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,.;ugim bu salonda bulunan kişilerin çoğunluğunu kamu kesimi çalı

şanları oluşturuyor. 1961 Arayas«sının nisbi demokratik ortamında göster
melik bir biçimde, grev, toplu sözleşme haklarından yoksun dâ olsalar, 
sendikal haklarına sahip olan bu kişiler 12 Mart sonrası Anayasa değişik
li':! ile bu göstermelik haklarını da kaybettiler. Bugün dünyada sadece 
sekiz ülkede kamu kesivıi çalışanları bu haklardan tamamen yoksun bulunup 
Bu ülkelerden biri de Türkiye.

657 Sayılı Devlet Memurları Yasası kamu kesimi çalışanlarının ya
şam koşullarını korumak, düzeltmek iddiasını taşıyordu.. Devlet kamu ke
simi çalışanlarının yaşam koşullarını artan hayat pahalılığı karşısında 
katsayı artışları ile koruyacak, artan milli gelirden paylarına düşeni 
bu artışlarla morarır ’~ra aktaracaktı. Bu yasanın pratiki gözümüzün önün
de bulmıuyor. Au pratiğin içinde yaşıyoruz. 1970'den beri katsayı düzen
lemeleri ile memur maaşlarına getirilen artış, artan hayat pahalılığı 
karşısında gülünç bir düşeyde İcaldı. S.JTİiD.,yakınlarını, diğer kitle örgü 
lerinin yajnnlarını eskiden beri takip edenler hatırlayacaklardırj yeni 
bütçe dönemlerinde buy?*yllılaida geçen dönemde geçinme endekslerindeki ar
tışı karşılamak için o yıı katsayının ne olması gerektiği ortaya konur, 
hükümetçe yapılan katsayı değişikliğinin yetersizliği vurgulanırdı. Artı 
kitle örgütlerinin yayınlarında bu hesaplara rastlamıyoruz, 1978 yılında 
artan hayat pahalılı ı karşısında katsayı artışları artık o kadar geri 
bir düzeyde kaldı ki, kamu kesimi çalışanlarının 1970 yaşam koşullarını 
kornj'-abilmek için katsayının olması gereken rakkam gerçeklikle tüm il
gisini yitirdi. Bugünkü hayat pahalılığı karşısında bugüne kadar memur 
maaşlarına katsayı artışı dışında yapılan bütün diğer ilaveler de aynı 
anlamsızlığı taşıyor.

657 sayılı kanunun pratiği bir gerçeği ortaya koydu. Çalışanların 
ekonomik haklar mücadelelerinde artan hayat pahalılığı karşısında kendi 
ekonomik savaşım örgütlerine yani sendikalarına, bu sendikalar vasıtasıy 
la kullanacakları silahlara, yani toplu sözleşme ve grev haklarına sahip 
olmadıkça dc >11 yaşam koşullarını daha ileri bir düzeye çıkarmak, daha 
kötüye gitmesini önlemeleri bile olanak dışı oluyor. kamu kesimi çalışar. 
ları yaşamlarının getirdiği örneklerle artık bu gerçeğin bilincine varı
yorlar. Acndilerine, yaşam kaşullarını, ücretlerini belirlemede söz sahi 
bi olma olanaklarını getirecek olan grevli toplu sözleşmeli sendikal hal; 
mücadelesine her geçen gün artan sayılarla katılıyorlar.
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caddelerinin uzun "bir geçmişi vır. Jllccaiı de işçi sınıfının örgütlen
meye başlaması Ost.ır.nlı imparatorluğu döneninde 1 8 4 0 5 la ra usanmaktadır, 
işçi yardımlaşma dernekleri biçimine e banlayan ili: örgütlenmeler arasın
da, 1871: de kurulan .Alldld; CüiMIİiîİ ' İS?0' 1ar«la kurulan OSMANLI iüf-ttiîLK 
CLT'liTjjLI görülmektedir, İşçi sınıfının örgütlenmesinin "başlamasıyla ‘bir
likte işçi hareketleri ve grevler d. yayılmaya başlamıştır. 1308 yılı
nın Ağustos ve . ¡yli.il aylarında yoğun grevler gerç kleştirilmiştir. Al
çak aynı yıl çıkarılan Tatil-i Jjşgaü Kanunu ile iktidar tarafından grev 
ler yasaklanmıştır.

u arada işçilerin sendikalarda örgütlenmey. yönelik çalışmaları 
sürdürülmüş, 1920 sonlarında İstanbul Uluslararası .işçi dirliği kurul
muştur. İzmir İktisat Tkongresini isleyerek sendikal örgütlenme ve sen
dikal birliğin sa kanması çabaları daha artmıştır. İktisat ongresinde 
işçileri temsil eden İstanbul Amele birliği daha sonra Zonguldak ve 
Balya-IIaraaydm Dirlikleri ile birlenmiş, bu ’aıruluşun kapatılmasından 
sonra da birden yok sendikal nitelikte org .tü içeren Anele Teali Gemiye 
ti kurulmuştur.

Ancak 1S25 de çıkarılan Takrir d Kanunu ile işçilerin örgüt 
leıımesine büyüle sınırlamalar getir ü mi ; > - 1929 ekonomi]: bunalımını iz
leyerek işçi sınıfı üzerindeki bas;. 1_ e iaîıa da artırılmıştır, lir dizi 
anti- demokratik yasa ve yasa değişil "tikleri çerçevesinde, 1 9 3 8’de çıka
rılan dernekler yasas^la sınıf örgüt: _i kurulması yasaklanmıştır.
19 4 6‘ya kadar süren bu dönem işçi sınıfının sendikal örgütlenmesi vs 
mücadelesi açısından adeta ölü bir . önemdir. Ancak 1946’da sınıf esasın 
göre dernek kurma yasa ınm kaldırılın? sı ve 1947'de sendikalar yasası
nın çıkarılmasıyla işçi sınıfının ser ikal örgütlenmesi büyük bir hız 
kazanmıştır, işkollarında sendikala]’ kurulurken bir taraftan da ulusal 
düzeyde tek bir merkez.! örgüt oluşturma düşüncesi yaygınlık kazanmaya 
başladı. Ve 1952 yılında TURIİ-ÎŞ kum.3du, Ancak Amerikan sendikacıları
nın girişimlerinin ve etkilerinin sonucu j'dT'-î.‘; sınıf uzlaşmacısı bir 
yol izlemeye başladı. 1 9 6 1*de yeni i.n yasanın kabul edilmesi ve 1963*de 
274 ve 275 sayılı 3-"isaların çılcarılr ae;n: izleyerek isçi sınıfının örgi 
lenmesi ve mücadelesi daha da güç kas? m- ş ve 1 9 6 7'de sınıf uzlaşmacısı 
görüşlerin İççi x* ç jl s mda DİSK kurulmuştur, 30 bin üye ile Icuru’lan DİSK, 
sınıf ve kitle sendikacılığı doğru'ta.siî.cfe'tssdiği mücadele ile kısa zaman
da gelişmiş ve güçlenmiştir,

Ne var ki, örgütlenmesini duraldan geliştiren işverenlerin karş: 
s mda işçi sınıfının bugünkü sendikal örgütlülük düzeyinin yeterli o İdi 
ğunu söylemek olanaklı değildir.

İkemizde sağlıklı istatistikler bulunmadığı için kesin sayılar 
bilinmiyorsa da, seııc’ikalı işçi say: sının ast sınırını sigortalı sa
yısının oluşturduğu yaklaşımıyla bu sayının 1977 sonlarında iki milyon 
civarında olduğu söylenebilir. 1977 yılındaki toplam ücretli sayısı ise 
altı milyon dolayındadır. Bu sayılar j. £iı :1e toplu süslenmeden yararla
nan işçi sayısı ise bir milyon civanı: d .'.dır, Yukarda ki sayıların açıket 
gösterdiği gibi top"1 u sözleşmeden ya:. ¡:lanan işçi sayısı sigortalı işçi 
sayısının yarısını, toplam ücretli sa. ismin aîtıda birini, sigortalı 
işçilerin -jayısı ise ücretli çalışan! • : _n yaklaşık üçte birini oluştun, 
tadır,

SkIT^.aJ: pîZİJAVA S/j:ü*I\ 0U tAYAK Didik ‘ . 3 . " 01 _ . ■. ü.:ü:.,.d*.
ülkemizde, işçi sınıfı dışında kalan diğer çalışanların örgütle

melerinin geçmişine bakıldığında, çok görülere giden bir örgütlenme çal 
sı ve geleneği ile karşılaşmak olanaksızdır, dunun temelinde yatan etki 
kamu kesiminde devlet memuru olarak çalışmanın yıllar boyu belirli bir 
güç ve saygınlığı simgelemesi ve bunur yrnısıra ekonomik olanaklar açı
sından da göreli bir üstünlüğü sağlam um. ir. Diğer yandan, geleneksel



■•Devlet Baba- imajı ile, devlete karşı hak aransa sına gerek olmadığı 
anlayışı usun süre kamu kesimi çalışanlarının önııel engelini oluştur- 
muştur. Ancak burada-; di."'er çalışanlardan farklı olarak öğretmenlerin 
örgütlenme geçmişlerinin 1908;lere usandığı ve örgütlenme geleneğinin 
-yer yer kesintiye uğramakla birlikte-s’irdirildüğ i söylenebilir.

-İlçede kapitalizmin gelişmesine bağlı olarak sınıilararası çeliş 
kilerin keskinleşmesi, devletin giderek daha büyük Ölçüde ücrctli ça
lıştırması ve buna bağlı olarak üst düzeydeki bürokratların giderek e- 
mekçi konumuna gelen geniş kitlelçfli'den ayrılması gibi etkenlerin sonucu 
olarak yakın sayılacak bir geçmişte kamu kesimi sendikasız çalışanları
nın da örgütlenmeye yöneldikleri görülmeye başlanmıştır.

1961 Anayasasının kabulü ile kamu kesininde çalışanların sendika 
kurma hakkını elde etmesi ’ Bu hak grev ve toplu sözleşme hakkından yok 
sun da olsa' örgütlenme açısından bir dönüm noktasıdır. 1971*e kadar 
uzanan donemde; Türkiye öğretmenler Sendikası 'TüS), ilkokul Öğretmenle 
ri Sendikası (iBR-SBı;,, , Teknik Blemanlar Sendikası ,̂ BB--!B A:'/ ve genel 
olarak memurların örgütlendiği T.Al.- l-ESAHf gözlenen başlıca örgütlenme 
odaklarıdır.

Ancak bunlardan T "■pjî.RS-j 1'T‘i diğer örgütlerden ayırmak zorunlu
dur. Bu örgütlenme okonouik mücadelenin dar sınırları içinde hap solmuş 
ve genelde-verilen bakımsızlık, demokrasi mücadelesinden tümüyle kopuk 
bir memur sendikacılığı örneği sergilemiştir.

Lu dönemdeki sendikal örgütlenmenin gücüne ve etkinliğine bakıl- ■ 
dığmda ise, grev ve toplu sözleşme silahlarından yoksun güdük sendika 
hakkına bağlı olarak işçi sendikaları dışında, dağınık ve birbirinden 
kopuk olarak biçimlenen sendikal örgütlenmenin doğal olarak güçsüz ve 
sendikal mücadele anlamında başarısız oMuğu görülmektedir.

1971 SOBAaSI DOFAAD,. İLA T B.SjA'î.l ;ABI' AflA. .Tl,"
öa:-,;vi t- eü

1971 sonrası dönem sendikal haklarından yoksun îu.mu kesimi ça
lışanlarının örgütlenmesi açısından hareketli bir dönem oldu. 1971 
Anayasa değişikliği ile kapatılan memur sendikalarının yerine yeni 
kamu kesimi çalışanları kitle örgütleri kuruldu, üyeliğin sorunlu bulı 
ğu meslek kuruluşları ilerici, demokrat unsurların yönetimine geçti. 
TIjîTOA, . abipler Odası, ...arolar Birliği gibi kuruluşlar bağımsızlık de
mokrasi mücadelesi içinde yerlerini aldılar. Bu mücadelenin bir parça? 
olan memur statüsünde çalışanların sendikal haklarını alma mücadelesi 
bu meslek kuruluşlaridın da gündemine girdi.

aürkijre öğretmenler Sendikası (TOS) n m  yerine T-jB-OAjR kuruldu. 
Ve kısa zamanda yurdun heryerinde örgütlenerek kapatılan sendikanın 
gücüne ulaştı. Sağlık Memurları Sendikası yerini, tüm sağlık persone
lini kapsamına alarak daha geniş Bir taban kazanan TBS-BABBe bıraktı. 
Yine 12 kart döneminde kapanan ve işyeri sendikalarının bir federasyo
nu olan T .¡T -BBI1Sİ B, taşıdığı yanlışlığı sürdürerek bu sefer işyeri der
neklerinin bir ist örgütü şeklinde TÎ?BkBBSOB--BOB: a dönüştü. Ancak et
kinliğini tamamen yitirdi. îîemur kesiminde ilk merkosi örgütlenme 197 
de T'Jîl-■BBıl' in kurulmasıyla gerçekleşti. lüBB . kısa samanda kamu k 
simi çalışanlarının önemli örgütlerinden biri haline geldi.
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1971 soı vasi c; m a ti-iiA i-jr op/- j  i»'

.¡.Şali1 in kapatılması üzerine teknik elemanların mücadelelerini 
TBK3.-;iT cöneminin birikimini sürdürmek üzere 1971 Bylülv.nde TJR1CIYB Txdf 
I.TIC :.,l: c:Aj;::dIl BIBBI Î (vciBB) kuruldu, üernekler Yasası bükümleri uya
rınca daha sonra • J „ ...k EBBÎIAifİÂR T.jr&TO-I ğ .• 3] adını aldı. 12 
Mart döneminin baskı ve terör ortamında kurulan T TBB kısıtlı çalışma ke 
şullarmda (maddi olanaklar ve kadro yetersizliği" mücadelesine başladı, 
î u koşullar neticesi Tü ' Vin faaliyetleri bir süre yetersiz kaldı. Bu 
ilk dönemde ITT.,!) -ceknik elemanlar arasında örgü t İv; İd; fi nü artırmak ve 
güçlendirmek için bir bilgilendirme ve iletişim aracı olarak' fi TIiD Habeı 
ler i çıkarmaya başladı, Bugünkü IJTBB Haberler!le kıyaslandığında oldı 
ça yetersiz görülse de o zamanki yayın faşizme karşı demokratik bir ses 
olarak örgütlenmenin bir aracı olarak görevini yerine' getirdi.

!.: j :-;D bir yandan örgütlenme ralışmalırınısurdürürken örgütlenme- 
ninkaiıcı,etkin ve < i oğru olabilmesinin koşullarını belirlemeye yöneldi. 
Teknik elemanların sınıfsal konumu, sendikalaşma biçimi, sendikal hakla
rı alma mücadelesindeki örgütlenme biçimi konularındaki görüşlerini geli 
tirdi,yetkinleştirdi. Yanlış görüşlerle mücadele etti. Teknik elemanlar: 
mücadelesinin işçi sınıfının öncülüsündeki bağımsızlık, demokrasi ve s o l  
yalizm mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini sürekli olars 
vurgula dı.

Teknik elemanların mücadelesinin başarıya ulaşmasının ilk koşulu 
olarak Teknik ele ,?.anlar arasında birlik, dayanışma ve örgütlülük düzeyle 
rinin yükseltilmesinin gereğine inanan TjTBB bu dayanışmayı gerçekleşti: 
mek ve teknik elemanların sorunlarının çözümleriyle ilgili ortak karar
lar almak ü::ere Teknik -Uleman Kurultaylarının düzenlenmesinde görev ald:

Birinci Teknik Jeman Kurultayı bu dayanışmayı ilk defa gerçekle; 
tirerek, tüm teknik elemanların grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakla' 
rını alma konusundaki görüş birliğini sakladı. İkinci kurultay sendikal; 
ma biçimini netleştirdi. Teknik Llemanların, tekelleşme sürecinin, biliı 
sel teknolojik devrimin etkileriyle işçi sınıfına yakınlaşmalarının, çı 
karlarının işçi sınıfının çıkarlarıyla bütünleşmesinin belirlendiği bu 
kurultay, teknik donanların ayrı elit sendikalarda örgütlenmesi yanlış 
görüşünü malıktım ederek, tüm çalışanların işçi sendikalarında birlikte 
örgütlenmesi gereğini ortaya koydu. Üçüncü kurul ta]*-, teknik elemanların 
verdikleri sendikalaşma mücadelesinin bağımsızlık ve demokrasi mücadele
sinin bir parçası olduğunu ve işçi sınıfının mücadelesine tabi olduğunu 
belirterek tetnik elemanların mücadelesinin politik boyutlarını gösterd. 
"Çalışanlar Kurultayı- önerisi, -Çalışanların demokratik kitle örgütler., 
nin örgütlü birlikteliğinin kurulması- önerileri ile tüm çalışanların 
birliği doğrultusunda Heri bir adım attı

Bir yandan ideolojik mücadelesini sürdüren TuTBB, bu mücadelenin 
de yardımıyla, bir yandan da örgütlenme çalışmalarını güçlendirdi. MC 
dönemlerinin tüm baskılarına karşın her grçen gün büyümeye yeni şubeler 
açmaya devam etti, tırmanan faşizme karşı teknik elemanların örgütlü di 
renişini sağladı. Bu döneminde TÜTBB ekonomik--demokratik haklar için ve- 
rilen mücadelede başlıca örgütleyici sürükleyici güçlerden biri olarak 
kendisini kamu oyuna kabul ettirdi.

IITBB ekonomil.;--demokratik haklar için verilen mücadeleyi her zan 
ülke genelindeki bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin ayrı! 
maz bir parçası olarak gördü, bu bütünselliği hor zaman Öne çıkardı. Bu 
mücadelenin işçi sınıfının ideolojik*-siyasi öncülüğünde başarıya ulaşa
bileceğini, işçilerin,diğer emekçilerin nihai kurtuluşlarının kendi eli 
rinde olduğunu, nihai kurtuluşa, sosyalizme giden yolda tüm işçilerin

r



ve emekçilerin ulusal ve uluslararası terlik ve dayanışmasını savundu.
T'iİTED ekonomik-demokratik haklar için verilen mücadelede, anti- 

emoeryalist-anti faşist mücadelede ,bu ilkeler doğrultusunda ,diğer teknik 
eleman örgütlerij^lc, emekçi kesimlerin diğer demokratik kitle örgütle
riyle, işçi sınıfının ilerici sendikal örgütü DİSI^le eylem terliğine 
gitti. Bu oylom birli'•inin kalıcı bir biçimde oluşturulması için sürek
li çaba göstereli. ÎIO döneminin tüm baskılarına rağmen teknik elemanla
rın uluslararası dayanışma platformunda Türkiye Teknik elemanlarının 
seslerini duyurdu, yerlerini almalarını sağladı.

Bugün teknik elemanların güçlü demo ra tik kitle örgütü
olarak bu mücadelenin daha da ileriye götürülcesi, başarıya ulaştırıl
ması için görev yapıyor. Arkeologların da bir yandan teknik eleman sa
yılma mücadelesi verirken, TUIED çatısı altında bu mücadelede her ge
çen gün daha artan sayılarla yer almaları mttcadelenin başarısı açısın
dan önemli bir adım olmakta. Bu toplantının bu olguya yeni bir hız ve
receğine TbkED olaralaiııanıyoruz.

m m M m ı dl.j.r jlkbli)>rînde kakü kes . . calisanlarisİn sendikal
KAKLARI
Türkiye'de kam kesimi çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli 

sendikal haklarını alma mücadelesinin boyutlarının, hedeflerinin doğru 
değerlendirilmesi için diğer ülkelerde kamu kesimi çalışanlarının ör
gütlülük düzeyini incelemekte yarar var. Bu konuşmanın başında belirt
tiğimiz bir gerçek var. Bugün dünya (E t kamu kesimi çalışanlarına sendi
kal örgütlenme hakkını tanımayan 8 ü_ı_ke kaldı.Etyopya, L'kvator,Ürdün, 
Liberya,, '.keragua ,Peru, İspanya ve TLrvkiye. Bu gerçek grevli toplu ^öz
leşmeli sendikal haklar konusunda yapılan her tartışmada ortaya konulur. 
Ancak bu gerçek bazan yanlış anlamalara n«den olabilmekte. Bu ülkelerin 
hepsinin geri bıraktırılmış ülkeler olması, ileri demokratik- kapita
list ülkelerde kamu kesimi çalışanlarının uz im süredir, sınırsız olarak 
sendikal haklarına sahip oldukları yanılgısını doğurabilmekte. Ancak bu 
doğru, değil.

Sendikal örgütlenme mevzuatı konusunda .Sosyalist ülkeler dı
şında kalan ülkeleri kapsayan dünya çapında yapılacak herhangi bir araş
tırmada hemen hemen tüm ülkelerde özel sektörde çalışan işçilere ör
gütlenme hakkı yasalarla tanındığı halde, aynı hakkın kamu, görevlileri 
için her zaman söz konusu olmadığı1, sonucu ortaya çıkacaktır.

Kamu kesiminde çalışanlara bu hakkın yasalarla tanınmadığı 
birkısım ülkelerde bile gerçekte sendikal işlevlere benzer işlevleri 
yerine getiren örgütlerin kurulmuş olduğunu görmek mümkündür. Bunun 
tam tersi, sendika ya da Eonzeri örgütleri kurma hakkının yasalarla ta
nınmış olması, kamu kesiminde çalışanların örgütlenme hakkı ve sendi
kal haklar konusunda, fiiliyatta bazı sınırlamalarla karşılaşmadıkları 
anlamına gelmemektedir.

İM U Kü!Sîj-txND] ÇALI SANLARIİT SOSYALİST KEKELER DIŞINDA KALAN
İLKELERDEKİ ÖRCKİTLENEE DURlUiLARI-ÜRGUTldîIİÎ-DJ HAKLARINA İLİŞ-
ki ÎT '¿A.SAL Du’ZEELETETLER ;
Sosyalist ülkeler dışındaki ülkelerde kamu kesif inde çalışan

ların örgütlenme halelinin siyasi iktidarlarca tanınmasında, günümüze 
dek uzanan tarihi gelişim içinde sermaye sınıflarının üç ana eğilimi 
hakim oldu. Bu eğilimler halen de geçerlidir.

1- Sendikal örgütlenme hakkını tanımak, ama grev hakkını ver
memek veya sınırlamak.

2 kamu kesiminde çalışanların bazı kesimlerin^ örneğin;
•- Silahlı Kuvvetler mensuplarını,
■ ■ İç. güvenlik mensuplarını ,
- Etfaiye v.b. kuruluşlarda çalışanları,
•• Devletin ya da devlet kuruluşlarının yönetim kademelerinde 

bulunanları örgütlenme dışı bırakmak.



>-■ örgütlenme hakkının tanındığı hallerde hile, kamu kesininde 
çalışanların ::politik bağlantılarını ya da grev eylemlerini ön_emek için 
dolaylı ya da dolaysız yollarla özel kesifi isçileriyle birlikte örgüt
lenmelerine kısıtlanmalar" getirmek, yalnızca kamu kesiminde çalışanla
rı kapsayan örgütlenmelerde bile güçlü örgütlerin ortaya çıkmasını en
gelleyecek biçimde yapılan zorlamalar ve bölücülük.

Bu üç hakin eğilimin temelinde yatan ortak neden belli; Bu 
eğilimler doğrudan, hakin sınıflar~devlet ilişkisiyle bağlantılıdır. 
Devlet îcsra&oaı-devlet denen üst yapı kurumu üzerine yapılan bilimsel 
çözümlemelerden de bilindiği gibi- hakin sınıfların hakimiyetlerini sür
dürebilmek için kullandıkları başlıca araçlardan birisidir. Ekonomik, 
sosyal, siyasi, ideolojik, kültürel alanlarda ,yani toplumsal hayatın 
bütün alanlarında ̂ smıf hakimiyetini sürdürebilmenin başlıca araçla
rından birisi.

Bu aracın lnıllşnılnasında siyasi-ideolojik çerçeve hakim sınıf
lar tarafından çizilmektedir. Bu çerçeve dahilinde, sınıf çıkarlarının 
korunmasj sürdürülmesi, mevcut düzenin sınıf çıkarlarıyla uyumlu ola
rak korunması- sürdürülmesi için uygulamaya yönelik temel politikaların, 
programların, kararların oluşturulması ve bunların hayata geçirilebil- 
mesinin enlemlerinin alınması ise hakim sınıfların siyasi iktidar;, c liy- 
le olanaklıdır. Ama bu düzeyden sonrası için, yani temel politikaların, 
programların, kararların fiilen uygulanıp hayata geçirilmesi için, yani 
devlet mekanizmasının fiilen işletilmesi için, yöneticilersdenetleyici
ler, diğer idari perconsl, büro elemanlar:, hukukçular, teknik eleman
lar, öğretmenler, sağlık personeli, işçiler, subaylar, polisler gerek” 
lidir. Bütün bunların ortak bir özellikleri var ; Ücret karşılığında 
çalışmaları, Devlet mekanizması, nesnel olarak hakim üretim ilişkileri
ne, hakim sınıflara ve oııl; rııı siyasi iktidarlarına tabidir., Ama ou 
mekanizmanın amaçlanan doğrultuda niike. melen işletilebilmesi yukarıda 
sayılan ücret karşılığımda çalışanların öznel konumlarından istek ve 
eğilimlerinden tamamen .3 oyu t değildir, Ya«, i bu insanlar biç* makinanm 
dişlilerinden farklıdırlar,. Onun için hr kim sınıflar bütün bu insanları 
siyasi« ideolojik açıdan denetim altında tutmak zorundadırlar. Kapita
list toplumda, özellikle t d-celci devlet kapitalizmi aşamasındaki top- 
lumlarda ,devletin özel yeri, işlevleri gözönünde tutulduğunda devlet 
mekanizmamnda çalıştırılanların, özel sektördeki işçilere nazaran daha 
fazla ve elden geldiği sürece denetim altında tutulmalarının önemi, ge
reği ortadadır, İşte bu denetim gereği, zorunluluğu işaret edilen üç 
eğilimin altında yatan temel nedendir,

SBIÜİAYS SIITMARj. ‘.IH EAKU ÎİÎSÎÎİİNDA 0ALISA1I1ARIIT ORG jklUNlS 
HASjflîiA KARSI ALDILIARI TAVRIN SOMUT YAKSILIALARI':

Söz konusu üo eğilin uluslararası anlaşmalarda yansıdığı gibi, 
tek tek ülkelerin uygulamasına bakıldığında da somut olarak görülmek
tedir,

ULUSLARARASI AHLAŞI'IALARDAKİ YANSIMA :
ÎLO (Uluslararası Çalışma Orgütü)nun 1927’deki konferansının 

10, oturumuna sunular Dernek Kurma Özgürlüğüne ilişkin raporda gmel 
anlamda örgütlenme hakkının çoğu durum"'a yasal açıdan güvence altını 
alınmış olmasına karşılık, önemli sayıda üllode durumun, kamu ç:kar
larını doğrudan etkileyen mesleklerde çalışanlar ve kamu görevlileri 
açısından oldukça farklı olduğu belirtilmekte idi,

konferans yaklaşık 20 yıl sonra örgütlenme özgürlü' konusu
nu yeniden ele aldığında± durunun pek de değişmemiş olduğu görüldü.
ÎLO tarafından bu konuda hazırlanan Dernek Kurma özgürlüğü ve Endüst
riyel İlişkiler Raporunda 1920*deki rapord, olduğu gibi,bazı ülkelerde 
kamu görevlilerinin örgütlenme hakkındanya hiç yararlanmadıkları,ya da 
bu haktan genel olarak işçiler için söz konusu olmayan belirli kısıtla
malarla yararlandırıldıklarma değinilmek-);~ydi.
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ICarıu kesiminde- çalışanların örgütlenme özgürlüğü, uluslararası 
düzeyde ilk kez, 1943 yılında Uluslararası Çalışma Konferansında kabul 
edilen Örgütlenme Hak ve özgürlüğü Anlaşması ile tanındı. Bu anlaşmanın 
ikinci maddesi şu ilkeyi getirdi; !Iİşçaler ve çalişanlar, aralarında 
hiçbir türlü ayırım ; apıımaksızm., önelden izin almaksızın,kendi seçim
leriyle örgütlere katılabilmeli ve örgüt kurabilmelidirler.'1 Ancak Kon
feransta bu ilkenin kabulü yukarıda sözü edilen eğilimlerin fiili bir 
durum olarak kabulü vc bunun anlaşma metinlerine yansıtılması, bir an- 
lamda resmileştirilmesi;;!o mimkün olabildi. örneğin; İLO'nun adı geçen 
raporunda anlaşmanın birinci maddesi için yapılan öneride şu ifade geç- 
mekteydi. :‘5zeİ girişime bağlı sanayi kuruluşlarında çalışan ücretli 
işçiler ile kamu görevlerinde çalışan memurların çıkarlarını örgütlene
rek savunmaları gerektik.inden örgütlenme özgürlüğüne ilişkin olarak bu 
her iki kesim arasında herhangi bir ayırım yapmanın frgıksızlık olacağı 
gözönünde tutulmuştuı» Ancak örgütlenme hakkının tanınması hiçbir şekil
de bu tür hizmetlilerin grev yapma hakları olacağını belirlemez; ç inkü 
bu, gözöııünde tutulan sorundan oldukça uzakta olan bir şeydir.'

Yine aynı konferansta anlaşmayla getirilen güvencenin polis ve 
silahlı kuvvetler mor. cüzler ıra ne ölçüde sağlanacağııımhv.kümetlerce be
lirlenmesini mümkün kulan bir maddenin anlaşmaya konulmasına karar veri
lerek, kabul edilen genel ilkenin kaps; ma diğer bir kısıtlama getirildi 
"hükümetlerin yasaların vo düzenin korunması yolundaki sorumluluklarını 
gözönüne-alan birçok ülkenin, tas bir örgütlenme özgürlüğünün polis ve 
silahlı kuvvetler mensuplarına tanınmasını sağlayan bir anlaşmayı .imza
lamayı mümkün görmeyeceği için" böyle bir istisnanın gerekli olduğu 
ileri sürüldü.

Ertesi yıl işverenlerin karşı sendikacı ayırımlar jrapmasma 
yolaçacak yasaları ergellemek, özellikle işverenlerin ve işveren örgüt- 
lerininişçi örgütler?^e karışmasını önlemek vc toplu sözleşme hakkını 
geliştirmek üzere hazırlanan bir ek, örgütlenme Hakkı ve Toplu Sözleşme 
Anlaşması,konferansta tartışılırken, polis ve silahlı kuvvetler mensup
larına ilişkin istisnaya yer verildikten başka anlaşmanın altıncı madde
sine şu cümlenin konulmasına karar verildi. :,Bu anlaşma devlet yöneti
minde görevli kamu hizmetlilerinin kakımlarıyla ilgiii değildir ve on
ların durumları ve hakları konusunda önceden 'hüküm verir gibi değerlen
dir ilnemelidir. ■ Anlaşmanın altıncı maddesine yapılan bu ekte geçen 
"Devlet yönetiminde görevli kamu hizmetlileri" ibaresi her ne kadar 
İLO'nun Anlaşmalar ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması Uzmanlar komite
since anlaşma metninin ing-^izcesi de kaynak gösterilerek -devlet yöne
ticisi durumunda bulunan kamu görevlile i'; biçiminde yorumlandıysa da > 
anlaşmaya imza atan b_.rçok ülkede,söz konusu madde siyasi iktidarlarca 
elden geldiğince kap s î. mı genişletilerek uygulanmıştır.

•il:U h DİLür. lüDEKI UYGULAIiA:
Kamu kesimin/e çalışanların sendikal haklarının tanınması önem

li sınırlamalar getirilmekle birlikte giderek yaygınlaşmaktadır.
1-JLj.U rasİlilir, Qi jÇAı LAEIN BELİT T.î ÖRGÜTLENME
il̂ kiei ya it uygulama :
Kamu kesiminde çakışanlara örgütlenme hakkının tanındığı ülke

lerin büyük bir çoğunluğunda silahlı kuvvetler mensupları, polis ve 
benzeri güvenlik örgütleri mensupları, tutukevi vc itfaiye personeli, 
genel ve yere], yönetirlerin yönetici kademelerinde bulunanlar hemen 
daima örgütlenme h&klu tanınan kesimlerin dışında tutulmuş veya sözü 
edilen kesimlere bu hak çok sınırlı koşullarla tanınmıştır.

Silahlı kuvvetler mensuplarının sendikal düzeyde örgütlenme hak 
kına sahip bulundu u ülkeler yalnızca Avusturalya, Danimarka, Einlandiya 
.Federal Almanya, Lük^mrburg, Eorveç, İsveç ve İngiltere'dir. Polis ve 
benzeri güvenlik örgütleri mensuplarının sendikal düzeyde örgütlen
me hakkına sahip bulur;iuğu ülkelsı/^unlard: r. Avusturalya, Avusturya, 
Belçika5Orta Afrika4 Danimarka, Finlandiya, Eransa, Eederal Almanya, 
Cine, İrlanda, Dil..işi Sa’-.ili ç Lüks enir rg, îialavi,Hollanda, Yeni Zelanda 
Nijer, Hoıvuç, Işveç5 uırus ve İn iltr

Yönetim kademlerj.nde bulunanların örgütlenme haklarına getiri
len 'kısıtlamalar konusunda da ilginç uygulamalar görülmektedir .örneğin;-



Singapur'da yönetimsel bir ğireve atanacak bir lcinseden atanma, transfer 
veya yükselme için koşul olarak sendika üyeliğinden istifa etmesi iste
nebilir. Benzer bir uygulana Pakistan1da da görülmektedir. Japonya'da 
genel ve yerel kamu hizmetine ilişkin yasalara gere yönetimsel yada de- 
netimsel konumlarda bulunan, ya da güvenlik işleriyle görevli bulunan 
kişiler ile diğer çalışanlar tek bir ¿jrgüt kuramazlar.

OZBi UUSİMDÜ OALinAİT İS C İIE R L I BÎBLÎEH8 ÖRGUTIEBÎ-IE HAKKINI S I 
RIKLAYAN UYGUIıAilA VJ-: KİJftT * £ •SİMİNDE ÇALIŞANLARI C;OIC PARÇALI ÖRG'jTLENIIEYE 
ZORLA YAS YA S Al AR s

Kamu kesiminde çalışanlara örgütlenme lıakkının tanındığı pek çok 
ülkede kamu kesiminde çalışanlrm özel kesimde çalışan işçilerle birlik
te örgütlenmeleri dolaylı ya da dolaysız yollarla engellenmiştir. Bu 
iki kesimde çalışanlar arasındaki siyasi bağlantıyı kesmek »elconomik-de- 
mokratik haklar mücadjlcsinde bütünleşmelerini önlemek amacına yönelik 
olan bu uygulama çok yaygındır. İşçi sınıfı ve müttefiki emekçilerin ver
dikleri mücadeleler sonunda bu sınırlamaların kaldırıldığı ülkelerin pek 
çoğunda bile, bütün şiddeti ile sürdürülen burjuva ideolojik propogandası 
ve siyasi faaliyetinin etkisi sonucu, kamu kesiminde çalışanlarm bir bö
lümü işçi sınıfı scndikaların..n dışındaki elit sendikalarda ve hatta 
derneklerde örgütlenmeyi sürdürmektedir,

İsviçre’de kamu görevlileri grev hakkına salıip olan ya da bu hak
kı savunan örgütlere üye olamazlar. Norveç*de toplu sözleşme hakkını 
kullanma amacıyla Irıırulmuş kamu görevlileri dernekleri yönetim hizmetinde 
çalışanları üye yapamaz. Kapsamı kamu görevlileriyle sınırlı olmayan bir 
derneğin toplu sözleşmeye girebilmesi için özel bir yetki alması gerekir. 
Meksika mevzuatı kamu görevlileri örgütlerinin, aynı kesimin işçileri
nin grev hakları kısıtlanmış olmayan örgütleri ya da federasyonlarıyla 
birleşmesini yasaklar., Japonya'da bir kamu görevlileri sendikasının res
mî nitelik taşınası î -mı, üyelerinin hepsinin aynı kesimden olması ve ka
mu örgütü dışından olmaması gereklidir.

Pek çok ülkede yasalar, kamu kesiminde çalışanların girebilecek
leri örgütlerin niteliğini arıkça belirlemektedir. Dikkati çeken nokta, 
bu yasaların kamu kesiminde çalışanların işçi sınıfı sendikalarında ör
gütlenmelerinin engellenmesi amacının da ötesinde ,kendi aralarında çok 
parçalı bir örgütlenmeyi dayatmasıdır.Örneğin; Leksika’da kamu görevli
leri, yalnız bağlı oldukları yönetim birimleri derneklerine girebilirler. 
Venezüella'da kamıı görevlileri sendikaları her Bakanlık, her özerk kuru
luş ve Kamu Hizmeti îteslek ’ ısası kapsamına giren memurları içeren her 
bir birim için, ulusal düzeyde kurulur. Japonya’da kamu görevlileri yasal 
olarak saptanan gruplara göre örgütlenmişlerdir. Örgütleri her bakanlık 
ve yönetim birimi düzeyinde ayrı ayrı kurulmuştur, meslek,kesin ve işko
luna göre örgütlenme yoktur.

Verilen bu örneklerden de görüleceği gibi, 1948'de imzalanan 
örgütlenme Hak ve Özgürlüğü Anlaşmasının“işçiler ve çalışanlar araların
da hiçbir türlü ayırır yapılmaksızın, önceden izin almaksızın kendi se
çimleriyle örgütlere katılabilmeli ve örgüt kurabilmelidir." ilkesi bu 
anlaşmaya imza atan ülkelerde bile açıkça çiğnenmektedir. Bu ülkelerde 
sermaye sınıflarının egemenliğindeki siyasi iktidarlar kamu kesiminde 
çalışanların örgütlenmelerini önleyemedikleri takdirde,ellerinden geldi
ğince güçlü örgütlerin oluşmasını engelleme', yolunu tut makta ve çıkart
tıkları yasalarla güçlü merkezi örgütlerin doğmasına olanak tanımamakta
dırlar.

ÎC T L r CÜZLE ÎL  VB BAIK IN M KÎ SINIRLA! kİ'A l i  :

Kamu kesiminde çalışanların sendikal haklarındaki sınırlamaların 
en belirgin olanları top14 sözleşme ve grev haklarındaki sınırlamalardır. 
Kamu kesiminde çalışanlara, bunur içinde özellikle işçiler dış-^da kalan 
kesimlere toplu sözleşme ve grev haklarının yasalarla tanındığı ülkeler 
oldukça sınırlı sayıdadır, Jzel kesimde çalıdan işçilere bu hakları çok



0ncoct.cn tanımak zorunda kalan "bu ülkelerin sermaye sınıfları ve onların 
siyasi iktidarları aynı hakları lcamukes iminde çalışanlara ancak 1950'ler 
densonra, genellikle 1960-19701lerde, tanımaya başlamıştır.

Toplu sözleşme hakkı Belçika'da 1974'dc, Kanada'da 1967’de, 
Dominik'de 1973’de, A.PO.de 1969'da, Finlandiya'da 1970'de, İtalya'da 
1970’de, Norveç*de 1958'de, İsveç’de 1965’de, Japonya'da 1947'de, 
Avusturalya'da 1973'de, Yeni Zelanda'da 1969’da tanınmıştır. Diğer bazı 
ülkelerde ise j kamu kesiminde çalışanların ücret ve çalışma koşulla- 
rının saptanma? mda ,örgütler aracılığı ile sınırlı da olsa söz sahibi 
olmalarına olanak veren bazı sistemler uygulanmaktadır. Ancak, bu tür
den uygulamaların varolduğu, örneğin, Sri Lanka, bir kısım Latin Amerika 
ülkeleri, Ar ¡jant in 5 Hollanda, İsviçre, Federal Almanya gibi ülkelerde 
kamu kesiminde çalışanların örgütlerinin ücret ve çalışma koşullarının 
saptanmasındaki etkinliği“danışma*çerçevesinde kalmakta ve bu örgütler 
bu tür konularda "kendilerine danışılan örgüt olma statüsünden“ öteye 
geçirilememektedir.

lanu kesiminde çalışanlara, bunun içinde özellikle işçiler dı
şında kalan kesimlere grev hakkının yasalarla tanınmasında da toplu 
sözleşme hakkının tanınmasına benzer bir durum görülmektedir. i;Grev 
hakkı Kanada1da 1967'de, Fildişi Sahilinde 1964’de, Finlandiya'da 1970' 
de, Fransa’da 1963’de, Gine'de 1959’da, Yukarı Volta'da 1960'da Mada- 
gaskar'da 196?.'de, Meksika'da 1963'de, Nijcrjde 1959’da, Norveç'de 1958 
de, Portekiz’de 1974:de, Senegal*de 1961!de İsveç'de 1965'de, Zaire'de 
1973’de:: yasa ile tanınmıştır. Ancak bu durum, bu ülkelerde de kamu 
kesiminde çalışanların tümüne grev hakkının tanındığı anlamına gelme- 
melctedir. Lu ülkelerin çoğunda silahlı kuvvetler mensupları ve yönetim 
kader elerinde bulunanlara grev yasaklanmıştır.

Sayılan ülkeler dışında kalan bazı ülkelerde ise grev hakkı ko
nusunda daha derişik uygulamaların olduğu görülmektedir. Örneğin,
İsrail, Çat vc İngiltere'de grev hakkına ilişkin herhangi bir yasal 
düzenleme bİİu.nmarasına rağmen bu ülkelerde kamu kesiminde çalışanla
rın böylesi bir hakka sahip bulundukları kabul edilmektedir.

KAIIU KESIKIKDE ÇALI ŞAHLARIN R̂G JTLEî!; ÜJLERIEE GETİRİLİN DİĞER
SINIRLA; ALAR :
örgütlenme hakkının tanınması tek başına bir şey demek değildir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bu hak genellikle çe
şitli sınırlamalarla tanınmakta ve yine genellikle, örgütlenme hakkı, 
sendikal işlevlerin tam a. lamıyla yerine getirilmesine olanak tanıyan 
grev ve toplu sözleşme haklarıyla tahkim edilmemektedir. Veya kamu ke
siminde çalışanların örgütlerinin elconomik-demokratik haklarır; kaza
nılmasını sağlayacak fiili bir güce erişmelerini önleyici yasal düzen
lemelere gidilmektedir. Lir kısım kamu kesimi çalışanlarının örgütlen
me dışkıda bırakılması, özel kesim işçileriyle birlikte örgütlenmeyi 
yasaklama, mümkün olduğu kadar parçalanmış bir Örgütlenmeye zorlama bu 
tür düzenlemelerin çarpıcı örnekleri olarak yukarıda verilmiştir.

Bi'tlin bunlara ek olarak, kamu kesiminde çalışanların örgütleri
nin resmi otoritelere^ tanınmasında.da, bu örgütlerin varlığını etki
siz hale getiren bazı kuralların uygulanmakta olduğunu belirtmek 
gerekir.

.oirçok durumda kamu hizmeti personelinin belli bir kesimini 
temsil ettiği savında olan bir örgütün tanınması, bu konuda tek yargıç 
durumunda olan kamu yetkililerinin keyfi kararlarına kalabilmektedir. 
İngiltere’de durum böyledir. Hazine'ce saptanan koşullara göre birden 
fazla hükümet birimindeki kamu görevlilerini temsil eden bir örgüt ge
nel düzeydeki yetkililerce tanınırken, öte yandan bir bölümün persone
lini temsil eden bir başka örgüt de bölüm düzeyindeki yetkililerce ta
nınmaktadır.
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Örgütün parasal gücünün örgütlü mücadelede anımsanmayafak 

bir önemi olduğu açık bir gerçektir. ;lÇalışanların maaşlarından ke
silen sendikal ödentileri (kaynaktan kesme sistemi;,bu örgütlerin 
düzenli yönetilmeleri Te kendi alcnlarında yeterli derecede etkinlik 
gösterebilmeleri için gerekli olan temeli oluşturur...Bununla birló
te özel kesimde bu si3temi uygulamakta elan ülkelerin tümünde kamu 

kesimi içinde aynı tür bir uygulama görülmez."' Bu ve benzeri durum
lar sermaye sınıflarının kamu kesiminde çalışanların örgütlü gücünü 
kırmaya verdikleri özel önemi çok iyi vurgulamaktadır,

ÖmeKLerdende görülmektedirki dünyanın her yerinde burjuvazi 
kamu kesimi çalışanlarr.nın sendikal haklarını vermemek, onların işei 
sınıfı ile bütünleşmelerini önlemek için sonuna kadar çaba göstermek
tedir «Gene örneklerden görülmektedirki kamu kesiminde çalışanların 
daha az sınırlandırılmış örgütlenme haklarına ve sendikal haklara sa
hip bulunduğu ülkelerin belirgin, ve ortak özelliği ;bur ülkeler*n 
işei sınıflarının sendikal ve siyasi hareketinin güçlülüğüdür. Bu ül
kelerde işoi sınıf: n m  siyasi hareketinin diğer emekçi sınıf ve taba
kalar üzerindeki siyasi-ideolo jik etkileri yaygındır--^ giderek derin
leşmektedir.Bu etkilerin giderek derinleşmesinin maddi temelleri bu
lunmaktadır .Söz konusu ülkelerin çoğunda kapitalizmin geldiği a.ş ama ̂ 
ve bu arada bilimsel ve teknolojik devrim olgusu örneğin;toplumun öğ
retmen, teknik eleman,idari personel,sağlık personeli gibi bir mesleğe 
sahip olanlardan oluşan tabakalarıyla işei sınıfı arasında ilk sayı- 
lanlannsayılarındaki artışa ve üretim sürecindeki konumlarında mey
dana gelen değişikliklere paralel olarak bir yakınlaşma sonucu yarat 
maktaclır.Meslekleri itibariyle önemli bir kısmı kamu kesiminde çalı
şan bu emekçiler,işçi sınıfının siyasi,ideolojik fiili öncülüğünde 
örgütlenme haklarına ve sendikal haklara ilişkin taleplerini ve bu 
uğurdaki mücadelelerini her geçen gün daha ileri bir düzeye yüksel
terek bu; ünldi haclarına sahip olabilmişler,bunları koruyabilmişler, 
sermaye sınıflarının yukarda sözü edilen engellerini aşabilmişlerdi^

sîüldikal hak y f , ozgüij, îklidrîn cuiîşîmî vy: mevcut
HUICTICÍ 37JKUÎ-I
İlçemizde sendikal hakve özgürlüklerin tarihi gelişmesine ba

kıldığında 1946 yılma kadar süren yoğun bir baskı ve sınırlama dö
neninin yaşandığı görrİnektedir.19461 da İşçi Sigortaları Surumu ve 
Çalışma Bakanlığı'n m  kurulması ve 1947*de Sendikalar Yasasının çı
karılması ile bu anlamda önemli sayılabilecek gelişmeler gerçekleş
miştir.Ancak 1947’de çıkarılan Sendikalar Yasası grevi ve toplu söz
leşmeyi yasaklamaktadır.

27 Mayıs Anayasası sendikal hak ve özgürlükler açısından bir 
dönüm noktasıdır .Anayasa1 n m  46.maddesi ile herhangi bir ayırım göze
tilmeksizin sendika hakkı tanınmış ve toplu sözleşme,grev hakları ge
tirilmiştir .Ancak,grev hakkının yalnızca işçilere tan nmış olması ka
mu kesiminde çalışanların bir kısmının işçi sayılmaması ve bunların 
grev hakkına sahip olmaması gibi bir anlayışla yorumlanmıştır.Buna 
bağlı olarak da t« e nur ve işçi kavramlarının birbirinin karşıtı ola
rak anlaşılması eğilimi güçlenmiş ve yasalara da egemen olmuştur.

1965’de çıkarılan 274 sayılı Sendikalar Yasası geleneksel fik- 
ri-bedeni çalışma acırımı yerine hizmet akdiyle çalışan herkesin iş~ 
çi sayılacağı yönünde bir hüküm getirmiştir.275 sayılı 'Joplu İş Söz
leşmesi,Grev ve j okavt Yasası ile 931 ve 1^75 sayılı İş Yasalarında 
da işçi tanımının yapılmasında Mzmet akdi kavramı esas alınmış ol
duğu halde dar anlamda bir işçi tanımına dayanılarak çalışanların 
giderek daha büyük bir bölümünün sendikal haklardan yoksun bırakıl
ması uygulaması sürekli gelişmiştir.

II a mu kesiminde çalışanlarla ili ili olarak özellikle 657 sayı
lı Devlet Hamurları Yasası1 n m  çıkarılmasından sonra memur tanımı
nın geniş tutulması ve işçi kapsamının giderek daraltılması eğilimi



guç kazanmıştır.
Öyleki artık işçi- ’memur ayrımı tünüyle rastlantısal 'bir niteliktedir, 

ardarda çıkarılan yasa ve kararnamelerle bu koncu tünüyle çıkmaza girmiş, 
işçi ile memurun ayırdedilmesine yasal anlamda olanak kalmamıştır. Bu 
durumsa, Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırı olarak bir yandan aynı 
koşullar altında çalışan kişilere ayrı hukuksal statülerin uygulanması 
sonucunu getirmekte eliyor yandan da çalışanların kendi yaşamları üzerindr 
söz sahibi olabilmelerini engellemek için bir araç olarak kullanılmak
tadır. ]’u anlamdaki uygulamalar sendikal hak ve özgürlüklerin özünü ze
deleyici bir niteliktedir.
12 Mart döneminde Anayasa'nm 46. maddesinde yapılan değişiklikle sen
dika hakkının yalnızca işçilere tanınır biçime getirilmesi, genelde 
sendikal hak ve özgürlükler, özelde kamu kesiminde çalışanların sendikal 
hakları açısından büyük bir gerilemedir. Memurların sendikal hakları her 
ne kadar 624 sayılı Devlet Personeli Sendikalar Yasasının dar çerçevesir 
de toplu sözleşme ve grev haklarından, ayrıca toplantı ve gösteri yürü
yüşü düzenleme yada yurt dışındaki sendikalarla ilişki kurma gibi hak 
ve özgürlüklerden yoksım göstermelik bir nitelikte idiysedo, yapılan de
ğişiklik tümüyle Anayasınm. ruhuna ve sosyal hukuk devleti ilkelerine 
tersdir.
Bu ve benzer çabalarla sendikal haklardan yararlananların kapsamını gi
derek daraltılmasının yanısıra gözlenen diğer bir olgu mevcut sendikal 
hakların kullanılmasmada çeşitli sınırlamaların getirilmiş bulunmasıdır
Grev hakkının kullanılmasının uzun süren bürokratik formalitelere bağlı 
bulunması ve bu hakkın tümüyle ekonomik sınırlar arasına hapsedilerek, 
genel grevleri dayanışma grevinin yasaklanması bunun en belirgin örnek
lerindendir. Skmdika seçme özgürlüğünün, temelini oluşturan referanduma 
yer verilmemesi, yetki tesbitinde uzlaşmacı sendikalara çeşitli sahtekar« 
lıklar için olanak tanıyan formalitelerin mevcut olması, iş yasasını iş 
güvencesini yok eden 13. ve 17. maddeleri de bu kapsamdadır.
Gerçekte, sendikal hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, yeni kazanımla- 
r m  elde edilmesi söz konusu olduğunda, halen bu haklara sahip olanlar . . ± 
için mevcut bulunan sınırlamaların ortadan kaldırılmasıyla, sendikal hak 
larına sahip olmayanların bu haklarına kavuşması doğrultusundaki mücade
lelerinin bir birinden ayrılamayacağı açıktır. Çalışanların önemli bir 
kesiminin sendikal haklarının tanınmaması, bu haklara sahip olanlardan 
bazılarının statü değişiklikleri ile sendikal haklarını yitirmeleri için 
açık kapı oluştururken, meycut sendikal hakların kullanılmasına ilişkin 
antidemokratik sınırlama ve uygulamalar da gelccekte bu haklara kavuşacak 
kitleler için bir tehdit oluşturmaktadır.
Bu anlamda, halen sendikal haklara sahip olsun olmasın tüm çalışanlar, 
sendikal hak ve özgürlükler için verilen mücadelenin geliştirilmesini 
ve yükseltilmesini ortak hedef olarak görmek zorundadırlar.
SBNDIKAL IIAILLAR MÜCADELEMİZİN HEDEFLERİ;
Sendikal haklarımızlaİma mücadelesini verirken mevcut sendikal hakların 
kullanılmasına ilişkin antidemokratik sınırlamalarla mücadeleyi göz ardı 
edemeyiz. Bu İlci mücadele sendikal haklara sahip çalışanlarla, bu haklar
dan yoksun çeriışanların ortak mücadelelerinin iki boyutunu oluşturur.
-Bunun bilincinde olarak biraraya gelen DÎSK, i:G.o--DBB, r:HI0B, TÜM-DER,
Tjî 'D ve kitk-DER sendikal hakların geliştirilmesi mücadelesinin ortak 
hedefleri olarak aşağıdaki önerileri belirlemişlerdir:
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Bugün, kamu kesininde devlet memururu, statuşunda çalışmakta olan yüz» 
binlercc emekçinin Anayasal bir değişikliğe gerek kalmaksızın işçi sta
tüsüne geçirilmeleri yoluyla sendikal haklara kavuşmaları olanaklıdır 
ve bu sağlanmalıdır.
Anayasanın 117» maddesine göre kimlerin "devlet memıırıu olduğu kıstası 
genel idare esaslarına göre hizmet ifası olarak belirlenmiştir. Bundan 
anlaşıl acı gereken, kamu gücünün kullanılması ve bu yetkinin, icrai ka
rarlar almak ve kararları uygulamaya koymak niteliğini taşımasıdır. 
Dolayısıyla, kmnu kesiminde çalışandan bu konumda olmayanların bir yasa 
çıkarılarak işçi statüsünü geçirilmesi Anayasaya aykırı olmayacaktır.
/. nayasada bulunmadığı halde, bu tür bir hakkın tanınması, tersine de
mokratik ve sosyal bir Anayasa rejiminin gereklerine uygun düşen bir so
nuçtur ve bu hak, 1971 değişikliğine rağmen, Anayasamızın bünyesinde za
ten hal mevcut bulunmaktadır.
Zaten mi;vcu-t bir Anayasal. hakkı somutlaştırıp, güncelleştirme açısından 
zorunlu görünen böyle bir yasal düzenlemenin sağlanması demokratik olma
nın ve emekten yaha olmanın asgari zorunluluklarından biri olarak gündem 
dedir. Au doğrultuda son IIA toplantısında kabul edilen ve sendikasız 
kamu çalışanlarına sendikal hakların tanınmasını öngören karar metnine 
uyulmalıdır.
~ MAVClıA S: lAAtSAJ. İV M L Al A KULLANILMASINA İLİŞKİN ANIİDAiıOKRATİK

siai: la:, alar kaldirilmlidir.
Türkiye işçi sınıfının sendikal hak ve özgürlükler için verdiği mücade- 
1 erillin sonucu, yasalarda bir takım kazanımlar yer almıştır. Ancak, bu 
kazanımlarm geliştirilmesi ve yeni kazanımlar için mücadele devam et
mektedir; •f

, Anayasada lokavt olmadığı halde 275 sayılı yasa ile işverenlere „■ 
bıı hak Verilmiştir. Lokavt sosyal suçtur. Yasalardan çıkarılmalıdır,

. Grev ekonomik sırıların arasına hapsedilmiş; genel grev, dayanışma 
grevi yasaklanmıştır. Genel grev ve dayanışma grevi hakkı yasalarca 
yer almalıdır.

. Grev hakkını kullanmak, uzun süren bürokratik formalitelere bağlan
mıştır. Grev hakkını kullanmayı uzatan tüm formaliteler yasalardan 
çıkarılmalıdır.

. Yet1:! tesbitinde, uzlaşmacı ' çeşitli sahtekarlıkları için
olanak tanıyacak formaliteler konmuştur. Sendika seçme özgürlüğünün 
temelini oluşturacak referanduma yer verilmemiştir, referandum en 
kısa sürede yasallaşmalıdır.

. İş yasasında, iş güvencesini yok eden 13. ve 17. maddelere yer ve
ril liştirj iş yasası mutlaka demokratikleştirilmelidir.

. İşçinin, üyesi bulunduğu sendikadan ayrılması, noterden istifa et
me şartına bağlanarak, sendika seçme özgürlüğü engellenmeye çalı
şılmıştır. Noterden istifa şartı yasadan çıkartılmalı, işçi dilek- 
çcıyle üyesi olduğu sendikadan ayrılabilmelidir.

. iarım iş yasası çıkarılmalıdır.

. Asgari ücret her yıl yeniden saptanmalı, yalnız ücretlilere uygula
nan özel indirim asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

Sendikal hakların özgürce kullanılmasını engelleyen bu antidemokratik 
sınırlamalar tünüyle kaldırılmalıdır.

- SEHDİX\J. EAK3L1 SAHİL’ OLMAYANLAR EU HAKKA KAVA ŞÎURüLIALIDIR.
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SONUÇ'
Dünyanın her yariıi-lc, hakim sınıfInrın, kamu kesimi çalışanlarının sen
dikal haklarını tanımana doğrultusunda sonuna kadar direndiğini gördük. 
3u olgu Türkiye1 da de bugüne kadar böyle oldu, lüğünde böyle oluyor. 
Seçin propagandalarında tün çalışanlara toplu sözleşmeli grevli sendikal 
hakların tanınacağını söyleyenler,bugün dernekler yasasında yapmak is
tedikleri derişiklerle çalışanların bugünkü örgütlenmelerini bile orta
dan kaldırmak istiyorlar.
Ancak Türkiye ■ le kamu kesimi çalışanları mücadele hedeflerini belir
lemiş dürümdalar. Ve bu hedeflere ularana dek mücadeleye kararlılar.

x ortak kararlılık tezgahlanmak istenenlerin boşa çıkarılması için en 
büyük güvenceyi oluşturuyor.

birGene dünya örneklerinden gördüğümüz gerçek var. Aaou kesimi çalışanları 
mücadelelerini işçi sınıfının ideolojiksiyaei hareketiyle uyumlu kıla
bildikleri oranda hedeflerine varabilme olanakları artmakta. Türkiye 
Kamu kesimi çalışanlarının kitle örgütleri bu olgunun bilincinde olarak 
mücadelelerini işçi sınıfının bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm 
mücadelesi ekseninde, ona ■tabi olarak yürütmeye kararlı bulunuyorlar.
Her mücadelenin başarıya ulaşmasmır. ilk koşulu örgütlülükte yatıyor. 
Sendikal, haklar mücadelemizin başarası içinde örgütlülük düzeyimizi 
yükseltmek zorundayız. ‘Tüm Arkeologlarında bu mücadeleye, ü/ıTL'L'D ve mesle 
örgütleri Arkeologlar Derneği kanalıyla katılırken, bu örgütlerin örgüt
lülük düzeyini yükseltmek için ortak çaba harcayacakları inancıyla 
T'İTAD adına hepinizi dostça selamlarız.
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Düzenlemiş olduğumuz «Türkiye Arkeolojisi ve 
Arkeologların Sorunları» adlı Panele onur ver
menizi dileriz.

Turgut BATUR

Arkeologlar Demeği 

Genel Başkanı

Aykut GÖKER 

TÜTED 

Genel Başkanı



P A N E L  P R O G R A M I
Giin/Saat KONU KONUŞMACILAR

23 Aralık C.tesi 
930

AÇILIŞ VE KARİKATÜR YARIŞMASI 
ÖDÜL DAĞITIMI

10.00 Arkeologların Teknik Eleman Olma So
runu

Oturum Bşk. Aykut Göker (TÜTED) 
TÜTED, ARKEOLOGLAR DERNEĞİ

11.00 Grevli, Toplu Sözleşmeli Sendikal Hak
lar

Oturum Bşk. Aykut Göker
TMMOB, TÜTED, TÜMDER, TÜSDER, ARKEOLOGLAR 
DERNEĞİ

12.00-13.00 ARA

13.00 Arkeoloji Eğitimi ve 
Arkeologların İstihdamı

Oturum Bşk. Turgut BATUR (Arkeo. Der.)
Aykut ÖZET (Kültür Bakanlığı)/Ömer YÖRÜKOĞLU 
(Arkeo. Der)/Yıldırım KAYA - Naci TOY (Arkeo. Der.)

15.30 Fotogrametrinin Arkeolojide ve 
Mimaride Kullanılması

Oturum Bşk. Ahmet TIRPAN (Arkeo. Der.)
Turgut BATUR (Arkeo. Der)/Bnbş. Tuğrul KANIK (TUFB)

16.30 Arkeolojide Yeni Teknolojiler Oturum Bşk. Turgut BATUR
Prof. Dr. Ümit SERDAROĞLU (Arkeo. Der)

17.00 FİLM GÖSTERİSİ YENİ TEKNOLOJİLER
1730 1. GÜN KAPANIŞ
24 Aralık Pazar 
9.30

Tarihi Çevre Planlaması
(Sit Planlaması)

Oturum Bşk. Yaşar TANZAN (Arkeo. Der;
Uğur KANGAL (Mimarlar Odası/Remin BİLER (İm ar İs
kân Bak.) Gönül TANKUT (ODTÜ)/Orman Mühendisleri 
Odası/Peyzaj M imarları Der./Turizm ve Tanıtma Bak. 
/Orm an Bak./Em ir ÇAPRAZ (Arkeo. Der.)/Turgut BATUR 

(Arkeo. Der.)

10.30 Arkeolojik Kazıların Sorunları
(Yerli-Yabancı Kazılar, Tescil, Onarım 
Araştırma, Yabancı Arkeoloji Enstitü
leri Eski Eser Kaçakçılığı, Müze Soy

gunları, Su Altı Arkelojisi

Oturum Bşk. Ahmet TIRPAN (Arkeo. Der)
Arkeo. D er.: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Ada
na Bölge Temsilcilikleri/Turgut BATUR (Arkeo. Der.)/ 

Oğuz ALPÖZEN (Arkeo. Der.)/Halûk YALÇINKAYA (Ar
keo. Der.)

12.00 ARA
13.00 Arkeolojik Kazıların Sorunları 

— DEVAM —
1530 Müzecilik

(Sergileme, Koruma, Onarım, Eğitim)
Oturum Bşk. Ahmet TIRPAN
Arkeo. D er.: Ankara, İzmir, Antalya Bölge Temsilcilikleri/ 

Neşide GENÇER (Arkeo. Der.)

1*30 Eski Eserlerle İlgili Kuramların Yeni
den Örgütlenmesi

Oturum Bşk. Yiğit SAYILGAN
Tevfik ÇAVDAR (Devlet Planlama Teşkilâtı) Sabri AYDAL 

(Arkeo. Der.)/Halûk YALÇINKAYA (Arkeo. Der.)

17.30 F İ v i  GÖSTERİSİ ETRÜSK MEZARLARI ARAŞTIRMA«
18.00 2. GÜN KAPANIŞ


