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Yoğun ve özverili sürdürülen bir çalışmadan sonra, dergimizin ll'nci sayısını sizlere

ulaştırırken yaşadığımız çoşkunun, sizlerce de paylaşıldığı inancıyla yeniden MERHABA.
11 Aralık eylemi, kamu çalışanlarının taleplerine sahip çıkmak noktasında ne kadar kararlı

ve mücadeleden yana olduklarını göstermesi açısından önemlidir. imilyon kamu emekçisinin
iş bırakıp 100 bininin alanlara çıktığı bu eylem, kamu çalışanlarının grev ve toplusözleşme
başta olmak üzere hak ve özgürlüklerin kazanılmasında, tek yolun mücadeleden geçtiği bil-
incine vardıklarını ortaya koymuştur. Artık önümüzdeki süreçte önemli olan, sonuç alıcı
kazanımlar için işyeri örgütlenmelerini güçlendirmek ve somut talepler etrafında disiplinli ve
sürekliliktaşıyacak örgütlülüklerle bunu ileriye taşımaktır. Bu konuda üzerine düşen sorum-
lulukları yerine getiren sendikamız, 11 Aralık sürecini doğru kavrayarak kararlı adımlar atmış
ve mücadeledeki gücün birliğini ortaya koyan başarılı bir çalışma izlemiştir. Maliye ve güm-
rük çalışanlarının yüzde 95 katılımla eylemde yerlerini almaları, bunun en açık göstergesidir.

Bugün sendikamız hak ve özgürlükler mücadelesinde 7'nci yılına girerken sermaye ve
devlet tarafından dayatılan 'Grevsiz Toplusözleşmesiz Yasa Taslağı'nın yasallaşmasına izin
vermemek için üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Sendikalarımızı yok sayan,
kazanım ve mücadelemizi inkar eden böylesi bir taslağın, Kamu Emekçileri Sendikaları
Konfederasyonu (KESK) nezdinde de kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan hareketle
"Grevli Toplusözleşmeli Sendika" şiarıyla mücadelesini sürdüren KESK, yasa taslağına ilişkin
net tavrını açıklamıştır. Artık yapılması gereken, taslak meclis gündemine geldiğinde, bu
taslağın yasallaşmasını engelleme potansiyeline sahip olan kamu çalışanlarının, -sürgün,
soruşturma ve diğer saldırıların boşa çıkartılması ile ek zam talebini de içermek üzere- hizmet
üretiminden gelen güçlerini kullanmalarıdır.

"Sendikal hareketin sesi, kulağı ve gözü olan" bir dergi için, bilgi ve haber akışının
sürekliliğinin sağlanması ve derginin periyodik hale g~hrilmesi gerekiyor. Bu sebeple, "benim
elim kalem tutmaz" düşüncesini bir tarafa bırakarak görüp yaşadıklarımızı, işyerimizdeki
sorunları, haber, yorum, araştırma, şiir, öykü vb. çalışmaları vazılı hale getirerek basın yayın
sekreterliğine ulaştıralım. Her çalışanımız, üyemiz, işyeri temsilcimiz ve yöneticimiz bilmelidir
ki, dergimizin içeriğinin dolu olması ve politikalarının belirlenmesi, buraya sunulacak çalışma
ve bakış açılarıyla belirlenecektir. Gereken duyarlılığın gösterileceği inancıyla tüm
çalışanlarımızdan, katkılarını sunmalarını bekliyoruz. .

Dergimizin bu sayısında, işkolumuzda çalışan kadın sayısının yüzde 60'ları bulmasını da
dikkate alarak " kamu çalışanları tarihinde" ilk kez sendikamız tarafınaan gerçekleştirilen
Kadın Kurultayı'na ilişkin çalışmaların sonuçları yer alıyor. Maliye ve gümrük çalışanlarının
sorun ve çözüm önerilerini görüşmek üzere Maliye Bakanı ile yapılmak istenen görüşmede
yaşanılanları da dergimizin sayfalarında okuyacaksınız. 11 Aralık ve 24 Ocak eylemlerinin
haberlerini; işkolunda birlik görüşmeleri sürecinin geldiği aşamayı; dayatılan 'Grevsiz
Toplusözleşmesiz Sendika Yasa Taslağı'nın neleri içerdiğini ve buna karşı nelerin yapılması
gerektiğini; "Vergi Reformu" adı altinda yaşanan aldatmacayı; Başkanlar Kurulu ve 7-8 Şubat
tarihinde Ankara' da yapılan KESK GYK sonuçlarını ve çeşitli konulara ilişkin yazılarımızı da
dergimizde bulacaksınız.

98 yılına girdiğimiz şu günlerde yeni yılın, bırlikte Ü~'ümenin, paylaşmanın ve dayanışmanın
mücadelesini veren tüm dostların umutlarını yeşertmesini diliyor ve tüm çalışanlarımızın şeker

bayramını kutluyorum.
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