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Genel Başkanları_adına basın toplantısı söz
cülüğünü yapan DIG” Genel Sekreteri . elimi 
Işıldar; -Sendikal hak ve özgürlükler"' ko
nusunda adı geçen örgütlerce hazırlanan dek
larasyonu basına açıkladı,

Türkiye inçi sınıfının demokratik sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK 
ile üyeleri sendikal hak ve özgürlüklerden yoksun olan TGB~p3R, mühen
dis ve Minârların örgütü TÎÎUOB, teknik elemanların örgütü TOTliiD, memur
ların örgütü y ilı-M, sağlık emekçilerinin örgütü T;:'S'-T>r<R, sendikal hMc- 
lar mücadelesini birlikte yürütmeye karar vermişlerdir.
Bu mücadelenin ön hazırlıkları yapılmış, ilk adımlar atılmıştır. Bugünkü 
aşamada aşağıdaki deklarasyonun hükümete ve kamuoyuna duyurulması uygun 
bulunmuştur,
DÎSIC, TüB -DBR, Tİ'BOB, T ÜTEDj__TÜM-BER ve TİS-DER'in SEBDmL HAKLAR MÜ-
pjp̂ çîsı)Jı 'bipxi!5Çl[ İv *

Bugün ülkemizde ücretli eteekçilerin sayısı 6 miljron dolayındadır. Ancak 
DPT verilerine göre 6 milyon emekçiden yalnızca 1 milyonu toplusözleşme 
hakkından yararlanabilmektedir.
Bununla birlikte Türkiye * de işsizler diledikleri sendikayı özgürce seç
mek hakkı olan referandumdan, dayanışma grevi, sempati grevi ve genel 
grev haklarından yoksundur,
İş Yasasının 13«,17. ve 24. maddeleri bir tehdit unsuru olarak işçile
rin karşısına dikilmiştir. Tarım ve Orman işçileri ise yürürlükteki iş 
yasasından dahi yararlanamamaktadır.
öte yandan eğitim ve sağlık emekçileri, memurlar, teknik elemanların bü
yük bir ç o/-unluğu 3ıer türlü sendikal haktan yoksundur. Kağıt üzerinde 
sendikal haklara sahip olan küçük bir bölüm de bu haklarını kullanamaz 
durumdadır.
Biliyoruz ki, toplu sözleşmelerin getirdiği en önemli olanak, sömürüyü 
sınırlandırmak ve ücretlerin enflasyon karşısında gerilemesini önlemek
tir. Oysa SSK verileri, Türkiye'de gerçek işçi ücretlerinin 1977 yılın
da 19691 dalci düzeyin gerisinde kaldığını ortaya koymaktadır. Yani çoğun
luğu grevli, topİm sözleşmeli sendikal haklardan yararlanan sigortalı 
işçiler de giderek artan bir yoksullaşma süreci içindedirler.Ilemur sta
tüsünde ücretli olarak çalışan eğitim ve sağlık emekçileri, memurlar, 
teknik elemanlar ise siyasal iktidarların insafına terk edilmişlerdir.
Bu emekçilerin gerçek ücretlerinin, sendikalı işçilerin ücretlerinin de 
gerisinde kaldığı, bu kesimde yoksullaşmanın işçilere oranla daha da yük
sek olduğu yaşanılan açık ve somut bir olgudur.
Dönem dönem uygulanan yan ödemeler, memur statüsünde olan ücretlilere 
maddi anlamda bir çözüm sağlıyamadığı gibi ayrıçılık uygulamalarından 
dolayı çeşitli huzursuzluklara da yol açmaktadır.
Bu objektif gerçekler, bunların dayandığı maddi tem el, sendikal haklar 
mücadelesinin işçi sınıfının öncülüğünde ve diğer ücretli emekçilerin de 
katılımıyla güçlü ve .kesin sonuçlar alıcı bir biçimde sürdürülmesinin 
zorunlu olduğunu ortaya çıkarmıştır.



DİSK , Tll-JMl, Tl.' OL, T’jmmp, Tül -7)1 R ve sA-lrk'in sendikal lıalclar müca
delecini birlikte yürütmeleri ele bu maddi gerçeğin bir sonucudıır.
Anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şoyenist mücadelemizin ilkeli birli
ğini demokratik örgütlenme haklarımız için dc sürdürmeye kararlıyız.
::|eîtür cka^uT^r; 'ak.'.JjIp;. in c i ^ATt/dür j YiYmi.diia h a k  ic ın  m m i la r  
KüIidjTdl fj!£fXŞAjrt İTiigpff fi M^ufALIDIR. ...

Ülkemizde egemen sınıfların gelmiş geçmiş siyasal iktidarları çalışanlar 
aracına direkli yapay ayırımlar sokmuşlardır. .sgemen sınıfların -böl ve 
yönet" politikasının bir uygulaması olarak yapay, zorlama ayırımlarla 
emekçiler birebirlerine düşürülmeyi çalışılmıştır,iste bu isçi memur ayı
rımı böylesi zorlamalardan biridir. Siyasal iktidarlar sürekli olarak 
memur kapsamını geniş tutmayı yeğlemişler, :.ş>r:'statüsüne girenleri azalt
maya çabalamışlardır. Sözde sorunu çözmek için çıkartılan kararnameler de 
işçileri karıştırmış, a rap saçma döndürmüştür ...rneğin İTT1 de ayııı işi 
yapan iki şoförden biri işçi diğeri memur sayılmıştır* Yine aynı kararna
me ile diredin tepesinde çalışan hat bakıcıları, kazma ile hendek kazan 
emelce iler memurlaştırılmıştır,
Anayasanın 117. maddesi dar anlamda yorumlanarak kamıı hizmetinde çalışan 
memurların sayısı kabartılmıştır» Anayasada devlet memuru için belirtilen 
nitelik ;; genel idare esaslarına göre hizmei .) j_ _L cl SIL "  dır. bundan anlaşılan 
:îkamu gücünün kullanılması ve bu yetkinin ierai kararlar almak ve karar
ları uygulamaya koymak niteliği taşımasıdır,::
Kamu görevlilerinden üst düzey yöneticileri dışında kalanlar, bir yasa 
ile işçi statüsüne geçirilebilir, kakanlar Kurulu yapacağı düzenlemeler-- 
le :: memurişçi statüsüne geçirâb'- ; ir „
Anayasa ve yasalara uyan bu yetkiler çalı şanlar yararına bir an önce kul
lanılmalıdır.
TÜM ÇALICAlmARIh GR1VI.I TOPLU S-JZLdSmJLİ SömmlKAL HdiLARA EAVUSÎIASI i ÖP- 
1UI .TAKİ Di;!¡OKRAT İKL1T". İYİ ILI ZMNDIRAf AKTIR„
Bugün ülkemiz emperyalizme bağımlı tekelci sermayenin faşizm tehdidi al
tındadır, Faşizmi önlemenin tek yolu işçi ve emekçi kitlelerin örgütlü 
mücadelesinin başarıya ulaşmasından geçmektedir, loplıımsa! alanda işçi 
ve emekçilerin güçlenmesinden yana atılacak her ileri adım faşist güçle
ri geriletecektir. İşçi ve emekçilerin ekonomik anlamda güçlenmesini ve 
örgütlenme düzeylerinin gelişmelini saklayacak, siyasal mücadeleye de 
güç katacak sendikal hakların tanınması ve geliştirilmesi .faşist güçle
ri geriletecek, demokratik mücavirdin daha il^ri boyutlara varmasını 
ve toplumun demokratikleşmesini sağlaya c.dlbır.
CHP ağırlıklı hükümet bu toplumsal gereci o gözlerini icap ayama z.
T İk ik l£ J :ı t]J.tüoÎ iÂXuLLIa £>X P I ıA i 'i j l ı  ' -il- ' ; ;J':' s i  L: S•-JJ 1juI iJKJj.>-iR İ  l-S R lL iı Giiıü.'İRi-'IE— 
LİDÎR.
Türkiye çeşitli uluslararası İsla amaları to özel olarak uluslararası ça
lışma örgütü (IIjO) nun bağlayıcı km ra _a s i mı imzalayarak tiim emekçilere 
sendikal haklar tanınmasını berimse,:!;; görünmektedir. Ancak bu anlaşmala
ra imza atanlar girdiği yalak lülvidsr: rir:;- getirmeli ve bu kararlar 
ülkemizde do yasama geçirilme!'i-ir. üa? ia'i’is muhalefetteyken kamu 
kesimi çalışanlarına toplu sözleşmeli, grevli sendikal hakların tanınması 
ve mevcut sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi konusunda emekçi 
halka verdiği sözü unutmamalıdır. Sendikal hakların alınması konusunda 
kararlı bir mücadele sürdüren örgütlerimiz bu sözleri unutturmaya çaktır.
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ABD'de polislerin bile greve gittiği bir ortanda Türkiye, kamu kesiminde 
çalışanlara sendikal hak tanınmayan sekiz ülkeden biri olmaktan çıkar 
rılmalıdır.
G ü n ü m ü  v: ,' GÜEV IIAEKI OLUAYAN B İR  SENDİKALAnilAYA ICAiini liüCADELE LDÜCliĞ-ÎZ.

Hükümetin yetkili kişilerinin çeşitli zamanlarda yaptığı açıklamalarda 
kamu kesiminde çalışanlara grev hakkı olmaksızın sendikalaşma hakkı ta» 
nmacağı anlaşılmaktadır.Gene san günlerde yaygınlaşan söylentilere gö
re, iktidarın destekleyeceği, gelişmesini kendi güdümüne sokacağı bir 
memur sendikal örgütlenmesinden söz edilmektedir.
Bu deklerasyonu yayınlayan örgütler olarak, açıklıkla belirtiyoruz ki, 
grev hakkı olmayan, güdü :1ü, kapalı kapılar ardında gerçekleştirilectek 
bir sendikalaşmaya şiddetle karşı duracağız.
ÖRGÜ‘.;• JŞllîlIİS OAIdğAı TMBIÎT EK AKTİF KdSÎM İÎTÎ KIIİıl . SÎ7 ild lB D iR *

Bu deklerasyonu yayınlayan örgütler, 1 milyon dolayında işçi ve emekçi
yi aileleri ile birlikte Türkiye nüfusunun sekizde birini temsil etmek
tedir. Üyemiz olan, işçi, eğitim emekçisi, memur, sağlık emekçisi, tek
nik eleman, mühendis ve mimarlar Türkiye'de topl:muı en bilinçli en ak
tif kesimidir. Savunduğumuz ilkeler, üyelerimizin en güncel is t emi er il
den kaynaklanmakta, sınıf mücadelesinin gerçeklerini yansıtmaktadır.
Bu istemler aynı zamanda tüm Türkiye halkının çıkarlarını dile getirt
mekte, desteğini almaktadır.
Temsil ettiğimiz kitleler istemleri uğruna demokratik eylemler girme
ye, haklarını söke söke almaya hazırdırlar.Geçmişteki mücadelemiz de 
bunu kanıtlamıştır, <*
Bu nedenJfc hükümet görüşlerimizi değerlendirerek öncelikle kendi yetki 
alanına giren bölümleri için gerekli kararları bir an önce almalı, 
TBTUd'nin yetki alanı içine giren bölümleri için ise üstüne düşeni za
man kaybetmeden yapmalıdır.
Bundan sonra atacağımız adımların niteliği, mücadele yöntemlerimiz ge
rektiğinde. koyacağımız demokratik eylemler, bu konudaki gelişmeler 
gözönüne alınarak programlanacak ve kamuoyuna iletilecektir*


