ve hukuksal yollardan haklarımızı aramamızia birlikte idare müca-
delemizin önünü kesmek için bu kezde Tüm Maliye Sen Bursa Şube Başkanı sürmeli
Selçuk Söğüt'ü Aksaray/Güzelyurt Mal Müdürlüğüne sürgün ederek engelleme yo-
lunu seçmiştir.

Arkadaşımız 657 sayılıdevlet memurları kanununa göre memur olmasına ve iller
arasında tayine tabi olmamasına karşın sürgün edilmiştir. Diğer taraftan eşinin devlet
memuru olması nedeni ile yine böyle bir tayinin yapılamayacağına karşın sırf sen-
dikal örgütlenmenin engellenmesi amacı Ile sürgün yapılmıştır.

Bu haksız sürgüne karşı demokratik ve hukuksal mücadelemizi sürdürerek ve
kitlesel gücümüzü gerekirse kullanarak karşı koyacağız. Bütün bu uygulamalara
karşın haklı mücadelemiz sürdürülecektir.

Haksız kazanç vergi kaçakçılığı vurgun tatarı ve, yolsuzlukların üzerine git-
meyenlerin hak arayan ve onur mücadelesi verenlere karşı göstermiş oldukları an-
tidemokratik uygulamayı şiddetle kınıyoruz.
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TÜM MALiYE SEN

TBMM'ne, Parlementerlere ve Sendikalarımızl,n Yasallığını Tartışanlara
HUKUK DERSI

Sendikamız TÜM MAliYE SEN'in kapatılması istemiyle istanbul Valiliğinin
11.2.1992 tarih ve Beyoğlu 3. As. Hk. Mahkemesin de 1992/143 Esas sayılı dava
görüşülmüş 1993/177 sayılı kararı ile 9.3.1993 tarihinde Sendikamız lehinde karar ve-
rilmiştir. Bu karar istanbul Valililğince temyiz edilmiş Yargıtay 4. üncü Hukuk Dairesi
1993/9913 sayılı esas ve 1994/4235 sayılı kararı ile 3.5.1994 tarihinde kararı Sen-
dikamız lehinde onamıştır.

T.C.
BEYoGLU

3. Asliye HukukMahkemesi
KARAR

ESASNO
KARAR
HAKiM
KATip
DAVACı
VEKiLi
DAVALlLAR

1992/143
1993/177
BEKiRSITKIALPARSLAN14333
NAZAN KAÇAN
K.H. iSTANBULVALiLiGi
AV. EMiN KARGILI-ist.BarosuAvukotlonndon
1· iRFANERDEMoGLU2· HASAN YAGIZ 3- HÜSEYiNAKTAN
4' BAHTiYARALKAN 5- ABDURRAHMANUZUN 6· YASEMiNGÜRÇAY
7- iSMALiŞAHiN 8· BAYRAMKESTiN9· SAiM ÖZBAYRAK
AV. ALi KIRDOK·AV. RECEPMEMiş· ist. BarosuAvuk.
SENDiKAFAAliYETLERiNDURDURUlMASı
11.2.1992
9.3.1993

VEKiLlERi
DAVA
DAVATARiHi
KARARTARiHi

BeyoğluCumhuriyetSavcılığının11.2.1992 tarih 2859/2193 sayılı davanamesiyleaçılan
davanınyapılan açıkduruşmasısonunda:

Açıklanan davonamedeTüm Maliye Sen adlı sendikanınfaaliyetinin durdurulmasınave
kapatılmasınakararverilmesinintalepolunduğunugörülmüştür.

Davalılardavanınreddini istemişlerdir.
Taraflarındelilleri toplanmışve faaliyetinindurdurulmasıile kapatılmasıistenilenTümMaliye

SenSendikasımensuplarınınmemurstatüsündebulunduklarıişçi olmadıklarıanlaşılmaktadır.Bu
konuda taraRararasında uyuşmazlıkyoktur. Uyuşrnozhk2821 sayılı konununSendika kurma
hckkınmsadeceişçive işverenleretanınıptanınmadığınoktasındatoplanmaktadır.

IstanbulValiliği EmniyetMüdürlüğünün10.2.1992 tarihli 12678 sayılıyazısında bu husus
açıklanmışve Yargıtay9. HukukDairesinin23.11.1990 tarihli 1990/12212 es. 990/12425 K
sayılı ilamında bu gibi dcvcloro bakma görevinin Asliye Hukuk Mahkemelerindeolduğu be-
lirtilmiştir. Türk Hukuk Mevzuatındasendikanınfaaliyetinin durdurulmasıfeshini gerektirenbir
neden yoktur. Sendika özgürlüğüne ve örgü~enmehakkının kullanılmasınailişkin 87 sayılı
sözleşmeninonaylanmasınınuygun bulunduğunadair kanun 25.11 .1992 tarihli 3847 sayı ile
ResmiGazetedeneşredilmiştir.Bu sözleşmeyegöre ve açıklandığışekildedovchlcnn kurdukları
anlaşılansendikanınfeshinive kapatılmasınıgerektirecekbir neden bulunmadığındandavanın
reddi gerekir. Aynı hususlarDanıştay10. Dairesinin 10.11.1992 tarihli 91/262 es.992/3211
sayılıkararındabelirtilmiştir.

Bu durumda kamupersonelininsendikalaşmahakkınınkullanılmasınıengelleyenbir hüküm
bulund!91r:ı.dantümtoplanandelillerledavanın reddi gerekir.

HUKUM: Yukarıdanberi açıklanansebeplerle:
1- DavanınReddine,
2- Hazineharçtanmuafolduğundanharçalınmasınayerolmadığına,MahkememasraRarının

davacıyanındabırakılmasıno,
3· Davalı vekili için avuka~ık ücret tarifesine göre takdiren 250.000- vekalet ücretinin

davacıdonalınarakdavalılaraverilmesine,
4- T~myizikabilolmak üzereverilenkarar usulentefhimkılındı.9.3.1993
HAKIM 14333

T.C.
YARGıTAY

4. HukukDairesi
Sayı.:

Esas Karar
1993/9913 - 1994/4235

YARGITAVilAMI
: BeyoğluAsliye 3. HukukHakimliği
: 9.3.f993
: 1992 / 143 • 1993 / 177 ,
: istanbulValiliği adına HazineAvukahEminKargılı
: ırfan Erdemoğluve arkodo~an adlarına avuka~arıAli Kırdakve Recep

Memiş.
TaraRararasındaki sendikafaaliyetinin durdurulmasıdavası üzerine yapılan yargılama so'

nunda,Hamdeyazıl. nedenlerdendolayıdavanınreddineilişkinhükmünsüresiiçindedaVacıkurum
adınaHazineavukatıtarafındantemyizedilmesiüzerine,tetkikhakimi tarafındandüzenlenenrapor

, okunduktansonradasya incelendigereği konuşuldu.
DaS)'C!dakiyazılara kararın dayandlQI kanı~arlo ya~o uygun gerektirid nedenlere ve

özellikle delillerin değe~endirilmesindebir ısabetsizlik9Ö!'ülmemesinegöre yerinde bulunmayan
bütün!emyiz itirazlarınınredcliyleusulve yasaya'uygunolon hükmünONANMASINA: 3.5.1994
günündeoy çokluğuylakarar verildi.

Mahkemesi
Tarihi
Nosu
Davacı
Davalı

BaşkanV.
Cahil Keskin

üy,e
SalimOztuna

(.iye
Bilal Kartal

.. üye
UlküAydın
(Muhalif)

Not: Bukarar sendikalarımızı yasal görmeyen TBMM'siAnayasa A~ ve üst komisyonuna
ve komisyon başkanı DYP milletvekili Coşkun KlRCA'ya Sendikal faaliyetlerimizden
dolayı bizleri baskı, sürgün ve cezalarla sindirmeye çalışan bürokratlara, TBMM'nda
bulunan tüm milleıvekillerine Tebliğ olunur.
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HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANlUR

-

'ubelerden Haberler
ADANA

- Panel-
Adana Kamu Çalışanları Sendikaları Plat-

formunca oluşturulan sosyal Faaliyetler Ko-
misyonu tarafından "Kamu Çalışanları Sen-
dikalarının Dünü, Bugünü, Varını" konulu
PANEL, 29 Ekim 1994 tarihinde, Adana B. Şehir
Belediyesi Tiyatro Salonunda yapıldı.

TMMOB Adana iı Koord. Kurulunun
desteğiyle gerçekleşen panele. istanbul Eğit
Sen eski Genel Sekreteri Cengiz AŞKINCI ile
KÇSP Danışmanı Tonguç ÇOBAN konuşmacı
olarak katıldılar.

Propogandanın, duruyuların geç yapılması,
kitlenin katılımı için yeterli çalışmanın ya-
pılamaması, polisin duyuru pankartını in-
dirterek salon sorumlusuna panelin yapı 1-
mayacağını bildirmesi nedeniyle erken gelen iz-
leyicilerin geri dönmesi gibi oıumsuzluklara
rağmen, 200'ün üzerinde dinleyicinin katılımı
sağlandı.

Toplantıda tartışma, Konfederasyonlaşma
konusunda olmuştur. Konuşmacılardan Tonguç
ÇOBAN, "Memur hareketinin, 1989 işçi ha-
reketinden etkilenerek ortaya çıktığını ve 1991-
1992 yıllarında bağımsız hatta geliştiği ni kurulan
sendikaların iLC sözleşmelerinin kabulü ve
Danıştay'ın çeşitli kararlarıyla yasallaştığı,
çıkarılması düşünülen yasa tasarısının, memur
hareketinin bağımsız gelişimini engellemeye
yönelik olduğu, Kamu çalışanlarının KÇSP'nin
geçmişini değerlendirerek Konfederasyonlaşma
çalışmalarını yapmaları, bu çalışmaların,
çıkarılması düşünülen yasaya uyarlanmaya

'yönelik olduğunun düşünülmemesi gerektiği, bu
konfederasyon çalışmalarının tüm çalışanları
kapsaması gerektiği" yönünde görüş bildirdi.

Konuşmacı Cengiz AŞKINCI'da "Ekonomik
durumu giderek kötüleşen, 1995 yılında da daha
da kötüleşecek olan kamu çalışanlarının aslında
daha güçlenerek mücadeleyi yükseltmesi ge-
rekirken, bir durağanlık dönemine girdiği, ancak
bu noktada mücadelenin ya duracağı ya da yeni
mevziler elde ederek sıçrama yapması dışında
seçeneğin olmaması gerektiği, içinde bulunulan
durumda baskılar, yıldırmalar ve çeşitli ne-
denlerle zayıflamakta olan sendikaların kon-
federasyonlaşmaya gitmesinin sağlıklı ola-
mayacağı tabandan gelen taleplerden hareketle
KÇSP öncülüğünde eylemlerin pekala ör-
gütlenebileceği, konfederasyonlaşmanın mü-
cadelenin zorlaması ile ortaya çıkmadığı, dışsal
etkiyle gündeme geldiği, konfederasyonlaşmaya
karşı olmadığı, ancak biçim ve zamanlamanın
yanlış olduğu" görüşlerini dile getirdi.

izleyicilerin çeşitli soruları ile açılan ko-
nularda tartışmaların oldukça canlı geçtiği, daha
önce genel bilgilerde!) yoksun -ya da eksik- ola-
rak tartışılan Konfederasyon konusunda en
azından asgari bilgiler edindikleri, bu anlamda
faydalı olduğu, toplantı sonunda katılanlarca dile
getirilen ortak mutabakatıardı.

ADANA ŞUBE YÖNETiM KURULU
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SAMSUN
Birliğimiz
Gücümüz,
Gücümüz

Onurumuzdur
28 Mayıs 1994 Cumartesi günü Başkent Ankara'da.

Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu tarafından
düzenlenen eylemliliğe TÜM MALivE SEN SAMSUN
ŞUBESi olarak 48 üyemizle katıldık. Başbakanlık
önünde Kamu Çalışanlarının seslerine, seslerimizi
kattık ve 29 Mayıs1994 Pazar günü sabaha karşı
Samsun'daydık.

4 Haziran 1994 de işyeri Temsilcilerimiz ve
üyelerimizle bir araya gelerek ANKARA
BAŞBAKANlıK EVLEMLiLiGi'nin ve örgütlülüğümüze
gelebilecek ola-sı saldırıları değerlendirdik. Haziran
ayı ortalarında da tartışmalarımızdan çıkan sonucun
doğru olduğunu gördük çünkü; işveren 28 Mayıs 1994
Cumartesi günü Ankara'da olduklarını tesbit edebildiği
arkadaşlarımı-zın ifadelerini istiyor, soruşturma
başlatıyordu. Bu gelişme üzerine defalarca toplantılar
düzenledik işyerle-rimizle, üyelerimizle
değerlendirmeler yaptık ve son olarak ŞubeTemsilciler
Kurulu toplantımızdan 4 kararla çıktık.

1- Ön soruşturma aşamasında ifadesi istenen ar-
kadaşlarımız Ankara'ya ekmeğini ve onurunu korumak
için gittiklerini söyleyecek, büyük bir kararlılıkla kısaca
bu şekilde ifadelendirdiğimiz şekilde ifade verecek-
lerdi.

2- Vazılı savunma 'utenmesi halinde gerekli hukuki
bilgi ve detayları da içeren ancak özellikle 28 Mayıs
1994tarihinde Ankara'da olduğunu bildiren, bunun
sendikal Faaliyet kapsamında olduğundan cezaları-
dırılamayacağını dile getiren savunmalar hukuk sek-
reterliği tarafından hazırlanacak ve tüm arkadaşlarımız
hazırlanan bu ortak savunmaya kullanacaklardı.

3- Cezalandırma gündeme gelirse TÜM MALivE
SEN SAMSUN ŞUBESi olarak arkadaşlarımız sa-
hiplenilecek onlar adına gerekli itiraz davaları Sen-
dikamız tarafından açılacak ve üyelerimiz sonuna
kadar savunulacaktı.

4-Vine cezalandırma gündeme gelirse bu tür bir
davranış kitlesel bir şekilde protesto edilecek, olay ge-
nel anlamda Kamuoyuna duyurulacak ve cezalan-
dırılması muhtemelolan arkadaşlarımızia DAVANIŞ-
MA ADıNA bir kampanya başlatılarak en azından
maddi kayıpları olabildiğince karşılanmaya çalışıla-
caktı.

VE CEZALANDIRILDIK;
Ama yılmadık, yorulmadık mücadele azmimizi bi-

ledik işveren tarafından bizlere verilen 1/30 oranında
maaştan kesme cezası ve buna bağlı olarak 6 ay süreli
ek ücretlerimizin kesilmesi noktasında TÜM MALivE
SEN BiZLERi SAHipLENDi.

Önce ön soruşturmalarda birlikteydik, sonra ortak
savunmalarımızı verdik ve kararlılığımızı sürdürdük
ardından cezalar yağmaya başladı ve TÜM MALivE
SEN SAMSUN ŞUBESi de bizler adına işverene idari
yargıda yürütmenin durdurulması ve kararın iptali is-
temli davalar açarak gereken cevabı verdi.

Davalarımızı kazanacağımıza· inanıyoruz, ka-
zandığımızda yine bu sayfalardan haklılığımızı sizlere
duyurmaya söz veriyoruz.

ARALIK 1994

20 Eylül 1994 öğlen saatlerinde, Defterdarlık
önünde yaklaşık 400 arkadaşımızın katılımı ile kitlesel
bir basın açıklaması yaptık. Pankartlanrnız ve sı0-
ganlarımızla yaşanan olumsuzlukları Kamuoyuna bil-
dirdik. işverenimizin açık karşı tavrı ve emniyet
güçlerinin psikolojik anlamda baskı unsuru olmalarına
rağmen kesimizi duyurduk. Ve eylemliliğimizin 1-2 saat
sonrasında basın açıklamamıza' karşı açık tavır alan
Defterdar Vardımcımız Muharrem DÖRTKOL'un An-
talya'ya tayin edildiğini duyduk. Ne üzüldük ne de se-
vindik. Çünkü işveren her zaman her yerde işverendir.
Biri gider biri gelir sonuçta değişen hiçbir şey değildir.
Önemli olan çalışanların birlik ve beraberlik içerisinde
örgütlü bir şekilde birbirlerini sahiplenmesi ve
mücadelesidir.

Karadeniz Bölge Toplantısı - SAMSUN

20 Eylül 1994 eylemliliğimiz basında
- TÜM MALivE SEN ÜVELERiNE SAHip ÇıKTı'
- ANKARA VÜRÜVÜŞCÜLERiNE CEZA VAGI-

VOR.
- TÜM MALivE SEN'DEN CEZALANDIRMALARA

TEPKi.
- MALivECiLERE CEZA

vs. gibi başlıklarla yer aldı. Verel radyo ile te-
levizyonlar bizim sesimizi ve haklı taleplerimizi
ulaşabildiği her yere iletti. Onlara da teşekkür edi-
yoruz.

Cezalandırıldığımız günden bu yana iki aydır maddi
kayıplarımız Samsunda'ki TÜM MALivE SEN üyesi
olsun ya da olmasın BÜTÜN MALivE ÇAlı-
ŞANLARıNıN katıldığı 6 ay süreli DAVANIŞMA
KAMPANVASI'ndan ve şubemiz gelirlerinden dü-
zenli olarak karşılanıyor. Genel Merkezimizde gücü
oranında bizleri destekleyeceğini Şubemize bildi-
rerek ülke genelindeki örgütlülüğümüzün tavrını ve
dayanışmasını sağlayacağına inanıyoruz. Tüm ör-
gütlülüğümüze TÜM MALiYE SEN'e teşekkür edi-
yoruz. .

Samsun Defterdarı tarafından maaş ve fon kesme
cezasıyla keyfi cezalandırılan bizler Ahmet ESEN,

Atila BAT, Bayram DOGRU, Bayram VILMAZ, Cemal
SAGNAK, Dursun BAVAR, Erkan KARATAŞ, [lhan
BAŞOGLU, ilkay UZ, Mehmet EREN, Muhittin AVDIN,
Mustafa ARDAN, Mustafa iHTiVAROGLU ve OSMAN
BiçER olarak diyoruz ki,

BASKıLAR Bizi YILDIRAMAZ

Osman BiçER
TÜM MALiYE SEN

SAMSUN ŞUBE SEKRETERi
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KARADENIZ BOLGE TEMSILCILlGI

8.DÖNEl\1TOPLANllSI SAMSUNDA YAPllDI
8 ilimizden toplam 14 yönetici ve işyeri temsilcisi

ile Sendikamız Genel Başkanı lrtan ERDEMOGLU
toplantıya katılmışlardır.

Tüm Maliye Sen Karadeniz Bölge 8. dönem top-
~antlsı Basına açık olarak ve bu Genel Başkanımız
ırfan ERDEMOGLU'nun açılış konuşması ile top-
lantıya başlanmıştır.

Genel Başkanımızın ardından Bölge Dönem
Yürütmesi Başkanı ve Artvin iı Temsilcisi Fahrettin
KURT'ta bir konuşma yapmış, konuşmaların
ardından Basın Mensuplarının sorularına geçilmişve
soruların cevaplandırılmasının ardından gündem
görüşülmeye başlanmıştır.

Görüşüten gündem sonucunda aşağıdaki ka-
rarlar alınmıştır;

A- 24-25 Eylül 1994 tarihlerinde istanbul yapılan
2. Olağan Merkez Genel Kurulumuz bir takım ek-
sikliklerine rağmen olumlu bir şekilde yaşanmış ve
sonuçlanmıştır.

B- Karadeniz Bölge Örgütlülüğümüze dahilolan
Temsilcilik ve Şubelerimiz genelolarak K.Ç.S.P'dan
iletilen tüm eylem ve etkinlik kararlarını hayata
geçirmiş, K.Ç.S.P. kararlarının dışında sadece
SAMSUN Şubemiz tarafından şubenin özel koşulları
gereği 20 Eylül 1994 tarihinde bir Basın açıklaması
yapılmıştır.

c- Sendikamızın içinde bulunduğu mali sorunlara
ilişkin olarak yapılan değerlendirme sonucu;

1) Sendika Genel Merkezine Bölge Örgütlü-
lüğüne dahil tüm iller tarafından kendilerine daha
önceden bildirilen Genel Merkez aidat paylarının
düzenli olarak ödenmesi,

2) Sendikamız Genel Merkezi düzeyinde
oluşturulmuş olan dayanışma fonu aidat paylarının
aksatılmadan ödenmesi.

3) Mali konularda aidat ve dayanışma aidatı
borcu olan Karadeniz Bölgesi dahilindeki ör-
gütlülüklerimizin mevcut borçlarını en kısa sürede
ödemeleri ve mali konularda bundan sonra daha da
titiz davranmaları kararlaştırılmıştır.

0- Bölgemiz düzeyinde Örgütlülüğü olmayan ya
da zayıf olan illere yakın olan Temsilcilik ya da
Şubelerimiz tarafından örgütlenmenin sağlanmasına
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

E- Sendikalar arasında iş kolu bilriğinin
sağlanması gereği kabul görmüş, Konfede-
rasyonlaşma konusunda ise aşağıdaki görüşlere
yer verilmiştir;

1) Konfederasyonlaşma bir üst yapı olarak ih-
tiyaçdan doğmalı ve oluşturulabilmelidir.

2) Konfederasyonlaşma konusunda kitlelerin

söz, yetki ve karar hakkı tanınmalıdır.
. 3) Konfederasyonlaşma konusunda taraf olan

tümSendikaların görüşleri alınarak kurulması olası
olan Konfederasyonun ilkeleri ve amaçları taraf olan
Sendikalarla birlikte saptanmalı ve Konfederasyon
tüm çalışanlara açık olmalıdır.

4) Konfederasyonlaşma yürütme kurulu ilgili
amaç ve ilkelerin belirlenmesi, teknik ve hukuki alt
yapının oluşturulması ve taraflar arasında bu ko-
nularda gerekli bilgi alış verişinin sağlanması, top-
lantılar düzenlenmesi konusunda görevlen-
dirilmelidir.

5) Konfederasyon kurulana kadar K.Ç.S.P. ve
EŞGÜDÜM Komitesi fiili varlıklarını sürdürrneli,
Konfederasyonun tüzel kişili§inin kazanılmasının
ardından tek bir çatı altında yer almalıdır.

F- 9. dönem Bölge toplantısının yeri SAMSUN ili
olarak tesbit edilmiş olup, toplantı tarihi dönem
yütürmesine seçilen SAMSUN, ORDU, SiNOP
örgütlülüklerimizin ortak kararı ile koşullara göre,
birlikte belirlenmesi ve Karadeniz Bölge örgütlülü-
ğümüze bildirilmesi gerekli görülmüştür.

Mustafa iHTiVAROGLU
Samsun Şb. Bşk.

•
ISTANBUL .

Istanbul Defterdanyla Şubelerimiz Görüştü
Tüm Maliye Sen'in 1. 2. ve 3. Nolu Şube Yönetim

kurulumuzdan oluşturulan heyet 4.11.1994 tarihinde
istanbul Defterdarı Alper Kuş ife görüşerek, bizleri
çok yakından ilgilendiren sorunları ve bu sorunlara
ilişkin çözüm önerilerini iletmiştir. Bu görüşmede
bizlerin önerisi ve Defterdarın yaklaşım tarzı mad-
deler halinde aşağıdaki gibi geçmiştir.

1- KREŞ
15 bin maliye çalışanının bulunduğu isı. Def-

terdarlığı bünyesinde kreşin bulunmaması çocuklu
aileleri maddi ve manevi yönden olumsuz et-
kilemektedir.

Bu sebeple Hazineye ait bina ya da arazilere
muhakkak kreş yapılması gerekmektedir.

Defterdarlık: Vatan Caddesindeki Komplekste
kreş için muhakkak yer ayrılacak, Kocamustafapaşa
VD. ile Fatih Mal Müdürlüğünün binaları kısa süre
içersinde kreş yapılacaktır.

2- SERVis
Bugün mevcut 55 araçla 3000'e yakın personel

taşınmaktadır. Evadresieri ile işyerlerinin farklı yer-
lerde olması, istanbul gibi bir ilde ulaşımı çok zor
koşulları getirmiştir. Maddi olarak 400.000.- TL.
komik zam alan biz kamu emekçilerinin ulaşım için
bu paradan fazla bir harcama yapması büyük olum-
suzluklara sebep olacaktır.

Bu nedenle servisler kesinlikle kaldırılmamalı,
servislerin ücreti gelir idaresini geliştirme fonundan
karşılanmalıdır.

Defterdarlık: Bu konuda kesin bir şey söy

Iememekle birlikte, servislerin kaldırılması nok-
tasında olumsuz şeyler olacağını bildiğini ifade
etmiştir.

3- SÖZLEŞMELi PERSONEL
Son dönemde alınan yaklaşık 3000 sözleşme li

personele 6 aydır zam yapılmadığı enflasyonun % 10
ulaştığı bu dönemde bunun mantığının an-
laşılmadığı ve keyfi bir tutum olduğu.

Defterdarlık: Mevcut sözleşmeli personelin 1 ay
içerisinde kadroya geçirileceğini ve katsayı artış-
larından yararlanacaklarını söylemiştir.

4- DENETiM
Mevcut Denetim ekibinin kişisel tercihlerden çok

bilgi ve deneyim göz önünde tutularak oluşturulması
gerektiği, ayrıca bu çalışmalarda ödenen ücretten en
geniş kesimin yararlanmasına fırsat tanınması ge-
rektiği söylenmiştir.

Defterdarlık: En kısa zamanda yazılı ve sözlü bir
sınavın düzenleneceğini bu sınavda başarılı olan-
ların dönüşümlü olarak çalışmalara katılacağını be-
lirtmiş~ir. i .

5- IDARI BASKıLAR
Belli istisnalar dışında Vergi Dairelerinde yasal

dayanaklardan uzak Müdür, müdür Yrd. ve Şefler
tarafından çalışanlar üzerinde keyfi baskılar uy-
gulanmaktadır. idareciler işyerlerinde çalışma ko-
şullarındaki olumsuzlukları makama yansıtmayarak
olumlu puan toplama çabasında ve kişisel ilişkiler
dışında da başkaca bir işlevde bulunmamaktadırlar.
Bu nedenle dairelerde gelişen olaylarda ça-

Iışanlarında muhakkak görüşü alınmalı. Sen-
dikal çalışmalardan dolayı yapılan baskılara derhal
son verilmelidir.

Defterdarlık: Sendikal çalışmalardan dolayı asla
ceza verilmeyeceği dairelerdeki uygulamalar ko-
nusunda hassasiyet gösterileceğini söylemiştir.

Ayrıca hizmetli personelin giysi yardımlarındaki
yetersizlik ve giysilerin kalitesizliği, yemek ücretinin
zamlanması, yemek ücretlerinin kaldırılarak ücretsiz
verilmesi, yemekhanesi olmayan birimlerin isimleri,
yemekhane koşullarının düzeltilmesi.

V.H.K. işletmelerinin çalışma koşullarının
zorluğu, Radyoaktif ışınlardan etkilenmelerinden
dolayı yıllık izinlerine ilaveten 1 ay izin verilmesi ko-
nuları iletiimiştir.

MALivE EMEKÇisi ARKADAŞ
Yukarıda sıraladığımız taleplerimizi istanbuldaki

işveren konumunda olan, Defterdarımıza ilettik, bu
sorunların çözümüne iyi niyetle de yaklaşılsa çeşitli
nedenlerden dolayı kalıcı çözümler getirilmemiştir.

işyerlerimizde, çalışarak hizmeti üreten, vergileri
toplayan, sizlerin bu haklı taleplerine sessiz
kalınması idarenin siyasi bir tercih nedenidir.

Şu iyi bilinmelidir ki, bundan önce olduğu gibi
önümüzdeki günlerde de örgütlü olarak vereceğimiz
mücadeleler hak alma noktasında tek dayanağı-
mızdır. Ve bizler bu haklı mücadelemizde el ele,
omuz omuza sürdürerek muhakkak kazanacağız.

istanbul 1-2-3 Nolu Şubeler

TÜM MALİYE-SEN
Tüm Maliye Çalışanları

Sendikası
Aylık Yayın Organı

Kuruluş: 3 Şubat 1992

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
Tüm Maliye Çalışanları
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YAYıNA HAZıRLAYAN

TURAN AKKILIÇ
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Nar. M.ARAŞ
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Gönderilen yazıların yaymlanmasma
Yönetim Kurulu kwar verir. Sorumluluk

yazara aittir. Yazı ve resimler yaymlansm
yaymlanmasm geri verilmez.
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Yüzdelik Zamlara
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Sürgün ve

Cezalara Karşı

TUM MALiYE SEN


