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TÜM MALiYE SEN ANKARA ŞUBESi

merhaba
Kardeşliğin ve dostluğun slcaklığ'Yla merhaba

Türkiye ardısıra birbirinden ilginç gündemlerle sarsilıvo: Her gün
• bir pislik saçılıyor ortaya ..Nerdeyse ne diyeceğimizi ne tepki
göstereceğimizi şaşmyorul. Birgün şeriat, ardından darbe, bir
sonraki gün Susurluğun yeni bir boyutu ortaya çıkıyor.

Yaşanan her gelişmeye, emekçi gözüyle, emek cephesinden
bakmamız zorunludur.

Bu aşamada Susurlukkazası, yıllardır Türkiye'de yaşanan pek
çok karanlık işi aydınlatmaya devam ediyor. Emekçi kesimlere, halka
yönelik yapılan her türlü satduuw: gizli ve gayrimeşruluğun
sorumlulann! açığa çıkartmaya devam ediyor.

Susurlukkazasından sonra mızrak çuvala sığmamaktadır.
Yasalann ve varolan hukukun sadece bizleri ve halkı zapt-ı root altına
almak için geçerli olduğundan tutun qo' devletin, hükümetin, üst
bürokratlann nasıl pisliğe batfiğı açığa çıkmıştır.

Yıllardır sorunlanmızı çôzmeverı. görüşme talebine cevap
vermeyen Maliye Bakanlığı, Abdullah Çatlı'ya kimlik vererek görevinin ne
olduğunu göstermiştir.

Maliye Bakanlığı, Abdullah Çatlı'ya kimlik vermesi yetmezmiş gibi bir
de; yüzbinlerin katıldığı 74 Aralık Eylemi öncesi "Emekçiler Değil
Çeteler Yargılansın" afişini astınan iddiasıyla Bakanlık'ta çalışarı beş kişi
hakkında soruşturma açmıştır. Çatlı'ya kimlik verenlerin değil de,
bunlann yargılanmasını isteyen afişi astıklqn iddiasıyla emekçilerin
yargılanmaya çalışması Maliye Bakanlığı'nın adalet anlayışının en
net ifadesidir.

Bizim için açıktır ki; Susurluk çetesinin Maliye Bakanlığı'ndaki
uzantılan bürokrat adı altında faaliyet gösterdikçe haklanmızı almamız
mümkün değildir. Susurluğun tüm sorumlulan yargılanmadıkça
Meclis'te sotutvcmmın çôzettıez.

Bizim için Susurluk:

• Yükselen enflasyonun, yoksu/luğun kaynağıdır.

• Baskıdır, sürgündür, grevli-toplu sözleşmeli sendika hakkımızın
verilmemesinin nedenidir.

• insan haklan ihla/lerinin işkencelerin, faili meçhullerin,
gözaltında kavıptanri kotllomıanrı. köy yakmalann, kirli savaşın
kaynağıdır.

• Kumann, uvuştıuucunurv ahlaksızlığın adıdır.

• Eğitime, sağlığa, insan yaşamına kaynak aktonurıamosınuı
nedenidir ..

Bizim için Susurluk:

SiYASET+ MAFYA + AşiRETTiR.
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•
SENDIKAMIZ
BEŞ
YAŞıNDA

Sendikamız haklarımız için; sahtekarlığa,
emekçi ouşrnonlonno. onursuzluğa karşı
mücadelede beş yılı geride bıraktı. Beş yıl
içerisinde yaşadığımız pek çok saldırıya karşı
bugün sendikorruz onbinlerceüyesi ile dim-
dik ayaktadır. Maliye emekçilerinin hakları
için mücadele etmekte ilk günkü kadar he-
yecanlı, coşkulu, ısrarlıve kararlıdır.

Sendikamız ilk günkü kadar bugün de,
devlet güdümlü değildir. işveren karşısında
susorı emekçiler karşısında aslan kesilen
sendikacılıktan uzaktır. Bol paranın derdin-
de, olup, üyelerini umursamçız olan sendikal
anlayıştan da uzaktır,

Arıcek beş yılda yeterince aşamadığımız
bir gerçek ise; Emekçilerinin kendi sorunları-
na karşı duyarsızlığıdır.Kimi halen üye olma-
makta kararlı. Kimi emekçiler ise ben üye ol-
dum, benden bu kadar diyor, eylem ve
etkinliklere katılmıyor. Aidatıarını ödemiyor.

Maliye Emekçileri, insanca voşom Jçln
"Armut .Piş ağzırıa düş" anlayışından vaz-
geçmelidir. Bilinçle, onorıo. umutla müca-
dele etmelidir. Yaşanan tüm haksızlıklara
hayır demelidir.

Tüm Maliye Sen üvesı onuru ve hakları
için bulunduğu her alanda mücadele eden, .
üye sorumluluğunu yerine getirendir ve ey-
lemliliklere katılandır.

Sendikamız bugünlerde yılmadan, sa-
vunduğu ilkeleri ve' dürüst onurlu uvelerl sa-
yesinde gelmiştir. Hiçbir şart altında da ilke-
lerinden, kamu emekçilerinin ekonomik,
demokratik hakları için mücadeleden vaz-
gfçmeyec~ğiz. • •• .~
ONEMSIZ BIR GUNDU,
ÖNEMSizLERiN
YiNE ÖNEMSiz
BiR işi VARDil

13 Şubat 1997 günü, Tuzla Tersanesi'nde
yanan tankerin olevlerlnl. yetkililerin sorum

. suzluğu yüzünden itfaiyeci arkadaşlarımı-
zın yanan bedenlerinde gördük.

Sorumlusu Erbakan'dır.

Çünkü yaptığı açıklamalarla: "Önemli işler
yapanlara ek zam vereceqlz" diyerek, pes-
tacının-itfaiyecinin, maliyecinin yani milyon-
larca emekçinin önemsiz işler yaptığını ifade
etmiştir.

Tabii ki, Başbakanın böyle düşündüğü bir
ülkede, kim önemsiz işleri yapanlara, ithal-
yanmaz elbiseleri layık görür,

Onun için, denizi, havayı kirleten, doğayı
öldüren yangına canı pahasına müdahale
eden itfaiyeciler önemsizdir.

Onun için, devletin tüm gelirini toplayan
maliyeciler önemsizdir.

Ama unutulmasın ki, maliye emekçileri 28
Martda hizmet üretiminden gelen güçlerini
kullanıp vergi toplamayarak kimin önemsiz
olduğunu gösterecektir.

Sahte Sendika Yasası Hazırlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati
Çelik, Kamu Görevlileri Sendika Yasa Tasla-
ğı'nın hazırlanarak Başbakana sunduğunu
açıkladı. Ayrıca Bakan, basına. "Elimden ge-
len bu kadar, diğer haklarını mücadele edip
alsınlar." diyor.

Bakan açıkça, diğer haklar diyerek, Toplu.
Sözleşme ve grevin hakkımızın olduğunu ka-
bul ediyor. Diğer taraftan ise, mücadele
edip alsınlar diyerek de, grev hakkımızın ne
kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koyu-
yor.

Sağol Bakan Bey, size de bu yakışıyor.
Geçmişte nasıl sendikacılık yaptığınızı, işçlle-
rin çıkarlarını koruduğunuzu, hazırladığınız
tosonlorlo grev ve toplu sözleşme hakkını in-
kar edip kamuoyu karşısında haklarıdır diye-
rek ortaya koyuyorsunuz.

Son olarak söyleyelim ki; Kamu Emekçileri
zaten grev hakkı yıllardır kullandılar ve hak-
larının yasal zemine oturtulması için de kullo-
nccoklordr.
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TÜM MALiYE SEN ANKARA ŞUBESi

ÇALIŞMA V.~SOSyAL ,GÜVEr:JLiKBAKANllGININ
KAMU GOREVLILERI SENDIKALARı KANUNU

. TASARısı HAKKINDA GÖRÜŞLER
,

HANGi ÜLKEDE MEMURLARA HANGi HAKLAR VAR?
Sendika hakkı Grev Hakkı Toplu Pazarlık

TÜRKiYE Yasasıhazırlanıyor Yok Yok
ABD. Var Birçokeyalette var Var
ALMANYA Var Bazılarındayok vor
AVUSTURYA Var Yasayok tartışılıyor Var
B.ELÇiKA. Var Yasayok tartışılıyor Var
FINLANDIYA Var Var Var
FRANSA Var Var Var
HOLLANDA Var - Var Var
iNGiLTERE· Var Var Var
iSPANYA Var Var .Var
jsv~Ç Var Var Var
!SVIÇRE Var Var Var
ıTALYA Var Var Var
JAPONYA Var Var Var
KANADA· Var Var Var
NORVEÇ Var Var Var
PORTEKIZ Var Var Var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın
hazırladığı "Kamu Görevlileri Sendikaları Ka-
nunu Tasarısı"Uluslararası insan hakları bel-
gelerinin güvenceye alındığı Sendikal hak-
ların çok gerisindedir. Taslak, bu haliyle
vosctoştıöınoo. sendikaları ve konfederas-
yonları bugünkü durumlarının da gerisine
düşürecek sendikaları mesleki dayanışma
örgütlerine dönüştürecektir.

Sendika hakkı, temel insan haklarından-
dır. Bu hak, toplu sözleşme ve grev hakkıyla
ele alındığında anlamlıdır. Çalışma yaşamı-
nın demokratikleşmesi ve çalışma barışının
sağlanması, toplu sözleşme ve grev hakkı
içeren bir sendika yasası ile sağlanabilir. Ka-
mu emekçilerinin temel beklentisi de budur.

Yasanın, ülkemiz çalışma yaşamında de-
mokratikleşme adımı olarak değerlendirile-
bilmesi için. evrensel hak ve özgürlükleri
içermesi gerekir.

Sendikal haklar, toplu sözleşme ve grev
hakkı da dahil olmak üzere bir bütündür.
Yasada mutlaka toplu sözleşme ve grev
hakkı bulunmalıdır. Onaylanmış uluslararası
sözleşmeler, insan Hakları Bildirgesi, Avrupa
Sosyoi Şartı. 87, 98 sayılı ILO Sözleşmesi bu
hakları içermektedir ve tereddüte yer bırak-
mayacak kadar açıktır.

Orıcvlonrnş Uluslararası Sözleşmeler, iç
.hukukun doğrudan dOğruya uygulanması
ve uyulması gereken bir parçası olmuştur

Anayasaya ve kendisinden önce ya da
sonra çıkarılan yasalara aykı~ı olsa bile uy-
gulanması gerekir. Bu sözleşmelerin sonra-
dan yapılacak ulusal yasal düzenlemelerle
etkisiz kılınması yolu kopotılrruş ve bu neden-
le yasalar üstü konumdadır. Dolayısıyla da
yürütme ve yargı organları için bağlayıcı ni-
telik taşır (Danıştay 5. Daire Kararı). Kaldı ki
Anayasa'da memurların sözleşme ve grev.
yapmasını yasaklayan bir hüküm yoktur.

Sonuç olarak hazırlanan tasarı;

Sosyal tarafların uzlaşarak oluşturduğu bir
taslak değil, Bakanlar Kurulunun uzlaştığı bir
taslaktır.

Sendikal hakların kullanımından çok bu
hakların kullanımını engellemeye yönelik bir
mdntıkla hazırlanmıştır. .

Tasarı, Kamu çalışanlarına hiçbir yeni hak
getirmediği gibi varolan bazı hakların da kı-
sıtlanmasını öngörmektedir.

Tasarıyla "sendikalaşma hakkı" kısıtlan- '
maktadır. Tasarıda 87 sovıh ll.O Sözleşmesinin
öngördÜğÜ gr~v hakkı yoktur.

Tasarıyla toplu pazarlık hakkı yerine, hiçbir
yaptırımı olmayan toplu görüşme hakkı geti-
rilmektedir.

Bu üç alanda öneriler, Türkiye tarafından
onaylanmış bulunan 87 ve 98 sayılı ILO Söz-
leşmelerinin açıkça ihlalidir.
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ILA ŞÖZLEŞMELERiNDEN
DAGAN HAKLARIMIZ

Ulusal r-ukukurnuzun hiçbir yasaklayıcı ku-
ral içermediği sendika kurma ve sendikalara
üye olma ile toplu pazarlık yapma, Türki-
ye'deki kamu emekçileri için dayanağını
Anayasa uyarınca Türkiye'yi hukuksal vön-
den bağlayan uluslararası sözleşmelerde,

i

olon "yasal bir hak"tır. Kamu emekçilerinin
sendika hakkı için ulusal hukukta bir düzen-
leme yapılması zorunluluğu yoktur. Danıştay
bir kararındo" bir hakkın Anovosodo bulun-
mamasına hakkın kanunla tanınmasina en-
gelolmadığını" belirtmiştir.

Danıştay bir başka kararında do, TC'ce
onaylanan 87 ve 151sayılı ILO sözleşmelerini
dayanak göstererek herkese sendika kurma
hakkının tanınması gerektiği görüşünü belirt-
miştir.

Ayrıca, Anovosc'do belirtilmeyen bir hak-
kın yasak olduğunu savunmak son derece
gülünçtür. Belli bir konuda yasal düzenleme
yapılmamış olması, o konudaki tüm etkin le-
rln. hakların yasaklanması sonucunu doğu-
rornoz. Zaten 1982 Anayasası uyarınca, Tür-
kiye'nin imza koyduğu onayladığı
uluslararası sözleşme ve antlaşmalar,
TBMM'nin onayına sunulması ve onaylan-
ması ile yürürlüğe girmiş olurlar ve yargısal
denetimin dışındodırlor. Antlaşmalar iç hu-
kuka kendiliğinden uvqulorurlor. ayrıca bir
düzenleme yapılmasına gerek yoktur. Ulus-
lararası sözleşme ve antlaşma metinlerinin
yasa gücünden mi yoksa yasalardan üstün
metinler mi oldukları konusu tartışmalı ol-
makla birlikte, yüksek yargı organlarının çe-
şitli kararlarında bu antlaşma ve sözleşmele-
rin gerek denetim, gerekse değiştirilme
yönünden yasalardon farklı ve üstün olduk-
ları belirtilmiştir, (Uluslararası Antlaşma ve
sözleşmeler, Anoyasaya

aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne
götürülemezler yani yapısal denetim -dışın-
dadırlar ve bu antlaşma ve sözleşme metin-
leri yasa ile değiştirelemezler, ancak ulusla-
rarası hukuk kurallarına uygun olarak
değiştirilip, bozulabilirler.

TC, 1995 Haziranına kadar yayımlanan
175 ILO sözleşmesinden sadece 36 tanesini
imzalamıştır. ilk onayladığı sözleşme ise
(1937) "Kadınların yeraltında çalıştırılması ile
ilgili 45 sayılı sözleşmedir. 1993 yılına kadar
Türkiye sadece kendi yasaları ile çelişmeyen
sözleşmeleri onaylıyor iken, 1993'te 87, 151ve
(158) sayılı sözleşmeler ile bunun dışına çık-
mıştır. Çünkü (uluslararası) ekonomik enteg-
rasyon sürecinde, AB üyeliğinin gündemde
olduğu ,bir dönemde, uluslararası arenada,
üyelikten doğan yükümlülüklerini yerine ge-
tirmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin imza koyduğu ve kamu emek-
çilerinin sendika hakkını resmen kabul ettiği

i
başlıca uluslararası belgeler şunlardır:

1. insan Hakları Evrensel Bildirgesi (23,

maddesi)

"Herkesin çıkarlarını savunmak için sendi-
kalar kurma ve sendikalara üye olma hakkı

vardır",

(Türkiye, bu BM belgesini 10 Aralık

1948'de onaylamıştır)

2. Sendika Özgürlüğü ve Sendika Hakkının
Korunması Sözleşmesi(87 sayılıILOsözleşmesi)

(Türkiye bu sözleşmeyi 11.12.1992'de
onaylamıştır. (25.2.1993)

3, Kamu Yönetiminde Çalışma ilişkileri
Sözleşmesi (151 sayılı ILO sözleşmesi)
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(25.2.1993'te Türkiye bu sözleşmeyi onayla-
mıştır)

4. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı
Sözleşmesi (98 sayılı ILO sözleşmesi) (Türkiye,
8 Ağustos 1951'de onaylamıştır.)

5. Avrupa Topluluğu Topluluk Şartı Sözleş-
mesi,

6. Avrupa Topluluğunun Kuruluşuna kay-
naklık eden Roma Antlaşması

Sıralanan belgelerde söz konusu olan ka-
.mu emekçilerinin sendika hakkına değinilen
maddelerinin açılımını yapacak olursak;

insan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23.'
maddesine göre "Herkesin çıkarlarını savun-
mak için sendikalar kurma ve sendikalara
üye olma hakkı vardır". Bu maddede, işçi/
memur (veya çalışanı çalışmayan) ayrımı
yapılmamış, sendika hakkı ayrımsız herkese
tanınmıştır. Bu hak, temel insan haklarından
olan örgütlenme hakkının doğal bir sonucu
olarak algılanmalıdır.

87 sayııı "Sendika özgürlüğüne Sendika
Hakkının Korunmasına ilişkin ILO sözleşme-
silinin 2. maddesinde de "Çalışanların ve iş-
verenlerin, hiçbir ayrım gözetmeksizin ve ön-
ceden izin almaksızın, seçtikleri örgütleri
kurma ve yalnızca onların anatüzüklerine
uymak koşulu ile, bunlara üye olma hakkı"nın

. olduğu belirtilmiştir. Burada da sendika hak-
kının özel kesim çalışanları gibi kamu kesimi
çalışanları için de güvence altına alındığı ve
hiçbir ayrım gözetilmeksizin bu güvencenin
varolduğu vurqulonrnoktodır.

Kısaca, günümüzde sendika hakkının ev-
rensel ilkelerini en ayrıntılı biçimde düzenle-
yen uluslararası belge olan 87 sayılısözleşme,
tartışılmaz bir biçimde sendika hakkını tüm
kamu çalışanları için güvence altına alınmış-

. tır.

(Bu sözleşmede grev hakkına değiniIme-
miş olmakla birlikte, ILO'nun temel denetim
organlarından olan Sendika Özgürlüğü Ko

mitesinin muhtelif kararlarında grev hakkı,
kapsamı, muhtelif kararlarında grev hakkı.
kopsornı koşulları vb. belirtilmiş, bu kapsam
içerisinde de kamu çalışanlarına grev hakkı
tanınmıştır.)

151 sayılı Kamu Yönetiminde Çalışma iliş-
kilerine dair ILO sözleşmesi de, 87 ve 98 sayılı
sözleşmelerde yer alan güvenceleri kamu
görevlerine açıkça tanımlama amacını gü-
den bir belgedir.

Bu sözleşmenin 1. maddesinde "sözleş-
menin başka uluslararası çalışma sözleşme-
lerinin daha elverişli hükümleri onlara uygu-
lanabilir olmadığı halde, kamu yetkililerince
çalıştırılan tüm kişilere uygulanacağı" belirtil-
miştir. 7. maddede ise,

"ilgili kamu yetkilileri ile kamu görevlileri
örgütleri arasında Çalışma (istihdam) koşul-
larının (toplu) pazarlığına olanak veren yön-
temlerin ya da kamu görevlileri temsilcilerinin
bu koşulların belirlenmesine, katılmalarına
olanak veren başka her yöntemin gelişmesi-
ni ve en geniş biçimde kullanılmasını özen-
dirmek ve ilerletmek için, gerektiğinde, ulusal
koşullara uygun önlemler alınması denilmek-
tedir. Böylece kamu çalışanlarının hak ara-
ma yöntemlerini toplu pazarlık hakkıyla sınırlı
tutmamaktadır.

98 sayılı örgütlenme ve toplu pazarlık
hakkına ilişkin ILO sözleşmesi de 87 sayılı söz-
leşmede tanınan haklar konusunda düzen-
leme yapma amacını gütmektedir.

Yukarıda belirtilen ILO belgeleri dışında AT
Topluluk Şartı ve Roma Antlaşması hükümleri
de bu konuya değinmektedir. Avrupa Top-
luluğunun kuruluşuna kaynaklık eden Roma
Antlaşması'nın 118. maddesine göre, Toplu-
luk üyeleri arasındaki sıkı işbirliğine ilişkin ko-
nulardan birisi de sendika hakkıdır. Bu mad-
d~, üye ülkelerin bu hakkın tanınması
noktasında ortak hareket etmesini amaçlar.

Yine AT Topluluk Şartının '11. maddesi de,
örgütlenme hakkını "çalışanlara" tanımıştır.
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'''Avrupa Topluluğu'na üye ülkelerin işve-
ren ve çalışanlarının ekonomik ve sosyal Çı-
karlarını savunmak için seçtikleri mesleksel
ya da sendikal örgütler kurmak ereğiyle öz-
gürce biraraya gelme hakkı vardır".

Görüldüğü gibi, hukuksal bir iç düzenle-
me yapmaya gerek kalmadan, Türkiye'nin
onayladığı ve prosedüre uygun olarak yü-

. rürlüğe koyduğu uluslararası sözleşmelere,
onaylamasa da, "üye devlet" olarak onu
bağlayıcı kılan sözleşmeler çerçevesinde
sendikal haklarımız vardır. Bu sözleşmeler,
kanun hükmündediL yani idari organlar ve
yargı mercileri bu metinlere uymak ve bu
metinleri uygulamak zorundadırlar.

Sendikalarımız kararlı bir mücadele so-
nunda toplumsal bir güç olarak yerlerini al-
mışlar, daha sonra hukuksal düzenleme tar-
tışmaları başlamıştır, yani bizim sendika
kurma ve grev haklarımız alanında müca-
dele pratiğimiz hukuksal düzenlemenin önü-
ne geçmiştir. Devlet sendikalarımızın gücü-
nü ve kamuoyunda ve emekçileri nezdinde

\

meşruluğunu sonra yasal düzenlemeyi yap-
ma girişimlerine başlamıştır.

YAŞANAN SORUNLAR VE BU ÇERÇE-
VEDE MALiYE BAKANllGINDAN TALEPLER

1 - SENDiKA VE ÖRGÜTLENME: Bilindiği
üzere ülkemizde (özellikle memurlarda) ça-
lışma koşulları tek taraflı olarak iş veren ko-
numunda bulunan devlet tarafından hazır-

. Ianıp, biz çalışanların üzerine baskıcı bir

. şekilde uygulanmakta olup, örgütlenme ça-
lışmalarını engellemek için memurları sürgün
etme fon kesme, servis ve kadro değiştirme,
slcil bozma, işten atma tehtitleri ile örgütsüz
ve suskun üretici olmama ve verim düşüklü-
ğü psikolojik baskının bulunduğu ortamlara
sürüklemektedir. Amirlerimizin katı tutumları
hala sürmekte olup, Sayın Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMiREL'inBaşbakanlık dönemin-
de 8 Mart 1992 tarihinde ki konuşmasında
olduğu gibi' HAKLARVERiLMEZALINIR" ilkesi
ve parti programımızın, koalisyon protoko

lünde bulunan çağdaş katılımcı, örgütlü
toplum yaratılması düşüncesi ile bağdaş-
mamaktadır.

o) Sendikamız Tüm Maliye Sen olarak ör-
gütlenmemizi engelleyen katı tutum içinde
bulunan amirierin bu tutumlarından vazgeç-
meleri için, Bakanlıkça bir genelge yayınlan-
ması tamimin tüm çalışanlara ve amiriere
tebliğ edilmesi.

b) Sendika çalışmalarımızın tüm çalışan-
lara duyurulabilmesi için her birime sendika
panoları osılrnosı ve bu panoların sorumlulu-
ğunu sendikamız (Tüm Maliye Sen) iş yeri
temsilcilerine verilmesi, bu panodasendika-
mız genelgeleri, oflşlerl. duvuruion. yayınların
tanımı, özlük, demokratik ve yasal haklarımı-
zın iletilmesi ile çalışanların sendika hakkın-
daki görüş ve düşüncelerini panoya asarak
tüm çalışanlara duyurulmasının sağlanması
gerekmektedir.

c) Sendikamızın varlığı; 25.11.1992 tarihli
iLO'nun 87. ve 151. sayılı sözleşmeleri Hükü-
metimizce de kabul' edilmesi ile birlikte, artık
yasallığı tartışılmaz bir noktaya gelmiştir. Bu-
güne keder üyelerimizden sendika aidatıarı-
nı kendi olanaklarımızia elden, makbuz karşı-
Iığıyla toplamaktaydık. Ancak baza
Bakanlıklarda, sendika aidatıarının maaş
bodrolarından kesilmekte olduğunu öğren-
miş bulunuyoroz. Bakanlığınızca bundan
sonra birimlere gönderilecek bir genelge ile,
.sendika üyelerinin aidatıarının maaş bodro-
larından kesilerek sendikaların banka hesap

. numaralarına yatırılmasının sağlanması

d) Maliye ve Gümrük Bakanlığı ounvesln-

de faaliyet gösteren tüm kurumlarda sendi-
kal faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amacı
ile temsilcilik odalarının tahsis edilmesi.

e) Sendika Şube ve Temsilcilikleri tarafın-
dan idarelere yazılan yazıların Defterdar ve
Müdürlerce dikkate alınması, sendika şube
ve temsilcilik yönetimleri ile idari amirierin iş
kolunun ve işverenlerin sorunları hakkında
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karşılıklıfikir alışverişi içerisinde çözüm yolları-
nın aranması. Yani sendikanın işyerlerinde
temsil hakkının sağlanması.

2- YEMEK VE YEMEKHANE: Yemek ve ye-
mekhaneler sağlık koşullarına elverişli olma-
yıp, 300 personelin çalıştığı bir birimde me-
murlara ancak bir veya iki masa verilmesi
nedeniyle ayakta yemek yenmekte, ye-
mekhaneler. Maliye birimlerinin ya zemin
katta, ya da çatı katlarında yer almaktadır.
Bu nedenle bakımsız, sağlıksızve elverişsizdir.
Yemekler sağlık denetimi yapılmadan vita-
min ve kolori oranı düşük levazım alımları ve
yemek çeşitleri alelade yapılmaktadır. Ge-
çimini aldığı ücretle karşılaması mümkün ol-
mayan memurlardan yemek paraları alın-
maktadır. Yemekhanelerin yetersiz olması
çalışanlar için yemek yiyebilmeyi işkenceye
dönüşmekte ve yemek hane kapıları önün-
de uzun kuyruklar oluşmaktadır.

o) Yemekhaneler ve yemekler önce sağ-
lık koşullarına uygun olmalı.

b) Personel rahat ve sağlıklı yemek yiye-
bilmesi için yeni yemekhan.eler açılmalı ye-
tersiz olan yemekhaneler genişletilip, onarı-
larak kullanıma' elverişli hale getirilmeli.

c) Yemek ve yemek malzemeleri sağlık
denetiminden geçirilmelI, zehirleme ve bu-
laşıcı hastalıklara karşıönlem alınmalı.

d) yemek ücretlerinin bir kısmını çalışan-
lardan alınması uygulamasına son verilerek,
yemek ücretleri ödeneğinin tamamı Bakan~
Iıkça karşılanmalı.

e) Yemek servisiyapan personelin yemek
dağıtırken çalışanları görmesi engellenmelL
personel arasında eşitsiz ve farklı muamele-
ler kaldırılmalı.

f)Yemek saati uzatılarak yernekten sonra
çalışanların dinlenebilmesi için lokol. misafir
salonu, kütüphane ve dinlenme yerleri gibi
yerl~r açılmalıdır.

g) Yemekhaneler bölümlere ayrılmakta,

çalışanlar arasında sunni ovnhklor yaratıl-
maktadır. (Müdür, Kontrol memuru, Hesap
uzmanı, Müfettiş V.b.) çalışanların aynı rnuo-
meleye tabi tutulması uygulaması kaldırıl-
malı, tüm çalışanlar bu tür hizmetlerden eşit
olarak yararlanmaııdır.

h) Yoklerncı lcro. Vergi memuru, milli em-
lak ve muhakemat dava takip memuru gibi
dış görevde olup, idarenin yemek servisin-
den yararlanarnoyan personele yemek pa-
raları ödenmelidir.

ı) Yemekhanelere alınan yemek malze-
melerinin alımından, yemek listelerinin yapıı-
masına kadar, sendika temsilcilerine de bu
uygulamada söz ve karar hakkını tanınmalı-
dır.

i) Yemekhanelerde çalışan personelin kılık
ve kıyafetlerinin temiz olmasıyla birlikte çalı-
şanlara yeteri kadar temizlik malzemesi ve
kıyafet verilmesi.

3 FAZLA ÇALIŞMA (MESAi) : Bakanlığımız
bünyesinde görev yapan personelin 1983
yılından buyana fazla çalışma (mesai) soru-
nu, çalışanlara ızdırap veren bir hal almıştır.
Fazla çalışma, normal çalışma ve işyasasına
göre "gönüllülüğün alınması gerekir." der-
ken, bizim teşkilatımızda zorunlu hale gelmiş-
tir. Buda çalışanları mağdur durumda bırak-
moktcdm Mesai ücretleri çok komik olup,
mesaiye gelen personelin işyerlerine geliş gi-
diş yolparasını karşılamaktan uzaktır. Fazla
çalışma ücretleri gecikmeli ödenmektedir.
Normal mesai çalışma saati ücretinin %200
üzerinde olması gerekirken. normal çalışma
saatinin altında ödenmektedir. Bakanlığın
hak olarak tanıdığı mesai saatinin üstünde
fazla mesai yaptınlmaktadır. Bu fazla çalışma
ücreti idarece ödenmemekte veya eksik
mesai ücreti ödenmektedir.

o) Fazla çalışma (mesaide) gönüllülük
esas alınmalı, zorunlu mesai çağ dışı ve ilkel
bir anlayış olup, bu uygulamadan vazgeçil-
melidir.
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b) Mesaiye kalan personelin mesai ücret-
lerı' normal ucretlerin (Cumartesi. Pazar

%100, bayram %200) üzerinde hesaplanmalı
ve buna göre mesai ücreti ödenmelidir.

c) Mesaiye kalan personelin yemek, yol
gibi sorunları çözüme kovuşturulrnolıdır.

d) Denetim ücretleri. Gelir idaresini Geliş-

tirme Fonu'ndan (Ek madde 13.3 Fıkra b
Bendi) Maliye Bakanlığı personeline görev-
leri nedeni ile daha vertrnli çalışmalrım sağ-
lamak amacı ile ek ödemeler, yollu k ve

. mesai ödemelerinde kullanılır."denilmekte-

dir. Yaygın ve yoğun denetim, (daha önce
de uygulandığı gibi) tüm personelin ayrıcalık

gözetilmeden dönüşümlü olarak denetim
uygulamasına katılması sağlanmalı; çalışan-
ların denetim ücretlerinden eşit şekilde fay-

dalanması için defterdarlıklara genelge ha-

linde bildirilmesi.

4 SERVis : Hızla şehirleşen ülkemizde biz
calışanların ücretlerinin yetersiz oluşu, eko-
nomik güçlükler. içerisinde yaşamamız, şehir-
lerin kenar ve gecekondu semtlerinde otur-
maya zorunlu kaldığımız, günümüzde
mesaiye gelip giderken zamanımızın çoğu

otobüs kuyruklarında ve yollarda geçmek-
tedir. Bu güçlükler içerisinde mesaiye geç

kalan orkodoşlcnrruzm idareciler tarafından
savunmaları alınmakta ve çeşitli cezalara

carptırılmaktadırlar ..

Şu an servis verilen illerde uygulamalarda

büyük yanlışlıklar ve eksiklikler var olduğu bir
.gerçektir. Servis tüm maliye çalışanlarına ve-
rilmeli yapılan yalnış ve eksiklikleri giderilmeli.

uygulamaların organizesinde seodiko gö-

revlileride yer olmalıdırlar.

5 KREŞ: Bakanlık teşkilatında çalışan per-
sonelimizin en ciddi sorunlarından b'iri de
kreştir. 17.500'ü aşkın maliye çalışanının bu-
lunduğU Ankara ilinde dahi yalnızça bir kreş
vardır. Bu kreşinde çocuk kapasitesi sınırlı
olup, bundan yalnızca şanslı ve imtiyazlı kişi-
ler yararlanmaktadırlar. 25.000.000 1. maaş

alan memur arkadaşlarımızın aldığı ücret

çocuğunu verebileceği özel bir kreş ve ço-
cuk bakıcısı ücreti dahi değildir. Teşkilatımız

çalışanlarının çoğunluğu bayan arkadaşları-
rruzın oluşturduğunu dikkate alıırsak her i~ye-
rinde bir kreş kaçınılmaz olmaktadır. Kreşlerin
açılmçısına kadar teşkilatımız persorıeünln
çocuklar özel resmi kreşlere verilmeli, üc-

retleri bakanlıkça ayrılan ödenekle korşılon-

molıdr.

0-6 yaş gurubundaki çocuk sayısı elliden

yukarı olan yerlerde, çocuk bakım odası
açılması konusundaki 08 12.1987 tarih ve
19658 sayılı 'resmi gazetede yayınlanan Ka-
mu Kurum ve Kuruluşlarında açılacak çoçuk

bakım evleri hakkındaki yönetmeliğin haya-

ta geçirilmesi.

6 LOJMAN VE KONUT : Bakanlığımızın

bünyesinde bulunan memur lojmanları veya
hazine konutlarının neye göre tahsis edildiği-
ni anlamak mümkün değildir. Evi olanlara
veya kira alanlara lojman tahsis edilmekte;
lojmana giren personelde, müdür, müdür
muavini. şef ünvanıarı oronrnokto. bunlar
konut aldıktan sonra emekli oluncovo. veya
istifa edinceye kadar oturrnoktodutor. Hazi-
ne konutlarından memur olmayan kişiler ya-

rorlonrnokto. memur arkadaşlara verilen ko-
nutlar oturulmayacak durumda olup, kirada
oturan arkadaşlarımız maaşlarına denk dü-

şen kiralar ödemektedirier.

o) Lojmanlarda veya konutlarda oturan

.memurlar beş yılını doldurduğunda tahliye
edilmeli. bunlar ihtiyacı olan çalışanlara

tahsis edilmelidir.

b) Lojman veya konut verilmeyen me-
, rnurloro kira yardımı, kira bedelleri dikkate

alınarak arttırılmalıdır.

c) Konutu olan personele lojman ve hazi-.

ne konutları tahsis edilmemeli,

d) Memurların ihtiyacı karşılanmadan sivil

halka (ecrimisil) hazine konutları verilmemelı'
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e) Eski,oturulmayacak durumda olan hazi-
ne konutları Bakanlığımıztarafından onarılma-
lı,onaran memurların masrafı Bakanlık tarafın-
dan korşılorvnolı

f) Konut/konut dağıtım ve lojman tahsis
heyeti oluşturulmalı, bu heyette sendika tem-
silcileride görevalmalıdır.

g) Maliye bakanlığı personelinin konut ihti-
yacını karşılamak için bedava hazine arsaları
tahsis edilmeli, çalışanlara ucuz konut kredisi
sağlanmalıdır.

7- ÖZlÜK SORUNLARI : Maliye ve Gümrük
Bakanlığı bünyesinde çalışan memurlar çeşitli
kadrolarda istihdam edilmektedirler. Çalışan-
ların büyük bir kısmı kendi kadrosunda çalış-
mayıp, değişik kadrolarda (Amirler tarafından
belirtilen kadroda) çalıştırılmaktadırlar. Örne-
ğin Elektrikteknisyeni - memur, bilgisayar ope-
ratörü - daktilo memuru ıcra memuru - memur
veya yoklama memuru - evrak memuru v.b.
çalıştırılmakta olup; çalışanları ve özelliklede
teknik eleman olarak girenlerin başka kadro-
larda çalıştırılmaları psikolojik olarak çalışanlar
üzerinde verimsizlikyaratmaktadır.

Bakanlık bünyesindeki kadroların tesbitinin
yapılarak herkesin kendi kadrosunda çalıştırıl-
masına azami itina gösterilmelidir.

, 1-Tüm Bakanlık çalışanları bronş ve kadro-
larına göre görev verilmelidir.

2 - Çalışanların kadro ve terfi ilerlemelerinin
önündeki yasal engeller·kaldırılmalıdır.

3 - Memurlara uygulanan terfi, derece iler-
lemesi, görevlendirme, disiplip cezaları ve
benzeri uygulamalarda amirierin tek taraflı ki-
şisel yargılarından çıkorıhp.' işyerlerinde idare
ve sendika temsilcilerind.en oluşan bir kurul ta-
rafından kararım verilmelidir.

4 - Sendikal örgütlenmeden dolayı sürgün
edilen veya değişik cezalara çarptırılan gö-
revlilerin cezalarının kaldırılması, sürgün olan
arkadaşlarımızı eski görev yerlerine iade edil-
mesi.

'5 - icro. voklorno. vergi. tohslldor. dava,
takip, ve milli evrak memurlarına giyecek,. yol
parası ve harcırah ödenmesi.

8 DEVLET MEMURLUGUNA AlıNMA: Ata-
ma yapılacak boş kadroların tesbitinde ve
sınav komisyonlarında yanlış anlaşılmanın
önlenmesi. çeşitli suçlamaların ortadan kal-
dırılması için sınav komisyonlarında eşit sayı-
da sendika temsilcisinin de yer alması sağla-
narak sözlü sınavların ve güvenlik
soruşturmaları kaldırılmalıdır.

9 - ÜNVAN YÜKSElMESi: Kanunda belirti-
len genel çerçevenin uygulanmasından or-
taya çıkan aksaklıkların ortadan kaldırılması
için;

o) Derece ve kademe ilerlemesinde
önemli yeri olan ve subjektif olarak belirlenen
sicil notu uygulamasının iptal edilmesi.

b) Derece, kademe ilerlemesinde ortao-
kul mezunu olan çalışan 7. derecede lise
mezunu olarak çalışan 4. derecede üniver-
site mezunu olan şef kadrosunda çalışanların
2. derecede tutulması uygulamasına son
verilerek; kademe derece ilerlemesindeki
engeller ortadan kaldırılarak hizmetine göre
yükselme esasının getirilmesi.

10 - TAYiN VE ATAMA: Her türlü tayin ve
atamalada çalışanların isteği göz önüne alı-
narak işveren ve sendika temsilcilerinin eşit
sayıda katılımı ile oluşturulan bir komisyon
aracılığı ile yapılıp, denetlenmesinin sağlan-
ması.

11 - DisipıiN CEZALARı : Bugüne kadar
disiplin cezalarının uygulanmasında ortaya
çıkan genel eksiklik tek taraflı idarecilerin öz-
gün, düşünce ve niyetlerinden kaynaklı suç-
lamalara göre disiplin cezaları uygulanmak-
tadır. Bu durumda haksız ve yersiz
cezalandırmalara çok sık karşılaşılması,
mevcut uylgulamanın kaldırılması ve yeni-
den düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.
Olayı kişilerin niyet ve bireysel iradelerinden
çıkarılmasıdır. Yapılacak yeni düzenlemede
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oluşturulacak olan kuruluşların eşit sayıda
sendika temsilcisi ve iş veren temsilcisi ile

v
oluşturulması sağlanmaktadır.

12 -IZiN:

o) Hizmet süresi 1 yıldan fazla olanlara
hizmet süresine bakılmaksızın 30 iş günü üze-
rinden izin verilmelidir.

b) Doğum, ölüm, evlenme, durumundaki
izinlerin lOgüne çıkarılması.

c) Ölüm durumlarında memurun yakınlık
derecesi aranmaksızın mazeret izininin 10
güne çıkarılması

d) Bayan memurların doğum öncesi 6 ay
doğum sonra 6 ay ücretli izin verilmesi ve er-
keğin isteği durumunda aynı koşullar uygulan-
mak bu izinlerinücretli olması sağlanmalıdır.

e) izinler çalışanın iradesi dOğrultusunda
kullanmalı ve amirierin insiyatifinden çıkarıl-
malıdır.

f) izinini ii dışında geçirecek olanlara çalı-
şanın beyanı esas alınarak 4 gün yol izni ve-
rilmelidir.

13 - SOSYAL HAKLAR:

1 - Çalışanların eğitimi açısından bir yılda
iki kez olmak üzere genel mevcuta yönelik
ve mevcut işleyişteki aksaklıkların giderilmesi
için hizmet iç'i kurs ve seminerler düzenlen-
melidir.

2 - Hizmet binalarında çalışanların sağlık
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir doktor, bir
hemşire bulundurularak gerekli araç ve ge-
reçlerle donatılmış, sağlık servisten tahsisinin
sağlanması

3 - koronteret hizmetli, şöför, v.b. olarak
görev yapanların işlerini rahat yapabilmeleri
için işe uygun kıyafet verilmeli, fazla çalış-
maları mesai 'olarak değerlendirilmelidir.

4 - Devlet memurluğuna alınma sırasında
sınav komisyonunda ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesinde eşit oranda sendika
temsilcisinin bulunması sağlanmalı ve sözlü

sınav kaldırılmalıdır.

5 - Bakanlığımız bünyesinde bulunan se-
miner salonu, kütüphane ve toplantı salon-
ları çalışanları bilgilendirmek, sendikal top-
lantıları düzenlemek için sendikamızın
kullanıma açı/masının sağlanması

6 - Teşkilatımız çalışan G.i.H.S dahil hiç bir
ünvan ve makam gözetilmeksizin emekli ol-
ması veya meslekten ayrılması durumunda
maliye ve gümrük çalışanı mensubuna mu-
hasebeci belgeleri verilmesi

14 - HIzMET BiNALARI : Bakanlığımız hiz-
met binalarının çoğunluğunda sağlık koşul-
ları elverişsiz, çalışma verimini engelleyici ni-
telik taşımaktadır. Gerekli onarım ve
yenilenmenin yapılarak, çağdaş bir çalışma
ortamının yaratılmasının sağlanması.

15 - MiSAFiRHANELER : Bakanlığımız bün-
yesinde personelin konoktonrnosı için yapı-
lan misafirhanelerden yalnızca idareci kad-
rosunda bulunan memurlar
yararlanmaktadır. Bu uygulama son derece
yalnış olup, misafir haneler tüm illere yapıla-
rak Maliye Bakanlığında çalışan tüm perso-
nelin yararlanması sağlanmalıdır.

16 - DiNLENME TESISLERi. lOKAl VE
KAMPLAR: Maliye ve Gümrük Bakanlığı teş-
kilatında görev yapan personel için hizmete
açılan dinlenme tesisleri, lokol ve kamplar
yetersiz olup, varolanıardan da bürokratlar
veya imtiyazlıolan personel yararlanmakta-
dır. Normal personelin yararlandığı kamplar
sağlıksızve pislik içinde ihtiyacı karşılamaktan
uzaktır.

o) Bakanlığımız bunveslnce tüm çalışan-
ların yararlanmasına yetecek seviyede din-
lenme tesisleri, lokcl ve kamplar yapılmalı-
dır.

b) Varolan bu tesisler sağlık koşullarına el-
verişli hale getirilerek tüm memurların yarar-
lanmasına sunulmalıdır.

c) Tüm tesislerden yararlanma uygula-
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ması çalışanlar arasındaki farklı ve imtiyazlı
uygulamalardan vazgeçilerek, herkesin ya-
rarlanmasına sunulmalıdır.

d) Hazineye ait plaj ve sahiller düzenle-
nerek, ihtiyaca yetecek düzeyde bakanlık
çalışanlarının dinlenebilmesi için hizmete
açılmalıdır.

e) Kamp ve dinlenme tesislerinden de-
vamlı aynı kişiler yararlanmaktadır. Bu uygu-
lamaya son verilerek, yararlanamayan per-
sonelinde yararlanabilmesi için gerekli
çalışmalar yapılmalıdır.

Ekonomik durum: Devlet bütçesinin %70'inin
vergi olarak toplayan biz Maliye ve Gümrük
çalışanlarının ekonomik durumu sonderece
kötüdür. Bugün ortalama 25.000.000TLmaaş
alan çalışanın günümüz koşullarında insan-
ca, onurlu bir yaşam sürdürebilmesi mevcut
durumda imkansız hale gelmiştir Bu gün res-
mi verilere göre 4 kişilik bir ailenin zorunlu
harcamaları aldığı maaşın % 200'ün üzerinde
olup bu konuda talebimiz, asgari 63.000.000
TL taban ücretinin ödenmesi olduğu gibi
sendikamız toplu sözleşme mosesme oturul-
ması ve esas çözümün burada olduğu şek-
lindedir. Bu talebimizin takipçisi olacağımızı
ve bunun mücadelesini bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonrada' yürüteceğimizi
kamuoyuna ve sizlere duyurmayı görev bil-
mekteyiz.

Her yıı 25 - 31 Mart tarihlere arasında kut-
lanan vergi haftası etkinlikleri çerçevesinde,
birimlere asılan afişlerden Maliye ve Gümrük
çalışanlarının küçük düşürücü ibareler kulla-
nılmaktadır.

o) yapılan etkinliklerden çalışanları renci-
de edici ifade ve tutumlardan kaçınılmalıdır.

b) Çalışanlar vergi haftası nedeniyle bir
maaş tutarında ikramiye ödenmesi

c) Maliye ve Gümrük çalışanlarından alı-
nan gelir vergisi oranı % 50 azaltıımalı

213 sayılıVUK EK13rncddesineqöre Gelir

idarenin geliştirilme fonunda yapılan öde- .
melerde

o) Merkez, Taşra ayrımına son verilmeli

b) Yasada belirtilen şekliyle devlet me-
murunun en yüksek maaş tutarı % 60 tavan
olarak ödenmesi

c) Oranların belirlenmesinden derece,
makam, v.b. ayrıcalıklar kaldırılmamalı, her-
keze eşit oranda verilmeli.

d) Çalışanlar arasında çifte standarda yol
açan uygulamalarda derhal vaz geçilmeli,
(Vergi dairesi başkanlığı ve vergi daireleri)

18 - MESLEK SORUNLARI : Bakanlığımız
bünyesinde görev yapan çalışanların mes-
lek ve ünvanıarına göre dağılımı çok kar-
maşık olduğundan ilişkHerde bu duruma
orantılı karışıklıklara ve eşitsizlikleri ortaya Çı-
karmaktadır.

o) Personel işe alındıktan sonra kurum tara-
fından mesleki alanlarına göre alt yapı mes-
lek kurslarından geçirilerek kendi alanlarında
mesleki bilgi ile donatılmalıdır.

b) Her mesleğin kendi alanında çalışma- .
sına azami önem verilerek kendi alanında
ilerleme imkanı sağlanmalıdır.

19 - YARDıMCı HiZMETLi : Yardımcı hiz-
metliler teşkilatımızdan sorunlu kesimlerden
biridir Bu kesimin ortak sorunları;

o) Sabah erken mesel akşam fazla mesai,

b) Giyecek yardımı, iş önlüğü, tunırn.
ayakkabı, elbise, yağmurluk, v.b. ihtiyaçlar.

c) Bazıbirimler memur fazlalığına rağmen
hizmetli kadrosunda eksiklik nedeniyle fazla
iş yoğunluğu,

d) Kalorifercilerin sağlıklı çalışma ortamına
kavuşturularak filitre, maske, yoğurt v.b. ön-
lemlerin alınması, çalışma saatlerinin kısaltıl-
ması

e) Aşçıların rahat çalışacakları bir ortam
yaratılarak gerekli· malzemelerin teminin
sağlanması,

~, • i.
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f) Gece bekçilerinin can güvenliği ve
mesai sorunlarının çözülmesi sağlanmalıdır,

g) Şöförlerin kaza ve orızo esnasında ula-
şım gideri olarak karşılaştığı sorunların çözül-
mesi, taşıtların yenilenmesinin sağlanması,

20 - BiLGiSAYAR OPERATÖRLERi: Bilgisa-
yarlarda ve makinelerde çalışan operatör
ve proğramcıların radyasyondan koruyan
filtre ve modern makinelere ihtiyacı vardır.
Vıllıkizin ve çalışma saatleri, emeklilik hakları-
nın yeniden düzenlenmesi, Vıllık izinleri 60 iş
gününe, günlük çalışma saati 4 saate indiril-
melidir. Dönüşümlü çalışma sağlanmalıdır.
Emeklilik haklarında fiili hizmet zammı uygu-
lanmasına geçilerek operatörlerin göz taz-
minatı % 300 arttırılmalıdır.

21 - MUTEMET SORUNU: Mutemetlik kad-
rosu Bakanlık bünyesinde veya 657'de ka-
nunla düzenlemelidir. Kırtasiye v.b. giderler
için ödenek ayrılmalı, özel hizmet tazminatı
verilerek çalışanlardan ücret kesilmesine son
verilmelidir.

Denetim. yoklama icra 've dış görevde
çalışan mernurloro. çalışma zamanları gö-
zönüne alınarak yemek, yol ve güvenlik so-
runlarına acil çözümler getirilmelidir.

AÇiKMEKTUP

Türkiye'yi anlatmaya gerek yok, hepimizin
.hafızasına kozınmışçosmo ortodo: yalanlar ...
pislikler... sahtekarlıklar .... çeteler ....

Sendikamızı anlatmak ise çok kolay; böy-
lesine kirletilen, karatılan bir ülkede pisliklerin
ortasında dimdik ayakta olan ve kararlılıkla,
mücadelemizle yarttığımız bir emekçi örgü-
tüdür.

Türkiyenin durumu ve sendikamız, bu gü-
rü, önümüzde ki dönemi ve sorurnıuluqurnu-
zu ortaya koymaktadır.

Bizler onuruyla görevlerini yerine getirme
çabası ve inancıyla 8 saat çalışıp kazandığı-
mız maaşla ailemizi geçindirmeye ve çocuk-
larımızıgeleceğe hazırlamaya çalışıyoruz.

Ancak sormalıyız kendimize. Vetiyor mu
aldlğızı maaş ? Sabahları minibüs, otobüs
kuyruğunda beklememizden daha mı zor,
her semte servis düzenlemek ? Aldığımız
maaş ailemizin giderlerini karşılamaya yeti-
ver mu ? Çocuklarımızı nornussuzluöurı sah-

tekarlığın övüldüğü bu ülkede bu maaşla
onurlu insanlar olarak büyüte bilecek miyiz?
Kamu oyu "MAliVEci" dendiğinde rüşveti
hatırlaması hoşunuza gidiyor mu ? Busorulo-
ra evet demek mümkün değiL. Bu yüzden
Tüm Maliye Sen onbinlerce emekçinin örgü-
tü olmuştur.

Vaşadığımız döneme ya sadece tanıklık
edeceğiz, sorunlarımızı iş yerlerimizde kendi
kendimize, servis arkadaşlarımızia konuşup
duracağız yada haklarımız için, insanca ya-
şam için mücadeleyi yükselteceğiz.

Va tüm Türkiye medya da rüşvet alan
maliyecileri, görevleri başında saldırıya uğ-
rayan meslektaşlarımızı ve vergi haftasında
sorunsuz, güier yüzlü, şıkmemurlarıo dolu fe-
rah temiz vergi daireleri ile tanımaya devam
edecek bizi yada hakları için arın teri için
alanlara çıkan maliye emekçileri olarak ta-
nıyacak bizi.

ülkesini ve halkını sevenlerin onuruyla evi-
ne dönmek isteyenlerin, hak arama müca-
delesinin coşkusunu heyecanını televizyon
karşısında yaşamak gazete sayfalarında
aramak istemeyenıerin çözümü ve örgütlü-
lÜğü vardır.

Çözümü; hakkı için, onuru için, nornuslu
ve insanca yaşamak için mücadele diyerek
alanlara çıkmaktır, mücadele etmektir..

Örgütü; siyasi iktidarı ve iş verenin karşı-
sında susmayan, bu güne kadar üyeleri -
yöneticileri çeşitli saldırılara, beskılere. sur-
günlere, işten otmotoro. uğrayan ancak hiç
bir koşulda emekçilerin hakkını aramaktan A
vaz geçmeyen TÜM MALiYE SEN' dir. ..."

BizTüm Maliye Sen olarak bütün çalışan-
ları din, dil, ırk ve siyasi düşünce ayrımı yap-
maksızın birliğe, rnücodeleve. kazanmaya
çağırıyoruz. ,

Ekücretlerden fazla rnesolslne. kreş, servis
talebimizden ücretsiz ve sağlıklı yemeğe ka-
dar, baskı ve sürgünlerin durdurulmasından
grevli toplu sözleşmeli sendika yasası talebi-
mize kadar yani çalışma ve yaşama koşulları
açısından vazgeçmeyeceğimiz tüm talep-
lerimiz için herkesi 28 Mart Günü iş bırakma-
ya çağırıyoruz.

HAKLIYIZ BiRLiKTEKAZANACAGIZ

TÜM MALivE SENANKARA ŞUBESi
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TÜM MAliYE-SEN
BAŞKANLAR .KURU~U
SONUÇ BILDIRGESI·

,

Sendikamız 3. dönem 3. (erken) Başkanlar
Kurulu toplantısını 25-26 Ocak 97 tarihleri
arasında Ankara'da gerçekleşfirdi.

Yapılan toplantıya Adana, Ankara, An-
talya, Aydın, Bursa Denizli. Diyarbakır, Eskişe-
hir. çorum Gaziantep, Hatay, istanbul 1, 2,
3 No.lu, izmir Mersin, Kayseri. Kocaeli. Trab-
zon, Uşak, Zonguldak şubeleri, Adıyaman,
Akşehir he. temsilcilikleri. Mer. Dent. Kur. Başk.
Halim Özpınar ve MYK üyeleri katılmış; Sam-
sun, Bolu, Konya, Ordu, Rize,Edirne (Keşan),
Balıkesir. Manisa şubeleri. Batman, Elazığ,
Kırklareli, Urfa, Giresun, Sakarya, Sinop, Niğ-
de, Burdur iı temsilcilikleri mazeret bildirme-
den toplantıya katılmamış, .Artvin ve Tunceli
iı temsilcilikleri. mazeret bildirerek, yazılı gö-
rüşlehni iletmişlerdir.

Toplantı Genel Sekreterin "dernokrost
sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde
yaşamını y~iren tüm dos:ların onısmo". katı-

o Iımcıları saygı duruşuna davetinden sonra
Genel Başkan'ın açılış konuşması ile başladı.

Genel Başkan, bu konuşmasında,
"....Susurluk'ta yaşanan kozorun. devletin sü-
reç içerisinde nasıl çeteleştiğini; kirlenme ve
çürümenin hangi boyutlara ulaştığını, açık-
ça gozler önüne serdiği ve bövlesı bir or-
tamda, devletin ve sermayenin, emekçilere
yönelik saldırısınısistemli/siyasal bir çerçeve-
de sürdürdÜğÜ, 'önemli-önemsiz' değerlen-
dirmesi ile de, iktidarını baskı ve şiddet üze-
rinden sürdürmek arzusunda olduğunun
açığa çıktığını" ifade etti.

Genel Başkan'ın konuşmasının ardından
gündemlere geçildi.

GÜNDEMLER:

1. <?eçmiş dönem değerlendirilmesi.

2. Mali durum,

3. Önümüzdeki dönemin değerlendiril-
mesi.

4. Sendikamızın kuruluş yıldönümü etkin-
likleri.

1. GEÇMiş SÜRECiNDEGERLENDiRiLMESi

Katılan tüm örgüt temsilcileri. gündeme
ilişkin söz alarak, toplantıya katkı sundular.
Yapılan değerlendirme sonucu ortaya çıkan
genel eğilimler aşağıdaki gibi şekillendi. .

a. (Genelolarak) Sekreterlik faaliyetlerini
esas alan bir çalışma tarzı geliştirelememiş,
Komisyon çalışmaları düzenli olarak hayata
geçirilememiş, işyeri temsilcilikleri ve işyerleri-
ne ilişkin özgün örgütlenme biçimleri yaratı-
lamamıştır.

b. Örgütün bütününde, örgütsel refleks
azalmış; güncel/yerel gelişmeler karşısında
kitl~sel tepkiler örgütlenememiş, KESKgene-
linde ve/veya yerel platformlar üzerinden
gelişen kararlara tabi olunmakla yetiniimiş,
bu kararlara katınılmaya çalışılmıştır.

c. Örgüt içi iletişim sorununun çözulerne-
miş olması ve sendika yayın organının uzun-
ca bir süredir çıkarılamamasının önemli bir
eksiklik olduğu, buna karşın, eğitim programı
çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin olumul
olduğu görülmüştür.

d. "Demokratik Devlet, Halk için Bütçe"
eylemi. yaşanan dönemin özellikleri gözönü
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ne alındığında anlamlı ve olumlu olmuş-
tur. Ancak, gelinen noktada Kürt sorununun,
gerek Demokratik Devlet gerekse emekçile-
rin hak ve özgürlük mücadelesinde önemli
bir noktada durduğu, bu konuda genele
dönük aydınlatıcı çalışmalar yapılması, ülke-
miz insanlarının demokratik, özgür, eşit bir or-
tamın sağlanabilmesi ile barışın ve kadeşliğin
tesis edilebileceği belirtildi.

Ayrıca, KESKve genel merkezin 'ek zam'
talebi konusunda eksik kaldığı, düşüncesi
ifade edildi.

e. Örgütün bütününe dönük (Özellikle fa-
aliyetlerde dinamik bir mücadele yürüten
üye ve yöneticilerimizi hedef alan) yaşanan
yoğun saldırılar sonucunda kadro daralması
ile karşı karşıya kalmamız ve bu saldırılar kar-
şısında etkili bir tavır geliştirememiş olmamız,
yaşanan örgütsel sorunlara önemli bir zemin
oluşturmuştur.

2. MALi DURUMUNDEGERLENDiRiLMESi:

Uzunca bir dönemdir, sendikamızın mali
yapısı sorunlu durumda. Bu sorunun aşılabil-
mesi yönünde henüz merkezi bir sistem oluş-
turulabiimiş değiL. Ancak, bazı şubelerimiz
aidat toplama konusunda bankalarıo yaptı-
ğı anlaşmalar sonucu, bu sorunu, önemli öl-
çüde aşmıştır. Bu yöntemin, tüm örgütte ha-
yata geçirilebilmesi, sendikamıza mali
açıdan önemli olanaklar sağlayacaktır.

Ayrıca, bu gündeme bağlı olarak görü-
şülen fonların, özellikle dayanışma fonunun,
sağlıklı işlemediğI. dolayısı ile orataya çıkan
mağduriyetlerde örgütsel dayanışmanın
önemli bir ayağının oluşturulamadığı görüı-
mektedir.

Yine, mali sorunun önemli bir kaynağı do,
idarenin/devletin anti demokratik uygula-
malarıdır. Gerek hukuka aykırı olarak kesilen
'ek ücret' ödemeleri büyük miktarlara ulaş-
mış, açılan dava masrafları bu oranı ikiye
katlamıştır. Bunun sonucu örgüt maddi tahri-
bata uğramıştır.

3. ÖNÜMÜZDEKi DÖNEM DEGERLENDiR-
MESiVE KURULUŞYıLDÖNÜMÜ ETKiNliKLERi

Önümüzdeki dönemde de, geçmişte
emekçi halk kitleleri ve emekçi halkın örgütlü
kesimlerine yönelik saldırıların sosyal. siyasal
ve ekonomik boytunda katmerlenerek süre-
ceği açık. Özellikle 12 Eylül darbesiyle uygu-
lanabilen "24 Ocak Ekonomik istikrar (!) ted-
birleri" felsefesine uygun olarak ve bir siyasal
tercihle sermayenin beklentileri ve istekleri
dOğrultusunda uygulanagelen, ülkedeki
tüm toplumsal ve siyasal yaşama müdahale
eden, onu biçimlendiren devletin yıllıkbütçe
uygulamalarının bir devamı olarak REFAH-
YOL hükümetince yürürlüğe konan 97 Büt-
çesi, geniş emekçi kesimlere yönelik saldırı-.
ların bir altyapısıdır. Bu bütçede öngörülen
denklik olgusu ise bir safsatadan ibaret gö- .
zükmektedir. Ya do elde edilen tasarruf (!)

sosyal güvenlik harcamaları boşta olmak
üzere eğitim, sağlık ve benzeri kurumlara
dönük harcamaların kısrlrnosı tüm bu hiz-
metlerin özelleştirilerek, geniş emekçi kesim-
lerin bu olanaklardan yararlanması imkansız
hale gelmektedir.

Bundan önceki dönemlerde, bütçelerin
gelip tıkandığı noktada, ekonominin bütün
yükü hep emekçilere fatura edildi. Bundan
sonra da böyle olmayacağı yolunda hiçbir
somut dayanak, emekçilerin özgücüne da-
yanan mücadeleleri dışında, gözükmemek-
tedır.

Yine bu bütçede görülen ikinci olgu,
transfer giderleri adı altında, rant ve faizeiye
aktarılan kaynak, bu çerçevede öngörülen
enerji ve tflekomünikasyon gibi verimli kuru-
luşlar başta olmak üzere ülkemiz kaynakları-
nın bir avuç sermayedaro peşkeş çekilmesi.
sosyal sonuçları itibarı ile ülkedeki işsizliksoru-
nunun üzerine binlerce işsizyığınlar ekleye-
rek, emek. gücü üzerindeki baskıyı daha do
yoğunlaştırmak hedeflenmektedir.

Genelolarak askeri güvenlik harcamaları
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çerçevesinde ayrılan ödeneğin artırılarak üL-
kede sürmekte olan 'sovoş'o olan desteğin
sürdüğü gözükmektedir.
Daha yılın ilk günlerinde, mevcut iktidarın ilk
uygulaması her türlü demokratik tepkinin/
örgütlenmenin karşısına bir baskı aygıtı ola-
rak çıkan devletin silahlıgüçlerine, bütçe dışı
(ek zam' uygulamasıdır. Bu uygulama kamu
çalışanları arasında 'silahlı-silahsız'ayrımı ya-
ratarak, iktidarını, baskı ve şiddet üzerine inşa
etme arzusudur.

Sermayenin ve bir baskı aygıtı olarak
devletin yeniden üretimi sürecinde oluşan
'kirli ilişkiler', bir bütün olarak sistemin sorgu-
lanması, baskı.ve şiddet üzerine binaedilen

. bu sistemin tasfiye edilerek eşit, demokratik
ve özgür bir Türkiye'nin vorotırnosı ihtiyacı
açıktır.

Bütun bu değerlendirmeler ışığında, önü-
müzdeki dönem mücadele perspektifi, üç
ana zemin üzerinde şekillenecektir.

Birinci olarak, maliye çalışanlarının sorun-
ları ve bu sorunların kendi bünyesinde çözü-
me kovuşturulrnosı Bu çerçevede, bir mu-
hatap olarak sorunlarımızın/taleplerimizin
karşılanması için Maliye Bakanı ile görüşme,
sendikamızın kuruluş yıldönümü etkinliklerinin
ve 'vergi ayı' kabul edilen Mart ayında, al-
ternatif Vergi ve maliye politikaları/
uygulamaları üzerine panel, seminer, söyleşi,
forum vb. etkinlikler düzenleyerek devletçe
gözardı edilen maliye çalışanlarını, bu sü-
reçte daha etkin kılmak ve tüm bunlarla bir-
likte bir iş bırakma eylemini gerçekleştirmek,
çalışmalarımızın eksenini oluşturacaktır.

Yine, yukarıdaki değerlendirmelere bağlı
olarak KESKve / veya işçi sendikaları ve
konfederasyonları ile, ülkemizin çalışma ha-
yatına ilişkin sorunların çözümü için, iş bırok-
ma dohil, tüm eylem biçimlerini kapsayan
mücadele platformları oluşturmak için çalış-
rnokudc/qlrlşirnlerde bulunmak.

Son olarak ülkede voşonon tüm antide-
mokratik uygulamalar ve emeğin üzerinde
yürütülen her türlü baskıya karşı, bütün pro-

jestnin oluşturuırnosı ve bu doğrultuda pratik
adımların atılması, kamu emekçileri örgüt-
lenmesinin ei} önemli görevleri arasındadır.

Bu gündem maddesine eklenerek görü-
şülen yıldönümü etkinliklerine ilişkin.gerçek-
leştirilecek etkinliklerde kitleselliğin gözetile-
rek tüm kamu emekçilerinin mücadele
geleneği ve içinde bulunduğumuz dönemin
özelliklerinin işlenmesi, olanaklı olan her yer-
de, kendi özgün koşulları çerçevesinde et-
kinlikler düzenlenmesi, işyerlerinde bildiri, ofiş.
broşür vb. rnotervollerte. bu çalışmaların
yaygınlaştırılması görevimizdir.

SONUÇ
Başkanlar Kurulu'nun değerlendirmeleri

ışığında, Merkez Yönetim Kurulumuz, aşağı-
daki şu sonuçlara vorrruştır.

1. Mevcut kadrolarda ortaya çıkan
olumsuz durumun, somut iş üzerinden hare-
ketle kurtulunması, sekreterlik faaliyetlerinin -
komisyon çalışmaları ile- organize hale geti-
rilmesi,

2. Özlük, ekonomik, sosyal ve demokratik
haklarımız için Maliye Bakanı ile, yetkileri
çerçevesinde görüşl)lek,

3. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçeve-
sinde yürütülecek faaliyetlerde örgütsel du-
yarlılığa, güncel sorunlara ve genel eylem
perspektifine uygun olarak, sendikal hak ve
özgürlükler mücadelesinin taleplerinin işlen-
mesi

4. Mart ayında Maliye ve Vergi politikala-
rı/uygulamalarına dönük sempozyum, pa-
nel. söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek; çalı-
şanların sorunlarına dönük politikalarımızı
güncelleştirmek.

5. Mart ayının 28'inde hizmet üretiminden
gelen gücümüzü kullanmak ve takip eden
29 ve 30 Mart tarihlerinde uygulanacak
muhtemel zorunlu mesai uygulamasına git-
memek.

TÜM MALiYE SEN

GENEL MERKEZ YÖNETiM KURULU
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i i i

YENI HAKLAR ıÇiN
ii .

MUCADELE, KAZANıLMıŞ
HAKLARıN KORUNUP
GÜÇLENDiRiLMESi iLE

ii ii ii

MUMKUND,UR
Ülkemizde özellikle 1980'Iiyılların ortoıonn-

dan bu yana yönetenler tarafından uygula-
maya konulan özelleştirme ve buna bağlı
olarak kamu mallarının satışına yönelik kap-
samlı bir uygulama yaşama geçirilmeye ça-
lışılıyor,

BütGn olumsuzlukların kaynağı olarak ka-
mu kurum ve kuruluşlarını hedef haline geti-
rip sonra da haraç mezat satmak yoluyla her
şeyin güllük gülistanlık olacağı kanısı geniş
emekçi yığınların zihinlerine yazılı ve görsel
basın tarafından şırınga ediliyor,

Her şeyi satacaklar sayıları 1,950,000 ci-
varında bulunan kamu emekçilerinin sayısını
300,000 dolayına indirecekler ve Türkiye tüm
sorunlarından kurtulecek. Bu' yazımızda
amacımız genelolarak özelleştirme kanunu-
nu tartışmak değil, ona bağlı ancak kamu
emekçilerini daha yakından ilgilendiren bir
uygulamayı değerlendirmek istiyoruz,

Hükümetin kamu kurum ve kuruluşlarının
taşınmaz mallarının satışı hakkındaki 30.8.96
tarih ve 4182 sayılı kanun çıktı; ve sonrasında
satışa ilişkinesasları belirleyen Bakanlar Kuru-
lu kararı 21,II ,1996 tarihinde 22824 sayılı res-
mi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Kamuya ait toşınrnozlonn satışı diğer ka-
mu kuruluşkınrun satışından şu yönüyle ovrıl-
maktadır. Taşınmazlar lojmanları ve sosyal
tesisleri kapsamaktadır. Bu yönüyle de bun-
Lar kamu emekçilerinin kazanılmış hakları
durumundadır, Bur,ıun içindir ki kazanılmış
haklarımıza bir saldırı söz konusudur,

Hemen bazı arkadaşlar biz zaten bu loj-
man ve sosyal tesislerden yararlanamıyoruz
satılsa daha iyi olur diye düşünebilir. Yaşa-
nan çarpıklıktan yola çıkarak varılan sonuç
voruttıcrdır. Kamu emekçileri kazanılmış bir
hakkı korumanın yanında, o hakkın tUm .
emekçiler tarafından eşit kullanılmasını sağ-
lamak için mücadele etmelidir.

.Bu söylediklerimizin daha iyi anlaşılması
için çıkartılan kanun ve ülkemizdeki kamu

emekçisi sayısı ile loirnon ve sesvol tesisleri
durumunu daha iyi incelememiz gerekiyor

Genel bütçeli kuruluşlarda çalışan perso-
nel sayısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
(Tablo 1) ,

(Bu sayılara silahlı kuvvetler personeli ile
Cumhurbaşkanlığı Genel sekreterliği
T.B,M.M. Genel. Sekreterliği, M.S,B, Jamdar-
ma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı memur kadrolarıdahil değildlr,Bu
sayılar 1,10,1996tarihi itibarıyla.)

Genel Biıtçell kuruluşların 30.6.1996 tarihi
itibarıyla lojman ve sosyal tesis sayıları da
aşağıdaki toblodo gösterilmiştir (Tablo II)

(Tablo i ve Tablo 2'deki rakamlar, 1997 yılı
Genel ve Katma Bütçe Kanun tasarıları ve
EkliCetvellerinden alınmıştır.)

Her iki tablo karşılaştırmalı olarak incelen-
diğinde şu açık olarak ortaya çıkacaktır,
Çalışan personele yetecek onların ihtiyaçla-
rına denk düşen lojman ve sosyal tesis yoktur.
Çok açık olarak şunu rahatlıkla sovunobdirlz.
Ulkemizde yetkililerin söylediği gibi çok loj-
man yoktur, Tam aksine lojman sayısı çok
azdır,

Bunların büyük bölümünün de üst düzey
bürokratların ve siyasilerin çiftlikleri gibi kulla-
nıldığı düşünülürse haklarımıza çift olarak
vurulmuş darbe ile karşılaşırız,

Peki çıkartılan kanun bu konuda gerçek-
ten ülke için ne getiriyor ve emekçilere neler
sağlıyor, Aşağıda göreceğimiz gibi kanun
sadece sınırlısayıda emekçinin yararlandığı
lojmanları hedefliyor.

Kanun askeri lojmanları, Cumhurbaşkanlı-
ğına ait lojmanları TBMM lojmanlarını, hakim,
savcı ve yüksek yargı organları yöneticileri-
nin kullandıkları lojmanları, Kalkınmada 1,
derecede öncelikli yerlerdeki lojmanları ve
köylerdeki lojmanları kapsam dışında tut-
maktadır,

Bunlardan çıkan somut durum şudur, YÖ-
netler büyük şehirlerdeki ve o' şehirlerin en
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TABLO i
GENEL BÜTÇELi KURULUŞLARIN KADROLARı

(1.10.1996 tarihi itibariyle)

KURUM ADI MEMUR HAKIM AKADEMIK ARA SÜREKLI GEÇıCı SÖZLEŞME GENEL
KADROSU SAVCI KADRO TOPLAM ışçı ışç: Li ı TOPLAM

t'ttlSONEt ' --
CUMHURBAŞKANLıGl GENEL SEKRETERllGI i O O
TBMM GENEL SEKRETERllGI i O O
SAYıŞTAY BAŞKANllGI 7EQ 898 lffil 1.681
ANAYASA MAHKEMESI 155 ss 193 8 21 204
BAŞBAKANlıK 1898 1898 3 2.611
DEVLET PLANlAMA TEŞKIlATı . 956 956 713 '1.392
HAZINE MÜSTEŞARllG I 2510 ·2510 436 3136
DIŞ TICARET MÜSTEŞARllGI 2.453 2.453 EQ6 3105
DANıŞTAY 390 325 i 715 652 722
YARGıTAY ~ 23B 1070 7 1085
DARPHANE VE DAMGA M. GNL MD. 1T1 177 15 1T1
DENIZCiliK MÜSTEŞARllGI 1094 1094 1231
BASıN YAYıN VE ENFORMASYON GNL MD. 449 449 137 584
DEVLET METEOROLOJIIŞLERI GENEL MÜD 3738 3738 47 135 3913
DEVLET iSTATISTIK ENSTiTÜSÜ 2.211 2211 106 128 2.584
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜGÜ 18.255 18.255 1.292 '3'J7 19596
DiYANET IŞLERI BAŞKANllGI 88.454 88.454 i 49 88.558
DEVLET PERSONEL BAŞKANllGI i 352 352 104 475i

AILE ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANllGI i 192 192 123 195
GÜMRÜK MÜSTEŞARllGI ı

10.102 10.102 8J 9 3 10.288
ADALET BAKANllGI i 61.542 9.408 70.950 88 70965
ADli TIP KURUMU 1.177 1177 15 1181
YÜKSEK SEçiM KURULU BAŞKANllGI 3042 3042 4 3050
MILLI SAVUNMA BAKANllGI O 37.689 104 ~i 37881
JANDARMA GENEL KOMUTANllGI O 3041 3041
SAHIL GÜVENLIK KOMUTANllGI O 4ID 4ID
ıÇiŞLERI BAKANllGI

ı

23338i 20299 20.299 ~:EMNIYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ ! 198.270 110 198.300 1.717 200294
DıŞiŞLERI BAKANllGI i 3548 3.548 100 El) 197 i 5.872
MAliYE BAKANllGI i 99.835 18 280 1~: i 100.334

-------- .:.... ~99835

i
-----

MiLli EGiTiM BAKANllGI i 561.715 561.715 HQ ı 562166
BAYıNDıRlıK VE ıSKAN BAKANllGI 10.925

i
10.925 8.029 Ei 18.954

SAGLlK BAKANllGI ı 232.897 232897 3.275 .ı 236.274
REFIK SAYDAM HIFS. MERKEZI BAŞK. 2.413 2.413 102 2.413

~ • UlAŞTıRMA BAKANllGI i 2512 2.512 2093 .
LLL 4.641

TARIM VE KOYIŞLERI BAKANllGI

i
42.744 42.744 9.302 2.242 .54.401

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLIK BAKANllGI 3.574 3574 4 113 3630
.YAKIN VE ORTA DOGU ÇAL. EGll MERKZ. 81 81 52 81
KADININ STATÜSÜ VE SOR GNL. MD.

i
20 20 24

SANAYI VE TICARET BAKANllGI 4.356 4.356 4 4.384
ENERJI VE TABII KAYNAKlAR BAKANllGI m 773 28 777
KÜlTÜR BAKANllGI i 10.539 10.539 237 4 12.482ı
TURIZM BAKANllGI i 2.417 2.417 1.706 ' 2.656
ORMAN BAKAN LIiii i 5.850 5.850 716 4.583 ~i 11.150
ÇEVRE BAKANllGI 1.326 1326 1 ; 1.700

07. i
i

GENEL BÜTÇE TOPLAMı 1.404.835 10.907 110 1.415.852 66.844 8.862 : 1.500.706
n .n

KATMA BÜTÇE TOPLAMı 168.901 10.590 i 274.491 97.466 32.845
v. ,v !

407.465
"""'.l ı

KONsoLIDE TOPLAM
i

i 1.573.736 10.9D7 10.700 1.690.343 164.310 41.707 1.908.171
11 011 ı

(1) Geçici işei sayıları vize edilen adam/ay sayısının 12 aya bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır.
(2) SilahlıKuwetler Personeli hariçtir.
(3) Sözleşmeli persor::el sayılarına. kadro karşılığısözleşmeli personel dahildir. .
(4) Cumhurbaşkanlıgı Gen. Sekreterliği, TBMM Gen. sekreterliği, MSB.Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı memur kadroları hariçtir.
KADRO / BÜTKANUN
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TABLO ii
GENEL BÜTÇEli DAiRElERiN 30.6.1 ?96 TARiHi iTiBARiYLE

LOJMAN VE SOSYAL TESISSAYILARI

. DAIRELER LOJMAN SOSYAL TEsIs

1 i ilHKıYı- B.ü1Ü./:LMill nMı:r.ı isi
CUMHURBASKANLlGI

,
2
3 SAYISTAY
4 ANAYASA MAHKEMESi 39 1

5 BASBAKANLlK 495 1

6 DEVLET PLANLAMA TESKiLATı MÜST. 20 2

. 7 HAZiNE MÜSTESARLlGI 157
8 DIS TiCARET MÜSTESARLlGI 160
9 DANISTAY 107 1

10 YARGıTAY 178 1

11 DEVLET iSTATisTiK ENSTITÜSÜ , 25 1

12 DivANET iSLERi BASKANLlGI 259
11 TAPII Kl\IIl\~TQr r,ı:iii ı:: i Mı'lnı"ıRI ı"ı!':ı"ı S1!1 ?

14 DFVLET METFOROI OJi isi mi r;ı:Nı:L MD. 860
15 AnALET BAKANllGI - 5.615 105

16 Milli SAVUNMA BAKANllGI 46.150 244

17 iCiSLERi BAKANllGI 1.414

18 EMNiYET GENEL MÜDÜRLÜGÜ 35.657 110
1!1 .••. ~.~ •• r;ı:Nı:ı ,,~ .. ,,~ "'1(;1 10 ı)::lCl in

3J SAHil GÜVENliK KOMUTANllGI 177
21 ersısı FRi RAKANI ıGı 383
22 MAliYE BAKANllGI 8.421 146

23 MiLli EGiTiM BAKANllGI 58.415 753,
24 BAYıNDıRlıK VE iSKAN BAKANllGI 1.702 72
25 SAGLlK BAKANllGI 18.995 5

26 ULASTIRMA BAKANllGI 314 - 3

27 TARIMVE KÖYiSLERi BAKANllGI 5.507 8
28 .ÇAlıSMA VE SOSYAL GÜVENliK BAKANllGI 43
29 SANAyi VE TiCARET BAKANllGI 93
J} ENERJi VE TABi i KAYNAKLAR BAKANllGI 31
31 KÜLTÜR BAKANllGI 331
32 TURiZM BAKANllGI 83
33 ORMAN BAKANllGI 1:393
34 CEVRE BAKANllGI
35 DENiZciliK BAKANllGI 138
~ r:ı"ıMRI'ıı< Mi"ıS i p':lIQI I!': I 1 90

GENFI RnTr.ı: TOPI AMI HH179D 1 4f\fi

KATMA RflTCF TOPI AMI - ?Q191 7P.~

KONSoLIDE BÜTCE TOPLAMı 228.981 2.249

96 BÜTÇESi / LOJMAN
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TÜM MAıiYE SEN ANKARA ŞUBESi

güzel semtlerinde bulunan lojmanları ranti-
yerlere peşkeş çekme gayesindedir. Belki de
en önemli sonuç KıTlere ait lojmanlar satıla-
rak onlardanyararlananların kurumlardan
ovnlrnosı sağlanarak özelleştirme çabalarına
destek sağlamaktadır. Eğer lojman ve sosyal
tesis olayı da olmaz ise verilen maaşlarla
kimsenin kurumlarda kalmıyacağı duşünülü-
yon olsa gerek; yine önemli bir noktada hü-
kümetin önemli önemsiz memur ayrımına
daha ozama yöneldiği görülecektir. Silahlı
memurların ve bürokratların yararlandığı loj-
manlar satılmıyor silahsız olanların yararlan-
dıkları lojmanlar satılıyor.

Sosyal tesisler olayına geçmeden söyle-
diklerimizin anlaşılmasr için lojman konusunda
bir örnek vererek lojman konusunu noktala-
yalım.

Maliye Bakanlığında toplam olarak
100334 personel çalışmaktadır ve Bakanlığın
lojman sayısı8.421'dir. Bu duruma göre 11.9
kişiye bir lojman düşmektedir. Aynı kurumda
çalışıp da evli olan insanların varlığı da dik-
kate alınırsa bu sayı daha aşağıya düşecek-
tir, Hizmet süresinin 25 yıl ve lojmandan ya-
rorlonrno süresinin 5 yılolduğu dikkate
alınırsa hemen tüm maliye çalışanlarının loj-
mandan faydalanması mümkün olacaktır.
Sadece gerekli olan demokratik bir yapıda
bu lojmanların tahsisinin yapılmasıdır, Bura-
ların arpalık olmaktan kurtarılmasının yolu-
nun maliye emekçilerinin bu gerçek doörul-
tusunda birlikte mücadelesinden
geçmektedir,

Sosyal tesisler ise lokol kamp vb. yerleri
~apsamaktadır. Bunların büyük çoğunlu-
gunda bulundukları yerlerin en güzel nokta-
larında olduğu gözönüne· alınırsa bunların
satılmasından ülkenin ve, emekçilerin mi
yoksa buralara göz dikmiş yerli ve yabancı
turizm tekellerinin çıkarlarının kollandığı gö-
rülecektir. Bugün kamu kurum ve kuruluşları-
na ait kampların tatil fırsatlarında ortalama

o bir denge unsuru olduöu ve bunların satıl-
ması ile fiaların artarak kamu emekçilerinin
tatil yapma olanağının ortadan kalkacağını
görmek için kahin olmayer'gerek yoktur,

Maliye emekçisi arkadaş, bizim bu satış-
lara taraf olmamız veya sessizkalmamız söz
konusu olamaz. Bizimtalebimiz sosyal tesis ve
lojman sayısının artırılarak bankalardan yar-
dımcı hizmetler sınıfında çalışan bir emekçi
ile müsteşorın eşit biçimde yararlanmasını is-
temek olmalıdır.

Maliye emekçilerinin ve gene,! olarak ka-
mu emekçilerinin bu isteği hayata geçirecek
gücü ve birikimi vardır. Yeter ki ortak sorunlar
etrafı~~a ..tü,:n emekçileri kapsayan bir çalış-
ma yurutulsun; o zaman bu gücün karşısında
kimse durup onların aleyhine kanunlar cı-
kortmaya cesaret edemeyecektir, .

1-2 ŞUBAT 1997
TARIHLERI
ARASINDA
YAPILAN KESK 3.
GYK TOPLANTISI
SÇ)N,UÇ ,
BILDIRGESI

GÜNDEM:
1. Mali Durum
2. Çalışma Programı Taslağının Netleştiril-

mesi ve Yasa Tasarısı
3. Yaşanan Sürecin Değerlendirilmesi
4. Önümüzdeki Sürecin Değerlendirilmesi

o Merkezi Yürütme Kurulu Faaliyet,Raporu ve
Olağanüstü Koşulların Yaşandığı Iller Komis-
yonu raporu okundu ve gündeme geçildi.

MAıi DURUM:
Mali Sekreter Cengiz Uzuner, genel mali

durum hokkmdo bilgi vererek sorunun öne-
mini anlattı. Odentisini zamanında ve eksiksiz
ödeyen sendikaların; Eğitim-Sen, BTS.Tüm
Sosyal-Sen. Enerji Yapı Yol-Sen, Orkam-Sen.
Tüm-Banka-Sen. Turizm-Sen. Maden-Sen ve
Genel Sanayi-Sen olduğu belirtildi. Derginin
basıma hazır hale getirildiği belirterek, 1, sa-
yının satış tutarlarının gönderilmediği. bu ne-
denle 2, sayının bastırılmasının güçlüklerine
işaret edildi. Ayrıca sendikalardan mali ra-
porların gelmediği. aidatıarın düzenli öden-
mediği. çalışmaların sağlıklı bir şekilde yürü-
tülmesi için mevcut aidatlarla birlikte birikmiş
ödentilerin ödenmesi gerektiği belirtildi ve
harcırahların günlük 1,000,000 TL'ye çıkarıl-

o ması talep edildi.
Sendikaların içinde bulunduğu mali sıkın-

tıların esas nedeninin örgütsel işleyişteki za-
aflar olduğu. mali sorunun bunun dışa vuru-
mu olduğu belirtildi.. Sendikalarımızm işyerleri
ile olon ilişkilerindeki eksikliğin hem örgütsel
hem de mali soruna kaynaklık ettiği tespit
edildi. Bu sorunun aşılması ve sağlıklı bir ku-
rumsal işleyişin sağlanabilmesi için, işyeri-
şube. şube-gen.el merkez ilişkilerinin her bo-
yutta yeniden ele alınması gerektiği belirtil-
di.

Denetleme. Kurulu raporu okundu. Ra
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pordo. daha önce yapılan GYK toplerrtı ka-
rarlarının (sendikaların ödentileriyle ilgili) yeri-
ne getirilmediği, ancak ödentiler konusunda
Disiplin hükumlerinin işletilmesi yerine GYK'nın
bu sorunu çözmesi gerektiği belirtildi.

Sonuç olarak;
1. Genel Kurul kararları ışığında, senelke-

ların mali bilançolarını 1 ay içinde KESK'e
göndermelerine,

2. KESK'tensendikalara gönderilen dergi
ve benzeri ürünlerin paralarının peşin olarak
ödenmesine,

3. Sendikalar her ay ödeyecekleri öde nt i-
leriyle birlikte, blrikrruş ödentilerini Nisan ayı
sonuna kadar eşit taksitler halinde ödeye-
ceklerdir. Ekonomik yükümlülüklerini yerine
getirmeyen sendikalar hakkında tüzüğün il-
gili hükümlerinin uygulanmasına,

/

4. Günlük harcırahların yol ve konaklama
hariç bir milyona çıkarılmasına,

5. Sendika ödentilerinin artırılmasının 4.
GYK toplantısında görüşülmesine,

karar verildi.
6. Sendikaların mali ve örgütsel sorunlarını

aşmasına yardımcı olmak amacıyla kendi
denetleme kurullarını görevlendirmelerinin
tavsiye edilmesine, karar verildi.

ÇALIŞMA PRORAMI TASLAGININ NETlEŞTi-
RiLMESiVE YASA TASARıSı

Çalışma programı taslağı üzerine yapılan
. tartışmalar sonucunda sendikalardan daha

önce yazılı olarak iletilen görüşlerle birlikte,
GYK'da yapılan önerileri toparlama ama-
cıyla istanbul'da bulunan GYK üyelerinden
komisyon oluşturulmasına ve komisyonun
MYK i1~birlikte Çalışma Programına son şekil
vermesi kararlaştırıldı. Komisyona; ismail
Hakkı Ortaköy, Mustafa Aksoy, Ali Özcan,
Veli Boydur. Halim Özpınar seçildi. Ayrıca bu
komisyonun GYK'nın işleyişi ile ilgili Yönetme-
lik Taslağını hazırlaması ve taslağın MYK ta-
rafından 4. GYK toplantısına sunulmasına
karar verildi.

Sonuç olarak; Yasa görüşmeleri için 3 Şu-
bat 1997 günü bakanlıkta yapılacak toplan-
tıda; hazırlanan yasa tasarısı içinde grev ve
toplu sözleşme hakkımız yer almıyorsa tek tek
maddeler üzerinde görüşme yapılmadan
KESKgörüşmelerinden çekilecektir. Bu tavrı-

mız basına ve kamuoyuna açıklanacaktır.
GYK kararları gereğince, kornlsvono gi-

den temsilcilerimiz yasa taslağında toplu
sözleşme ve gr·ev hakkımızın yer olmaması
üzerine çekildiklerini ifade etmişlerdir. KESK'in

GYK üyeleri yaşanan süreç ve 14 Aralık
eylemiyle ilgili değerlendirmelerini açıkladı-
lar. 100 bin kişinin katıldığı 14 Aralık eylemi 1
Mayıs dışarda turuıurso. KESK'indiğer emek
güçleriyle gerçekleştirdiği ilk kitlesel nitelikte
bir eylem olduğu, iradi bir programla şekil-
iendiği ve emek güçlerinin önemli ölçüde
birlikteliğin sağlandığı, eylemin fiili olarak kif-
lesel bir şekilde yapılmasının önemli olduğu
belirtildi. Katılımcı örgütler kendi özgün ta-
leplerini aşan bir tavırla çetelere karşı siyasal
bir direniş zemini yarattııar. GYK'mız 14 Aralık
eylemini örgütlenme tarzı ve sonuçları açı-
sından başarılı bir eylem olarak değerlendir-
miştir. Ayrıca mitingin teknik bazı eksiklikleri-
nin olduğu ve önümüzdeki süreçte
yapılacak kitlesel eylemlerde bu eksikliğin
giderilmesi gerektiği tespit edildi.

Medya ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli
olduğu ancak medya gruplarının önümüzü
tıkayabileceğL medya aracılığıyla örgütlen-
me isteminin zaafiyet olduğıu, bu nedenle
kendi ilişkilerimizin ve örgütsel gücümüzün
temel alınması gerektiği belirtildi. Diğer verı-
dan 1996 yılının, medya ile ilişkilerin en iyi ve
medyada en fazla yer alındığı yılolduğu
belirtildi.

5 Ocak'ta Türk-iş tarafından düzenlenen
mitinge katılımın yeterli olmadığı belirtildi.

)

ÖNÜMÜZDEKi SÜRECiN
DEGERlENDiRilMESi

Ülkemizde emekçilere yönelik solomnm
benzerlerinin tüm dünyada sürdüğü ve buna
karşı da emekçilerin önemli mücadeleler'
verdlqi, bu saldırılara karşı bütün ülke emek-
çilerinin birleşik karşı koyuşunun sağlanması
gerektiği belirtildi.

Sendikal hareketimizin yeni bir örgütlen-
me ve mücadele perspektifi ile hareket et-
mesi gerektiği belirtilerek, 97 yılınqa gelişen
yeniden komisyonda yer alması için grev ve
toplu sözleşme hakkımızın taslakta yer alması
koşulunu belirtmişlerdir. Bu tavrımız 3 Şubat
1997tarihinde basına açıklanmıştır.
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YAŞANAN SÜRECiN DEGERLENDiRiLMESi

GYK üyeleri yaşanan süreç ve 14 Aralık
eylemiyle ilgili değerlendirmelerini ;açıkladı-
lar, 100 bin kişinin katıldığı 14 Aralık eylemi 1
Mayıs dışarda tutulutse. KESK'indiğer emek
güçleriyle gerçekleştirdiği ilk kitlesel nitelikte
bir eylem olduğu, iradi bir programla şekil-
lendiği ve emek güçlerinin önemli ölçüde
birlikteliğin sağlandığı, eylemin fiili olorck kit-
lesel bir şekilde yapılmasının önemli olduğu
belirtildi. Katılımcı örgütler kendi özgün ta-
leplerini aşan bir tavırla çetelere karşı siyasal
bir direniş zemini yarattııar. GYK'mız 14 Aralık
eylemini örgütlenme tarzı ve sonuçları açı-
sından başarılı bir eylem olarak değerlendi'r-
miştir. Ayrıca mitingin te~nik bazı eksiklikleri-
nin olduğu ve önümÜzdeki süreçte
yapılacak kitlesel eylemlerde bu' eksikliğin
giderilmesi gerektiği tespit edildi.

Medya ile ilişkilerin geliştirilmesinin önemli ,
olduğu, ancak medya gruplarının önümüzü
tıkayabileceği, medya aracılığıyla örgütlen-
me isteminin zaafiyet olduğıu, bu nedenle
kendi ilişkilerimizin ve örgütsel gücümüzün
temel alınması gerektiği belirtildi. Diğer yan-
dan 1996 yılının, medya ile ilişkilerin en iyi ve
medyada en fazla yer alındığı yıı olduğu
belirtildi.

5 Ocak'ta Türk-iş t.arafından düzenlenen
mitinge katılımın yeterli olmadığı belirtildi.

ÖNÜMÜZDEKi SÜRECiN DEGERLENDi-
RiLMESi

Ülkemizde emekçilere yönelik saldırının
benzerlerinin tüm dünyada sürdÜğü ve buna
karşı da emekçilerin önemli mücadeleler
verdiği, bu saldırılara karşı bütün ülke emek-
çilerinin birleşik karşı koyuşunun sağlanması
gerektiği belirtildi.

Sendikal hareketimizin yeni bir örçutlen-
me ve mücadele perspektifi ile hareket et-
mesi gerektiği belirtilerek, 97 yılında gelişen

saldırıya karşı tek başına kamu emekçilerinin
mücadelesinin yeterli olmadığı tespit edildi.
Diğer yandan bugüne kadar sürdürdüğü-
müz mücadele yöntemlerinin ve eylem bi-
çimlerinin yenilenmesi gerektiği belirlendi.
Anlık ve sonrası olmayan eylemlerden, sü-
rekli artan dozda, birbirini tamamlayan nite-
likte eylem ve etkinlik dönemine geçilmesi
gerektiği vurgulandı. Örgütlerimizin temel
ayakları olan işyerlerinin güçlendirilmesinin
önemi vurgulanarak, eylem ve etkinliklerin
işyerlerinden başlayarak yükseltilmesinin
önemli ve gerekli olduğu belirlendi. Bu tarzın
ktleleri sürece doğrudan, katacağı, üstten
belirlenmiş eylem takvimlerinin oluşturulma-
sının sakıncalarınaişaret edildi. işyerlerinden
başlayarak birlikte hareket edilmesinin kaçı-
nılmaz oldUğU ve 4 konfederasyonun ortak
mücadelesinin yaratılması gerektiği belirlen-
di. Önümüzdeki dönem işyerleri önünde
oturmadan başlayarak, bildiri ve afiş çalış-
malarından, işyerlerinden yükselen müca-
delenin kent merkezlerine, kitlesel gösterile-
re, oradan bütün ülkeyi kapsayan eylemlere
dönüştürülmesi ve sonunda güçlü bir hizmet
üretiminden gelen gücün kullanılmasına ev-
riltilmesinin gerekli olduğu ve hak alımının
böylesi bir süreci işletmekten geçtiği belir-
lendi. Önümüzdeki dönemde bir yandan
kendi güçlerimiz harekete geçirilirken, diğer
yandan tüm ernek ve halk güçleriyle ortak
eylem ve etkinliklerin yapılması için çaba
harcanmasının önemli olduğu vurgulandı.
Sürekli refleks gösterilmesi yönteminin uygu-
lanmasına ve şartları olgunlaştırılmış her türlü.
eylem ve etkinlik yapılması gerektiği belirtildi.
Yaşadığımız oönerndekl ağır sorunl9rın bÖY- ,
lesi bir sürecin işletilmesinin nesnel zeminini
yarattığını, yapılması gerekenin iradi müda-
hale olduğu tespit edildi. KESK'innicelik ve
nitelik olarak büyümesi, bunun için çaba'
harcanması gerektiği belirtildi.

Önceki GYK toplantılarında tartışılan ve
karara bağlanan iş kollarında sendikal birlik-
telik olgusunun hayata geçirilmesi konusun
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da programın işletilmesi ve genel merkezle-
rin bu konuda gerekli hassasiyeti gösterme-
leri gerektiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde yukarıda belirti-
len bakış açısıyla hareket edilmesi ve yapı-
lacak eylem ve etkinliklerin; ek zam, özelleş-
tirme, tasarruf teşvik fonunda biriken ana
para ve nema/arın ödenmesi, sürgün ve so-
ruşturmaların durdurulması, grevsiz ve toplu
sözleşmesiz içerikteki bir yasanın engellen-
mesi, temel talepleri üzerinde yükseltilmesi
kararlaştırıldı.

Bu çerçevede aşağıdaki kararlar alındı.

1) 4 Şubat 1997 günü yapılacak konfe-
derasyonların Genel Sekreterleri toplantısına
Türkiye Kamu Sen'in gelmesi durumunda,
KESK,Türkiye Kamu Sen'in işveren yanlısı tav-
rını teşhir edecek, diğer Genel Sekreterleri
ikna etmeye çalışacak ancak Türkiye Kamu
Sen'in toplantıya katılmçısı engellenemezse,
KESKçekilecektir:

4 Şubat 1997 tarihinde TÜRK-iş genel
merkezinde yapılan toplantıya 4 konferede-
rasyonun Genel Sekreteri katılması gerekir-
ken, TÜRK-iştarafından Türkiye Kamu-Sen'in
çağrılması üzerine GYK'nın aldığı kararlar ışı-
ğında hareket edilerek protokol imzalanma-
mış ve toplantıdan çekilinmiştir. Bunun sonu-
cunda TÜRK-iş, HAK-iş ve ois« tarafından
üçlü protokol imzalanmıştır. Ancak dörtlü
protokol imzalanmamasına rağmen emeğin
birleşik mücadelesi oçısındon genel grevde
dahil olmak üzerebütün eylem ve etkinlikle-
re hazır oludğumuz tekrar vurgulanmış ve bir
protokol metni sunulmuştur.

2) Türkiye Kamu Sen'in toplantıya katıl-
maması durumunda: emeğin birleşik müca-
delesinin yaratılması açısından önemli bir
adım olan böylesi bir platformda hazırlana-
cak protokol, konfederasyonumuzun bütün
çabalarına rağmen tüzüğe ters düşmeyen
bir çerçevede arzu edilen bir protokol ol-
mazsa dahi, protokol imzalanacak ve top

lantıdan çekilinmeyecektir.

3) OHAL Komisyonu tarafından hazırla-
nan raporun yayınlanma biçimi 4. GYK top-
lantısında netleştirilecektir.

4) KESK Newroz bayramının içeriğini ve
yapılış tarzını gözönüne alarak, sendikal
perspektiflere uygun bir tutum ve bakış açı-
sıyla Newroz kutlamalarında yer alacaktır.
(Bu karar çoçurüuk kararıdır)

5) 8 Mart "Kadın Mücadele Günü" için:
geniş katılımiı rnerkezl bir miting yapılmasına
karar verildi. Ayrıca, çıkarılacak özel sayı, ofiş

ve bildirinin sendikaların ekonomik sorunları
dikkate alınarak yalnızca KESKtarafından
çıkarılması ve sendikaların bu çalışmalara
maddi olarak katkı vermesi içni tavsiye kararı
alındı.

6) Sendikalarımızın kendi işkollarında öne
çıkmış sorunların çözümü için yapacağı et-
kinlikler desteklenecektir.

7) Barış ve demokrasi ile ilgili etkinliklere
KESK'inçağırıcı olması ynündeki neri, içinde
bulunduğumuz durum ve aldığımız eylem
kararlarının boyutları gözönüne alınarak,
barış ve demokrasi ile ilgili etkinliklerde diğer
demokratik kuruluşlarla birlikte yer alınması
şeklinde çoğunlukla karara boçlcnrnştır'

07.02,1997 tarihinde toplanan Merkez YÜ- .
rütme Kurulumuz 3. GYK toplantısında alınan
kararlar ışığında bir toplantı yapmış ve GYK
kararları aşağıda olduğu gibi şekillendirmiş-
tir.

• içinde bulunduğumuz süreci özetleyen
ve temel taleplerimizi ifade eden bir özel sa-
yının çıkarılıp 20 Şubat 1997 gününden itiba-
ren işyerlerinde dağıtılmasına,

• 24128 Şubat 1997 tarihleri arasın-
da, bütün işyerlerinde pankart afiş ve döviz-
lerle taleplerimizin ifade edilmesine, (Döviz
ve pankartlar genel merkez ve şubeler tara-
fından hazırlanacaktır)

• 28 Şubat / 7 Mart 1997tarihleri arasında,
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kamu emekçilerinin mücadelesini an-
latan slayt, video gösterimi ve benzeri
etkinliklerin büyük işyerlerinde ve şube
binalarında en geniş üye katılımıyla
yapılmasına,

• 13/20 Mart 1997 tarihlerinde işyer-
leri önünde taleplerimizi ifade eden
pankart, döviz ve afişlerle gösteri ya-
pırrnosıno.

• 22 Mart Cumartesi ve 29 Mart Cu-
martesi günlerinde, bütün illerde kitle-
sel sessiz yürüyüşlerin yapılmasına,

• Ayrıca hükümetçe hozulonon ve
grevli toplu sözleşmeli sendikal hak ve
özgürlüklerimizi yok sayan yasa tasla-
ğının meclise sevk edildiği aşamada
taleplerimizi ifade eden caydırıcı ey-
lem ve etkinliklerin'yapılmasına,

• Önümüzdeki dönernde işçi konfe-
derasyonlarından gelecek eylem öne-
rilerinin, birleşik bir mücadelenin geti-
receği kazanımlar gözönüne alınarak,
birlikte yapılmasına,

karar verilmiştir.

Süreci kesintisiz bir mücadele hat-
tında yürütme kararı. alan GYK'mız,
.tüm bu çalışmaların üzerinden üretim-
den gelen gücün kullanılmasını he-
deflemektedir. Çalışmalarımızın ve
bütün faaliyetlerimizin üretimden ge-
len gücün örgütlenmesi ekseninde v,u-
rütülmesi GYK'mız bakış açısı ve kara-
rıdır.

Diğer yandan Konfederasyonumuz
ile TCQ'nun yapmakta olduğu eğitim
programı çerçevesinde 4-5-6 Nisan
1997 tarihlerinde yapılacak eğitimin
son günü GYK'mız mevcut durumu ve
önümüzdeki süreci değerlendirecek-
ti r.

GREV SiLAH IMIZ MI ?

Grev ve genel grevin kamu emekçileri
açısından somut teorik ve pratik analizine
girmeden önce kamu emekçileri sendikala-
rının ortaya çıkışından bugüne kadarki geli-
şimini bir bütün halinde ve sorunları birbirin-
den bağımslZlaştırmadan objektif ve
subjektif şartlarda gözönünde bulundurula-
rak ruhsal açıdan genel bir değerlendirme-
nin yapılması gerekiyor.

Grev ve genel grev gibi en üst eylem bi-
çimlerinin kamu emekçileri gerçekliği açısın-
dan pratiksel bir şekilde altının nasıl doldura-
cağını doğru bir şekilde tespit etmek
zorundayız.

Kamu sendikaları bugün, geçmişte gös-
terdiği direngenlik ve heyecanını süreç içeri-
sinde kaybederek yerini yılgınlığa, bıkkınlığa,
politika ureternerneve. genel bir sonuç ola-
rak süreçle bütünleşmeyen dışlayıcı bir yapı
haline gelmiştir. Kamu sendikaları sürecin ve
üzerinde yükseltgendiği bir diğer ifadeyle
varoluşsal gerçeği olan çalışanların sosyal.
kültürel ekonomik ve siyasal bir tarzda ve-
ğunlaştırıp yoğurduğu genel demokratik ve
ekonomik istem ve ihtiyaçları ifade etmede,
savunma ve cevap vermede aksaklıklar ya-
şıyor. Sendikal sürecin tarih sahnesine çıkışı
ve sonraki dönemlerden bugüne kadar ya-
pılan basın açıklamaları, hafta sonları yapı-
lan bölgesel veya Türkiye genelini kapsayan
Ankara-Kızılay mitinglerinin gittikçe süreç
içerisinde anlamsızlaştığı, eylemliliklerin hak
alıcı bir nitelik ve nicelik tarzına oturtulmadı-
ğını görüyoruz. Bundan öte çalışanların is-
temlerinin periyodik şekilde alınması nokta-
sında kendisini daha çok, daha şiddetli
dayatan en üst kitlesel ve geniş cepheli ey-
lem biçimleri olarak ifade ettiğimiz, üretim-
den gelen gücün kullanılması temelinde şe-
killenen grev ve genel grev gibi sonuç alıcı
ve ihtiyaçları karşılayıcı .clddl eylemliliklere
son zamanlarda başvurulmamasıdır.

Bu yapısal kurumsal hastalıkların nedeni-
ne, kaynağına inmeden, yanlışı ve olumsuz-
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lukları tartışmadan ve bu tartışma sürecinde
yanlışı ve hataları mahkum ederek, bir an-
lamda da doğruları netleştirmeden grev ve
genel grev gibi eylemlilikleri kamu sendikaları
oçısındon somut olarak incelemesinin sendi-
kal gerçekliğe aykırı olacaktır. Grev ve genel
grev gibi doğru bir :zamanda ve doğru bir
tarzda kullanılması gereken eylemliliklerin 01-
tının örülmesinin bir ovoçıdc. sendikal sürecin
ooçurrnuş olduğu ancak sürece olumsuz et-
kide, hatta hakim olan yanlış ve hataların
ortaya çıkartılarak yerine genelolarak süre-
cin özelde ise kamu çalışanlarının istem ve
Ihtiyaçlarının doğru bir tarzda kavranılması
ve çalışanların lehine devlndlrtlmesldlr. Temel
ereklerden biri de bu olmalıdır.

Kamu Emekçileri Sendikalarının bugün
içinde bulunduğu politik ve siyasi bunalımlar
gözönüne alındığında bu sorunlar çözülme-
den, bir diğer ifadeyle içsel ve dışsal alanda
yaşadığı genel ve özel sorunlarını çözmeden
nasıl böyle bir eylemliliği örgütleyebileceği-
dir. Örgütlese bile gelişimi ve sonucu açısın-
dan ne kadar sağlıklı ve sonuç alıcı olacaktır.
Kamu sendikalarının kurumsal kişiliğinde or-
taya çıkan politik ve siyasi bunalımların sa-
dece bugüne özgü olmadığı, bu sorunların
geçmişte yapılan ve düzeltilmeyen hatalarırr

, katlanarak bugün için yapısal bir temelde fi-
ziksel bir dışavurum olarak düşünmek gereki- '
yor.

Kamusal hizmet üretiminde çalışan kamu
emekçilerinin sendikal alandaki ilk örgütlen-
melerı 1989 yılında başlayarak farklı işkolla-
rında çalışan kamu çalışanlarının sendikol
örgütlenmelerini yaratmaları 1992 yılına ka-
dar devam etti. Bu dönemde farklı işkolların-
da yaratılan örgütlenmelerin varoluşsal ger-
çeği ile çalışanlarıo örgütleme temelinde
kitleselleşmeye çalışan sendikalarda ve sen-
dikalarda önderliğe soyunmuş kamu emek-
çilerinde genelolarak büyük bir atılım ve ka-
rarlılık gözleniyor. Devletin işkolundan
işveren, adalet mekanizmasından mahke-
meler ve kolluk kuvvetleri aracılığıyla tek
merkezden çıkma, özsel ereği bakımından
aynı nitelikte olan saldırılarına rağmenkamu .
çalışanları sendikaları önderliğinde direnmiş,

ı
i

LI

i

çalışanların ekonomik istemlerinden demok-
ratik istemlerine kadar genel çıkar ve istem-
leri etrafında kitleselleşmiş ve, bu kitleselleş-
me alanlara taşmıştır. Gerçekler artık
işyerlerine sığmaz duruma gelmiştir.

Kamu çalışanlarının hizmet üretiminde
bulunmalarından dolayı ve her şeyden önce
bir insan olarak sahip olduğu genel ve özel
çıkarların savunulması, çalışanlara kovrotıl-
ması elde edilmesi, geliştirilmesi noktasında, .
yaşam bulan sendikaların Türkiye'nin özgül
koşulları değerlendirildiğinde tarihselolarak
bu dönemde, büyük bir heyecan veönaçı-
cıllğına sahip olduğunu görmek gerekiyor,

Devletin en küçük demokratik ve insancıl
bir hak isteme eyiemine bile iletişimi kesinkes
reddeden şiddeti ön plana çıkararak [oplo.
kanla bastırdığı bir ortamda (bu olgu bugü'n
için de geçerlidir) kamu emekçilerinin istem-
lerine tek merkezden ve aritmetik artış gös-
teren geniş cepheli yıldırma, pasifikasyon ve .
sindirme içerikli saldırılarının boşa çıkarılması,
hangi koşullarda olursa olsun kamu çalışan-
larının haklarının savunulacağının ilanı bu
dönemle birlikte takip eden sonraki dönem-
lere damgasını vurmuştur. Bir diğer önemli
yön ise bu dönemde ortaya çıkan ve sendi-
,kolı kamu emekçilerine yönelen aritmetik
şekilde artış gösteren geniş cepheli saldırılara
rağmen, kamu emekçilerinin kendi istemleri-
ne heyecan ve kararlılıkla sarılarak direnme-
lerinin' süreçle bütünleşerek yarattığı kamu
emekçileri sendikal kültürüdür. .

Kamu emekçileri sendikalarını yok ederek
çalışanları otomatlaştırmayı susturmayı, dü-
şünmeyen bir varlık haline getirmeyi hedef-
leyen ve toplumsal gerçekliği kamu emek-
çilerinin örgütlü bir şekilde kendi alanlarında,
işkollarında ifade etmelerine tahammül
edemeyen devlet; fonkesme, sürgün, işten
ei çektirme yanında hapis cezası, bundan
da öte aritmetik artış gösteren susurluk kültü-
rüyle yetişmiş saldırıların bir sonucu olarak
karşımıza çıkan yargısız infaz ve faili meçhul
cinayetler sendikal önderliğe soyunmuş ka-
mu emekçilerine dayatılarak ekonomik ve
demokratik talep ve istemlerinden vazgeçiI-
mesi istenmiştir..
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Her türlü saldırıya rağmen sendikaların
varoluşsal gerçek sahiplerine yani kamu ça-
lışanlarına götürerek işyerlerine inmiş ve çalı-
şanların benimsemesL sahip çıkmasıyla kitle-
seüeşrnlştlr. Yıllardır toplumsal alanda çıkar
ve istemlerine yabancılaşmış, bencilleşmiş,
bu olguların vermiş olduğu yön değiştirme
nedeniyle işyeri koşullarından ekonomik ko-
şullarına, demokratik koşullarından evine ka-
dar olay ve olgulara yaklaşımı bireysel ve
toplumsal kadercilik mantığıyla bütünleştire-
rek bunu yaşama biçimi haline getirmiş ka-
mu emekçileri sendikaların kurulması ile bir-
likte sendikaların ön~ülüğünd,e, demokratik
ve ekonomik isteklerini alanlara çıkarmış, kit-
leselleşmiş ve diğer toplumsal emekçi kat-
manlardan da destek bulmuştur, Kamu
emekçilerinin alanlara çıkarak demokratik
ve ekonomik isteklerini haykırmaları aynı za-
manda yıllardır zihinsel ve pratiksel yaşamla-
rında kemikleştirdikleri memur kÜltürünü, ka-
dercilik onlovışıruvıkrruştır.

Anlatımların genel bir sonucu olarak

1) Sendikaların kurulması ile birlikte ve
sonrasında suskun, hakkını istemeyen kamu
emekçileri yaratmayı hedefleyen devlet
merkezli geniş cepheli saldırılara rağmen
kamu emekçileri sendikalCırının doöru bir
tarzda horeker etmesiyle ortaya çıkan kararlı
direnişler! süreçle birlikte çolışontorlo bütün-
leşerek kitleselleşmiştir.

2) Çalışanların yıllardır yaşamına damga-
sını vuran; onları suskunıoştırorı bireyselleşti-
ren, kendi sorunlarına duyarsızlaştıran, hak-
sızlığakarşıgelememe şeklinde ortaya çıkan
kemikleşmiş tobusol koderel - memur kültü-
rü sendikal örgütlenmenin öncülüğünde'
kendi gayretleriyle büyük ölçüde vıkılrnrştır. '

3) Sosvol. kültüreL, ekonomik, siyasal istek
ve ihtiyaçlarımızın haklılığı ve bu haklılığın
vermiş olduğu meşruluk ve yaşama faaliyet-
lerine karşıhiçbir gücün karşı koyamayacağı
kamu emekçileri şahsında tarihselolarak bir
kez daha kanıtlanmıştır.

4) Birdiğer önemli sonuç ise genel istek ve
ihtiyaçların örgütlenildiği ve bu örgütlenme-
nin alanlara çıktığı ölçüde haklılık kazanııdığı

elde edildiğidir.

Zaten kamu emekçileri açısından ifade
ettiğimiz kamu emekçileri sendikal kültürü,
kamu sendikalarının ortaya çıktığı ve sonraki
dönemde kollektif bir mantıkla oluşturduğu
ve yukarıda kısaca ifade ettiğimiz olumluluk-
ların genel bir toplamı olarak düşünmek ge-
rekiyor.

Buraya kadar tarihsel olarak kamu emek-
çileri sendikalarının süreçle bütünleşen, di-
rengen, heyecanlı, kararlı ve ögelerin her
zaman hem de nedeni olarak ortaya çıkan
kitleselleşmeyi ruhsal açıdan ineeledik. Sen-
dikol gelişim belli bir döneme kadar olumlu-
lukların hakim olduğu yaşamsal bir pratik,
sergilerken, belli bir dönernden sonra ise ça-
lışanların haklarnı almak için yapılan eylemli-
liklerin pratiksel gelişimi ve sonucu açısından
büyük bir politik çıkmaza girdiğinI, çalışan-
kırkı olan organik bağların yavaş yavaş
kaybolduğunu görüyoruz.

Yazımızın başında da ifade ettiğimiz ka-
mu sendikalarının kuruluş ve takip eden dö-
nemlerdeki ekonomik sosyal, kültürel, siyasal
hak ve istemlerine sahip çıkma ve elde etme
mücadelesinde gösterilen direnişlerle örtülü
kararlı ve heyecanlı mücadeleleriyerini za-
manla yılgınlığa, politika üretememeye, sü-
reçle bütünleşememeye bıraktığım bundan
da öte çalışanlardan kopuk sendikal yaşa-
mın ortaya çıktığını görüyoruz.

Kamu çalışanlarının ekonomik ve demok-
ratik istemlerinin savunulması, geliştirilmesi ve
elde edilmesi noktasında öncülleştirilen poli-
tikleşmiş heyecan ve kararlılık sendikal alan-
da üretimi, kitleselleşmeyi, bir anlamda da
çalışanlarla bütünleşmeyi sağlarken diğer bir
boyutuyla da sendikaları yavaş yavaş politik
açmaza sürüklemiştir. Sendikal gelişim bunu
göstermiştir. Kamu çalışanlarının genel çıkar

- ve haklarının savunulması noktasında somut
sonuç elde edilememesı' sonuç alınamayan
eylem biçimlerinde yenilik yaratamama ve
geliştirememe, kitleselleşmede durağanlaş-
mo voşorırnosı yukarıda anlattığımız heye-
canlı, kararlı dönemle birlikte ortaya çıkmış,
kayıtsız kalınması nedeniyle zamanla büye-
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yerek kamu sendikaları sürecine hakim ot-
muştur.

Kamu sendikalarında yılgınlık karamsarlık
süreçle bütünleşememe gibi fizikselliğinde
billurlaşmaya başlayan genel hastalıkların ve
kısırdöngülerin üzerinde durmak ve kamu
çolışonlonndo yarattığı' tepkisel kaygı ve
olumsuzluğu maddeler haline somutlaştır-
mak gerekiyor.

Genel Kamu Emekçileri Sendakalan Açı-

sından

_ _ Çalışanların ekonomik ve demokratik
hak ve isteklerini elde edilmesi temelinde
yapılan eylemliliklerde yenilik ve yaratıcılık
sağlanamayarak eylemler monotonlaştırıl-
mışve kısırlaştırılmıştır.

- Bugüne kadar yapılan mücadelelere
rağmen çalışanların ihtiyaçlarını giderecek,
onları heyecanlandırocak genel somut so-
nuçlar elde edilememiştir.

- Kamu sendikaları sürece yabancılaşmış
ve gerisinde kalmıştır.

- Temel dayanağı olan kamuçalışanla-
- rıyla bütünleşmesi gerekirken uzaklaşma ya-
şanmış ve çalışanlardan kopuk tavır sergile-
meye ~-Oşlamıştır.

-Çalışanların ekonomik, sosyal, kültür~L
siyasal taleplerini ifade etmede zorlanmaya
başlamış ve zorlanım sendikaları kendi içine
kapatarak kendi içindeki politik rnucocele-

, leri geliştirmiştir. (Bunu 'aynı zamanda sırala-
nan tespitlerin genel sonucu olarak düşün-
mek gerekiyor).

Sendikaların Temel Taşı Kamu Emekçileri
Açısından

- Kendi ekonomik ve dsrnokrotlk sorunla-
rına karşıouvorsuıoşrruştır. '

- Sendikal eylem ve etkinliklere katılımı
azalmıştır.

- Aidat ödemesi düşüş içine girmiştir.

- Sendikal mücadeleden dolayı taşıdığı
kaygı ve korku tekrar alevlenmiştir.

- işyerlerinde yapılan toplantılara katılım

azalmıştır.

Yaşandn sorunlar aslında her iki açıdan
da epeyce uzatılabilir. Ancak buraya ka-
darki tarihsel genel anlatımın ve özünün
kavranması bakımından yeterli olduğunu
düşünüyoruz.

ister genel sendikal- doğrular açısından,
ister toplumsal gerçekler açısından olsun,
kamu sendikalarının kamu çalışanlarının ge-
nel çıkarlarını savunmadaki heyecanını kay-
bederek, durağan bir yapıya dönüşme ger-
çeğiyle karşı karşıyayız, Bir diğer boyut ise
sürecin çalışanlar açısından iyi bir şekilde
tahlil edilememesi, çalışanların ihtiyaçların
doğru bir tarzda kavranılamaması ve buna
uygun araçları yaratılamamasıdır.

Kamu sendikalarının 'pratiğinin doğal bir
sonucu olarak ortaya çıkan ve yukarıda
maddeler halinde somutlaştırdığımız belirle-
meler sendikal kurumsal kişilikte ve çalışan-
larda yarattığı etkilenim ve dışavurum hiç de
içaçıcı değildir. Bu olumsuz gelişmelerin ka-
mu emekçilerinde yarattığı olumsuz etkile-
nlm. çalışanların kendi ekonomik ve demok-
ratik hoklonno duyarsızlığın sonucu olduğu
kadar da kamu sendikalarının somut sonuç
elde edememelerine karşı geliştirilmiş bir
tepki de olduğunu düşünmek gerekiyor, Ya-
şanan sorunlara da çözümler bu içiçe geç-
mişlik çerçevesinde yaratılmalı ve, ortaya
konulmalıdır.

Kamu emekçileri olarak bugüne kadar
birçok eylem ve etkinlikler yaptık. Demokra-
tik ve ekonomik haklarını elde etmek çerçe-
vesinde basın açıklamaları, hafta sonları
bölgesel mitingler, Türkiye genelini kapsayan
hafta sonu yüzbinlerce kamu emekçisinin '
kafıldığı Ankara-Kızılay mitingleri ve hizmet
üretiminden gelen gücümüzü kullanarak
greve gittik, Ancak toplumsal açıdan bütün
eylemliliklerin sonucuna baktığımız zaman
sendikaların şiar edindiği "Grevli ve Toplu
Sözleşmeli Sendikal Hak''tan tutun da çalı-
şanların hizmet üretiminden kaynaklı sorun-
larının çözümüne kadar somut sonuç elde
edilememiştir. Tabii ki burada KESK'ten (Ka-

. mu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu)

26



TOM MAıiYE SEN ANKARA ŞUBESI

başlayarak, sendikaların genel merkezinden
şubelerine kadar önderliğe soyunmuş kimlik-
lerden başlayarak tüm kamu çalışanlarına
elestirileri yaymak ve her çalışan bu olumsuz
gelişme ve aksaklıklarda sorumlu olduğunu,
çözümünün de çalışanların yaratacağını
hissettirmek gerekiyor. Durmadan yapılan
basın açıklamaları, hafta sonlarına sığdırıl-
maya çalışılan mitinglerin bugün sürece ce-
vap vermediği, bundan da öte somut kaza-
nımlar elde edemeyişiyle tüm çalışanlarda
olumsuz etki bıraldığı, sendikal işleyişiolumsuz
yönde etkilediği, eylemlerinde nicelik ve ni-
telik açısından ciddi bir düşüş içine girdiği
açık bir gerçek. Butarzda hareket edildiği ve
bunda ısrar edildiği takdirde tarihsel süreç
içerisinde sendikaların renk değiştirmesi ka-
çınılmaz olacaktır.

Peki kamu çalışanlarının yaşadığı sorunlar,
kamu emekçileri sendikalarının yaşadığı so-
runlar nasıl çözötecek. grevli ve toplu sözleş-
meli sendikal hakkın elde edilmesi için neler
yapılması gerekiyor.

Bugün artık sürece ve çalışanların ihti-
yaçlarına cevap vermeyen eylemlilikleri bir
yana bırakmamız gerekiyor. Kamu emekçi-
lerinin ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal is-
teklerinin çözümü, grevli ve toplu sözleşmeli
sendikal hak için hizmet üretiminden gelen
gücün kullanılması kendisi her geçen gün
daha da dayatmaktadır. Sendikal sürecin
nesnel sonuçları, sonuçların çalışanlarda ya-
rattığı etkilerin, ve bL,lgün ülkemizin yaşadığı
özgül sorunlar gözönünde bulunduruldu-
ğunda grev ve genel grev bir zorunluluktur.
Kamu çalışanlarının ekonomik ve demokra-
tik haklarını elde etmek için yaptıkları basın
açıklamaları, ister bölgesel, ister geneli kap-
sayacak şekilde yüzbinlerce emekçinin katı-
lımıyla yapılan Ankara-Kızılay, mitinglerinin
somut kazanımlör doğurmadığı ortadadır.
Hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması
temelinde şekillenen grevinin gerekliliği su
yüzüne çıkmış ve temel ihtiyaç haline gel-
miştir. Kamu emekçilerinin hizmet üretiminde
bulunmalarından kaynaklı sorunların çözü-
münden tutun da sendikaların yaşadığı so-
runları çözecek. çalışanların hakkı olan grevli

ve toplu sözleşmeli sendikal hakkı söke söke
alacak genel greve gebe olan işbırakma-
ıordır. grevdir, çalışanların hizmet üretimin-
den gelen güçlerini kullanmalarıdır. Sürecin
adı grev ve genel grevden başka bir şey
değildir ..

Susurluk kazasıyla birlikte Devlet-Mafya-
Siyaset ilişkisini,bu ilişkiağının devletin en üst
düzey bürokratlarına kadar uzanmışlığ" her
geçen gün yeni bir kirlenmişlik, yeni bir pislik,
açığa çıkmaktadır. Bugün birçok siyasi parti
"Temiz Toplum" isteklerini dile getirmektedir.
Bu istekler yalandan ve dolandan başka bir
şey değildir. Toplum temizdir. Asıl kirli olanlar
karanlık işlere,mafaya butoşon. uyuşturucu
satan, adam kaçırtıp fidye isteyen, yargısız
infazlar yaparak ülkemizi kan gölüne çevi-
ren, silah ve kadın ticareti yapan çetelerdir,
bu çeteleri değişik nedenlerle oluşturup on-
ları büyüten, onların işlerine bulaşan ve buna
sessizkalan devlet vönetıcnerknr. siyasilerdir.

Bugün bizleri yöneten bu siyasiler bununla
da kalmayıp kamu çalışanları arasında silah,lı
ve silahsızayrımı yaparak farklı ücret artışları
uygulayarak, çalışanları. birbirlerine düşür-
meye çalışıyorlar.

Özellikle de Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nlri "Grevsiz ve Toplu Sözleşmesiz
Sendikalar" hakkında yasa taslağı hazırlaya-
rak Başbakanlığa sunduğu bir dönemde ka-
mu emekçilerinin demokratik ve ekonomik
haklarını almak için grev ve genel grev gibi
hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması
ve geliştirilerek yaygınlaştırılması çok daha
anlamlı olmaktadır. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik bakanının "ben bu kadar yapabildim.
Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak için
mücadele edip alsınlar" sözü anlamlı olduğu
kadar da utanç vericidir.

Hangi açıdan bakılırsa bokılsırı ister kamu
. emekçileri, ister ülkemizin yaşadığı özgü! ko-

şullar açısından ortaya çıkan sonuç çalışan-
ların hizmet üretiminden gelen gücünü kul-
lanmaları ve genişletilerek genel greve
doğru giden eylem biçimlerini geliştirmeleri
zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sorunlarımız ôzel olduğu kadar da genel-
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dir. Kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal,
kültüreL. siyasal istemlerine joolorto. sürgün-
lerle. fon kesrnelerle. işten atmalarla, hapis
cezoıonvıo. yargısız infazlarıo karşılıkverenler.
çetelere gelince önünü iliklemekte, söz yar-
gıda demektedir. Bu nedenle, kamu emek-
çileri bu ülkenin bir vatandaşı ve gerçek sa-
hipleri olarak sorumluluklarını yerine
getir.melidir. Kamu emekçileri kendi demok-
ratik ve ekonomik istemleriyle birlikte bu kir-
lenmişliğe, mafyalaşmışlığa da karşı çıkmak
ve bunu sendikalarının önderliğinde alanla-
ra tışararak haykırmak zorundadır. Buna ses-
siz kalmak, tepkisiz olmak bu pisliğin geliş-
mesini, yayılmasına· ortak olmaktır,
çocuklarımızın aydınlık geleceğini korort-
maktır.

Başta: - Grevli ve Toplu Sözleşmeli Sendi-
kal Hak için

- insanca yaşayabilecek bir ücret için

- Kreş,servis, lojman hakkı için

- Özlük sorunlarının çözümü için

- Ücretsiz sağlık hizmetleri ve çocuklarımı-
zın parasız eğitim hakkı için

- işyerlerinde ücretsiz yemek için

- Gerçek bir demokrasi için.

- Savaşın değil barışın ve kardeşliğin ege-
men olduğu emekçilerin değil, çetenin ve
rnotvonın yargıladığı bir düzen için

- Çocuklarımıza aydınlık bir gelecek bı-
rakmak için.

Başta maliye emekçileri olmak üzere tüm
kamu emekçileri üzerine düşen görev ve so-
rumlulukları kavrayarak, somut kazanımların
ancak uzun soluklu ve genişleyen eylem bi-
çimiyle, grev. genel grev gibi eylemliliklerle
yaratılacağı bilincini kazanmalı ve bu pers-
pektifte hareket etmelidir.

SOKAGA EYLEME
GENEL GREVE!

J

EGLENCE

FıKRA

Tilkinin biri soluk soluğa kaçmaktadır ..
Kaplumbağa soluk soluğa kaçan Tilkiye
hayretle sorar Neden kaçıyorsun?

Tilkihem kaçıp hem konuşmaktadır,

- Arkadan maliyeciler geliyor.

- Ee ne olmuş?

- Ne olacağı var mı.

- Bendekürk var çocukta kürk var, ha-
nımda kürk var. Ben kaçmayım da kim koc-
sın demiş.

Maliyeci lotını duyan kaplumbağa da
koşmaya başlamış, koşarken restiodığı rnov-
munun sorusuna cevap vermiş arkadan
maliyeeller geliyor.

- Bende ev var, çocukta ev var, karımda
ev var. Ben kaçmayım da kimler kaçsın.

Bunu duyan maymun da koşmaya başlar
ve birden bire durur. Ben neye kaçıyorum ki.
Bende kürk yok ev yok, bende hiçbir şey yok.
Benim kıçım açık, karnım açık, çocuğum
açıkdemiş.

Burada gülünüz ya da aklımıza gelince
telefon açıp da güı .

Tel: 3509684 - 85-86
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YAŞASıN
8 MART

Cinsiyete bağlı rol ayrımı, tarihsel gelişim
içinde kadına yakıştırdığı ikincil konum, in-
sanlığın bir türlü gideremediği kamburlardan-
birisidir. Yüzyıllardır hak arama kavgası kadı-
na pek çok alanda eşitlik sağlasa da "erke- .
ğe göre eşitlik" kavramı ne insanların eşitliğini
getirdi ne de kadın ve erkeğin birbirlerine
geleneksel bakışını değiştirebiidi.

8 Mart 1957 tarihinde Amerika'nın New
York kentinde, dokuma işçisi kadınlar, "87
saatlik işgünü", "eşit işe ücret" sloganlarıyla bir
grev başlattılar. Grev, fabrika işgaline ve
polisle çatışmaya kadar vardı. 100'ü aşkın
kadın. olaylar sırasında çıkan yangında öldü,
ancak kadınlar istemlerini kabul ettirmeyi
boşorcılor.

1957 yılında yaşanan bu direniş günün-
den hareketle, 1910'da kopenqoh'do top-
lanan ii. Sosyalist Kadınlar Konseyinde, Clara
Zetkin 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" ola-
rak kabul edilmesini önerdi. Öneri kabul ve
ilan edildi.

Ve 8 Martlar. her sınıftan kadının, kadınlık
durumunu sorguladıkları, kadın hareketini
yükselttikleri günler oldu.

Biz grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı
için mücadele eden ve polisçe coplanan
kamu emekçisi kadınlar da kadın ve emekçi
kimliklerimizle bu mücadelede varız. Bu var-
lığımız kolayolmadı. Erkeklerin damgasını
vurduğu ekonomik yaşamın yavaş yavaş
kadınları 'içine alması, kadın sorununda yeni
çelişki ve çatışmaları doğurdu.

Kadın sorunu soyut bir sorun olarak algı-
lanan yaşamda varolan tüm yansımaları bir
bir çıkarılıp bir cins olarak ezilmişlik anlamına
geldiği tüm kadınlar tarafından anlaşılmalı-
dır. Bu. "kadınlık bilincinin oluşmasının ilk oşo-
rnosıcnr.Eve kapatılmışlığımızda, "ev kızı",eş,
anne olduğumuzda sorunlarımızın salt bizim
değil, tüm kadınların sorunları olduğunu far-
ketmemiz ikinci adım okıcektır.

Kulaktan kulağa fısıldaştığımız tüm "özel"
sorunlarımız unutmamalıyız ki tüm kadınların
sorunlarıdır. Bunların tümünü açığa çıkarıp
özgürce konuşmak hepimizin en insani hak-
kıdır. Bu hakkın farkında olmak ve bu farkın-
dalığı yaşama geçirmek kadın bilincinin
üçüncü adımını oluşturacaktır. Bu adımlar
ardarda gelecek ve köhnemiş erkek ege-
men ideolojisinin karşısına tüm heybetiyle di-
kilecektir.

Bu kadın bilincinin oluşmasında bir katkı
olabilecek ve cinsel, ulusal, sınıfsal baskı al-
tında 3 kez ezilmiş kadınların seslerini duyu-
rabilmelerinin bir aracı olan 8 Martıarın kadın
kitlelerini alanlara taşıyacak günler olmasını
diliyoruz. 8 martıarın KESK'li.DiSK'Ij,TÜRK-iş'ıi,
sendikalı, sendikasız, işçi, kamu ernekclsl iş-
.slz,öğrenci ve kent yoksulu tüm kadınları ku-
caklayacak bir zemin 've önderlik altında
kutlanması için sendikamız Ankara şubesi
Kadın Komisyonu olarak üzerimize düşen
tüm çabayı gösterme kararlılığındayız.

Kadın sorununun çözümünün kadın-erkek
eşitliğinde değil, kadının özgürleşmesinde
olduğu bir kez daha vurgluyor ve 8 Mart 1997
kadınların birleşik hareketlerine damga vu-
racak bir gün olsun diyoruz.

TÜM MAıiYE SEN
ANKARA ŞUBESi

KADıN KOMiSYONU

Köle olmak kadar despot olmak da
kötüdür.

Kadınların baskı altında tutulması,

kadınlan olduğu kadar erkekleri de
alçaltır.

Kadının Kurtuluşu Yarın Değil Şimdi!
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• •••
ULUSITEVERGI DAIRESI

ii ii ii - ii

MUDURL-UGU-NDEN
Ulusite Vergi Dairesi Müdürlüğünde çalı-

şan personel sayısı toplam 150 kadar olup,
sendikamızın 40 üyesi bulunmakta ve 5 ka-
dar üyesi gayri faal ,durumdadır.

işyerimiz Karacakaray Cad. No: 109 site-
lerde 4 katlı bir dairede faaliyet göstermek-
tedir. Siteler bilindiği gibi onbinlerce işçinin
çalıştığı bir mobilya cennetidir. Bu işçilerin
hemen hemenhepsi sigortasız oldukları gibi
aldıkları ücret komik rakam olabilmektedir ..
Buna rağmen hiçbir iş güvencesi ve diğer
hakları yok denecek kadar azdır. Bu anlam-
da sitelerde emekçi bilincinin en yüksek ol-
duğu .işyeribize ait olup, bunda da Sendika-
mız TUM-MALIYE SEN'in %100 katkısı vardır.
Bazı eylemlerde sitelede yaptığımız yürüyüş
ve diğer etkinliklerde buradaki emekçi dost-
larımızın bilinçlenmesine yardımcı oluyoruz.
Attığımız sloganlarla bazen alkış ve şaşkın
bckışkır. bazen de tepki alıyoruz.

_ HABER
Bu ay Ulusite Vergi Dairesi Müdürlüğün-

den geçeceğimiz en önemli haber daire-
mizdeki sağlık durumudur.

Dairemizde geçen günlerde bir arkadaşı-
mızın kan kusarak hastaneye kaldırıldığı ha-
berini aldığımızda ŞOK olmuş bir o kadar da
dairedeki personelimizin tepki göstermesine
oldukça şaşırmıştık. Bundan aylar önce bir -
arkadaşımızın hastanede Verem (Tüberkiloz)
tedavisi görmesi verem hastalığının bulaşıcı
ve tehlikeli durumunu da 'gözönüne alarak
daire pesonelinin bu konuda duyarlılığını
sağlayarak genel sağlık taraması ve işyeri
temizliği konusunda adım atılması gerektiğini
düşünerek bu konuda gerekli girişimler ya-
pılmıştır.

ilk işolarak tanıdığımız sağlık emekçileri ile
irtibata geçip bu konuda gerekli bilgileri ve
önerilerini alarak hastalık hakkında bilgilen-
dik. Bizlertüm arkadaşlarla·görüştük. Dairede
bir hareketlilik ve duyarlılık sağlandı.Bizim bu
konuda faaliyetlerimiz idareyi de' harekete
geçirmiştir. Müdürümüz sayın Veysel Sakarya
ile yaptığımız görüşmede durum hakkında
üyelerimizin sağlık durumu tehlikede olduğu
belirterek gerekli önlemlerin alınmasını ve
kesin olarak tüm arkadaşlarımızın sağlık ta-
ramasından geçirilmesi ayrıca dairemizin te-
mlzlenerek dezenfekte edilmesini ve arşivi
sorunu hbkkında görüşüldü. Müdür Bey bizi
olumlu karşılamakla birlikte bu konuya ken

disinin de duyarlı kalacağını, ama kesin-
likle hastalığın daireden kaynaklanmadığım
dairenin genelde temiz olduğunu belirtikten
sonra hastalığın başka ortamlardan kaynak-
landığını bize belirtmiştir. Bu konuda kendisi-
nie ilettiğimiz dilekçeyi kabul etmemiş olup,
sağlık taramasını gruplar halinde yapılmasını
ve bir araç sağlanmasını kabul etmiştir.

Daire personellerinin gruplar halinde çar-
şamba, perşembe ve cuma günü içinde
hemen hemen tüm orkodoşlonrruzın sevki
yapılarak tahlil sonuçları alınmıştır. Sonuç
olarak daha önceki iki hasta ile birlikte top-
lam 4 kişide hastalık veya hastalık şüphesi
bulunmuştur.

Biz Ulusite Vergi Dairesi Müdürlüğü işyeri
temsilcileri olarak görevimizi yerine getirme-
nin sevinci ile bu uygulamanın diğer daire-
-deki arkadaşlarımızın da örnek alarak sendi-
kamız Tüm Maliye Sen çapında harekete
geçirilmelidir.

TEDAVi GÖREN ARKADAŞlARIMlZA GEÇ-
MIş OLSUN DIYORUZ.

ÜYEMiz OGUZ AKÇAB~Ş'IN ANN~si yıv!-
YE AÇiKBAŞ VEFAT ETMIşTIR. BAŞSAGlIGI DI-
ıiYORUZ.

r
DUYURU

FAALiYET RAPORUNUN
••

BUNDAN SONRAKi
SAYILARININ DAHA

iÇERiKLi, ÜRETKENVE
KATılıMCı OLMASI içiN

siz ÜYELERiMiZDEN
ELEŞTiRi,GÖRÜŞ VE

ÖNERiLERiNizi SUNMANıZı
BEKLiYORUZ
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TÜM MAıiYE SENANKARA ŞUBESi

1997 OCAK AYı BilANÇOSU
lGiDER ..'

GENEL MERKEZ AiDATı : 35.000.000 TL.

ELEKTRiK+ TELEFON : 6.760.00OTL

DAYANIŞMA FONU : 1.000.000 TL

ŞUBELERPLATFOMU AiDATı : 3.500.oo0TL.

KIRTASiYE : 4.895.000 TL

GENEL GiDER

APT AiDATı

VERGi

DEViR

iTOPLAM

: 5.205.000 TL .

: 1.500,000 TL

: 2.500.000 TL.

: 27.285.000 TL'j

: 127.205.000 TL

ÖZÜR

FAALiYET RAPORUNUN

BiRiNCi SAYıSıNDAKi

TEKNiK VE CÜMLE

HATALARıNDAN DOLAYı i

Ilı'ÖZÜR DiLERiz ,

MEMURUZ

·HAKLIYIZ

KAZANACAGIZ

28MARTDA

HEPBERABER

ALANLARDAYIZ·

GELiR
ÖNCEKi A YDAN DEViR

AiDAT

BAGIŞ

JETON GEliRi

. i
: 39.015.00OTL.

: 84.960.00OTL

: 3.100.000 TL.

: 130.000 TL.

TOPLAM : 127.205.000 T~

T.C.MEE. ÖZELANKARA
• ••lIfJLIM~YM.

~

!',,'!!111E gıtını E:.'J1: inligı 'ndan .~~"ltıfı1:ili
lJY '3 ULi:..I'"L.:.ı i BIL '31 ;:~.-.Y.i:.,P r~UF.';=3U:.J''l

• Bilgisayar Program cılığı Kursları.
v Bilgisayar İşletm enliği Kursları.

v Özel Bilgisayarlı Muhasebe Kurslan v
• Özel Kurslat Kursları v

• Uzman E@jtim Kadrosu
v 1.5Kişilik Modem Sınflar

• 30 Bilgisayar
• İki Özel Sistem Laboratuvan

• Sınrm Uygulama Olanağı.
v Bilgisayar B a~:ındaE@jtim

./

Tüm MAliYE-SEN' lilerin
Mücadelelerini D estekliyoruz.

"

Ziya Gökalp Cad. No: 16/13-14 Kat: 1
Kızılay - ANKARA

TelIFax: 4337889 -435.5831 - 4313640
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TUM MALIYE SEN
ANKARA ŞUBESİ

i

MALİYE EMEKÇİSİ ARKABAŞ .

* SAHTE SENDİKA YASASINA KARŞI

* ÖNEMLİ (?) ÖNEMSİZ MEMUR

AYRıMINA KARŞI
*EK ZAM ALDATMACASINA KARŞI

* BASKı, SÜRGÜN VE

CEZALARA KARŞI

GREVLİ VE TOPLU SÖZLEŞMELİ

SENDİKA HAKKı İçİN

ÖNEMSİz MEMUR DİYENLERE KİMİN ÖNEMSİz

OLDUGUNU GÖSTERMEK İçİN
\.

28 MART'TA HİZMET ÜRETİMİNDEN

GELEN GÜCÜMÜZÜ KULLANALIM .
.HAYDI GREVE i

.HAYDIALANLARAl
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* TRAFtK
* KASKO

*-EKü KASKO
" *YUVAM

* ış YERİ HAYAT SAGLIK
SIGORTASı YAPıLıR

lIÇAGCIL BÜROLARA
ÇAGOAŞ ÇÖZÜMil

L
ELEKTRONIK

SANAYI TIcARET LTD. ŞTı'
Yazar Kasa, Fax,

Bilgisayar, el ektronik
Yazı Makinalan Satış

ve Yetkili Servisi

Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
RÜZGARLı YAŞARDOÖU SOK. NO

6/5 ULUS - ANKARA
TEL: [312] 3118539
FAX:[312] 3108791

Visa vöe Master Kart Ödeme Kabul Edilir

--u----------
Tel: (0.312) 231 78 14
Fax: (0.312) 2297833

Adres : Cihan Sokak 16 110
Sıhhıye i ANKA~

SEÇKjN BIR ORTAMDA AilENizLE BiRLiKTE
PAYLAŞACAGINIZ

GÜZEL ANLARıN VAZ GEçiLMEZ MEKANı

ALI L i LO AL

18.00 - 24.00 SAATLERi ARASINDA POplUN

NEŞESi, FASıLLARıN, MUHABBETi, ÇAGDAŞ HALK

EZGiLERi iLE sıCAK DOST SOHBETLERi. ....

AYRıCA 250 Kişi KAPASITEli SALONUMUZDA

TOPLU YEMF;KLER. "DÜGÜN. NişAN. YAŞ GÜNÜ VS

TERTipLENESiLiB

: 433 33 12 - 488 11 91
: ZiYA GÖKALP CADDESi 21/55 KAT KıZıLAY



•
ÇANK ~A DERSANESI

* ÜNıvERSİTEYE

* FEN LIsELERINE

* ANADOLU LİSELERiNE

* VE ARA SINIFLARA

HAZıRLAMA MERKEzt

TÜM MALiYE ÇALıŞANLARıNA 0/020iNDiRiM

. Adres: Ziya Gökalp Cad. No. 27 KıZıLAY i ANKARA
Tel i 434 39 93 •.94 432 25 47 - 48


