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İŞ,Çİ~ER VE ıµMU ÇALIŞANLARI
BiRLiKTE MUCADELEYE!

Kamu çalışanları dön yılı aşkın bir süredir onurlu bir mücadele yü
rütüyorlar. Sendikalarını kurdular, yasallık tartışmasını sona erdirdiler,
500 binin üzerinde bir üye kitlesine ulaştılar; şimdi de toplu sözleşme ve
grev hakkını kullanmak istiyorlar.

Kamu çalışanları bugünlere kolay gelmediler. "Yasanız yok, sendika
kuramazsınız!" dediler ama kamu çalışanları, uluslararası sözleşmelere
dayanarak sendikalarını fiilen kurdular. Sendikaları mühürlendi, ka
parıldı: yöneticileri sürgün edildi, açığa alındı, ama kamu çalışanları
bütün bu engelleri aşarak sendikal mücadeleyi geliştirdiler.

Ankara Yürüyüşleri, iş bırakmalar gibi pekçok kitlesel eylem ger
çekleştirdiler. Hakların ancak meşru örgütlü mücadeleyle kazanılacağını
tarih önünde birkez de kamu çalışanları kanıtladı.

Oldukça genç bir hareket olmasına ve içinde eksiklikler ba
nndınnasına rağmen, kamu çalışanlarının sendikal mücadelesi, işçi sınıfı
sendikal hareketinin tarihsel deneyimini ve dinamizni hızla özümsedi ve
geliştirdi. Kamu çalışanları bu özgün mücadeleleriyle, dört yıl gibi kısa
bir sürede, Türkiye sendikal hareketinin önemli bir unsuru olma niteliği
kazandı.

Kamu Çalışanlarının Talepleri
Karşılanmıyor

Kamu çalışanları temel sendikal haklan özgürce kullanmak istiyor.
Temel hedeflerden biri olarak bütün çalışanlarla birlikte ortak bir sen
dikal haklar yasasının çıkarılmasını talep ediyor. Kısacası, toplu söz
leşme ve grev hakkını kullanmak istiyor. Uluslararası Sözleşmeler bu
haklan tanıyor, ancak bu sözleşmelere uygun yasal düzenleme bir türlü
Meclisten çıkmıyor.

Hükümetin hazırlayıp Meclis'e sunduğu yasa tasarısı toplu sözleşme
ve grev hakkı içermiyor. Kamu çalışanları sendikalarını birer deme_ğı:
dönüştürmeyi amaçlayan bu yasa tasarısı kamu çalışanlarının taleplennı
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karşılamıyor. Bu tasan kamu çalışanları tarafından benimsenmiyor.
Kamu çalışanları tasarıya karşı yoğun tepkiler gösterdiler; bu yüzden de
bugüne kadar tasan yasalaşmadı. Tasan Meclis'te bekletilmeye devam
ediyor.

Kamu çalışanlarının sendikal haklarına ilişkin grevsiz ve toplu söz
leşmesiz yasa taslağının kamu vicdanına sığması mümkün değildir; ay
nca bu taslak varolan hukuksal çerçeveyi açıkça ihlal etmektedir ve hu
kuken geçerlilik kazanamaz. Bu taslağın gündeme getirilmesi bile sadece
bazı milletvekillerinin değil, parlamentonun demokrasi anlayışının ibret
verici bir göstergesidir.

Bu taslak reddedilmeli ve ILO Sözleşmelerine uygun olarak kamu
çalışanlarının grevli ve toplu sözleşmeli özgür sendikal haklarını gü
vence alnna alan bir sendikal haklar yasası çıkarılmalıdır.

Kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev hakkında ısrarlı ol
malarının iki temel nedeni var: birincibi bu haklar vazgeçilmez insan
haklarındandır. ikincisi, toplu sözleşme ve grev olmaksızın, ekonomik ve
demokratik hakların geliştirilebilmesi mümkün değildir.

Uygulanmakta olan ekonomik politikalar bunu açıkça gösteriyor.
Türkiye'de yaşanmakta olan ekonomik ve sosyal krizin en ağır faturasını,
işçiler ve kamu çalışanları ödüyor. örneğin, 1980'den bu yana uy
gulanmakta olan ekonomik politikalar kamu çalışanlarının ücretlerini
yüzde 60 geriletti. Sadece 1994 yılının ilk 9 ayında kamu çalışanlarının
ücretlerindeki gerileme yüzde 42'yi buldu. Bu yoksullaşmanın en önemli
nedeni, 5Nisan Kararları ile krizin emekçilerin sırtına yüklenmesidir.

Bu koşullarda haklar ancak özgür sendikal faaliyetle geliştirilebilir.
Bu yüzden kamu çalışanlarının toplu sözleşme ve grev talebi meşrudur;
mutlaka kazanılmalıdır.

Ortak Sorunlardan
Ortak Mücadeleye

İşçi-memur aynını yapaydır ve aşılmalıdır. Aynı sınıfın üyeleri olan
kamu çalışanları ile işçiler ortak bir mücadele sürecine girmelidir. Bu
güne kadar ayn ayn kanallardan akan işçilerin ve kamu çalışanlarının
mücadelesi, pratik zeminde mutlaka buluşmalıdır.

Bu, genel bir doğru olmanın yanısıra, son dönemde gelişen olaylar
karşısında bir zorunluluk halini almıştır. 1995 yılına girerken bütün üc
retli çalışanlar benzer saldırılarla karşı karşıyadır. Bu saldırılar kar
şısında ayn ayn verilecek mücadelelerin başarı şansı azalmıştır, Bugün
tüm çalışanlann tek vücut tek yürek olmaları gerekmektedir.
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1. 1995 Bütçesi ve özelleştinne, çalışanların sorunlarının ne denli
ortak olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 1995 Bütçe Tasarısı. bütün ça
lışanlar için "sıfır zam", yemek v~ servisin paralı hale gelmesi, ilaç katıcı
paylarının yüzde 50'ye çıkarılması anlamına geliyor. Kısacası, bütçe sa
dece işçileri değil, kamuda çalışan tüm ücretli emekçiler açısından bir
cehennem vaadediyor.

Bütçenin yarattığı bir başka ortak sorun ise, sosyal hakların tümüyle
ortadan kaldırılmasıdır. Bu bütçe ile yatırımlar sıfırlanıyor, eğitim ve
sağlık kör kadere terkediliyor; tüm temel hizmetler piyasanın insafına,
daha doğrusu insafsızlığına terkediliyor.

2. Özelleştirme de tüm çalışanları ortak olarak ilgilendiren en önemli
sorunların başında geliyor. Meclis'teki uzun görüşmelerden sonra özel
leştirme yasası çıkarıldı. Başbakan Çiller yasayı bir "devrim" olarak ni
teledi; hatta daha da ileri giderek bu yasayla "son sosyalist devlet"in yı
kıldığını söyledi. Y ıkılarun "sosyalist devlet" olmadığını elbette herkes
biliyor, ama özelleştirme ile birlikte içinde "sosyal" geçen bütün hak
ların, sosyal devletin, sosyal güvenliğin, vb. ortadan kalkacağı bir ger
çek. Sadece bütçe açıklarını kapamayı amaçlayan ve bir "satma
kapatma" yöntemiyle uygulanacak olan özelleştirmenin toplum için,
ülke için olumsuz sonuçlar doğuracağı açıktır.

Ôzelleştinne ile en başta 200 bine yakın işçinin işsiz kalması ön
görülüyor. Ancak bunun yanısıra özellikle haberleşme, enerji, ulaştırma,
bankacılık gibi işkollannda yapılacak özelleştirme ile birlikte, bu iş
kollarındaki kamu çalışanları da aynı mağduriyeti yaşamakla karşı kar
şıya kalacak. Hatta yasa, kamu sanayi tesisleri ile birlikte otoyolların ve
barajların bile satılabileceğini öngörüyor. Yapılan onca bilimsel araş
tınnaya rağmen, temel sanayi tesislerinin kapatılması planı, özel
leştinnenin ideolojik bir tavır olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Bunun dışında, eğitim, sağlık gibi temel hizmet alanlan da özel
leştirme tehditini yaşamaya devam ediyor; hatta bu alanlarda özel
leştirme parça parça başladı bile.

Özelleştirmenin doğuracağı sonuçlar, işsizlik ve sanayisizleşmeden
başka birşey olmayacaktır. Dünya Bankası tahminine göre, özelleştirme
ile birlikte işsiz kalacakların sayısı 200 bini bulacak. Yasada yer alan, "iş
kaybı tazminatı" ise bir aldatmacadan başka birşey değil, çünkü bu taz
minat artık hiç çalışmayacak olanlara verilecek. işten atılan bir işçi her
hangi bir işe girer ve bir gün bile çalışırsa tazminattan ya
rarlanamayacak.

Özelleştinne yasası tekelleşmeye karşı hiçbir önlem getirmiyor.
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Bütün alanlarda tekelleşme bu yasayla adeta özendiriliyor. Yabancı ser
maye için de hiçbir sınır getirilmiyor. Bu şekliyle, hemen her alanda
yerli ya da yabancı tekellerin oluşumuna olanak tanınıyor. Bunun, eşitlik
ve bağımsızlığı daha da zedeleyeceği ve ülkenin kaderini tümüyle azın
lık bir kesimin insafına terkedeceği gözlerden saklanmak isteniyor.

3. Özel sektörde işverenler kazanılmış sendikal haklan ortadan kal
dırmak için planlı bir çaba gösteriyor. Metal ve tekstil işkollarındaki
toplu sözleşme görüşmelerinde, işverenler işçileri istedikleri zaman üc
retsiz izne çıkarmak, istedikleri gibi fazla mesai yaptırmak ve bu kural
dışı uygulamalar karşılığında sosyal yardımları kısmak, ücretleri ise gü
lünç oranlarda arttınnak istiyorlar. İşverenler aynca bütün ödemeleri ça
lışılan saat üzerinden yapmak istiyor, yani tatil ve gece mesaisi üc
retlerini gaspetmek istiyor.

4. Son düzenlemelerle emeklilik yaşının yükseltilmesi öngörülüyor.
Getirilmek istenen düzenlemeyle emekçilerin emeklilikliği yaşamadan
ölmesi planlanıyor. Çalışan insanlarımız yıllar boyunca kesilen emeklilik
primlerinin karşılığını alamıyor ama bu primler sermayeye ucuz kredi
olarak dağıtılıyor, iktidar her alanda olduğu gibi sosyal güvenli.klikte de
yeni kaynaklar yaratmak yerine varolan kaynalardan daha fazlasını is
tiyor.

Çalışanların Güç ve Eylem Birliği
Yaratılmalıdır

Bütün bu sorunlardan çıkış yolu çalışanların güç ve eylem birliğinin
yaranlmasından geçiyor. Böyle bir birliğin yaratılmasının önkoşulu ise
bugün parça parça yaşanmakta olan mücadelelerin yalnız bırakılmaması
ve diğer emekçi kesimler tarafından desteklenmesidir.

Bu nedenle, kamu çalışanlarının büyük ölçüde kendi güçleriyle bu
günlere getirdikleri sendikal mücadele, işçi sınıfı tarafından des
teklenmek zorundadır. Kamu çalışanları mücadeleye girdikleri her nok
tada, diğer işçi örgütleri ve toplumun demokratik kesimleriyle bü
tünleşmelidir. Bu gereklilik diğer kesimlerin verecekleri mücadeleler
için de geçerlidir.

Zonguldak'ın, Karabük'ün bütün Türkiye'ye taşınması nasıl bir zo
runluluksa, PTT, demiryollan, enerji, eğitim, belediye, maliye, kısacası
tüm tamu çalışanlarının mücadelesi de emekçi kesimlerin bütününe ta
şınmalıdır.

Özellikle haberleşme ve enerji işkollannda son dönemde yaşanan ey-
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Iemlilikler, işçilerin ve kamu çalışanlarının ortak bir mücadele sürecine
girmeleri için ciddi olanakların varolduğunu göstermiştir. Şimdi atılacak
adım, bu örneklerin çoğaltılması ve kalıcı bir hale getirilmesidir.

Demokrasi Platfoİmu, güç ve eylem birliği için güçlendirilmesi ge
reken bir demokratik zemindir. Programlı, planlı bir çalışma Demokrasi
Platformu'nu işçilerin, kamu çalışanlarının ve diğer emekçi kesimlerin
uzun vadeli ortak mücadelesi için elverişli bir araç haline getirebilir.

Ortak Sendikal Haklar Yasası ve
Birlikte Örgütlenme

Orta vadede işçiler ve kamu çalışanları ortak bir sendikal haklar ya
sasına kavuşmalı ve ortak sendikal örgütlenmeye gitmelidir. Böyle bir
hedef kültürel ve hukuksal nedenlerle bugün hemen gerçekleşebilir ol
maktan uzaktır, ancak çaışanlann ortak örgütlenmesi bilinmez bir ge
leceğe ertelenemeyec kadar da yakıcı bir ihtiyaçtır.

Bugün önemli olan, böyle bir hedefe ulaşmak için hangi adımların
atılması gerektiğinin saptanmasıdır. Birinci adım, çalışanların güç ve
eylem birliğinin, yani mücadele birliğinin yaratılması; bunun için, el
verişli tüm olanakların, örneğin demokrasi platformlarının güç
lendirilmesidir. İkinci adım, özellikle işyerlerinde işçilerin ve kamu ça
lışanlarının ortak bir kültüre kavuşmasını sağlayan örgütlülüklerin oluş
turulmasıdır.

DİSK, 9. Genel Kurulu'nda aldığı kararla kamu çalışanları sen
dikalarıyla mücadele temelinde yakın bir işbirliği içinde olmayı taahhüt
etmiştir. Karar metninde şunlar yazılıdır:

" ...DİSK 9. Genel Kurulu; kamu çalışanlarının grevli-toplu söz
leşmeli sendikal mücadelesiyle aktif bir dayanışma içerisinde olmayı, iş
çileri ve kamu çalışanlarını kapsayan ortak ve demokratik bir sendikal
haklar yasası için mücadele etmeyi, işçilerin ve kamu çalıanlarının ortak
bir çatı altında örgütlenmesini sağlamak için girişimlerde bulunmayı
karar altına alır."

DİSK kamu çalışanları sendikaları ile olan ilişkisini, sendikal birlik
ve mücadele birliği ilkesi temelinde ele almaktadır. DISK, bütün ücretli
çalışanların ortak örgütlülüğünün yaratılmasının bir zorunluluk olduğuna
inanmaktadır; ancak böyle bir örgütlülüğün yaratılması da öncelikle mü
cadelede birliğin gerçekleştirilmesi gerektirmektedir. Bu nedenle, DİSK
kamu çalışanlarının kendi güçleriyle bugüne getirdikleri sendikal mü
cadeleyi saygıyla karşılamakta, bu mücadeleye aktif destek olma ka
rarlılığını taşımaktadır.
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DİSK, bugün ortak bir mücadele sürecinin, orta vadede çalışanların
ortak sendikal örgütlülüğünün yaratılmasına önemli katkılar sunacağına
inanmaktadır. Bunun için tüm olanaklarıyla kamu çalışanlarının mü
cadelesinin omuzbaşında olacaktır.

Hükümetin tehlikeli bir oyun oynayarak işçiler ile toplu sözleşme
hakkını kullanamayan kamu çalışanlannı birbirine düşürme çabalarının
önüne ancak mücadele birliği ile çıkılabilir. Böylece sendikal birlik il
kesinin gereğinin yerine getirilmesinin de önü açılabilir.

Sonuç
Bu düşünceler ışığında kamu çalışanlarının sendikal eylemini sonuna

kadar destekliyoruz. Kamu çalışanlarının iş bırakma eylemlerinde ço
cuklarımızı sir gün okula göndermemek, kamu hizmetlerinden bir gün
yararlanmamak belli bir mağduriyek yaratsa da, sınıfsal görevimizdir.
Aynı şekilde, işçilerin grevleri de kamu çalışanları tarafından des
teklenmelidir. Bugünkü özveriler gelecekteki güzel günler içindir; daha
iyi kamu hizmetleri ve insanca bir yaşamın tüm emekçilere sağlanması
içindir.

Bugün toplumun her kesimi varolan sorunlar karşısında tepkisini dile
getiriyor, taleplerini söylüyor ve eylem yapıyor. Ancak eylemler parça
parça kaldıkça devleti yönetenler bu talepler karşısında duyarsız kal
maya devam ediyor. Toplumun bütün kesimleri ayakta ancak sorunlar
çözülmüyor, aksine büyüyor.

Bu nedenle, emekçilerin ortak mücadelesini yaratacak daha kararlı
adımlan atmamız gerekiyor. Sermayenin tek vücut olarak ger
çekleştirdiği saldırılara karşı tek vücut bir emek cephesi yaratmamız ge
rekiyor.

Böyle bir cephenin yaratılaması ise bugün gerçekleşmekte olan parça
parça mücadeleleri, eylemleri yalnız sbırakmamaktan, ortaklaştırmaktan
ve süreç içinde ortak bir örgütlülüğe dönüştürmekten geçiyor.

• Yaşasın Kamu Çalışanlarının
~revli Toplu Sözleşmeli Sendikal Mücadelesi!
• Y:aşasın İşçilerin ve Kamu Çalışanlarının Birlikte
Mücadelesi!
• Yaşasın Tüm Çalışanların Güç ve Eylem Birliği!
• Yaşasın Tüm Çalışanların Sendikal Birliği!
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DİSK TEMSİLCİLİKLERİ
AVRUPA TEMSİLCİLİĞİ
Galerie Ravenstein 3/1000 Bnıxelles
BELÇİKA
Tel: (322) 51155 Ol
ANKARA MERKEZ TEMSİLCİLİĞİ
Çankaya, CinnahCad. 35/4
ANKARA
Tel: (312) 440 77 74 Faks: (312) 440 77 73
AKDENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Güllük Cad. Çankaya Apt Kat 4 No: 7
ANTALYA
Tel-Faks: (242) 247 30 43
ÇUKUROVA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Reşitbey Mah. Atatürk Cad. Özel Sancak İşhanı No: 86/87
ADANA
Tel-Faks: (322) 3519761
EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Alsancak, Şair Eşref Bul. 1434 Sk. No: 100/1
IZMIR
Tel: (232) 421 16 76 Faks: (232). 463 47 36
GÜNEYDOĞU BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Li.se Cad. 2 Sk. Çavuşoğlu 2 Apı. No: 11 Kat 1
DiYARBAKIR
Tel: (412) 221 11 77 Faks: (412) 2213481
KARADENİZ BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Ulugazi Mah. Osmaniye Cd. No: 27/4
SAMSUN
Tel-Faks: (362) 431 37 17
MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Ulu Cad. No: 40
BURSA
Tel: (224) 254 89 37 Faks: (224) 253 10 91
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
Orduevi arkası Bilgen İşhanı No: 35
EDİRNE
Tel-Fax: (284) 225 66 79
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