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nayasa'da yapılan değişiklik ile kamu çalışan~
ları sendikal hareketi,
yeni politikaların, programların yaşama geçmesine
önderlik yapacak öznel faktörlerin temel belirleyici olacağı
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.DEVLET' KAMU ÇAlıŞANLARINI BÖLMEYI AMAÇlıYOR
• Ülkemizdeki gelişmelerde dünyadaki
uygulanan bu politikalara bağlı benzer
sonuçlar yaratmıştır. 12 Eylül'le
yüiürlüğe sokulan "serbest piyasa"
ekonomisi, 15 yıldır acı sonuçlannı
emekçi sınıflar üzerinde yaratmıştır .
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Ulkemizde
ekonomik - krızın
kronik bir hal afrnasr, yaşam koşullarını her gün daha da ağırlaştırmaktadır. Siyasal' iktidar ve devlet, açık sermaye desteği ile birlikte bu krizin yükünü emekçi kitlelere ödetiyor. Buna karşı ortaya
çıkan emekçi muhalefeti, bir taraftan her türlü baskıyla sindirilmeye
çalışılırken
diğer taraftan yeni
sermaye yanlısı siyasal proqrarnlar oluşturuluyor. Yani, her türlü
emekçi muhalefeti, sermaye cephesinin bütünlüklü saldırısı ile
gerçekleşti rilememiştir. Işçi, kamu
çalışanı ve tüm emekçileri n ortak
mücadelesinin gereği ortada iken,
Koalisyon hükümeti döneminemekçiler hala birlikte mücadeleyi
'-de
de
işçi sınıfı, kamu çalışanları
örgütleyip, yaşama girebiimiş deve
diğer
emekçi kesimlerin sorunğillerdi.
larının çözümü ve taleplerinin
Emperyalizmin "Yeni Dünya
gerçekieşmesi
noktası nda
en
Düzeni'" adı altında yürüttüğü iktiufak bir gelişme olmamıştır. Aksisadi ve siyasi politikalar, sınıflar
ne özelleştirme, sendikasızlaştırarasındaki
dengesiZliği
(Çelişki
ma, işçi kıyımları, grev ertelemeve çatışmayı) artırmıştır. Dünyaleri, taşeronlaşnrma, sıfır sözleşda tek bir merkezden uygulamameler,
5 Nisan kararları, 65 Yaş
ya sokulan bu sistem, emekçi sıMezarda
Emeklilik vb.. uygulanıflar üzerindeki ekonomik ve pomalar artarak sürmüştür. işçi senlitik baskıyı artırarak, onları örgütdikalarının
üzerindeki
antisüz hale getirmeye çalışmaktadır.
demokratik baskılar (Grev yasakBunda da pek başarısız olduğu
ları çifte baraj sistemi, yetki pro. söylenemez. Ekonomik ve siyasi.
sedürü
vb.) kamu çalışanları açıkrizden hiçbir sorumluluğu olmasından
da
içerik olarak pek farklı
yan emekçi sınıflar, krizin sorumdeğildir.
Kamu
çalışanlarının ö~lusu olarak gösterilmektedir. Yılgütlü mücadelesi sonucu imzalalardır bu politikaların sahibi olan
nan 87-98-151 sayılı ILO sözle şsermaye kesimleri, krizden sürekmeJerinden doğan haklarımız sili kazançlı çıkmışlardır. Yani tatuyasi iktidar ve devlet tarafından
ra her dönem emekçilere ödetilkullandırılmak istenmemiş, kullanmiştir.
maya çalışan kamu emekçileri
Ülkemizdeki gelişmelerde dünsürgün,
soruşturma, baskı ve ceyadaki uygulanan bu politikalara
zalara
maruz
kalmıştır.
bağlı benzer sonuçlar yaratmıştır.
Bütün
bunların
yanı sıra ülke12 Eylül'le yürürlüğe
sokulan
mizde
ısrarla
sürdürülen
kirli sa"serbest piyasa" ekonomisi, 15
vaşta yirmi bine yakın' insan ölyıldır acı sonuçlarını emekçi sınıfmüştür. Bu savaşın sürmestrıl
lar üzerinde yaratmıştır. KoalisTürk ve Kürt halkı istememekteyon hükümeti iktidarı alırken, 12
dir. Savaşın bir günlük harcaması
Eylül ve onun sivil devamı olan
trilyonun üzerinde ve bu paralar
ANAP iktidarlarının uyguladıkları
bizlerden
toplanan
vergilerden
politikaları sona erdirmeyi vaadetkarşılanmaktadır.
Biz
emekçiler
mişti. Ne varki çok geçmeden bu
halkların
kardeşliği
ni
savunurken,
vaatlerin gerçek dışı olduğu anlasiyasi iktidarlar 20 yıldır bu ülkeşılmıştır.
de askeri çözümde di reti rken bu
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• Koalisyon hükümeti iktidan alırken,
12 Eylül ve onun sicil devamı olan
ANAPiktidarlannılı uyguladıklan
politikalan sona erdirme:fi vaadetmişti.
Ne varki çok geçmeden buvaatlerin
gerçek dışı olduğuanlaşılmıştır.
28 Haziran'akadar
devam eden
eylemleri ve, etkinlikleri hayata geçirdiler. Gerçekleştirilen eylem ve
etkinlikler sonucunda:
.
• Anayasa Komisyonunun hazırlayıp üzerinde mutabakata vararak' TBMM'ne sunduktan "Grev
ve Toplusözleşme"
hakkını yasaklayan ve valilere sendika kapatma yetkisi veren yasa' taslağı
geri çekilmiştir.

bir çözüm olmamış, ülkemiz. git
gide bir bataklığa sürüklenmiş ve
emperyalizmin silah tacirleri bunda kazançlı çıkmıştır.
Emperyalizmin finans kuruluşu olan iMF siyasal iktidara direktif vererek, emekçitere yönelik iktisadi baskılar uygulatmaktadır.
Siyasal iktidarın ekonomik tüm
uygulamaları iMF'nin politikaları
doğrultusunda yapılmaktadır.
Kamu çalışanlarının bugüne"
kadar kullandığı (Sendikal örgütlenme, Grev ve Toplusözleşme)
hakları, "Demokratikleşme"
adı
altında anayasal değişiklikle yok
edilmek ve kamu çalışanları teslim alınmak istenmiştir.
Mayıs
ayında TBMM Anayasa Komisyonu'nun hazırlamış olduğu anayasa değişiklik taslağı, Yargıtay. Genel Kurulu'nun Tüm Haber Sen'i
kapatma
kararı
ile
birlikte,'
KÇSKK'na bağlı sendika üye ve
yöneticilerine yönelik baskı, sürgün ve antidemokratik ceza uygulamaları devletin ve sermayenin
niyetini ortaya koymaktadır. Tüm
bunlar devlet ve sermayenin, son
bir tercihi olarak kendine bağımlı
"icazetli bir sendika" oluşturma
çabasıydı.
Devlet ve sermayenin ayyuka
çıkan bu niyeti karşısında, Kamu
çalışanları sendikaları bir dizi eylem ve etkinlik kararları aldılar. 29
Mayıs'da alınan bu kararları sonucunda 1 Haziran'dan başlayıp
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Kullanmakta
olduğumuz
haklarımızın dahi geri alınması ve
yeni yasaklar içeren taslak üzerinde tam bir' mutabakat içinde
olan TBMM'deki partilerin çalışanlara karşı cephesel birliği dağıtılmıştır.
. • Toplumun her kesimini· ilgilendiren Anayasa tartışmalarında
hiçbir toplumsal muhalefetkesimi.
taraf olamazken, bu tartışmalarda
kamu çalışanları açık bir tavır almış; kendi hak ve çıkarlarını tüm
topluma bir aydan fazla bir süre
tartıştırmıştır.
• Dünyada ve ülkemizde de,
nenmemiş bir eylem türüolan,
dört gün süreyle yüzbini aşkın bir
kitlesel eylemle, ülkede demokrasi mücadelesinde etkin bir tavır
geliştirmiştir.
• Kamu çalışanları sendikal
hak ve özgürlüklerin karşısında
sadece siyasal iktidar, devlet ve
sermayeye bağımlı siyasi parti le- .
rin olmadığını, tüm topluma ve
emekçikitlelere
pratikte göstermiştir. Haziran eylemlerinde TıSK
(Türkiye işverenler
Sendikaları
Konfederasyonu)
Başkanı Refik
Baydur'dan S. SABANCı'ya kadar
tüm sermaye temsilcileri, verdikleri demeçlerle, kamu çaüşantan-:
nın sendikal hak ve .özgürıükleri
kulianrnasma
karşı olduklarını
açık bir biçimde -ifade ettiler. Bizlerin
mücadelesi
karşımızdaki
güç odaklarını açığa çıkardı.
Sermayeyle bütünleşen siyasal iktidarlar ve devlet; tüm emek-o
çi kesimlere siyasalolarak
(sosyo-ekonomik politikalarla) bütünlüklü bir saldırıyı sürdürmektedir.
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halde başta işçi sınıfı ve k~mu
çalışanları olmak üzere, emekçi
sınıf tüm kesimleriyle bir araya
gelmek ve "emek cephesi"ni, etkin bir güç haline getirmek ve sayi si olarak tavır almak göreviyle
karşı karşıyadır. Mevcut koşullarda emekçilerin kendi bağımsız örgütlenmeleri ve mücadelesi dışında güven duyacakları hiç bir güç
yoktur. Bağımsız rrücadelerıtn parça parça yürütülen sendikal mücadelenin etkisinin sınırlılığı birçok olayda açıkça yaşandı. Kargo, Kağıthane, ızmir, Adana, Gebze, Pendik gibi bir çok irili ufakı'ı
. işçi direnişleri somut köklü 'kazanımlarla sonuçlanamarnışnr. Oysa, Zonguldak ve Paşabahçe işçilerinin grevlerini anımsayacak
olursak, bu grevlerin başarı ya ulaşmasının redeni grevin tüm toplum
kesirnlerlyle bir dayanışma şeklinde sürdürülmüş olmasıdır.
1989 Bahar eylemlerinin başarısı ise bu eylemlerin tam bir
dayarnşma ruhu içinde gerçekleştirilmiş
olmasıydı.
.Dolayısıyla,
emek güçlerinin birleşik mücadelesi yaratılmaksızın
yeni haklar
alabilmek veya mevcut elde edilen hakların korunabilmesi mümkün görunmemektedir.
Bu gerçekler önümüzdeki dönemde tüm
çıplak/ığıy/a kendisini gösterecektir. Siyasal iktidar, özelleştirme,
işyerlerinin talant, işyeri kapatma,
yaygın işten atma vb. politikaların
karşısında işyerlerinde başlayan
direnişlerde, yine toplu sözleşmelerin tıkandığı sermaye ve IKtıoarının sıfır sözleşmeler öngörüldüğü
günümüzde işçiler açısından önümüzdeki dönem' çok çetin geçeceğinin Işaretlertni bu günden verirken, kamu çalışanlarının Grevli
Toplusözleşrnej sendikal hak talebinin uzun soluklu ve çetin kavgalardan
geçeceği ni söylemek
için kahin olmayı gerektirmiyor.
Anayasa değişikliği tartışmaları, siyasal iktidarın kamu çalışanlarını
parçalama- yönündeki
hesaplarını açığa çıkartmıştır. Yasal düzenleme adı altında personel yasası değişikliği ile haberleşme, enerji ve ulaşım işkollarındaki
260 bini bulan kamu çalışanını
memur ve sözleşmeli personel
statüsünden çıkartıp, işçi statüsüne alarak: özelleştlrrne ve işten
atmanın önünü açarak, kamu çalışanlarının birlikte mücadelesini
parçalamayı hedeflemektedir. Bur~larda çalışanlara "slzler işçisi-·
nız, grev ve toplusözleşme hakkı
tanıyorum" ve "iş güvenliği ve
sosyal haklarınızdan
vazgeçin"
denmektedir. Yine kamu çalışanlarının bir bölümüne de "kamu çalışanı" adı altında (yerel yönetim- f
ler vb.) "grevsiz - toplusözleşme-

sürdürülen mücadele, ,grev ve
,
toplusözleşme
hakkıyla geliştirile- .
• Sımflar mücadelesinde başarı kazanmanın
cek midir? yoksa sadece tabetaolu halkı~ desteğini kazanabilmektir. Bu
dan ibaret bir sendikal düzenleıse emekçı1erin taleplerinin haklılığı
meye razı mı olacaktır?
konusunda toplumun ikna edilmesini
Tercihimiz birincisi ise buna
uygun örgütlenme ve mücadele
gerek~irir. T~~ t~.kse~dikalann niyetleri
yöntemlerinin geliştirilmesi görevi
olsa bılebu ışın ustesınden gelmesi zordur.
bizlerin
omuzlarındadır. Artık kaAncak birlikte bir mücadele güçlü bir
mu çalışanları gerek kendi kitlekamuoyu desteğini arkasına alacaktır.
sel gücünü, gerekse diğer emekçi
sınıf örgütlenmeleriyle
dayanışsiz" danışma kurulu şeklinde bir
masını geliştirmesi ve ortak müBu da sorunları yaşayan ve gösendika hakkı verilerek. Hem bizcadele programlarıyla
muhalifet
re~ bunun için çözüm arayan tüm
leri bölmek ve hem de iç ve dış
cephesinin
yaratılması
gör-evini
emekçi güçlerin birlikte mücadekamuoyuna yönelik- göz boyamak
üslenmelidir. Sorunların boyutu,
lesinin içinden çıkacaktır ..
tek başınakamu emekçilerinin bu
istenmektedir.
Geriye kalan bir
Bütün bu zorluktara rağmen
rnlıyonu aşkın kamu çalışanına
sorunların üstesinden gelmesini
ülkemizde birlikte bir mücadele(eğitim, sağlık, maliye, yargı ve
zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle de
kültürü çok iayıftır. Bunun sendigüvenlik) "siz devlet memurusukamu
emekçilerinin
diğer demOk~
kal mücadeleye yansıyan temel
rasi güçleriyle birlikte bir mücadenuz" denerek, sendikal hak ve özemekçi sınıfların, örgütlülÜkıerin:
gürlükleri ellerinden alınmak isleye girmesi, ihtiyaçtan öte bir zoözellikle işçi sendikalarının batenmektedir.
runlulukhaline gelmiştir. Demokğımsız bir mücadele geleneklerirasi güçlerinin birlikte mücadelesi
Sonuç olarak, siyasal iktidar
nin olmayışıdır. Ülkemizde sendibir taraftan bugüne kadar kullansadece sendikal hakların gelşitiri!kal hareketinin nitelikleri, yasalcımesini
hedeffemeyecektir. Ülkedığımız haklarımızı elimizden alIı,k,devletçilik, bürokratizim ve ücmizde
sendikal
düzeyin dışında
maya çalışırken, diğer bir taraftan
ret sendiikacılığı olarak sıralayagenelolarak
demokratikleşme
süda kamu çalışanlarını üç parçaya
biliriz. Sendikaların bu nitelikleri
böl meyi hedeflemektedir.
recinde
olumlu
adımlar
atılmadıkcernokrası mücadelesinin bütün~
ça sendikaların özgürce faaliyet
Güncel ve bayatlamış politikaselliğini kavramaktan uzaklaştırlarını her gün yürütmekte olan sigöstermesini beklemek de boşumıştır. Sınıfa güvenmeyen, işveyasiler, işçiler sözleşme haklarını
na olacaktır. Bu nedenle, birlikte
renlerle uzlaşmayı esas alan bir
bir
mücadele demokrasinin geliştalep ettiklerinde, "Ben memur ve
sendikal strateji, ülkemizde senditirilmesi
için de gereklidir. Bugün
e~eklilerin
haklarını sizlere yekaları demokrasi mücadelesinden
.
kamu
çalışanlarının
Grevli Topludirtmern" diyebilmektedir. .Kamu
uzaklaştırmıştır. Sendikaların bu
çalışanlarına ücret artışı yapılırsözleşmeli
sendikal
hak
mücadenitelikleri kendi örgütsel güçlerilesi,
işçilerin
toplu
sözleşmeden
ken de ücretlerin yetersizliği ve
ninde etkisizleşmesine neden oldoğan hakları ve iş güvenliği gibi
zamların komikliği ifade edildiğinmuştur.
sosyal
haklarını koruma ve gelişde: "Ben 10 milyon işsizin, emekSınıflar mücadelesinde. başatirme
rnücadeısst,
doğu ve güneylinin, köylünün ve 60 milyonun
~i kazanmanın. yolu halkın destedogu yaşayan ınsanlarımızın can
hakkını size mi vereceğim?" degmı kazanabiımektir.
Bu ise
ve mal güvenliği yanında özgür
mektedir. işlerine geldiğinde işçi . emekçilerin taleplerinin haklılığı
yaşam
istemleri ve barış özlemi,
dostu, başka birgün memur doskonusunda toplumun ikna edilmegençliğin
özerk demokratik ve laik
tu, diğer bir gün işsiz, emekli ve
sini gerektirir. Tek tek sendikalaüniversite
ve eğitim mücadelesi,
esnaf ve köylü dostu olabiliyorlar.
rm niyetleri olsa bile bu işin üsteişsizlerin
iş
isteme talebi emekIiIeYani toplumdaki çeşltli katmaları
sinden gelmesi zordur. Ancak birrin insanca yaşam kavgası ve'
birbirlerine karşı kulanarak. elikte bir mücadele güçlü bir kamuköylülerin, küçük toprak sahiplerimekçilerin birlikte örgütlü rnücaoyu desteğini arkasına alacaktır.
nin ürettiklerinin karşılığını alabildelesini parçalamaktadırlar.
Kamu çalışanları olarak beş
mesi hepsi bu ülkede demokrasi
Artık bu oyunları görme zayıldır bu yana kendi çizdiğimiz
mücadelesiyle birleşmiştir. Tüm
manı geldi ve geçiyor. Ve bu yüz- . yolda başarılı bir sendikal mücabu
sorunlar ülkemizde demokrasiden tek tek işyerlerinde veya işdele yürütmekteyiz. Bu süreç içinnin olmayışı, devletin bir hukuk
kollarında yürütülecek lokal müde hiç de azımsanmayacak bir
devleti olmayışı ve yargının bacadeleler yerine, bütünsel ve birmesafe kat edilmiştir. Ancak kağımsız olmayışı, yürütmenin toplikte
bir
mücadele
hattının·
mu çalışanları şimdi en zor sınavlumdan kopması ve toplumu temörülmesi zorunlu hale gelmiştir.
Lakarşı karşıyadır. Bugüne kadar
silyerine sermameyi temsil etmesi tüm bunlar ülkemizde demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlemeyişinden ve bu ülkede demok- .
rasinin olmayısından kaynaklanmaktadır. Sermaye ve temsilcileri
taratından tüm özgürlüklerin kullanıldığı bircennet olan ülkemiz
ezilen, sömürülen emekçi kesim~
ler için çekilmez bir hal alarak cehennem haline getirilmiştir. Bizlerin bu mücadelesine özgürük ve
demokrasi mücadelesi de diyebiliriz.
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Savaş, devlet ya da
ulus gibi siyasal birimler
arasında ya da aynı devlet
ya da ulus içindeki karşıt siyasal güçler arasında genellikle açık ve ilan edilmiş
olarak yürütülen silahlı çatışma olarak tanımlanabilir.
in'sanlık tarihi küçük veya büyük çapta sayısız savaşa tanıklık etmiştir. insanlık tarihinin tanık olnduğu modern tarihin
en büyük çaplı çatışması 1939-1945 yılları
arasında yaşandı. ii. Dünya Savaşı, ii. Büyük
Savaş, ii. Emperyalizm Paylaşım Savaşı vb~
olarak tanımlanan savaşta kesin olarak saptanamamakla birlikte 60 milyona yakın insan yaşamını yitirdi. En büyük kayıbı 18 milyon insan
ile Sovyetler Birliği verdi. Polonya 3.5 milyon,
soykırım uygulanan Yahudiler 6 milyon civarında insanını yitirdi. Saldırgan faşist yönetimlerdeki Almanya'da 4.5, Japonya'da 2 milyon in'san yaşamını yitirirken, savaştan etkilenmeyen
hiçbir ülke ve devlet kalmadı.
Savaşta milyonlarca insan sakatlık ya da
kalıcı rahatsızlıklarla karşı karşıya kaldı. Yıkılan kentler, yok olan tarihsel ve doğal zenginlikler, açlık. yoksuııuk cabası. ii. Dünya Savaşı, ABD Emperyalizminin savaşı sona erdirmek için Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki
kentlerine atom bombası atarak 120 bin insanın biranda ölmesi, bir o kadarının sakat kalması ve sonraki yıllarda yaşamını yitirmeleri

silahları, her türden klasik
silahlar, tanklar, bombalar,
yıllık silahlanma harcamalarının toplamı neredeyse
800 milyar doları buluyor.
Silahlanma harcamaları ndan yapılacak tasarrufları
düşünmek bile çok güzel
ve anlamlı. Dünyadaki kişi
başına düşen silahlanma
harcaması eğitim ve sağ-

lık harcamalarının 2-6 kat taztasıdır. Dünyada
yüzmilyonlarca insan açlık tehlikesi ile karşı
karşıya yüzmilyonlarca insan işsiz, milyarlarca
insan tıbbi bakımdan yeterince yararlanmıyor,
milyarlarca insan yo'ssulluk sınırının altında yaşıyor, yüzmilyonlarca insan hiç okuma yazma
bilmiyor, okuma çağında yüzmilyonlarca çocuk
okulolanağından
yararlanamıyor, yüzmilyonlarca insan yiyecek ekmek ve içecek temiz su
bulamıyor. Ancak silahlanma harcamalarına,
savaş harcamalarına yılda. 800 milyar dolar
harcanıyor. 1 savaş uçağının alternatif maliyeti
ile ülkemizin 40.000 köyüne eczane açılabileceği, 6 kentte tam teşekkülü hastane yapılabileceği hesaplanıyor.
Bu gerçekler ortada iken emekçiler elbette
barıştan yana olacaktır, olmalıdır.
Savaşa karşı barış mücadelesi örgütlü bir
mücadele olmak zorundadır. Ülkemizde barış
mücadelesini örgütlemek üzere kurulan 2 ayrı
barış örgütü çok kısa bir süre faaliyet gösterdikten sonra, barıştan yana olmayanlar tarafın-

sonucunu da doğurdu.
Savaşın sona erdiği 1 Eylül günü Dünya
Barış günü olarak kabul edilerek, insanlığın bir
daha böyle bir yıkımla karşı karşıya kalmaması için savaşa karşı barış düşüncesinin yükseldiği gün olarak kutlanmaya başladı. Hiroşim'a
ve Nagasaki kentlerine atom bombası atılması
ile savaşin sona ermesinin 50. yılında savaşa
karşı barışı savunmanın Memini bir kez daha
vurgulamak gerekiyor.
Bugün yakın ve uzak coğrafyalarda, binler.ce insanın yaşamını yitirdiği, sakat kaldığı savaşlar yaşanıyor. Bugün nükleer silahlanma
alabildiğine tırmanıyor. Ülkemizin de içinde bulunduğu bir çok ülke nükleer silah deposu haline gelmiş bulunuyor. Geçmişte olduğu gibi bugünde savaş insanların ölmesine, sakat kalmasına, doğal ve tarihsel zenginliklerin yokolmasına halklar arasında kardeşlik ve barış
duygusunun azalmasına, düşmanlıklara yolaçıyor.
Savaş kimin işine yarıyor? Barış kimin işine yarıyor? Bu sorular yanıtlanmadan gerçeğe
ulaşamayız.
Kapitalist rekabet ve emperyalist çekişmeden kaynaklanan,
savaşlar, işçilerin, kamu
emekçilerinin, köylülerin, ezilen insanların kısaca halkların işine yaramıyor, savaş, kapitalist-emperyalist sömürünün sürmesinden yana
olanların işine yarıyor. Silah tüccarlarının işine
yarıyor.
Barış ise insanın işine yarıyor, üreten. hayatı yaratan jnsanın işine yarıyor. Emekçilerin,
sömürüye karşı çıkanların işine yarıyor. Barış
hayatın işine yarıyor.
Savaş silahlarla yapılıyor. uçakları, nükleer
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dan kapatılmıştır.
14 Temmuz 1950'de kurulan Barışseverler
Cemiyeti Kore Savaşı'na asker gönderme kararına karşı çıktığı için 15 gün sonra kapatılmış, kurucular tutuklanmış ve 15'er ay hapis
cezası ile cezalandırılmışlardır. .
1977 yılında kurulan Barış Derneği ise nisbeten daha uzun bir faaliyet gösterdi. 12 Eylül
askeri darbesi ile kapatılan Barış Derneği'nin
44 yöneticisi tutuklanarak yıllarca cezaevinde
tutuldu .
Günümüzde savaşa karşı barış möcadeıe-:
si emekten yana örgütler tarafından saliplanmesi gereken onurlu bir mücadeledir. Emekçiler, demokrasi güçleri barıştan yana olmak,
barış mücadelesi vermek zorundadır.
Sendikalar bu arada bizim sendikalarımız
kamu çalışanları, sendikaları barışın savunu.
cusu barışın "savaşçısı" olmalıdır. Çünkü
emekçiler dünyada adil ve kalıcı bir barışın
sağlanmasından yanadır, emekçiler ulusların
kendi kaderini tayin hakkını savunur, emekçiler silahlamaya karşıdır. Sağlık, konut, eğitim
kısaca savaşsız sömürüsüz bir dünya emekçilerin yararınadır. Bir yanda işsizlik, açlık, hastalık, konutsuzluk, eğitimsizlik bir yanda milyarlarca dolar savaş harcamaları. Tercihimiz birincisinden yani BARIŞ'tan yanadır.
1 Eylül 1995, 2. Dünya Savaş'nın bitiminin
50. yıldönümünde
Dünya Barış Günü'nde
emekçiler olarak barıştan yana, savaşsız sömürüsüz bir dünya istemimizi yüksek sesle
haykırmalıyız.
Tahir ŞiLKAN
Genel Merkez Y. K. Üyesi

Eylül 1995

15.16 HAZİRAN 1970'OEN
20 ARALIK 1994'E
15-16 Haziranlar'ın üzerinden 25 yıl geçti. Her
yıl dönümünde nedenleri, dinamikleri, dönemin güçler dengesi, sınıflararası ilişkileri ve sonuçları temelinde ele alınıp değerlendirilmeye tabi tutulur.
15-16 Haziranları iyi kavrayabilmek için 1960'11
yılların Türkiyesi'ni değerlendirmekte yarar vardır.
Başından itibaren Devlet Sendikacılığının
boyunduruğuna
mağruz kalmış, sarı sendikaclğılın,
ekonomik, reformist anlayışın etkileri alanına girmiş,
politik mücadele deneyimi az, çok köklü olmayan
mücadele geleneğine ve kültürüne sahip işçi sınıfı
mevcuttur.
1961 Anayasası ile nisbi bir özgürlük atmosferine giren ülkemizde, toplumsal içerikli dergilerin yayın hayatına başlaması, öğrenci ve emekten yana
olan dinamikler örgütlenme sürecinde daha da hız
kazanmaya başlamıştır. Ülkemiz pek çok alanda
değişim sürecine girmiştir.
1961 Anayasası'nın 46. maddesiyle Sendikalaşma, 47. maddesiyle de Toplu Sözleşme ve Grev
Hakkı tanınmış, Grev hakkının kulanılması ve istisnaları kanunla berileneceği hüküm altına alınmıştır.
1961 Anayasası ile getirilen Grev ve toplu sözleşme hakkının yasallaşması ilk kurulan hükümet
programında yer almayınca istanbul Sendikalar Birliği tarafından 1961 yılı Aralık ayında 100 binden
fazla işçinin katılımıyla Saraçhane Mitingi düzenlenerek grev ve toplu sözleşme hakları dile getirilmiştir. Bu miting emekçilerin sınf olarak tarih sahnesinde kitleselolarak yerini alışları, kendilerinin taraf olmaya başladıklarının işareti olarak da değerlendirilebilir.
1961 Anayasasında yer alan Grev hakkının
pratikte ilk kez KAVEL Kaplo Fabrikası'nda çalışan
220 işçi uyguluyor. işçi sınıfının mücadelesinin yükseleceğinin habercisi oluyordu. Bu eylemden sonra
işçilerin haklarını alma bilincine doğru yol aldığını
görenler, işçilerin Anayasa'da sahip oldukları hakları daraltmak amacıyla 1963 yılında 274 sayılı Sendikalar, 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası tasarıları yasama organlarında görüşüImeye başlanmıştır. Görüşmelerin olduğu çeşitli iş
kollarına grev yasağı getirmiş, Anayasa'da bulunmadığı halde işverene lokavt hakkı tanımıştır. 25
Eylül 1963'de Deniz iş Yasası, 21 Nisan 1964'de iş
Yasası çıkartılarak Meclise sunulmuş olup 1967 yılında yürürlüğe girmiştir.
1965 yılında ZONGULDAK
KARADON
VE
KOZLU Kömür ocaklarında çalışan 5 binden fazla
işçi işvereni ve onunla işbirliği içinde olan Sendika
yöneticilerini protesto etmek amacıyla kömür ocaklarını kapatmaları üzerine işçilerde polis ve jandarma müdahale etmiş Satıimış TEPE ve Mahmut
ÇAVDAR adlı işçiler hayatını kayıp etmişlerdir ...
Bu eylem karşısında alınacak tavır TURKiŞ'den çatlaklar yaratmış 1966 yılında başlayan PAŞABAHÇE Şişe ve Cam Fabrikası'ndaki grevle de
iyice derinleşmiştir. ~u grevden dolayı görüş ayniığına düşen LASTIK-Iş,
MADEN-IŞ,
BASıN-IŞ,
Türk-iş'den ihraç edilmesi üzerine bu sendikalar bağımsız GIDA-iŞ'i de yanlarına alarak 1967 yılında
DiSK'i kurdular.
1969 yılı Şubat ayın'ın ilk yarısında öğrenci
gençlik 6. FiLO'yu protesto eden eylemlikler gerçekleştiriyor.
A.B.D. Emperyalizmini ve Hayat Pahalılığı'nı
protesto eden Beyazlt-Taksim'e yapılan izinli yürüyüş sırasında polisin 'attığı sis bombasından da yararlanarak karanlık güçler toplum polislerinin gözönünde korteje, taş, sopa, zincir ve şişelerle saldırması üzerine yürüyüşe katılan 2 kişi öldürülüyor ve
tarihe KANlı PAZAR olarak geçiyor. 40 bin kişinin
katıldığı bu minigden sonra A.B.D. filosu uzun süre
ülkemize gelemiyor.
1960'1ı yıllar Türkiyesi'nin A.B.D. ile ilişkilerini
devam ettirirken diğer taraftan AT, .1'. ET ile üyelik ön
görülen anlaşmaların imzalandığı, Avrupa'ya işçi

gücünün hızlandığı Avrupa ile bütünleşmeye başlandığı, gerek ticaret, gerekse, sermaye akımlarının
yoğunlaştığı bir dönem olmuştur.
ışçi sınıfı açısından ise, geçmişe göre ayırt edici ve belirleyici yönü koşkusuz gelişen işçi sıfının ülke tarihinde kitleselolarak
yükselen mücadelesi ve
Hak Verilmez Alınır şiarıyla toplumsal mücadelede
yerini almıştır.

- 15-16 Haziran işçi sınıfı mücadelesindeki sıçramayı vurgularken siyasi arenada da güç olduğu
kanıtladı.
- Emekçilerin ve emekten yana olanların birlikte
mücadele temelerinin gelenğini yarattılar.
- Siyasi bir örgütlenme olmadan hareketin demokratik hedeflere ulaşımayaceağını gösterdi.
- Amaca ulaşmak için örgütlü ve donanımlı olmanın gereğini kavrattı,

15.16 HAZIRAN'I HAZıRLAYAN NEDENLER?
Ülkenin kaderine tamamen hükmetmek isteyen
burjuvazi kendisinin önünde en büyük engelolarak
işçi sınfını ve gençliği görüyordu.
Emperyalizme karşı mücadele eden gençliği
kurdukları komondo kamplarında yetiştirdikleri kişilerin araculğıyla susturmayı hedefleyerek gençlik
üzerinde baskı yaratmışlardır. Işçi sınfının Emek ve
gençlik arasındaki kopmaz bağını görmeye başlayan burjuvazi çalışma yaşamını ilgilendiren yasaların değiştirerek susturmak için Hükümet üzerinde
belirleyiciliğini iyici artıran tekelci burjuvazi;
- DiSK'e olan işçi akışını önlemek,
- Sosyal uyanışı frenlemek için kararlar alıyordu.

rıs«

(Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu) Çalışma yaşamını ilgilendiren 274,.275 sayılı
yasaların değiştirilmesiyle
ilgili 1970 yılının Mart
ayında yayınladığı bildiride;
- Grev yasaklarının genişletilmesini,
- Tek tip Toplu Sözleşmesinin gerçekleştirilmesini,
- Istifaların noter huzurunda yapılmasını,
- Üyelik ve istifaların daha sağlam ilkelere bağIanmasını,
_ Sendikaların Uluslararası kuruluşlara üyeliğinin izne bağlanmasını,
_ Sendikalar üzernideki hükümet denetiminin
artırılmasını,
.
_ Sendikaların ülke genelinde çalışabilmeleri
için iş kolundaki sigortalı işçilerin 1/3'ünü üye yapmaları isteniyordu.
Demirel Hükümetinin teklifi ile denk düşen bu
dayatmalar yasallaştı.
DiSK örgütlenmesi önüne çekilen setti açmak,
1961 Anayasası ile getirilen demokratik hak ve özgürlüklerini gasp etti rmemek, Anayasayı rafa kaldırtmamak için yasal yollardan direnmek için "Anayasal Direniş Komiteleri"ni kurdu. 14 Haziran günü
yapılan toplantıda 15-16 Haziran'da direnme kararı
aldı.
15 Haziran 1970 günü iSTANBUL, GEBZE'de
10 binlerce işçi yasayı protesto etmek için sokağa
döküldü, Aynı gün iZMIR'de 20 sendika miting düzenleyerek Demirel'i istifaya çağırmıştır.
16 Haziran günü işçilerin yanında ülkedeki her
sosyalolaya
seyirci kalmayacaklarını
belirten öğrenciler, memurlar, aydınlarında katılımıyla daha da
boyutlanarak sürdü. (TÜRK-IŞ'den bir kısım işçilerde eylemlere destek verdiler.)
Egemen güçler, demokrasi güçlerini bölmek ve
tasfiye etmek için yalan haber ve kışkırtmalarla 1516 Haziran direnişini ihtilal provası olarak değerlendiriyor, mutlaka kanla bastırılmasını istiyorlardı. Oysa, sosyalolayların
provası olmayacağını bilmiyorlar mıydı? Amaçları Toplumun Demokratikleşmesi
yolundaki özlem ve bilincini yok etmekti.
16 Hazian günü polisin ateş açması üzerine 4
işçi hayatını kaybetti, akşam 21.00'de istanbul ve
Kocaeli'nde sıkıyönetim .ilan edildiği Radyolardan
duyruldu. Direniş kanla bastırıldı.
SONUÇ
_ 274,275 sayılı yasayı değiştiren 1317 sayılı
yasa yürürlüğe girmesine karşın uy.gulanmaya bir
süre konulamadı. (Daha sonra T.I.P. tarafından
Anayasa Mahkemesi'ne açılan dava sonucu iptal
edildi.)

20 ARALIK 1994
IMF, Dünya Bankası, vb. uluslarüstü sermayenin talimatları doğrultusunda ülkeyi y,5netmeye çalışanların hazırladığı 1995 yılı bütçe tasarısında yıllık
enflasyon % 20 tahmin edilip, kamu çalışanlarına ilk
üç ay için % 15, ikinci üç ay için % 7.5, ücret artışı
belirlenmiş ve ikinci altı ay için herhangi bir artış söz
konusu olmamıştır.
(Hükümet 1994 yılı enflasyonunun % 40 tahmin
etmiş, ücretlere % 54 artış yapmıştı, Oysa; 1994 yılı
enflasyonu % 150'yi bulmuştur.)
Anayasanın 55. maddesi "Devlet çalışanların
diğer sosyallardan yaralanmaları için gerekli tedbirleri alır" denmesine, rağmen, hükümet "Devletin
yaptığı hizmetin bedelinin ödenmesi gerekmektedir"
mantığını yaygınlaştırarak çalışanların sosyal haklarına el atarak ilaç katılım bedellerini, yemek ücretlerini artışmış, servisleri kaldırmış veya konulması halinde ücret ödenmesi prensiplerini getirmiş, ücretsiz
olması gereken dinlenme ve sosyal tesislerin ücretlerinin piyasa fiyatlarının üstüne yükseltmiş, alt
grupların oturduğu "sıra tahsisli" lojmanların satrşıru
gündene getirirken ünvan gruplu lojmanlara ayrıcılık
tanımış, toplanması hedeflenen gelir vergisinin %
56'sl işçi ve memerun üstüne yüklenmiş buna alım
satırnda ödediğimiz vergilerin de eklenmesi halinde
bütçenin yükünün yine çalışanlara yıkıldlğl gözlenmiştir.
.
Sosyal devlet anlayışı terk edilerek eğitimin ve
sağlığın paralı hale getirilmesi hedeflenmiş, gelir
dağılımının ücretliler aleyhine daha da dengesizleştirilmesi üzerine kamu çalışanları;
_ Toplu sözleşme ve grev hakkını elde etmek
için,

.
_ insan hak ve özgürlüklerinin yasal ve Anayasal güvenceye kavuşturulması için, - ÖzelleştirmeIere, işten atmalara, sendikasızlaştırmalara
dur demek için,
.
Savaşsız, sömürüsüz, bütün insanların barış
içinde yaşadığı demokratik, özgür ve bağımsız bir
Türkiye için,
- insanca yaşam bütçesi için,
- Adil gelir dağılımı için,
_ Taban aylığının net olarak en az 18 milyon olması için,
_ Ücretsiz servis, yemek, kreş, lojman, giyecek
ve sağlık hizmetlerinin verilmesi i-çin,
- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi i-çin,
- iş yerlerinde demokratik bir biçimde yönetime
katılmak i-çin,
_ Derece, kademe, atama uygulamaırında antidemokratik işleyişe son vermek için,
- Çağdaş ve laik bir eğitim için,
_ Sendikal, örgütlenme ve sendikal mücadeleden dolayı idari baskıların, sürgünlerin ve diğer cezaların kaldırılması için K.Ç.S.K.K.'nun aldığı 1 günlük hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması kararı üzerine K.Ç.S.K.K.'nun dönem sözcüsüyle hükümet sözcülerinin
TV
kanallarında
bir araya
gelmişlerdir. K.Ç.S.K.K.'lu sözcüsü tarafından kamu
çalışanlarının sorunları, eylemin amacı kamu oyuna
açıklanarak tüm kamu oyundan destek istenmiş,
hükümetin bu sorunlar karşısında duyarsız kaldığı
vurgulanmıştır.
Hükümetin 20 ARALIK 1994 günkü eylemin yasalolmadığı,
eyleme katılanlara soruşturma açılacağı ve ceza verileceği tehdidine rağmen, işçi sen-
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rÜM MALiYE SEN
Baştarafı Sayfa B'de

dikaları konfederasyonları, D.K. Örgütleri eylemi
desteklediklerini açıklamaları olumlu bir destek olmuştur. işçilerden ve kamu oyundan.fiili destek gören eylem ülke genelinde 71 ilde 1 milyon kişinin
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Türkiye tarihinde en
büyük kitlesel eylem olarak Kamu çalışanlarının
onurlu tarihine yazılmıştır. Haklılığını ve meşruluğunu gerek ülkede ve gerekse diğer ülkelerdeki dosta
doşmana göstermiştir.
SONUÇLARI

- Bu eylem Kamu çalışanları sendikaları üzerindeki yasallık tartışmasını sona erdirmiştir.
- Hükümetin kamu çalışanlarına ikinci altı aylık
sıfır ücret artışını boşa çıkartarak 3 milyon TL civarında aylık ücret artışını gerçekleştirmiştir.
- Toplantı ve gösteri yasasının günün koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini Bakanlar
Kurulu'na tartıştırmıştır.
- Meşruluğun yasalardan önce geldiğini kabul
ettirmiştir.
- Maliye Bakanlığı eylem nedeniyle verilemeyen muhtasar vergisi beyannameleri ve ödenmeyen
vergileri için süreyi uzattığını açıklamıştır.
- Kamu çalışanlarının örgütleri aracılığıyla neler
yapabileceğni ve örgütlenmenin gereğini ortaya
koymuştur.
Kamu çalışanları sendikalarının meşruluk mü-

cadelesini noktalayıp, hak alıcı müvcadelelere başlamasınını yolunu açmıştır.
- Teori ile pratiğin kitlelerle kucaklaştığında.ne
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önderlik yapmaları gerektiğini göstermiştir. Bundan
hareketle;
Yukarıda belirtilen işçi sınıfı talepleriyle denk
düşen taleplere şu taleplerde eklenerek,
- Çalışma yaşamıyla ilgili yasaları emekçiler lehine yeniden düzenlenmesi,
• ~üm toplum .~~si~lerini ilgilendiren antidemokratl.~~a~aları~yururlukten kaldırılma~ı,
.• ~uru~l~kteklAnayasanın kaldır~lı'ptum dernekra~ı g~çlerının katılımıyla gerçekleştırılecek demok-
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yaratılması talepleri için programlar üretip mücadelesini de genişleterek hayata geçirmeleri ortak acil
görevleri olmalıdır.
Bu saydıklarımın başarılacağına yürekten inanıyor, şimdiden başarılar diliyorum.
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Adıyaman'da Tüm Maliye Sen üye ve yöneticilerin 20 Aralık eyleminden dolayı Adıyaman
Defterdarı A. Kenan Karadeniz tarafından keyfi
bir uygulama ile muhakkik yoluyla 9. maliyeciye
bir aylık fon kesme cezası verildi.
TÜM MALIYE SEN Adıyaman Temsilciliği
üye ve yöneticisi olan 10 Kamu çalışanı hakkında 20 Aralık 1995 tarihinde EGiT-SEN binası
önünde yapılan Basın açıklamasına katıldıkları
gerekçesiyle daha önce valilik makamınca soruş-

turmayı yürütmek üzere muhakkik memurları ta-
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21 .7.1995 tarihinde muhakkik memurları tarafı ndan hazırlanan raporda, 20 Aralık 1995 tarihinde

man Bilgiç) hakkında herhangi bir ceza verilmeyeceği talebinde bulunmuş, bunun üzerine Adı-
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Siyasi iktidar Sendikal
Örgütlenmemizi Yok Etmek
için Sald/flyor. Bu Kez
Hedef Samsun
Samsun Şube Başkanımız Mustafa
ihtiyaroğlu Bartın V.D.'sine Şube Sekreterimiz Osman Biçer ve işyeri temsilcimiz
olan eşi Lütfiye Biçer Sinop Türkeli Malmüdürlüğüne sürgün edilmişlerdir. Sırada
40'ye yakın şube yöntemi ve üyelerimizin
bulunduğu ve sırasıyla bunların Samsun
il sınırları dışına sürgün edileceği duyumunu almaktayız.
Siyasi iktidar bir taraftan "demokratikleşme" söylemleri ile kamu çalışanlarının
sendika kurma hakkını anayasada kabul
ederken, diğer taraftan var olan örgütlenmeleri ortadan kaldırmak / yok etmek için
kamu çalışanları örgütleri üzerinde her
geçen gün saldırılarını artırarak devam
ettirmektedir.
Bizler Tüm Maliye Sen örgütlülüğü ve
Genel Merkezi olarak; Samsun Valisi ve
Defterdarının bu uygulamasını şiddetle
kınıyor ve sonuna kadar rnücadelernizle
arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu siyasi iktidarın bilmesini istiyoruz.

kişiye yakın Kamu Çalışan katılmış Ancak AdlY-:':::::'GQrul(ju.gq9i9!gene;ıijJ~ltiQkr1iWkYe:,~şi.ıç1t<:al,
man genelinde 15 kişi hakkında soruşturma açıl':::::~ar:e~etJgtn::en~~erl1H~Qk.Qrnıet.(j~n:bit:i:Qıa:r:l:~qf:-:::::
mıştır. Ne hikmettir bilinmez bu 15 kişiden 10 ki-::
rt}u~hşa~I~r:ınağr~yliJQpIÜ~p.z:ıe.şmenMri:dik~::.:
şisi Defterdarlık personeli olmuş diğer 5 kişi ise,;: :~~Kkn]çihö.riemmbj(değişlkl!~::9~f~Kl~'şmeôı:::).:
Adıyamandaki diğer tüm resmi kurumlarda çall-:::Y~~aY':$:pQı;~nl~tim~i::
ohgprQI~rt:J:I~ğiŞi:~!i{ı€)::::,
şan personel arası nda adeta seçilmiştir.
::,gQr~l:m~niürl~t:sehôn$
:ktiraJ'i1leceK:~~~::tQp.!~;(:::
Tam da Anayasa değişikliğinin yapıldığı ve.:$q~~rti~:yapamayaoak~:m;ı:opıôj~ö~ıeşm~r:#j~~\::,

,:,}l!I::aY~~~.idıl~tt~:~
~~T:ı~~:ııı~r:!~ı.!::
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K~mu Çalışanları' na sendika!. hakkı n Anayasal
guvence altına alındığı bu donemde Adıyaman
::::J:ıılecekler<,:: '",::, ::,".:',.",,'
::::":':,,:':
'" :',:,,': '.':'::':,:'":",,,:,::'::
,:,:,:,:,,:::,::
Defte rdarı A. Kenan Karade niz tarafı ndan Tüm,::, ::.
Maliye-Sen üye ve yöneticileri hakkında son bir::::ğetldlıri~sidi~:ka:rşiti:ş~çj!ro~::Dak!(lni;hl;ljıt:'lnd~rjm:':;::::
ay içerisinde 3 idari 2 adli olmak üzere toplam 5 .•:::y?pilmatlıd:BQYıe~:g~hçı$r~:~\Şii::yaIQizcQ::QY.':::
soruşturma açm ıştır.
:: :v~r:iQ~:~~~Y:pin.ı~lli~:$eçi~9lD1a.:ş~ilö1eyiQm):
Aynı eyleme katılan Adıyaman Defterdırlığı 1I::::ÇjeMUditKişaç~ıNd2~yıüı:~qayasa!~lnqa:y~tt~!~n:-:j::
çalışanları ndan 9 kişi hakk ında muhakkik memu-::
::;tUm:lju:qeğiŞj kHkl~ı;:Fldmioıumlü:tı@ğ!şiklikl:E:lW':::
ru tarafından ceza verilmesini talep ederken ne- ::(jç(#m~~iri:e:kar.şıri:ôiıtinai:iıt(ı~mÖ:kratjRtıjteHgınr,:::
den diğer bir kişi hakkında savunma istenmez?
Gerek. Adıyaman Defterdarlığının gerekse ii): gıngesfAn:twasa~ıilrfUSlQritt~:dui.iJypr~:atigOrt::::
Valilik tarafıdan görevlendirilen muhakkik memu-:::
gar~~laş~\r!!~Q.::9~j9~Yt::9!q~U.r:aP:~4j~Wij:çQK~::'
runun bu çifte standart uygulaması acaba Ana-:
:::dagi!i:n:a:sı:\ı:~b.lrait<YOkSelin~SJdiW::lEger.t:l~ıIı9.kFi:::
yasanın eşitlik ilkesiyle çelişmiyor mu?::::.ra,tikıeşma.idaM~~:gao.ış::bOYUtlarıyli:tele:alil:\ına.t:\
Yoksa aynı eyleme katıldığı halde fon kesme::;:ve.:OIkE#ı1liırı::ClSri:iOı<ra:t.ı~:blf:anaya$ayaRa\Hj*::(
cezas~.ndan muaf. tutulan "Osman Bilgiç" de~~r-:·
darın ozel kuryesı olarak eyleme ,katılmış ve ısım .: Jatl.:by:I(:ij!~trY~nny~rıi(j$nçÖKe~fljmpy~a:~u:tW
'::
tespit görevini .y~pmıştır? Se~dikamız üyel.e~i ::k~Y$?Ç!e.mp.Kr:~~if<:::~fr:ra~Wiom~tQ~f§~;PWa~~I',:::
olan .Osma~ . Ekıcı: N~~ret Ekıcı, Meryem Ekıcl,::V$::$q~~~!(:~r.gQt~~n.tilenı~::::~emd~!1t9!B~Urry~n,@}:1
Kadrıye Ekıcı, Halıl Guler, Mehmet Nazlı, M~h-':,::'g~t~kH~~tit$qek\teYa.o.lah~~::ranIYıi~~bin~ij'l$:rli)1
mut Çalışkan Abdurrahman Dicle ve Dilara lğ- 1ı:::y'(!jS;;{:g~~~ıç:Bü6,a~titiaK.Httl®~pPl.pm~!iU)j:ıpf:lIil;~:{1
dir'e ceza veren yetkilileri bu konuda uyarıyor ve 1I::tefet::k$'slmlerlriın::(s.enÔlKal~t::::Qi:iöin:::fgiğ$i{:]

:miğijf:yancıa~:1Ş:y~şinij~:9Y:kuUanQ1aha~i(i;::
~,:,

IIt::p~~aiik~ıçirmlyqW?t:amterslfi$::1~:~v~l~tirf:r:
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gerekli açıklamayı da bekliyoruz.
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YENi SÜREC•• YENi DÖNEM
rasi güçlerinin birlikteliğinin zorunlu ve kaçınılmaz oludu ğu bir dönemdir. Sağlıklı net tespitlerin yapılarak,
uygun mücadele biçimlerinin, doğru zamanda uygulanmasında, kararlı, tutarlı önderliklere en fazla ihtiyaç duyulan dönemdir. Mevcut sendikaların işkolu birlikteliğini sağlarken sendikaların kurumsallaşmasını
sağlayacak yeni organların zaman geçirilmeden oluşturulması dönemidir.
Bu dönemin ve sürecin zorluğu sadece kamu çaIışanları açısından değildir. Işçi sınıfı, köylülük, esnaf
ve sanatkarlar dahilolmak üzere, tüm emekçi güçler
açısından zorlu bir süreçtir. Bilindiği gibi işçilere dayatılan sıfır zamlar, özelleştirme adına işten atmalar,
grevdeki işçilere saldırılar, kaza-nılmış hakların ortadan kaldırılması, tarım ürünlerinde süspansiyonun
kaldırılması, küçük esnaf ve sanatkarların vergilerinin
artırılması ve saldırılar. Topyekün saldırı ile karşı karşıya olduğumuzun göstergeleridir. Böylesi koşulların
yaşandığı ülkemizde, günü birlik mücadele yöntemleriyle bırakın yeni kazanımlar elde etmeyi eldekileri dahi korumakta güçlük çekeceğimiz ortadadır. Bu durum gözönüne alınarak içinde yaşadığımız süreç iyi
incelenmeli gerekli sonuçlar çıkartılarak yeni sürece
hazırlıklı girilmelidir.

GÖREVLERiMiz
1- Kamu çalışınları sendikaları, geçmiş sendikal
mücadele tarihinden dersler çıkartarak, işçi sendikalarının içinde bulunduğu durumu tahlil ederek, tüzük ve
yönetmeliklerinde yasal prosüdürden ziyade kitlenin
insiyatifini ve iradesini organlara taşıyacak, etkin denetim sağlayabilecek yeni yapılanmalar yaratabitmeli
var olan organlar etkin ve işler hale getirjfmelidir. (Genel temsilciler kurulu, şube temsilciler kurulu vb)
2) Merkezi yapılarda demokrasi tam olarak işletilmeli demokratik merkeziyetçilik kafi hale getirilmelidir.
Azınlığın görüş ve önerilerine ifade ve örgütleme haklarına gerekli özen gösterilmeli, çoğunluk kararlarına
azami uyum sağlanmalıdır.
3- Sendikaların genel politikalarının belirlenmesi,
kararların alınması, denetimin sağlanması, örgütlenmenin etkin hale getirilmesinde, en geniş üyelere insiyatif tanınmalı sendikal mücadele ve sendikal çıkarIarda bütünsellik sağ/anmalıdır.
4- Kamuoyuna ve hedef kitleye açıklanan kararların uyguianmasında ve geliştirilmesınde kadrosal tutarlılık gosterılmeli, kitlelerde güvensizliğe yol açabilecek tutum ve davranışlardan kaçı-nılmalıdır.
5- Üst örgütlemeler yaratılırken, kısa ve uzun vadeli hedefleri, çalışma biçimi, katılımı, organların görev ve yetkileri iyice incelenmeli, alt yapıyı oluşturan
sendikaların belirlenen işkollarında birleşerek tek ve
§üçlü sendika olmalarına yardımcı olunmalı, kurumsallaşmasına gerekli destek verilmelidir.
6- Her sendika kendi özgül durumundan dolayı
taleplerini ve mücadele biçimlerini belirlerken genele
ilişkin hangi talepleri, kimlerle birlikte, hangi araçlarla,
çözeceğini tespit etmeli, net, somut talepler üzerinden
hareket etmelidir.
7- Ülkede yaşanan insan hakları ihlalleri, sokak
infazları, işkenceler, işten atmalar, sendika kapatmaları, köy yakmalar veya boşaltmalar vb. gelişmelerde
sendikalar daha aktif tutum alarak tepkisini ortaya
koymalıdır.
8- Ekonomik mücadele, demokratik mücadele ve
siyasal hak mücadelesinin bir bütün olduğu unutulrnadan, hak grevlerinde olduğu gibi dayanışma, grevleri
ve genel grev örgütlenmeleri hazırlanmalı, net talepler için direnişler örgütlenmelidir.
Bunlar ışığında Kamu çalışanları olarak özgür,
demokratik bir ortamın yaratılması, halkların kardeşliğinin sağlanması, insan onuruna yakışan bir yaşamın
elde edilmesi mücadelesinde Grevli-TIS'li Sendikal
mücadelenin kazanılmasında, Maliye çalışanları olarak her zamankinden daha çok birleşik müceleye ihtiyacımız olduğu ortadadır. Kamu çalışanlarına bir bütün olarak uygulanan baskı ve cezalar ile toplu olarak
işten atılan işçilere, Grev ve direnişteki sendikalara,
Kürt kökenli yerleşim yerlerindeki köy boşaltma ve
köy yakmalara, sendika kapatmalara karşı verilecek
mücadelenin de başarılması ancak ortak cephenin
oluşturulmasından
geçecektir. Ülkemizde yaşanan
sistemli örgütlü baskı ve saldırılara karşı, genel grev
ve genel direnişlerin örgütlendirilmesi, Birleşik emek
cephesinin kazanmasının tek yoludur.

Nafi MARAŞ
GMYK. rls SEKRETERi
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SENDiKAL YAYıN

Uluslararası Kamu Çalışanları
Federasyonu PSI, kamu çalışanlarının Haziran'da gerçekleştirdiği eylem
sırasında kimi sendikacıların bir gün
gözaltına alınmasını kınadı. PSI Genel Sekreteri Hans Engelberts, Başbakan Tansu Çmer'e ilettiği 'yazıda
özetle şunları belirtti:
"PSI, birçok sendikacının 19 Haziran tarihinde gözaltına alınmış olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyor.
Aldığımız bilgiye göre Ankara'daki ilk gözaltılar ve ıstanbul'da
planlanan diğerleri, yetkililerin sendikal hareketi kamu çalışanlarının serıdikal haklarını savunacak bir uyarma
niteliğini taşıyor. Biliyor olmanız gerektiği üzere psı kamu çalışanları
sendikalarınin temel sendikal haklar
konusundaki taleplerini destekliyor.
Bu hafta Parlamentonun yine konuyu tartışıyor olduğu haberini aldık.
Türk sendikalarının taleplerini destekleyici barışçı gösteriler düzenlemiş
olmaları doğaldır. Bizim açımızdan
bakıldığında bir günlük bir grev yapmak problemin ciddiyetinin altına çizme amaçlı endüstriyel eylemliliğin küçük bir kullanımıdır.
Dünyanın her yerindeki demokratik ülke kamu çalışanları sendikaları bu gelişmeleri en derin kaygılarla
izliyorlar.
Yükümlü oldukları görevlerini yerine getirmelerini engellemek üzere
sendika liderlerini tutuklamak Türkiye'nin onaylamış olduğu uluslararası
çalışma standartlarının açık bir ihlalidir. PSI, Uluslararası Hür işçi Sendikaları Konfederasyonu ile ILa Örqütlenme Özgürlüğü Komitesi kamu çalışanlarının yapacakları resmi şikayet
başvurularını bütün gücüyle destskleyecektir.
Sayın Başbakan sizden güvenlik
güçlerinin endüstriyel ilişkilere karışmasını engellemek üzere yetkili sorumlulara müdahale etmenizi ve Türkiye'de kamu çalışanlarına tam sendikal hakların verilmesi konusunda
ilerleme sağlamak için etkinizi kullan-

Uzunca bir süreden sonra sizlere
10'uncu sayımızia yeniden merhaba
demenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Daha öncede sizlere belirtmiş olduğumuz gibi yayınımız dergiden gazeteye dönüştüğü süreçten itibaren ayda bir sayı çıkarmayı hedeflemiş idik.
Bu konuda sizlere ve bizlere düşen
görevlerin neler olduğunu da devamlı
olarak hatırlatmamıza rağmen, geçilen süreçte pek çok olumsuzluk yaşanmış, yayınımızın periyodunda hedeflediğimiz ayda bir sayı bir türlü
oturtulamamıştır.
Yayın periyodumuzun aksamaması
için;
• Yayın elinize geçtikten en geç 15
gün sonra yayın paralarının genel
merkeze gönderilmesi.
• Metropoller hariç pek çok ilimizde
yayın çalışanlarımıza parasız dağıtıldığından sendikamız açısından büyük bir mali kriz doğurduğundan bu
uygulamaya derhal son verilmesi.
• Yayınımıza tüm örgütümüzün sahip çıkması açısından tüm illerimizin
merkezi yayın organımızı, resim, karikatür, şiir, haber, yorum, tartışma
ve teorik yazılarla beslemesi.
• Şube ve temsilciliklerimizde bu işlerin koordinesi için bir basın yayın
komisyonunun oluşturulması gerekmektedir.
Aksi halde her geçen gün daha gelişkin araç yol ve yöntemlerle baskı
ve saldırısını sürdüren sermaye ve
onun temsilcisi konumundaki siyasi
iktidar kendinden bağımsız hareket
eden, hak ve özgürlük mücadelesini
yükseltmeye çalışan kuruluşları yok
etmeye çalışmasına seyirci kalacağız. Umutmamamız gerekir ki mücadele bir bütündür ve medya bu konuda en etkin araçlardan biridir. Çalış·
malarımızı sermayenin her türden
basın yayın ve medyasına teslim etmek istemiyorsak, kendi basın yayın
organımızia kitlemize ulaşmamız,
sendikal mücadelemiz için zorunluluktur. Daha güçlü bir "Tüm Maliye
Sen" için tüm örgütümüzün yayına
katkısını beklerken, yayınımızın farklı
motiflerin oluşturduğu dinamik bir

~.

VERILMELIDiR
Sendikamızın "Ek Ücret Ödemelerinde Merkez ve Taşra" ayrımına on verilmesi şeklindeki talebinin gerçekleştirilmesinde
tespit
ettiğimiz ve araştırmasını kendi
sınırlı olanaklanrruzla, Maliye Bakanının yetkisini Anayasa'nın eşitlik ilkesine göre kullanmadığı görülmüştür.
çoğu
ilimizde
üniversiteler
bünyesinde bulunan Bütçe Dairelerinde çalışan Maliye Bakanlığı
personeli merkez, aynı ilde Defterdarlık çalışanı Taşra ücreti aımaktadır. 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu'na eklemen Ek-13 maddenin 4. Bendinde "Maliye Bakanı, görev yapalan birim ve iş hacmi görev mahalli, görevin önem
ve güçlüğü, personelin sınıfı, kador ünvanı derece ve atama biçimi gibi kriterlere göre yapılacak
ek ödemelerin farklı miktarları ve
ödemeye ilişkin usul ve esasları
Maliye Bakanı tarafından tespit
edilir." hükmü yer almaktanr.
Madde hükmüne göre görev
yapılan birim, lşnacrni, görev mahalli gibi maddede sayılan tüm
unsurları aynı olmasına rağmen
tarkıl tutuluyor.
Özetlemek gerekiyorsa Maliye Bakanı yetkisini kullanırken
kendi personeli arasında ayrım
yaparak eşitsizliğe yol açmıştır.
Merkez taşra ayrımının kaldırılması, taşrada aynı ücreti alması
için maliye bakanını birkez daha
uyarıyor ve merkez taşra ayrımına derhal son vermesini istiyoruz,
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nlYARAGASI
Askerden geldiğimde toprak yeni ısınıyor,
dım.
ağaçlar o güzelim renklerine bürünüyordu. Öy- Tamam gardaşım buradır. Içeri gir sola
le bir gün artık çalışmamın zamanının geldiğini
pap, kapının üstünde de yazardır.
ve esasında da aylak aylak gezmekten de
Gür bir sesle.
usandığım için iş aramaya başladım. Fabrika
- Sağol gardaş.
ve atölyelerin yoğun olduğu bir bölgeye gellçire girdim. Iş için geldiğimi söyledim. Kısa
dim. Tam birinin önündeki tabelada "acemi işçi
bir tanışma faslı da burada geçirdik. Sonra işi
ahrur" yazısını gördüm. Görmemle birlikte içeri
türü, ne yapmak gerektiği sırayla anlatıldı.
dalmarnda bir oldu.
Işveren vekili sonra:
Tabii ki müracaattaki kapıcı içeri almadı.
- Burası çok hassas bir yerdir. En ufak bir
Yanında pos bıyıklı biri kurulmuş sandalyeye:
hata sistemi bozar. Onun için çok dikkatli ol- Önce şuraya otur, gardaşım in misin, cin
mak gerek.
misin. Burası dingonun ahırı değiL. Bak hele bir
Başımı hafif sallayarak onayladım. Ve dede içeri destursuz giriyorsun.
vam etti.
Hatarnı arılartuş olacağım ki, eziJip büzül- Prensibimiz şudur. "Çalışmak, çalışmak
meye başladım.
ve dürüst çalışmak". Bunlara uyduğunda sana
- Kusura bakma abi, cahilliğimize ver.
hiçbir zarar gelmeyecektir. Bu formları doldu- Heee şöyle. Anlat bakalım niye geldin.
rarak ve diğer işlemleri yaptıktan sonra gel işe
- Abi dışarıdaki ilan dolayısıyla geldim.
başla. Hayırlı olsun.
Mümkünse iş için başvuracaktım.
.
lşim yabancı bir motorsikletin montajlarını
- Gardaşım sen nerelüsün,
yapmaktı, diğer işçilerle birlikte çalışmak. Iş
- Sivas'ın Gürün'denim.
yeri aynı zamanda montaj. biten motorsikletle- Baştan söylesene be, gardaşım. Seninle
rin pazarlama işlerini de yürütüyor.
hemşeri sayılırız. Ben de Kangal'danım. Sen
Gerekli belgeleri tamamlayarak işe başlaoraları bilir misin?'
dım. Çok uzun sürmedi işe ve arkadaş ortamı- Pek bilmem be abi. Çoktan göçmüşüz.
na uymam.
O esnada bir telefon geldi. Biraz görüştükYaklaşık 4 ay kadar olmuştu ki, işveren veten sonra telefonu kapattı.
kili beni odasına çağırttı. içeri gelmeden önce
Bilmem ki gardaşım bunlar Türkçe bilmez . ben katarndan yorumlar yapmaya başladım.
ve anlamazlar mı bağfrıyorum yine anlamıyorHerhalde işten atacaklar, varsın atsınlar diyolar. Seni de beklettik bee hemşerim yukarıya
rum. Tabii ki bunları hep içimde geçiriyorum.
bir telefon edeyim.
Beni almaya gelen adama sordum.
Kapıcı telefon ede dursun, artık soru sor- Beni niye çağırıyorlar abi ya? ...
ma sırası yanındaki pos bıyıklı herife dedi.
Adam biraz alındı galiba yağlı balı i konuşSanki karakota düştük.
mamdan. Sert bir sesle:
- Demek Sivas'lısın hemşerim. Biz de ora- Nerden bileyim. Sanki ben müneccim balardanız. Hangi mektebi bitirdin.
şımıyım. Içerde biraz sonra ne olacağını göre- Ticaret mektebinden ayrıldım.
ceksin. Sen bilir misin adamın başına iki şey- Bak hele bak, adam okulu terk eder mi
den zarar gelirmiş.
hiç?
Ben olayı anlamıştım, yani ne konuşacağıArtık kendimi savunmaya almaya başlanı. Tam o kavramları aklımda geçiriyordum
ki...
.
dım.
- Ne yapayım abi be. Okulu bitirsek
.- Bak oğlum, bir meraktan bir de şu an
n'olacağız sanki?
söyleyemeyeceğin bir şeyden. Onu da düşün
- Öyle deme çocuk, öyle deme. Ah bir ben . sen buL. Anladın mı?
okusaydım ileri mektepleri n'olmazdım.
Bu arada işveren vekilinin odasına gelmişKapıcının telefonla görüşmesi bitti.
tim. Daha doğrusu beraber geldik. Kapıyı tıkBen yine başladım diğer pos bıyıklı adamla
lattı ve içeri girdile Diğer adam daha sonra dışarı çıktı. Işveren vekili hemen konuya girdi.
muhabbete, nasılolsa burda anlaşılan bir sınav geçiriyorum. Bari burda başarılı olma dü- Bak Murat, çalışmanı çok yakinen takip
şüncesindeyim.
ettim. Çok çalışkan birisin. Aynı zamanda tica- Dayı ya, ileri mektepleri okusaydın ne gibi
retten de ayrılman arkadaş ortamına uymanı
olumlu yönde etkiledi. Biliyorsun işyerimiz aynı
büyük adam olurdun?
- 0000 ... ne olmazdım ki. Polis olurdum,
zamanda pazarlama işini de yapıyor. Seni padoktor olurdum, olurdum da olurdum.
zarlama bölümüne alıyorum. Işe yabancı sayı 1Kapıcı araya girdi. Tok bir sesle ...
mazsın. Yakında yanında iki kişi ile Anadolu'ya
- Tamam hemşerim, burdan çıkıp şu kapıbu malların pazarlamasını yapacaksın. Ne didan girip, sağa dönüp karşındaki ilk kapıyı çayorsun.
lacaksın.
Böyle bir teklif beni bir an şoke etti. Bu araHayırlısıyla bari.
da biraz donakalmışım. Sonra kendime gelSonunda tarif ettiği kapıyı buldum. Ama yidim.
ne de emin değildim. Onun için ilk gördüğqm
- Siz nasıl isterseniz efendim.
kişiye sordum. Yavaş bir tonla.
- Benim dememle hiç olur mu oğlum. Işin
- Bakar mısın abi, personel müdürlüğü bupazarlamasını siz yapacaksınız. Ne diyorsun?
rası mı?
- Tamam efendim. Yapabildiğim ölçüde çaIışacağım.
- Gardaşım sen ne diyisin. Lep lep edip durisin.
- Murat sana güveniyorum. Yüzümü kara
Biraz gür bira daha kibar şekilde tekrarlaçıkarmazsın inşallah.
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- Yüzünüzü kara çıkarmamaya çalışacağım efendim.
Bir hafta sonra Anadolu'ya bir şotör, bir
muhasebe işlerinden anlayan arkadaşlarla çıktık. BoJu, Ankara, Konya, Mersin geziyor ve
motorsikletin tanıtımı ve pazarlamasını yapıyoruz. Olayı da bayağı kavradım 'saytlır.
Sonunda lskenderun'a vardık. Meydana
arabayı çektik. Ben küçük bir konuşma yaptık.tan sonra alanda birer ikişer gruplar oluşmaya
başladı. Şişman yapılı birisi motorsikletin özelliklerini yeniden anlatmarnı istedi.
Olayı kısaca anlattım. Bir tanesini beğendi
ve aldı. Daha sonra ağa yanımıza gelerek bizi
yörenin en lüks lokantasına götürdü. Sonra
masamız donatıldı. Aslan sütleri de masaya
konuldu. Aslan sütleri bardakta duruyor biraz
sonra motorsikletin alınışının şerefine kaldırmak üzere bana da uzatıldı.
- Sağol abi ben içmiyorum.
- Olur mu hiç benim masaya oturacaksın
ve içmeden kalkacaksin hangi kitapta yazıyor.
O biraz çok zor.
Artık inat edeceğini anladığımdan bir kadeh rakılarını taksitle içmek zorunda kaldım.
Tabi bizim arkadaşlar lokur lokur dikiyorlar,
sanki aga ile aralarında içme yarışı varmış izlenimi uyandı. Bu arada ağızları da açılmıştı
bile, durdurana aşkolsun. Ağa başladı:
- Arkadaşlar benim gibi hıyar ağasının masasına onur verdiğiniz için sağolun.
Sözler biter bitmez şoför arkadaş araya
girdi:
- Beyefendi bu da nereden çıktı, size kim
öyle diyebilir. Haddimize mi düşmüş?
Ağa biraz daha sert bir şekilde:
- Neden bana hıyar ağası denilmeyecekmiş, hıyar ağası olana ancak hıyar ağası denir. Ben adıyla şanıyla Hıyar Ağası'yım.
Bu arada diğer arkadaş olaya müdahale
etti.
- Efendim size bu masada böyle diyen
yok. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Ben böyle
bir şey duymadım.
Artık ağa bayağı öfkelendi:
- Ya kardeşim ben hıyar ağasıyım. Başka
bir şey demiyorum. Niye hıyar ağası olmayayım bir sebep mi var?
Artık müdahale etme sırası bana gelmişti.
Öyle ki adam bağırıyordu. Fakat çevreden birtürlü tepki gelmiyordu. Ben bize yapılacak bir
komplo var zannettim.
- Beytendi böyle bir şey dediysek şimdiden
özür dileriz. Hem de çok çok özür dileriz.
Artık etrafı kol kocan etmeye başladım. Ne
zaman gelip de bir güzel bizi pataklayacaklar
diye. Ağa sonunda fazla dayanamadı, alkolün
de etkisi ile biraz sinirli biraz da hafif gülümseyerek:
- Arkadaşlar ben bir HIYAR AGASI'yım,
çünkü burada her yıl "Hıyar Festivali" olur. En
iyi hıyar yetiştiricisi "Hıyar Ağası" seçilir. Bu yıl
da en iyi hıyar yetiştiricisi ben seçildi m.
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12 Eylül'ün
getirdiği
her türlü baskı politikaları,
yine 12 Eylül'ün sivil versiyonları tarafından uygulanmaya devam etmektedir.
Ve toplumun tüm kesimleri,
kendini yenileme ve geliştirme noktasında tıkanıklık
yaşamaktadır.
Ülkemizde
uygulanan
ekonomi politikaları geniş
halk kesimlerini yoksullaş- •
tırmış, bu durumdan kamu
çalışanları da nasibini yeterince almışlardır. Yönetenler tüm toplumu açlığa ve
sefalete iten bu politikaları,
ancak ve ancak, siyasi baskı yasaları ile gerçekleştirebilirlerdi.
Zira 12 Eylül darbesi
ve tüm toplumu cendere altına alan yasalarlyasaklar
bu amaca hizmet etmekteydi. Bu yolla hem toplumdaki muhalefet kesimleri sindirilerek yok edildi, hem
de yeni politikalara uygun yasalar hazırlandı ... Sermaye için adeta "dikensiz gül bahçesi" oluşturuldu.
Günümüzde yaşadığımız, ekonomik ve siyasi
krizin temelinde yatan bu düzenlemelerdir. Bununla
birlikte, yetmiş yıllık devlet geleneği ve egemen siyasal partiler krizin aşılması için çıkış yolu üretememektedir. Toplumu "temsil" eden siyasal partiler ve
siyasi iktidarların önerdiği çözümler, krizin faturasını
emekçilere yüklemekte, emekçilerden yana bir çözüm ise ortaya çıkmamaktadır. Cılız da olsa bu durumu kabul etmeyen emekçi örgütleri, devletin ve
sermaye sahiplerinin saldırıları ile karşılaşmaktadır.
Tüm bunların yaşandığı, ayyuka çıktığı ve tartışıldığı günümüzde, genelolarak
emekçi ve ernekten yana örgütlenmelerin, kısmen de kamu çalışanlarının oluşturduğu yapılanmalara saldırılar yoğunlaşmaktadır.
Özellikle 1990'1ı yıllardan
itibaren,
ernekten yana dinamik bir muhalefet oluşturan kamu çalışanları, bu saldırılara, en yoğun şekilde maruz kalan kesim olmuştur.
Gerek dünyadaki çalışanların kazanmış oldukları haklardan faydatanrna, gerekse ülkemiz özelinde yaşadığımız sorunlara çözüm üretmeltaraf olma
noktasında bir araya gelen kamu çalışanları: haklılık temelinde, fiili ve meşru mücadele çizgileri ile 20
Aralık eylemini yarattı. Bu eylem, bir biçimi ile sürdürülen "yasallık" tartışmasını sona erdirmiş, eylemde ulaştığı kitlesellikle kamu çalışanlarının, bağımsız ve meşru tarafının "KAMU ÇAlıŞANLARı
HAREKETi" olduğunu tüm kesimlere kabul ettirmiştı.
Yine bu eylemle birlikte Kamu çalışanları Hareketi
yeni bir döneme girmiş oldu.
.
Bu gelişmelerden kaçamayan siyasi iktidar ve
diğer sermaye yanlısı partiler, kamu çalışınları sendikalara bir toplusözleşmesiz, "danışma ve tavsiye"
kurulu işlevini yerine getirecek, adı sendika olan
dernekler!..

tepki ve direnişleri kırmak amacını hedeflemekteydi.
3- Bir çok yerel mahkeme kararları ve Yargıtayın çeşitli daire başkanlıkları tarafıdna verilmiş
olan birden çok kararlara rağmen, Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu, Tüm Haber Sen'i kapatma kararı aldı.
Hem de, bugüne kadar sürekli uzatılan bu davayı,
inanılmaz bir hızla, Türkiye'de "yargı yavaş çalışıyor" diyenleri utand irırcasına karara bağladı.
4- Gümrük Birliği'ne girebilmek için Avrupa ülkeleri ile uyum sağlamak çerçevesinde "anayasa değişikliği' hazırlanan "yasa tasI3~~I"'rı"
damokratikleşme
çerçevesinde tartışılmaya başlandı.
5- Yine tüm toplum tarafından hem de kamu
çalşıanları tarafından, hiç umulmadık bir şekilde, 34 yıldır komisyonlarda bir türlü sonuçlandırılamayan
kamu çalışanları sendikalarına ilişkin düzenleme, bir
gecede alalacele, Anayasa Komisyonundan geçirildi. .. Devleti, kamu çalışanlarına karşı 'güvence' altına alınan bir anlayışla.
Çalışanların
ve örgütlenme özgürlüklerini düzenleyen, anayasa maddesi değişiklik önerisinde;
mülki amiriere sendika kapatma ve faaliyetlerine

Kamu çalışanları 'yeni dönemin' ihtiyaçlarını
karşılayabilen ve devlet ve sermayenin tüm çalışanlara saldırılarını karşılamak üzere, bir mücadele
programı oluşturulmasına karar verdi. Yani, kamu
çalanlarında yoğunlaşan her türlü haksız saldırıların
karşısına geçilmeliydi. Ve cuntacıların hazırlamış!
hazırlatmış olduğu yasalarla en küçük bir 'hak' kazanımının olanaklı olmadığı ve böylesi bir dönemde
en geniş emekçi kesimlerin mücadelesini, demokrasi talebinde bütünleşmesi gerekmekteydi. Başka
deyişle, kazanılan haklar demokratik bir ortamda
güvence altına alınabilirdi. Bu bağlamda 'haklar bütündür' diyen Kamu Çalışanları Sendikaları Kentederasyonlaşma Kurulu (KÇSKK); yapılan bölge toplantıları sonucunda:
Kamu çalışanlarına uygulanan her türlü antidemokratik cezalandırmaları, sendikaların keyfi kapatılması yetkilerine, yargının bağımsızlığının çiğnenmesine, kamu görevlileri sendikalarının "grev ve
toplu sözleşme' hakkının gaspedilmesine ve genel
toplum yasalarının antidemokratik ve baskıcı bir biçimde sürdürülmesine karşı açık ve net bir tavrın
alınması noktasında birleşti.

EYLEMLERiN
ÖRGÜTLENDiRiLMESI
Bu çerçevede oluşturulan eylem takvimi içerisinde sendikalarımıza ve bir bütün olarak. KÇSKK
yürütmesine görevler düşmekteydi. 1 Haziran'da,
KÇSKK'nın basına ve kamuoyuna yaptığı basın
açıklaması ile bu süreç fiilen başlatıldı.
Tüm Maliye çalışanları Sendikası, bu sürecin
örgütlendirilmesi çalışmalarında üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalışmıştır.
Bu programı gerçekleştirmek üzere çalışmalar
yapan Kamu Çalışmaları Sendikalarının
,belirgin
eksiklikleri; Kurumsallaşmaması,
ekonomik yetersizlikler ve etkin bir iletişim ağının oluşturulamamamış olmasıydı.
~itle iletişim araçlarının en etkin olanları -ulusal
basın ve TV kuruluşları- kamu çalışanlarının eylemlerine yeterli katkı sunmamışlardır.
Demokrasinin
yetkinleşmesi ve gelişmesi, açısından bu güç, bu

KARARLARıN AlıNıŞ SÜRECi
Bu düşüncelerini gerçekleştirebilmek
için başvurdukları yöntemleri kısaca özetlemek gerekirse:
1- Antidemokratik ve işlevsiz hale gelen kanuntüzük ve genelgeleri dayanak alarak, sendika üye
ve yöneticilerinin sicilinin bozulması, sürgün, soruşturma ve işten atmaları yukarıdan aşağıya, organize bir şekilde uygulamaya başla.ülar
2- Hükümet kamu çahşanlaı.na % 90 zam veri·
leceğni kamuoyuna açıklayarak, saldırılara karşi
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son verebilme yetkisi tanınmaktaydı. Bu değişiklik taslağınında içinde yer
aldığı bir düzenleme "demokratikleşme
paketi"
olarak topluma sunulmakta idi. Esasında böyle bir
düzenleme, olsa olsa demokratikleşmenin
değil,
'keyfi yönetim' talebinin
somut olarak ifade edilmesi anlamını taşımaktaydı. Yani, demokratik
kitle örgütleri olan sandikaların bağımsızlığını ellerinden alıp, demokrasiden ne anladıklarını orta" ya koyarak emekçilere ve
çalışanlara karşı saldırılarının bir başka biçimini
'anayasal' güvence altına
alıyor/almak istiyorlardı.
Yukarıda özetlemeye
çalışmış olduğumuz gelişmeler, genelolarak
egemenlerin nasıl bir darnoxrasi istediklerini ortaya Çıkarmaktadır. Özellikle çalışan kesimlerin 'hak' mücadelesini yok etmek üzere hazırlanmış bu değişiklik önerilerine karşı, kamu çalışanları ne yapmalıydı.
Bu soruya yanıt aramak üzere, kamu çalışanları harekete geçti.
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Saat 18.25 civarında, Kurul Sözcüsü Yıldırım
Kaya tarafından yapılan son konuşmada; kurulun
almış olduğu kararlar açıklandı. "Ankara eyleminin
program dahilinde bitirileceği, Kamu ça-Iışanlarının
eyleminin, 20 Haziran Salı gününden itibaren 'hizmet üretiminden gelen gücün' iki gün kullanarak devam ettiğini" kurul adına sundu.
Kurulun almış olduğu bu karar 'eylemin uzatılması' noktasında beklenti içerisinde olan kamu çaIışanlarının tepkisini aldı.

20 HAZiRAN VE DEVAMlNDAKI
EYLEMliLiKLER
Alınmış eylem kararları noktasında ilk iki günü
başarılı bir biçimde geçinmiş olan Tüm Maliye-Sen,
kurulun genelinde eksikliklerden etkilenmiştir. Bu bir
bakıma bütünlüklü bir eylem programı olması nedeniyle doğal karşılanmalıdır. 20 Haziran günü beş ilde gerçekleştirdiğimiz eylem, ikinci gün geneli kapsayarak görkemli iş bırakmalar şekilnde sürdü.
21 Haziran günü KÇSKK Genel Başkanları
TBMM'deki oturumu izlediler ve gelişmeleri değerlendiren bir toplantı yaptılar. Bu toplantının sonucunda;
.

konuda oaşu başına bir angel olmuştur. Tercihini
devlet ve sermayeden yana yapmıştır. Bu kurumlardan bazıları, 6 Haziran'da, sadece belirli merkezlerdeki Şubeler Platformlarının yaptıkları, kitlesel basın açıklamalarını kısmen de olsa haber yapmışlar,
bu bile kitlelerin eyleme katkılarını artırmıştır.

ANKARA 'OTURMA' EYLEMi:
Tam da anayasa tartışmalarının yapıldığı tarihlerde başlatılan bu eylemler, ülkemiz demokrasisi
açısından oldukça önemli bir zemine oturmakta idi.
15 Haziran'da, KÇSKK'ya bağlı sendika Genel
Başkanlarının protestosuyla başlayan eylem; Ankara kitlesinin katılımıyla, oldukça coşkulu başladı. On
bin kişiyle başlayan eylem, kısa bir sürede şölene
dönüştü. iki gün boyunca süren bu coşku, kamu çaIışınlarının öfkesini/öfkemizi anlatıyordu bir bakıma.
Tüm bunların yaşandığı süre içerisinde, ne bir
hükümet temsilcisinde ne de bir basım-TV kuruluşundan ses seda çıkmıyordu. Herşeye rağmen Ankara'daki coşku tüm yurdu sarmış, 16 Haziran akşamı, bütün haftanın yorgunluğuna rağmen kamu çalışanları hareket ettikleri yerleri düğünlbayram yerine
çevirmişlerdi. Bu durum bütün yol boyunca devam
etti. Ve 17 Haziran sabahından itibaren Hipodrum
alanını doldurmaya başladılar.
Hipodrum alanında toplanan kamu çalışanlarının yüzünde yorgunlukla karışık bir öfke vardı sanki. Saat 11.00 sularına gelindiğinde alan dolmuştu.
Yeniden yorgunluk ve öfke, yerini cx>şkuya terketmeye başlamıştı. Büyük bir heyecan içerisindeki
topluluk; beklenti içerisinde çeşitli tahminler yapıyor
ve kortejlerini oğuşturuyordu. Havada sıcak mı sıcaktı ve bir taraftan kızgın güneş, bir taraftan da asfalt insanları bunaltıyordu.
Kitleler düzenli kortejler halinde, Kızılay MeYdanrna doğru yavaş yavaş harekete geçtiler. Ve alan
dolduruluyordu. Ankara'da, gölgede otuşbeş derece
sıcağa rağmen yüzbinlerin üstünde insan alanlardaydı. Kızılay meydanı caddeler boyunca dolup taşmıştı. Kızılay Meydanı Demokrasi Meydanı olmuş-

tu.
150 bin kişilik bir kitleye ulaşan Ankara eylemi
karşısında 'medya' ve siyasi iktidarın tavrında bir
değişiklik olmadı. Bazı TV kuruluşlarından verilen
haberlerde; "kamu çalışanlarının eyleminin bittiği",
"eyleme katılımın beklenenden az olduğu" gibi, gerçeklerden uzak ve taraflı olduklarını gösterdiler. Yani, demokrasi mücadelesinde hangi tarafta yer al-

r

dıkları açıkça göründü. Basın ve TV kuruluşlarının
bu tavrı kürsüden kınanarak, bu kuruluşlara karşı
kitlelerin öfkesi ve tepkisi dile getirildi. Gece saetlerinde haber yapmaya gelen muhabir ve kameramanlara gösterilen tepkilerle birlikte bu kuruluşların
tavırlarında değişme olmaya başladı. Yaşanan gerçekler -bir kısım TV tara-fından- daha anlamlı verilmeye başladı.
Saatlerin ilerlemesi ile kitlelerdeki beklenti ve
huzursuzluk, eylemin gidişatının ve takvimde bir kısım değişiklik tartışlarına yol açtı öncelikle iş bırakma noktasında etkili olamayacaklarına inanan sendikalar başlayan bu taştırmalarda ortaya çıkar. il"
önermeler, eylemin bir gün daha uzatılması biçimmdeydi. Bu taştırmalar sabaha doğru, kendiliğinden
Şubeler Platformu toplantılarına dönüştü. Böylesi bir
gelişme karşısında KÇSKK her sendikanın kendi içlerinde şubeltemsilcilik başkanları ile toplanmalarına
karar verdi. Daha sonra, yapılan bu toplantıların so- .
nuçları üzerinde genel bir değerlendirme yapılacağını duyurdu.

1· Hizmet üretiminden gelen gücümüzün kullanımına devam edilmesi ••
2- Kamu çalışınlarının ve demokrasinin önünde
barikat oluşturan DYP'nin tüm ii örgütleri önünde
durumun protesto edilmesi kararları alındı. Bu doğrultuda çalışma/arını devam ettiren kamu çalışanları
eylemlerini sürdürerek devam ettiler.
Ankara dönüşünde, ıstanbul'da Eğitim Sen şubelerinin başlattığı ve daha sonra diğer şubelerinde
katıldığı iki günlük oturma eylemi ve diğer illerdeki
benzer eylemler, kamuoyu yaratarak etkili oldu.
Bursa'daki böylesi bir oturma ve DYP'yi protesto eyleminde, polisin eyleme saldırarak 35 kişiyi gözlem
altına alması, devletin 'partizan'laştırılmasına
iyi bir
örnekti.

Devamı Sayfa 12'de

ikinci güne bu koşullarda başlayan kamu çalışanları; kürsünün konuşmaları ile sanatçıların proqramına katılarak eylemi sürdürürken diğer taraftan
eylemlerin
değerlendirmesini
yapmaktaydı.
Tüm
Maliye Sen hem iş bırakma noktasında çokça bır
kaygı yaşamadığından hem de gelenlerin bir çoğunun gitme eğiliminden dolayı, eylem programının olduğu gibi işletilmesi noktasında görüş sundu. Eğer
kamu çalışanlarının eylemin uzatılması noktasında
birleşmeleri ihtimalini de göz önüne alarak; bu noktada eyleme katılacak potansiyel sayımızın da ne
kadar olduğu toplantıya sunulmuştur.
Öğlem yerinde KÇSKK başkanları bir taraftan
değerlendirmeler yaparken, diğer taraftan da kitleler
benzer tartışmaları yapmaktaydı. Zaman zaman yapılan cx>şkulu konuşmalarda,
sanki kalınabileceği
sonucu çıkartmakta ise de başkanların yapacağı
toplantının sonucu beklenmekte idi. Saat ı5.00 sularına geldiğinde kürsüden yapılan açıklamada, Ankara eyleminin henüz bitmediği, Hükümet adına.
Başbakan Yardımcısı ile görüşme yapılacağı bildirildi. Kısa süren bu görüşme istenen sonucu vermedi.
Çünkü temsilcilerimizin boş vaadlerin ötesinde 'protokolrnstnl ve altının imza edilmesi' talebinin karşılanmamış olması idi. Yine bu görüşmede; bir hükümet yetkilisi ile saat 18.00'e kadar görüşülebileceği,
Hikmet Çetin'e iletiidi.
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EYLEMLERiN SONUÇLARI:
Ülkemiz köklü bir krizin içine sürüklenmiş/sürüklenmektedir.
Toplumun
her alanında etnik, mez-hepsel ve dinsel temelde; ...Kürt-Türk, Alevi-Sunni,
Laik-Şeriatçı. .. vb. bölünmeler yaşanmakta ve toplumun geniş kesimleri bu
bölünmede taraf olmaya zorlanmaktadır. Egemen siyasetler de ara fomüller
üreterek, ama sorunun özüne; emekle-sermaye arasındaki ilişkiye dokunmadan, barışsever ve hoşgörülü/uzlaşmadan
yanaymış gibi görünmeye çalışmaktadır.
Bu temelde ülkemizin sorunu siyasaldır. Bu siyasal soruna bağlı olarak,
ekonomik kriz ve yeniden siyasal kriz ortaya çıkmaktadır. Toplumsal üretimbölüşüm-tüketim ilişkisinde, geniş halk kitleleri "söz ve karar" sahibi olamadıkları için, bu kitlelerin tepkileri başka alanlara yoğunlaştırılmakta ve böylece,
geniş toplum kesimleri denetim altına alınmaktadır.
1980'li yıllardan bu yana, sınıflar mücadelesinde dinamik bir hat oluşturan kamu çalışanları, kendi gelecekleri ile ilgili tüm gelişmelerde taraf olduklarını ortaya koymuşlardır.
Her fırsatta "demokrasi havarisi" kesilen sermaye icazetli siyasetçiler, sözüm ona demokrasi; ve emekçi haklarından bahsediyorsa, bu hakları savunan tüm kurum ve insanları; provakatöründen
tutun da teröristinebölücülüğe ... kadar her türlü çirkinliklerle arsızca saldırmaktadırlar. Çünkü artık bir dayanakları kalmamıştır. Ama elbette 'halkımızın refahı, adına...
Kamu çalışanları tüm bu gerçeklerleri görüp, toplumdaki meşruluğundan
hareket ederek, büyük bir mücadele azmi ve coşkusuyla, Ankara Kızılay Meydanını yüzbinlerce insanla doldurdu. Gelenler gelmeyenlerin her türlü maddimanevi desteğini alarak gelmişlerdi. Büyük bir coşku seline dönüşen eylem,
uluslararası basın aracılığı ile (anında) tüm dünyaya duyrulmuştu.
Gerçekten de kamu çalışanlarının eylemi, geçmişte yapılan ve ka" .• i. 1I11'Y"1 ~
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Bugün devletin ve sermayenin tüm emekçilere topyekün saldırması ve bu
saldırı karşısında da topyekün bir karşı koyuşun gerekliliğini hepimiz biliyoruz.
Kamu çalışanları da işte bunun bilinciyle son dönemlerde grevli toplu sözleşmeii sendikal hak alma mücadelesini alanlarda birkez daha haykırdı. Bu haykırışın
gerçekleştiği son noktasına gelindiğinde tam olarak tavrını koyamamıştır. O
gün orada yaşanan sendikal önderlik boşluğu, KÇSKK özelinde yaşanan sorunlar ve uzlaşmacı bir insiyatifin konmasıyla kamu çalışanlarının fiilen bir çıkış
yapması engellenmiştir. Oysa onlar Ankara'ya hükümete çiçek vermek için gitmediler, burunlarının bile kanamaması dileğiyle de gitmediler. Orada olası bir
çatışmayı bile göze alarak gittiler. Oraya daha önceden oturma eylemlerinin yönünü değiştirme, başarılı olabilme ve hak alma kararlılığımızı gösterebilme
amacıyla gittiler.
Kamu çalışanları çalışma ortamlarından dolayı düzenin pislikleriyle içiçe
yaşadığı ve uzlaşmacı sendikacılarıda tecrübeleriyle tanıdıkları için kendilerine
yapılabilecek oyunları sezebiliyorlardı. Bu yüzden daha bir dikkatli ve daha bir
diken üzerinde gittiler. Artık kitleselolduğu halde pasif, saldırılar karşısında hep
geri çekilen taraf olmak istemiyorlardı. Uzlaşmacı önderlerin çizdiği yoldan değil
hakalmakiçin Ankara'ya gittiler. Bu defa Ankara'da hiç kimseyle görüşme talep
edilmeyecek güçleriyle, kararlılıklarıyla iktidarı dize getirmek için gidilecekti.
Bunun yanında iktidar kitlelerden korkmasına rağmen takvimin açıklanma
biçimi ve KÇSKK YÖneticileriyle görüşmeden sonra rahat bir nefes almıştı. Yapılan görüşmelerle sendika önderlerinin kendi güçlerine güvenmemelerinden dolayı verdikleri tavizler sonucunda eylemin içini boşalt••
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mış
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düşürmüştür. Örnek vermek gerekirse yıllardır kamu çalışanlarını
coplatan içişleri bakanıyla yapılan
görüşme ve görüşmede çiçek verilmesiyle sanki haksız, alttan alması
gereken bizlermişiz gibi, arkasında
yüzbinler olan taraf biz değilde hükümetmiş gibi bir görünüm yaratılmıştır. işte bu yüzden devlet
i
KÇSKK'nın başındakilere güvenmiş yüzbinlerce kamu emekçisini
görmemiş, duymamış ve ciddiye
bile almamıştır.
Uzun bir sürece yayılan bir
takvimimiz vardı Ankara'ya giderken. Fakat bu tavimin en son ve en
keskin bölümüne KÇSKK, genel
merkezler dahil hiç kimse inanmı. yordu ve Anadolu'da örgütlenmesi
bile yapılmarnıştı.
istanbul Tüm
Maliye-Sen tabanı ise şimdiye kadar en fazla 1-2 günlük iş bırakmaları gerçekleştirdiği halde yine en az bunun 1 haftaya yayılarak gerçekleştirilmesini amaçlıyordu. Ama koskoca iki gün hiç kimse bundan bilinçli olarak bahsetmedi. (Çünkü o sırada randevularla meşgullerdi.) Ankara'da gördükki genelde KÇSKK ve
özelde Tüm Maliye-Sen (birkaç il hariç) olmak üzere illerde hiç kimse bırakın iş
bırakmayı böyle bir olayı tartışmamış bile. Üstelik Ankara öncesi bu işin illerde
zor olacağını yükü büyük şehirlerin taşıyacağını söylemiştik. Cevap olarakta bu
illerde iş bırakmanın çok basit olduğunu fazla çalışmaya gerek olmadığını, başkanları iş bırakıyoruz dediğinde başarılabildiğini söylediler. Açıkçası Ankara'dan
dönüşte iş bırakmanın tutmayacağı gayet açık ve netdi. Bu yüzden orada bir
şeylerin yapılması gerekiyordu. Bu kitlenin Kızılay'daki varlığı gerekli yerlere
hissettirilmeliydi. Fakat bu başarılamadı. Yoğun bir şekilde takvimin uygulanmasını savunan genel merkezimizin daha sonra iş bırakmanın 1 gün veya bir şekilde 2 gün olarak açıklanmasını nasılonayladığı
konusunda yorum yapmak çok
güç.
Sonuç olarak yine kararsızlık, inançsızlık yine hüsran, büyük umutlarla gelinen Ankara'danda geri çekilmek zorunda kalındı. Hem de hiç bir kazanım sağlanmadan. Dönüşte yapılacak eylemlerin sonunda da hiçbir kazanımın olmayacağı bilinerek dönüldü geriye.
Böyle bir havada çok şeyler başarmış gibi eylemin bittiğini duyuran yürütme oradaki kitlenin tepkisini çoktan hak etmiştir. KÇSKK oradaki kitleyi devamlı
pasifize etme yöntemi yerine inançlı ve kararlı bir şekilde davranıp eylemi bir
üst boyuta sıçratmayı deneseydi oradaki sonuç yaşanmazdı. Üstelik bu tutumları Ankara sonrası karlarında da devam etti. Kitleyi 3-5 yıl öncesine götüren kararlar alarak bir kez daha gösterdiler. Üstelik bu kararlarını Ankarada fırtınanın
çoktan gelip geçmesine rağmen fırtına öncesi sessizlik olarak açıkladılar. Oradaki kitlenin sonuna kadar dayanıp en sonunda kontrolden çıkması, denetimin
yapılamamasının sorumlusu oradaki kitle değil, yöneticilerdir.
Mücadelede bedel ne olursa olsun ödemeyi göze alarak oraya gelen insanları 3-5 yıl önceki sürece götürebilecek kararlar çıkartan yöneticilerde eleştiriyi
çoktan hak edip geçmişlerdir.
Oradaki insanlar, tarihi süreci yönlendirenlerle birlikte sürece seyirci kalanları da yargılayacağı için o tepkiye göstermişlerdir.
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çalışanlarından
doğru tüm Türkiye'ye ulaşma olanağı bularak, tek
----------------------taraflı ve çarpıtılarak verilen konularda düşüncelerimizi açmışlardır.
Bu eylemlilik süreci somut olarak işçi ve kamu çalışanlarının çıkarlarının
ortak olduğunu göstermiştir. Ve bundan sonraki süreçte genel kazanımların
ancak ve ancak ortak telepler etrafında
eylem programı oluşturup, fiili ve
meşru mücadele sonucunda gerçekleşebileceğini ortaya çıkarmıştır. Yine bu
kazanımların, geniş anlamda siyasal bir perspektifle, yani demokrasi mücadelesi ile kalıcı olabileceği açıkça görülmüştür.
Bu eylem göstermiştir ki; demokrasi ve emekten yana kazanımlar. Bu unsurların biraraya gelmesi ile olanaklıdır.
Üretimin esas unsuru olan çalışanlar, uygulanan ekonomik, sosyal ve siyasal politikalarda söz ve karar sahibi olmalıdır.
Ancak böylesi bir demokrasi, yani yaşamın her alanında tüm insanlar örgütlü olup, örgütlülüklerin yönetime yansıması ile "barış, özgürlük ve eşitlik"
teminat altına alınmış olur. Bizler yeni güzel bir yaşam mücadelesini hep birIikte veriyoruz. Hep birlikte güzel yarınlara..

MYK ÜYEMiZ
AHMET ACAR EVLENDil
Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz AHMET ACAR 29
Temmuz 1995 Cumartesi günü Saat 13.10'da Kadıköy
Evlendirme Dairesi'nde AYŞE ARGUN ile geleceği birlikte kurmaya karar verdi ve tüm dostların katılımıyla mutlu
bir beraberliğin ilk adımını atmış oldular.
Aynı gece Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Vakfı Kadıköy Şubesinde verilen yemekte pek çok sendika üyemiz arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadılar.

Darısı bütün bekar arkadaşlanrnızm başma.
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nıksanan eylemlerden farklıydı bu
anlamda da farklı sonuçlar doğurdu.
Her türlü suni bölünme ve çatışmaların yaşandığı ülkemizde, hükümetin Gümrük Birliği'ne (GB) uyumlu bir şekilde girilmesi için başlattığı
'anayasa' tartışmalarında, kamu çaIışanlarına demokratik hak ve özgürlükden yana açık bir tavır almıştır. Ve demokrasi mücadelesinde,
yeni bir dönemin ilk toplu mesajını
vermiştir.
Kamu çalışanları yaptıkları eylemle haftalarca gündemi belirlemişler, basın ve TV kuruluşlarında verilen haber ve programlarda, kamu

•
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Ferda YILMAZ
istanbul 2 Nolu Şube Yönetim Kurulu ÜyeSi

iSTA~BOL'OA ~ALiYE EMEKÇiLERi "AK ALMA
MOCAOELESlrtOE ErtGEL TArtlMIYORLfiit

KÇSKK'nın eylem takvimi elimize ulaştığında
bölgelerde örgütlenme komisyonunun başlatmış olduğu toplantılar devam ediyor. Bu toplantılarda yer
yer gündeme getirildiğinpe ivmenin düşük olduğu
gözlendi. Yapılan llk ' temsilciler toplantılarımızda
takvim değerlendirilirken ivmenin nasıl yükseltilebileceği de tartışıldı ve KÇSKK'nın bu yönde, Kamuoyu oluşturması 15-16 Haziran'a bırakılmıştı bu nedenle de 14 Haziran'da bir basın açıklaması yaptık.
Yapılan basın açıklamasında daha önce Istanbul
Defterdarlığı'na taleplerimizi içeren 5000 dilekçenin
akıbeti sorulurken vaadlerin takipçisi olduğumuz 1516 Haziran'da Ankara'da oturma eylemine başIaycak Genel Başkanlarımıza yapılacak en ufak bir
müdahalede üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı açıkladık ve basında medyada gündeme girdik.
Basın açıklaması ile birlikte işyerlerinde hareketlenme başladı ve eylemlerin içeriğini anlatan birim toplanurlan sıklaştırıldı. Ankara için bağış kampanyası başlatıldı. Bu bağış kampanyası ile görüldüki Tüm Maliye Sen'e üye olan ve olmayan tüm
Maliye Çalışanlarının umuduydu. O nedenle tüm
çalışanların katkıları oldu ve Ankara'ya gelememenin üzüntüsünü taşırken Ankara'ya gidenlerin arkasında da büyük bir destek vardı. Ankara'ya 2 nolu
şube olarak üç otobüsle gidildi. Yapılan çalışmada
19 Haziran'dan itibaren süresiz iş bırakma tartışılıyordu, en son yapılan temsilciler ve kitle toplantısında 1 günlük kamuoyu oluşturan eylemlere sıcak bakılmadığı en az bir haftalık iş bırakma 2 birim temsilcileri dışında toplantıya katılan tüm temsilcilerin
ortak görüşü olarak belirlenmişti. Ankara'dan geç
dönme gibi olası durumlara karşı geride kalan üyelerimiz kararları aynen uygulama kararı almıştı.
Ankara'ya gidenler her türlü olumsuz koşulu değerlendirirken karşılığında her türlü saldırı kesinlikle
direngen/ik sergilenecek Ankara'ya. turistik bır zıyarete gidilmediğinin bilinci süresiz iş bırakma, yönünde kararlı davranılacaktı.
Ankara Hipodromu'nda onbinler vardı ve tek yürekti. Ülkenin her ilinden ilçesinden yaşlısı genci çocuklarıyla birlikte gelmişti. Hepsi inançlı ve kararlıydı. Herşeye rağmen Ankara emekçi memurlarıyla
bayram yerine dönmüştü. Üyelerimiz Ankara'da Genel kamu emekçileri özelde Tüm Maliye Sen Örgütlülüğüyle bütünleşti. Birçok üyemiz sabaha kadar
uyumadan gece bile bulunduğumuz yerin güvenliğini sağlamada özverili çaba harcadılar. Ankara'da
kararların değişmesinde temsil ettikleri kitlelerin sorumluluğunu taşıyarak müdahale etmede tepkilerini
göstermede üstlerine düşeni yaptılar fakat buna
rağmen çıkan karar sonucunda 19 Haziran'da iş bırakmanın olmaması önce 1 gün daha sonra 2 gün
diye açıklandı. Hayal kırıklığı ile istanbul'a dönüldüğünde temsilcilerimiz iş yerlerine ulaşmadan basında 19'unda iş bırakma olmayacağı yazılmasına rağmen sabah bir çok birimimizde pankartlar asılmış
ve iş durdurulmuştu. Durum zorlanarak açıklandı ve
pankartlar toplanıldı. Aynı akşam yapılan toplantıda
hiçbir kuşkuya yer yoktu tüm birimler kararlıydı ve
Salı günü iş bırakma başladı fakat 2 gün olarak düşünülmedi sık sık sendika aranarak eylemin uzatılıp
uzamadığı soruluyordu. Iş yerleri önünde davullu
zurnalı halaylar çekildi. Bir yandan konuşmalar bir
yandan da üye yazımı yapıldı, süreç anlatıldı. Birçok temsilcimiz idare amirieriyle yüzyüze geldi tartışmalar oldu. Idare çalıştırmak için türlü yöntemler
denedi fakat tüm çalışanlarımız kararlıydı tehditler
sökmedi kesinlikle çalışmıyoruz cevabı verildi. Şubemiz kriz merkeziydi tüm gelişmelerden birimler
anında haberdar ediliyordu. Sultanahmet meydanında yapılan basın açıklamasına yakın olan birimlerimiz yürüyerek uzak birimlerden otobüslerle kitle-

sel katılındı. Sultanahmet'te Maliye emekçileri olarak binbeşyüz kişilik katılım sağladık. Sultanahmet'ten Kadıköy'deki oturma eylemine gidildi.
Kadıköy'deki oturma eylemi 8 sendika dışındaki
sendikaların KÇSKK'nın görüşmeleri olumlu geçti
eylem bitirilsin önerisi ile BTS'nin Haydarpaşa'daki
direnişine destek için gidildi orada raylara oturuldu
ve Saat 20.00'de gelen haberde eylem devam etsin
deniyordu. Fakat biz eylemin bittiğini tüm birimlere
bildirmiştik.
Bu arada diğer şubelerle görüşüldü. Temsilcilere ulaşılmaya çalışıldı. Fakat sendikamızı sık sık
arayıp devam etmek istiyoruz, ne yapalım sorularını
cevapsız bırakmıştık. Bu eylem yalnız Tüm Maliye
Sen 2 nolu şubenin veya Tüm Maliye Sen'in değil
KÇSKK'nın eylemiydi ve onlara uymak zorundaydık. Ayrıca o saatten sonra toparlanmakta güçlük
çekileceğinden dolayı bu karara katılmadık.
Buna rağmen 3'üncü gün bölgemizde 2 birimde
iş bırakılmıştı. Oradaki temsilcilerle konuluşularak
eylem durduruldu. Fakat önceki eylemlerden çok
farklıydı. ÖNCELERi TEMSiLCi-LER,
YÖNETiCiLER KARARLI DAVRANıRDI, ŞIMDI ÜYEMIZ OLMAYANLAR BILE HAYıR EYLEM BITiRiLMESIN
gibi tepkiler bu kararı kim alıyor. Böyle karar olmaz
gibi yoğun tepkilerini koymadan geçmediler aynı

gün iş bırakma 3, nolu şubemizin birimlerine müdahale olduğunu öğrendik ve bunun üzerine tüm birimlerimizi aradık. Gelen cevap müdahale anında
hemen iş bırakınz oldu. Birimlerimizin bu kararlı tutumunu 3 nolu şb. yöneticilerine ilettik ve bizim hazır olduğumuzu saldırı anında iş bırakacağımızı haber verdik. DYP vs. parti ziyaretlerine olumlu bakılmadı geri bir biçim olduğu oturma eylemi olarak Galatasaray Lisesi önüne de temsili olarak katılındı. iş
bırakmaların peşine böylesi kararlar kitlemiz tarafından eleştiriidi.
Sonuç olarak Haziran eylemsellik sürecine şubemiz % 98 katılımla büyük başarı sağlamıştır. Yine
bu süreçte kararında kararsızlık sergileyen ve sık
sık karar değiştiren yönetim kadrolarını kitlemiz
eleştirmiş ve bundan yeni dersler çıkardıkları gibi
gelecekte de daha çetin yöntemlerine de tüm inanç
ve teknik çalışmalarımızia bu günden hazırtanmaktayız.

Tüm Maliye Sen
Istanbul 2 nolu Şube
Yönetim Kurulu
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KAMU ÇALıŞANLARı SENDiKALARı ÖRGÜTLENMESiNDE
IŞKOLU BELiRLEMESi VE SENDIKAL BIRLIK
Kamu Çalışanlarının
Sendikal
Örgütlenme ve mücadelesi 5 yıldır
platform düzeyinde sürmektedir. Bu
süreç içerisinde kamu çalışanları en
doğru sendikal örgütlenmenin işkolu
temelindeki örgütlenmeyi savunmasına rağmen bugün KÇSKK.lu içinde
yer alan sendikalarımız işkolu, işyeri
ve meslek sendikacılığı temelinde
çok çeşitlilik göstermektedir. Şöyleki:
işkolu temelinde örgütlenmiş sendikalarımız varolduğu gibi işyeri ve meslek düzeyinde örgütlenmiş sendikalarımızın sayısıda oldukça fazladır. Oysa bizler sürecimizin başından bu yana işyeri ve meslek sendikacılığına
karşı çıkmamıza rağmen bu olumsuzluğu aşabilmiş değiliz.
Kamu çalışanları bugün yeni bir
sürece girerken eylem ve mücadelesinin hedefini ve örgütlenmemizi de
yeniden gözden geçirip bu hedefimize uygunluk taşıyan örgütlenmeyi yaratmak görevi ile karşı karşıyayız. Örgütlenme ve kurumsallaşma başlığı
altında tartışıp sendikalar olarak netleştirmemiz gereken en önemli sorunlardan biri "IŞKOLU BELIRLEMESI".
olup işyerlerinin ve mevcut sendikaların bu belirlenen işkolu düzeyinde yeni bir reorganizasyonuna girmesi gerekiyor. Biz "TÜM MAliYE SEN" olarak bu işkolu belirlemesini aylar öncesi başlatıp, örgütümüze tartışmaya
açtık. KÇSP'nin daha önce belirleyip
kamuoyuna deklere ettiği işkolu belirlemesi 21 işkolu temelinde olup bilimsellikten uzak olduğu gibi bu günkü
örgütlenmemiz açısından da gerçekçi
değildir. O gün platformda yer alan
sendikalarımızın konumlanışına göre
işkolu belirlemesi yapmış gelinen
aşamada bu belirlemeyi birçok sendikamız yaşamda değiştirmiştir.
Bugün KÇSKK.lunu teşkil eden
sendikalarımızın örgütlenme dağılımı
en genel kamu çalışanlarını kapsamamaktadır. Bu durum devletin ku-

iŞ

KO

L LAR

i

50.ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZi..
:
rup örgütlemeye çalıştığı TÜRK KA48.ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZi
:
MU SEN'e hizmet etmekte ve örgütle326.ATATÜRK DiL TARIH KURUMU
:
necek boş bir alan bırakmaktadır.
72.TÜRK
DiL
KURUMU
:
Bizler işkolu belirlerken sendikamız70.TÜRK TARIH KURUMU
:
dan doğru bir yaklaşım içinde olma99.mız yanlış olduğu gibi, sendika yöneYAKIN VE ORTADOGU ÇAL. EG. MERKEZL
:
684.ticilerin özgün niyetlerine dayalı bir işDEVLET TIYATROLARı GEN. MÜD
:
kolu tanımı da eksik ve zaaflı bir yak606.190.TOPLAM
laşım olacaktır. Işkolu belirlemesinde
ÜYE APEpi
iSKOLUNPA KURULAN SENPIKALAR
iki temel nokta esas alınmalıdır.
110.000.1- EGiTiM-SEN
a) Örgütlenme ve mücadele açı2.200.2KÜLTÜR-SEN
sından
1.500.3- ÖES
b) Üretilen mal ve hizmetin işlevi
••••••••••••.•• *.*** •••••••••••• _••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••
""
•••••••• * ••
açısından
Sendikal örgütlenmede işkolu sa2- SAGLlK HIZMETLERIIşKOLU
196.901.yısı ne kadar fazla olursa çalışanların
SAGLlK BAKANllGI
:
808.birlikte mücadelesi de o kadar bölünÇEVRE BAKANllGI
:
193.müş olur. Bugün sendikal mücadeliÖZEL ÇEVRE KORUMA VE KURUM BAŞK
:
mizin örgütlü güçlü ve kitlesel yapıla1.388.REFIK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZI
:
ra ihtiyacı olduğu çok açıktır. HaklarıÜNIVERSiTE HASTANELERI
:
:
mızı işkolu temelinde kurularak örgüt- . BELEDiYE HASTANELERi VE SAGLlK KURUM
:
lenmiş
sendikalarımızın
bir üst
SSK HASTANELERI
:
örgütlenmesi olan Konfederasyonda
SAGLlK OCAKLARı
:
bütünleştirilerek kamu çalışanlarının
DisPANSERLER
:
örgütlü güçlü 've kurumsallaşmış bir
199.290.TOPLAM
mücadelesini verme imkanımız olur.
ÜYE APEPI
Kamu çalışanları arasında sunni farkIŞKOLUNPA KURULAN ŞEN PIKALAR
22.000.lılıklar yaratan işyeri ve meslek sendi1- TÜM SAGLlK SEN.
27;000.kacılığı temelindeki örgütlenmeler ni2- GENEL SAGLlK Iş
yetlerden bağımsız lşverenlere hiz7.000.3- SAGLlK SEN
_
met eden konuma düşecektir. Çünkü
işverenlerde çalışan emekçilerin ör3- TARIM VE ORMAN HIZMETLERIIşKOLU
gütlenmesini farklı biçimlerde bölmek
44.058.TARIM VE KÖYIşLERI BAKANllG
:
ve parçalama!<, çalışanlar arasındaki
3.200.ZIRAi DONATıM KURUMU
;
bir kısım yapay farklılıkları körükleye4.689.ORMAN BAKANllGI
:
rek bizlerin gücünü parçalayarak etki27.791.ORMAN GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:
siz kılmak istemektedirler. Tam da bu
6.550.TOPRAK MAHSÜLLERIoFisi
..........................................•. :
noktada işkolunun tammıru yaparak
1.423.TIGEM
:
işkollarının belirlenmesine geçmemiz
593.TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜGÜ
:
:
ve sendikalarımızı
bu belirlenen
101.AOÇ
·..·
·
·..·
·:
esaslara göre yeniden örgütlenmemi273.TARIM SATIŞ KOOPERATiFLERi BiRLiGi..
:
zin zorunluluğu ortadadır. IŞKOLU:
88.678.TOPLAM
Ülkede çalışanların üretim ve tüketim
süreçlerinde yaptıkları görev ve işleÜYE APEPi
iŞKOLUNDA KURULAN ŞENpiKALAR
vine göre sınıflandırılması demektir.
10.000.1- TARIM SEN
işkolunda yapılan esas işe bağlı ola7.000.2- OR-KAM-SEN
rak yapılanan yan işler veya hizmet.w••••••.••••••••••••
- •••• • __•••••••• .••••••••••••
.••••••• ••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
lerde aynı işkolundan sayılır.
4- YEREL VE IDARI HiZMETLER IŞKOLU
121.000.BELEDIYELER
:
8.000.iL ÖZEL ıDARELERI
·:
129.000.TOPLAM

........................................................

1- EGIT.-BiLlM-KÜL TÜR HıZ. IŞKOLU
2- SAGLlK HiZMETLERI IŞKOLU
3- TARIM VE ORMAN HıZ. IŞKOLU
4- YEREL VE iDARI HıZ. iŞKOLU
5- ENERJI-IMAR-YAPI VE ALTYAPı HiZMETLERI iŞKOLU
6- MADEN-METAL VE PETROL SAN. HIZMETLERI IŞKOLU
7- HABERLEŞME-ıLETIşIM-BASıN
VE YAYıN HIZMETLERI iŞKOLU
8- BANKA-MALlYE-SIGORTA-SOS. GÜV. VE SOSYAL HıZ. IŞKOLU
9- BÜRO-TICARET VE TURIZM HıZ. IŞKOLU
, 10- ADALET-YARGı VE INFAZ HıZ. IŞKOLU
11- TOPLU TAŞıMA VE ULAŞTıRMA HıZ. IŞKOLU
12- Gl DA IŞKOLU
13- ASKERI VE GÜV. Hız. IŞKOLU
14- DIN VE IBADET HıZ. iŞKOLU

IŞKOLUNDAKIIŞYERLERI

VE ÇAlıŞANLARıNıN

SAYıSAL DÖKOMÜ

1- EGITIM-BILIM VE KOLTOR HIZMETLERIIşKOLU
MTClI EGITIM BAKANllGI
:
ÜNivERSITELER
:
KÜLTÜR BAKANllGI
:
YÜKSEK ÖGREN1M KRD. YURT. K
·..·..·...:
DEVLET OPERA VE BALESi
·..· .:
TODA1E
·
···•···..··..·······
:
TÜBIT AK
·
···..·..·
:
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ÜyE APEPI
50.000.7.500.-

IŞKOLUNPA KURULAN SENPIKALAR
1- TÜM-BEL-SEN
2- BEM-SEN
•••••••••••••••••••••••

543.526.42.000.11.547.5.231.2.296145.96.-

_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••

5. ENERJi.iMAR-YAPI VE ALTYAPı HIZMETLERIIşKOLU
TEK
DSı
···..··..········..........•...............
ENERJI VE TABI KAYNAKLAR BAKANllGI
ELEKTRIK IŞLERi ETÜT IDARESi
BAYıNDıRlıK VE ıSKAN BAK
KARAYOLLARı GENEL MÜDÜRLÜGÜ
KÖY HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
ILLER BANKASi
·..· ·:'·
TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ
BAŞBAKANlıK TOPLU KONUT
ARSA OFISI GENEL MÜDÜRLÜGÜ
EMLAK KONUT A.Ş
TÜRKIYE ATOM ENERJI KURUMU MÜD
TOPLAM
IŞKOLUNDA KURULAN SENDIKALAR
1- ENER-SEN
2- YAP-YOL-SEN

Eylül 1995
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:
:
:
:
:
:
:
·:
:
:
:
:
:

*••••

25.899.6.848.435.574.7.405.5.691.7.205.3.348.13.779.198.212.139.672.72.405.ÜYE ADEDI
18.600.14.000.-

TÜM MALIYE SEN
** •••• *_••••••••••••••

**•• *••••••••••••••.•••••••

*•••••• *••••• *.**.** ••• **.* •• *****.*******

6· MADEN·MET AL VE PETROL SANAyi
TTK
!
ETi BANK
DEMIR çELIK FABRiKALARı

HiZMETLERI

IŞKOLU
:

:
:

TKI

:

MTA
MKE
PETROL IŞLERi GENEL MÜDÜRLÜGÜ
T. LOKOMOTiF VE MOTOR SANAyi
T. DEMiR YOLU MAKiNA SANAy!...
MAKiNA VE KiMYA END. KUR
GERKONSAN A.Ş
KARADENıZ BAKıR IŞLETMELERI
EREGL! KÖMÜR HAVZAsı A.B

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

83.19.9.38.877.-

TOPLAM
IŞKOLUNDA KURULAN SENDIKALAR
1- MADEN-SEN
2- DEÇEM-SEN
3- DEMIR-SEN
••••••••••••••••••••••••• *.* •••••• ** •••••••••••••••

10.898.9.035.6.678.6.219.3.260.932.135.579.305.755.-

ÜYE ADEDI
7.500.2.000.1.000.*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7- BASıN-YAYıN HABERLEŞME VE ILETIşIM HIZMETLERIIşKOLU
PTI GEN. MÜD ......................................•.............................
:
93.897.TRT GEN. MÜDÜRLÜGÜ
:
6.397.BASIN-YAVIN ENFORMASVON GEN. MD
:
417.DARPHANE VE DAMGA MATBAASi
:
113.TELSIZ GEN. MÜDÜRLÜGÜ
:
213.ANADOLU AJANSı
:
420.BASıN ILAN KURUMU
:
86.RADVO VE TELEViZYON YÜKSEK KURUMU
:
98.TOPLAM
101.570.iŞKOLUNDA KURULAN SENDiKALAR
1- TÜM-HABER-SEN
•••••••• ******* •• ***.*****.** ••••••• *•••••••• *•••••••••••••••••••

ÜYE ADEDI
28.000.*•• ******.* ••••••••••••••

8· BANKA -MALiYE·sIGORTA-SOSYAL
GOv. VE SOS. Hiz.lşKOLU
MALivE BAKANllGI
:
81.232.SSK GEN. MÜD
:
46.385.SOSVAL HıZ. VE ÇOCUK ESiRGEME KUR
:
10.403.GÜMRÜK MÜSTEŞARllGI
:
9.004.BAGKUR
:
4.627.ZIRAAT BANKASi
:
40.156.EMEKli SANDıGı
:
3.944.CALlSMA VE SOS. GÜv. BAKANllGI
:
3.773.VE iŞÇi BULMA KUR
:
:
~.I ı-s.:
MERKEZ BANKASI.
·
·..·.. :
7.687.EMLAK BANKASi
·
· · ··.. :
1.502.HALK BANKASi
··· ··
·.. ··..·:
954.MiLli piVANGO iDARESi ....................................•...............
:
780.MAliYE BAK. KEFALET SANDıGI.
:
13.HAZiNE VE DIŞ Tic. MÜSTEŞARı
:
2.380.DEVLET MALZ. OFisi
:
1.619.AiLE ARAŞTıR. KUR. KADıN STATÜ. GEN. MÜD
:
212.KADıN VE SOSYAL Hiz. MÜŞAViRliG!.
:
176.TOPLAM
216.020.-

ıs

iSKOLUNDA KURULAN SENDIKALAR
1- TÜM-MALiYE-SEN
2- TÜM-SOSYAL-SEN
3- SOSYAL-HIZMET-SEN
4- TÜM-BANKA-SEN
5- EMEK-SEN
••• ***.** *••.*. **•••• *** *.* *.•***.* **. *****.*.* •.•**.* •••••• *.•.••••*

ÜYE ADEDi
25.000.10.000.4.500.2.000.1.000.-

9. BÜRO·TURlzM

VE TiCARET HIZMETLERI iŞKOLU
SANAyi VE TIC. BAKANllGI
····:
GENÇliK VE SPOR BAKANllGI
· :
TU RlzM BAKANllGI
:
DIŞ iŞLERi BAKANllGI
··· ·
.:
DEVLET METEOROLOJi iŞLERi GEN. MÜD
:
VAKıFLAR GEN. MÜD
·..·..·
··
:
T.B.M.M
··..·
·..·
·
·..··..· ·
:
BA$BAKANLI K
:
D.LE
···..·
· ·..··..·
··..·..··..··
:
D.P.T
,
··..···..·..··..·..··..·
· ·
·
:
CUMHUR BAŞKANllGI GEN. SEKRETERliGi ..•................ :
BAŞBAKANlıK
KAMU ORT. iDARESi
:
BAŞBAKANlıK YÜKSEK DENET..
·
··:
DEVLET PERSONEL BAŞK
:
IHRACATı GElişTIRME
MERK
:

3.500.7.025.2.268.4.560.3.898.2.964.2.639.2.087.1.845.730.337.208.250.204.119.-

EK. KÜL. EG. VE TEK. IŞBIRLiGi BAŞKANllG!.
GÜNEY DOGU ANADOLU P. B. K. LD.A.BAŞK
M. P. M. (MiLli PRODÜKTiVE)
TÜRK STANDARTLARI ENSTITÜSÜ
INSAN HAKLARI TEŞKiLAT!.
TÜRKIYE FUTBOL FEDERASYONU
TOPLAM

:
:
:
:
:
:

123.-

69.183964.-

20.8.34.001.-

iSKOLUNDA KURULAN SENDiKALAR
1- TURiZM-SEN
2- SEKAM-SEN
•.••• _* •.••••••.•.•••••••••••

_••••••• *••••••••• *•••••••• *••••••••

*••••••••••••

10- ADALET YARGı VE INFAZ HıZ. IŞKOLU
ADALET BAKANllGI
YÜKSEK SEçiM KURULU
. SAyıŞTAy
yARGıTAy
ADLI TIP
DANıŞTAy
ANAYASA MAHKEMESi
UYUŞMAZLIK MAHKEMESi
TOPLAM

~

ÜYEADEDI
500.500.**•••• **••••••••
107.333.3.531.1.323.1.076.956.-

:
:
:
:
:
:
:
:

806.149.-

36.115.210.-

iSKOLUNDA KURULAN SENDIKALAR
ÜYE ADEDI
9.000.1- TÜM-VARGI-SEN
*.**.** •••••• *••••••••• *.•.•••••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••
*•••
11- TOPLU TAŞıMACılıK

VE ULAŞTıRMA

HıZ. IŞKOLU

T.C. D. D ~

:

D.H.M.I
ULAŞTıRMA BAKANllGI
DENizciLIK MÜSTEŞARllGI
T. VAGON SAN. A.Ş
DENizciLIK IŞLETME VE TAN
TOPLAM

:
:
:
:
:

:

28.183.3.744.1.260.1.162.415.150.31.914.-

ÜYE ADEDi
iŞKOLUNDA KURULAN SENDiKALAR
15.000.1- BTS
1.000.2- LiM-SEN
•••••.•.•••••• *•••••• *.*•••••••••.••••••••••••••••••*.*** ••••••••• *•••••• *••••••••••••••
*••••
12- GIDA IŞKOLU
TEKEL VE BAG LI FABRiKALAR
T. ŞEKER FAB. A.Ş
ÇAy-KUR
TÜRKIVE TOPRAK MAH. OFISi.
FlsKO-Bi RLi K

:
:
:
:
:

TÜRKiYE ET BALIK KURUMU
TARiŞ

.
:

5.176.4.844.1.244.6.550.-

TOPLAM
iŞKOLUNDA

ÜVE ADEDi
2.000.-

KURULAN SENDiKALAR

1· TÜM-GIDA·SEN
2- ŞEKEM-SEN
.**.* .•••***.** •• *.* ••••• **** •.•**•• **•••• *** .••*••••• *.•***•• *••.•••• ***** ••• **•••• **.*.*** •••
13· ASKERi VE GÜv. IŞKOLU
EMNiYET GEN. MÜD
MILli SAVUNMA BAKANllGI
iŞLERi BAKANllGI
JANDARMA GE~ KOM
SAHIL GUV. KOM
··
HUDUT VE SAHILLER SAGLlK GEN. MÜD
SAVUNMA SAN. MÜŞTEŞARLlGı
MiLLI GÜv. GEN. SEKRETERLiGi
ASKERi YARGIT AV
ASKERi YÜKSEK iD. MAHKEMESi

ıç

:
·..· :
·.. ··..·· :
:
··..··
:
:
:
:
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iŞKOLUNDA

KURULAN ŞENDiKALAR

14- DiN VE iBADET HıZ. iŞKOLU
DiNAYET iŞLERi BAŞKANllG!..
TÜRKIYE'DE

:
işçi

VE MEMUR OLARAK

KAMU ÇAlıŞANLARıNıN
1- 657 Sayılı Yasaya bağlı çalışan kamu çalışanı
2- Sözleşmeli personelolarak

çalışanlar

3- Kamuda çalışan işçiler
.TOPLAM

76.215.-

DAGILlMI
1.730.306.263.667.714.816.2.708.789.-

Devlet ülkede en büyük işverendir.
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iSTANBUL 'DA MALiYE EMEKÇiLERi SERVis KATKı PA YI ADI AL TINDAKi
ZORLA PARA TOPLAMA YA KARŞI DiRENDi VE KAZANDI

•

•

SOMUT BIR SENDIKAL KAZANıM
Bilindiği üzere sendikal mücadelemizin
somut bir kazınımı olan istanbul'da maliye
birimlerine personel taşıma aracı olarak
servis araçlarının konulmasını ve üç yıldır
hizmet verdiğini daha önceki yayınlarımızda sizlere duyurmuştuk.
Fiili bir toplu sözleşmeyle idarenin istanbul da 15.000 maliye çalışanına 51 otobüs ve 10 civarında küçük araçla servis
yaptığı ve bu sayının yetmediği için sendikamızın bu konuda istanbul Defterdarlığıyla müteakip defalar görüştüğü servis araçlarının artışını istediği bir dönemde Maliye
Bakanlığı keyfi bir genelde yayınladı.
Yayınlanan genelgede servis araçlarına personel katkı payı isteniyordu. Bu genelgeye istanbul'da maliye çalışanlarının
tepkisi büyük oldu. Sendikamızın öncülüğünde bütün birimlere yayılan bir kampanyayla para ödememe bir eyleme dönüşerek bütün personel tarafından sahipleniidi.
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idare bu konuda birim amirieri ve daire
müdürlerini personel üzerinde baSkı aracı
olarak kullandı. Daire Müdürleri mutemetleri bu konuda görevlendirerek parayı toplama yoluna gittilerse de başarılı olamadılar. Her kimden para istendiyse cevaplar
hep aynıydı.
Bu parayı biz ödemeyiz. Bu genelge bir
hak gaspıdır. Zaten ne alıyoruz ne verelim.
Servis ücretlerimiz zaten gelir idaresini geliştirme fonundan karşılanıyor. Bizden aldıklarını bürokratlar arpalık olarak kullanacaklar. Bizler bu konuda idarenin değil
sendikamız Tüm Maliye Sen'in kararına
uyarız.
Bütün birimlerde bu ve benzeri cevapları alan idare, daire amirierini bir baskı
aracı olarak her birimde sendikal kadrolarımıza saldırıyı denemiş ve bol bol tehdit savurmuştur. Şubelerimizde sık sık toplantılar düzenleyerek işin mantığı ve tehditler

Eylül 1995

kitlelerce tartışılrruş' ve bu konuda geri
adım atmayacağız kararı alınmıştı. SODO'in
üzerinde servis aracından faydalanan personel üzerindeki bütün idari baskılara rağmen % 10'undan ancak para toplanabilmiş
% 90'1 buna direnmiştir.
Bu arada sendikamızın sıkı bir şekilde
takip ettiği bu konudaki dava sonuçlanmış
ve olayın yasalolmadığına
mahkeme karar vermiştir. Bu hukuksal kazanımdan
sonra şimdi biz siyasi iktidara ve onun idari
baskı şeklinde üzerimize saldığı bürokratlarına soruyoruz kim haklıymış?
Zor kullanarak toplayabildiğiniz yüzmilyona yakın parayı istanbul Defterdarlığı
veznesinde bütçeye gelir olarak yatırdımz.
Bütçeye gelir olarak yatan para irad olarak
kayıt edildiğine göre geriye alınması da kanunen mümkün değildir. Gaspettiğiniz bu
paralarımızı şimdi geri istiyoruz. Bunu nasıl ödeyeceksiniz?

TÜM MAL.IYE SEN

••

••

M- U C."A D E L E

V E

·UM HABER SE

Kamu çalışanları olarak 5 yıllık mücadele tarihimizde pek çok kazanımla birlikte önemli bir mesafe katettik. 'Ilk yola çıkışımızdan bu güne hep söyledik. Devletten ve sistemden bağımsız olacağız.
Demokratik bir örgütlen_
me yapısını hep koruyacağız. Yasalara bağımlı
kalmayacağız. Kazanımlarımız meşru ve fiili mücadele sonucunda gelecektir
diye.
Platformun içindeki kimi sendikalarımız bu perspektifi doğru kavramış ve
mücadele
tarihimize
nemli kazanımlarla damgasını
vurmuştur.
işte
"Tüm Haber Sen" bunlardan biridir.
Kamu çalışanları hareketinde daima öne
çıkarak dikkat çeken Tüm Haber Sen, Başbakanın PTT'nin T'sini satacağım diye tutturduğu
günlerde bir haftalık iş brrakrnayı örgütlemiş ve
başarıyla yürütmüştür.
_
ö-

Tüm Haber Sen'in bu tür çıkışları, sermayenin kuklası siyasi iktidarca fütursuz ve kanunsuz saldırıya dönüşmüştür. Hatırlanacağı
gibi geçtiğimiz aylarda Haber Sen'li 40 yöneticinin tayini güney doğuya çıkmış bunun üzerine

sız bir yargı kararı değil bir siyasi karardır.
Aynı statü ile kurulan
"~
",
bu ülkede GO'a yakın
sendika faaliyetine devam ederken hükümet
bunu hangi gerekçeyLeaçıklayacaktır.
Kaldıki kamu çalışanlarının sendika kurabileceği Türkiye'nin
ımza atmış olduğu uluslararası sözleşme.:
lerde mevcuttur. Yine
TBMM'sinde de kamu
çalışanlarının sendika
kurabileceği ve kamu
çalışanlarının mevcut
sendikalara üye olabileceği mecliste onanmış ve anayasaya da
açıkça yazılmasına rağkamu çalışanları sürgünler durana kadar iş bımen bu karar ve uygulaması oldukça düşündürakma kararı almış, bunun üzerine de hükümet
rücüdür.
sürgünleri durdurmuştu.
60 ilden fazla örgütlenmiş olan Tüm Haber
Siyasi iktidar geçen ay ise yargıtay üst kuSen'e bütün illerde valilik kanalıyla yargıtay üst
rulunu apar topar toplamış Tüm Haber Sen'in
kurulunun bu kararı tebli edilmiş, istanbul'da
kapatılmasını onamaları için siyasi baskı yapüç şubesi Anadolu'da 5 şubesi ve genel mermıştır.
kezi polis tarafından fiilen mühürlenerek kapaBu baskı sonucunda Tüm Haber Sen haktılmıştır. Bu yayın elinize geçene kadarda kimkında kapatma kararı veren yargıtay üst kurulu
bilir kaç şubesi kapanacaktır. Bütün bunlardan
toplum nezdinde bağımsız yargı olmadığı savısonra bir kez daha şunu vurgulamak gerekir.
nı bir kez daha kanıtlamıştır. Bu karar bağım"BURASı TÜRKiYE!".
"

•
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ÖKGUT ve
ÖKGUTLENME
••
•
UZERINE
Bilimsel kaynaklar örgütü; işlevlerin, işbölümünün, yetki ve 'sorumlulukların
basamaklara göre
açıkça belirlenerek; ortak bir amacı gerçekleştirmek
üzere, belli sayıdaki kişilerin çabalarının AKıLCı bir
şekilde düzenleştirilmesi
olarak tanımlamaktadır.
Aynı kaynaklar örgütlenmeyi ise bir örgüt veya örgütlerin etkili olarak çalışabilmesi, yaşayabilmesi ve
amacı doğrultusunda başarıya ulaşabilmesi için seçilen [şler, kişiler ve işyerleri (birimler) arasındaki
yetki ilişkileri ile iletişimin kurulması faaliyetlerinin tümüdür şeklinde tanımlamaktadır. Kuşkusuz örgüt olgusunun ortaya çıkmasında: pekçok etken vardır .
. Bunlardan en önemlileri;
,
1- Bireylerarası yardımlaşma, dayanışma çabalarının düzenleştirilmesi yani koordine edilmesi ge. reksinimi,
2- Düzenleştirilen çabaların; ortak bazı amaçları
gerçekleştirme yolunda birleştirilmesi.
3- işbölümü ile düzenli ve uyumlu çalışmaların
yapılara, saptanan amaçlara ve hedeflere akılcı bir
biçimde ulaşılması, .
4- Yetkinin basamaklaştırılarak; uzmanlaşmanın
sağlanması (verimlilik ve kıtkaynakların en iyi şekilde kullarulrnası.), yetki görev ve sorumlulukların denetiminin sağlanması, merkeziyetçi ve disiplinli bir
sistemin kurularak otorite ve denetim sağlanması,
5- Kişilerin tek başına başaramayacakları işlerin
yapılabilme olanağınınoluşturulması
şeklinde sıralayabiliriz.
Sendikal örgütlenmeyi bu tanımlamalar doğrultusunda incelediğimizde şu anda genel veya yerel
toplantılarda yaptığımız tartışmalarda genel kabul
gören örgütlenme ve örgüt kavramları arasında bazı
temel farklılıkların ve eksikliklerin olduğunu görebiliriz. Şu anda kabul gören örgüt=Birlik+Eylem+Başarl
örqütlenrne-Üye
kaydt-Eylemselllk-İletlşirn
şeklinde aşağı yukarı. Tartışmalarım ız hep bu formüller
üzerinde yapılmakta' olup dar bir çerçevede sıkışıp
kalmış durumdayız. Su da bizi biçlmselliği olmayan
bir örgütlenme ile disiplini olmayan bir örgüte götürmektedir. Oysa biçimsel (sistemli) bir örgüt kurukış
aşamasında veya hemen sonrasında belirli bir plana
göre oluşturulur. Günün. değişen koşullarına uyum
sağlayabilecek, büyümeye ve gelişmeye Olanak tanıyarak örgütsel gelişmeyi engellemeyecek, gereksi. nimlere en üst düzeyde yanıt verebilecek biçimsel
yapıya sahip olan örgütler başarılarını ve sürekliliklerini koruyacaklardır. Tüm bu nedenler örgütlerdeki
örgütlenme yapısının, doğrumodel seçiminin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Örgüt içi biçimsel ilişkilerin, hiyerarsinin açık olarak ör'gütün her bireyinin anlayabileeeği şekilde düzenlenmesi, bunları gösterecek örgüt şemaları ile örgüt
klavuzlarının
oluşturulmasıyla
mümkün olacaktır.
Örgüt şemaları \(e klavuzları örgütsel yapının işleyişini, özelliklerini en açık biçimde tanıtmak ve örgütsel düzeni, kurallarını, işleyişini analiz ederek özellikle aksayan ilişkileri, biçimsel yapıya etki eden doğal veya yapay etmenleriiletişim
tıkanıklarını arıştırmak, gidermek için gereklidir.
Bu nedenlerle örütlenmede yeni modeller bulabilmek, örütlenmeyi farklı boyutta tartışmak amacıyla konuyla ilgili yapmış olduğum çahşrnarrusizlerirr
eleştiri ve görüşlerinize sunmak istedim. Siz değerli
mücadele arkadaşlarımı gazetemiz ya da mektuplar
aracılığıyla düşünce ve öneri alışverişinde bulunmaya kısacası tartışmaya çağırıyorum. çağrıma katılmanızı bekliyor, yaşam boyu tüm haklı mücadelelerinizde üstün başarılar diliyorum. ·Saygılarımla ..•

DANIŞMA-ÖNER i-ARAŞTIRMA ORGANLARı: Bu organlar sendikal örgütlenmede tavsiye kararları
üreten, öneri ve proje geliştiren, örgütlenme de ve çalışmalarda yardımcı olan organlar olup bu organlarda
alınan kararların yaptırımcı gücü bulunmamaktadır., Bilgi, öneri ve araştırmaları ile yardımcı olan organlardır. Orgütün geçmişini irdeleyip bugünü ve yarını için gerekli olanın neler olduğunu belirlemede düşünce,
öneri, ve araştırmalarıyla yeni modellere ulaşı,lmasında, tıkanıklıkların giderilmesinde önemli yer tutarlar.

YARGI-DENETiM-YA8AMA
ORGANLARı: Örgütsel işleyiş içerisinde meydana gelen veya gelebilecek
hatalı uygulamaların değerlendirilip çözümlendiği; örgüt için gerekliolanhükmedici
yasaların koruyeusu; örgütsel disiplinin sağlanıp, dsnetlerıdiği; örgüt içi yasalardan veya birey davranışlarından doğan çalışmaların
sonuçlandırıldığı orqanlardır. Bu organların aldığı kararlar emredici mahiyette olup afınan kararlara uymamak cezayı gerektirir. Örgütte disiplin ve denetimi sağlarlar.
.

i

i

şUBE DENETLEME KURULU

>

1<

ŞUBE DisipliN KURULU

YÜRÜTME-HivERARŞi-uZMAN
ORGANtAR: Bu organlar övnceki iki organca alınan kararların değerlendirilip uygulamaya konmasını sağlayan; sorumlu oldukları konularda örgütsel bilgi akışını sağlayan veya
gerekli bilgilendirmeyi yapan; örgütte iletişimin düzenli şekilde işlemesinden sorumlu görevalanlarıyla
ve
uzmanlık korularıyla doğru orantılı olarak sorumlulukları bulunan organlardır. Örgütte basamaksal hiyerarşlyi sağlayarak düzenli çalışmayı gerçekleştirirler. Sorumluluk al~nlarıve uzmanlıkları ile ilgili konularda örgütsel yasalarca kendilerine, tanınan yetkiyle sınırlı olarak emrediei konumda bulunurlar. Uzmanlık ve araştırma gerektiren konularla, bilgilendirmeyi gerektiren koruılarda yaptıkları çalışmaları ilgili organlara tavsiye
kararı; öneri mahiyetinde götürebilirler.

Feray MADRAN
Tüm Maliye Sen
Aydın Şube Mali Sekreteri
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Ikincisi, bu birimler konfederasyonun en yetkili organı olan genel
kurula deleçe gönderebilmelidir.
Böylece, bir ildeki kamu çalışanlarının ortak sorunları doğrudan
konfederasyon üst organlarına taşınabilecek; Bu da kararların demokratik bir biçimde alınmasına
katkı sağlayacaktır.
Ayrıca genel merkezleri üye
kitlesinin temsil etme yetkinliğini,
sadece seçilmiş olmaktan değil,
üye kitlesiyle .kuracakları sürekli
ve doğrudan bir demokratik ilişkiden almaya teşvik edecektir.
işkolu sendikaları ve onun sahip olduğu örgütsel mekanizmalar, bir konfederasyonun
da en
önemli damarları olacaktır. Ancak
bugün hangi işkolundan olursa olsun bütün çalışanların, devlet ve
sermaye karşısında tek bir beden
gibi hareket etmeye, kollektif bir
irade oluşturmaya ihtiyacı vardır.
Bu ise, çalışanların örgütsel birliğini yaratan bir konfederal örgütlenme ile mümkündür. Kamu çalışanlarının kollektif iradesini temsil
eden bir örgütsel birlik, sadece
sendikaların birliğiyle sınırlı bir
konfederasyonla
oluşturulamaz;
Bunun örnekleri işçi konfederasyonlarıdır.
Işkolu sendikaları, bir işkolunda tek tek işyerlerindeki çalışanla-

rın sorunlarının, o işyerlerindeki
işyeri sendikalarının
arasındaki
koordinatif ve gevşek ilişkiler üzerinden kurulamayacağı
gerçeği
üzerine oturmuştu. Aynı gerekçe,
bugün devlet ve sermaye karşısında ortak sorunları olan kamu
çalışanları kitlesi için geçerlidir' ve
kamu çalışanlarının ortak sorunlarının çözümü, sadece sendikaların kendi aralarındaki ilişkileri
düzenlemek
amacıyla
kurduğu
genel merkezler birliğiyle sağla'namaz; çalışanların birliği olan bir
örgütsel yapı ve işleyişle sağlanır.
Zira devlet en büyük işverendir ve
kamu çalışanları bu güçlü aygıtla
mücadele ederken, örgütsel yapısını sadece işkoluna bağlamamalıdır.
Yine belirmek gerekir ki, bütün bunlar, işkolu sendikalarının o
işkolundaki çalışanların sorunlarının çözümü için bağımsız politikalar üretmesine, bağımsız faaliyet
yürütmesine engel değildir; Hatta
bu öneriler işkolu sendikalarını
daha aktif bir işleyişe kavuşturmaya da hizmet edecektir.
Bütün' bunların ışığında konfederasyon Genel Kurulu nasıl olmalıdır? Genel kurul asgari 750
delegeyle yapılmalıdır. Bunun 213
delegesi iş kollarına tanınmalı
(yani sendika Genel Merkezleri
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delege verilir. Geriye kalan delegeler iideki toplam üye sayısı üzerinden anahtar sayıya bölünerek bulunur. Her sendika şubesi kendi yöntemiyle Kont. 11
delegesini belirler. Iki yılda bir yapılan il
genel kurulundan üst kurul delegesi ile
20 kişilik Kont. ii Yönetim Kurulu 250
delegenin ortak oyuyla seçilir.
KONF. iL YÖNETiM KURULU: Ilde,
bulunan her sendika şube veya Te·m.
vereceği bir üye il~ il genel kurulundan
seçilen 20 üyenin toplamından oluşur. II
genel kurulunun ,alacağı kararlar ile üst
kuruldan gelen kararları ve kendi ilinin

özgül koşullarından dogan eylemsellikleri kendi içinden geçeceği 5 kişilik il
yürütmesiyle koordine eder. Ayda bir
toplanır. Valiliğe müracaat ederek tüzel
kişilik kazanır. Kendi ilinde Kont. il bütçesini oluşturur.
KONF. iL YÜRÜTME KURULU:
Kont. ii Yönetim Kurulu içinden seçilen
5 kişiden oluşur. Iı genel kurul kararlarını, ii yönetim kurulu kararlarını ve başkanlar kurulu kararlarını yürütmekle görevlidir. Iı yönetim kurulu 6 aylık dönem
,sonunda gerek görOrse yürütme üyelerini kısmen. veya tamamen. değiştirebi-

lir. Olağanüstü durumlar hariç 15 günde
bir toplanır. Yönetim kuruluna karşı sorumiudur.
GENişLETiLMIş
BAŞKANLAR
KURULU: Kont. Genel Yönetim Kurulu
Üyeleri ile, her ilin Kont, Iı Yönetim Kurulu (II Meclisi) içinden gelen bir üyeyle
birlikte 6 ayda bir toplanır. Danışma organı biçiminde tavsiye kararlar alır. Surdan çıkan kararları Konf. Gen. Yönetim
Kurulu değerlendirir, uygun olanları asil
karara dönüştürür ve bütün illere bildirir.
(Şimdiki Sendika Bşk. Kur. misyonunun
Kont. düzleminde yerine g'etirilmesi)
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i Genişletilmiş Bşk. Kur. i
(GenelYönetimKurulu
'üyelerive iı Yönetimlerinden'''''''''"
iL 1 'er kişidenoluşur) .Ji

alanındaysa, sağlıklı bir denetim
kurulamaz ve genel kurul dışında
hesap sorabilen, denetim yapabilen ve yanlış yapanı değiştirebilen bir organ yaratmak mümkün
olmaz. Oysa yönetim oluşturduğu
politikaların ve çalışma programlarının yürütme kurulunca hayata
geçirilip geçirilmediğini denetleyebilir ve gerektiğinde yürütme kurulu üyelerini değiştirebilir.
Bu
konfederasyon faaliyetlerine canlılık katan bir işleyiş olacaktır.
Illerdeki Konfederasyon il kurulları da Konfederasyonun Genel
Merkezine önerdiğimiz bu rakamlar yarıya indirilerek oluşturulmalı,
işleyişi bakımından da merkezi
yapıyla aynı olmalıdır.
Kamu çalışanları sendikal hareketi mücadelesini ve örgütlenme deneyimlerini işçi sınıfı hareketinin bütününe taşıyabilmek için
demokrasi ve özgürlük mücadelesi içinde emekçi sınıfların bağımsız tavrının örgütlenmesi perspektifiyle başarılabilir.
Konfederasyonlaşma
süreci
ancak bu görevin başarılması sürecindeki bir uğrak olarak düşünülmeli ve ele alınmalıdır. Işçi sınıfının tüm kesimlerine açık, bağımsız bir konfederal yapı yaratma görevi ise hepimizin sorumluluğudur.

SENDiKALARı KONFEDERASYONU

Konfederasyon
GenelKurulu
(750 delegeden
oluşur)
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SendıkaYonetim
Kurulu
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Kurulu

..••.

KONF. GENEL KURULU: 750 delegeden oluşur. 750 dsleqenin 213
Kont. üye sendikalara üye sayısı oranında anahtar sayı üzerinden verilir. 1/3
ise Kont. II Kurullarına verilir. Yatay ilişki şeklinde her il Kont. II Genel Kurulu
içinden seçmesi gereken üst kurul dele·
gesini seçer. Iki yılda bir Genel Kurul
yapılır.
KONF. GENEL YÖNETiM KURULU: Her sendika kendi MYK'u içinden
bir kişiyi doğal üye olarak Kont. Gen.
Yön. Kuruluna gönderir. Ayrıca Kont.
Genel Kurulundan ortak seçilen 40 kişiden oluşur. Genel Kurul kararları dahil,
mücadele süreci içinde de eylem kararları alabilen ve yürütmeyi denetleyebi·
len bir organdır. En az iki ayda bir toplantı yapmak zorundadır.
KONF. GENEL YÜRÜTME KURULU: Kont. Genel Yönetim Kurulu için.
den seçilen 9 veya 11 kişiden oluşur:
Genel Kurul kararlarını, Genel Yönetim
Kurulu kararlarını ve Başkanlan Kurulu
kararlarıru yOrütmekle görevlidir. 6 ayda
bir Genel Yönetim Kurulu yapacağı dönem sonu toplantısında yürütme üyeleri
gerek görülürse kısmen veya tamamen
değiştirilebilir. Olağanüstü hariç ayda
bir toplanır. Yönetum Kuruluna karşı sorumludur.
KONF. n, GENEL KURULU: 250
. delegeden oluşur. Ilde bulunan her sendika şube veya temsilciliğe 1'er doğal

'.

üye sayısına göre seçmeli) 1/3
delege ise yatay örgütlenme dediğimiz konfederasyon il kurullarına, yani şubeler platformuna verilmelidir. Böylelikle kendi işkolunu aşamayan dinamik kadrolarımızı kendi il örgütünün öznesi
olarak Genel Kurula taşımış olacağız.
Konfederasyon Genel Kurulu
yürütme kurulunu değil 40 kişiden
oluşan (bu sayı değişebilir) yönetim kurulunu seçmelidir. Bu 40 kişilik kadroya her konfederasyon
üyesi sendika Genel Merkezi
kendi içinden bir MYK üyesi vermeli ve böyle oluşmalıdır. Buna
konfederasyon genel yönetim kurulu veya Genel mecliste diyebiliriz. Genel Yönetim Kurulu kendi
arasından daha sonra 9 veya 11
kişilik yürütmeyi seçmelidir. Genel yönetim kurulunun oluşturacağı çalışma ve mücadele programlarını genel yürütme kurulu
hayata -geçirmeli ve altı aylık dönem sonlarında yürütme meclis
tarafından yeniden .değerlendirilmeli, gerekli görülürsede değiştirilmelidir.
Yönetim ve yürütme ayrımının nedeni, icra ile karar organlarının ayrıştırılmasıdır. ıcra ve karar, bugünkü işçi konfederasyonlarındaki gibi tek bir organın yetki
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nayasa'da yapılan deği- '
şiklik ile kamu çalışan~
ları sendikal hareketi,
yeni politikaların, programların yaşama geçmesine
önderlik yapacak öznel faktörlerin temel belirleyici olacağı
yeni bir döneme girmektedir.
Bu noktada konfederasyonlaş'ma süreci özel bir önem taşımaktadır. Oluşturulacak konfederasyonun yasal sürece bağlanmadan meşru bir gelişim
çizgisi ve ortak bir mücadele
süreci üzerine oturfulrnası, bağımsız, fiili-meşru ve demokratik örgütlenme ve mücadele ilkelerinin
korunması,
sadece
kamu çalışanlarının değil bütün
ücretli emekçilerin birlikte mücadelesi ve örgütlenmesinin temel hedef olarak benimsenmesi gerekmektedir.
Ancak içinde bulunduğumuz koşullarda, sadece, bu kadarı, konfederasyonun
sağlıklı
bir yapıya kavuşması için yeterli değildir. Bir konfederasyonun
amaç ve ilkeleri kadar, örgütsel
yapısı ve işleyişi de büyük
önem taşımaktadır ve bu konuda mutlaka bir fikir berraklığı
yakalanmalıdır.
Sormamız gereken soru şudur: Nasıl bir konfederasyon istiyoruz? Sadece, üye sendikaiar arasındaki koordinasyonu
sağlayacak, bugünkü KÇSKK
örgütlenmesinin biraz daha geliştirilmesinden ibaret kalacak bir çatı ya
da şemsiye örgütü mü, yoksa bütün
çalışanlarının kollektif iradesinin aracı olarak bir mücadele örgütü mü?
Eğer tercihiniz ikincisinden, yanı
kamu çalışanlarının kollektif idaresini
yansıtıcak bir mücadele örgütünden
yanaysa, ülkemizdeki işçi konfederasyonlarının tüzüklerini ne kadar geIiştirir&ek geliştirelim bu amaca ulaşamayız, çünkü buqün mevcut konfederasyonların tüzükleri içinde bulunduğumuz
koşullarda
sendikal
demokrasinin gerçek anlamda hayata geçmesine olanak tanımamaktadır; Bununla birlikte, mevcut konfederasyonların gelip tıkandıkları nokta,
giderek işlemez hale gelen örgütsel
yapılarını ve işleyişlerini yenileyememeleridir.
Bu durum, kamu çalışanlarının
sendikal hareketinin ciddi bir bürokratikleşme tuzağı ile karşı karşıya bulunduğu bu koşullarda, gözönünde
bulundurulması gereken en önemli
konudur.
Ülkemizdeki sendikal örgütlenme
geleneği ve mevcut konfederasyonların örgütsel yapısı ve işleyişi, sadece
işkolu sendikalarının hiyerarşik yapısını temel alan dikey örgütlenme modeline dayanmaktadır.
Bu tip, yani sadece dikey örgütlenme üzerine oturtulmuş bir konfederal yapıda, konfederasyon yönetimlerinde yer almayan sendika genel
merkezleri, konfederasyonun kararlarına ve çalışmalarına katılıp katılmamakta serbest kalmaktadır. Bu da
konfedekasyonu,
çalışanların değil,
sendikal genel rnerkezlerinln birliği
haline getirmekte ve demokratik rner-
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kezi bir işleyiş yerine, anarşik ve otonom bir yapı doğmaktadır.
Bu örgütlenme modelinin bir başka zaafı, farklı işkollarındaki çalışanların yatay ilişkiye girme/erini engellemesidir. Bu modele göre, aynı kentte,
farklı işkolunda ama yan yana çalışanlar, hatta onların şubeleri kendi
genel merkeziyle kurdukları ilişki dışında yatay ilişkiler geliştirememekte;
Bu da, ışteylşte nantauröa ve bürokrazitme yol açmaktadır.
Bugün bu model işlemez ve çalışanların sorunlarına
çözüm üreternez hale gelmiştir. Çünkü sermayenin saldırısı, ayrım yapmaksızın bütün çalışanlara yöneliktir. Sadece işkolu sorunlarıyla uğraşan sendikalar
ve bu sendikalar arasındaki koordinasyonu sağlamaktan başka bir işlev
görmeyen konfederal yapılar, artık
acil bir ihtiyaç haline gelen, çalışanların bir gövde gibi blrleşrnesine, bütünleşmesine uygun mücadele yöntemleri üretememektedir.
Kamu çalışanları kendi mücadele
deneyimlerinde bu zaafı görmüş ve
bütün illerde yatay ilişkiler modelini
ifade eden Kamu Çalışanları Şubeler
Platformu'nu (KÇSP) kurmuştur. Şim-o
dilik hiç bir bağlayıcılğı olmasada (yani ortak bir tüzükleri olmasa da) ortak
bir hukukiarı olmuştur. Unutmamak
gerekirki kamu çalışanlarının genel
eylemlerinde (Ankara yürüyüşleri ve
iş brrakrnatarda) şubelerimiz her ilde
bir araya gelerek birbirlerini motive
etmiş, birbirlerine destek olmuşlardır.
Konfederasyona giderken yapmamız
gereken iş şubeler platformunun bu
doğal yapısını tüzükle bağıtlamak ve
onları genel lşleylş içinde yetkilerıdirrnektir.

Aksi takdirde son yıllarda bizlerin
mücadele yöntemimizden
esinlenerek işçi sendikaları şubeler platformlarının bir araya gelmeleri, kendi genel merkezlerı ve konfederasyonları
tarafından nasıl bastırılıp zapturap altında tutuldukları gerçeğini gözardı
etmiş oluruz.
Kamu çalışanlarının bir konfederasyon tartışmasını yaptıkları bugünlerde, bütün bu deneylerden dersler
çıkarılmalı ve konfederasyonun
örgütsel yapısı ve işleyişi dah? sağlıklı
bir modele oturtulmalıdır.
Vurgulanması gereken bir başka
nokta, bürokratikleşme
sorununun,
sadece yöneticilerin düşünceleriyle
açıklanamayacağı, aslolarun bürokratikleşmeyi doğuran, en azından teşvik eden mekanizmaların değiştirilmesi gerektiğidir.
Bütün bunlardan yola çıkarak,
oluşturulacak konfede-rasyonun
temelinde esas, olarak işkolu sendikalarının sahip olduğu mekanizmalar yer
almakla birlikte, bunun yanında, farklı
işkollarındaki kamu çalışanlarının yatay ilişki geliştirmelerine ve bu yatay
ilişkiler üzerinde oluşturulacak yatay
örgütsel birimlerin de konfederasyon
kararlarının oluşumunda ve hayata
geçmesinde. rol oynamalarına olanak
sağlayan mekanizmalarda yer alabilmelidir.
Böyle mekanizmaların oluşturulmasının iki nedeni vardır; Bu nedenler aynı zamanda, kamu çalışanları
sendikal hareketinin sahip olduğu
avantajlar olarak değerlendirilmelidir.
Birincisi, zaten kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi, kamu çalışanlarının devlet karşısında bir bütün
olarak tavır üretmesi gerçeğine da-

'"' yanmaktadır.
Kuşkusuz, iş-tollarındaki sorunlar farklılaşmaRta, bQQ.a, işkolu sendikalarının o işkoıOhn yönelik taaIiyetlerindeki
öneminı artırmaktadır. Bu nedenle elbette, işkolu sendikaları güçlendirilmeli ve konfederasyon işleyişinde de temel yapı taşları olmalıdır.
Bununla birlikte, kamu
çalışanlarının işkolu farkı Iıklarından
bağımsız
olarak,
devlet karşısında ortak sorunları vardır ve bu sorunlar
ancak bütün kamu çalışanlarının aynı bedenin parçaları
gibi "tek vücut tek yürek" olarak davranmalarıyla çözülebilir. Bu ihtiyacın karşılanması için, konfederasyonun işkolu sendikaları ile birlikte
farklı işkollarındaki çalışanların ortak örgütlenmesini ifade
eden yatay örgütsel mekanizmalar üzerine kurulması
gerekir.
ikincisi, zaten kamu çalışanları sendikal hareketinin
beş yıllık pratiğinde, kamu
çalışanları yatay örgütlenmeler geliştirmişler ve bu örgütsel birimler, (KÇSP) kamu
çalışanlarının sendikal hareketinin militan, kitlesel ve mücadeleci bir kimlik edinmesine büyük katkılar yapmıştır.
Bu nedenlerle kamu çalışanları sendikal hareketinin sahip olduğu dinamizmin sürekliliğinin sağlanabilmesi ancak mücadele ve örgütlenme süreçlerinin birbirinden ayrıştırılmamasıyla
mümKundür,
Bu da
ancak kontederasyonlaşrna sürecinin
gerek işkolu düzeyinde ve gerekse iller düzeyinde yaşanmasıyla sağlanabilir. '
Bir kentteki sendikal canlılık, esas olarak o kentteki farklı işkollarında çalışanların tek bir beden gibi davranabilmesiyle yaratılabiimiştir; farklı
işkollarmdakl kamu emekçileri, şubeleri aracılığıyla birbirlerini motive etmişler ve o kentte kamu çalışanlarının kollektif iradesini yaratabilmişlerdir.
Kamu çalışanları, bugünkü şubeler platformları prati'ğinden yola çıkarak, konfederal alt birimler oluşturabilirler ve bu birimler konfederasyonun
canlı bir örgüt haline -gelmesinde
önemli 'işlev görebilir. Burada yapılması gereken şudur. Her ilde ki şubeler platformunu il konfederasyon ku:
rullarına dönüştürmek.
Konfederasyonun
kitleyle olan
ilişkilerinin birinci kanalı sendika genel' merkezleri olmakla birlikte, oluşturulacak il kurulları ve bu il kurullarınca seçilen il yürütmeleri, konfederasyon kararlarını bütün kamu çalışanlarına
iletilmesini
hızlandırıcak
örgütsel birimler olacaktır.
II kurulları ve ii yürütmeleri, konfederasyon üst organlarıyla iki tür ilişki
kurmalıdırlar. Birincisi, bu birimler,
konfederasyon üst organlarının aldığı
kararların hayata geçmesinde işlev
üstlenebilmeli ve oluşturacakları görüş ve önerileri konfederasyon üst organlarına doğrudan iletebilmelidirler.
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