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içindekiler

2 Şapka Düştü, Kel Göründü
Işle Myk yaşanan sekiz yıllık bir dönem sonrasında 1987-89 yıllan işçi
sınıfının kendi talepten doğrulıusunda alanlara çıklığı, 1990 yılı kamu
emekçilerinin mücadele bayrağını açlığı ve 1991.92 yıllan da yine kamu
emekçikrinin "Grevli-Toptusözleşmeü Sendika" için eykm yıllan oldu.

5 Demagog Siyacılar ve Toplum
Türkiye demokrasi ve siyasa açısından pek yetkin mr durumda
bulunmadığını geçirdiği tecrübelerle sabiıleşıirmiştir: Çünkü iradesini ortaya
koyarken belli kriterleri, olgulan değerlendirmeden samıfikir ııe önyargı ik
hareket etmekie ve bu durum styaalann işine gelmektedir.

6 1. Olağan Genel Kurulumuz Yargı Kararı ile Yapıldı
Kurulsayda ülke genelinde uygulanan anti-demokratik tavır ııe davranışlar
eleştlrilirken alternatif yaşam tarzının ip uçları verilmeye çalışıldı. Devletin,
kamu çalışanlan sendikalan üzerinde oynadığı oyunlar teşhir edilirken,
delegeterin büyük bir çoğunluğu devlet sendikacılığının tehlikesi üzerinde
durdular.

8 Tüm Maliye Sen 1. Olağan Genel Kurul Açış
Konuşması
Onbinlerce kişi toplandık ve yüzlerce km. yürüdük.. Iş bırakamazsımz dediler,
iş bırakuk. Şimdi de GREV yapamazsınız, sizlere grev hakkı tanımayız ~
diyorlar. Bizler de GREV YAPARAK GREV HAKKıMıZı KAZANACAGIZ.
Şunu iyi biliyoruzki, haklar mücadele vererek kazanılır.

10 1. Olağan Genel Kurul Faaliyet Raporu
12 Eylül'k birlikte sermaye çevreleri karlanna karlar kasarken, emekçiler
için işsizlik ve yoksulluk dayanılmaz boyutlar aldı: Rüşveıçiler, hayali
ihracatçılar, yeni milyarderler 12 Eylül ile birlikte mantar gibi bittiler.
Emekçilerden kesilen vergiler kredi adı allında işvereniere hibe edildi.

13 Memur Sendikaları Yargı Önünde
Bizler polisin müdahalesine direnerek ve adliye önünü miting alanına
çeııirip, haklı davamızi da elimizde birer dilekçeyle arkadaşlarımula birlikte
yargılanmak istediğimizi 2. saatten fazla eylemle kamuoyuna duyurduk..

14 Yeni Bir Döneme Girerken
Bütün bunlara rağmen hükümet artık geri döndürükmez olan taleplerin bir
kısmını doğrudan reddetmek yerine, bu taleplerin içini boşaltarak
etkisizleştirmeşi amaçlıyor. Kamu emekçilerinin grevli-toplu sözleşmeli

. sendikalaşma talebi karşısında da bu politika uygulanmaya çalışılıyor.

18 Söz, Yetki, Karar Hizmet Üretenierin
Bir başka ilgi çekici durum, çalışma için seçilen personelin önemli bir
bölümü işyerlerinde keyfi uygulamalara karşı çıkan, aktif sendika liyekrinin
oluşıurmasıydı: Başlangıçta çalışanlarm şaşkın, kuşkulu, ne yapılacağını
bilmeyen tepkileri özellikk aktif sendika üyekrinin önderliğinde
örgütlenmeye çalışılmışlır.

20 Hizmetli Personelin Hakları
Acaba biz HIZMETLlLERE (YHS) de aynı şekilde verilmesinde ne gibi bir
sakınca görülmüştür?Tam tersine ihıiyaca cevap verecektir.
Stardartının belirtilmiş olması o fiyatın kendisine ödenmesi daha faydalJ
olacaktır: Hem de keyfiyetin önüne geçecektir.



HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANıLIR

Şapka Düştü, Ket Göründü
m Eylül cuntasının ortağı 0-
••• lan ANAP, 1983 seçimleri
öncesinde bizlere bir sürü vaat
sıralıyordu. Ortadireğin güçlen-
dirileceği, refahın artrrılacağı,

İşte böyle yaşanan sekiz yıl-
lık bir dönem sonrasında 1987-
89 yılları işçi sınıfının kendi ta-
lepleri doğrultusunda alanlara
çıktığı, 1990 yılı kamu emekçile-

16.7.1992 Ankara Tüm maliye Sen üyeleri Bakanlık önünde

enflasyonun düşürüleceği, yatı-
rımların hızlandınlıp gelir dağı-
lımının düzeltileceği propagan-
dasını yaparak, yalan vaatlerle
ezici bir çoğunlukla iktidar olup
8 yıl iktidarda kalmayı başardı.

ANAP, iktidarı eline geçir-
dikten sonra, siyasi krizin tüm
faturasını baskı ve şiddet politi-
kalanyla halka çıkarttı. Ekono-
mik krizi ise ücretleri ve köylü-
lerin taban fiyatlarını dondura-
rak çalışan emekçi halkın sırtına
yükledi. Aynı dönemde hayali
ihracatçılar, köşe dönücüler. ba-
tık kredi zenginleri servetlerine
servet kattılar. KiTlerin yağma-
Ianması. devlet arazilerinin par-
ti yandaşlanna parscllcnmesi
had safhaya ulaştı. Ahlaki yoz-
luk ve çürüme tarihte görülme-
miş boyutlara vardı.
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rinin mücadele bayrağını açtığı
ve 1991-92 yıllan da yine kamu
emekçilerinin "Crevli- Toplu-
sözlcşmeli Sendika" için eylem
yıllan oldu.

kim 1991 erken seçimleriyle bir-
likte de DYP-SHP koalisyon hü-
kümetini allayıp pullayıp hal-
kın umudu haline getirerek ikti-
dar yapmayı başardılar.

20 Ekim seçimlerinde,
TBMM'de grubu bulunan ya da
bulunmayan tüm siyasal parti-
ler seçim meydanlarında, TV
ekranlarında ve basında kulak-
lanmızı patlatırcasına şu vaatle-
ri haykınyorlardı:

NELER VAADEITİLER ?
tl' Yıllardır demokratikleşme

özlemi çeken topluma, Tam
Demokratik Bir Türkiye,

tl' İnsan haklarına saygılı, çağ-
daş-demokratik bir hukuk
devleti,

tl' Yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşve-
te ve talana karşı şeffaf bir
yönetim,

tl' Huzur, güven ve refahın
sağlanması,

tl' Yüzde 70'lerde seyreden enf-
lasyonun birinci yıl sonunda
yüzde 40'lara, 500 gün sonra

işte böyle yaşanan sekiz yıllık bir dönem sonrasında
1987-89 yılları işçi sınıfının kendi talepleri
doğrultusunda alanlara çıktığı, 1990 yılı kamu
emekçilerinin mücadele bayrağını açtığı ve 1991-92

yılları da yine kamu emekçilerinin "Grevli-
Toplusözleşmeli Sendika" için eylem yıllan oldu.

1991 yılında egemen güçler,
ANAP iktidarından ümidini ke-
sen halka karşı düzenin diğer
sitepmeslerini ve "demokratik-
leşme" vaatlerini devreye soktu-
lar. Halkın tüm sorunlardan
kurtuluşunu sağlayacak bir çö-
züm gibi devreye sokulan 20 E-

ise tek rakamlı bir orana in-
dirilerek enflasyon canavan-
nın yokedilmesi,

tl' Yatırımların hızlandırılarak
gelirlerin yükseltilmesi,

tl' Anayasa değişikliği ve top-
lumla birlikte hazırlanacak



yeni bir Anayasa,
tl 12 Eylületiler ve işkence ci-

lerden, hayali ihracatçılar-
dan ve ülkeyi talan eden
hırsızlardan hesap soru lma-
sı, Yıllardır sindirilen ve
susturulan toplumun önün-
deki anti- demokratik tüm
engellerin kaldırılması ve
örgütlü (sivil) bir toplum
yaratılması,

tl Karakolların ve resmi ku-
rumların şeffaf ve halka açık
olması,

tl Konuşan Türkiye'nin yara-
tılması,

tl 12 Eylül'ün yarattığı YÖK,
Olağanüstü Hal Yasası, Çe-
kiç Güç ve koruculuk uygu-
lamasına derhal son verilme-
si,

kaldırılması ve ta-
rafların kendi insi-
yatifleri ile sözleş-
me yapabilmeleri-
nin sağlanması,
tl Parasız tedavi
uygulamasına geçil-
mesi ve herkese ye-
şil kart dağıtılması,
t/ Asgari ücretin
vergi dışı bırakıl-
ması,
tl Kamu çalışanla-
rı için grevli ve top-
lusözleşmeli sendi-
ka hakkının yasal
düzenlemelerinin
yapılması.

Bu ve benzeri va-
atler bugün bu partilerin arşiv-
lerinde tozlu raflara atılmış bir

Örgüüenmek isteyen kamu çalışanlannın üzerine
polisle, sürgün, soruşturma ve tutuklamalarla gittiler.
Açılan sendika şubelerinin kapatılması, üyeler
hakkında soruşturma açılması, sendika üy'~si işçilerin
işten atılması gündelik olaylara dönüştü. Universiteler

polis tarafından işgal edildi, hak ve özgürlük isteyen
herkes anarşist ve terörist olarak ilan edildi.

tl Devlet Personel Yasası'nın
değiştirilmesi ve sözleşmeli
personel uygulamasının
son bulması,

tl Grev yasaklarının kaldınI-
ması ve grev ertelernesi uy-
gulamasına son verilmesi,

tl Yüksek Hakem Kurulu'nun

sonraki seçimleri bekliyor. Ama
bunları söyleyen iktidar ve ikti-
dar ortağı siyasi partiler bir yıl-
da neler yaptılar?

NE YAPTıLAR ı
Örgütlenmek isteyen kamu

çalışanlarının üzerine polisle,
sürgünlerle, soruşturma ve tu-

MANUKYAN ÖDÜLLERiNE ÖDÜL KATıYOR
2 Ekim günü, İstanbul Timret Odası'nın düzenlediği,

1991 yılının en fazla vergi ödeyen işadamı ve kuruluşları-
na ödül dağırma töreni, Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıl-
dı, Başbakan Demirel'in de bulunduğu ve 250 işadamı ve
kuruluşun ödüUerini aldığı törende, genelcv patroniçesi
Matüd Manukyan'a alım plaket ve takdirnamesini Türki-
re Odalar ve Borsalar Birliği başkan vekili Fuar Miras
verdi. Tabii, ödülü verirken Manukyan'ın "başarılarının"
devamını dilerneyi de ihmaletmedi.

Manukyan'ın ne kadar "başarılı" olduğunu anlatmaya
gerek yok herhalde. Ne de olsa yıllardır pek çok ödül al.
dı, alışıldık bir durum bu. Manukyan bunca paraşı kendi
vücudunu satarak kazanrrıadığına göre. bu "başarısını" bi- sisteme ve onun kurumlarına borçludur Manukyan bu ba-
rilerine borçlu olmalı. •.. şartsını.

Herşeyden önce, yaşamlarını sürdürebilmek için vücı- Herşey alımı, satılır bu düzende. Bırakın cinselliği, yaşa-
dunu satmaktan başka çaresi kalmayan insanlar yaratan munız bile.

tuklamalarla gittiler. Açılan sen-
dika şubelerinin kapatılması, ü-
yeler hakkında soruşturma açıl-
ması, sendikalaşmak isteyen iş-
çilerin işten atılması ..gündelik o-
laylara dönüştü. Universiteler
polis tarafından işgal edildi, hak
ve özgürlük isteyen herkes a-
narşist ve terörist olarak damga-
Ianmaya çalışıldı.

. Şeffaf bir yönetim diyenler
yolsuzluk, hırsızlık v.e talanı ay-
yuka çıkardılar, Kl'T'ler yine
devlet erkini ellerinde tutanların
arpalığı olarak kullanıldı. Hu-
zur, güven ve refahın sağlanma-
sı şöyle dursun gelir dağılımın-
daki dengesizlikler had safhaya
ulaştı. Hayatı bir avuç zengin i-
çin cennete emekçiler içinse ce-
henneme çeviren uygulamalar
sürdürüldü.

Hastalar hastanelerde rehin
kalmaya, evini barkını satıp te-
davi olmaya çalışmaya ve yatak
sırasını beklerken ölmeye de-
vam ettiler.

Enflasyonun emekçilerin ce-
binden gaspedilen para olduğu-
nu hep gizlediler, yüzde 70 enf-
lasyon bir yılın sonunda yüzde
BO'lere ulaştı. Işçilere, memurla-
ra verilen ücretler ise hep enflas-
yonun altında kaldı. Kısacası acı
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reçete yine çalışanlara çıkartıldı.

Hükümet bir yıllık dönemde
yatırımları artırmak şöyle dur-
sun, atıl durumdaki yatırımları
bile devreye sokamadı. Yıllardır
uygulanan anlayışlar devam et-
tirilerek batık şirketler destek-
lenmeye çalışıldı, KiTlerin özel-
leştirme adı altında işverenlere

sanlar olarak adlandırılmakta
ve asla teşhir edilmemektedir-
ler. Koalisyon Af formülüyle bu
uygulamayı da sürdürdü.

İnsanlar gece yarısı evlerin-
den alınıp sorgulandılar, işken-
ce gördüler ve "kaybedildiler",
faili meçhul cinayetlere kurban
edildiler. Polis hem yargı hem
de infaz görevini üstlendi, so-
kaklarda insan avı sürdü, devlet
yönetimi polis devleti oldu.

Konuşan Türkiye yaratacak-
larını söyleyenler,
konuşan insanlara
baskı yaptılar, ba-

sın ve ileti-
şim organla-
rını egemen
düşünceler
in dışında
kullananla
rı milyar-
larca lira-
lık para

cezalarına
çarptırdılar,
gazete büro-

ları basıldı,
muhabirlcr öl-

dürüldü.
Gençliğin
başının

belası YÖK uygulaması sürdü-
rüldü, Olağanüstü Hal, Çekiç
Güç ve koruculuk sistemi daha
da geliştirildi, infaz timleri ye-

l-R:Aı

peşkeş çekilmesine yönelik uy-
gulamalar sürdürüldü. Yapılan
tek yatırım, her ile bir cezaevi
yapmak oldu.

İşbaşına gelir gelmez kendi-
sini iktidar yapan güçlere karşı
minnet borcunu ödemek iste-
yen hükümet, vergi ve SSK afla-
rı çıkarttı. Hükümet işverenlere
karşı minnet borcunu ödemesi
gerekiyordu. Çözüm bulundu:
Af!

işverenlerin ücretlilerin
bordrolarından her ay peşin o-
larak kestikleri vergi ve SSK
primleri yıllardır faizsiz kredi o-
larak kullanılmakta ve ancak
taksitle geri ödenmektedir. Tril-
yonlarca vergi kaçıran kişiler bu
ülkede "namuslu", "onurlu" in-

4 Kasım 1992

Koalisyon ve bugüne kadar işbaşına gelen
hükümetlerin vaatleri ve yaptıklan karşılaştırıldığında
görüyoruz ki, örgütlü mücadele verilmeden hiçbir
hakkın kazanılması mümkün değil. Nasıl sendika
hakkımızıfiili mücadele ve örgütlülüklerle koparıp
aldıysak, bugün de başta grev ve toplusözleşme olmak
üzere tüm haklarımızı kendi gücümüzle almalıyız.

sek kazanabiliriz. Bunun için
Kasım, Aralık, Ocak ayları ka-
mu çalışanlarının sesini yükselt-
tiği ve örgütlü gücünü harekete
geçirdiği günler olmalı. Bugöre
v hepimize düşmektedir.

Tüm Maliye Sen
Yayın Kurulu

tiştirildi.

Yolsuzluk, rüşvet ve hayali
ihracatların üstüne gidecekleri-
ni söyleyenler aynı uygulamala-
rı devam ettirdiler. 12 Eylül'ü
yapan kadrolara devlet kade-
melerinde görcv verip, bizleri

bu zatlarla yönetmektedirler. Ö-
zal'ı Çankaya'nın işgaleisi ola-
rak görenler onun başlattığı uy-
gulamaları sürdürdüler. 12 Ey-
lül'e karşı olanlar ülkeyi Milli
Güvenlik Kurulu kararlarıyla
yönettiler. Orgütlü toplum iste-
diklerini söyleyenler örgütlen-
meye çalışan insanların karşısı-
na asker, polis ve yargı organla-
rını çıkartıp örgütlenen kamu
çalışanlarının sendikalarını ka-
patmaya. sendikalara üye olan
işçiler işten çıkartıldı.

NE YAPMALIYIZ?
Koalisyon ve bugüne kadar

işbaşına gelen hükümetlerin va-
atleri ve yaptıkları karşılaştırıl-
dığında görüyoruz ki, örgütlü
mücadele verilmeden hiçbir
hakkın kazanılması mümkün
değiL.

Nasıl sendika hakkımızı fiili
mücadele ve örgütlülüklerle ko-
parıp aldıysak, bugün de başta
grev ve toplu sözleşme olmak
üzere tüm ekonomik-
demokratik haklarımızı kendi
gücümüzle almayı hedeflemeli-
yiz. Ancak bu kez, örgütlülüğü-
müzü daha da geliştirerek mü-
cadelemizi süreklileştirrneli ve
taleplerimizin her an takipçisi
olmalıyız.

Unutmamalıyız ki, sadece
biz istersek ve mücadele eder-



Denıagog Siyasacılar ve Toplunı

•
liiIoplum kendi içinden belli kri-
••• terlerde kendini yönetecek o-
lan kişileri seçimle iş başına getirir
ve o insanlara hükümet olma hak-
kını verirler. Toplum kendini yöne-
tecek kişileri seçerken kendi düşün-
ce yapısına uygunluğu yanısıra yö-
neticilik düşüncelerine, yapmayı ta-

rına grevli-toplu sözleşmeli sendika
hakkı tanıyacakları ve bu konuda
gerekli yasal düzenlemelerin yapı-
lacağını açıkça beyan etmişler, ayrı-
ca koalisyon ortağı siyasi partiler
koalisyon protokolü ile hükümet
programında bu konuya yer ver-
mişlerdir. Hal böyle iken bu günkü

Türkiye demokrasi ve siyasa açısından pek yetkin bir
durumda bulunmadığını geçirdiği tecrübeterle
sabitleştirmiştir. Çünkü iradesini ortaya koyarken
belli kriterleri, olgulan değerlendirmeden sabitfikir
ve önyargı ile hareket etmekte ve bu durum siyacılann

işine gelmektedir.

ahhüt ettikleri olgulara göra karar
verirler. Seçilecek insanlar da seçile-
bilmek için topluma çeşitli vaatlar-
de bulunur ve bu doğrultuda hare-
ket etme arzusunda olduğunu be-
yan eder. Karşılıklı görüş ve düşün-
celerin ortaya konulması sonucu
toplum iradesini ortaya kor ve belli
insanları başa getirir. Bu insanlar
artık vaatleri ve toplumun istemleri
doğrultusunda hükümet etmek zo-
rundadır, çünkü ikinci bir kez aynı
göreve talip olduğunda toplum si-
yasacıların vaatleri ile yaptıklarını
değerlendirerek seçme veya seçme-
meye karar verecektir. Türkiye de-
mokrasi ve siyasa açısından pek
yetkin bir durumda bulunmadığını
geçirdiği tecrübelerle sabitleştirmiş-
tir. Çünkü iradesini ortaya koyar-
ken belli kriterleri, olguları değer-
lendirmeden sabit fikir ve önyargı
ile hareket etmekte ve bu durum si-
yacıların işine gelmektedir. Şöyle
ki, seçim öncesi verilen vaatler ve
sözler seçim sonrasında unutul-
makta ve toplum bunu değerlendir-
me erginden yoksun hareket ede-
rek siyasacılann işini kolaylaştır-
maktadır.

Son yıllarda büyük bir yüksel-
me çizgisine giren kamu çalışanları
sendikacılığı mücadele sonucu so-
mut edinimler ve fiili durum yarat-
mıştır. 20 Ekim 1991genel seçimleri
öncesinde bu günkü meclis içerisin-
de hükümette veya muhalefette yer
alan siyasi partiler kamu çalışanla-

durum değerlendirilecek olursa, ka-
mu çalışanlarının sendikalaşması
konusunda hiç bir yasal düzenle-
meye gidilmediği gibi halen kurul-
muş sendikalar üzerindeki baskılar
sürdürülmekte ve yöneticileri yargı-
lanmaktadır. Kurulmuş sendikalar
önüne her geçen gün değişik engel-
lemeler getirilmekte, yıldırma poli-

de ederek açılan sendikaların kapa-
tılması için dava açılması, faaliyetle-
rinin engellenmesi yolunu açık bı-
rakmaktadır. Görüldüğü üzere hü-
kümetin iki bakanı arasında çok bü-
yük çelişkiler bulunmaktadır.

Başbakanın imzasıyla Mayıs ayı
içerisinde meclise sunulan ILO'nun
87 ve 151 sayılı sözleşmeleri aradan
bu kadar zaman geçmesine rağmen
meclis gündemine girememiştir.
Hükümet bu sözleşmeleri meclisten
geçiremediği veya geçirmek isteme-
diği gibi sadece Bakanlar Kurulu
kararına bağlı olan Avrupa Sosyal
Şartı'nın 5. ve 6.maddelerindeki çe-
kinceleri kaldırmak gibi basit bir o-
layı dahi gerçekleştirememiştir. Du-
rum böyle olduğu halde bugün si-
yasacıların hala kamu çalışanlarına
sendikal hakların tanınacağı, sendi-
kalaşmanın önündeki engellerin
kaldırılacağı sözleri ne kadar inan-
dırıcı olur? Ama artık siyasacılann
iyice anlamaları gerekir ki, toplum
artan demokrasi kültürü, gelişen
demokrasi bilinci sonucu kof siya-

20.6.1992 Tüm Maliye Sen Kayseri ii Temsilcili§i eylemi

tikaları tüm hızıyla sürdürülmekte-
dir. Hükümetin bir bakanı kurul-
muş sendikaları tanıdıklarını ve ya-
sal gördüklerini beyan etmesine
rağmen bir diğer bakanı meşhur 28
Şubat 1991 tarihli Içişleri Bakanlığı
genelgesinin kaldırılmayacağını ifa-

sacılara ve verdikleri kuru vaatlere
itibar etmeyecektir. Ve bu düşünce
tarzındaki siyasacılar bu toplum-
dan olur alamayacaklardır.

Ali Yurttaş

Tüm Maliye Sen Kayseri İl Sek.
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1. Olağan Genel Kuruluınuz Yargı
Kararı İle Yapıldı

n endikamızın 1. Olağan Genel
U Kurulu 26-27 Eylül 1992 tari-
hinde yapıldı. Siyasal iktidarların
sendikal örgütlenmelerimize kar-
şı tavrı bir kez daha somutlandı.
İstanbul Valiliği'nin 21.09.1992 ta-

nin ardından genel kurulumuz
ülke genelinde 500 delegenin
427'sinin katılımıyla gerçekleşti-
rilmiştir.

Sendikal örgütlenmeye başla-
dığımız 1990 tarihinden beri ör-

26.9.1992 TümMaliye sen 1. Ola~an Kongresi

rih, 1992/143 esas sayılı Genel
Kurulumuzun iptali için dava di-
lekçesinde, sendikamızın kurulu-
şunda kapatılması için açılan da-
va dilekçesindeki gerekçelerini
bir kez daha yineleyerek genel
kurulumuzun iptali talebiyle da-
va açılmıştır. "Sendikamızın faali-
yetinin durdurulması, sendikalar
yasasının 2821 ve Anayasanın 51.
maddesine göre hali hazırda me-
murların sendikal faaliyette bu-
lunmalarının mümkün olamaya-
cağı, genel kurul toplantısının
tedbiren durdurulmasına karar
verelmesini" istemiştir.

Beyoğlu 3. Asliye Hukuk Ha-
kimliği E'92/143 esas ve
22.9.1992 tarihli kararı ile İstanbul
Valiliğinin bu talebini reddederek
sendikamız lehine karar vermesi-
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gütlenme ve hak alma mücadele-
mizin yanında devlete karşı da
bir hukuk mücadelesi içerisinde
olduk. "Hak verilmez alınır" şia-
nyla başlattığırniz yasal ve meşru
aynı zamanda fiili mücadelemiz

demokratik tavır ve davranışlar
eleştirilirken alternatif yaşam tar-
zının ip uçları verilmeye çalışıldı.
Devletin, kamu çalışanları sendi-
kaları üzerinde oynamaya çalıştı- •
ğı oyunlar teşhir edilirken, konuş-
macı delegelerin büyük bir ço-
ğunluğu devlet sendikaalığının
tehlikesi üzerinde durdular.

Sendikal örgütlenmemizin kı-
sa bir sürede gelmiş olduğu ör-
gütlenmeye değinirken sendika-
larda eğitim-örgütlenme ve mü-
cadelenin birlikte yürütülmesi
vurgulanarak, örgütlenme ve mü-
cadelenin belli bir aşamaya sıçra-
tıldığı, eğitim eksikliği üzerinde
duruldu.

Kongrenin l.günü öğle saatle-
rine kadar devarn eden ilgi, seçim
atmosferinin yaşanmaya başla-
ması ile birlikte sınırlı sayıda de-
legelirin ilgisine terkedildi.

Sendikal örgütlenmemizin ye-
ni olmasından ve deneyimsizlik
sonucu bir takım teknik hatalar.,
göze çarptı.

Kurultayda iki önemli karar a-
lındı. Birincisi yeni seçilen Mer-
kez Yönetim Kuruluna iki ay için-
de tüzük kurultayı toplama göre-
vi verildi. İkinci karar ise şube
yetkilerini Genel Merkez Yöneti-
mine verildi.

Kurultayda ülke genelinde uygulanan anti-demokratik
tavır ve davranışlar eleştirilirken alternatifyaşam
tarzının ip uçları!,verilmeye çalışıldı. Devletin, kamu
çalışanlan sendıkalan üzerinde oynadığı oyunlar
teşhir edilirken, delegeterin büyük bir çoğunluğu

devlet sendikacılığının tehlikesi üzerinde durdular.

bizleri bu günlere getirdi. Kurul-
tayımız.yüksek bir katılım ve yo-
ğun bir ilgi ile başladı.

Kurultay boyunca ülke gene-
linde uygulanan tüm anti-

Merkez Yönetim Kurulunun
faaliyet raporlarının okunması ve
mali bütçenin sunulmasından
sonra eleştirilere söz hakkı veril-
di. Eleştirilerin Genel Merkez adı-
na söz alan Genel Başkan İrfan



Erdemoğlu tarafından yanıtlan-
masından sonra seçimin çarşaf
listeyle yapılması önergesi veril-
di.

Önerge oy çokluğu ile kabul e-
dildikten sonra yönetim organla-
rına aday delegelere söz hakkı ve-
rildi. İsteyen her konuşmaaya sü-
resiz konuşma hakkı tanındı. Ko-
nuşmacılara ilginin olmayışı sen-
dikal programlarında okunmayı-
şına neden oldu.

Uzun konuşmaların içinde
sendikal örgütlenme, mücadele
ve geleceğe perspektif sunma ba-
kımından eksiklikler olduğu gö-
rüldü.

Adayların tesbitinden sonra
Ankara delegelerinin Genel Mer-
kezin Ankara'ya taşınması istemli
önergesi okundu, önerge lehinde
ve aleyhinde söz alan konuşmacı-
ların ardından yapılan oylamada
önerge oy çokluğu ile reddedildi.

Dilek ve temin nil er ardından
son gündem olan seçim 27 Eylül
1992 tarihinde yapılması karan
ile birinci günün gündemi bitirile-
rek oturum kapındı.

İkinci gün saat 9.00 da başla-
yan seçim yalnızca oy verme ve a-
nahtar listelerin ellerde dolaşması
ve yoğun kulis faaliyetleriyle geç-
ti. Saat 17.00'yc kadar süren se-
çimden sonra sandıkların açılma-
sı ve oy sayımına geçildi.

Yönetim, Denetim ve Disiplin
Kurulu üyelirinin seçim kurulu
tarafından açıklanmasından son-
ra kurultayımızda son bulmuş ol-
du. Kurultayımız, bir takım ek-
sikliklerine rağmen olgunluk ve
büyük bir hoşgörü içinde geçmiş-
tir.
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:
İrfan Erdemoğlu
Levent Doldur
Halim Özpınar
Bayram Keskin
Turan Akkılıç
Bahtiyar Alkan
Ahmet Kesik
Nafi Maraş
Yasemin Cürçay

Disiplin Kurulu Asil Üyeleriı
Veli Altun
~ümt~ Taşkın
ısmail Unsal
Oktay Esmeroğlu

Mehmet Dağcı ..
Denetleme Kurulu Asil Uyeleri:
Nuray Balcı
Taner Temiz
Sami Yılmaz

Maliyeciler Boş Vaadlere
Kanınadı

7.10.1992 ızmir Tüm Maliye Sen'in ii Temsilciliği eylemi

7.10.1992 tarihinde İzmir Tüm Maliye Sen il temsilciliği, hükü-
metin sendikalar üzerindeki baskıarını ve kamu çalışanlarının ta-
leplerine yönelik vurdumduymazlığını protesto etmek ve haklı is-
temlerini kamuoyuna duyurmaya yönelik vergi dairelerinde ba-
lon uçurma, yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması eylemi gerçekleş-
tirdiler.

Tüm Maliye Sen'
Eskişehir iL Temsilciliği

İlirnizde Tüm Maliye Çalışanları Sendikası Eskişehir İl Temsil-
ciliği

9/10/1992 tarihinde basında yer alan balonlu gösteride Hükü-
metin seçim meydanlarında verdiği sözü tutmadığı belirtilerek;

- "Hükümetin Vaadleri De Balon Oldu"
- "Ceza Kanunu 657'ye Hayır"
- "Vaadleri Unutmadık Takipçisiyiz"
- "Kamu Çalışanları Kapı Kulu Olamaz"
- "Ilo'nun 87-151 Maddelerinin Kabulü"
- ''Yaşasın Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Hakkımız" vs.

gibi yazıların bulunduğu kartonları balonlara bağlayarak BAT·
TALGAZl VERGl DAlRESl'nin önünde kitlesel katılımla alkışlarla
havaya bırakarak hem hükümet protesto edildi, hem de baskılar
karşısında yılmadan mücadele edileceği bir kez daha ifade edildi.
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HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANlUR

Tüm Maliye Sen 1. Olağan Genel
Kurul Açış Konuşınası

R ayın Başkan, sayın konuklar,
U sevgili delegeler, Kamu ve işçi
sendikalarının temsilcileri, değerli
basın mensupları Tüm Maliye Ça-
lışanları Sendikasının 1. Olağan
Genel Kuruluna hepiniz hoşgeldi-
niz. Sekiz ay önce kurulan sendi-
kamızın bu ilk genel kurulunun

miz için başlarımızı hıdırmaya
başladık, bizi acımasızca ezen tüm
baskı aygıtlarını bir bir kırıyoruz.
Egemen çevrelerce önümüze ko-
nan engelleri yavaşta olsa aşıyo-
ruz. Bizlere memursunuz sendika
kuramazsınız yasak dediler, scndi-
kalarımızı kurduk. Toplu imza

26.9.1992 Tüm Maliye Sen Genel Bcşkcmnın Kongre Açı~ Konuşması

yapılmasının sevincini ve coşkusu-
nu hep birlikte yaşıyoruz. Sendika-
mızın kuruluşundan bugüne ka-
dar olumlu, olumsuz bir süreyi he-
pimiz birlikte yaşadık. İyi ve mut-
lu günlerimizde kazanımlarımıza
hep birlikte sevindik, örgütlenme-
mize gelen saldırıları ise birlikte
göğüsledik, bir süreci geride bıra-
kıp bugün burada geçmişi sorgula-
yıp, eksikliklerimizden dersler Çı-
kararak olumlu yanlarmuz ve ka-
zanırnlarımızı mirasımız olarak ele
alıp geleceğimizi belirlemek için
burada toplanmış bulunuyoruz.

Dostlar, biz kamu çalışanları,
işçiler ve ernekten yana olan güçler
1980'li yılların karanlığını yavaş
yavaş aydınlığa çevirmeye çalışı-
yoruz. 12 Eylül ve yılların üzeri-
mizde yarattığı ölü toprağını silke-
leyip, haklarımız ve özgürlükleri-
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kullanamazsmız, basına demeç ve-
remezsiniz, yasak dedikleri bir sü-
reçte kitleselolarak basın açıkla-
maları, basın toplantıları ve basına
verilen demeçlerle bu yasakları da
aştık. Beş kişi bir araya gelip topla-

GREV YAPARAK GREY HAKKı-
MıZı KAZANACAGıZ. Şunu iyi
biliyoruzki, haklar mücadele vere-
rek kazanılır. Tüm dünyada insan
hakları yasalardan önce gelir. Biz-.a
ler haklarımız için mücadele ver.~
mezsek, hiçbir yasa bizlerin lehine
değişmez. Yasaları değiştirecek o-
lan asıl güç bizlerin örgütlü müca-
delesi olacaktır. Bizler şunu iyi bili-
yoruz ki, daha yolun başındayız.
Bu güne kadar bizlerin örgütlerı-
mesinin önüne çekilmeye çalışılan
engeller, bundan sonra önümüze
çıkacak engellerin yanında önem-
siz kalacaktır. Bu gerçeği hepimiz
bilip hazır olmalıyız. Bu engeller-
den bir kaçına değinmeden geçe-
meyeceğim.

Arkadaşlar, siyasal iktidar sen-
dikalaşma çabasına önce sahip Çı-
kar görünüyor. Uygulama ise sen-
dikalarımızın kapatılması için Va-
liliklere kapatma davası açtarıyor.
Şube ve temsilciliklerimizin açılışı-
nı engelliyor. Uye ve yöneticiler
hakkında soruşturmalar başlatı-
yor. Kamu çalışanlarına danış~
kurulları şeklinde grevsiz bir sen-
dika hakkı yasallaştırılmak isteni-
yor. Haklı istemlerimizin duyurul-
ması noktasında yaptığımız basın
açıklamaları ve kitlesel gösterileri-
mizi kamu düzenini bozmak ola-
rak adlandırıp polisiyle, panzeriy-
le üzerimize saldırıyor. Bu güne

onbinlerce kişi toplandık ve yüzlerce km. yürüdük. İş
bırakamazsınız dediler, iş bıraktık. Şimdi de GREV
yapamazsınız, sizlere grev hakkı tanımayız diyorlar.
Bizler de GREV YAPARAK GREV HAKKıMıZı
KAZA NA CA GıZ. Şunu iyi biliyoruzki, haklar

mücadele vererek kazanılır.

namazsınız, yasak dediler, onbin-
lerce kişi toplandık ve yüzlerce
km. yürüdük. İş bırakamazsınız
dediler, iş bıraktık. Şimdi de GREV
yapamazsınız, sizlere grev hakkı
tanımayız diyorlar. Bizler de

kadar ki tavrımız kamu düzenini
bozmaksa eğer, bizler kamu düze-
nini bozmaya devam edeceğiz.
Bizlere kamu düzeni bozulur ge-
rekçesiyle grev hakkımızı verme-
yenler, şunu iyi bilsinler'ki asıl ka-



mu düzenini bozacak olanlar, biz-
lere haklarımızı vermeyenler ola-
caktır.

Siyasal iktidar bizlerin örgütlü
gücü karşısında başka bir oyunu
daha sahneye koymuş bulunuyor.
Bu oyu~un adı DEVLET SENDİ-
KACILIGI Devlet bizlerin bağım-
sız örgütlenmelerini kendi çizdiği
yasal çizgiler içine hapsedebilmek
için kamu çalışanlarının gücünü
böl, parça la yut yöntemiyle devlet
sendikacılığını gündeme sokmuş
bulunuyor. Kendi güdümünde ki
Genel Müdür, Müsteşar, Yüksek
Bürokrat ve müdürlere sendika
kurdurtmaktadır. (Türk Kamu Sen
vb.) Bu sendikalar kanalıyla örgüt-
lenmelerimiz hakkında menfi pro-
pagandalar yapıp kitlelerin kafası-
nı karıştırmak, bizlerin gücünü
parçalayıp, zayıf düşürerek teslim
almayı hedefliyor. Aynı siyasal ik-
tidar bir taraftan da sendikalaşma-
ya şirin bakıyor gözüküp, kitleleri
bir beklentiye sokarken, sendikal
örgütlenmenin önünde ki anti-
demokratik engelleri kaldırrnayıp,
süreci uzatarak, sendikaların güç
ve eylem birliğini zaafa uğratacak
meslek ve işyeri sendikacılığını ö-
zendirtmektedir.

Sendikaların bağımsızlık ilkele-
ri vardır. Sendikalar işverenden,
devletten ve siyasi partilerden ba-
ğımsızdırlar. Bu sendikaların vaz-
geçemeyeceği ilkeler olmak zorun-
dadır, yoksa çalışanların sendikası
olmaktan çıkar bağımlı olduğu ta-
rafın sendikası olurlar. Bu tür sen-
dikalar çalışanların sendikası değil
kimler tarafından kurulmuş veya
kurdurulmuşsa o tarafı temsil e-
derler.

Sendikanın 51 ilde ve 11.000. ü-

yeye ulaşan genel örgütlenmesi
hakkında değerlendirmeden sonra
Sendikal anlayış, demokrasi ve ör-
gütlenme-mücadele anlayışını an-
lattıktan sonra kamu çalışanları ö-
zelde de ise Tüm Maliye çalışanla-
rının örgütlenmesinde ki eksik ve
zaaflı yanlarını konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Arkadaşlar, sendikala-
rımızın üst örgütlenmesi olan kon-
fedarasyonları da bugünden kitle-
mizle tartışmalıyız. Konfcdaras-
yonlarda da aynı süreci uzun veya
kısa izlemekzorundayız. Çünkü

bizim örgütlenme anlayışımız çatı
birlikteliklerini reddeden tabanda
birlik ilkesini savunur. Bizler yal-
nızca kamu çalışanlarıyla sınırlı
daraltılmış bir birlik düşünmedik
ve düşünemeyizde, en genel çalı-
şanların birliğini temel alıyoruz.
Uç yıldır işçi-memur ayırımına
son, Işçi-Memur elele Genel greve
sloganlarını atarken, sınıfla birliği
örgütlenmemizin başında önümü-
ze görevolarak koymuştuk. Bunu
da şimdiden işyerlerimizde, sendi-
kalarımızda tartışarak ve yalnız
tartışmakla kalmayıp, eylem ve

çalışılan Şovenizm, mezhepçilik ve
milliyetçi dalga son yıllarda tehli-
keli boyutlara ulaşmış bulunuyor.
Bu tehlikeli gidişten bizim kitle-
mizde etkileniyor.

Bizler insan haklarına Demok-
rasiye sahip çıkarken, şövenizme,
mezhepçiliğe ve milliyetçiliğe ne-
den karşı çıktığımızı kitlemize bık-
madan usanmadan anlatmalıyız,
insan hakları ve demokrasinin de
ne olduğunu kavratmak zorunda-
yız. Yoksa dünyada ve ülkemizde
gelişen bir takım olaylar yarın biz-
leri bir iç savaşa sürüklemiş olur

Tüm Maliye Sen Kayseri Kamu Çclışcnlcnnc yönelik Genel Örgütlenme
Sekreterinin katıldığı panelden bir kesit

güç birliğinde tüm illerde ve bölge-
lerde kamu çalışanları plaformları-
nı işçilerle, emekçilerle genişletme-
liyiz. Bu eylem ve güç birliği içeri-
sinden gelen birliktelikler yarının
bizim üst örgütlenmemiz olan kon-

ki, o zaman geldiğinde egemen
güçler dışında hiç kimse "Ben bu
işten karlı çıktırn." diyemez.

Bu tehlikeyi iyi görüp bizler da-
ima barışı, kardeşliği ve dostluğu
savunmalıyız. Hepinizi saygıyla

Çünkü bizim örgütlenme anlayışımız çatı
birlikteliklerini reddeden tabanda birlik ilkesini
savunur. Bizler yalnızca kamu çalışanlarıyla sınırlı
daraltılmış bir birlik düşünmedik ve düşünemeyizde,
en genel çalışanların birliğini temel alıyoruz.

fedarasyonun temelini oluştura-
caktır.

Sonuç olarak tüm örgütlülüğü-
müz önündeki engelleri aşmak zo-
rundayız. Egemen güçler tarafın-
dan topluma yıllardır verilmeye

kucaklarken bu kurultayın örgüt-
lenmemize yeni bir halka oluştura-
cağı inancımı yeniler saygılar suna-
rım.

Tüm Maliye Sen Genel Başkanı
İrfan Erdemoğlu
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1. Olağan Genel Kurul Faaliyet
Raporu

..~f' MF patentli 24 Ocak kararları-
nın zamanın hükümeti ile uy-

gulanamayacağının farkına varan
tekelci sermaye kendilerinin istekle-
rini uvgulavabilrnck için 12 Eylül
]');.;(\ bunu ı.ışist cunta iilk\' \·ı\ıwti-

karlarına karlar katarken. emekçiler
için işsizlik ve yoksulluk dayanıl-
maz boyutlar aldı. Rüşvetçiler, ha-
yali ihracatçılar, yeni milyarderler
12 Eylül ilc birlikte mantar gibi bit-
tilcr. Frnckcilcrdcn kesilen vergiler

26.9.1992 1. Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu faaliyetinin aylanması

mi.ıc cl koydu. Faşist cuntanın ilk
işi demokratik kitle örgütlerini. der-
nekleri, halkevlerini. sendikaları ka-
patmak oldu. Yönetici ve üyelerini
tutukladı. Milyonlara varan dev-
rimci, ilerici ve emekçi insan işkcn-

kredi adı altında işverenlere hibe e-
dildi. Hayat pahalılığı karşısında
çalışanların milli gelirden aldığı
pay gün ve gün azalmaya başladı.
Alım güçleri düştü. Çalışanların
Gayri Safi Milli Hasıladan aldığı

12 Eylül'le birlikte sermaye çevreleri karkırma karlar
katarken, emekçiler için işsizlik ve yoksulluk
dayanılmaz boyutkır aldı. Rüşvetçiler, hayali
ihracatçılar, yeni milyarderler 12 Eylül ile birlikte
mantar gibi bittiler. Emekçilerden kesilen vergiler

kredi adı altında işverenlere hibe edildi.

ceden geçirildi, yüzlcrccsi işkence-
de öldürüldü veya sakat kaldı, i-
dam edildi. Sendikal haklar askıya
alındı. Sendika yerine yüksek ha-
kem kurulu faaliyete geçirilerek 12
Eylül'le birlikte sermaye çevreleri

pay 1975'de 31.51, 1980'de 26.66,
1985'de 18.84, 1990'da 14.20'ye düş-
müş, buna karşılık işverenlerin al-
dığı kar oranları on yılda yüzde
19.4'den yüzde 30'a kadar yüksel-
miştir.
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Artık yaşam emekçiler için bıça-
ğın kemiğe dayandığı duruma gel-
mişti. Hak aramanın suç olduğu,
hak aramanın cezaevi olduğu bir
durum yaşanıyordu.

Hak aramanın önündeki engel-
lerin emekçilerin örgütlenmesi ile
aşılacağının farkında olan Netaş ça-
lışanları 1985 yılında toplu sözleş-
me görüşmelerinin çıkmaza girme-
si ve Yüksek Hakem Kurulunun ve-
receği ücretin kendi emeklerinin
karşılığı olamayacağından dolayı
(;[\EV'e karar aldı. Uretimden ge-
len güçlerini haklarını almak için
kullanarak kazandılar. Bununla bir-
likte artık bu yasalarla da grev ya-
pılabileceğini göstererek tüm sınıf
kardeşlerine de bir örnek teşkil etti-
ler.

Çalışanlar (işçiler) artık toplu
<özleşme görüşmelerinde kendileri-
ni temsil eden sarı sendika yönetici-
lerinin imzaladığı %20-30'luk zam-
ları veya Yüksek Hakem Kurulu-
nun belirlediği yüzdelik ücret artış-
larının yetersiz olduğu sendikaları
ilc işverenler arasındaki toplu söz-
leşme mekanizmasının çalıştırılma-
sı, hak almak için meşru ve yasal
haklarını kullanarak "hak verilmez
alınır" ilkesi ile haklarını vermeyen
ve işkollarında grev yasağı bulun-
masına karşılık işçiler 1989 toplu
sözleşme döneminde Bahar eylem-
liliklerini yaşamış ve neticesinde iş-
verenlerinden istediği haklarını al-
masını bilmiştir.

Özellikle Istanbul Belediye işçi-
lerinin almış olduğu %300'lük ücret
artışı, Zonguldak Maden işçilerinin
uzun Mengen yürüyüşü, Paşabahçe
işçilerinin şanlı direnişi ve mücade-
lelerinde kazanmaları, Kamu çalı-
şanlarının da artık haklarını almak
için örgütlenmekten başka çare ol-
madığı, ancak ve ancak örgütlü
toplumun hak almaktan söz edile-
ceğinin bir göstergesi olmuştur ...

Kamu çalışanları da diğer e-
mekçiler gibi ücretlerinin. sosyal
haklarının, özlü k, demokratik ve
hukuksal haklarının belirlerimesin-

f}ı
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de söz ve karar sahibi olmak isti-
yordu. Her yılocak ve temmuz ay-
larında işverence tek taraflı olarak
ve yüzdelik belirlenen ücret artışla-
rı değil, toplu sözleşme ile belirle-
mek istiyordu. Bu amaçları elde e-
debilmenin yolununda örgütlen-
rnekten geçtiğinin bilinci ile biz Ma-
liye Çalışanları da 1990 yılının baş-
larında MA-DER'i kurduk. Ma-der
bünyesinde oluşturulan Sendika• Sendikal örgütlenme ve mücadele geleneğinin veyeni

olmanın eksikliklerini büyük oranda yaşadık.
Sendikacılığı bir anlamda yaparak, yaşayarak
öğrendik. Zamanımızin ve enerjimizin büyük bir
bölümünü örgütsel ve hukuksal alanda kullandık.

komisyonu diğer kamu çalışanları
ile koordineyi sağlamak, diğer iller-
deki Maliye Çalışanları ile ilişkiler
kurmak, üyeleri ve Tüm Maliye Ça-
lışanları arasında sendikal çalışma-
yı başlatmak, seminerler düzenle-
mek gibi misyonlar üstlenmişti.

Yine kamu çalışanları ile birlikte
1990 ve 1991 yılında sendikalaşma-
ya yönelik ve yüzdelik ücret artışla-
rını protesto etmek için basın açık-
lamaları, fiili yürüyüşler, yemek
boykotu, vizite eylemleri yapıld ı
Bu eylemlilikler propaganda ve aji-
tasyona yönelikti. Bu dönemlerde
yükselme eğilimi gösteren Kamu E-
mekçileri mücadelesini 2 Temmuz
1991 Istanbul-Ankara yürüyüşü ve
3 Temmuz Ankara eylemi ile taç-
landırdık. Bu eylemlilikler maliye
çalışanları arasındaki iletişim ve ör-
gütsel ilişkilerin mihenk taşını oluş-
turdu.

Sizlerinde bildiği üzere Istanbul
Kamu Çalışanları Platformunun
26.01.1992 günü, Ankara Kamu Ça-
lışanları Platformunun 15.02.1992
günü "Sendika hakkımız Grev Sila-
hımız" şiarını yükselttiğimiz mi-
tinglere binlerce kamu emekçisi ve
demokrasi mücadelesindeki dostla-
rımız katıldı.

Mitingler sendikal mücadelenin
yükseltilmesinde önemli birer hal-
ka oldu.

Sendikal örgütlenme ve müca-
dele geleneğinin ve yeni olmanın
eksikliklerini büyük oranda yaşa-

dık. Sendikacılığı bir anlamda ya-
parak, yaşayarak öğrendik. Zama-
nımızın ve enerjimizin büyük bir
bölümünü örgütsel ve hukuksal a-
landa kullandık.

Bir yandan sendikal haklara yö-
nelik saldırılara karşı tavır almaya
çalışırken bir yandan da demokrasi
mücadelesine gücümüz oranında
katılmaya çalıştık. Orgütlenme sü-
recinin ihtiyaçları, baskı ve saldırı-

lar, deneyimsizlik eksikliklerimiz
ile birleşince olması gereken nitelik-
li, planlı-programlı bir çalışmayı
yaşama geçiremedik. Iş takvimle-
rinde kaymalar oldu. Buna rağmen
önemli mevziler kazandık. Geldiği-
miz nokta kuskusuz hedeflerimiz-
dn' 1J/.J~ . ,',,, ı~', ''''''~I'·kücürnsc-

sağlanamamıştır. Periyodik eğitim
çalışmaları oturtulamamıştır. Hala
aşılamamış iletişim, koordinasyon
eksikliklerimiz vardır. Bugüne de-
ğin verdiğimiz mücadelelerden Çı-
karılacak derslerle hata ve zaafları-
mızdan arınırsak mücadelemizin
niteliği daha ileri bir boyut kazana-
caktır. Sınıf ve kitle sendikacılığı il-
kelerinin yol göstericiliğinde kitle-
mizi ve örgütümüzü dönüştürerek
mücadelemizi yükseltmek, önü-
müzde duran temel görevlerimiz
olmalıdır.

ÖRCÜTLENME ÇALIŞMALARI

Tüm Maliye Sen örgütlenme ça-
lışmaları Ma-Der bünyesinde oluş-
turulan sendika komisyonu ile baş-
lar. Daha sonra oluşturulan SYK ve
iller arası oluşan SYK sendikamızın
mihenk taşlarını teşkil etmiştir. SYK
sendikanın tanımı, biçimi niteliği o-
luşturdu.

Örgütlenmesinde sınıf ve kitle
sendikacılığı anlayışını benimseyip
işyeri örgütlenmesini temel aldı. 18-
19 Ocak 1992 günü Ankara'da 425
kurucu U\-L',i,"\ .ı-ın ın ve 2915 kuru-
cu üveni~ katılımıyla kurucular ku-

CCtiJıı: - COCUK.
, Ac.ci

r'"

'lecek bovutta da değıldır. 13u bUl,
hükümetin, kamuoyunun günde-
minde Grevii Toplu Sözleşmcli Sen-
dika Hakkı varsa bunda TUM MA-
L1YE-SEN'in ve Kamu çalışanları-
nın birlikte verdiği pay büyüktür,

Kuşkusuz hata ve zaaflarımız
olmuştur. Kurumlaşma yeterince

\/ALLA 14M.LISII'l
13ION i>f: (ot( A(IK:TtM.,·

\

ruh ayı hL'rçek1t-~tırlldi. Kurultavda
tüzük, gencl merkezin tıcresi olaca-
ğı ve Geçici Merkez Yönetim Kuru-
lu üyelerinin seçimi ilc birlikte 3 Şu-
bat 1992 günü Istanbul Valiliğine
başvurulmak üzere G.M.Y.K'na gö-
rev verildi.

Sendikamızın örgütlenme mo-
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HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANlUR

deli her kademede demokratik
merkeziyetçilik anlayışı ilc ;

a) ışyeri temsilcileri
b) Şubeler (Temsilcilikler)
c) Bölge temsilcileri
d) Genel Merkez
e) Genel Kurul organlanndan 0-

luşur.
Sendikamız 3 Şubat 1992 tari-

hinde ıstanbul Valiliği'ne başvuru-
larak tüzel kişiliğini kazanmış oldu.

mız ölçüsünde gidildi.
f) Eğit-Sen Genel Merkezi ve

hukukçuları tarafından hazırlanan
Anayasa değişiklik taslağı tüm ör-
gütlülüğümüze gönderildi.

g) Tüm Maliye Sen tüzüğü 2.000
adet basılarak örgütlülüğümüze ve
yeni ilişkiler kurduğumuz Maliye
Çalışanlarına gönderildi.

h) 9 Mayıs 1992 günü tüm ör-
gütlü bulunduğumuz illere gün-
demli toplantı çağrısı yapıldı ve 22

26.9.1992 TARİHLİ TÜM MALİYE SEN BİLANÇOSU

GELİR
AIDAT GELIRLERI
BAGIŞ GELIRLERI
DIGER GELIRLER

: 129.935.400.TL
4.686.500.TL
6.710.580.TL

TOPLAM : 141.332.480.TL

GİDER
ULAŞıM GIDERLERI
KIRTASIYE GIDERLERI
KIRA VE HAN GIDERLERI
ÜCRET GIDERLERI
NOTER GIDERLERI
DEMIRBAŞLAR
DIGER GIDERLER
KASA

TOPLAM

23.084.506.TL
46.566.850.TL
15.083.000.TL
14.288.234.TL

890.500.TL
7.220.500.TL

12.540.890.TL
21.658.000.TL

: 141.332.480.TL

Bu tarihten itibaren örgütlenme ça-
lışmaları Genel Orgütlenme Sekre-
terliğince yürütülmeye başlandı.
YAPILAN ETKİNLİKLER

a) Üye kayıt çalışmaları yapıldı.
35.000 adet üye föyü bastırıldı. Bun-
ların 30.000 adedi örgütlülüğe dağı-
tıldı.

b) Sendikamız rozeti 1.000 adet
bastırılıp dağıtıldı.

c) Genel Merkeze gönderilen ü-
yelik başvuru föylerinin tasnif ve
dosyalama çalışmaları yapıldı.

d) Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanıp illere gönderilen Geçici
Sekretarya seçimleri ve temsilcilik
seçimleri sonuçlarına göre illere
yetki verildi.

e) Örgütlenme propaganda ve
tanıtıma yönelik olarak;

-Örgütlenme toplantılarına,
-Yemek ve açılışlara,
-Panel ve davetlere olarıakları-

12 Kasım 1992

ilden gelen yönetici ve üyelerin ka-
tıldığı toplantı yapılarak, toplantı
sonuçlarının örgütlülüğümüze ile-
tilmesi sağlanmıştır.

i) Ankara yürüyüşünün bitimi
olan 22 Haziran 1992 günü eylemli-
liklerde yakalar takılmık üzere
'TOPLU SOZLEŞMEYE DOGRU"

lerdeki örgütlenmeye yönelik ola-
rak 3 Şubat 1992-26 Eylül 1992 tari-
hine kadar geçen sürede yapılan ör-
gütlenme çalışmaları sonucu 51 ilde
sağlandı. Buna karşılık 34 ilimizde-
ki örgüi:lülüğümüz temsilcilik yetki
belgesi için başvuru yaparak Tem-
silcilik yetkileri verildi.

Bu güne kadar oluşan temsilci-
liklerimiz;

1- Uşak Temsilciliği, 2- Bursa
Temsilciliği, 3- Ankara Temsilciliği,
4- Kayseri Temsilciliği, 5- Mersin
Temsilciliği, 6- Adıyaman Temsilci-
liği, 7- Çorum Temsilciliği, 8- Trab-
zon Temsilciliği, 9- ızmir Temsilcili-
ği, 10- ıskenderun Temsilciliği, 11-
Istanbul Temsilciliği, 12- Kocaeli
Temsilciliği, 13- Diyarbakır Temsil-
ciliği, 14- Çanakkale Temsilciliği,
15- Bayburt Temsilciliği, 16- Eskişe-
hir Temsilciliği, 17- Gaziantep Tem-
silciliği, 18- Adana Temsilciliği,,19-
Sakarya Temsilciliği, 20- Elazığ
Temsilciliği, 21- Konya Temsilciliği,
22- Bartın Temsilciliği, 23- Zongul-
dak Temsilciliği, 24- Rize Temsilci-
liği, 25- Kırşehir Temsilciliği, 26-
Samsun Temsilciliği, 27- Bandırma
Temsilciliği, 28- Aydın Temsilciliği,
29- Siirt Temsilciliği, 30- Tunceli
Temsilciliği, 31- Erzincan Temsilci-
liği, 32- Kırklareli Temsilciliği, 33-
Şanlıurfa Temsilciliği, 34- Malatya
Temsilciliği •

Şu anda üyelerimizin bulundu- .
ğu fakat temsilcilik yetkisi için baş-
vuru yapmayan iller: Antalya, Bat-
man, Artvin, Sinop, Burdur, Deniz-
li, Nevşehir, Afyon, Tokat, Çankırı,
Kars, Kastamonu, Şırnak, Edirne,
Manisa, Bolu, Giresun, Ordu. ılişki-
lerimiz olduğu halde şu ana kadar

3 Şubat 1992-26 Eylül 1992 tarihine kadar geçen
sürede yapılan örgütlenme çalışmalan sonucu 51 ilde
sağlandı. Buna karşılık 34 ilimizdeki örgütlülüğümüz
temsilcilik yetki belgesi için başvuru yaparak
Temsilcilik yetkileri verildi.

kokarrı bastırılarak dağıtımı sağlan-
dı.

j) 1 Mayıs 1992 günü tüm örgüt-
lülüğümüzde dağıtılmak üzere ha-
zırlanan bildiri illere gönderildi.

k) Temsilcilik oluşumuna ve il-

üyelerimizin bulunmadığı iller;
Hakkari, Van, Kütahya, Bilecik, Si-
vas, Isparta, Amasya, Yozgat, Kah-
ramanmaraş'tır

Hüseyin Aktan GMYK Mali Sek.
Bahtiyar Alkan GMYK Örg, Sek.
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Meınur Sendikaları Yargı Önünde
n endikamız Tüm Maliye-Sen'in
.:. de içinde bulunduğu Kamu
Çalışanları Platformunun 92 Tem-
muz eylemliliklerinden Ankara
Valisi tarafından Platformun An-
kara'daki merkez ve şube yönetici-• Bizler polisin müdahalesine direnerek ve adliye önünü

miting alanına çevirip, haklı davamızi da elimizde
birer dilekçeyle arkadaşlarımızla birlikte yargılanmak
istediğimizi 2. saattenfazla eylemle kamuoyuna
duyurduk.

leri hakkında miting ve basın açık-
laması yapmak, izinsiz yürüyüş
düzenlemek gibi gerekçelerle açı-
lan davada 32 yönetici 22 Ekim
1992 gün saat 9.30'da Ankara 16.
Asliye Ceza Mahkemesi 19921
1010 sayılı davada yargılandı.

Duruşma öncesi platformun
genel merkez yöneticileri Anka-
ra'da 1000 kadar kitle ellerinde di-
lekçelerle birlikte adliye önünde
toplanarak "bizleri de yargılayın,
bizler bu olayda kendimizi taraf
kabul ediyor ve arkadaşlarımızın
yanında yer alıyoruz" dediler. Ka-
mu Çalışanları Sendikaları tarafın-
dan ilk kez böyle bir eyleme bu
kadar fazla kitleyle kahlması biz-
ler açısından çok önemli bir sınav-
dı.

Bizler bu dayanışma sınavını
başarıyla verirken Koalisyon hü-
kümetinin sözüm ona "asayişi sağ-
lıyorum" bahanesiyle 1000 kadar
polisi adliye önüne göndererek
bizleri engelleme girişimi hükü-
metin demokrasiden ne anladığını
ve nasıl yorumlandığını bir kez
daha göstermiştir. Bizler polisin
müdahalesine direnerek ve adliye
önünü miting alanına çevirip, hak-
lı davamızı da elimizde birer di-
lekçeyle arkadaşlarımızIa birlikte
yargılanmak istediğimizi 2. saat-
ten fazla eylemle kamuoyuna du-
yurduk.

"Benim mernururn" haklı sen-

dikal mücadelesini verirken, "be-
nim polisirn" şeffaf kakakoluun-
dan çıkıp ellerine birer de şeffaf
kalkan alıp, benim memurumun
sendikal mücadelesini engelleme-
ye çalışmıştır.

"Benim mcrnururn'', hak arayı-
şı için yürürken "benim polisim"
tankıyla, panzeriyle, kılıç kalka-
nıyla "benim rncrnururn" engellen-
miştir. "Benim mcmururn" sendika
kurarken, benim valim yasaları da
çiğneyerek benim memurumun
sendikasını muhiirlcrniştir Ve

belirliyorsa, demokratikleşmeyi
hayata geçirmekte samimi iseniz
ve yeniden zincirbozanın yolunu
tutmak istemiyorsanız, emekçi ke-
simin örgütlenmesinin önündeki
anti-demoktarik engelleri kaldır-
manız şarttır. Bunun başka da yo-
lu yoktur.

Kısaca şunu da bilmenizi isti-
yoruzki, benim memurum artık
sizlerin umut taeiri felsefenizden
bir hak alamayacağını anlamış ve
kendi hakları için aşağıdan yukarı-
ya tartışarak örgütlenmiştir. Bu a-
landa hayli de mesafe almıştır.
Gerçek demokratikleşmenin de an-
cak çalışanların yönetime katılımı
ile sağlanabileceği ni de bilmeniz
gerekir. Bizlerin mücadelesini her
alanda tıkamaya ve saptırmaya ça-
lışsanız da karşınıza daha güçlü çı-
kacağımızı sıhhiye Adliyesinde
gösterdik. Çalışanların karar or-
ganliırına btılahik("eği günde ya-

22.10.1992 Kamu Cclışonlon Sendikaları üyeleri yönetici crkcdcşlcnm
yargılanırken de yalnız bırakmadılar.

böylesi bir ülkede sizler seçim kındır. Sendika kurmak suçsa 300
meydanlarında "benim rncmu- bini aşan üyemizle karşınızdayız;
rum" diyerek herkese iş, herkese ve hep bir ağızdan diyoruz ki; he-
aş sırtıniz pek, karnınız tok olacak pimizi yargılayın. Bu konuda da
diyerek yönetime geldiniz. bizler samimiyiz; çünkü şunu da

B' i d' k" . Id biliyoruzki tarih sizleri de yargıla-ız er ıyor.uz ı; vermı~ o u- yacaktır.
ğunuz vaatler ıcraata geçm!.yorsa,
eğer bu ülkede her şeyi TUStAD Turan Akkılıç

Kasım 1992 13



Yeni Bir Döneme Girerken
D 990 Temmuz'unda kamu çalı-

şanlarının kendiliğinden mü-
cadelesinin ulaştığı kitlesellik üze-
rinde yükselen kamu çalışanları
sendikala~ı yeni bir dönemin eşi-
ğindedir. Içine girdiğimiz yeni dö-
nemi gerçekten yeni yapan etmen
ise, hükümetin scndikal hak talebi-

lar da ya tümüyle geri çekilmektc
ya da güdükleştirilip işlevsiz hale
getirilmektedir, Bu konularda hiç-
bir adım atılmadığı gibi anti-
demokratik uygulamalar ..her alan-
da artarak sürmektedir. Onemli 0-

lan, hükümetin artık bu polttikala-
rını bilinçli bir tercih olarak sun-

13.7.1992 Kamu Çalışanları Sultanahmet eylemi

mize bakışının kazandığı netliğin
önümüze koyduğu görevlerdie.

Koalisyon hükümeti, grcvsiz-
toplu sözleşmesiz yani tabcıa sen-
dikasından başka birşey "vcrmeye-
ceğini" artık açık olarak ilan et-

masıdır. Açıkçası, karşırnızda 12
Eylül'le hazırlanan, ANAP'ın yet-
kinleştirdiği sistemi bugünün ko-
şullarına uygun bir tarzda sürdür-
meye çalışan bir hükümct var.

Bütün bunlara rağmcn hıikü-

Bütün bunlara rağmen hükümet artık geri
diindürülemez olan taleplerin bir kısmını doğrudan
reddetmek yerine, bu taleplerin içini boşaltarak
etkisizleştirmeyi amaçlıyor. Kamu emekçilerinin

grevli-toplu siizleşmeti sendikalaşma talebi karşısında
da bu politika uygulanmaya çalışılıyor.

mektedir. Bu tutum, hükümetin
genelolarak "dcmokratiklcşmc"
sorununa yaklaşımının netlik ka-
zanmasının bir sonucudur. Orne-
ğin YÖK Reformu, Yargı Reformu,
Iş Güvencesi Reformu gibi taslak-

met artık geri dôndürülcmoz olan
taleplerin bir kısmını doğrudan
reddetrnek yerine, bu taleplerin içi-
ni boşaltarak etkisizleştirmeyi a-
maçlıyor. Kamu emekçilerinin
grevli-toplu sözleşmeli sendikalaş-

14 Kasım 1992

ma talebi karşısında da bu politika
uygulanmaya çalışılıyor. Birbiriyle
çelişir gibi görünen bu tavırlar as-
lında birbiriyle son derece uyumlu
ve sendikal mücadelemizin yönü-
nü değiştirmeyi hedefliyor. Hükü-
metin bir kanadı "sendika" kavra-
mına birşey demezken, "grev ve
toplu sözleşme" sözcüklerini ağzı-
na almayarak ve "daha çok üye
kaydedin, tabelaruzı asalım" diye-
rek, gerçekten sadece "tabela"dan
ibaret kalacak bir sendikal yapının
yasallaşmasını istiyor. Ote yandan
diğer kanat ANAP döneminden
kalma İçişleri Bakanlığı (l0.11.1992
Danıştay'ın iptal ettiği) Genelge-
si'ni yürürlükte tutarak bugünkü
Platform çatısı altındaki sendikala-
rın gelişiminin önünü tıkamak isti-
yor. Bu iki tavır biraraya getirildi-
ğinde, bu dönemde kamu emekçi-
leri saflarında yukardan aşağıya
bir devlet sendikacılığı atağının
başlayacağını görebilmek müm-
kündür. Ozellikle ILO'nun 87 ve
151 sayılı kararlarının kabul edil-
mesi, yani grevsiz ve toplu sözleş-
mesiz sendikanın yasallaşması, bu
atağın en teşvik edici unsuru ola-
caktır.

Bu gelişmel~rin tozu dumanı i-
çinde, güdümlü olarak piyasa sü-
rülen Türk Kamu-Sen devlet katın-
dan aldığı destekle örgütlenme ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bir yandan
daha önce kullandığı "yasa çıkma-
dan sendikalaşmak yasadışıdır"
söylemini terkederek toplusözleş-
meli-grevli sendika hakkı istiyor-
muş demogojisine sarılıyor. Diğer
yandan amirler ve müdürler eliyle,
Sadece Personel Yasası'nda kısmi
değişikliklerini öngören devlet
sendikası tüzükleri hazırlıyor.
YASALLAŞMA

Böyle bir yasanın çıkması bu
dönemin en kritik olgusu olacak.
Ccnol kitlenin beklentileri açısın-
dan bakıldığında bir ilerleme gibi
değerlendirilebilecek bu olgu sen-
dikal hedeflerimiz açısından bir-
çok sorunu karşımıza çıkaracaktır.
Herşeyden önce, sendikalarımızın



yasal kişiliğinin hükümetçe tanın-
masının kamu çalışanlarının verdi-
ği mücadelenin bir sonucu ve ka-
zanımı olduğu unutmamalıdır. Çı-
kacak yasanın çerçeve-
si,taleplerimizin bir ifadesi olmasa
da, çıkacak yasaya göre sendikala-
rımızın "tüzel" kişiliğini yeniden 0-

• Kısacası, hükümet şöyle ya da böyle düzenle uyumlu
kamu emekçileri sendikalan yaratmak istiyor. Bir
yandan bugüne kadarki gelişmelerin önderi
konumundaki sendikalarımıun güçlenmesini
engellemeye ve kendi eliyle suni bir devlet sendikası

yaratmaya çalışıyor.

luşturacağız. Eğer sendikalarımı-
za bu dönemde daha fazla sahip
çıkıp, örgütlenmemizi güçlendire-
rnezsck, sendikalanmızı kurarken
yükselttiğimiz 'haklar yasalardan
önce gelir' ve 'haklar mücadeleyle
kazanılır' anlayışımızı koruyup da-
ha fazla benimsemezsek, yasallık.
fiili sendikal anlayışımızın sınır-
lanmasıyla sonuçlanacaktır.

Öte yandan "yasallık" boyutu
birbiriyle bağlantılı iki sorunu
gündeme sokacaktır. Yasallaşmay-
la birlikte üye sayılarında hızlı bir

~tışa tanık olunabilir. Ancak hızlı
.,e artışı, örgütlenmenin niteliği

yükselmezse, hızlı bir bürokratik-
leşmenin zemini de olabilir. Ayrı-
ca, yasallıkla birlikte bugüne kadar
kısmen de olsa özgürce hazırladı-
ğımız tüzükleri yasaya uygun hale
getirmek zorunda kalacağız. Sade-
ce yasanın, tüzüğün çerçevesinde
bir faaliyet ise bürokratik bir tarzı
kabullenmeyi getirecektir.

Kısacası, hükümet şöyle ya da
böyle düzenle uyumlu kamu e-
mekçileri sendikaları yaratmak is-
tiyor. Bir yandan bugüne kadarki
gelişmelerin önderi konumundaki
sendikalarımızın güçlenmesini en-
gellemeye ve kendi eliyle suni bir
devlet" sendikası yara tma ya çalışı-
yor. Ote yandan sendikalarımızı
tümüyle yokedemeyeceğini bile-
rek sınırlı bir yasallık çatısı altında
bizleri uysallaştırmanın, yani bü-
rokratikleştirmenin zeminini hazır-
lıyor. Hükümetin kurulduğu gün-
den bu yana vaadettiği "demokra-

tikleşme"nin her boyutta yerine ge-
tirilmeyen bir demagoji olarak ya-
şandığı, hatta demokratikleşme
perdesinin alt.nda daha baskıcı ve
totaliter bir yönetim tarzının toplu-
mun tüm muhalif güçlerine karşı
topyekün bir saldırı içinde olduğu
bu dönemde, kamu çalışanlarına

verilecek sendikalaşma hakkının
demokratik bir nitelik taşıyacağını
beklemek hayaldir.
YENI DÖNEMDE YENİ BİR
PROGRAMıN YAŞAMSAL
ÖNEMİ

Bu ne-
denle bugün
2 yıldır sür-
dürülen mu-
cadelenin ye-
ni bir per~-
pektif ve aıı-
la yışla sıçr,ı
tılması; kcn
diliğindenlu;
in yerinin ör
gütlü müca-
delenin aL-
ması yaşam-
sal bir önem-
dedir. Bu tes-
pit, scnd ika ı
örgütlenmen
in niteliğinin
ve örgütlü
ki tleselliğini
n kof büyü-
me ve uv.:
kavdctmcnin
yerini alma-
sı, mücadele
ve eği tim he-
deflerinin ör-
gütlenme he-
defleri odağında örülrncsi olarak
anlaşılmalıdır.

Bu genel durum yeni döneme
ciddi bir programla girilmesini zo-
runlu kılıyor. Bu program yeni dö-

nemin koşullarını kavrayan, sorun-
ları doğru tespit eden ve bunlara
karşı doyurucu çözümler üreten
bir program olmalıdır. Artık günü-
birlik politikaları terketmenin za-
manı gelmiştir. En azından üç dört
ay sonra ne yapacağımızı gösteren
bir çalışma programıyla yola çıka-
mazsak, gelişmeler bizi bocalama-
ya götürebilir. Yeraldığımız alanın
doğru bir analizi üstünde gerçekle-
şebilir olanakların gözönünde tu-
tulmasıyla hazırlanacak böyle bir
program, gelişmeleri doğru politi-
kalarla karşılamanın bir gereği ol-
duğu kadar, genel kurulda kendi-
lerinden onayaldığımız üyelerimi-
zc karşı da bir sorumluluğumuz-
dur.

En Önemli Görev: Örgütlenme-
de Niteliksel Sıçrama

Gelişmelerin doğuracağı yeni
sorunları aşmak ve gelişmeleri sen-
dikal hareketimizin güçlenmesinde

bir avantaj olarak kullanmak için
yapmamız gereken en önemli gö-
rev örgütlenmemizin niteliğini
yükseltrnektir. Bundan dolayı önü-
müzdeki dönemi kavrayacak bir
programın kısa crirnli hedefleri ör-
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HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANlUR

gütlenme sorunu ekseninde odak-
lanmalıdır. Ancak böyle bir prog-
ram çerçevesinde oluşturulabile-
cek doğru bir örgütlenme tarzıyla,
yasallığa rağmen fiili, meşru, de-
mokratik ve bağımsız bir işleyişi 0-

turtabiliriz. Ancak böyle bir işleyiş
bizim yasallığı da bir avantaj ola-
rak .~ullanmamızı da sağlayacak-
tır. Uye katılımını örgütlü bir tarz-
da karşılanabilmesiyle sağlanabile-
cek sağlıklı bir kitlesellik, mücade-
le ivmesinin yükselmesinin aracı

sınırlara rağmen meşru ve fiili bir
işleyişi hayata geçirmemizi, bu da
kitleselliği nit el bir güce dönüştür-
memizi mümkün kılacaktır.

Örgütlenme niteliğinin yüksel-
tilmesi kritik öneme sahip olduğu-
na göre bu konuda atılacak adım-
ları t.l!!ktck tespit etmek zorunda-
yız. Oneelikle örgütlenmemizin te-
meline, yani işyerlerine. yeniden
yönelmek zorundayız. Işyeri ör-
gütlülükleri üzerine hızlı ve yoğun
bir tartışmadan sonra bu konuda

2.7.1992 Istanbul Tüm Maliye Sen üyeleri toplu vizite eyleminde

olabilir. Bir başka ifadeyle söyler-
sek, gelişmeler kendiliğindenliğe
bırakılırsa kof bir yasallığı ve kof
üye yığılmasını, buna bağlı olarak
da bürokratikleşmeyi getirecektir.
Oysa gelişmeler karşısında bugün-

en azından örnek gösterilcbilecek
deneyler yaratmalıyız. Bıkmadan
usanmadan atacağımız her adı-
mın, alacağımız her kararın ve her
uygulamanın işyerlerinden başla-
yan bir karar sürecinin ürünü 01-

Yıllardır sözü edilen ama oluşturulması yönünde yeterli
somut girişim yapılamayan işyeri örgütlenmelerinin
yaratılmaya girişilmesi önümüzdeki dönemin anahtarı
olacaktır. H em yasallığın getireceği sınırlamalar hem
de devlet sendikalardan kaynaklanacak satdınlar
ancak ve ancak işyerlerinde yaratılacak mevzilerle
karşılanabilip boşa çıkarılabilir.

den gerekli önlemler alınırsa, yani
gelişmelere müdahele edilirse güç-
lenmenin imkanları da yakalanabi-
lir. Bu önlem örgütlenme9.in niteli-
ğinin yükseltilmesidir. Orgütlen-
memizde niteliksel sıçrama yasal
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masına özen göstermeliyiz.
Yıllardır sözü edilen ama oluş-

turulması yönünde yeterli somut
girişim yapılamayan işyeri örgüt-
lenmelerinin yaratılmaya girişiI-
mcsi önümüzdeki dönemin anah-

tarı olacaktır. Hem yasallığın geti-
receği sınırlamalar hem de devlet
sendikalardan kaynaklanacak sal-
dırılar ancak ve ancak işyerlerinde
yaratılacak mevzilerle karşılanabi-
lip boşa çıkarılabilir.

Bu dönemde işyeri örgütlülük-
lerinin bir başka önemi daha var.
Kamu emekçilerinin sendikalaşma
sürecinin önüne çıkarılan bir engel
de kamu emekçilerini işçilerden i-
lelebet koparacak ayrı Konfederas-
yon önerisidir. Bu engeli aşmak i-
çin işçilerle kamu emekçilerinin a-
rasındaki bilinç engelini kırmak
gerekiyor. Bu da artık işyeri örgüt-
lülüklerini işçilerin ve kamu emek-
çilerinin ortak örgütlülüğü halinde
tasarlamayı zorunlu kılıyor. Bu-
gün emekçilerin birliği mücadele
birliği üzerinden kurulacaktır. Mü-
cadele bi rliği ise her şeyden önce
mücadelenin sürekli alanı olan iş-
yerlerindeki birliktir.

İşyeri örgütlülükleri sağlıklı bir
sendikal demokrasinin maddi gü-
vencesidir. Sendikalorganlar ara-
sındaki demokratik işleyişin otur-
tulması için bu tek maddi güvence
güçlendirilmelidir. Bundan sonra-
dır ki sendikalorganların iç işleyişi
yasallık ve üye yığılması karşısın-
da bürokratik bir çarpılmaya uğra-
maksızın demokratik bir tarzda sü-
rebilir. Sendikal demokrasi bürok-
ratikleşmcnin panzehiridir ve güç-
lenen bir mücadelenin önkoşulu-
dur. Bu anlayış doğrultusunda
sendikanın tüzelorganları arasın-
daki ilişki tarzı yeniden örgütlerı-
melidir. Bugüne kadar fiilen kitle-
lerin kendiliğinden hareketlenişi
sonrasında, kurulan sendikal or-
ganlarla "yukarıdan" müdahale et-
me tarzı yöneticilerle üyeler ara-
sında ciddi bir kopukluk yaratmış-
tır. Bu kopukluk 290 imza olayı gi-
bi özel durumlar dışında fazlaca
su yüzüne çıkmamışsa da, gerçek-
te, mücadelenin sürekliliğinin ve
örgütlenmenin nitelleştirilmesinin
önünde büyük ve sessiz bir barikat
gibi durmaktadır. Bu gerçek özel-
likle devletin kamu sendikalarına
karşı yoğun bir saldırısının günde-
me geleceği önümüzdeki dönemde
daha da hayati ve acil bir gündemi
zorunlu kılmaktadır. Bu gündemin
adı işyeri örgütlenmeleridir.

-------



Bunun için hedefleri, olanakları
ve araçları belirlenen makro dü-
zeyde bir örgütlenme planın yapıl-
ması ve uygulanması geçikmeden
başarılmalıdır. Bir yandan örgüt-
lenme açısından öncelikli iller ve

sözleşme mücadelesinin hedefi
nettir; bu işkolunda yasa çıksın çık-
masın toplu sözleşme yapılması
hedeflenmelidir. Bu hedefin ger-
çekleşmesi, kitlenin bu hedefe ka-
nalize edilmesi mümkündür. Bu

•
Her toplumsal ôrgtuun mücadele hedefleri vardır ve bu

mücadeleyi yüriuebllmek için ürgiulenmeye ihtiyaç
duyar. Ancak bugün bu ilişkiyi tersine çevirmemiz
gerekiyor. Yani mücadele programımızı tirgiltlenme
hedefletimize tabi olarak oluşturmalıyız.
Örgütlenmeyi biçimselolmaktan kurtaracak olan,

mücadele hattı içinde ôrgüüenmekur.

)

bu illerdeki işyerleri belirlenerek
durmaksızın bir çalışmaya girişil-
melidir. Diğer yandan ulaşılabile-
cek tüm işyeri temsilcileri ve üye-
ler hedeflenerek sendikal mekaniz-
malar aracılığıyla en geniş kitleye
ulaşılmalıdır. Böylesi bir çalışmada
kaçınılmaz olarak anahtar, işyeri
temsilcileri ve doğal işyeri önderle-
ri olacaktır. Bu kesimin acilen eği-
tilmesi ve eylemlerin örgütlenme-
sine önderlik etmelerinin sağlan-
ması gerekmektedir. Ikinci hedef
bu temsilciler ve önderler aracılı-
ğıyla işyerindeki örgütlenmelerin
gerçekleştirilmesine girişilmesidir.
'Böyle bir çalışmanın gerçekleştiril-
mesi esas olarak o birimdeki arka-
daşların çabalarıyla mümkündür.
Ö~GÜTLENME içiN
MUCADELE

Her toplumsal örgütün müca-
dele hedefleri vardır ve bu müca-
deleyi yürütebilmek için örgütlen-
meye ihtiyaç duyar. Ancak bugün
bu ilişkiyi tersine çevirmemiz gere-
kiyor. Yani mücadele programımı-
zı örgütlenme hedefierimize tabi 0-

larak oluşturmalıyız. Orgütlenme-
yi biçimselolmaktan kurtaracak 0-

lan, mücadele hattı içinde örgüt-
lenmektir. Bunun için bu döneme
ilişkin net mücadele hedefleri sap-
tamak ve "bu hedeflere ulaşmak i-
çin nasıl örgütleniriz?" sorusuna
yanıt bulmak zorundayız. Böyle
bir yaklaşımla örgütlenmede nite-
liksel sıçramayı yaratabiliriz.
TOPLUSÖZLEŞME
MÜCADELESi

Toplu sözleşme mücadelesi
böyle bir imkanı verebilir. Toplu

•

hedef üyelerimizin beklentileriyle
uyumludur.

Toplu sözleşme mücadelesinin
üç önemli işlevi olacaktır: Birincisi,
bu süreç örgütlenmeyi pekiştirme-
nin bir aracı olacaktır. Sendikarnı-
zın tüm ör-
gütlü birim-
leri toplu
sözleşme
hedefini de
gözeterek
kendilerine
çeki düzen
vereceklerd
ir. Ayrıca
toplu söz-
leşme gibi
net bir he-
def için iş-
yerlerinde
toplu söz-
leşme komi-
teleri kur-
mak ve ça-
lıştırmak
daha kolay
olacaktır.
Ancak süre-
cin sadece
toplu söz-
leşme hede-
fiyle sınır-
landırılmamasına ve toplu sözleş-
me mücadelesinin genel mücadele
sürecinin bir parçası olarak örgüt-
lenmesine dikkat edilmelidir. Ayrı-
ca toplu sözleşme mücadelesi için
işyerlerinde yapılacak çalışmalar
sendikal eğitim çalışmalarıyla içiçe
yürütülmelidir.

İkincisi, toplu sözleşme için

mücadele bu dönemde, güdük bir
yasaya karşı "toplu sözleşme hakkı
toplu sözleşme yapılarak kazanılır"
anlayışının hayata geçmesini sağla-
yacaktır. Böylece grev, toplu söz-
leşme ve sendikanın bir bütün ol-
duğunu üyelerimize kavratmada
da ciddi adım atmış olacağız.
Grevden ve toplu sözleşmeden
yoksun bir sendika yasası kamu e-
mekçilerinin genelinde "sendika
başka, grev ve toplu sözleşme baş-
ka" gibi yanlış bir inancın doğması-
na neden olabilir. Toplu sözleşme
hedefini öne çıkarmak bunu engel-
lemek için de gereklidir.

Üçüncüsü, bugüne kadar maaş
zamlarına karşı yapılan eylemler
tepkisel bir niteliği aşamadı. Maaş
zamlarının yetersizliği "sadaka is-
temiyoruz" sloganının boyutlarının
ötesine geçemedi. Bu dönemde

tepkiselliği aşıp pozitif bir muhale-
fet tarzını gerçekleştirmeliyiz. "Sa-
daka istemiyoruz" deme yerine
"toplu sözleşme yapacağız, hakkı-
mızı alacağız" diyebilmeliyiz ve
bunu gerçekleştirmeliyiz. Böylece
ikna ve inandırıcılık yolunda da
gelişme sağlayabiliriz.

İrfan Erdemoğlu
Tüm Maliye Sen Genel Başkanı
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Söz, Yetki, Karar
Hizınet Üretenlerin

D stanbul Defterdarlığına bağlı
Nakil Vasıtaları Vergi Daire-

si 'nin otomasyona geçirilmesi a-
macı ile Ekim ayı başında 380 ma-
liye çalışanının katılacağı bir çalış-
ma başlatılmıştır. Bu personelin

yüzünden burada hayata geçiril-
mesi planlanmıştır. Bir diğer du-
rum otomasyon çalışmasında gö-
revlendirilen personele öncelikle
bu hukuk dışılığı gizlemek ama-
cıyla görevlendirilme yazılı olarak

Istanbul Maliye çalı~nlarının yüzdelik zamlara tepkisi

yarısı gece saat 17-23 arası çalıştı-
rılmaktadır- Bugün de sürdürülen
bu çalışma gerek planlanışı, gerek
katılan personelin seçimi gerekse
hukuki zemini açısından idarenin
keyfi ve anti-demokratik işleyişini
açıkça ortaya çıkarmıştır.

Ancak asıl üzerinde durulması
gereken nakil vasrtalarda çalışan-
ların bu duruma karşı takındıkları
tavır, yaptıkları ve yapamadıkları
olmalıdır ki; böyle bir değerlen-
dirme gelecekte nelerin yapılabi-
leceği konusunda sonuçlar çıkarı-
labilme imkanını bizlere sunmak-
tadır.

Öncelikle gece çalıştırılan per-
sonel açısından böylesi bir çalış-
manın hukuki zemini yoktur. Ola-
ğanüstü koşullar (savaş, doğal a-
fet, salgın vb.) için uygulanabile-
cek olan gece çalıştırma uygula-
ması idarenin organizasyonu ve
işleyişindeki anti-demokratiklik

18 Kasım 1992
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tebliğ edilmekten ısrarla kaçınil-
mıştır.Zaman zaman valiliğin 0-

nayından sözedilmekle birlikte,
böyle bir onayın tebliği sözkonu-
su olmamıştır. Ayrıca çalıştırılma-
sı düşünülen personelin yemek,

nin oluşturmasıydı.
Başlangıçta çalışanların şaşkın,

kuşkulu. ne yapılacağını bilmeyen
tepkileri özellikle aktif sendika ü-
yelerinin önderliğinde örgütlen-
meye çalışılmıştır. Bu amaçla so-
runa duyarlı, çalışanların arasın-
dan bir komite seçilmiş ve bu ko-
mite tarafından nelerin yapılabile-
ceği herşeyden önce nasıl örgütlü
bir tavır sergilenebilineceği üze-
rinde durulmuştur. Bu amaçla tes-
bit edilen başlıca sorunlar ve çö-
züm için çalışmalarımızı şöyle sı-
ralayabiliriz;

1- İlkönce seçilen komitenin
çalışanların engeniş kesimi tara-
fından onaylanması, sorunlara fii-
li müdahalede önderlik ederek or-
tadan kalkmıştır. Örneğin, daha i-
şin başından itibaren takınılan ka-
rarlı tavır idarenin bizlerin düşün-
celerini, isteklerini dikkate almaya
zorlamış, sorunlarımızdan ulaşım
ve servislerin organizasyonu ko-
mitenin insiyatifi hatta doğrudan
kontrolü altında yapılmıştır. Ak-
şam yemek saatinin bir saat olma-'
sında da öneride bulunulmuş, bu
önerme fiilen hayata geçirilmiş,
çalışanlarında onayladığı bu yak-
laşımlar komitenin engeniş çalı-
şan kesimi arasında meşrulaşma-

Bir başka ilgi çekici durum, çalışma için seçilen
personelin önemli bir bölümü işyerlerinde keyfi
uygulamalara karşı çıkan, aktif sendika üyelerinin
oluşturmasıydı. Başlangıçta çalışanlann şaşkın,
kuşkulu, ne yapılacağını bilmeyen tepkileri özellikle
aktif sendika üyelerinin önderliğinde örgütlenmeye
çalışılmıştır.

ulaşım, fazla mesai ücreti gibi so-
runlarının hiç hesaba katılmadığı.
ya da planlanmadığı daha başın-
da anlaşılmıştır. Bir başka ilgi çe-
kici durum, çalışma için seçilen
personelin önemli bir bölümü iş-
yerlerinde keyfi uygulamalara
karşı çıkan, aktif sendika üyeleri-

sını hızlandırmıştır.
2- Maliye çalışanlarının genele

ilişkin bir sorunu olan sendikal
örgütlenmeye katkı sağlamak a-
macıyla tesbit edilen bir dizi so-
runlar Tüm Maliye-Sen yönetimi-
ne iletilmiş ve bu sorunların çözü-
mü doğrultusunda sendika yöne-



•

ticilerinin Deftardar ve Dcfterdar
MuavinIeriyle yaptıklan görüşme
ve sonuçlarının Vergi Dairesi salo-
nunda yapılan bir toplantı ile çalı-
şanlara sendika yöneticileri tara-
fından duyurulması sağlanmıştır.
Hatta sendikamızın toplantıya ka-
tılan yöneticisi komiteden üç ar-
kadaşımızı da yanına alarak daire
yetkilisiyle bir görüşme yapmış
ve burada yaşanan sorunlara sen-
dika olarak sahip çıkılacağı kesin
bir dille ifade edilmiş, bu ve ben-

bağımlılannın (uyuşturucu ba-
ğımlısına benzer) komitenin üye-
lerinin sorumluluklarını, yetkileri-
ni engclleme girişimleri bu güzel-
liğin görülmesini istemediklerin-
dendir.

Sık sık burada idarecinin ken-
dileri olduğunu vurgulama gerek-
sinimi duymalan bundandır. Biz-
leri kendileri gibi bürokratik bir
zeminde tanımak, kabul etme eği-
limleri bizim yaratabileceğimiz
demokratik ortamın bugünkü her

Bizlerin insiyatifi ile daha çok verimlilik sağlanarak,
daha iyi bir organizasyon yapılmasına karşın,
bizlerin buralardaki insiyatifini engelleme
girişimleri yöneten-yönetilen ayrımının dolayısıyla,
yönetilenler için demokrasi işleyişinin kalıcılığını
korumak içindir.

zeri çalışmalar gerek idareciler
nezdinde, gerekse en genel çalı-
şanlar nezdinde sendikamızın ça-
lışanlann temsilcisi olduğu gerçe-
ğini somutlaştırmıştır.

3- Çalışanların kararlara ve uy-
gulanmasına en geniş katılımını
sağlamak amacıyla komiteyle
doğrudan ilişki kuracak kat tem-
silcileri seçilmiş, bu durum hem

a çalışanlarla ilişkiyi daha kısa süre-
• de kurma, hem de anlık gelişen

durumlarda daha erken topla na-
bilme tavır koyabilme ve karar a-
labilmemize olanak tanımaktadır.
Ayrıca böyle bir çalışmanın daha
önemli bir sonucu da çalışanların
gelenekselolarak sordukları "sen-
dika ne yapacak?" ,"yönetim bu işi
çözmeyecek mi?" vb. soruların ne
yapmalıyız, neleri yapabiliriz? so-
rularına dönüşmeye başlamış ol-
masıdır ki bu dönüşümün tam o-
larak sağlanabilmesi ve kalıcılaş-
ması bize özgü bir katılımcılık ve
demokrasi anlayışının hem teori-
si, hem de pratiği olabilecektir.

Zaten üzerinde durulması ve
geliştirilmesi gereken en önemli
yön budur. Çünkü sözün, yetki-
nin, karann çalışanlara ait olduğu
bir işleyişin güzelliğini ancak bu
tür zeminlerde pratik işleyişini
yaratarak sergileyebilmek olanak-
lı olacaktır. Idarenin ve bürokrasi

alanda var olan anti-demokratik
işleyişi açığa çıkaracağı korkusun-
dandır. Servislerin organizasyo-
nunda, yemek saati ve mesai saat-
lerinin belirlenmesinde bizlerin in-
siyatifi ile daha çok verimlilik sağ-
lanarak, daha iyi bir organizasyon
yapılmasına karşın, bizlerin bura-
lardaki insiyatifini engelleme giri-
şimleri yöneten-yönetilen ayrımı-
nın dolayısıyla, yönetilenler için
demokrasi işleyişinin kalıcılığını
korumak içindir.

Oysa ki, bütün eksikliklerimi-
zc, deneyimsizliklerimize karşın
nakil vasıtaları vergi dairesinde
bugüne kadar geçen kısa süre için-

sürdüğü bir dizi koşullar (yemek,
servis, cumartesi çalışmanın kaldı-
rılması vb.) kabul edildikten sonra
doldurulan bilgi giriş formu sayısı
periyodik olarak artma göstermiş-
tir. Bürokratik idari anlayış gereği
idareciler, çalışma süresini uzata-
rak bu verimin zamanla orantılı
artacağını hesaplamışlar yine di-
rektifle, çalışma süresini 23'ten
24'e çıkarıldığını ilan etmişlerdir.

Bu durumda komite alınan ka-
rar gereği saat 23'te katların boşal-
tılmasını sağlamış, fiili olarak ta
çalışma süresinin belirlenmesinde
etkili olmuştur. Bunun ertisi günü
yine çalışma süresinin saat 23'e
kadar olması idare tarafından ka-
bul edilmek zorunda kalınmıştır.

Burada üzerinde durulması ge-
reken bir başka nokta, nakil vası-
taları vergi dairesi otomasyon ça-
lışmasında işin niteliği gereği, rüş-
vet, adam kayırma, kariyer bek-
lentisi vb. bireysel kurtuluş yön-
temlerinin olmaması nedeniyle çı-
karların ve çözümlerin ortaklaş-
ması da daha fazla olanaklı oldu-
ğu görülmektedir. Bu durumun
rüşvet ve adam kayırmaalığın bü-
rokratik, anti-demokratik sistemin
devamını sağlayan can damarları
gibi olduğunu göstermektedir.
Son olarak nerede olursak olalım,
yaptığımız iş ne olursa olsun, yö-
neten-yönetilen ayrımını ortadan
kaldırmak, çalışanların söz ve ka-
rar sahibi olmasını sağlamak ama-
cıyla koşulları elverişle hale getir-
mek, elverişli koşulları değerlen-

Çalışma için seçilen personelin önemli bir bölümü
işyerlerinde keyfi uygulamalara karşı çıkan, aktif
sendika üyelerinin oluşturmasıydı. Başlangıçta
çalışanların şaşkın, kuşkulu, ne yapılacağını bilmeyen
tepkileri özellikle aktif sendika üyelerinin önderliğinde

örgütlenmeye çalışılmıştır.

de olanlar dikkate değer. Çalışma-
nın başlangıcında direktiflerle ça-
Iışanlardan verim elde edebilecek-
lerini düşünenler hatta bağırıp ça-
ğırıp tehditle iş verimini ve disip-
linini sağlayacağını umut edenler
bunun böyle olmadığını kısa süre-
de gördüler. Bizlerin (komite) öne

direrek teoride savunduklarımızı
bugünden yaşamda hayata geçir-
mek nihayi kurtuluş hedefimizi
de bir ütopya olmaktan çıkaracak-
tır. Yani bugün yarattığımız güzel-
likler yar!nın teminatları olacaktır.

Istanbul Nakil Vasıtalan
Vergi Dairesi İşyeri Komitesi
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HAKLAR ÖRGÜTLÜ
MÜCADELEYLE
KAZANıLIR

Hizmetli Personelin Hakları
657 sayıhD-M-K madde.Zl l
"Devlet memurlarından hangi-

lerinin ne şekilde giyecek yardı-
mından f~ydal.~nacaklan, MALIyE
VE CUMRUK BAKANLlGI-
BAŞBAKANLıK pEVLET PERSO-
NEL BAŞKANLıCrnın birlikte ha-
zırlayacakları bir yönetmelikle tes-

nel hakkında uygulanır" deniyor.
Ekte verilen iki cetvelde kimlerin
bu yardımdan yararlanacağı belir-
tilmiş.

3.maddede "göreve atananlar-
dan aday memur olanlar da bu yar-
dımdan memurlar gibi yararlanır"
deniyor. Bu açıklık değişik kurum-

20.10.1992 Kamu Çalışanları Tünel eylemi

)

bit olunur" diyor. Ancak ilgili mad-
de uyarınca 31.10.1972 tarihli ve 7/
5314 sayılı Bakanlar Kurulu kararı
ile yürürlüğe konulan giyecek yar-
dımı yönetmeliği ilc ek ve Değişik-
likleri yürürlükten kaldırılmış, yeri-
ne 14-9-1991 tarih ve 91/2268 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kabul e-
dilen ve 9-10-1991 tarih ve 2101 sa-
yılı Resmi Gazete'de yayınlanan ye-
ni yönetmelik 1-1-1992 tarihinden i-
tibaren yürürlüğe girmiş bulun-
maktadır. Gerek eski yönetmelik,
gerekse yeni yönetmelik, fiyat stan-
darnnın belirlenmesi dışındaki yet-
kiyi kurum ve kuruluşların ihale
mevzuatına göre temini insiyatifine
bırakıyor ve diyor ki;

"Uygulamada birliğin sağları-
~asına aykırı uygulamaların ön-
lenmesine yönelik olarak bu yönet-
meli çıkarılmıştır. Bu yönetmelik 17
maddeden oluşur. 2.maddede "657
sayılı DMK'na göre işlem yapılaca-
ğına ilişkin hüküm bulunan perso-

20 Kasım 1992

II

lardan binlerce çalışanı farklı uygu-
lamayla başbaşa bırakmıştır, keyfi-
yata açıktır ve denetlcnememiştir.

4.madde ise giyeceğin kurum
tarafından ve ayni olarak verilmesi-
ni öngörür. "Ancak emniyet hiz-

açık, anti-demokratik ve keyfiyete
müsaittir.

Acaba biz HIZMETLILERE
(YHS) de aynı şekilde verilmesinde
ne gibi bir sakınca görülmüştür?
Tam tersine ihtiyaca cevap verecek-
tir. Stardartının belirtilmiş olması o
fiyatın kendisine ödenmesi dah i

faydalı olacaktır. Hem de keyfiye-
tin önüne geçecektir. Personelin i-
şiyle ilgili olanlar ve resmi kıyafet-
ler hariç (güvenlik görevlisi, depo-
cu, temizlikçi, vs.), bunların dışın-
dakilere nakdi olarak ödenmelidir.
Aykırı uygulamaların önlenmesi
ancak bu şekilde sağlanabilir. Aksi
takdirde, bu olanaktan daha çok
yararlanması öngörülen kesimin
mağduriyetini getirecektir. Şöyle
ki; ayni olarak verilen elbise ihtiya-
ca karşılık vermemektedir. YURT-
KUR'da çalışan bayan hizmetlilerin
almış oldukları elbise ve ayakkabı-
lar üzerlerine uymadığı gibi değiş-
tirmeleri de mümkün değildir, çün-
kü ölçü alınmış ve beyanla diktiril-
miş verilen sayıda yapılmıştır ve
yedeği yoktur. Bunun cezasını da
yardımı alması gereken çekmiştir.
Diğer kurum ve kuruluşlarda çalı-
şan personelin durumları da P'
farklı değildir.

5.Madde- Giyim ve kullanım
süresi bakımından beraberliği sağ-
lamak amacıyla;

A- kışlık kıyafete ait giyecek eş-
yaları eylül-ekim arasında

Acaba biz HİzMETLİLERE (YHS) de aynı şekilde
verilmesinde ne gibi bir sakınca görülmüştür?
Tam tersine ihtiyaca cevap verecektir.
Stardartının belirtilmiş olması o fiyatın kendisine
ödenmesi dahafaydalı olacaktır. Hem de keyfiyetin

önüne geçecektir.

metleri sınıfını ve sivil görev ya-
panlar ile MIT müsteşarlığı perso-
neline giyecek yardım bedelinin
resmi görev yapanlara dikiş bedeli
ilgili kurumun teklifi üzerine, Mali-
ye ve Gümrük Bakanlığınca tesbit
edilerek ödenir" deniyor.

Bu madde haksız uygulamalara

B- yazlık kıyafete ait giyecek eş-
yaları nisan-mayıs arasında

C- Mevsimle ilgisi olmayan gi-
yecek eşyalan ise nisan-mayıs ayla-
rında verilir.

"Herhangi bir nedenle verilme-
yen giyecek eşyaları bir sonraki dö-
neme ait giyecek yardımı ile birlik-



te verilemez" deniyor.
Ancak, yetkilinin veya ilgilinin

bilgileri dışında gelişen, kaynağı ne
olursa olsun mağdur olan biz hiz-
metliler oluyoruz. Şöyle ki; geçmiş
yıllarda yazılması unutulan arka-
daşların elbise ve palto hakları zayi
olmuştur. Diğer yandan İstanbul

• Hizmetlllerin bu sorunlarını aşmak için bulunduklan
işkollarında yaratılan örgütlenmelere katılmaları
gerekir. İşkolumuzda bulunan Maliye Çalışanları
Yardımtaşla Derneği, sendikal örgütlenme olan Tüm

Maliye Çalışanları Sendikası/nda örgütlenmeli ve
hizmetli komisyonlarını oluşturmalıdırlar.

Defterdarlığında çalışan ve ilgili
madde kapsamından yararlananlar
olarak, ne yazlık ne de kışlık giye-
cek kapsamında bulunmayan eşya-
ları yönetmelikte belirtilen süre i-
çinde almak mümkün olmamış, bu
eşyalar ancak bir yıl sonra verilmiş-
tir. Son bir kaç yıldır uygulama ise
şöyle olmaktadır; 1988 yılında alın-
ması gereken giyecekler 1989 yılı 0-
cağında, 1989 yardımı 1990 şuba-
tında, 1990 yılı yardımı 1991 şuba-
tında, 1991 yılı yardımı ise 1992
martında verilmiştir. 1992 yılı yar-
dımı kasım ayında olmamıza rağ-

_en hala verilmiş değildir.
Bunun yanı sıra, beden numara-

ları bcyanla alındığı için bedene
uyması şansa kalmiştir. Bu uygula-
ma ihtiyacı karşılaması şöyle dur-
sun, sorun olmaktadır. Birincisi, be-
dene uymaması halinde değişrnek
için gidildiğinde bedene uyan elbi-
se bulunmuyor, fiat standartında
başka elbise almak da mümkün ol-
muyor çünkü verile~ elbise biri~
fiatıyla arada f~rk dogmakt~dır ..Bır
de siyah ve lacıvert ~enktekı e!b.ıse-
lerin en ufak bir yagmurda gıyılen
çamaşırları boyaması sorunu var-
dır. Bu yüzden birçoğu aldl$.ı gi~i
yok pahasına satıyor veya koylerı-
ne gönderi yor.

6.Madde- Giyim eşyasının kul-
lanım süresi ekli cetvelde şöyle gös-
terilmiştir. Bu süre eşyanın .verildi-
ği tarih esas alınmak sur~t~yle ~e-
saplanır. Bir giyim eşyası iÇI~ belı.r-
lerten süre dolmadan yenısı verıI-
mez, Ancak görev nedeniyle kuıı~-
nılmaz hale gelir ve bu durum bır

tutanakla tesbit edilirse, yetkili ku-
rum amirinin onayı alınmak sure-
tiyle genel veriliş zamanı beklen-
meksizin yenisi verilebilir. Bu tak-
dirde 5. maddenin 2.fıkrası gereğin-
ce işlem yapılır. Sık sık temizlenme-
si gereken giyecek eşyası (beyaz ön-
lük vb.) o eşya için belirlenen kulla-

nım süresinin iki kah zamanda kul-
lanılmak üzere iki adet verilir.

Denetimsizlik ve keyfiyete bıra-
kılmıştır. Biz hizmetlilere bahşedi-
len bu eşyalar 10.madde de belirti-
len kapsamda dahi verilmez, buna
karşın yaptığı işler ( yıkama, masa,
tuvalet, bina temizliği, yükleme, bo-
şaltma ve taşıma işleri lyaptırılır.
Bununla birlikte memur kılık-
kıyafet yönetmeliğine uyulmaması

nin düşük olması.
2- çoğumuzun toprağa bağımlı

olmasından dolayı kamu sektörün-
deki görevi vermiş olduğumuz hiz-
metin karşılığını isteme yerine veri-
lenle yetinme, işten çıkarıldığında
yeni iş bulamama korkusu.

3- Örgütlenme ve hak arama ge-
leneklerinin olmayışı, en temel ya-
sal ve meşru haklarının bilincinde
olmayışı .

4- Geleneksel saygı anlayışıyla
makam ve rütbeye karşı çıkmayı
terbiye olarak değerlendirilmesi ve
bu anlayışın idarecilerce istismar e-
dilmesi.

5- Örgütlenme ve hak alma ge-
leneğinin yaratılamayışı, haklarını
başkalarından bekleme anlayışı.

Hizmetlilerin bu sorunlarını aş-
maları için bulundukları işkolların-
da yaratılan örgütlenmelere kahl-
maları gerekir. Işkolumuzda bulu-
nan Maliye Çalışanları Yardımlaşla
Derneği (Ma-Der), sendikal örgüt-
lenme olau-Tüm Maliye Çalışanlan
Sendikası (Tüm Maliye Sen)'de ör-
gütlenmeli ve hizmetli komisyonla-
rını oluşturma Iıdırlar.

20.6.1992 Kamu Çalışanları Ankara eyleme

neden gösterilerek savunması iste-
nilir. Bu yazı konusu sadece giye-
cek yardımı olduğu için diğer so-
runlarımız daha sonra birer birer
ele alınacaktır. Hizmetlilerin yüz-
yüze bulunduğu sorunları şu baş-
lıklar altında toplayabiliriz;

1- Kültür ve eğitim düzeyleri-

Hasan Elma

NOT: Son yönetmeliğin ek cetvelinde
daha önce hizmetli (YHS)'/ere 3 yılda bir ve-
rilen paIto gözükmemektedir. "Elbise hakkı
verilen kurum ve kuruluşlarda palto kaldı-
rıldı" denilmiştir. Ancak yönetmelikte neye
istinaden kaldırıldığı açıklanmamıştır. Yasa
dışı bir biçimde bir hak ortadan kaldırılmış-
tır.
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Memur Ücretleri ve IMF
24 Ocak 1980 ekonomik kararla-

rı tMF (Uluslararası Para Fonu)'nin
öneri paketleri çerçevesinde alınan
kararlardı.

1980'U yıllarda benimsenen "bu
model ile, tMFnin istekleri yerine
getirilmiş oluyordu. Bu istekler şu
şekilde formüle ediliyordu.
- Ücretler dondurulsun
- Taban fiatları düşük tutulsun
- Zamlara (her türlü ürüne) devam
edilsin
- Kemerlerinizi sıkın.

Bu ekonomik model ile amaçla-
nan, ülke gelirlerinin tekillerde top-
lanmasıydı. Bunun için bütün top-
lumdan (işçi, memur ve köylüden)

sabır ve fedekarlık istendi. Bu fede-
karlıkların sonucu olarak, sermaye
tatlı kazançlar sağlamıştır. Ancak
bu tatlı kazançlar üretken yatırımla-
ra dönüştürülmemiş, lüks tüketi-
me, ölü yatırımlara dönüştürül-
müştür.

Bu ekonomik program uygula-
nırken, topluma da yeni bir felsefe
hızlı bir şekilde benimsetiimiştir.
Bu felsefenin özüde şu şekilde anla-
tılmıştır;
- Gemisini yürüten kaptan,
- Kazan da nasıl kazanırsan kazan,
- Altta kalanın canı çıksın.
Bu şekilde kolayca köşeyi dönme
felsefesi ahlaki çürümeyi de berabe-

Suçlular Bulundu!
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Seçim vaatlerinde
rüşvetin, hırsızlığın, ka-
çakçılığın, hayali ihracat-
çıların ve köşe dörıücülc-
rin üzerine gidip hesap
soracağını beyan eden
bugünkü siyasal iktidar,
ilk "icraatı"nı Uşak Def-
terdarlığı'ndan başlattı.
Kamuoyu da yıllardır iii-
ğimizi kemiğimizi sömü-
ren bu insanları yakın-
dan tanımış oldu!

Uşak Defterdarlığı
Vergi Dairesi Müdürlü-
ğü'nde Gelir Şefi olarak
çalışan Kadriye Sezgi-
ner'in 1990 yılında mal
beyanında gösterdiği 3
bilezik, 4 yüzüğün "hesa-
bı" Uşak Defterdar Yar-
dımcısı Ali Erk imzalı - 3234/6316 sayı ve 23.10.1992 tarihli yazı ile
soruldu! Hesap tabi ki Kadriye Sezginer'c sorulacaktır. Devlet kendi-
sini soyanın kim olduğunu bilmez mi? Gidip de "Bir dikili ağacı
bile olmadığı" devletin en yetkili ağızlarınca açıklanan ama yalnızca
Allah "yürü ya kulum" dediği için 1987 yılında sıradan bir devlet
mcmuruyken bugün Türkiye'nin ilk yüz zengini arasına giren büyük
birader'e soracak değildi ya. Hem canım siz bazı kötü niyetli kişele-
rin söylediklerine de itibar etmeyin. Bu tür soruşturmalara, takibatla-
ra uğrayanların hemen hemen tamamının kamu sendikalarının üye-
leri ve hele aktif çalışanları olması valIahi sadece rastlantı ..

Biz Hükümeti bu konuda "verdiği sözleri unutmadığı" ve "ger-
çek suçluları" ortaya çıkardığı için kutlarız!
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rinde getirmiş, yolsuzluğu, rüşveti
ve hırsızlığı hak olarak kabul eden
bir toplum yaratılmış, insanların ki-
şilikleri hurdaya çevrilmiştir.

Bütün bunların sonucunda işçi
ve memurların reel ücretleri gerile-
miştir. 1979 yılı 100 olarak kabul e-
dilirse, Türkiye ücretlilerinin genel
ücretleri 1988'de 32.7ye inmiş, Dev-
let memurlarının maaşları da aynı
'dönemde 49.6'ya düşmüştür (Doç.
Dr. G.Çapaloğlu. 3.tzmir ıktisat
kongresi tebliğinden)

Bu güne gelediğimizde, bu eko-
nomik programların altında 10 yıl-
lardır ezilmişliğin, sefaletin ve köle-
liğin içinde yaşayan yüzbinlerce iş-
çi ve memur; "Sefalet ücretine ha-
yır!", "Açız, ekmek istiyoruz!", "İn-
sanca yaşam istiyoruz!" diyerek
yolları ve meydanları inletiyorlarsa,
bunun sorumluları tMFnin önerile-
ri doğrultusunda ki ekonomik
programın uygulayıcılarıdır.

Levent Doldur

Samsun Kamu
Çalışanları da
Manlardaydı
Samsun'da sendikal hak iste-

yen Tüm Maliye Çalışanları sen-
dikası üyeleri 7 Ekim 992 günü
Samsun Defterdarlığı önünde top-
lanarak bir saat süren bir eylem
yaptılar.Ellerindeki dövüzlerle ha-
vaya balon uçuran maliye çalışan-
ları bir basın açıklaması yaptılar.

Hükümetin vermiş oldugu
sözleri bu güne kadar tutmadığmı
kendilerinin hükümetin vermiş
olduğu sözlerin takipcisi oldukla-
rını.her zamanda ellerinin hükü-
metin ve yetkililerin yakasında o-
lacağını açıklayarak artık sabırla-
rının kalmadığını bundan sonra
daha sert tavırlar içinde olacakla-
rını ve hizmet üretiminden gelen
güçlerini kullanacaklerını açıkla-
yarak,alkışlarla dağıldılar.

Tüm Maliye Sen
Samsun İl Temsilciliği

ad



Vaadlerin Takipçisiyiz
i • \' ÇANAKKALK .~!'."

Çanakkale Kamu Çalışanları
Platformundaki Tüm Maliye Sen,
Eğit Sen, Tüm Bel Sen, Tüm Sosyal
Sen, Tarım Sen üyesi kamu emekçi-

•
leri, ücretlerinin tek taraflı belirlen-
mesi ve koalisyon hükümetinin
verdiği vaatlerini tutmaması nede-
niyle kendileri ile alayedilmesini
düşünmekten bunalıma girdiklerini
belirterek toplu olarak viziteye çık-
tılar. Devlet Hastanesi Psikiyatri
Polikliniğine girişlerinde hastane
çalışanları ve doktorlar alkışlarla
eyleme destek verdiler. Yapılan a-
çıklamada "Crevli-Toplu sözleşmeli
sendikal haklarımızı alıhcaya kadar
mücadelemiz sürecek" dediler.

Çanakkale Kamu Çalışanları

Uşak Kamu Çalışanları Sendika-
ları Platformu tarafından balonlu
eylem yapıldı. Tüm Maliye Sen,
Tüm Bel Sen, Tarım Sen, Eğit Sen,
Eğitim İş, Tüm Sağlık Serı'e üye
1000 kadar kamu ernckçisi, "verilen-

dır", "Benim köylüm sizlerde örgüt-
lenin, Türkiye konuşan Türkiye ol-
sun. Biz bundan rahatsız olmayız "
diyen Başbakan S.DemirCı'e; "Me-
murların grevli-toplu sözleşmeli
sendika mücadelesini destckliye-
TUZ. Iktidara
gelince bu
hakkı tanıya-
cağız" diyen
Başbakan
Yardımcısı
Erdal İnö-
nü'ye s,?sle-
nerek, ver-
dikleri sözle-
ri unuttular
ise hatırlatı-
YOTUZ" dedi-
ler. "Hak
verlmez alı-
nır" ilkesini
benimsedikI
erini, hak al-
manın yolu- Kocaeli Maliye Çalışanları
nun da ör-
gütlenmekten ve mücadeleden geç-
tiğini bildiklerini, sendikalarının
grevli toplu sözleşmeli sendika hak-
kını alana kadar mücadele edecek-

Hükümetin kamu çalışanlarına
ve tüm topluma karşı verdiği vaad-
leri tutmaması ve kamu çalışanları-
nın ücretlerini yine tek taraflı olarak

Tüm Maliye Sen Topkapı bölgesi eylemi

sözler unutuldu mu?" başlıklı basın
açıklaması okuyarak, :'Benim me-
mur1anm sizlere seslenıyorum, sen-
dikalaşmak sizin doğal hakkınız-

-

ıCri~i belirten memurlar, olaysız bir
şekilde dağıldılar.

Uşak Kamu Çalışanları

%28 oranında belirlemesine duyu-
lan tepki, Kocaeli'nde de dile getiril-
di. 200'e yakın Tüm Maliye Sen üye-
si, pankartlı, dövizli, alkışlı 1 km
yürüyerek temsilciliğimiz önünde
basın açıklaması yaparak "Artık hü-
kümeti vaadlerini tutmaya, kamu
çalışanlarının sendikalarını taraf o-
larak kabul etmeye ve toplu sözleş-
me masasına oturmaya çağırıyoruz"
dedi. Eylem olaysız olarak sona er-
di.

Kocaeli Temsilciliği

'~"".~İSTANBUL .

Istanbul Bayarampaşa komplek-
sindeki (Bayrampaşa VD, Ataköy
VD, Zeytinburnu VD, Laleli VD,
Topkapı VD) sendikamız üyeleri
7.10.1992 tarihindeyemek boykotu
yaptılar. Sayıları 500 civarındaolan
üyelerimiz, işyerinin bahçesinde da-
vul1u-zurnalı halay çektiler. Belirle-
nen katsayıları protesto içerikli ba-
sın bildirisi okundu, sloganlar atıl-
dı. Eylem coşkulu bir şekilde sona
erdi.

İstanbul İl Temsilciliği
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Devlet: Terörü Üyemizi
Hedef Aldı.

rest ve cesaretlerini
devlet politikaların-
dan alan bu sözde
güvenlik güçleri ge-
ride gözü yaşlı bir
ana ve dört öksüz
bırakmışlardır.

Bizler TUM MA-
LIYE-SEN üyeleri ve
vcrgi daireleri çalı-
<anları olarak bu 0-
l.ıyın faillerinin bu-
iunması için sorum-
luluları göreve çağı-
rıyor ve bu vahşi uy-
gulamanın peşini bı-
rakmayacağımızı
tüm kamuoyuna du-
yuruyoruz. .

Tüm Maliye Sen ızmir il Tem.

27.10.1992 Tüm Maliye Sen Istanbul basın açıklaması

23.10.1992 tarihinde gece saat
21.00 sıralarında Buca yeni bir acı
olay daha yaşadı. Buca cezaevin-
den kaçmaya çalışan kişi veya kişi-
lerin Şirinyer Vergi Dairesine sak-
landıkları söylentisi üzerine bina-
mız kuşatılarak, hiç bir uyarıda bu-
lunulmadan kurşun yağmuruna
tutulması sonucu MUSTAFA 0-
GÜrün yaşamını yitirmiştir.

Daire içinde görev yapan çalı-
şanın ve çevre halkının güvenliği
hiç düşünülmedcn yok etme dü-
şüncesi masum bir insanın katledil-
mesine neden olmuştur. Macerape-

Yargısız
İnfazlara Son

İzmir, Şirinyer Vergi Dai-
resi'nde çalışan Mustafa 0-
ğüt'ün 23 Ekim günü görevi
sırasında öldürülmesini pro-
testo eden Tüm Maliye Sen,
İstanbul, Hürriyet Gazetesi
önünde 27.10.1992 günü yak-
laşık 200 kişilik bir kitleyle,
bir basın açıklaması yaptı.
"Yaşama hakkının dahi ol-
madığı bir ülkede, demokra-
siden, insan haklarından
bahsetmek ne kadar yanlış-
sa, diğer haklarımızdan bah-
setrnek bizim için bir lüks-
tür" diyerek kamuoyuna bir
çağrı yapılarak, yargısız in-
fazlara ve devlet terörüne
karşı tavır alınması istendi.

Şubeler Platformu'ndan Tepki
Hükümetin verdiği vaadleri unutması ve 1993 Ocak zamlarını

tek yarılı bir şekilde %28 olarak açıklanmasına tepki olarak, Kamu
Çalışanlarının ekonomik ve demokratik haklarının takipçisi oldukla-
rının göstcrerck

Tüm Maliye Sen, Tüm Bel Sen, Tüm Enerji Sen ıstanbul şubeleri
20.10.1992 günü saat 12.30'da Beyoğlu Tünel'de toplandılar. Oluştu-
rulan kortejde, günün anlamını ifade eden dövizleri ve pankartlarıy-
la yer aldılar ve istemlerini hep bir ağızdan dile getirdiler

İstanbul Kamu Çalışanlan Şubeler Platformu
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A. SÜHEYLA
VURAL
(1951-1992)
1.8.1992 Günü
yıllık izin
dönüşü
Afyon-Dazkm
yakınlarında
geçirdiği trafik

kazası sonucu, eşi Tuncer Vural ile
birlikte aramızdan ayrıldı. Aynı
kazada 3 çocuğu yaralı olarak
kurtarıldı. Temsilciliğimizin ilk
Kurulunda divan katipliği de
yapan, dürüstlüğü ve çalışkanlığı
ile tanınan üyemizi unutmayacağız.
Tüm Maliye Sen Aydın il
Temsilciliği
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SELAHATTİN SIBIÇ (1956-1992)
1979 yılında Zonguludak Dcft.rıda
göreve başladı. 1981 yılında Trabzon
Deft. Karadeniz V.D:ne memur

olarak atandı.
1987 yılında Deft.
açtığı sınavdan
sonra G. Şefi
olarak Trabzon
Araklı Mal
Müdürlüğüne
tayin oldu.
7.10.92günü
göreve giderken

gcçirdiği trafik kazasında yaşamını
yitirdi. Arkadaşımızın anısını
yaşatacağız, unutmayacağız.
Tüm Maliye Sen Trabzon n Tem.

SEvİL BUYUK (1968-1992)
1990 yılında Trbazon ıli Araklı
ilçesi Malmüdürlüğün'de vergi
memuru olarak göreve başladı. Evli
ve henüz doğum yapmak üzere
olan Sevil Buyuk, 7.10.1992 günü
görevlerine giderken Araklı
yakınlarında meydana gelen trafik

kazasında ölen
meslektaşlarımız
dan biriydi.
Çalışkan ve
dürüst olan
arkadaşımızı
unutmayacağız.
Tüm Maliye Sen
Trabzon İl
Temsilciliği


