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13 OCAKTA HİzMET ÜRETİMİNDEN GELEN
GÜCÜMÜZÜ KULL~NDIK

:'urulduğu andan, bu güne kadar: "Crevli ve Toplusözleşmeli Sendikal
Hak" ilkesini kendisine hedef edinen sendikamız Tüm Maliye-Sen yaptığı
bütün eylemlerde bu ilkeyi sürekli haykırdı, haykırmaya da devam ediyor.

Tabii bu günlere gelmek sanıldığı kadar kolayolmadı. çetin mücadeleler,
bir çok özvenlı çalışma ve de zor[uklara, baskılan göğüs gererek fiili-meşru ve
demokratik mücadeled~n bir an bile taviz vermeyerek ancak bu günlere geline-
bilindi.

Bu zorlu mücadele içinde biz Tüm Maliye-Sen ıst. 2. no.lu şube olarak üstü-
rnüze düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışnk/ çalışıyoruz.

13 Ocak'a giderken de grevii toplu sözleşmeli sendikal hak ilkesi doğrultu-
sunda hareket ederek, hükümetin bize dayatmaya çalıştığı ve sendikalanınızı
lokal konumuna getirmeyi hedefleyen yasa taslağı ile elimizi kolumuzu bağla-
yan, birçok düşünceyi suç sayan diğer bütün anti-demokratik yasalara ve de
kirli savaşa para aktarmak için çıkarılan vergi yasalarını protesto etmek amacıy-
la, kitlemizle tek yumruk-tek yürek şeklinde bütUn1eşerek hizmet üretiminden
gelen gücümüzü kullanma kararı aldık.

Çünkü bizim gibi, insanların özgürlük ve barış içinde yaşamasını isteyen
Demokratik Kitle Örgütlerinin, ülkede olup bitenlere sessiz kalması düşünille-
mezd i. Bu çerçeve içinde ekonomik-demokratik haklar için alınan bu karara;
gerek Türkiye'de, gerek ıstanbul'da, %90'lara yakın bir başarı elde edıldtİstarı-
bul 2 no.lu şube yetki alanı içinde de hemen hemen bütün vergi daireleri ile
djg~r birimlerde eylem başarıyla sonuçlandı.

Bizler Beyazıt, Sirked, Erninönü, Hocapaşa. Karaköy. Galata, Mecidiyeköy,
GayrcttC!pe, Şişli, Beşiktaş, Mercan, Sarıyer, Muhakemat, Emekli Sandığı Cağa-
loğlu, Beyoğlu, Kocamustafaraşa vergi dairelerinde iş bırakma eylernirruze
emeği geçen, diğer bütün birirnl rde eyleme katılan ve de gücümüze güç katan
temsilcileri, üyeleri ve a lışanları buradan selamlıyoruz ve teşekkür ediyoruz.

Ve de d iyoruz ki, bizler ekonOmik-demokratik haklanmızı almak içın birlik-
te örgütlü mücadele verdikten sonra, bu haklanmızı almamıza hiç bir güç engel
olmavacaktır.

Çünkü bu çarkları bizler döndüTÜYoruz,
Çünkü bizler üreliyoruz,
Çünkü bizler Ha klıyız, Hakkımızı istiyoruz,
Çünkü HJk verilmez alınır ZtRA HAK ONURDUR DİYORUZ!



İnsan hakları komisyonu ve basın büro-
su, Basın Yayın ve Dış İlişkiler Sekreterliği-
ne bağlı olarak haftada birkez toplanarak
çalışmasını sürd ürmektedir.

Basın bürosu İstanbul 2 No.lu Şube sınır-
ları içersinde yapılan faaliyetleri, etkinlikleri
ve tüm komisyonların çalışmalarını teknik
yönden hazırlığını yaparak kitlesine ulaştır-
maya çalışır.

İnsan hakları komisyonumuz "yaşama
hakkı olmak üzere" sağlıklı yaşam hakkı,
maddi ve manevi olarak kendini her yön-
den geliştirme hakkının ve özgürlüklerinin
sağlanması" kullanılması ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapar. Bunun için gerekli
olan ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların
iyileştirilmesi için mücadele eder.

İnsan haklarını ihlal eden gayrimeşru
y sa, tüzük ve yönetmeliklerin değiştirilme-
si için çalışmalar yapar, '

Bu doğrultudan hareketle 13 Kasım 1993
tarihinde bir panel düzenlendi. Panelin içe-
riği, LİCE KATLİAMıNI incelemek üzere
giden heyet Lice'de görüntüledikleri sahne-
leri izleterek bizlere gözlemlerini aktardılar.
Arkasında görüşülmekte olan Terörle Mü-
cadele Yasa Tasarısı İnsan Haklan Derne-
ğinden gelen bir avukat aktardı.

Terör sözcüğü/ Latin dilinden gelmekte-
dir. Sözlük anlamı itibarıyla "korkutmak,
yıldırmak" karşılığında kullanılmaktadır.

"Ceza Hukukunu Birleştirme uluslararası
Konferansı''nın çeşitli dönemlerdeki topları-
tilarından (1930 Brüksel, 1931 Paris, 1934
Madrid, 1935 Kopenhag) yapılan tartışma-
larda "terör ve terör suçu" ile ilgili tanımla-
rın oluşturulmasına çalışılmıştır.

Kimi farklı yaklaşımlara karşın, terörün
genel niteliği bakımından, özellikle de "te-
rör suçu"mın unsurlan yönünden ortak yak-
laşımlar oluşturulabilmiştir.

Terör eyleminin, genellikle "düzene karşı"
veya "devleti idare edenlerin faaliyetini sektı?ye
uğratma tl nitelikli özel amaç taşıması, "Ka-
mucqunun dikkatini elde etmek" düşüncesine
yönelik olması ve nihayet "korku oluşturacak
fiiller veya "tehlike oluştu rtıbilecek nitelikte

z
araçlar" kullanarak "şiddet" içermesi, bu or-
tak yaklaşımları ifade etmektedir.

Gerek Alman Anayasa Mahkemesi'nin
gerek ABD Yüksek Mahkemesi ve İsviçre
Federal Mahkemesi'nin pek çok kararmda,
somut eyleme çağrı niteliği taşımadıkçaı
şiddet içeren "ihtilal düşüncesi "ni savunma-
nın ve yaymanın, "düşünce özgürlüğü' çer-
çevesinde kaldığı kabul edilmektedir. Bu
anlamda Batı hukuk kültüründe "terör su-
çunun" temel ölçütünün "şiddet" unsuru ol-
duğunu belirtmek gerekir.

TERÖRLE MÜCADELE YASA TA5ARl-
SINDA (A Tİ TERÖR YASASı) yer alan te-
mel başlıklar şöyle:

1- Terör suçlarina ilişkin yayın yapan ku-
ruluş sahiplerine 200 milyondan 500 milyo-
na kadar para cezası, 3 günden 15 güne ka-
dar kapatma cezası uygulaması,

2- Her türlü gazete, dergi, kitap, afiş, bil-
diri ve benzeri basılı eser yayırnlanm:ıdan,
dağ, nlmadan. satılmadan önce C S. vcıhih-
na ve kaymakamlık ile valiliklere verilmesi. .

1 ve 2. madde de açık bir şekilde görül-
düğü gibi insanların düşünme ve düşünce-
lerini belirtme hakları yasaklanıyor. Böylece
ülkemiz çağ aılivor mu?

3- CMUK1taki yeni düzenlemelerle getiri-
len gözaltında avukattan yararlanma olana-
ğı terör suçlusu olarak yargılananlara tanın-
mıyor. Böylece sosyal hukuk devleti
anlayışmda ... eşit uygulama yapıyor mu?

4- Bu yasa tasarısıyla hukukta "TEK
SUÇA TEK CEZA" ilkesine rağmen bir suç-
taniki ayrı ceza veriliyor.

5- Kamu çalışanların grevli - toplusözleş-
meli sendika hakkı son yıllarda yükselen
mücadeleleri devleti tedirgin etmeye başla-
dığından kamu çalışanlarını da kapsamına
almaktadır.

Biz tüm emekçi kesimleri, insanın doğası
gereği düşünen bir varlık olarak düşüncele-
rimize ve haklarımıza yasak koyanlara kar-
şı, bu temel değerlere sahip.çıkan, koruyan
ve bunu ihlal edenlerin takipçisi olmalıyız.

İNSAJV HAKLARI KOMİSYONU
VE BASIN BÜROSU
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13 OCAK 94 ANKARA KAMU ÇALıŞANlARI EYLEMİ
VE

GUN IŞIGINA ÇıKAN GERÇEKLER
Kamu Çalışanları Sendikaları Platformunun al-

dığı karar doğrultusunda; 13 Ocak 1994 günü An-
kara'da. Grevli, Toplu Sözleş-
meli Sendikal haklarını al-
mak ve bulundukları yaşam
koşullarını protesto edip bu
konuda kamuoyu oluştur-
mak ve de seslerini duyura-
bilmek için kendilerinin en
demokratik hakları olan, yü-
rüyüş hakkını kullanmak is-
teyen Ankara'lı kamu emek-
çilerinin üzerine, polisler
vahşice saldırmaktan çekin-
memişlerdir. Hemde bu sal-
dm hükümetin ve meclisin
gözü önünde gerçekleşmiştir.

Burada ortaya çıkan çok
önemli noktalar vardır. Bun-
lar aslında Türkiye'nin-de
gerçekleridi r.

Hükümetin ve onun tem-
sil ettiği kesimin; en ufak bir
muhalefete, en küçük bir hak
arama mücadelesine ne ka-
dar ı.:ı;)••rnülsüz cluşu. Onla-
ra göre kamu çalışanları (me-
murlar) devletin kamburudur. Dolayısıyla verilen-
le yetinmek zorundadırlar.

Oysaki bütün devlet mekanizmasını fiilen işle-
ten kamu çalışanlarıdır.

Yani vergiyi toplayan, sağlık hizmetini, haber-
leşmeyi, eğitim ve öğretimi sağlayan, belediye hiz-
metlerini yapan bizleriz. Hükümet bunu görmez-
likten geliyor. çünkü çıkaracağı Grevsiz toplu
sözleşmesiz kamu çalışanları sendika yasası ile
bunu kanıtlamıştır.

Ankara Emniyet Müdürü, kamu çalışanların en

doğal hakkı olan ekonomik-demokratik talepleri
karşısında insan haklannı ihlal edici davranışlarda

bulunmuştur. İnsanların gözü önünde bu kadar
rahat hareket eden bir güvenlik görevlisi, içeride
insanlara nasıl davranır. Bunu düşünmek bile insa-
na ürperti veriyor. Bu kişi halen Ankara'nın güven-
liğinden sorumludur. .

Tüm Maliye-Sen İstanbul 2 no.lu şube olarak,
kamu emekçilerine saldırtan ve saldıran kurum ve
kuruluş temsilcilerini şiddetle kınıyor. Hukuk dev-
letinde onları kendi hukukiarına uymaya çağırıyo-
ruz.

01.10.1993-31.10.1993
TARİHLERİ ARASI

MALİTABLO
GELİR
Aidat Geliri

GIDER

Bağış Geliri

11.140.000.- Eylül Ayından
Devreden Borç 4.174.932.-

380.000.- Genel Giderler 1J .508.000.-
Merkezi Fona Akt. 1.000.000.-

KasımAyına
Devreden Borç
TOPLAM:

5.163.932.-
16.682.932.-

BülentALAŞ
Başkan

Hüseyin TUtUK
E~itim ve Kültür Sck,

01.11.1993·30.11.1993
TARİmERİ ARASI

MALİTABLO
GELIR GİDER
Aidat Geliri: 9.700.000.- Ekim Ayından Devreden Borç 5.213.932.-
Bag-ışGeliri 295.000.- Genel Merkeze Aktanlan 2.000.000.-
Aralık Ayına Devreden
Borç. 5.702.432.- Genel Giderler 8.438.500.-

: 16.682.932.- TOPLAM ] 5.697.432.- 15.697.432.-

Erdal ADIGÜZEL
Genci Sekreter

Murtaza PEKTEZEL
Toplusöz. Hukuk Sek.

GülayKOÇ
Örgütleme Sekreteri

Emine KAPLAN
Basın Yay. Dış İliş. Sek.

Hiyasettin POLAT
Mali Sekreter
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4 Aralık 19y~ gunu bir davaruşrno yeme-
0-İı ue söz lesrneleri feshedilen 7 zırJ.-.ıda.,sımızıu •

'alı ız bırakmamcık için Malive çalış.ınlan ola-. .
rak bır dayanışma örıeğisergited' "

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yeme te Mali-
ye Çalışanları kendi çabalarıyla hayata geçir-
digi tiyatro, halk oyunları ye çeşitli grupların
türküleri ye ezgileriyle işsizler ordusuna katı-
kın arkadaşlarını yal-
nız bırakmadılar.

Şube başkanları ve
sözleşmeleri feshedi-
i nler dı 13 konusan-
lar hiçbir baskının
müca elemizi durdu-
r mc:ıyacağın; aksine
.;ıj ~!endjm-,esi gerek-
'i:';ine işaret ediyorlar-
Ci. . ~ıic..ıL~c~enindahz

L~ ". <selecezini ve

Y~(..ı~ \ c' L\..::: L'.U~U _12 ~ ";'J.

g-rlSte,:~. ordu .
•-\rk2C:,1~ lanmrz: n 'j~i'::12~meler; fc..5 ;-;;.;'c:::-

n.ekle. rnucz ~elemiıi d urd urrna], ve sendiknl
ın .icadelernizi seyreden urkadaş'Clnınızn k: rı-

'lı: ını e gellemek gayreti ortaya çıkmıştır.
Bir tar ftan sosyal güvenliğin en ide 1 şek-

lini işsiz ik sigortasını seçi i meydan arında
haykı arılarm gerçek yüzü bir kere daha açığn
çıkmıştır. Ça lışanların sözleşmelerini siyasal
iktidar adına fesh ederken işsizlik sigortası
yönünden sokağa attıkları ınsanlare bir yol
göstermek zorundadırlar" Aksine Türkiye'de
sorumluların ne kadar sorumsuz olduğu mey-
Iandadır.

Maliye Çalışanları olarak bize düşen görev
bu saldırının geri teptirilmesini sağlamak 013-

Gl tır. Atılan arkadaşlarımıza bakar •.ık 11"ca-
deleye kayıtsız kalmak değil 7 yerine 7000 ki-
şinin mücadeleye katılmasını sağlamak
yönünde gayret etmeliyiz. Ayrıca mücadels
"çinde nice dayanışma örneklennt yaratmak
zorundayız.

Ortava çıkan birsev dah •., '. Jr, Sendi'« .•lırı:-
cad le vairuzca ücret cazz r;ıg-ı vetkisı c:e~:i-

• .1.; ••.•

dir. İnsanı ilgilendiren her konuda seneiı,:..ı
vetkileri budannus . iJDISlZ ?ence!'e~iz havasiz
yerlere hapsedilmiş ~ Or tabel.ı olma ., ..•1<zc-
rundadır.

Dayanışma geleneği.ni sürdüı:nek di1eğiyl~.

İstani 1:1 Dcftsr .iarlığ: ta af dan
tek tarafı sözl şrr.elcr; fesh etmesi-
ne karşırı maliye ç lışa 1 arka" aşı-
mız Le la İğd için sendikarı ızin
açmış olduğu d, vada fesih hakkı-
nın k Uan Irnasıda sınırsız olma-
yıp h k uk ur; ge ilke ve preı-
sipl erirıe tabidi . Diğer bir ifade ile
b hakkı kulları 1nası sırasında
hukuka uyg:ı hareket e dil esi
kamu ya n ve hizmet gereğini
gözetilmesi zere i şe linde İstarı-
b 13. İdare Mahk mesi oybirliğiy-
le kara ve mi tir.
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