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EMEKLi SANDlGI GENEL MÜOÜRLÜGÜ KAMU ÇAlıŞANLARı MEMUR SENOlKASI

ŞUBAT - MART YIL: 1 SAYI:1

EMEK - SEN ACILDI
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alan arkadaşlar, 12.11.1992 tari-
hinde sendikanın kuruluş dilek-
çesini ANKARA Valiliğine vere-
rek işin yasal yönünü tamam-
ladılar. Böylece EMEK ~ SEN tü-
zel kişiliğini kazandı.

5.12.1992 tarinde EMEK·
SEN'in açılış töreni yapıldı. Bu tö-
rene Adana, ·Izmir ve Istanbul
Bölge Müdürlüğünde çalışan ar-
kadaşları n gelmesi ile diğer ka-
mu Çalışanları Memur Sendika-
ları Yöneticileri ve Genel Müdür-
lük personeli arkadaşların bazıla-
rının katılması ile tören saat
14.00'de yapıldı.

Tören yapılmaya başladığı
sıralarda, Başbakan Yardımcısı
Sayın Erdal ıNÖNÜ, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın
Mehmet MOGULTAY, Bütçe

Plan Komisyonu Başkanı Sayın
ılyas AKTAŞ, Sayın Alpaslan
TÜRKEŞ, Büyükşehir Belediye
Başkanı Sayın Murat KARAYAL-
ÇiN, Ilçe Belediye Başkanları
Sayın Sayın Hamza KIRMIZI,
Sayın Abdurrahman OGUL-
TÜRK, Sayın Selahattin ÖCAL,
Sayın Doğan TAŞDELEN, Sayın
Aziz GÜRSOY, Sayın Ali Rıza
KOÇ, Sayın Erdal EREN'in kutla-
ma telgrafları geldi.

Siyasi Partilerin Ankara il
teşkilatları kutlama telgrafları ile
bizleri onurlandırdılar. Demokra-
tik kitle örgütleri ve kamu çalı-
şanları Sendikalarının Yöneticile-
rinin yakın ilgileri bizleri çok
sevindirdi. Ayrıca, Emekli Sandı-
ğı üst yöneticileri sendikamızı n
açılış törenine tekerteker davetli
olmalarına rağmen, tek satır bir
kutlama telgrafı dahi gönderme-
diler. Bu davranışları ile biz çalı-
şanların sorunlarına ne kadar 11-

gili olduklarını gösterdiler.

EMEK - SEN'in açılış konuş-
masını yapan Başkan Ali TUNA;
"Sendika hakkı temel hak ve öz-
gürıüklerdendir. Kamu çalışanla-
rının örgütlenmesinin yasaklan-
ması çağa aykırıdır. ILO
sözleşmelerine, Insan Hakları
Evrensel Bildirgesine, Avrupa
Topluluğu anlayışına kısacası
çağdaş dünyanın yapısına aykırı-
dır." diyerek tüm Emekli Sandığı
çalışanlarını EMEK· SEN'de top-
lanarak ortak mücadeleye davet
etti. Hükümeti bir an önce sendi-
kal hak ve özgürlükleri ANAYA-
SAL güvenceye kavuşturarak
yasal düzenlemeleri yapmaya
ça~ırdı, Ali TUNA; sözlerini Sen-
dikal mücadelenin mutlaka başa-
rıya ulaşacağını belirterek bitirdi.
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T.C.
Resmi Gazete

Başbakanlık
Mevzu.atı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayınlanır

Kuruluşu: 7 Ekim 1920 1: Aralık 1992 i Sayı; 21432
CUMA Mükerrer

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar
Işletmelerde İşçi Temsilcilel'inin Korunması ve Onlara Sağlanacak

.Kolaylıklar Hakkında 35 SayIJI Sözleşmenin Onaylaumasının
, UygUıl Bulunduguna İlişkin Kanun

Kıp.ıp No. 3845 Kahu[arih45,11.1992

MADDE ı. . Uluslararası Çalışma Örgütünün 1971 YJlJJiu~~eııevre'de toplanan S6 ncı Konferansında kabul edilen
"Işletmelerde Işçi Temsilcileriilin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşıne'tnirı onaylan-
ması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11/12/1992

•
Sendika Özgürıugüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına

Ilişkin 87 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasınm
Uygun ı:ıulunduguna Dair Kanun

KjlnuıNo,3847 Ka buiTari bj:25. 11 ,1992

MADDE i. - Uluslanırası Çalışma Örgütünün 1948 yılında Sanfransisko'da toplanan 31 inci Konferansında kabul edi-
len "Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı Sözleşme'nin onaylanması uygun bulun-
IlHI~(LJr.

MADDE ~. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür,

11/12/1992

Kamu Hizmetinde Örgüllenme Hakkının Korunması ve Istihdam
Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine Ilişkin 151 Sayılı

SÖzleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair kanun

Kanun Nıı,] i!48 KalıuITarlbj·25.11 1992

MADDE I. - Ulu ılururası Çalışma Örgütünün 1978 yılında Cenevre'de toplanan 64 üncü Kerıferansında kabul ed.ilen
"Kumu Hizmetinde Örgüılcıune Hakkuun Korunmasına ve İstihdam Koşullurının Belirlenmesi. Yönıemlerine Ilişkin iSi

il) III Sözlcşuıc'tnin ouuyluıunası uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Ru Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.

t 1/1~/t992
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ANAYASA, iLO 87· 151 VE TOPLU SÖZLEŞME

"Anayasa Madde 90 Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andıaşmalar kanun hükmündedir. Bunların hak-
kinda Anayasaya aykmlık iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. "

Anayasanm 90. maddesinin son fıkrası açıktif. Uluslar arası 110 sözleşmeleri usulüne göre onaylanmış ve resmi gaze-
tedeyayınlanmıştır.

ILD'nun onaylanan 87. ve 151. maddelerini aşağıda okuyaeakslnlz. Bu maddelerin anlamı açıktır. Artık Sendikalanmı-
Zin önündeki yasal engel de aşılmıştır. Ulusal bir yasanın çıkanlmaması konusu tamamen Hükümetlerin sorunudur. Bir
an evvel çıkanlmalidır.

87 Sayılı Sözleşme: ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜÖÜ
Madde 1 : Üyesi bulunan ülkeler 87 say.ıh"sôzleşmenin hükümlerini yerine getirmeyi üslenir.

. , '"
Madde 2 :Çalışanlar ve işverenler herhangi bir ayrım yapımdan önceden izin almadan istedikleri
Kuruluşları kurar tüzüklerine uyarlar.

Madde 3 : Kamu makamları bu hakkı sınırlayamaz, bu hakkın kullanılmasına engelolamazlar. (
Kanun da çıkarsalar) geçersizdir.

Madde 4 : Çalışanların örgütleri Yöneticiler tarafından Hükümet dahil fesh edilemez.

Madde 6 : Kamu çalışanlarının kurdukları örgütler, Federasyana, Konfederasyona veya Uluslararası
Örgütlere üye olabilirler.

Madde 8 : Ulusal yasalar bu sözleşmelerin güvencelerine zarar verecek şekilde olamaz ve zarar ve
recek şekilde uygulanamaz.

Madde 10: Örgüt sözcüğü çalışanların ve işverenlerin çıkarlarına hizmet eden, çıkarlarını savunan her
türlü kuruluşu ifade eder.

Madde 11: Devlet çalışanların örgütlenme hakkını serbestçe kullanma/arını sağlamak amacıyla gerekli
düzenlemeleri ve örnekleri yapmak zorundadır.

151 Sayılı Sözleşme: ÖRGÜTLENME HAKK NIN KORUNMASI
Madde 5: a) Kamu çalışanları örgütleri, Kamu makamlarından tamamen bağımsızdır.
b) Kamu görevlileri örgütleri, işleyiş faaliyet ve yönetim olarak kamu makamlarının her türlü
müdahalesine karşı korunacaktır.

Madde 6: Sendika Temsilcileri çalışma saatleri içinde ve dışında görevlerini etkin bir şekilde
yerine getirmeleri için kolaylıklar sağlanacaktır.

Madde 7: Kamu görevlileri örgütleri çalışma koşullarının belirlenmesi için sendika temsilcilerinin katıla-
rak gerektiğinde bu hakkın kullanılması ve teşvik edilmesi için Ulusal koşullara uygun önlemler alınacaktır.

Madde 8 : Kamu görevlileri görevlerinin niteliğinden ve statülerinden kaynaklanan yükümlülüklerine
bağlı olarak örgütlenme özgürlüğünün normalolarak uygulanması için kişisel ve siyasi
haklardan yararlanacaktır.
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DAVETİYE
Değerli Arkadaşlar ;

Biliyorsunuz başlangıçta memur " Sendika kura-
maz kurulmuş scndiklara üye olamaz" diye yaygın bir
kanı vardı.

Biz Emekli Sarıdığı çalışanları, fiili olarak sendika-
mızı kurduk, sendikal haklar ve özgürlükler mücadelesi-
ne başladık.

Bugün geldiğimiz noktada sendikaların varlığı ve
yasallığı tartışması son bulmuştur. Bilindiği gibi bazı ar-
kadaşlarımız, sendikaların yasal olmadığını belirterek
sendikamıza üye olmamışlardır. Iç ışleri Bakanlığın.n
sendikal faaliyeıleri yasaklayan genelgesi, Danıştay ta-
rafından ipı.al edildi, ILO Sözleşmeleri T.B.M.M.'ce
onaylanarak yürürlüğe girdi.

Böylece sendikal çalışmalar yasal sıaıüye kavuş-
muş bulunuyor.lşte bu nedenle scndikarnıza üye olma-
yan arkadaşlarımızı sendikal çalışmalanınıza omuz ver-
melerini bir görev biliyoruz.

Erneğirnizin hakkını, insanca yaşamayı, toplum
içinde saygın bir yerimizin olmasını istiyorsak sendika-
mıza üye olmaya sizleri davet ediyoruz.

Yıllardan beri sendikamızın olmadığını, örgütlü bir
güç oluşıurmadığırnız için haklı istek ve taleplerimizi
gerektiği gibi dile getirmediğimizden yakınıp dururuz.

İşte örgütlülüğe inaruyorsarnz sizleri senelikalı ol-
maya çağırıyoruz.

Yıllık cnnasyon oranın %70'leri aşuğı, dört kişilik
bir ailenin asgari gcçim standartının 5,5 milyonu buldu-
ğu koşullarda, 2 milyon 200 bin lira maaşla geçinmek
mümkün mü? Yüzdelik ücret artışları cmeğirnizin hakkı
mı?

İşte bu tek yanı i ücret tesbiılcrine karşılık. "Toplu
İş Sözleşmesi, hakkırnızırı" verilmesini istiyoruz diyor-
sanız, sizleri sendikalı olmaya davet ediyoruz.

657 Sayılı Kanununun zincirinde kurtulmak, çalı-
şanları işçi, memur, sözleşmeli personel gibi ayrımlara
tabii tutan zihniyetin karşısında iseniz sizleri sendika-
rnızda görmek istiyoruz.

EMEK - SEN'in hangi şartlarda nasıl kurulduğunu
hepiniz biliyorsunuz, Sendikamızın kuruluş aşamasında,
insan haklarında, temel hak ve özgürlüklerderı, dernek-
rasiden, yana olan herkes davet edilmişti. Duyarlı olan
arkadaşlanrnız kurucu üye olarak sorumluluklarını yeri-
ne getirdiler.

EMEK· SEN'in Tüzel kişilik kazanmasından son-
ra, sendikal hak ve özgürlükler mücadelesine inanan ar-
kadaşlarırnızın EMEK· SEN'e üye olarak sahip çıkma-
ları çok sevindiricidir.

Kısacası grevli Toplu Sözlcşrncli Sendikal hakları-
mızı almak için tüm Emekli Sandığı çalışanlarını
EMEK - SEN'de birleşmeye davet ediyoruz.

YAŞ AS IN EMEK - SEN
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KAMU ÇALıŞANLARı SENDİKALARı
ORTAK TOPLANTısı SONUÇ BİLDİRGESİ

25 Kamu Çalışanı Sendikasının yöneticileri, 09-10 Ocak 1993 günlerinde Ankara'da toplanarak
aşağıdaki konularda görüş birliğine varmış, bunları hayata geçirebilmek için ortak bir çalışma programı
belirlenmiştir.

1. Kamu çalışanlarının sendika kurma, sendikalara üye olma ve sendikal etkinlikte bulunma hakları,
artık tartışma konusu olmaktan çıkmıştır. Önümüzdeki süreç, grev ve toplu sözleşme haklarının yaşa-
ma geçirilmesi sürecidir. Bu hakları içermeyen ve sendikalarımıza rağmen, çalışma ve yaşama koşulla-
rımıza ilişkin yapılacak bir düzenlemeyi ve alınacak tek taraflı bir kararı kabul etmeyeceğiz.

2. Diğer yandan, Türkiye'de çalışma hayatının demokratikleşmesi, çalışanların diğer kesimi olan iş-
çileri de yakından ilgilendiren genel bir ihtiyaçtır.

3. Sorun, genelolarak bütün çalışanları ilgilendirdiğinden, çözümü de ancak çalışanların dayanış-
ması ve mücadelesi ile mümkündür.

4. Sendikalarımız, bu ortak anlayıştan hareketle. çalışanlar arasındaki dayanışmanın sürekli kılın-
ması amacıyla, çalışma mevzuatının, işçi, memur, sözlesmeli gibi yapayayrımları kaldırıcak biçimde
düzenlemesini istemektedir.

5. Ortak taleplerin, bunu talep edenlerin ortak mücadelesi ile gerçekleşebileceği inancıyla, kamu
çalışanı sendikaları arasında sağladığımız görüş birliğini, işçi sendikaları ve konferadasyonları ile de
sağlamak istiyoruz.

6. Çalışmalarımızı eşgüdümü olarak sürdürebilmek amacıyla, bütün bu sendikalar adına, yukarıda
belirtilen konularda çalışmak amacıyla, aşağıdaki sendika temsilcilerinden oluşan bir eşgüdüm komitesi
oluşturduk.

1 ) Tüm Hava Sen
2) Tüm Haber Sen
3J Yapı Yol Sen
4) Genel Enerji Sen
5JDES
6) Maden Sen
7) Tüm Enerji Sen

8) Tarım Sen
9) Tüm Bel Sen

10) Eğit Sen
11 ) Eğitim Iş
12) Genel Sağlık Iş
13) Tüm Sağlık Sen
14) Tüm Maliye Sen

7. - Söz konusu komite, Kamu Çalışanı Sendikaları dışında, işçi sendikaları ve konfederasyonlarının
temsilcilerinin de katılımına açık olacaktır. Komite, bilim adamlarının qörüslerinde, yabancı sendikaların
deneyimlerinden yararlanacak, bunları, çalışanların talepleri ile birleştirilecektir.

Bu somut işbirliğinin, çalışanlar cephesini, daha geniş alanlar da düşünce, eylem ve örgütlenme
birliğine ulaştırmasını arzu ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

1) Asım Sen
2) Dem Sen
3) Des
4) Eğitim Iş
5) Eğit Sen
6) Emek Sen
7) Enerji Sen
8) Genel Enerji Sen
9) Genel Sağlık Iş

10) Iı Sen
11 J Kültür Sen
12J Yapı Yol Sen
13) Or Kam Sen

14) Sosyal Hizmet Sen
1 5) Tarım Sen
1 6) Turizm Sen
1 7) Tüm Bel Sen
18) Tüm Enerji Sen
19J Tüm Haber Sen
20) Tüm Hava Sen
21J Tüm Maliye Sen
22) Tüm Sağlık Sen
23) Tüm Sosyal Sen
24) Tüm Yargı Sen
25) Maden Sen
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BIRLIK ÇAGRIS/
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 1.1.1950 yılında sosyal güvenlik kuruluşu olarak kurulmuş olup, bu kurumda çalışan Kamu

emekçileri olarak bizler; Genel Müdürlük ve Taşra Teşkilatı olarak yaklaşık dörtbin personelle iştirakçisine, deıuna, yetimine, harp
malülüne Kore gazisine, Kıbrıs Er'ine, Şeref madalyasına, 2022 Sayııı Yasaya bağlı, Yaşlı, muhtaç ve sakat olanlara hizmet veririz.

Biz Sandık çalışanlarının Genel Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren Sosyaltesislerden fazla yararlandığı söylenemez. Bölge
Müdürlüklerimizin bazılarında servis, kreş, lokal ile kaliteli ve doyurucu yemek sorunları çözülmüş değildir. Biz çalışanların buna ben-
zer sorunlarının meşru zeminlerde yöneticilerle yapılan görüşmelerle çözüleceğine inanmaktayız.

Degerll Arkadaşlar;
Biz Kamu Çalışanları Emekçileri olarak herşeyin en iyisine layık olduğumuzu bilmeliyiz, Çünkü bizler Sosyal Güvenlik çalışanları

olarak aktivitesi, bigi ve becerisi yüksek insanlarız. Bu nedenle üretimde payalmak bizlerin fazlasıyla hakkıdır. Ancak, söz konusu te-
sislerden yararlanmak ve sosyal faaliyetlerde bulunmak için biz çalışanların ekonomik güçlerinin yeterli olması gerektiğini bilmeliyiz.

Işte sendikamizin genel politikası bu perspektifi geliştirmektir. Biz kamu çalışanları olarak, diğer mücadele birlikteliği içinde oldu-
ğumuzu sendikalarla ortak hareket etme noktasında birleştik, Kamu çalışanlarının ortak çalışma yasası çıkartılması doğrultusunda bir-
Iiktelikler kurulmuş ve araştırmalara başlanılmıştır.

Hedefimiz Kamu Çalışanlarının emeğinin karşılığını alabilmesi ve üretimde söz sahibi olabilmesi için kurulan sendikamıza üye
olunmasını sağlamakdır. Bu hak mücadelesinde birtakım kazanımların birlikte elde edildiğini bilmeliyiz. Bu ekonomik, sosyal, kültürel
ve demokratik haklanmrzt meşru zeminlerde yapacağımız mücadeleler sonunda Grevli Toplu Sözleşmeli Hakkımızı alacağımızdan
kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Bu mücadele yolunda biz çalışanların tabanda örgütlenerek, güçlü bir yapının ortaya çıkacağının doğru bir temelolduğu düşünü-
lerek EMEK· SEN, kuruldu. Kamu çalışanları sendikalarıyla haklanrmz: almak amacıyla hertürlü eylemde birlikte hareket edeceğimi-
zin bilinmesi gerekmektedır.

Bizler; Birmilyonaltıyüzbin kamu çalışanları emekçisinin %80'inin Uluslararası geçim endeksinin altında, yani fakirlik sınırının altın-
da ayiıkla çafıştırıldığım iZi biliyoruz.

Bu nedenle, EMEK - SEN Yönetim Kurulu haklarımızı almak ve güçlü bir örgütlülük sağlamak amacıyla, sizleri EMEK· SEN'in
çatı Şıaltında toplamaya çağırıyoruz.

- SÖZ, YETKi, KARAR ÇAlıŞANLARA
• YAŞAS1N-GREVLi TOPLU SÖZLEŞMELI HAK MÜCADELEMiz
- YAŞASıN DEMOKRASi MÜCADELEMiZ .
• SEFALET ZAMLARı DEGiL·iNSANCA YAŞAMA ZAMLARı,

tctsıxnt ESKİ BAKANlNIN ÜNLÜ"SENDİKA YASAKÇı
GENELGESi"DANISTAYCA İPTAL EDİLDİ

İçişleri eski Bakanının ünlü ,"sendika yasakçı genelgesi"
Danıştay'ea iptal edildi.

:-:::':::::::::i:~ganıştay10. dairesinin 1992 - 3911 No'lu ka-
·.;~.i ·::):t~:~~{··;rarında "çalışanaların sendika kurma ve
f:.:·:i':::;:;:::(iSendikalfaaliyette bulunma hakları temel
:::::::::::'::::>'::::>'f::hakve özgürlükler kapsamı içindedir. Te-
mel hak ve özgürlükler kapsamı içindeki bir hak-
kın sadece Anayasa'da yer almadığı. gerekçesiyle
kullanılması engellenernez, Önemli olan temel
hak ve özgürlüklerin genel tanımının yapılması
ve ana yasal güvenceye bağlanmasıdır. Kamu gö-
revlerinin sendikalaşma hakkı 6366 Sayılı yasa ile
onaylanan insan hakların ve Ana Hürriyetlerini
koruma sözleşmesinin 11. maddesinde güvence
altına alınrruştır, Hukukumuzda Şirketler dışın-
daki Sendika, dernek gibi özel hukuk tüzel kişi-
liklerinin oluşumu izin koşuluna bağlanmamıştır.
Sendika ve dernekler; Anayasa, Sendikalar yasa-
sı, Dernekler yasasıylayapılan düzenlemeye göre
ve Medeni Kanunda yer alan genel düzenleme
gereği kuruluş belgelerini ilgili merciye vermekle
tüzel kişilik kazanmaktadır. Anayasa1 ve ilgili ya-

sal düzenlemelerde genelolarak idarenin anılan
tüzel kişiliklerin kuruluş ve faaliyetlerine müda-
hale etmemesi esası benimsenmiştir.

Dolayısıyla anılantüzel kişiliklerin kuruluş fa-
aliyetlerine idarenin kolluk yetkisini kullanmak
suretiyle müdahalesi mümkün değildir. Söz ko-
nusu özel hukuk, tüzel kişiliklerin faaliyetlerinin
durdurulmasına, kapatılrnalarına ancak yetkili
adliye mahkemesince karar verilebilir" denilerek
dava konusu genelgenin yetki yönünden iptaline
oy birliği ile karar verdi.

Bu anti demokratik "keyfi yasakçı genelgenin
iptal edilmesi Kamu çalışanlarının haklılığmı or-
taya koymaktadır. İşte" Sendika hakkımız" de-
dik aldık Şimdi de .. Toplu sözleşme .hakkımız ..
diyoruz; Alacağız ...
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KATILDIGIMIZ ETKINLIKLER
Ankara Kamu çalışanları şubeler platformunun "toplu sözleşmeye

çağrı" eylemlikleri dOğrultusunda yukarıdaki proğramın bazılarına Ernek-
Sen'in Tüzel kişiliğini kazanmaması nedeniyle katılamadık. Ancak
16.12.1992 tarihindeki bodro yakma, 17.12.1992 tarihinde işyerlerine
toplu gidiş, 21.12.1992 tarihindeki 3. Ankara yürüyüşü ve 25.12.1992 ta-
rihindeki 'Toplu vizite" eylemlerine Emek - Sen olarak katıldık.

Bu katılımlarındaki hedefimizin 'Toplu Iş Sözleşmesi" hakkımızın el-
de edilmesi amacı olduğu açıktır. O halde Toplu Iş Sözleşmesi yapabil-
mek için;

. Devleti, tek taraflı kararlarla yöneten bürokratlara Kamu çalışanla-
rının da toplu iş sözleşmesini yapabileceklerini anlatmak ve onları ikna
etmek.

·"Devletin sahibi olan memur"un kendisinin Toplu Iş Sözleşmesi ya-
pabilme hakkına sahip olduğuna inandırmak, ikna etmektir .

. Bu ikna sürecinin bir bütün olarak kamuoyunun ve hizmet ürettiği-
miz alanlarda doğrudan karşı karşıya olduğumuz halk kesimlerinide kap-
sar genişlikte ele alınmalıdır.

- Kamu çalışanlarının kendi kafalarmda saklı olan yasaklarının çıka-
rılmalarını sağlayarak. sendikal çalışmalara katılmalarını sağlamaktır.

Bütün bunları yapabilmek bir süreç işidir. Sendikaların yasallaşması
ve kamuoyuna kabullendirilmesi 4 yıl gibi bir zaman almıştır. Toplu Iş
Sözleşmesi ve grev hakkını alabilmemizde epeyce zamanımızı alacağa
benzer. Hükümeti, yöneticileri ve kamuoyunu ikna etmek için de her
şeyden önce memurların sorunlarına daha fazla sahip çıkmaları ve Top-
lu iş sözleşmeleri yapabilmelerinin kendi hakları olduğuna ikna olmaları
ve inanmaları halinde bu sürecin kısalabileceğini anlatabilmemiz en
önemli hizmetimiz ve görevimiz olacaktır.

Kamu çalışanları kendi sorunlarına sahip çıktkça Toplu Iş Sözleş-
mesi yapabilmek için gerekli olan eğitim, eylemlilik, kültürel ve görsel
malzeme, Toplu Iş Sözleşmelerini kültürünü ve alt yapısını besler, besle-
nen her canlı gibi örgütlülük de büyür ve gelişir.

Bu büyüme ve gelişmeyi koruyabilmekte önemlidir. Toplu Iş Söz-
leşmesi Yapabilmek için; Elde edilen Hakların korunması, Kamu çatışen-
larının işyeri sorunlarına sahip çıkma yeteneklerinin olmasına, yönetime
katılabilme ve sorumluluk alma fonksiyonlarına sahip bir iş yeri özgürlü-
ğü yaratabilmelerine bağlıdır.

Tazrninaılann alınması. Teşkilat Kanunun çıkması, fazla rnesaleri-
nin artırılabilmesi, yıllarca birikmiş Demekrafik kültürel, sosyal ve Ekono-
mik hakiarın alınabilmesi için hedefimizin Toplu Iş Sözleşmesi politikası
esas alınarak' tesbit olunmasına bağlıdır.

O halde Kamu çalışanlarının hedefi; Toplu Iş Sözleşmesini yapabil-
mek olmalıdır. Bunun içinde duyarlı olmak, çalışmak soruolanrmza sahip:
çıkmak zorunda değil miyiz?

BASıNDAN SEÇMELER

" Konuşan Türkiye yaratmalıyız "
Süleyman DEMIREL

Başbakan

" Yürüyeceksiniz, mücadele ederek
haklarınrzı alacaksınız."

Demokrasilerde böyledir.
ErdalıNÖNÜ

Başbakan Yardımcısı

" Örgütlenin tabelanızı biz asalım it

Mehmet MOGOLTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

"Cağımız örgütlenme çağıdır,"
Seyfi OKTAY, Adalet Bakanı

Günün Yorumu :
" Politikacıda sözünü
tutmasını beklemek.

delik cepte madeni para
biriktirmeye benzer, tl

George ELlOT - 1871

EMEK- SEN
Yolun sonunda görünen ışık
Büyüyor, parlıyor. yaklaşıyoruz.
Demokrasi yolumuz aydınlık •.ırtık,
inanç!ıyız, istiyoruz, yaklaşıyoruz.

insanca olmalı pastadaki payımız.
Sefaletle geçmesin koskoca bir ayımız.
Gün geçtikçe artıyor, Çoğalıyor sayımız.
lnançnyız, istiyoruz. yaklaşıyoruz.

Sen de gel, söyleyecek sözün bulunsun.
Pişirifecek aşta tuzun bulunsun.
Yol ne kadar uzun olursa olsun,
inançfıyız, istiyoruz, yaklaşıyoruz.

Birlikte kardeşlik, birlikte barış.
Onurlu bir yaşamdır sonunda vanş.
Mutlaka bizimdir bu büyük yarış
İrıançlıyız, istiyoruz, yaklaşıyoruz.

ÖZgürlük ateşinin alevidir EMEK - SEN
Demokrasi savaşının bir devidir EMEK - SEN
Daima, her yerde en öndedir EMEK - SEN
lnançlıyız, istiyoruz, yaklaşıyoruz.

Mhı;ATÖZlÜ
Yaşlılar ve Sosyal Güvenlik
Daire Başkanlığı
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Genel BAŞKAN
Ali TUNA

Basın Sekreteri
Refiye CENGiZ

EMEK-SE
•• •
O E IMKU ULU

Eğitim Sekreteri
Resul TEMUR

Örgütlenme Sekreteri Mali Sekreter
Tarık KANGAL Zeki AKGÜN

Hukuk Işleri Sek.
Halil HAMURGU

Sosyal Işler Sek.
Halil AŞLAR

Toplu Iş. Söz. Sek.
Ali OZKAN

EMEK - SEN EMEK - SEN KURUCU ÜYELER
DENETLEME KUH.ULU DisİpLİN KUHULU KayaYılmaz Ali Soyaslan

Remzi Alp Avni Bektaş
Başkan Nesrin Çevik Ayfer Fındık Dede Gedik Süleyman Şenoğlu

Erdal Aslan HıdırGazel
Bsk. Yrd. Naki Yasan Mehmet Zaman ıhsan Mercanoğlu Gültekin Eraksan

Mehmet Kahveci Seyfetlin Sönmez
Rapörtör Sezai Aydın Süleyman Karataş Ali Kılınç Veli Akça

VehbiYıldırım Mustafa Yıldırım
Oye Ali Haydar Kahraman Aslıgül Özkan Hami Demir Hamza Doğan

Oye Mustafa Toman
Selahattin Açıkalın Asiye Uslu

Arslan Yağmur Ayla Aktepe Harun Aslan
Hüseyin Bağcıoğlu Ali Sağın

Üye Muhtar Bulut ısmail Hakkı Soysal Nurhan Bakan Eşref Soysal

Üye Emine Gürsoy
Erdal Aydın Ertuğrul Candan
Emine Kavlak Adillşıker
Duran Toprak Ahmet Sinan

Oye Zöhre Dedeoğlu Tayyar Avcı Kamil Bayatoğlu
ısmail Çağlar Ferhat Gültekin

Üye Ali Yıldırım Serpil Muslu Kadife Çıtak
Mehmet Alkan
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