
i,

Tüm Maliye Çalışanları Sendikası Yayın Organı
NisAN 1995 SAYı:' 9

20 Aralık bir sürecin bitişi', yeni bir sürecin başlangıcıdır

•LS
•ıne

·1

Bu sayımızda :
• Yenı Dönem ve,Görevlerimiz

Sayfa 2-3
• Sermayenin Aldatıçı

Değerlerıne Karşı Orgütıü ve
Özgür Olunmalıdır

• 20 Nisan'da Ülke Genelinde
Yaşamı Durduracağız

Sayfa 4

Sayfa 5
• Şubelerden Haberler '

• Zam Aldatmacası

• Eğıtım Kültür Komisyonları

, • Mali Durum

• Demokrasi

Sayfa 6

Sayfa 7

Sayfa 8

Sayfa 9

Sayfa '10·11
• Toplu Sözleşme Taleplerimiz

Sayfa 12·13-14·15
• Şiir Köşesi

• Kadın Gerçeği ve 8 Mart
Sayfa 16·17

Sayfa 18
• Sendika ve Kadın Komisyonu

Sayfa 19

Toplu Sözleşme ve Grev.hakkımızdan
öd·· vermevee ğiz



YENi DÖNEM VE
GÖREVLERiMiz

Yeni bir atılım. ıçın topyekün bir yeni-
lenmenin şart olduğu bu koşullarda, eski
ihtiyaçlara göre şekillenmiş bir ör-
gütlenme ve o örgütlenmenin mücadelesi
bu yeni sürece yanıt veremez.

.Ülkemizde kendisini örgütlü
olarak ifade eden Kamu Çal-
ışanları Sendikaları: ôncelikle
dernekler biçiminde ortaya çık-
tılar. Bu zemin üzerinden vorct-.
ılan sendikal örgütlenme pozitif
hukuku esas alarak kurulmuştur.
Toplumsal hayatın içinden ve
mevcut dinamikleriyle gelişen
böylesine bir çıkış, sermaye ve
temsilcileri tarafından hoş kar-
şılonrncrruştır. Bu tavrın dogal bir
sonucu da devlet ve hükümet:
gerek resmi kanallardan (vol-
ilikler, emniyet güçleri vb.) kamu
çalışanları hareketini sindirmeye
çalışırken, gerekse bu hareketin
hedef kitleleri üzerinde de psi-
kolojik baskı uygulamaya çe-
Iışmışlar/çalışmaktadır. Tek tek
kurumlarda ve baglı işyerlerinde
örqutlenrnek için emek har-
cayan insanları çeşitli boy-
utlarda (uyarı, kırama, sürgün ve
işten atmalar vb) cezalandırma
yöntemlerini de uygulayarak,
örgütlenmenin ve demokrasinin
karşısında set oluşturmuşlar /
oluşturmaya çalışmışlardır. Bütün
bunlarla da yetinilmemiş, bo-
gımsız sendikal mücadeleye
karşı olarak Kamu çalışanlarını
içerden parçalamak amacıyla
kendine bagımlı örgütlenme
(Türk Kamu Sen örgütlenmesi)
yaratmıştır.

Kamu çalışanları hareketi
haklılık ve meşruluk temelinde,
fiili mücadele çizgisiyle gü-
nümüze deqln gelmiştir. Gerek
yapılan eylemlerin haklı bir ze-
min üzerinde gelişmesi, gerekse
temel insan haklarından olan
"örgütlenme özgürlügü) ve bu
boqkırndo ülkemizin de im-
zalamış oldugu uluslararası söz-
leşme maddeleri sen-
dikalarımızın· örgütlenme ve
kurumsallaşmalarının ilk ev-
resinde maddi dayanak ol-
muştur. Böyle bir anlayışla sen-
dikamız TUM MALIYE SEN'de aynı
süreci yaşamıştır.

Geldigimiz süreçte kamu çal-
ışanları sendikaları meşru mü-
cadelesiyle yasaıııgını herkese
kabul ettirmiş, bu sürecinin ta-
mamlanması 20 Aralık 1994 tar-
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ihinde.ülke genelinde 1 milyon
kamu çalışanın kç.:ıtılımıyla 1
günlük "Hizmet Uretiminden
Genel Gücün Kullanılması son-
ucunda "Devlet ve siyasi iktidarı
masaya oturturarak sen-
dikalarımızın vosollıçını kabul
ettirmiştir. .

Bundan böyle kamu çal-
ışanları yasallık ve meşruluk
tcştırmosrnı geride bırakmış TO-
PLUSOZLEŞMEVE GREV sürecini'
20 Aralık'la birlikte başlatmıştır.

Yeni dönemi Toplu Sözleşme
ve Grev dönemi olarak ad-
landın;namızla birlikte, bu yeni
dömemimizin sendikalar aç-
ısından politik duruş noktası ne-
dir? Bundan ne anlıyoruz? Nasıl
bir strateji izlememiz gerekir? Bu
döneme denk düşen araçlar
ne olmalı? Tam da bu aş-
amada her sendika, her kamu
çalışanı bunu forkıl farklı ta-

Bugün mücadele ve ör-
gütlenmemizi yeni bir aşamaya
sıçratma göreviyle karşı kar-
şıyayız, Yeni sürecimizin politik

Çiziyorum duruş noktasının tesbitini üç
boyutta ele almalıyız.

A) Yeni sürecimizi TOPLU
SÖZLEŞME ve GREV süreci ol-
arak degerlendirmek, hak alıcı
eylem ve etkinliklere geçilmesi
gerektigini peşinen kabul et-
mektir. Bunu da bugüne kadar
yürüttügümüz temel sendikal
anlayışımızın doqruluqundorı
hareketle şu şekilde açık-
layabiliriz, Işverenimiz Hükümet
ve devleti toplu sözleşrneve
davet edeceqlz, Gel-
rnediqlnde GREV hakkımız olan
hizmet üretiminden gelen gü-
cümüzü kullanacagız. Bunu ya-
parken bu görevleri yerine ge-
tirebilecek örgütlenmelerimizi

.. . , _ geliştirmek üst ör-
'ILO sozleşmelerını onaylatmak gütlenmelerimizi yaratmak ve
zorunda bırakmıştır. 1990- en gelen emek cephesinin ör-
92'deki politik duruş noktamız şu gütlenme ve mücadele birligini
olmuştu: "Temeı Insan Hakları hayata geçirmektir. Toplu Söz-
yasalardan önce gelir." Bizlerinleşme ve Grev hakkımızın 01-
grevli toplu sözleşmeli sendika duqunu bu hakkımızın 'kul-
hakkımız ve örgütlenme öz- lanılmasında devlet ve
gürlügümüz de temel insan işverinimizin yasadışı, hukuk tan-
hoklonndondır, Oysa bizlerin bu ımaz tavrının devam ettigini,
hakkı kullanabilmemiz de de- bunu aşmanın yolu da örgütlü
mokrasinin bir geregidir. Bizim gücümüzü devreye sokarak fiili

bocalama sendikayı kendi
içinde meşru ve yasal gö-
remeyen kadro ve kitleler o gü-
nün görevleri ve sorumluluklarını
da farklı yorumlayıp farklı duruş
noktalarını yaşadılar. Fakat
süreci doçru deqerlendlrip
buna göre duruş alan sen-
dikalar sürecin geregi olan bir
mücadeleyi önüne koyup pra-
tik yaşama geçirirken hem ken-
di hedef kitlesini sürece kcttı,
hem de diger iş kollarındaki
sendikal örgütlenme ve kamu
çalışanlarına öncülük görevini
yerine getirdi.

Bu süreç Kamu Çalışanları
Sendikaları Platformunun 7 sen-
dikaile birlikte 16-22 Haziran 92
tarihleri arasında ıstanbul'dan
başlayan 7 günlük yürüşünün
Ankara'da 30 bin kitleyle bu-
luşarak devletin kapısına day-
anması ve devlet yetkililerinin
sendikalarımızı taraf olarak ka-
bul etmek zorunda kalmasına
kadar sürdü. Kamu Çalışanları
Sendikaları meşrulequnu dev-
letle birlikte tüm topluma ve
çalışanlara da benimsetmiş
oldu. 7 sendika tarafından
199ü-92'ye kadar ger-
çekleştirilen bir çok kitlesel ey-
lemlerin sonucu da TBMM'ne

nımlamakta ve farklı yorumlar
getirmektedir. Bu forklı tanım ve
yorumlarda doqolki farklı duruş
noktalarına tekabül etmektedir.
Bu sorulara doqru yanıtlar ver-
dlqlrnlz oranda duruş noktamızı
da netleştirmJş oloccqz.

Kamu Çalışanları 1990-91 yıl-
larında sendikalarımızın kurulma
ve örgütlendirilmesi sürecinde
de bir bocalama yaşamış bu
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bu haklı istemimizin yasal zem-
inini Türkiye'nin uluslararası söz-
leşmelere attıgı imza oluş-
turmaktadır. ıe. Devleti
uluslararası sözleşmelere attıgı
imzanın geregini yerine ge-
tirmiyor. Biz örütlenerek örgütlü
mücadelemizle bu hakkımızı
kullanarak devlete ve siyasi ik-
tidara kabul ettlreceqlz .

Kısacası "Hak verilmez alınır"
ilkesiyle hareket ederek hak-
larımıza sahip çıkoccçız.

. Bu tesbitimiz bizleri haklı Çı-
karmış ve geldigimiz aşamada
bu amacımızı gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. 20 Aralık 1994
sürecine kadar tüm sen-
dikalarımızın ve kamu ça-
lanlarının ortok ekseni sen-
dlkolonrnmn varlıgını ve
voscllıçıru kabul ettirme mü-
cadelesi olmuştur. O gün bizler
tüm sendika ve çalışanlara bu
anlayışımızıkabul ettirip öyle
mücedele verelim demedik,
buna hazır olanlarla yola çıktık
ve çoçu bu yolculukta bize ka-
tıldı.
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ve meşru mücaleden geçtigini
tüm kitlemize ve çalışanlara
panel, toplantı, söyleşi, kon-
ferans ve mevcut ör-
gütlenmelerimizle vcpccoqırruz
eylem ve etkinliklerde an-
latmamızdan geçiyor.

B) Dünyada ve ülkemizde ser-
maye ve onun temsilcisidevletin
konumlanışı, ernekellere yönelik
örgütlü tavır alışı karşısında, biz
çalışanların böylesi bir güce karşı
nasıl bir örgütlenme yaratmamız
gerektigi? Kamu çalanları ör-
gütlenmesinin en genel çalışan
emekçi kesimlerinin bileşenlerinin
birlikte örütlenip ortak bir güç
haline gelmemizin programının
oluşturulması ve bu program da-
hilinde mücadele yol ve yön-
temlerinin yaratılması. Bu gün-
den yorottıçırmz 20 Temmuz ve
20 Aralık mücadele plat-
formlarının genişleti/erek nitel ve
nicel hale getirlmesi, bu duruş
noktasının ihtiyaçlarına denk dü-
şen strotejmlzjn tesbiti ve mü-
cadele araçlarını yaratmamız
gerekiyor. Bu tesbitlerimizi ülkede
sermaye ve devletin yeniden
yapılanması ve bu yapılanma
karşısında işçi, Kamu çalışanı ve
tüm emekçilerin konumu dev-
letin ve sermayenin tüm emek-
çilere topyekün saldırısı ve bu
saldırıya karşı tüm emekçi/erin
tek vücut karşı koyuşunun ör-
gütlendirilmesi gerekımgi tes-
pitinden hareketle yapıyoruz.
Kamu çalışan/arı sendikalan tam
da bu aşamada bir boca/ama
yaşamaktadır. Bu bocalama yu-
karıda bahsedilen ortak duruş
noktamızın yaka-
lanamamasından veya bu tes-
biti yapıp kendi içimizde iç-
selleştirip, yeni sürecin

. mücadelesine denk düşen ör-
gütlenmesini ve ku-
rumsallaşmasını yaratamamış ol-
masından kaynaklanmaktadır.
Yeni bir atılım için topyekün bir
yenilenmenin şart oldugu bu ko-
şullarda eski ihtiyaçlara göre
şeki/enmiş bir örgütlenme ve o
örgütlenmenin mücadelesi bu
yeni sürece yanıt veremez. Ko-
şullara ve döneme uygun politik
konumlanış yerine, mekanik bir
yaklaşımla bir kaç aracı fe-
tihleştirerek bir mücadele çizgisi
izlemek sanırım Kamu çal-
ışanlarının bu günlere taşıdıgı
mücadelesi ve örgütlenmesine
en büyük kötülük olur. Şu bir
gerçek ki teori, kitlelerle ku-
caklaşmadığı sürece maddi bir
güç haline gelemez.

Sendikalarımızın kuruluş süre-
çleri" örgütlenmeleri ve ko-
numlanışları farklı farklı olrnosıno
ragmen bugün Türkiye'de hep-
imizi egemenligi altına alan
Ekonomik, Politik ve toplumsal bir
kriz yaşanıyor. Yaşamımızdan
memnun degiliz, gel-
eceqlrnizden emin olmabilmek
için hiç iyiye giden bir belirti yok.
Bugünümüz bir önceki gü-
müzünden- kötüye gitmekte, yıl-

kırdır elimizde olan ve kul-
landıgımız haklarımız (Servis, ye-
mek, ilaç tedavi haklarımız,
emeklilik yaşının 65'e çıkarılması,
okulların, ve hastanelerin ücretli
hale getirilmesi vb.) bir bir geri
alınmaktadır. Işçilere sıfır söz-
leşme öngörülüp, 5 Nisan kar-
aları. ile ülkede ikdisadi krizin
faturası çalışanlara çıkarılıyor.
Sözün kısosı. kamuçalışanı ve
tüm emekçi toplum oçlıqo. sef-
alete ve örgütsüzlüge itilmiş/
itilmeye devam etmektedir.
Mevcut örgütlenmelerimizle bu
durumu degiştirip kendi le-
himize çevirmede yetersiz ka-
lınmaktadır. Bir taraftan haklı ve
meşru taleplerimizin kazanıp
korunması için mücadele ve-
rirken diger taraftan da ör-
gütlenmemizdeki eksik ve yan-
Iışları düzelterek gerçek
örgütlenmeyi yaratmak zo-
rundayız. Kendimizi de, ör-
gütlenmemizi de degiştirip dö-
nüştürmek göreviyle karşı
karşıyayız.

C) Yukarıda açmaya ço-
Iıştgıımız sorunların çözümü biz-
lerin gerçek anlamda ör-
gütlenip örgütlü mücadele
vermemizden geçiyor. Bu gün-

layorak en üste kadarki işleyişin
s.a~Janması, şube yönetimle-
rının kollektif çalışmalarının
oturtulması, bölge to-'
planfılarının kalıcı ve kurumsal
işleyişe kavuşturulması, şube
merkez ilişkilerininsağlıklı bir iş~
leyişe. o!~rtul":lası vb. tüm gö-
revlerımızı yerıne getirecek bir
örg~tlenmenin hayata geçiril-
mesı alınacak karaların
aşağıdan yukarı ve yukarıdan
aşağı işleyişini sağlanması
bugünden yarına ertelenemez'
görevlerimiz ve sorumlulu~
ğumuzdur. Kamu çalışanları
sendikalarında bu yeni sürecin
hak alma süreci, diger bir
devişle Toplu Sözleşme ve Grev
süreci oldugu noktasında genel
bir mutabakat saglanmıştır. An-
cak bu yeni sürecin yeni pol-
itikalarının ne olması gerektiginL
nasıl bir örgütlenme ve mü-
cadele araçlarıyla oşılccoqıno
dair bir tartışma yaşanmamıştır.
Ve bunun sonucu olarak ta yeni
dönem geçmişin politikaları ve
araçları ile aşılmaya çalı-
şılmaktadır. Gelinen nokta yeni
döneme yeni politikalarla gi-
rilmedigi sürece sonuç alına-
rnovocoqı kaçınılmazdır.

lere toşıdıqırruz örgütlenmimiz
bu günün ihtiyaçlbarına yanıt
vermekte yetersiz kalmakta ol-
dugunu söyledik. Bugüne ka-
darki mevcut örgütlenmelerimiz
bizlerin fiili meşru mü-
cadelemizle alanlarda büyük
bir potansiyel güç olup siyasal
iktidara baskı yaparak yasal-
Iıgımızıve rneşruluqurnuzu kabul
ettirmeye cevap vermiştir. Bu-
gün artık içinde bulunduqurnuz
dönem işyerlerinden başlayan
dişe diş bir mücadeleyi bizlere
dayatmaktadır. Bunun içinde
örgütlenmelerimizi ihtiyacın do-
gurdugu mücadele biçimine
göre şekillendirmemiz gerekir.
Işyeri örgütlenmesi olan işyeri
komitelerinin oluşturulması, iş-
yeri temsilciliklerinin işler hale
getirilmesi, şube temsilciler ku-
rulunun yarafılması ve işyerl to-
plentılon ile düşünce, öneri ve

,kararların işyerlerinden baş-
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20 Aralık 1994, eylemimiz,
kamu çalışanı, işçi, emekçi tüm
ezilen toplumun birlikte mü-
cadele vermesi gerektigi an-
layışımızın pratikte temellerini
atmıştır. Bizler açısından olumlu
bu gelişme, devlet torotındon
tehlike içerdigi için siyasi iktidar
kamu çalışnalarını işçilerden ko-
parma amacıyla "işçilere sıfır
sözleşme" kamu çalışanlarına
bir yıl için yüzde 60-90 arası zam
kararı aldı. Resmi enflosvon ra-
kamlarının % 160 olarak açık-
landıgı bir ülkede bu zam bizler
için bir aldatma ve avutmadan
başka bir şey degildir. Hükümet
bizlerle toplu sözleşme mas-
asına oturma yerine bu şekil
zamlarla kamu çalışanlarının ör-
gütlenmesinin önünü kesmeyi
ve bizlerin kaderini alışageldigi
gibi yine tek taraflı kendi be-
lirlemeyi tercih etmektedir.

lşsizli~inı açlıgın, işten at-

TÜM MALiYE SEN
maların, yolsuzlugun ve devletin
talan edildigi bir dönemde biz
kamu çalışanları ile alay edil-
mektedir. Zam yutturmacası ile
kamu çalışanlarının örgütlü di~-
am ik yapısının önünü kesrnek
ve sendikal örgütlenmelerimiz •
etkisizleştirmek için atılmış bir
adımdır. Kamu çalışanları bu
zammı 20 Aralık'ta vermiş ol-
dugu mücadelesi sonucu ka-
zanmıştır. Hiç kimse bize bir lütuf
sunmamıştır.

TMBB'de mecut partiler ve
parlamenterler kendileri için
hazırladıkları "k/yak emekli/ik"
yasasını hiç kimseye duy-
urmadan bir gecede meclisten
geçirip kendirerini 2 yılda eme-
kle ederlerken, bizlerin emekli/ik
yaşını 60-65 yıla çıkarmaya çal-
ışıyorlar. Grevli Toplu Sözleşmeli
sendikal haklarımıza ilişkin yasa
taslagı üç yıldır meclis ko-
misyonlarında beklemektedir.

TOPLU SÖZLEŞME
HEMEN ŞIMDI

Ülke genelinde örgütlenerek
bugün kamu çalışanlarının ger-
çek temsilcisi olduqurnuzu 20
Aralık'ta dosta düşmana ka-
nıtladık. Hükümetin vcpocoqı
tek doqru karar sendikalarımızia
Toplu Sözleşme sürecini baş-
latmak olacaktır. Bu is-
temlerimizin bizlere hiç kimse
tarafından mücadele etmeden
verilemeyecegini biliyoruz. Sen-
dikal örgütlenme ve mü-
cadelemizde bugüne kadar
sürdürdügümüz bcqırnsız. fiili,
meşru ve demokratik hattımızı
koruyup geliştirerek, toplu söz-
leşme ve grev hakkımızı mü-
cadelemiz sonucu ka-
zonocoqırruzı söylüyoruz.

1995'te yeni bir sürece giren
kamu çalışanlarının sendikal ör-
gütlenme ve mücadelesi önün-
deki hedef: fiili Toplu Sözleşme
ve Grev süreddir. Sendikamız
bu bakıştan hareketle 15 Mart'a
ülke genelinde şube ve tem-
silciliklerimizle Toplu Sözleşme
teleplerini illerde defterdarlar
kanalı ile işveren vekilimiz
Maliye Bakanı'nı toplu
sözleşmeye çagırmıştır. lş-
verenimiz Hükümet ve Maliye
Bakanlıgı bugüne kadar toplu
sözleşme çoqrırruzo olumlu ya-
nıt vermemiştir. 20 Nisan 1995
tarihinde Tüm Kamu Çalışapıarı
ile birlikte HIZMET URE-
TIMIMlzDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ
KULLANACAGıZ. Ve· yine alan-
larda olocoqız., Tüm bu an-
latılanlar ışıgında bu süreçteki
şiarımız;

"TOPLUSÖZLEŞME
HEMENŞIMDI" diyoruz.

ırfan ERDEMOGLU
Tüm Maliye sen
Genel Boşkcru

3




































