ıA,
TÜM SOSYAL-SEN
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TOM ÇAL~MA VE SOSYAL GÜVENLIK ÇAUŞANLARI SENDIKASı
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IV. OLAGAN GENEl.
KlJRIJLU
21 • 22 ŞIJBAT 1998

26.5.1996 ~ 21-22.2.1998
DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU

GÜNDEM
Açılış ve Yoklama .
Divanın Oluşumu
Saygi Duruşu
Açılış ve Konukların Konuşması
Yönetim Faaliyet Raporunun Okunması
Mali Raporun ve Tahmini Bütçenin Okunması
Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
Disiplin Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulunun'ibrası
işkolu ve işkolunda Kurulacak Sendikayla Birlik
Organların ve KESK Delegelerinin Seçimi
Dilek ve Temenniler
- Kapanış
-
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
L. NILGÜN AKLAR

: GENEL BAŞKAN

YILDIZ' AL TUNEL

: GENEL SEKRETER

NURETTIN FARIMAZ

: GENEL MALI SEKRETER

YAŞAR YÜCEL

GENEL ÖRGÜTLENME

SEKRETERI

HAYRI DUMAN

GENEL EGITIM SEKRETERI

Ş. ZEKI DEMIREL

GENEL T.t.S. SEKRETERI

DILFlRAZ KOÇHAN

GENEL BASıN VE HALKLA ILIŞKILER
SEKRETERI

KEMAL EROGLU

GENEL SOSYAL VE DIŞ ILIŞKILER
SEKRETERI

TUNCER TEKIN

GENEL HUKUK SEKRETERI

Not:Yönetim Kurulu Üyesi T.l.S. Sekreteri Hüseyin ÇAGLAR istifa
etmiş olup, yerine 1 'nci yedek Ş. Zeki DEMIREL çağrılmıştır.
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Kamu emekçileri bugün son derece önemli, tarihsel ve siyasal
bir süreç yaşıyor. Yıllardır verdiğimiz mücadele sonucunda elde ettiğimiz kazanımlar bir çırpıda elimizden alınmak isteniyor. Bir başka deyişle, örgütsel varlığımız açıkça tehdit altındadır. Tek taraflı belirlemelerin dayatıldığı, yasaklar manzumesi halindeki bu kanun taslağının
kabul edilmesi KESK için mümkün değildir.

Bu kanun tasarısı ile;
- Toplu sözleşme ve grev hakkımız engellenmek

isteniyor.

- Sendikal faaliyetlerimiz oldukça srnırlandınlarak, çalışmalarımız; verimlilik araştırmasına, mesleki kurslar düzenlemeye, spor alanları yapmaya indirgeniyor.
- Bu kanun yaklaşık 300 bin kamu emekçisinin
ğini yasaklıyor.
- Üyelik ödentisinin

sendika üyeli-

kesilmesi için barajlar konuluyor.

- Yargı kararına bile gerek duyulmadan son dere:e keyfi ve hukuk dışı bir şekilde idari kararlarla sendikalarımız kapatılabiliyor.
.
- En basit bir muhasebe işleminin eksik yapılması halinde altı
aydan bir yıla kadar hapis cezası getiriliyor.
- Tüzüklerimizle
dahale ediliyor.

belirlememiz

gereken örgütsel işleyişimize mü-

Hükümet tarafından dayatılmaya çalışılan toplu görüşmeyle bugüne kadar uygulama aynen sürdürülmek isteniyor, yalnızca tabelaları olan, temel işlevlerinden yoksun bir sendikacılığı kabul etmemiz isteniyor.
Toplu görüşme ile sendikalar devletin bir dayanışma organı haline getirilecektir. Bu kanun uyarınca açıkça denilmektedir ki; "Sizi
dinlerim, ama ben istediğimi yaparım."
Yani yıllardır tek taraflı olarak belirlenen ücret ve çalışma koşullarımızın aynı şekilde düzenlenmesi, bu kanunla da devam ettiriletektir. Ekonomik ve sosyal haklanmiz bugün olduğu gibi yine siyasi
iktidarların iki dudağına, onların insafı ve merhametine bırakılacaktır.
Oysa bizim geleceğimiz başkalarının takdirine bırakılamaz. Artık kendi geleceğimiz üzerinde söz ve karar sahibi olmak istiyoruz. Bunun için toplu sözleşme ve grev hakkımızı kullanmakta kararlıyız.
5

Toplu sözleşme ve grev hakkımızı kullanmak istediğirnizi, bize
"Anayasa yasaklıyor." diyorlar. Ancak hiç kimse bu yasağı da gösteremiyor. "Anayasa yasaklıyor." adı altında yasakçı niyetler perdelenmek isteniyor. Çünkü, yasak Anayasa'da deqil, siyasi iktidarın kendi
kafasındadır.
Bu yasakçı yaklaşımla ülkenin demokratikleşmesi
mümkün de~i1dir. Türkiye'de ekonomik, sosyal ve siyasi alanda yaşanan sorunların çözümlenememesi,
demokratik düşüncenin egemen olrnamasın, dandır.
Kamu emekçilerinin, grevli, toplu sözleşmeli bir sendika yasasıyla donatılması, örgütlenmenin
önünün açılması, ülke demokrasisinin gelişimine de katkı sunacaktır. Ve biz diyoruz ki; "Se'ndikasız demokrasi, grevsiz, toplu sözleşmesiz de .sendika olmaz."
Şimdi toplu sözleşme ve grev hakkımızın Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen bu zihniyet biz sandlkalarımızı kurduğumuzda da,
sendika kurmak yasak diyordu. Ama biz her türlü baskıya karşı sendikalarımızı kurduk. Nasıl ki, sendikalarımızı kurduk ve engel1eyemedilerse, şimdi de toplu sözleşme ve grev hakkımızı kullanacağız.
Sendikalarımızı kurduğumuz 1990 yılından bugüne sınıf mücadelesi tarihinde yeni bir sayfa açtık. Sendikal hak ve özgürlüklerimiz
için sayısız onurlu ve haklı eylemi başardık.
Grevli, toplu sözleşmeli sendika için onbinlerce kamu emekçisi
adli veya idari soruşturmalara uqradı, coplara, saldırılara maruz kaldı.
Ancak bugün kazandıklarımızın elimizden alınmasına karşı koymak zorunda olduğumuz gibi, demokratik ve toplu sözleşmeli sendikal haklanrnızı alana dek, fiili ve meşru mücadelemizi sonuna kadar
sürdürmeliyiz.
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FAALİYETLERİMİz
25-26 Mayıs 1996 tarihinde yapılan III. Olağan Genel Kurul
sonrası Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler (L Nilgün AKLAR, Yıldız
AKTUNEL, Nurettin FARIMAZ, Yaşar YÜCEL, Hayri DUMAN, Dilfiraz KOÇHAN, Hüseyin ÇAGLi)R, Tuncer TEKIN, Kemal EROGLU) ilk toplantısında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak görev
dağılımı yapmıştır.
8 Haziran 1996 tarihinde "Habitat II" gerçeği gözönüne alınarak, Türkiye ve dünya kamuoyuna bir kez daha aktararak, Hükümeti
taleplerimizi kabul etmeye zorlamak için, kitleseloturma
eylemine
Yönetim Kurulu üyemiz L Nilgün Aklar, Hüseyin Çağlar, Dilfiraz
Koçhan, Yıldız Altunel, Tuncer Tekin ve sendika üyelerimiz katılarak
gözaltına alınmışlardır.
16 - 17 - 18 Ağustos 1996 tarihlerinde ıstanbul'da yapılan
Konfederasyonumuzun
i. Olağan Genel Kurulu'na 12 delege ile katılarak, "SSK'nın Sorunları ve Çözüm Önerileri" ile ilgili sendikamız bir
önerge sunmuş, konuyla ilgili verilen diğer önergelerle birlikte Genel
Kurul'dan geçirilmiştir. KESK Genel Yönetim Kurulu'nda MYK üyemiz Tuncer Tekin aday gösterilerek seçilmiştir.
27.05.1996
- 06.10.1996
tarihleri arasında MYK üyelerimiz
Kemal Eroğlu ve Yaşar Yücel Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Bursa illerine, MYK üyemiz Diliiraz Koçhan Diyarbakır, Batman, Ş.Urfa, Gaziantep illerine ve Mardin' e giderek Mardin Temsilciliği açılışına da
katılmıştır.
MYK üyemiz Tuncer Tekin Bolu, Zonguldak, Bartın ve
Karabük illerine, MYK üyelerimiz L Nilgün Aklar ve Hayri Duman
Ordu, Ünye, Giresun, Trabzon ve Rize illerine giderek örgütlenme ve
eğitim faaliyeti yürütülmüştür.
Toplu Iş Sözleşmesi Sekreterliqimizce hazırlanan TIS taslağı, ilgili taraflara iletilmiş ve bu doğrultuda 1 Ağustos 1996 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 29 Ağustos 1996 tarihinde Bakanlık Müsteşarı, 6 Eylül 1996 tarihinde SSK Genel 'Müdürü ile qörüşülmüş ve olumlu sonuçlar alınmıştır.
Bakanlık, SSK, Bağ-Kur ve IIBK'daki üyelerimizden oluşan ve
Genel Merkez yöneticileri başkanlığında ilgili kurumların mevzuatla rının ve idari düzenlemelerin takibinin yapılması ve buna bağlı olarak,
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çözüm ve düzenlemeler
ve DEGERLENDİRME"

ile ilgili çalışmalar yapılmak
komisyonları kurulmuştur.

üzere "İZLEME

SSK'nın içinde bulunduğu krizin çözümüne yönelik Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan 506 ve 4792 sayılı Yasalardaki değişikliklerle ilgili görüşlerimizi Temmuz 1997 tarihinde Bakan Necati ÇELİK'in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptığı basın toplantısına aynı gün alternatif bir basın toplantısı düzenlenerek, televizyon
ve yazılı basında konuyla ilgili gerekli kamuoyu yaratılmıştır.
SSK' da kurulu dernek ve vakıflar konusunda
tavrını oluşturarak olumsuzluklarını dile getirmiştir.

Genel Merkez
.

DERNEKLER:
- 5 Nisan Kararları ve kamu harcamalarında
tasarruf genelgeleri ile birlikte, başlangıçta sağlık tesislerinde daha sonra idari ünitelerde dernekleşme hızlandırılmış olup, şu anda hemen hemen tüm sağlık tesislerinde ve idari ünitelerde dernekler kurulmuştur.
- Genel Müdürlükçe hazırlanan tek tip tüzük örneği ile dernekleşme teşvik edilmiştir. f
- Hazırlanan tek tip tüzüktc, Genel Kurul kararları ipotek altına
alınmış, Baştabip veya Sigorta Müdürü Derneğin Başkanı veya Fahri
Başkanı, Baştabip Yardımcısı ve Hastane Müdürlerinin (İdari Ünite lerde Sigorta Müdür YardımcıIarı) Denetleme Kurulu üyesi olmaları tüzükte yer almıştır.
- Dernek gelirleri aidatlar, Kurumun hizmet götürdüğü emekçi
kesimlere verilen hizmet karşılığı alınan ücret veya yapılan baqışlara
dayanmaktadır.
- Bunun sonucu olarak, Kurumun asli görevleri olan bazı hizmetler ücretli hale getirilmiştir. Örneğin hasta ziyaretçilerinden alınan
~
ili:r~ti, Sağlık Karnesi ücreti, Sa!;jlık Kurulu Ra oru ücreti, hizmet belge~i çıkarılma ücreti, teminat çözme ücreti, emekli edilenlercıei1' alınan bağışlar vb. - - .~
Toplanan qelirler genellikle binaların bakım ve onarımı, mefruşat, bilgisayar alımı, kırtasiye malzemeleri alımı, lokal ve misafirhane açma, personel istihdamı için .harcanmakta ise de, gelir ve giderlerin tam bir denetimi de yapılamadığından
farklı harcamalar da yapılmaktadır. Televizyon, cep telefonu alımları gibi.
i
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- Söz konusu derneklerin, kurulu çalışmaları tamamlanan Vakıf
Şubelerine dönüştürülmesi
ve gelirlerin bir bölümünün sözkonusu
vakfa devredilmesi düşünülmektedir.
- 4792 sayılı yasaya göre idari ve mali yönden özerk olması
gereken Kurum Idari ve Sağlık Tesislerinin ihtiyacı olan her türlü aracı ve tıbbi cihazı, binalarının bakım ve onarımını veya sosyal tesislerini Kurum bütçesinden ayıracağı ödeneklerle karşılarnalıdır.
- Idari ve Sağlık Tesislerinin personel ihtiyacı Kurum kadrolarına yapılacak atamalarla giderilmelidir.
- Ücretli olarak yürütülen hizmetler Kurumun asli görevleri, zorunlu hizmetleri olduğundan, söz konusu hizmetlerden alınan ücretIere son verilmeli, Genel Kurullarından alınacak kararlarla dernekler
feshedilerek, birikimleri Kurum bütçesine aktanlmalıdır.

VAKıF:
- Çeşitli kurum ve kuruluşlardaki örneklerine bakılarak, üyelerine orta ve uzun vadede bazı sosyal yardımlar sağlamak amacıyla kurulduğu vakıf senedinde belirtilmektedir.
- Kurucular Kurulu' nun oluşturulması tümüyle anti-demokratik
yapılmış, sanki Vakıf kurucu üyesi olmak için Kurum üst yönetiminde'
görevli olunması gibi bir uygulamaya gidilmiştir.
- Vakıf gelirleri olarak üyelerden alınan aidatıarın nemalandınlması ile birlikte, görüntüleme merkezleri açılması, ihalelere girilmesi
vb. düşündürücü işlevlerde amaçlanmıştır.
- Sağlanacak yardımlar ölüm veya 10 yıllık (5 yıllık geriye doğru borçlanma sağlanarak) aidat ödeme koşuluna bağlanmış olup, sürekli gelir yerine toptan ödeme esas alınmıştır.
- Vakıf Yönetimi, Kurum Üst KademeYönetimi'nin
vesayetine
terk edilmiştir. Değişen Üst Kademe Yönetimi ile birlikte Vakfın geleceği tartışılmalıdır .
.- Üye sayısı şu anda 5.000
larının % 10'unu bulmaktadır.

civarında olup, tüm Kurum çalışan-

- Enflasyonun % 100'lere seyrettiği ülkemizde uzunu vadede
alınacak toptan ödemelerin alım gücünün ne olacağı düşündürücüdür.
KESK'inll. GYK Toplantısında alınan karar gereği demokratik
devlet. halk için bütçe talebi ile ilgili olarak 1997 Bütçesine karşı 14
9

Aralık 1996 tarihinde yapılan Ankara Yürüyüşüne Sendikamız şube
ve temsilciliklerimizle birlikte kitlesel katılmıştır. .
DISK'in 22 Aralık 1996 tarihinde Kocaeli'nde düzenlediği
"Özgürlükçü, Demokratik Türkiye" eylemine Kocaeli Şubemiz destek
vererek gerekli duyarlılığı göstermiştir.
1997 yılına ait takvim bestınlarak.
mize gönderilmiştir.

tüm şube ve temsilcilikleri-

Türk-Iş'in 05.01. 1997 tarihinde düzenlediği yürüyüşe ve mitinge şube ve temsilciHklerimizle birlikte destek verilmiştir.
19 Ocak ı997 Pazar günü Istanbul Şişli Abide-i Hürriyet Meydanında saat: 1l.3Ö'da
HADEP, Haklar ve Özgürlükler.Platformu ile bazı demokratik kitle örgütlerinin düzenlemiş olduğu "Bu Memleket Bizim, Çetelere Bırakmayacağız."
Mitingine Genel Merkez Yöneticilerimiz ile Istanbul Anadolu ve Istanbul Avrupa Yakası Şubelerimiz destek vermişlerdir.

sır.

KESK'den alınan 24.02.1997
tarih, 97/86 sayılı yazı doğrultusunda GREV ve TIS talepli dilekçe örnekleri çoğaltılarak şube ve
temsileiliklerimize gönderilip, KESK aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na
iletilmiştir.

Yurttaştan yurttaşa iletilen;
- Suç örgütlerini kuranların ve onlara görev verenlerin yargı
önüne çıkartılmasını,
- Olayı oluşturan kişi ve mercilere baskı yapılmasını,
- Kirli iş ve ilişkilerin devlet sırrı şemsiyesi altına gizlenmemesini,
- Devletin kendi yurttaşları aleyhine çalışacak servisler kurmarnasım,
- Ülkemizin bütün uluslararası platformlarda
faili meçhuller,
yargısız infazlar ve uyuşturucu trafiğindeki % SO'lik payı ile anılmaktan çıkmasını,
- Bütün bunların bir demokrasi suikastine uğramadan bir an
önce gerçekleşmesini istemek anlamırıda şube ve temsilciliklerimizle
birlikte 1 Şubat 1997 tarihinden itibaren saat: 2100'de
bir dakikalık
ışık söndürme eylemine destek verilmiştir.
.
i
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8 Mart 1997 tarihinde "Kadınlar Artık Örgütlü" adıyla saat:
11.üü'de Abide-i Hürriyet Meydanında yapılan mitinge Genel Başkan L. Nilgün AKLAR ve üyelerimiz katılmıştır.
.
"Barış için Bir Milyon İmza" Kampanyasına şube ve temsilciliklerimizle birlikte destek verilmiş olup, imza listeleri Konfederasyonumuza iletilerek Meclis'e verilmiştir.
.
13 Nisan 1997 tarihinde Ankara'da ülkemizde demokratikleşmenin önünü açmak ve Susurluk'ta ortaya çıkan devlet - çete ilişkisini bütün boyutlarıyla açığa çıkarmak anlamında yapılan mitinge şube
ve temsilciliklerimizle kitlesel destek verilmiştir.
İstanbul Abide-i Hürriyet Meydanında
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ,
DİSK, KESK'in birlikte yaptı~ı 1 Mayıs mitingine Genel Başkan L.
Nilgün AKLAR, Hukuk Sekreterimiz Tuncer TEKİN ve ıstanbul Şubelerimiz, Kocaeli Şubemiz, Sakarya T emsilciliqirrüz ve yakın illerdeki
. üyelerimiz katılmıştır.
Aynı gün Ankara ve diğer illerde yapılan 1 Mayıs mitingine Genel Merkez yöneticilerimiz, şube ve temsilciliklerimiz katılmışlardır.
7 -8 Nisan 1997 tarihleri arasında yöneticilerimize sendikal işleyiş, sendikal anlayış, günümüzde sendikaların durumu ve sorunları
konusunda Harb-ış Sendikası uzmanları tarafından e~itim verilmiştir.
7 Haziran 1997 tarihinde yapılacak temsilciler toplantısına
tüm temsilcilerin ça~rıldı~ı ve çoğunluğun katılımı ile temsilciler toplantısı yapılmıştır.
Hepinizin de bildiği gibi, siyasi iktidarlar kamu çalışanlarının
haklı istemlerini yerine getirmeyip, onların üzerlerine şiddetle, baskıyla gitmekte, sindirmeye, köleci mantığı oturtmaya çalışmaktadır.
Kamu çalışanlarının sorunlarına çözüm arayacaklarına,
hakların da soruşturma açmakta, sürgünlere başvurmakta, en meşru ve demokratik haklarını kullanmalarına tahammül edemeyerek, çalışma barışını bozucu tavır sergilemektedirler.
Bunun en önemli göstergesi de Sendikamız ve aynı kuruluşlarda örgütlü bulunduğumuz SES ve TTB' de de nicelik ve niteliğe bakılmaksızın salt siyasi kadrolaşmalarım
saqlarnak amacı ile sürgünler
başlatmışlar ve gelinen sürece kadar da bu uygulamaları devam etmektedir.
II

Tüm bu verilerden yola çıkarak 06.10.1996
tarihinde yapılan
Başkanlar Kurulu'nda alınan karar gereği oluşturulan Baskı ve Sürgünleri Izleme Komitesi'nde görevalan Basın-Yayın ve Halkla Ilişkiler
Sekreterimiz Diliiraz KOÇHAN, Sosyal ve Dış Ilişkiler Sekreterimiz
Kemal EROGLU, Örgütlenme Sekreterimiz Yaşar YÜCEL, sözkonusu baskıcı tutumun deşifre edilmesi ve karşı duruşun nasıl serqileneceğinin tespitini saptamak için, SES, TIB ve Emekli-Sen ile birlikte ilk
toplantısını yapmış, alınarı ortak karar gereği Ekim ayı içinde ortak
basın toplantısı yapılarak, karşı duruşumuzkamuoyuna
deklare edilmiştir. Daha sonra yapılan periyodik toplantılar sonucu Ankara Yürüyüşü önerisinde görüş birliğine varılmış, Şube ve Temsilciliklerimizden
görüş sorulmuştur.
Yukarıda da değinildiği üzere, diğer sendikalarla birlikte, bu
haksız tutuma karşı koymak gerekliliğinden yola çıkarak 1 Mart 1997
tarihinde Tüm Sosyal-Sen ve SES'in ortaklaşa, TIB ve Sosyal Hizmet
Uzmanları Derneği'nin katkıları ile, "Sürgünle Kadrolaşmaya, Balyozla Özelleştirmeye, Çeteyle Suskunlaştırmaya karşı Insanca Yaşam Yürüyüşü" adı altında eylem kararı alınmıştır.
Eylemin alt yapısını oluşturmak amacı ile, sürgünler adlı broşür,
bildiri ve afişler büyük bir özveri ile hazırlanmış, militarist güçlerin, bir
hafta boyunca tehdit ve baskılarına rağmen eylem gerçekleştirilmiştir.
Eylemde dile getirdiğimiz taleplerimiz, Tüm Sosyal - Sen ve
SES Yönetim Kurullarından oluşan bir heyetle 14.03.1997
günü saat: 17.30'da,
Cumhurbaşkanı
Sn. Süleyman DEMIREL ile yapılan
görüşmede dile getirilmiştir.
Bütün düzen partilerinin siyasal iktidarın vazgeçilmez silahı
olan sürgün, Refah-Yol iktidarı döneminde. başta işkollarımız olmak
üzere bütün kamu emekçilerine v~ sendikal örgütlülüklerine yönelik
açık saldırı dalgası haline gelmiştir.
Sendikamız Tüm Sosyal - Sen de bu uygulamadan nasibini almış ve altına imza atılan uluslararası sözleşmeler dahi ihlal edilerek,
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Eğitim Sekreteri Hayri DUMAN ve daha pek çok üyemiz hukuk tanımazlıkla sürgün edildiklerinden, bununla ilgili olarak:
- Çalışma ve SosyalGüvenlik
Bakanı'na;
- Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Hayri
DUMAN'la ilgili Necati ÇELIK'e çekilmek üzere faks eylemi gerçek12

leştirilmesi için KESK' e baqlı sendika genel merkezleri dahjl Şube ve
T emsilciliklerimize fax' metni gönderilmiştir.
Yine, Kasım/1996
ayı içinde; 3917 sayılı yasayla SSK çalışanlarına verilen ek ödemeler konusunda Genel Merkezimiz, Bakana ve
SSK Yönetim Kurulu üyelerine verilmek üzere taleplerimizi içeren birer dosya hazırlamıştır.
Aynı konuyla ilgili Genel Merkezimiz tarafından hazırlanan afiş,
bildiri ve 9.12.1996
tarihinde tüm illerde okunacak olan basın açıklaması metinleri tüm Şube ve ternsilciliklerirnize göönderilmiştir.
Genel Merkez tarafından da ek ödemelerin adil dağılımına ilişkin yapılan basın açıklamasının ardından Ankara'da yapılan' kitlesel
basın açıklamasının olduğu tarihte SSK Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu üyeleri ile görüşülerek hazırlanan dosyalar verilmiştir. Yine ek
ödeme çalışmasını yapacak olan Komisyon'da görevalma
talebimiz
SSK Genel Müdürlüğü'na
ve bu talebimizle ilgili yazı ve dosya Bakana 'da gönderilmiştir.
. Bilindiği gibi ek ödeme dağılımı Sendikamız talepleri doğrultusunda gerçekleşmemiş, ancak cari yıl için yıllık izinlerin tamamında ek
ödeme ödenir şeklindaki talebimiz yaşama geçmiştir.
Ek ödeme belirlemesinden sonra yine Genel Merkez' den doğru bir basın açıklaması yapılmıştır.
- 27 Mart 1997 günü TRT- 1 'de yayınlanan "Çalışma hayatı ile
ilgili sorunların tartışıldığı" Açı Programına Genel Sekreter Yıldız AlTUNEL ile Sosyal ve Dış Ilişkiler sekreteri Kemal EROGlU katılmışlardır.
- 1997 bütçesi ve mücadele perspektiflerini belirlemek için yapılacak forumun düzenlenmesine MYK üyemiz Diliiraz KOÇHAN görevlendirilmiş olup, SES ile birlikte 25.11.1996
tarihinde geniş üye
katılımıyla sözkonusu forum gerçekleştirilmiştir.
- 01. 12. 1996 - 08 12.1996 tarihleri arasında Ankara'da yapılan KESK'in Kuruluş Yıldönümü etkinliklerinin organizasyonunda
MYK üyemiz Yıldız AL TUNEl görevlendirilmiş olup, etkinlikler başarılı bir biçimde sonuçlandırılmıştır.
- MYK üyelerimiz Hüseyin ÇAGLAR ve Tuncer TEKIN Konfederasyonumuz ile lsveç Kamu Çalışanları Konfederasyonu (TeOl'nun
13

ortaklaşa düzenlediği 1. aşaması olan ve 12.13.14.15.
tarihinde yapılan Eğitim çalışmasına katılmıştır.

Aralık 1996

Konfedarasyonumuz
ile Is(TCO)'nun ortaklaşa düzenlediği Eğitim Çalışmalarının 1. aşaması olan ve 16- 19 Ocak
1997 tarihinde yapılan Eğitim Çalışmasına katılmıştır.
- MYK üyemiz Dilflrez KOÇHAN

veç Kamu çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

ii
i .

- Konfederasyonumuz
ile Isveç Kamu Çalışanları Konfedarasyonu (TCO)'nun ortaklaşa düzenlediği Eğitimcilerin Eğitimi çalışmasının 2. aşamasına 5 - 6 - 7 Aralık 1997 tarihinde Genel Basın Yayın
Sekreterimiz Dilfiraz Koçhan katılmıştır.
- KESK Muş Şubeler Platformu'na bağlı sendikaların ortak olarak tuttukları mekanın açılışına MYK üyelerimiz Yıldız AL TUNEL ve
Dilfiraz KOÇHAN Sendikamızı temsilen katılmışlardır.
- Bursa Temsilciliğimize Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun
20.01.1997·tarih,
40 sayılı kararı ile Şube olma yetkisi verilerek, Şube sayımız 18'e çıkarılmıştır.
- MYK üyemiz Yıldız ALTUNEL ve Hüseyin ÇAGLAR, ızmir,
Muğla, Aydın, Afyon; Uşak, Denizli, Manisa illerine giderek, örgütlenme ve eğitim faaliyetleri yapmışlardır.
- KESK Muş Şubeler Platformu'na yapılan hukukdışı uygulamalar üzerine Genel Başkanımız L Nilgün AKLAR, KESK Inceleme
Heyeti'nde yer alarak 16.01. 1997 tarihinde Muş iline gitmiştir.

44. SSK GENEL KURULU'NA ÖNERGE VERDiK
7 - 8 Ağustos 1997 tarihinde yapılan 44. SSK Genel Kurulu'nda biz çalışanlara söz hakkı verilmemesi nedeniyle Sendikamız
Genel Merkezi SSK' da çalışan ve hizmet alanları temsil eden SES ve
Emekli-Sen ile birlikte sözkonusu Genel Kurul'un birinci gününde Genel Müdürlük önünde ortak basın açıklaması yapmıştır.
Genel Kurul'un ikinci gününde ise "Ortak Basın Açıklaması"
. metninde yer alan Sendikamızın SSK'ya yönelik çözüm önerilerini
içeren bir önerge Divan'a verilmiştir. Divan Başkanı Prof. Dr. Salper
SÜZEK tarafından Genel Kurul'da okunan önergemizdeki görüş ve
taleplerimiz sonuç bildirgesinde de yer almıştır.
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(ÖNERGEMiZ)
SSK GENEL KURULU DivAN BAŞKANLlGI'NA
Bugün SSK'nın tartışılır bir konuma gelsinde, SSK'nın bugüne
. kadar özerk ve demokratik bir şekilde yönetilmemiş olmasının, kuruluşundan bu yana Kurumun kaynaklarına siyasi iktidarlar tarafından el
konulmuş olmasının (1965 - 1993 döneminde hükümetlerin el koyduğu SSK kaynaklarının tutarı 20 milyar dolardır.) 51 yıl boyunca Kurumatek kuruş katkısı olmayan devletin Kurumun bütün tasarruflarında sözsahibi olmasının, prim borçlarını affeden, yalnızca siyasi yatınrnlsnnı düşünerek hizmet borçlanma yasaları çıkarmış olmasının
önerıli bir rolü vardır. Kurum hizmetlerinden yararlananlar ile bu hizmet sunanların tümünün birlikte karşı karşıya oldukları sorunların çözününde SSK'da çalışanları örgütleyen Tüm Sosyal - Sen olarak öncelkle SSK 'nın yeniden yapılandırılması gerektiğine inanıyoruz.
1946 yılında yürürlüğe giren 4792 sayılı Kuruluş Yasası'nın ı.
naddesinde Kurumun idari ve mali açıdan özerk olduğu belirtiliyor.
1946 yılındaki özerkliğin 1997 yılında olduğuna inanmıyoruz. 1946
'ılında Kurum çok daha özerkti, kararlarını daha bağımsız, daha ranat alabiliyordu ama son yıllarda Kurumun kendi bünyesinda karar alma süreci sona ermiştir.
SSK Genel Kurulları her yıl yapılırken, aynı zamanda ibra organı görevi görürken, bu görevi şimdi TBMM KıT Komisyonu yerine
getirmektedir. SSK Genel Kurulları her yıl toplanmalı ve önemli konularda karar ve ibra yetkisi tanınarak, danışma organı olmaktan çıkanlmalıdır. SSK Yönetim Kurulu genişletilerek, tümüyle Kurumdan
hizmet alanların temsilcileri ile kurum çalışanlarının temsilcilerinden
oluşturulmalıdır. Ancak bu durumda Kurumun yönetimin demokratik
ve özerk olduğu iddia edilebilir.
Halen SSK Yönetim Kurulu üçlü kararname ile atanan ve hükümet politikalen doğrultusunda hareket eden dört üye (Genel Müdür, Genel Müdür Yrd., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi ve Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Ternsilcisi) ile Genel Kurullarda üç yıl süreli seçilen Türk-Iş, TıSK ve Emekli Cemiyeti T emsilcilerinden oluşmaktadır. Atama ile gelenlerin çoğunlukta olduğu yetmezmiş gibi işçi ve emekli cemiyeti temsilcilerinin de ne ölçüde emek15

ten .v~ emekçiden yana
Kurulu siyasi iktidarların
getirilmiştir. Refah - Yol
ların altında bu üyelerin

tavır aldıkları tartışmalıdır. Mevcut Yönetim
baskı ve sürgün politikalarının aracı haline
döneminde yaşanan bütün sürgün ve atamaimzaları bulunmaktadır.

Devlet sosyal güvenli~in finansmanına katkıda bulunduğu oranda SSK yönetiminde temsil edilmelidir. Sosyal güvenlikteki finarsrnan
açığının kapatılması için SSK gayri menkullerinin satışı yoluna gidilmemelidir. SSK $a~lık Tesislerinin sağlık işletmesi haline getir lerek
özelleştiriimesi girişimlerine son verilmelidir. Bu konuyu açtığımızda
Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin krizde olduğu gözardı eiilemez bir gerçektir. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik, bir bütün olaraktartışılabilir. Tek' tartışılmaz konu sağlıktır. Sosyal güvenlik hizmetnin
içinde olan sağlık hizmeti bir kamu hizmetidir. Sağlık hizmetinin pyasa tarafından sunulması halinde ihtiyaç duyanlar bu hizmetlerden ~elir düzeylerine göre yararlanacaklardır.
Gelirin kesilmesi ya da azalrrası bu hizmetlerin de kesilmesi ya da azalması anlamına gelecektir.
SSK Dispanserleri ve hastanelerin sigortalı sayısının yoqun oı
duqu bölgelerde yeterli sağlık personeli istihdam edilmesi, verilen saqlık hizmetlerinin çağa uygun bir şekilde verilmesi, emeklilerin yaş ve
fiziksel durumlarının gözönüne alınarak onlara yönelik sağlık hizmetlerinin verildiği yeni birimlerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması ge- .
rekmektedir.
'
Ne yazık ki, özelleştirme eğiliminin dışında kalan bir çok kişi ya
da kurum iyi niyetli bir yaklaşımla emeklilik ve prim ödeme gün sayısının arttırılmasını istemektedir. 40 yaşında emekli olunduğu yönündeki iddia gerçekçi deqildir. SSK'nın ağırlıklı emekli olma yaşı 50 ve
üstüdür. Kaldı ki, SSK'nın bugünkü duruma qelmesinde erken emekliliğin rolünü kabul etsek bile sadece emeklilik yaşının yükseltilmesi
SSK'nın sorunlarını çözmeyecektir. SSK'nın kurtarılması konusunda
fikir beyan edenlerin aklına nedense emeklilik yaşının yükseltilmesi
geliyor. Emekçilerinden bu konuda fedakarlık isteniyor. Sermaye ve
devlet ise, hiçbir fedakarlık göstermek istemiyor.
Devlet sosyal güvenliğe katkı yapmadıkça işsizlik sigortası ve iş
güvencesi kabul edilmedikçe emeklilik yaşının yükseltilmesirn kabul
edemeyiz Emeklilik yaşının yükseltilmesi, Türkiye'de ortalama yaşam
16
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beklentisi ve istihdam koşulları gözönüne alındığında, çalışanların büyük bir bölümü emekliliğe hak kazanamama tehlikesiyle karşı karşıya
kalacaklardır.
'
Sosyal Güvenlik Sisteminin krize girmesinde prim ödeyerek
sosyal güvenlik hizmetinden yararlananların hiçbir suçu yoktur .. Sistemin krize girmesinin esas sorumluluğu sermaye yanlısı politikaları uygulayan devlettir. Dolayısıyla krizden kurtulmak için de sorumluluk
devlete düşmektedir. Dünyanın hiçbir uygar ülkesinde sadece çalışanların ve işverenlerin ödediği primlerle işleyen sosyal güvenlik sistemi
yoktur. Sonuç olarak; Devletin katkı yapmadığı bir ortamda Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sorgulanması yanlıştır.
Sosyal Güvenlik konusundaki çözüm, ekonominin geneli üzerine bir tartışmayı zorunlu kılmaktadır. Konunun tarafı olan türri ücretli çalışan grup temsilcilerinin örgütlerinin içinde yer alacağı bir tartış- ,
ma olmadıkça konunun çözüme kavuşturulması mümkün değildir.
Demokratikleşmeye
olan ihtiyacımızı tekrarlıyor, tarafların tamamının temsil edilmediği platformlarda alınacak sosyal politika kararları eksik olduğundan, sorunlarımızın çözümünün hizmeti alan ve
veren kesimlerin çoğunlukta olacağı Yönetim Kurulu'nun oluşturlmasından geçtiği TÜM SOSYAL-SEN olarak vurguluyoruz.

TÜM SOSYAL-SEN
GENEL MERKEZI
(DILEK VE TEMENNILER KOMiSYONU RAPORU)
44 GENEL KURUL
DivAN BAŞKANLIGINA
Genel Kurulca Dilek ve Temenniler Komisyonu'na seçilen işçi
delegelerinden İşçi Emeklileri Temsilcisi Cemil Külyaşar, İşçi T emsilcisi Ahmet Kasımoğlu. Yusuf Doğan ve İşveren Temsilcisi Hakkı Kızı!oğlu, Yaşar. Özürsoy ve kurum yetkililerinden Bilgi İşlem Dairesi
Başkanı Fatih Atabek, Tahsisler Dairesi Başkanı Celal Tozan' ın iştirakleri ile 07.08.1997
günü saat 15.00'de Kurum Genel Müdürlüğü
ek binasındaki Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı toplantı odasında toplanarak aralarında Başkanlığa Hakkı Kızıloqlu'nu, Raportörlüğe Ahmet
Kasımoğlu'nu getirerek çalışmalara başlamıştır.
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Komisyonda, ewelki Genel Kurullarda dilek ve öneriler komisyonunun almış bulunduğu kararlarla Divan başkanlığı' na verilen öneriler ve ayrıca tarafımıza iletilen konuların genel bir değerlendirilmesi
yapılmış ve Komisyonumuz SSK'nın rasyonel ve günün koşullarına
.uygun bir hizmeti yapabilmesi için aşağıda belirlenen konuların Genel
Kurulumuza sunulmasına karar vermiştir.

ir

i·

II

i:

1. Geçen dönem Dilek ve T emenniler Komisyonu raporunda
yer alan konular büyük bir çoğunlukla yerine qetirilmerniştir. Sadece
Komisyon raporu olarak kalmıştır. Komisyonun raporlarının dikkate
alınacağı bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Diğer taraftan hazırlanacak yasal düzenlemelerde bu durum gözönünde bulundurulmalıdır.
2.4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kuruluş Kanunu ile ilgili öncelikli önlemler;
Sosyal güvenlikle ilgili yapılacak reformun başarılı olabilmesi
için Kurum Teşkilat Kanunu'nda da acil değişikliklere qidilmelidir.
Komisyonumuz, konunun aciliyeti nedeniyle çıkarilacak bir yetki kanunu çerçevesinde önlemlerin kanun hükmünde karamamelerle
bir yıl içinde alınması gerektiği düşüncesindedir.
Bu çerçevede;
- SSK'nın yönetimi devlet ağırlıklı olmaktançıkartılarak
işveren
Ve işçi ağırlıklı bir yönetim yapısı getirilmelidir. (İşçi kesimi temsilcileri Kurum çalışanlarının da Yönetim Kurulu'nda temsil edilmesi haklarının bulunması gerektiğini önermiştir.)
SSK'nın bugünkü duruma gelmesinde önemli roloynayan siyasi iktidarların uygulamalarına bu şekilde son verilebilecektir.
- Sosyal Sigortalar Kurumu'nun siyasi iktidarlarca bir istihdam
yeri olarak görülmesinden vazgeçilmelidir.
Kadrolaşma amacıyla yapılan bu tür uygulamalar SSK'nın idari ve mali yükünü daha da arttırmaktadır.
- SSK'nın personel statüsünün, ücret ve istihdam şartlarının yeniden ve günün şartlarına uygun şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
(Kurum personeli 1475 sayılı Iş Kanunu'na tabi olarak çalıştırılmalı ve
506 sayılı Kanun kapsamına alınrnahdır.)
- Kurum Teşkilatı, 2000'1i yılların özelliklerine göre bütünüyle
yeniden organize edilmelidir.
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. 3- SSK'nın sahip oldugu gayrimenkullerin
tilmesi saqlanmalıdır.

karlı bir şekilde işle-

4- Işveren temsilcisi tarafından, SSK'nın saqhk tesislerinin mülkiyeti Kurum'da kalmak şartıyla saqlık işletmeleri haline dönüştürülmesinde yarar oldugu önerilmiştir. Bu öneriye işçi ve işçi emeklileri
temsilcileri karşı çıkmıştır.
5- Kurumun sağlık ve idari tesislerinde kurulu bulunan derneklerin denetimlerinin yeterli derecede saqlanamamasından
dolayı, Kurum bünyesindeki faaliyetlerine son verilmelidir.
6- Devlet, gelişmiş ülkelerde oldugu gibi belirli oranda prim
ödeyerek sosyal güvenligin finansmanına katkı sağlarnalıdır.
Istege baqlı sigortalılıkta nimet-külfet dengesi kurulacak düzeyde prim oranları yükseltilmelidir.
i

Sigorta prim oranları, sigorta lı çalıştırılmasını özendirecek
oranda düşürülerek kayıtdışı çalışanların da sisteme dahil edilmesi sağlanmalıdır.
Prime esas kazanç üst sınırı ise yükseltilerek
üzerinden prim alınmalıdır.

gerçek

ücretler

Etkili denetim yapılarak sigorta lı sayısının artması s~ğlanmalı; .
kaçak işçi çalıştırma, bordroda düşük ücret gösterme, daha az süre çalışma göstermeleri önlenmelidir.
Sosyal yardım zammı gibi prim karşılığı olmayan
ler için genel bütçeden payayrılmalıdır.

yükümlülük-

SSK'nın finansal yapısını bozan prim affı, borçlanma
si amaçlı uygulamalara son verilmelidir.

gibi siya-

. Topluluk sigortasına tabi noterler ve avukatların emekliliklerinde sağlık sigortasından yararlandıkları dikkate' alınarak prim oranları
yükseltilmelidir.
Hizmet birleştirilmesinde sandıklararası
7 yıl degiı, hizmetin tamamı esas ahnrnalıdır.

kaçışı önlemek için son
.

Tarım sigortalılarında

istismarın önüne geçilmelidir.

SSK ilaç fabrikasının

üretim kapasitesi ve çeşitliliği arttırılmalı-

dır.
. itibari hizmet uygulamasında
nrnına son verilmelidir.

meslekler esas alınmalı, işkolu ay-
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7- Sosyal Güvenlik Temel Yasası çıkartılmalı, sosyal güvenliğin

sağlandığı haklarda norm ve standart birliğine gidilmeli, sosyal güvenlik standartları

uluslararası standarda

yükseltilmelidir.

.

8- Sosyal güvenlik numarası nüfusun tümünü kapsayacak şekilde ve tek bir numara olarak düzenlenmelidir.
'
9- SSKnın şuanda hizmet götürdüğü nüfusun 28 milyon olduğu gözönünde tutulduğunda sunulacak hizmetlerin bilgisayar ortamında yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle süratle otomasyona
geçebilmesi için gerekli olan bilgisayar yatırımı yapılmalıdır.
.
10- Sağlık hizmetlerinin satın alınmasında kurumu ve siqortalıyı korumaya yönelik tedbirler artırılmalı, satın alınan hizmetlerin Kurum tarafından da yerine getirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.

11- ışyeri hekimlerinin işyerinde istihdam edilmesi ile ilgili olarak işvereniere çalıştıracakları hekimi seçme yetkisi tanıyan yasal dü. zenlemeler yapılmalı ve işyeri hekimlerinin istirahat verme süresi tek
tabipler için tanınan süre kadar olmalıdır.
07.08.1997

Teşekkür ederiz.
Hakkı KIZILOGLU
Başkan
Ahmet KASIMOGLU

Üye'

Yaşar QıGÜRSOY

Uye

Cemil

~YLYAŞAR
Uye

Yusuf DOGAN

Üye

5. GYK toplantısı sonucunda alınan karar gereği Sivas Katliamının yıldönümü olan 2 Temmuz 1997 tarihinde kitle örgütlerinin
ve sendikaların birlikte organize, ettiği' mitinge Ankara ve yakın illerdeki şube ve temsilciliklerimizle birlikte kitlesel katılım sağlanmıştır.
Sendikamız tüzel kişiliği adına Sendikamız Genel Sekreteri Yıldız Altune! ve Genel Örgütlenme Sekreteri Yaşar Yücel'in SSK Yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucu 3917 sayılı yasanın 5. maddesi ile çalışanlara verilen ek ödemeler 1997 ve 1998 yılları için belirlenen talepler doğrultusunda 1997 yılı artı 'veren paranın tüm çalışanlara dağıtılması sağlanmıştır. Buna göre yürütülen fiil mücadelemiz
sonucunda 01.07.1997 - 31.12.1997 devresine ait fark ödenmesini
Yönetim Kurulu'na kabul ettirmiştir.
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1998 yılı için,
Sendikamızın örgütlendiği işyerlerindeki aksaklık ve haksızlıkları ortaya çıkarmak ve önlem alınmasını talep etmek konusundaki sor.umluluğumuz nedeni ile bugüne kadar uygulanan çalışanları pasifize
edici özlük haklarını sınırlayıcı politikalara son verilmesini sağlamak
amacı ile, büyük bir özveri ile yoğun bir çalışma yapılmış olup;
SSK'da fiilen görev yapan kamu çalışanlarına usül ve esasları
Yönetim Kurulu'nca belirlenen, çalışanlar arasındaki ücret denqesizli!;lini giderebilmek ve alım gücünü arttırabilmek açısından 3917 sayılı
Yasa'nın 5. maddesi gere!;lince verilen ek ödemeler konusunda usül
ve esasların belirlenmesinde
çalışanları temsilen Sendikamızın taraf
olarak görülmesi, temsilinin saqlanması için tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte SSK Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını tek tek. ziyaret ederek taleplerimizi bildirmiştir.
Yapılan toplantılara Sendikamız adına Yönetim Kurulu üyelerimizden Yıldız ALTUNEL ve Yaşar YÜCEL'in katılımları sonucu, ek
ödernede 1998 yılı en yüksek devlet memuru maaşının baz alınması,
yataklı tesislerde çalışan genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfı 'personeline tutulan nöbet karşılığı ek ödeme verilmesi, ayrıca Genel ıdari ve Hizmetli kadrolarında çalışanların puanlarında % 8 puan arttırımı sağlanrnıştır.
Ayrıca; ış ve ışçi Bulma Kurumu ve Bağ-Kur Genel Müdürleri
ile yapılan periyodik görüşmeler sonucu, Maliye Bakanlığı'nın yayım. ladığı Genelgeye rağmen, yıllık ödenen ikramiyenin, yıl içindeki artışların dahil edilerek ödenmesi konusundaki ısrarlı taleplerimiz sonucu
ödenmesi sağlanmıştır.
Söz konusu kurumların çalışanlarına ek ödeme verilebilmesi
için alternatif teklifler qötürülrnüş olup, kurum yasalarına konu ile ilgili birer madde eklenmesi hususunda çalışmalar başlatılmıştır.

Kurulduğu günden bu yana, üyelerinin sosyal, ekonomik ve demokratik taleplerinin kazanımı için mücadele eden Sendikamız bundan sonraki süreçte, siz değerli üyelerimizin katılımı ile sözkonusu
haklarımızın toplu sözleşme ile kazanımı için mücadelesini sürdürecektir.
.
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DISK tarafından 8-16 Aralık tarihleri arasında "Işimiz - Ekmeğimiz - Geleceğimiz Için Sendikal Haklar" kampanyası çerçevesinde
yapılan Ankara Yürüyüşüne Kocaeli Şubemiz, Bilecik ve Eskişehir
Temsilciliklerimiz destek vererek, Ankara Şubemiz üyeleri ve Genel
Başkan L Nilgün Aklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde kitleyi karşılamışlardır.
11 Temmuz 1997 Cuma günü tüm illerde Hükümet' tarafından
yapılan maaş artışlanyle ilgili kitlesel basın açıklamaları yapılarak şube ve temsilciliklerimiz kitlesel katılmıştır.
20 - 21 Eylül 1997 tarihinde yapılan 6. GYK toplantısında alınan karar gereğince 18-19 Ekim 1997 tarihinde Gaziantep'te Genel
Başkan L Nilgün AKLAR KESK Bölge Toplantısına katılmıştır.
2 Kasım 1997 tarihinde Susurluk'da yapılan mitinge Genel
Başkan L Nilgün Aklar ve GYK üyemiz Tuncer Tekin ve çevre illerdeki Şube ve Ternsilcillklerirniz katılmışlardır.
1 Kasım 1997'de başlayan basın açıklamaları, oturma eylemleri, eylem ve etkinliklere yönelik afiş çalışmaları ile başlayan süreç 11
Aralık 1997 tarihinde hizmet üretimizden gelen gücümüz şube ve
temsilciliklerimizde gerçekleştirilmiştir.
Çanakkale
- IIBK ve Bağ-Kur (kısmi) " SSK Hastanesi,
Sigorta Müdürlüğü olmak üzere 150 kişi % 100
iş bırakma
- % 95 iş bırakma (120 kişi)
Mersin
- (Bağ-Kur ve IIBK % 50), Ç.S.G. Bakanlığı ve
Ankara
SSK (% 100 iş bırakma tahmini 1500 kişi)
- % 90 iş bırakma (30 kişi)
Muş
- % 100 iş bırakma (450 kişi)
Konya
Zonguldak - % 100 iş bırakma (300 kişi)
- % 100 iş bırakma (500 kişi)
ızmir
- Sigorta Müdürlüğü, IIBK % 100 (150 kişi)
Kütahya
Tekirdağ
Istanbul
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- Iş yavaşlatma, işyerleri önünde basın
açıklaması (50 kişi)'
. - (Anadolu Yakası) Kadıköy Sigorta + Bağ-Kur iş
bırakma % 90 (150 kişi), Pendik işyeri önünde
basın açıklaması

ıstanbul

- (Avrupa Yakası) 6 sigorta Müdürlüğü, llBK,
Bağ-Kur, Bölge Çalışma Müdürlüğü % 80 iş
bırakma (400 kişi)

Kocaeli

- Bağ-Kur, l1BK, Hastane (iş bırakma) Sigorta
Müdürlüğü (vizite) %50 (350 kişi)

Batman

- Sigorta Müdürlüğü iş bırakma % 100 (36 kişi)

15 Ocak 1998'de maaş bordrasu ve sendika yasa taslağı yakılarak illerde kitlesel basın açıklamaları yapılmıştır.
Bütün bu baskı ve engelleme girişimlerine karşın, 8 yıllık süreçte elde ettiğimiz kazanımların elimizden alınması gibi hayati bir sorunla karşı karşıyayız. Ancak bunun öyle kolayolmayacağı
bilinmelidir.
Buradan hükümeti bir kez daha uyarıyoruz, bize rağmen yasa çıkaramazsınız. Haklarımızı gaspettirmeyeceğimizi
bilmelisiniz. Fiili ve meşru mücadelemizle elde ettiğimiz haklanrnızı koruoacağız.
Kamoyuna "demokratikleşme
adına", "reform" olarak sunulan
bu yasa tasarısı yüzbinlerce kamu emekçisi tarafından reddedilmektedir. Yüzbinlerce kamu emekçisinin iradesine rağmen böyle bir yasa
yapılamaz. Yapmaya çalışan siyasi partiler ve milletvekilleri bunun siyasi sorumluluğu altında ezilirler. Kamu emekçilerinin bu tutumunda
ısrar edenleri unutmayacağı, gerekli yerlerde kendilerine hatırlataeağı
bilinmelidir. Bu yasakçı tasarı derhalgeri çekilerek, özgürlükçü ve temel haklarımızı içerecek tarzda bir yasa düzenlenmelidir.
Bu amaçla; Sendikamız adına Genel Sekreter Yıldız Altunel,
GYK üyemiz Tuncer Tekin KESK GYK üyeleri ile birlikte 22 Ocak
Perşembe günü Grevli - Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklarımız için;
22 Ocak Perşembe günü saat: 12.30'da
dam'ndan hareket ederek, '.
22 Ocak Perşembe

günü saat: 15.30'da

23 Ocak Cuma günü saat: 11.30'da
23 Ocak Cuma günü saat: 16.00'da
hareket etmişlerdir.
nından

Kadıköy ıskele MeyKocaeli'nde.

Bursa'dan

Eskişehır'e,

Eskişehir'den

Ankara'ya

24 Ocak Cumartesi günü saat: 09.00 'da yurdun dört bir ya~
gelen onbinlerce kamu emekçisi ile Hipodrurrı'da bulusarak
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Şube ve T emsilciliklerimizin kitlesel katılımıyla Kızılay Meydanına yürüyerek seslerini duyurmuşlardır. Ankara Yürüyüşüne katılan illerden
Mersin, Afyon, Diyarbakır, Istanbul Anadolu Yakası, Samsun, Kocaeli, Ankara Şubelerimiz ve Antalya Temsilciliğimiz pankartıarı ile Bursa, Kırıkkale, Konya, Ordu, Zonguldak, Artvin, Eskişehir. Kırşehir,
Muş, Sakarya, Tunceli şube ve temsilciliklerimiz pankartsız katılmıştır.

Yapılan basın açıklamalan:
- III. Olağan Genel Kurul sonrası Genel Merkez Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri ile görev dağılımına,
- Cezaevlerindeki

uygulama ve baskıların son bulmasına,

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki

ii

- Ölüm oruçları ile Emek Partisi'nin
- Türk Kamu - Sen'in eyleminde
lanılmasının tekzip edilmesine,

sürgünlere,

kapatılmasına,

KESK'e ait fotoğrafların

kul-

- Alternatif Habitat II. ile ilgiliKESK'in Istanbul'daki eylemine
katılan kamu emekçilerinin gözaltına alınmasının protesto edildiğine,
- Fiili toplu sözleşme sürecini başlatmak amacı ile Bakanlık,
SSK, IIBK ve Bağ-Kur'da çalışanların özlük hakları ile ilgili taleplerini
içeren dilekçe eylemine,
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan
dosyamızı sunmak üzere randevu isteğimize,
- Randevu talebimize olumlu ya da olumsuz yanıt alamadığımıza, Genel Merkez olarak Makamına gittiğimiz ve kendisinin de orada
bulunmasına rağmen görüşme talebinin reddedilmesine,
- Bakan ile görüşme yapıldıktan sonra kendisine sunduğumuz
TIS dosyasına,
- Tansu Çiller'in, Türk - Iş Başkanı Bayram Meral ile konuşması esnasında emekçileri kan emici olarak tanımlamasının protesto edilmesine,
- Hükümete Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi veren "Yetki Yasasırun protesto edilmesine,
- Zorunlu tasarruf kesintilerinin ve nemalarının bir ay içindeve
bir defada ödenmesine,

rıs
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- SES ve Emekli-Sen ile ortak olarak 506 ve 4792 sayılı yasa
taslaqı çalışmaları yapmak üzere, Bakanlık'ta oluşturulan Teknik Komite'de Kurum'dan hizmet alanlar ve verenler olarak temsil edilmemiz qerektiqine,
- Diyarbakır cezaevindeki katliamların sorumluluklarının yargılanmasına,
- SSK'daki siyasi baskılara ve Kurumun özelleştirilmesine karşı
olduqumuza,
- Diyarbakır Dağkapı meydanında zorunlu tasarrufların ücrete
dahil edilmesi, nemaların toptan ödenmesi için yapılacak tonlantıya
izin verilmemesi,
- SKK'nın mal varlıklarının satışını protestosuna,
- Diyarbakır Şubeler Platformu dönem sözcüsü ve Tüm Maliye
- Sen Şube Başkanı Davut Balıkçı'nın gözaltına alınmasına,
- Ölümünden büyük üzüntü duyduğumuz kamu emekçilerinin,
demokrasi ve grevli ve toplu sözleşme li sendikal mücadelesinin yılmaz
savunucusu Tüm Yargı - Sen eski Genel Başkanı Şükrü POLATEL
için,
- Necati ÇELtK'in sürgünlerle

ilgili basındaki tehditvari mesajı-

na,
- YÖK'ü protesto için eylem yapan öqrencilere militarist güçlerin vahşice saldırmasına,
- Basına uygulanmak

istenen sansüre.

- SHÇEK ve kuruluşlarındaki

sendika üyelerine yönelik sürgün-

lere,
-14 Aralık 1996 tarihinde yapılacak olan Ankara yürüyüşü öncesi ATV Yayın Yönetmeni Fevzi Öktem' e 06.12.1996
tarihinde yapılacak olan Siyaset Meydanı programının "1997 Bütçesi ve Kamu
Çalışanlarının Sorunları ve Kamu Çalışanları Sendikaları" başlığı adı
altında yapılması önerisini içermesine,
- 06.01.1997
günü yayımlanan kamu çalışanları Konfederasyon. Başkanları ile yapılan programa KESK Başkanı Siyami ERDEM'in çaqnlrnayışınm protestosu ve salt KESK ile program yapılması talebine,
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- Manisalı gençlere verilen cezalara,
- Muş ilinde KESK'e bağlı sendikalanmızın
ortak paylaştıklan
mekana dernekler masasına bağlı polislerin baskın yapmasına,
- 1 Mart 199}
basın toplantısına,

tarihinde

yapılacak

Ankara

Yürüyüşü

- Tüm Sosyal - Sen ile SES'in ortak hazırladığı
Ankara Yürüyüşüne,
.
- 8 Mart'ta istanbul'da

ile ilgili

1 Mart 1997

yapılacak Kadın Mitingi'ne,

- Tüm Sosyal - Sen ve SES'in ortaklaşa düzenlediği "Sürgünle
Kadrolaşmaya',
Balyozia Ôzelleştirrneye, Çeteyle Suskunlaştırmaya
Karşı Insanca Yaşam Yürüyüşünde diİe getirdiğimiz sorunları iletmek
için, Sendikalarımızın
Yönetim Kurullarından oluşan heyetin, Sn,
Cumhurbaşkanı
Süleyman DEMIREL ile 14.03.1997
günü, saat:
17.30'da yapacağı görüşmeye,
- 24.05.1997
tarihinde Eğitim-Sen Gebze Şubesi Disiplin Kurulu üyesi Nevzat Tolunay'ın Sendikamız İstanbul Avrupa Yakası Şube Sekreteri Şeref Özcarı'm,
- 29.05.1997
tarihinde Eğitim - Sen üyesi Yüksel Kızılbayrak,
Eğitim-Sen Bitlis Şube Başkanı Necla Sert'in gözaltına alınmaları, il
Valiliklerine çekilen fakslarla kınanarak protesto edilmiştir.
- 12.06.1997
tarihinde Samsun, Trabzon,' ızmir ve Şanlıurfa
Valiliklerine "Özgür Emek, Demokratik Türkiye" mitinglerinin yapılmasına izin verilmemesi 'nedeniyle kınanması için,
J

••

- 18.06.1997
tarihinde ŞanlıurfaValisi "Ozqür Emek, Demokratik Türkiye" konulu basın açıklaması sırasında yapılan fiili saldırı ve
gözaltılar nedeniyle kınanmıştır.
18.06.1997
tarihinde. ILO Sözleşmeleri, Insan Hakları ve Temel Özgürlüklet Yasası, Avrupa Sosyal Şartı 23.05.1995
qim ve
4121 sayılı Yasa ile değiştirilen Anayasa'nın 53. maddesinin kamu
görevlilerine örgütlenme hakkı sağlamış iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 22. maddesi TBMM'nin 12.06.'1997
günlü otururnunda, Anayasa ve Özel Kanun'da belirtilen hukuklar uyarınca
sendika kurabileceği kabul edilmesine rağmen Genel Başkanımız L.
Nilgün Aklar'ın sendikal etkinliklerle ilgili yaptığı basın açıklaması ve
26

basma verdiği demeçlere istinaden Iş ve Işçi Bulma Kurumu Genel
Müdürlüğü'nce verilen kınama ve aylıktan kesme cezasını protesto
eden metni basırla fakslanmıştır.

- 13.08.1997 tarihinde SSK Bülteninde yayınlanması için 7.8
Ağustos 1997 günlerinde yapılan SSK 44. Genel Kurulu'nda dile ge~
tirilen "SSK Sorunları ve bu sorunların çözümü" ile ilgili görüşümüzü
belirtir metin Idari Işler Dairesi Başkanlığı'na gönderilmiştir. (Yazırnıza bültende yer verilmiştir.)
- 14.08.1997 tarihinde basma Sendikamızın
Konseyi reddettiğini

Ekonomik Sosyal

içerir yazı gönderilmiştir.

- 14.08.1997 tarihinde tüm şube ve temsilciliklerimize sendika
bülteninde yayınlanması için katkı istenmiş ancak sadece Bursa, Ankara, ızmir, Amasya, Zonguldak, Kocaeli, Van Şube ve Temsilciliklerimizden katkı sunulmuştur.
- 28.08.1997 günü Tüm Bel-Sen Genel Mali Sekreterinin

görevine son verilmesinin kınandığı, görevine iadesinin talep edildiği
fakslar Istanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Recep T ayyip Erdoğan, Içişleri Bakanı, IETI Genel Müdürü ve yardımcısına gönderilmiştir.

- 28.08.1997 günü 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeni ile basına, BARIŞ konusundaki Sendikarnızın görüş ve temennileri Genel
Başkanımız L. Nilgün Aklar tarafından kaleme alınarak bildirilmiştir.
- 13.09.1997 tarihinde basma 3917 sayılı yasa ile SSK çalışanlarına verilen ek ödemenin belirlenmesinde Sendikamızın taraf olduğu üyelerimiz adına yönetimden taleplerimiz basına deklere edilmiştir.
- l7.091997
tarihinde Bolu Temsilcimiz Mustafa Bozfar'ın
evinin basılarak, gözaltına alınması şiddetle kınanarak serbest bırakılması talebimiz basına deklere edilmiştir.
- 27.09.1997 tarihinde Tarım Gıda - Sen Genel Mali Sekreteri Mehmet Bayrakçı'nın sürgün edilmesi Devlet Bakanı Eyüp Aşık ve
Tekel Genel Müdürü'ne çekilen fakslarta protesto edilmiştir.
- 25.10.1997 tarihinde emekçilerin özgürlük ve demokrasiden
yana olanlara yöneltilen baskıların göstergesi olan; işçi haklarını savu27

nan Genel-Iş Anakent Şube Başkanı Murat Coşkun'un gözaltına alınması, e~itim emekçisi İlknur Birol'a çetelere atıfta bulunması nedeni
ile, bir yıl hapse mahkum edilmesi, sadece düşüncelerini açıkça ifade
eden Eşber Ya~murdereli'nin,
barış iste~i için Mahmut Konuk'un tutuklanması, demokrasiden, eşitlikten yana hakların kardeşlıqini savundukları için İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal, Nakliyat - Iş Ankara Şube Başkanı Bayram Karkın'ın birer yıl hapis cezasına çarptırılmaları, ö~rencilere uygulanan .anti-demokratik tutumları kınadığımız basına ve kamuoyuna deklere edilmiştir.
- 17.11.1997
tarihinde Konfederasyonumuz
kararı ile %
30'luk maaş artışını protesto ve 16 Kasım 1997 tarihinde ülke genelinde kamu emekçilerinin yaptığı basın açıklamaları sırasında Diyarbakır'da aralarında Konfederasyonumuz
Genel Sekreterinin de bulundu~u çok sayıda kişinin gözaltına alınması, Diyarbakır Valili~i, İçişleri
Bakanlığı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne çekilen fakslada kınarımıştır.
- 27.11.1997
tarihinde sürgün edildiği yere giderken Trafik
kazasında kaybettiğimiz Tüm Yargı - .Sen üyesi Mustafa Atay ve kızı
için ve Tüm Yargı - Sen'de Başbakanlık Genelgesi'ne rağmen yaşanan sürgünlere ilişkin basın açıklaması yapılmıştır.
- 21.11.1997
Bursa_Şubesinin açılışına, 08.12.1997
tarihinde
Muş Temsilciligi'ne KESK'in 2. kuruluş yıldönümü nedeni ile düzenmiş oldukları etkinliğe kutlama mesajları gönderilmiştir.
- 12.12.1997
Van ilinde Eğitim~Sen Şubesi'nin basılarak 17
üyesinin gözaltına alınması, İçişleri Bakanlığı ve Van Valiliği'ne ççekilen fakslarla kınanmıştır.

BiRLEŞME GÖRÜŞMELERi
Sendikamızın 25-26 Mayıs 1996 tarihinde toplanan 3. Olağan
Genel Kurulu seçilecek Merkez Yönetim Kurulu'na Banka, Maliye, Sigorta, Sosyal Güvenlik ve Büro hizmetleri işkolunda birleşme görüşmeleri yapma yetkisi vermiştir.
Bu yetki çerçevesinde Tüzüqümüzün
tüm üyelerimiz adına birleşme görüşmelerine
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4. maddesine
başlamıştır.

istinaden

Işkolunda birlik gündemi ile, 25.06.1996 tarih 575 sayılı yazımızla Tüm Maliye-Sen, Emek-Sen, Turizm - Sen ve Tüm Banka-Sen
28.06.1996 günü saat: 14.00'de sendikamızda yapılacak toplantıya
davet edilmişlerdir.
28.06.1996 tarihinde yapılan toplantı Emek-Sen ve Tüm Sosyal-Sen arasında gerçekleşmiş olup, toplantı sonucunda her iki sendika da birleşmeye olumlu baktıklarını belirterek birleşme görüşmeleri
başlamıştır.
Ikinci toplantılarını. 04.07.1996 tarihinde Emek-Sen Genel
Merkezi'nde yapmayı kararlaştırmış olup, ortak imza ile toplantıya
Tüm Maliye - Sen, Turizm - Sen ve Tüm Banka.Serı'e çağrı yapılmıştır.
04.07.1996 tarihinde Emek-Sen Genel Merkezi'nde yapılan
toplantıya Turizm-Sen, Tüm Sosyal-Sen ve Emek-Sen katılmış olup,
06.07.1996 tarihinde yapılan Tüm Maliye-Serı'in Genel Merkez Genel Kurulu'na Tüm Sosyal-Sen, Turizm-Sen ve Emek-Sen sendikaları
tarafından ortak imzalı yazılı metin ile birleşme görüşmelerinin başlatıldığı ve bundan sonraki süreçte Tüm Maliye-Sen'in de olması dileğiyle Genel Kurulları kutlarımıştır.
23.05.1997 tarihinde Genel Merkezimizde yapılan toplantı
sonunda KESK Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı'na süreç hakkında ortak imza ile bilgi verilmiştir.
21 Haziran 1997 Cumartesi günü saat: 15.00'de Tüm Sosyal
- Sen, Turizm-Sen, Tüm Maliye-Sen'in Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve KESK MYK üyesi Hasan Hayır'ın bulunduğu toplantıda
çalışma ilkeleri ve programı belirlenerek, ortak deklerasyon yayınlamışlar ve bundan sonraki süreçte yapılacak toplantıların, oluşturulacak komisyon tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Oluşan işkolunda Birlik Komisyonu'na 21. 06.1997 tarih, 53 sayılı Tüm SosyalSen Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına istinaden Sendikamız
adına Genel Sekreter Yıldız Altunel ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Yaşar Yücel'in katılmasına karar verilmiştir.
12.07.1997 tarihinde (Tüm Sosyal-Sen, Turizm-Sen, Tüm
Maliye-Sen) işkolunda Birlik Komisyonu toplanarak çalışmalarına baş29

lamışlardır. Aynı gün KESK'in 24.06.1997
tarih, 97/188 sayılı yazısında 12.07.1997
tarih, '97/353 sayılı yazı ile 24.06.1997
tarih,
97/188 sayılı yazıda deklerasyonun birleşme protokolü olarak ifade
edildiği, Tüm Sosyal-Sen, Turizm-Sen, Tüm Maliye-Sen birliğin şekline ilişkin tüm alternatifleri üye kitlesiyle tartışarak birleşme protokolünü oluşturmayı hedeflemek olduğu, birliğin son şekline genel Kurul- .
larımızın karar vereceği belirtilmiştir.

NEDEN iŞKOLLARlNOA BiRLiK?
Emek cephesi;
pitalizme karşı duruşu
sendikacılığı yaratmak
rek işkolları temelinde

dünyada görüldüğü gibi sermayeye ve vahşi kabelirlemek amacıyla işkollarında birlik ve güçlü
için "olmazsa olmaz" koşulunu bir görev bileörgütlenmeyi hedeflemiştir.

Ülkemizde kamu çalışanlarının sendikal örgütlenme ve mücadelesi değişik aşamalardan
geçerek bugün bir üst örgütlenme olan
Konfederasyonu yaratmıştır. Kamu çalışanlarının örgütlenmesinin başından bu yana en doğru sendikal örgütlenmenin işkolu örgütlenmesi
olduğunu ifade etmelerina rağmen, KESK'i oluşturan 22 sendikanın
çoğu işyeri ve meslek sendikası konumundadır.
Bizler içinde bulunduğumuz süreci, grev ve toplu sözleşme haklarımızın fiilen kullanılacağı bir dönem olarak tespit ederken, örgütlenme ve mücadelemizin hedefini bu yeni sürece uygun programlamak
durumundayız. Sendikal örgütlenmelerimizi de gözden geçirip hedefimize uygun örgütlenme biçimini yaratmak acil görevlerimizin başında
gelmektedir. Kamu çalışanları sendikalarının gündemini yıllardır örgütlenme ve kurumsallaşma teşkil etme'sine rağmen, bu yönde bütünsellikli somut bir adım atılabilmiş değildir. Bunun için de tŞKOlUNUN net tanımı yapılıp, sendikaların ortaklaşarak işkolu düzeyinde
yeni bir reorganizasyona
girmesi gerekiyor. KESK içinde tüzük ve
programları aynı olmasına rağmen aynı işkolunda birden fazla kurulup, örgütlenen sendikaların ayrı örgütlenmeler olarak var olmasının
nedeni kamu emekçileri sendikalarının farklı yerlerde ve farklı zamanlarda ortaya çıkışıdır. Diğer bir nedeni ise çoğulcu yaşama karşı oluşan düşüncelerden kavneklanrnaktadır.
Kendi bildikleri ve kendi doğrularından başka düşünce ve fikirlere açık olmayan böyle bir anlayış,
kendisini tek doğru olarak görüp, bu düşüncesini mutlaklaştırınak is30

temektedir. Kamu çalışanları sendikalarının işveren devlete karşı; toplu bir mücadele hattını yaratması, henüz üye olmamış yüzbinlerce kamu emekçisine güven vermesi; onları örgütlenme sürecine çekmenin,
sendikal birli~i yaratmak ve gerçekçi olamayan ayrılıklara son vermekle mümkündür.
Sermayenin ve siyasal iktidarın yo~un saldırılarına
karşı emekçilerin birlikte mücadelesinin yaratılması, birleşik mücadelenin koşullarını yaratrnakla mümkündür. Kaldı ki, kitlelerin sendikal
birlik taleplerini karşılayarnarun hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
KESK'i oluşturan sendikalarımızın örgütlendikleri kitle ve tüzükleri en genel kamu çalışanları kapsamakla beraber, örgütlenme düzeyimizdeki eksiklikler, devletin örgütlenmeye çalıştığı güdümlü sendikalara örgütlenecek boş bir alan bırakmaktadır. Bizler sendikalanmtzı kurup, kamu çalışanlarını örgütlerken devletin örgütlenme şekli
olan Bakanlıklara ve Genel Müdürlüklere göre kurduğumuz sendikalarımızı daha sonra kendi konumlanışımıza
veya bir takım mesleki
farklılıklarımızı teorileştirerek yeni yeni işkolları yaratmc:,\ya çalıştık. Işkolu tesbiti yaparken; ne sendikamızdan doğru bir yaklaşım içinde olmalıyız, ne de sendika yöneticilerini özgün niyetlerine dayalı bir işkolu tanımını sendikalarımıza uydurmaya çalışmalıyız. Diqer bir zaaflı
yaklaşım ise işkolu tanımı yapılmadan, sendikaların birbirine yakınlığı
ve uzaklığı düşüncesinden
hareketle, sendikaları yanyana getirerek
. birleştirip, işkolu sendlkacıhqına gidilmesi yaklaşımı doğru olmadığı gibi özgün düşünce ve ilkelerimizi kitlenin düşüncesi ve ilkeleri gibi göstererek sendikal birliklerde de birlikten çok ayrı noktaların tartışılmasıdır. Oysa gerçek birlik kitlelerin tartışması ve karar süreçlerine katılımı sonucunda yaratılabilir.
Kapitalizmin basitten karrnaşıqa giden üretim süreçlerinde sömürüye karşı birleşik karşıkoyuşu örgütlemek için kendi özdeneyimleri ile işyeri, meslek sendikacılıqınınyetmezliğini
gören emekçiler örgütlenmelerine geniş perspektifle bakarak işkolu sendikacılıqını yaratmışlardır. Bugün bizler işçi sınıfının 1800'lerde yaşamlanndan
çıkardıkları deneyimlerle yarattıkları bu örgütlermeleri hala kamu çalışanları olarak tartışmamız ve bir sonuca varamamamız bir talihsizlik olsa
gerek. Bugün gerek esnek üretim biçiminin geliştirilmesi, gerekse sermayenin uluslarüstü özellik taşıması. enforrnasyonda
gelinen aşama;
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sendikal örgütlenmenin kapsamını genişletmeyi perspektiflerini enternasyonalist bir anayışla geliştirmeleri dünyada ve ülkemizde yaşanan
sendikal -krizin bizlere bir dayatmasıdır. Aksi takdirde tek merkezli tekellerin inisiyatiflerinde parçalanmış, atomize olmuş, birbirleriyle bağlantıları koparılmış, işyerleri ile, örgütlenme ve sendikal hareket yaratmak çok zordur. O nedenle sendikal hareket evrensel değerlere sahip, emeğin karşısında olan kapitalizme karşı örgütlemesini sürekli yenileyen bir tarz izlemek zorundadır. Kamuemekçilerinin
bugün tek işvereni olmasına rağmen gündeme getirilen özelleştirme politikaları ile
kamu emekçilerinin potansiyellerini var olan birliği dahi parçalanma
tehlikesi taşımaktadır. Görülen ve yaşanan bu gerçekliğe rağmen, kamu emekçileri dağınık olan sendikal örgütlenmelerini işkolu sendikacılıqı temelinde birleştirme görevleri bir mecburiyettir.
Doğru olan yaklaşım, işkolunun doğru bir tanımı yapılarak bu
işkoluna giren yerleri ve birimler tespit edilir, işkolunda ayrı örgütlenmiş sendikalar varsa bu sendikalar işkolu üzerinden birlikte tek bir sendika temelinde örgütlenmeyi önlerine koyarlar. Işkolu tanımı tartışılırken ayrı bir yanlış yaklaşım çalışanların mesleki farklılıkan, işkolu farklılığı gibi ele alınıp çalışanlar arasında yarattığı farklılıklar büyütülerek
ayrı mesleklerden çalışanların tek bir sendikada örgütlendiklerinde
hak kayıpları yaşanacağı endişesi taşınmaktadır. Kaldı ki sistem, çalışanlar arasındaki ayrıcalıklı konumları öne çıkarmaktadır. Oysa tüm
bu mesleki, işyeri veya yapığı işin özelliğine göre farklı farklı statülere
sahip kamu çalışanları aynı işkolu içinde olabileceği ve toplu sözleşmenin tüm bu farklılıkları içereceğini sendika kadrolarının bilmesi gerekir.

iŞKOLU
Toplumun sınırsız denebilecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere
yürütülen faaliyetler sonucu ortaya çıkarılan mal ve hizmetlerin, topluma sağladığı yararlar çok çeşitli ve sınırsız bir biçimde "Kendine özgü" özellikler göstermektedir. Birbirinden farklı özellikler gösteren ihtiyaçların karşılanabilmesi için. farklı farklı mal ve hizmetlerin sunulması gerekir. Bu ihtiyaçların sınırsız olması mal ve hizmet üretiminde
sınırsız özellikler göstermesi sonucunu doğurmuş, tarihsel aşamalar32

dan geçerek yapılan işin esas niteliğine bağlı olarak temel başlıklar altında toplanmıştır. Bilim ve teknolojinin gelişmişlik düzeyi toplum için
üretilen mal ve hizmetlerin de aynı ölçüde gelişmesini getirmiştir.
Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyıl içerisinde bilimin ve teknolojinin
gelişmişliği hizmet sektörünü de beraberinde getirmiş, mevcut sistem
içerisinde üretilen metanın tüketim aşamasına kadar bir çok aşamalardan geçmesi ve bu ara aşamalarında başlı başına bir sektör haline
qelmesi (bilgi işlem, sosyal güvenlik, bankacılık, sigorta, maliye, kambiyo, borsa, organizasyon, plan, proje üretimi, dağıtım, pazarlama,
iletişim, ulaşım, servis vb.) ister istemez meta üretimi dışında hizmet
sektörünün de başlı başına tanımlanmasını zorunlu kılmıştır.
işkolu; topluma sunulan ana üretim/hizmet/tüketim
süreçlerinde yapılan işe ve işleve göre sınıflandırılmalıdır. Esas işe bağlı olarak
yapılan yan üretim/hizmet/tüketim
ayrı bir işkolu olarak kabul edilemez. Esas işe bağlı olarak yapılan. yan üretim (iş) ancak ana işi tamamlayan unsurlardır.
işkolu belirlenmesinde
a) Üretilen

iki temel nokta esas alınmalıdır.

mal, meta ve hizmetin işlevi açısından

b) Sendikalar

örgütlenme

ihtiyacı ve mücadele

işkolu,

açısından

işko-

lu.
Bunlar birbirini tamamlar

nitelikte değerlendirilmelidir.

Sendikal örgütlenmede işkolu ne kadar fazla olursa çalışanların
birlikte mücadelesi de o kadar bölünmüş olur. Bugün sendikal mücadelemizin örgütlü, güçlü ve kitlesel yapılara ihtiyacı olduğu açıktır. Kamu çalışanları arasında yapay farklılıklar yaratan işyeri ve meslek sendikacılığı temelindeki örgütlenmeleri niyetlerden bağımsız işverenlere
hizmet eden konuma düşerler. Çünkü işverenler de çalışan emekçilerin örqütlenrnesirıı farklı biçimlerde bölmek ve parçalarnak, çalışanlar
arasındaki bir kısım yapay farklılıkları körükleyerek çalışanların örgütlü gücünü etkisiz kılmak istemektedir.
Dünyada 1945 'lerden sonra yaygın örgütlenerek ileri bir atılım
yaşayan sendikal hareket günümüzde bir kriz yaşamaktadır. Bu krizin
içsel nedenleri olduğu kadar dışsal nedenleri de vardır. Sendikacılık
sanayi toplumunda, sanayi işçisinin var olduğu ortamda gelişti ve güçlendi. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ekonomi politikalarına damgasını
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vuran "Keynesçi Devlet Modeli", devletin ekonomideki ağırlını arttırmış, devlet tüketimi körüklemiş ve istihdam olanakları yaratmıştır. Bu
model tüm ülkelerde hızlı bir ekonomik büyümeye neden olmuştur.
Keynesçi Devlet Modelinin politik ve ekonomik uygulamaları, savaş
sonrası dönemde özellikle Avrupa'da kitle sendikacılığının büyük kazanımlarına neden oldu. Büyük ölçekli işyerlerinde binlerce işçiyi örgütleme olanağına kavuşan sendikalar, giderek güçlenerek gerek yüksek ücret, gerekse çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi bir çok ekonomik ve sosyal hak elde ettiler. Sendikalar bu sistemin ihtiyaç duyduğu
niteliksiz işgücü alanında yaygın örgütlenirken, kafa emeği alanında
örgütlenmesi eksik kalmıştır. Dünyada ekonomik krizin ilk sinyallerini
verdiği ı975' lerde kriz sürecinde sendikalara, işçi sınıfının birlikteliğine karşı bütün kapitalist ülkelerce onaylanan uluslararası bir. politika
oluşturulmuştur. İşçi sınıfının gücünü kırmaya yönelik bu politika, ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre farklı (bazı üıkelerde askeri yöntemlerle, diğerlerinde "toplumsal uzlaşma" modelleri ile) biçiminde uygulamaya konmuştur. Kapitalizm her zaman bir
dünya sistemi haline gelme ve kapitalizmi tek sistem olarak dünyaya
kabul ettirme eğilimi içinde olmuştur. ı980'li yıllarda dünya kapitalizminin içine girdiği bunalım bu süreci hızlandırmış, uluslarüstü sermayenin tüm dünyada egemenliği demek olan "küreselleşme" bürokratik sosyalizmin çöküşüyle hızlanan bir süreç haline gelmiştir. Küreselleşme dünyada ticarete ve sermayeye konan her türlü sınırlamanın
kaldırılmasıdır. Gümrük duvarlarının kaldırılması, sosyal devletin küçültülmesi, özelleştirme, kalite çemberleri adı altında çalışanların çalışma sürelerinin arttırılması ve emeğin daha fazla sömürülmesi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi, işçi ve çalışanlara uygulanan sosyal hak olarak koruyucu mevzuatın kaldırılması, ulusal devletin, demokrasinin, sendikaların zayıflahlması küreselleşme sürecinin sonuçlarindandır .
Bu süreçler ülkemizde tüm çalışanları olumsuz etkilemektedir.
Sendikasızlık, taşeronlaştırma,
kazanılan hakların büyük kısmının geri alınması, örgütsüz toplum hedefi, özelleştirme vb. uygulamalar karşısında "Ortak Çalışanlar Yasasını savunmak ve işkolunda (işçi-kamu
çalışanı - özel sektör çalışanı) ortak örgütlenmeyi yaratmak, yeni sürecin sendikal yapılanmasına yanıt verebilecektir.
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Bu nedenle bugüne kadar yaptığımız işyeri veya meslek sendikacılığının artık geçerliliğini ve gücünü yitirdiği bir gerçektir. Bütün bu
gerçekler gözönünde tutularak bir an önce güçlü bir sendikacılığı yaratmak ve sermayeye karşı duruşuinuzu belirlemek tüm emekçilerin
tarihsel bir görevidir.
TURizM-SEN

TÜM MALiYE-SEN

TÜM SOSYAL-SEN

GENEL MERKEZi

GENEL MERKEZi

GENEL MERKEZi

iŞKOLUNDA

BiRLiK KOMiSYONU

Bu metin sendikaların genel merkezleri tarafından
silciliklere qönderilerek tabanda tartışılmıştır.

şube ve tem-

09.08:1997
tarihinde "Işkolunda Birleşme Görüşmeleri" gündemi ile toplanan III. Dönem III. Başkanlar Kurulu sonunda tüzüğümüzün 4. maddesinin esas alınarak yapılan "Işkolunda birlik görüşmelerirün sürece yayılması, tabanda tartışılarak sonuca gidilmesi kararı
alınmıştır.

KESK'den alınan 27.01.1988
aynen verilmiştir.

tarih, 98/49 sayılı yazı

Bilindiği gibi Konfederasyonumuz
tarafından belirlenen işkolları Genel Kurulumuzda onaylanmış ve aynı işkolundaki sendikaların
birlik süreçlerini önün> koymaları kararlaştırılmıştı.
. Büro işkolunda tanımladığımız sendikalardan
Tüm Maliye Sen, Tüm Sosyal-Sen ve Turizm-Sen arasında görüşmeler yapılarak
birlik deklerasyonu yayınlanmış, ancak önemli bir ilerleme sağlanamamıştır.
Diğer yandan büro işkolunda tanımladığımız bazı işyerlerinden
(Dışişleri Bakanlığı, Devlet Istatistik Enstitüsü, Hazine Müsteşarlığı,
Meteorolo]i vb) sendikalaşma talebi Konfederasyonumuza
iletilmiştir.
Bu gelişmeler dikkate alınarak mevcut sendikalar ve sendikalaşmak isteyen işyerleri ile 14.01. 1998 tarihinde Ankara'da Genel Örgütlenme Sekreterimizin Başkanlığında bir toplantı yapılmıştır.
Toplantıya Tüm' Maliye-Sen, Tüm Sosyal-Sen. Turizm-Sen,
Emek-Sen'in yanısıra Dışişleri Bakanlığı, Devlet Istatistik Enstitüsü ve
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Hazine Müsteşarlığı'ndan
temsilcilerin katılımı ile büro işkolu değerlendirilmiş, örgütsüz yerlerde yeni bir sendika kurmak yerine büro işkolunun bütününü kapsayan bir sendikanın yaratılması kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla 24.01.1998 günü yapılan toplantıda aşağıda belirtilen sendikalardan ve örgütlenme çalışması yapan işyerlerinden önerilenisimlerle büro işkolu yürütmesinin oluşturulması kararlaştınlrnıştı. Toplantıda Tüm Sosyal-Sen 21-22 Şubat tarihinde yapacağı Genel
Kuruluna kadar gözlemci olarak katılacağını belirtmiştir.
'24.01.1998 günü Enerjı Yapı Yol-Sen Ankara '1 Nolu Şubede
yapılan toplantıda büro işkolu yürütmesi oluşturulmuştur.
YÜRÜTME:
Tüm Maliye-Sen'den

Bayram Keskin, Nafi Maraş

T urizm-Sen' den

Selami Çiçek

Emek-Sen'den
.
Dev.lst.Ens. 'den

Aziz Yıldırım

Dışişleri' nden

Muzaffer Çelikkol

Hazine'den
Tüm Sosyal-Sen 'den
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Mustafa Subaşı
Ali Acar'dan

oluşmuş

Yıldız Altunel gözlemci olarak
katılmıştır. (Genel Kurul'a kadar)

6- Sendikalar Genel Kurullarrnı yaptıktan sonra kurulmuş bulunan büro işkolu sendikasına katılacaklardır.
Yukarıda belirtilen kararlar önümüzdeki günlerde yapılacak bir
toplantı ile tarihlendirilecek ve çalışmalarGenel
MerkezleriAnkara'da
olan Emek-Sen ve Turizm-Sen'den
sürdürülecektir.
TAKİp EDİLEN DAVALAR:

1-Mehmet ıpekçi

8. Idare Mah. 97/207

Sürgün Iptali

Dosya tekemmül

2-Ahmet Ersun Genç

9. Idare Mah. 97/157

Ikramiye Davası

Dilekçeler
aşamasında

3-Aziz Demir

10. ıdare Mah. 97/213

Sürgün İptali

Dosya tekemmül

4-Dilfiraz Koçhan

7. Idare Mah. 96/1375

Yemek Davası

Dava kaybediidi.
Temyiz edildi

5-Yi1dızAltunel

10. Idare Mah. 96/1261

Kıdem Davası

Dava kaybediidi.
Temyiz edildi.

6-Ahn.ıet Ersun Genç

6. Idare Mah. 97/103
Ramazan'da öğle
yemeği çıkarılmaması uygulamasının
iptali, maddi manevi tazminat davası

Dosya tekemmül

n. Nilgün Aklar

Danıştay ilgili idaresi
kramiye genelgesinin
disiplin cezaları ile ilgili maddesinin
iptali

Dosya tekemmül

8-L. Nilgün Aklar

6. idare Mah. 97/239
iptali

Kınama cezasının
temyiz
aşamasında

Dava kaybediidi,

9ünpolat

ıst. 3. Idare Mah.96/622

Sürgün davası

Dosya tekemmül

Lcjran tabliçesi

Dava kazanıldı.

Kara

lO-Yusuf Atay

5. Idare Mah. 97/467

iptali
1 I-Tüm Sosyal-Sen

5. idare Mah. 1997/543
Tems.ilcilik adasının
geri alınması işleminin iptali davası

Dosya tekemmül

121. Nilgün Aklar

5. idare Mah. 97/674
cezasının iptali

Dosya tekemmül

. Aylıktan kesme
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CEZA DAVALARı

1-Yusuf Aydın
'2. N. Tümay Kentkuran
3- Mersin Üyeleri
4- Kemal Er
5- Mer~n Üyeleri
6- Ankara Şubesi Yön. Kur.
7- Ahmet Turan
8- Ahmet E. Genç
9- Ahmet E. Genç

Çanakkale 96/337
17. Asliye Ceza 96/952
6. Asliye Ceza 96/952
Kırıkkale Asliye Ceza Mah.
. Mersin Asliye Ceza
14. Asliye Ceza
Ankara 2. DGM 97/".
13. Asliye Ceza 97/848
2. Ağır Ceza 97/181

2911 say. yasaya muhalefet
2911 say. sayaya muhalefet
2911 say. yasaya muhalefet
Görevli rnsmura hakaret
2911 say. yasaya muhalefet
2911 say. yasaya muhalefet
TCK 169. mad.
2911 say. yasaya muhalefet
TCK 159. mad.

BERAAT
BERMT
BERMT
BERMT
BERMT
BERMT
Devam ediyor.
Devam ediyor.
Ceza aldı.
Karar temyiz edildi.

Bu süre içerisinde Sendikamıza maddi ve manevi olarak katkıda bulunan tüm üyelerimizden başlayarak tüm Yönetim Kurullarına
teşekkür1erimizi sunar, IV. Olağan Genel Kurulumuzun başarılı geçmesini dileriz.
TÜM SOSYAL-SEN
GENEL MERKEZ
YÖNETiM KURULU

39 - 40 - 41 - 42 - 43 no'lu sayfalar

flimden girecek
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196.092.825.KIRAGIDER!
881.'200.000.SER. MES. NOT. HARÇ
626.663.970.BASıN YAYıN GIDER!
744.295.000.ECitı1M ÖRGOTLENME GID. : 1.200.074.979.ELEKTRİK SU GAZ GIDER! : 200.879.62'1.EYLEM GIDER!
: 1.345.542.490.BAKıM TEM. TAM. GIDER!
56.525.060.KESK AİDATLARI
302.055.000.DtÖER GIDERLER
404.961.090.ÜYE DAYANışMAGID
152.792.300.-

TOPLAM OEURLER

: 18.024.819.043.-

A1DAT GEL1RLERt
:
TEM
4.661.802.255.ŞUBE : 10.879.418.910.-

ıs. 776.353.365.-

GELD.YER BELU OLM. :
FAız

V~

235.132.200.-

D!t::ER GELlR

BORÇUR

23.979.500.-

260.975.000.ŞUBE VE TEM AKTARılAN
:6.067. 759. 750.ŞUBELERE
:5.456.062.500.TEMSn.ctllKLERE
611.697.250.VER DEPOz1TO

: 100.000.000._

ODENEN BORÇ

38.505.000.-

KAS;(MEVCUDU

1.480.463.-

1LANKAUR

FON HESABı
VADESIZHS.
VADEU as.

483.310.779._

: 1.059.734.: 83:647.779.:398.603.266.-

16.048.598.543.

16.0-18.598.5-13.-

KESK
TÜM SOSYAL-SEN
TOM ÇAUŞMA VE SOSYAL GUVENLIKÇALıŞANlARı sENDIKAsı

GENEL MERKEzI
SÜLEYMANSıRRı SOKAK NO:2I14

YENIŞEHlRlANKARA

TELlFAX:O.312.43557 54

TOM SOSYAL SEN GENEL MERKEZI.
1998-2000 TAR1HLER! ARASI TAHMlNl BtJTÇE
GELIRLER

GIDERLER

PERSONEL GIDER!
SOSYAL AMAÇll GID.
YÖNETIM YOLLUKLARı
HABERLEŞME GIDER!
KIRTABİYE GIDER! '
KIRAGIDER!
SER. MES. NOT. HARÇ
BASıN Y AYıN GİDER!
, EÔtrIM ÖRGÜTLENME
GID.
, ELEKTRIK SU GAZ GIDER!
EYLEM GIDER!
BAKIM TEM. TAM. GIDER!
KESK AİDATLARı
OlöER GIDERLER
'ÜYEDAYANIŞMAGID
OEM1RBAŞ ALJML
_
ŞUBE VE TEM. AV ANsı

TOPLAM

NOT:

: 2.000.000.000.: 1.100.000.000.; 2.400.000.000.; 1.620.000.000.; 500.000.000.:2.100.000.000.:ı.500.000.000.:3.000.000.000.:3.300.000.000.: 550.000.000.:3.000.000.000.
: 750.000,000.:1.000.000.000.: 750.000.000.:3.000.000.000.: 750.000.000.:35.800.000.000.-

ÜYE AİDAT GE1JRLER1
FAAI1YET GElJRl
BAÔUŞLAR
FAIZGELIRLER!

63.120.000.000.-

:63.120.000.000.-

I-Bu bütçe 2 yı11ıktır.
2-Bütçe gelirleri 9.500 üye 1, yıl 2.700.000.-

;62.700.000.000.100.000.000.20.000.000.: 300.000.000.-

n..,2.

yıl 3.900.000.-

TL. aida1 OZCriııdeıı

hesaplanmıştır,
3-BUtçcyi Yönetim Kurulu uygular. Yönetim Kurulu bütçe kalemleri Blumdıı aktıııma
yapabilir.

17.05.1996-31.01.1998

GELEN VE GIDEN

IŞUBELER
AFYON
ANKARA
BURSA
ÇANAKKALE
DENIZLI
[jIY ARBAKIR
STANBUL (ANADOLU)
STANBUL (AVRUPA)
gMIR
_
KIRIKKALE
KOCAELI
KONYA
KUTAHYA
MANISA
MERSIN
ORDU
SAMSUN
ZONGULDAK

i

!
i

i
ı
i
;
.

r

i
·1
i

i
i

i
i
i

TOPLAM

AIDAl

TABLOSU

GELEN

GlOEN

161.485.000.1.952.552.537.318.616.849.403.240.000.113.460.000.712.220.000.616.725.000.1.281.404.431.948.555.093.212.615.000.1.543.465.000.. 312.065.000.227.560.000.255.470.000.366.785.000.280.830.000.763.215.000.411.175.000.-\

102.182.500.932.000.000.150.497.500.221.182.500.-

10.879.418.910.-

379.682.500.319.367.500.539.367.500.450.367.500.116.990.000.704.400.000.226.140.000.132.725.000.156.597.500.275.682.500.210.157.500.269.340.000.268.682.500.5.456.062.500.-

!

,

TEMSiLCIUKLER

i

ADANA
AKSARAY
ANTALYA
ARTVIN
AMASYA
AYDIN
BAUKESIR
BATMAN
BILECIK
BITUS
BOLU
CANKIRI
ÇORUM
EDIRNE
ELAZIG
ESKISEHIR
GAZIANTEP

i

1~D1R .
ISPARTA
HATAY
KARS
KASTAMONU
KAYSERI
KAHRAMANMARAŞ
KIRKLARElı
KIRŞEHıR
MALATYA

i
i
i

i
i
i
i

i
i
J

i

i
i

,

170.820.000.21.670.000.323.880.000.93.115.000.99.425.000.-1
109.115.000.-:
75.660.000.-1
88.830.000.-:
9.175.000.-\
61.660.000.-,
279.752.500.-1
7.615.000.-,
67.870.000.-1
282.408.475.-1
53.3n.000.-1
218.131.063.-,
101.010.000.2.400.000.95.170.000.101.550.000.136.215.000.22.960.000.75.384.717.15.980.000.141.567.500.292.930.000.2.150.000.-

13.337.500..

i

-

33.365.000.56.837.500.9.337.500.D.995.0oo.157.500.34.791.500.7.837.500.12.995.000.10.237.500.22.837.500.1.157.500.17.850.500.23.057.500.'18.837.500'0
1.584.000.8.110.750.7.522.500.23.180.000.10.837.500.1UeT.500.-

MARDfN
MuGLA
MUŞ
NEV EHIR
NICDE
RIZE
SAKARYA
SIIRT
SINOP
TEKJRDAG
TOKAT
TRABZON
TUNCELI
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
UŞAK
VAN
YOZGAT
ERZURUM
SIVAS
GIRESUN
HAKKARI
BARTIN
BURDUR
YAJ..OVA

i

!

ı
i

i
i

i
i

i
i
i
i

ı
!

!

i
i
i

,
!

,
i
i

i
i
i

GUMUSHANE
ACRI
BINGöl

;

TOPLAM

+ GELD.

YER BEL

37.851.500.21.852.500.17.780.000.18.037.500.. 3:157.500.157.500.-

811.697.250.-

235.132.200.- \

OLMAYAN

..... -•..•.......••..-.

15.778.353.365.-

Genel TOPlam Gelir
şt..tıe ve Tera Toplam AktanlV.

s.i(a
+ NOT : tesbit

4.680.~~
. 1.157.500.38.955.500.11.837.500.4.157.500.2.837.500.32.924.000.27.500.000.21.039.500.7.337.500.·

27.275.000.-1
9.990.000.-1
70.480.000.-1
52.935.000.-1
98.865.000.-1
103.315.000.-,
202.300.000.-1
123.390.000.-'
149;980.000.- i
115.025.000.-[
2.325.000·-1
138.475.000.-1
172.948.000.-1
55.555.000.-1
450.000.-1
122.275.000.218.110.000.35.285.000.7.975.000.2.405.000.800.000.-1
200.000.-\
850.000.-1
500.000.-1
800.000.-1
1.500.000.-1
800.000.-[
875.000.-1
i
4.881.802.255.-1

.-.-.-.-•.•.•
-•..••
-..i
i

i

i

i

dekontı.nda sadece EFT ıR.lsteri aktarması açıklaması
edlemedQinden
adı Gecen hesaba aktanlm~r.
!

6.067.759.750.-

ile hanıi

illerden

gele

KESK

,/

TÜM SOSYAL-SEN
TÜM ÇAUŞMA VE SOSYAL GÜVENLIKÇAUŞANLARI SENDIKASı
SUeyman Sım Sokak No:2114 Yeni~enrl ANKARA

TEUFAX:O.312.435 57 54

GENEL YÖNETiMGIDER HESAPLARıNıN AÇıKLAMASı
1-PERSONEL
(Çalışm Personellerin maa~, ikramiye ve sigorta priıdericir.)
2-S0SYAL AMAÇLIGIDER
(Eylem ~erinde
alınan yemek, ciger sencika genel kuUlanna
evtcrvne ~erinde
yapılan masranardır.)

gönderilen çe/eri\:, dogum, öIOm ve

3-YÖNETlMYOLLUKLARı
;
'IHarcırahlar, Başkilfiar KuUu'na katılaRann yol ücretleri, Merkez Yönetim Kı.nJu lIyelerinin illere
yaptıkları Öf"gOlIenne gezirericir.)
4-HABERLEŞME
(Telefon, Posta, fax, aps" ve kargo'masranandır.)
S-ll;IRTASIYE
;
( Scncikamza alınan dosya, klasör, fall kaOldı, zarf, kaOlt, fotokopi, kalem, vs.)
6-KlRA GlDERI
(Sencika ~om.lZUltıuglile

kadar olan kirası)

7-BAKıMTAMIRATVE TEMZ. GIDERI :
(E'üo ma.kinalanmZln (bilgisayar, fax vb. ) periyacik bakııdan ve temizlik malzeRlelericir.)

"

8-SERBEST MES. ve NOTER
(AvUlat, ınJ1asebeci, noter ve açılan davalann harç bedelleri)

9-BASIN YAYıNGIDERI
(Bileiri basm, matbaa, gazete/er, kitap alım ve KESK' ten gönderilen dergilere ödenen)
10-EQITIMöRGütLENME GIDERI
(Genel Kı.nJ ilan, GrI. KuUu delegelerine verilen ve BaŞllilfiar KuUu'na
eğitiRle gelenlerin yol ücreti, çıkartılan Wtenlerin masrafıdır.)

kablaıiara

yemek. yapılan

1'I-DIQERGIDERLER
(Avans gönderme/erde baıil:aca alınan provizyon, apartman aidatıan, fatura veya li~ alınamayan
gideı1ercir.)
12-ELEKTRIKSU GAZ GID.
(Elektrik, su, gaz)
13-KESK AIDATLARı
14-ÖDENENBORÇ
(Daha önceden sendikamza
kll'

: (KESK'e gönderilen aidatıardır.)
:
yapbnlan rozet basım ve Yönetim Kı.nJu lIyelerimizden alınan dövizlerin

farkı)

1S·EYLEMGIDERI
(14 Aralık 1996, 1 Mart 1997,24 Ocak 1998 ve ciger illerdeki eyteRle kablan lIyelerimizin yol ücretleri ve
çeşilli giderlericir.)
,
16-OYE OAYANIŞMAGIOERLERI
;
(Sencikal faaliyederinden dolayı ceza alan üyelerimizin ek ödeRle ve ikramiyelerinin aynlan fondan
ödennıesicir.

TÜM SOSYAL-SEN GENEL MERKEZ
DENETLEME KURULU DÖNEMSEL
FAALİYET RAPORtl
(17.05.1996 - 31.01.1998)
Sendikamızın 25.26 Mayıs 1996 tarihinde yapılan 3. Olaqan
Genel Kurulu sonunda Genel Merkez Denetleme Kurulu'na Yusuf
Atay, Ali Öztürk, ılhan Çelik asil üye olarak seçilmiş ve 01.06.1996
tarihinde yapılan toplantı sonucunda görev bölümü yapılmış ve Başkarılığa Ali Öztürk, Yazmanlığa Yusuf Atay, üyeliğe İlhan Çelik seçilmiştir.
Kurulumuza, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca 03.09.1996
tarih; 783 sayılı yazı ile verilen görev gereği Başkan Ali Öztürk, Yazman Yusuf Atay tarafından 19.09.1996
tarihinde Tüm Sosyal-Sen
Mersin Şubesi'nde. ayrıca Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun Kuru. lumuza vermiş olduğu 06.11.996
tarih, 914 sayılı görevlendirme yazısına istinaden 18.11.1996
- 22.11.1996
tarihleri arasında Tüm
Sosyal-Sen Ordu Şubesinde 22-23.11.1996
tarihleri arasında Istanbul Anadolu Yakası Şubesinde. 23-24.11.1996
tarihleri arasında Istanbul Avrupa Yakası Şubesi'nde Başkan Ali Öztürk, Üye ılhan Çelik' in katılımı ile idari ve mali yönden denetlemeler yapılmış, yine Genel Merkez Yönetim
Kurulu'nun
Kurulumuza
vermiş olduğu
06.11.1996
tarih, 194 sayılı görevlendirme yazısına istinaden Tüm
Sosyal-Sen Ankara Şubesi' nde 30.11.1996
tarihinde başkan Ali Öztürk, Yazman Yusuf Atay, üye İlhan Çelik tarafından idari ve mali
yönden denetlemeler yapılmış ve denetlemeler sonucunda yukarıda
belirtilen Şubelerimizin faaliyetleri görülen eksiklikleıle birlikte Kurulumuzun önerileri rapor halinde Genel Merkez Yönetim Kurulu' Başkanlığı'na iletilmiştir.
Diğer taraftan Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca 20.05.1997
tarih, 97/263
sayılı yazı ile Siirt delegemiz Nusrettin Kurt'un istifası
Kurulumuza duyurulmuş ve konunun incelenmesi istenmiştir. Kurulumuzca konu ile ilgili olarak Sendikamız Siirt Temsilcisi Zeki Çelepkolu ve delege Nusrettin Kurt'un yazılı ifadeleri istenmiştir. Ancak yanıt
alınmadığından günümüze kadar herhangi bir işlem yapılamamıştır.
44

,

Yine Genel Merkez Yönetim Kurulu'nca 17.01.1998
tarih,
98/14
sayılı yazı ile Ankara Şubemiz üyesi Yasin Bayar'ın,
10.01.1998
tarihinde yapılan Ankara Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu seçim sonuçlarına itirazı ve Ankara Şube üyesi Ali Acar'ın genel
Merkez delegeliği ve Ankara Şube Disiplin Kurulu üyeliğine ilişkin dilekçesinin Denetleme Kurulumuza gönderilmesi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
.
1- Seçim belgeleri üzerinde yapılan inceleme ve yapılan seçim
sonucu Yasin Bayar'ın 79 oyaldığı dolayısıyla bu konudaki itirazının
yerinde olmadığının tespit edildiği,
2- Ankara Şubesi Disiplin Kurulu üyeliğine ve Genel Merkez
delegeliğine seçilen üye Ali Acar'ın durumunun Sendikamız Tüzüğünün 9. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği,
24.01.1998
tarih, 9 sayılı yazımız ile Genel Merkez Yönetim
Kurulu'na bildirilmiştir ..
Kurulumuzca, 3. Olağan Genel Kurulu sonucunda oluşan Genel Merkez Denetleme Kurulu'nun çalışma prensipleri 01.06.1996
tarih, 1 sayılı karar ile karar altına alınmış ve Genel Merkez'in idari ve
mali yönden faaliyetlerinin tüzük hükümleri gereği denetlenmesi
06.07.1996
tarihinde, 28.09.1996
- 29.09.1996
tarihleri arasında
ve 22.11.1997
- 23.11.1997
tarihleri arasında Başkan Ali Öztürk,
Yazman Yusuf Atay, üye ılhan Çelik tarafından yapılmıştır.
Yönetim Kurulu karar defteri incelenerek, alınan kararların yerine getirilip getirilmediği takip edilmiştir. Kurulumuzca yapılan tüm
denetlemeler sonucu görülen eksiklikler ile önerilerimizi içeren raporlar Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanlıql'na iletilmiştir.
Yapılan Idari Denetlemede;
12170,

31. O 1.1998 tarihi itibariyle en son üye ye verilen numaranın
faal üye sayısının 8709 olduğu tespit edilmiştir.

17.05.1996
- 31.01.1998
tarihlerinin kapsayan dönemsel faaliyetler içerisinde muhtelif tarihlerde Şube Başkanları ve il temsilcilerinin katılımları ile 4 defa Başkanlar Kurulu toplantısı yapılmış ve 3.
Başkanlar Kurulu'nun yapıldığı 5-6 Nisan 1997 tarihini takiben 7-8
Nisan 1997 tarihleri arasında 3. Başkanlar Kurulu'na katılan Şube
Başkanları ve II Temsilcilerimize 2 günlük sendikal eğitim verilmiştir.
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Bu dönem içerisinde Muş ve Mardin ilinde temsilciliğimizin
açılmasına, Bursa Temsilciliğimizin şube olarak faaliyetlerini yürütmesi yetkisi verilmiştir.
. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin aldıkları karar gere~i
örgütlenme programı çerçevesinde, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Yalova, Bursa, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa, Şırnak, Mardin, Ordu, Ünye, Giresun, Trabzon, Rize, ızmir, Muqla, Aydın, Manisa, Afyon, Denizli, Bolu, Zonguldak, Uşak ve Kırıkkale illerine gidilmiştir.
MALi YÖNDEN

DENETLEME:

17.05.1996 - 31. O 1.1998 tarihleri arasında gelir ve giderlere
ilişkin defterler, harcama belgeleri ve banka ekstreleri ile banka cüzdanları üzerinde karşılaştırmalı olarak yapılan denetlemelerde;
1- Üye aidat gelirinin 15.775.353.365.-TL.,
faiz gelirinin
248.365.678.-TL., banka hesaplarında bulunan (toplam üç ayrı hesapta işlem gören) 483.310.779.-TL.,
kasa mevcudunun
1.480.310.779.-TL.
olduğu tespit edilmiştir.
Yine aynı dönemde toplam 13 kalem demirbaş alındığı, Genel
Merkeze ait büronun kiralanrnasısırasmda- 100.000.000.TL. depozito verildiği tespit edilmiştir.
2- Giderler bölümünde;
Şubelere 5.456.062.500.-TL.
Temsilciliklere 611.697.250.TL. olmak üzere toplam 6.067.759.750.-TL
aktarıldığı tespit edilmiştir.
Genel Yönetim Giderlerinin 9.096.657.551.-TL.
olduğu görülmüştür.
Aynı dönem içerisinde 38.505.000.-TL. rozet borcu ödendiği,
kasada iki adet ödenmemiş fatura karşılığı 23.979.500.-TL. borç olarak bilançonun. alacağında qörüldüğü
tespit edilmiştir.
Bu dönem içinde olağan ve olağanüstü yapıları denetlemelerde
Genel Kurul kararları ve tüzük hükümlerine göre herhangi bir aykırılı~in tespit edilemediği görülmüş olup, Yönetim Kurulu'nun aklanması görüşündeyiz.
Arz ederiz.
TÜM SOSYAL -SEN
GENEL MERKEZ
DENETLEME KURULU
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TÜM SOSYAL-SEN
GENEL MERKEZ DİsİPLİN KURULU
,DÖNEMSEL ÇALIŞMA RAPORU
Sendikamızın 25 - 26,06.1996 tarihinde yapılan 3. Olağan
Genel Kurulu' nda seçilen üyeler 01. 06.1996 tarihinde toplanarak
görev dağılımı yapmışlardır.
Buna göre;
Vakkas Güldürmez
Hasan Özmen
Cemal Kaya'
Abdurrahman Baysu
Canpolat Kara

Başkan
Başkan Yardımcısı
Yazman
Üye
Üye

Bilindiği gibi Genel Merkez Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkileri Sendikamız Ana Tüzüğünün 21. maddesinde tanımlanmıştır. Yine Ana Tüzüğün 49. maddesinde de "Sendikanın amaçlarının gerçekleşmesi, çalışmaların daha düzenli yürütülmesi için Ana Tüzüğe aykırı olmamak şartıyla yönetmelikler düzenlenerek uygulanabilir." denilmektedir. Disiplin Kurulumuz sözkonusu hükümlerden yola çıkarak,
Kurulumuza yansıyan olaylarda doğru ve.zamanında karar verebilmek
ve bu kararlar arasında tutarlılık sağlayabilmek için 01.08.1997 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 21 maddeden oluşan Tüm Sosyal-Sen Disiplin Kurulu Yönetmeliği, Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun onayı da alınarak yayımlanmıştır. Böylece bundan sonraki Disiplin Kurullarının sözkonusu yönetmelik doğrultusunda daha etkin
çalışması sağlanmış olacaktır.
Sendikamız Disiplin Kurulu olarak, Başkalığımızaintikal eden
iki konu hakkında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
1- Bizden önceki Disiplin Kurulu'nun görevsüresi içinde sonuçlanmayan Antalya Temsilciliği üyesi Kemal Kasımoğlu hakkında
01.06.1996 tarihinde yapılan toplantıda ele alınmış ve ilgilininsavunmasının istenmesi amacıyla yazı yazılmıştır. Adı geçen üyeye gerek
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önceki Disiplin Kurulu döneminde, gerekse yukarıda belirtilen yazıyla
çeşitli defalar savunma istenmesine karşın herhangi bir yanıt alınamamıştır. Bunun üzerine Antalya Temsiliciğinin 0802.1996 tarih ve 48
sayılı yazısı ile kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Disiplin
Kurulumuza yanıt vermemekle suçlamaları kabul etmiş sayıldığından,
adı geçen üye 26.07.1996 tarih ve 3 sayılı üyeliginin askıya alınmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2- Tüm Sosyal-Sen Ankara Şubesine 11.08.1996 tarihinde
Tahsisler Dairesi Başkanlığı Temsilcisi Nihat Acun, Ankara Şube Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş olup, 19.09.1996 tarihinde Şube Disip-lin Kurulu Nihat Acun ve Ankara Şube Yönetim Kurulu hakkında dikkat çekme kararı vermiştir.
Tüm Sosyal-Sen Ankara Şube Başkanlığı'nca 03.10.1996 tarihinde Şube Disiplin Kurulu kararını, Genel Merkez Disiplin Kurulu
Başkanlığı'na tekrar görüşülmek üzere sunmuştur. Genel Merkez Disiplin Kurulu'nca taraflarla gerekli ön görüşmelerapıldıktan sonra
04.12.1996 tarihindeki toplantısında konuyu gündemine almış ve
Sendikamız Ana Tüzüğünün 21. maddesi (b) bendi geregince disiplin
cezaları uyarma, kınama ve üyelikten çıkarma şeklinde düzenlendiğinden, Şube Disiplin Kurulu kararında belirtilen "dikkat çekme" ibaresinin her ne kadar "uyarma" müeyyidesiyle benzer bir kavram oldugu
düşünülsa de bu tür kavramların tüzükteki şekli ile kullanılması ve yeterince açık olması esastır. Bu nedenle Şube Disiplin Kurulu kararının
uygulanmamasına; ayrıca Şube Yönetim Kurulu ve Nihat Acun tarafından karşılıklı yöneltilen suçlamaların anlık bir tartışmadan kaynaklarıdığı kanısına varıldığından şu aşamada bir disiplin işlemi yapılmamasına oy çokluğu ile karar verilmiş olup, ilgililere teblig edilmiştir.
4. Olağan Genel Kurulumuza başarılar diler, saygılar sunarız.
TÜM SOSYAL-SEN
GENEL MERKEZ
DisiPLiN KURULU
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