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Ereğli Kömürleri İşletmesinde» bazı Df»rnâk Yöne t ie ilettin in 

Sendikalaşma ve işçi -statüsüne gaçmek için nTek soçenpk imişsesine” umut bağ

layıp, uy ̂  Vt* iril bu yola kanal ize etmeye çalıştıkları 1097 sayılı Yasa çıkalı 

neredeyse bir yıl oluyor.,

1Ö97 sayılı Yasanın i>. maddesi "İler bir kurumda hangi gfcrevde 

çalışanların 4.- maddede b-'iirl^n-^n esaslara göre memur veya işçi olduğuna 

i3akanlar Kurulu kararırı yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde Çalışma 

ve Maliyp- Bakanlıkları ile ]>vı^t Personel Dairesinin sürekli olarak gör^v 

yapmak üz^r^ atayacakları uzman temsilcilerden oluşan Komisyonlarca kesin 

olarak saptanır" den ilmekteâxr ,

T .K .İ .  Genel Müdürlümü, U .K.I.Müessese Müdürlüğü il* Z .M .t .S .  

arasında görüşülmekte olan 7 ,  Denem Toplu İş Sözleşme taslağında, Z .m . İ . S . :

1) S .K . I . ' d e  çalışan teknik 'lepran ve memurlar Komisyonlarcaişçi kabul edil- 

dikleri takdimde toplu iş sözleşmesinin getireceği haklardan yararlanabilme

leri için şimdide-n kapsam maddesine alınmış, i¿veren bunu kabul etmişti. 

Sondike Komisyona oaskı yaparak çalışmasını sağlamamızı.

2) Komisyonun görev süresi bittiğinde (28 .11 .197  6 ) ,  şayet bu tesbit yapıla

mamışsa bunu ^üess«ce Müdürlüğü il« Z .M .İ .S .  arasında oluşturulacak

* Komisyonlarca tesbit edilmesini.

3) Her iki maddede olmazsa Z .M .Î .S .  'na U .K . İ. ' de çalışan teknik «1 o mart ve ma

murların üyelik için müracaat etmelerini, ” .K .İ .  Müessese Md. üyelik aidat

larımızı kesmezse konuyu 'Tahkera eyp getireceğini önermiştir.

ÇA Irl JAVT \T>I*T TABIMI;

Türkiye kapitalist üretim biçiminin hakim olduğu bir ülkedir. 

Kapitalist toplum 2 temel s.nıfa ayrılır.

1- Üretim araçlarının sahibi kapitalistlpr ,

2- Kendi empk güçlerinden başka birşeylpri olmıyan iş ç ile r f 

emekçiler. Yani çalışanlar.

Çalışanlar, toplumsal üretim süresinde değer veya hizmet 

üretirler. Buna kargılık aldıkları ücretlerle geçimlerini sağlamaya gayret 

edprlpr. Çalışanların ortak özellikle ri belli zaman - süresinde emek harcayıp 

bir ücret karşılığında para almalarıdır. Tek güvencplpri ise çalışabilir du- 

^  rumda olmalarıdır«

Toplumumuzda herşey para denilen bir değişim aracı ile a lı 

n abilir . Çalışanların ihtiyaç duydukları parayı, üretim araçlarını işleterek, 

üretim, dolaşım tüketim süreçlerini yerine getirerek çalıştı ran lar dan bir 

ücret karşılığı alırlar.

Çalışanlar iş° başlarken belirli bir ücreti kabul ederler. 

Ancak alm an ücret, verilen «meğin değil, o günün koşullarında yaşamlarının 

devamını sağlı ya cak ihtiyaç miktarı p~ra karşılığı dır.

Çalışanlar te;: b«tşiarıma çalı ¿tiranlar karşısında bağımlı 

ve güçsüzdürler. SJncuk o^la -1 •Üçlü’ kı7.?.r> yadları çalıştıranlarında ür°tim 

araçlarım  işletebil m* em' ç--=ş:ı /İ L " ısm»üleriîti yerine getirilmesinde 

sos ya 1 »tüp je ih r; n y aç d: ; :  t- -1 ı ~.

. / .  •
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Çalıştıranlar  (işvprpnlor) , çalışanlara toplu olarak ihtiyaç 

duyarlar, Çünkü onların ortaya çıkardığı değ^rlpr vp  hizmetler tek başlarına 

yaptıkları işlerin toplamından, yani onların toplumsal çalı amalar m  dar ortaya 

çıkar,

Bu durumda çalışanlar» işverpnl«r karşısınâa tek tpk güçsüz o l 

malarına karşın , toplu olarak güçlüdürlpr <>

Çalınanların güçlü ve belirley ic i  yanları toplu çalışmaları vp  

toplu harpicpt °tm4İ^riıdir. Vp bu tpın^l npd^ndpn dolayı da ÇiLIŞaI'tLA'° ı^ükîi ve 

AFCAK ÖPGrUTLU İÎİT? GrÜÇ OLABİLDİ X~HI OPA^Dâ. GUÇLUj#rR.LEP,

Çalışanların,  özellikle  kamu kpsiraındp istihdam e dilenleri  

memur statüsü iç in dp kullaş t ı n  İmaya v* diğer çal: şanlardan koparı İmaja ça lı 

şılmaktadır. Bu npd°î)lp yaratılan suni iş çi-m®mur Ayırım ı içine it il»«- k £*> - 

dirlpr

Oysa istpr işçi statüsün dp , istpr memur statüsün dp o ls u n la r , 

çalışanlar niteliğine  ve objektif  şartlarana sahip olduklar: sür^cp bir ayı 

rımdan ya da aym ıcalıktan  söz ptmpk son dprpcp yanlış v p  ar lamsızdır. F» 

var ki ayni der pop  dp anlamlı ilan birşpy varsa o ca işçi-met? ur ayırıma yapma

nın sadece pgpr^n sermaye çpvrplprinin işinp g e ld iğ id ir .

Çalışanlar yalnızca toplu v« Örgüttü oldukları oranda ¿üçlü

dürler, Çalışanları bölmeyi amaçlı yan i ş ç i ,  m «m ur f fii,cir pek  kç is i , kol eaıpk- 

çisi v . s .  ayırımlar kasıtlıdır .  Iiiç kuşkusuz çalışanlar arasında bir takım 

fark lılık lar  vp  ufak çelişmeler o la b i l ir .  Ancak bunlar toplu hareket edilme

sin i v p  örgütlpnmeyi önlpyici ptmpnler değildir .  B irl ik  iç ir dp er iy ip ,  çözüm

lenecektir .

1697 S A H İ P  Y\S* ÜZ'^İFiJ

Bugün işçi-^memur ayırımına kaynaklık eden Yasal mevzuat C1IP-MSP 

İktidar döneminde çıkarılan (657 sayılı devlet personpli yasasının bazı mad- 

delprini değiştiren) 12 sayılı Kara mam« dir.  MCe İktidarı dönemin dp isp 

12 sayılı Kararname 1897 sayıyla yasallaşmıştır.

Bu yasa işçi-mpmur ayrımına çözüm getirmek yerinp,  konuyu da

ha da saptırıp bulanıklaştı rmaktadır« ¿öylp k i , " . . .Mevcut kuruluş ûiçiminp 

bakmaksızın devlet ve diğer kamu tüzel k iş il ik ler ince  genel idare esaslarına 

göre yürütülen a s l i  vp  sürpkli kamu hizmetlerini  ifa  ilp görevlen dirilen l e r , 

bu kanun uygulanmasında memur sayılırlar» Yukarıdaki tanımlamalar dışındaki 

kurumlarda genel politika t e s b it i ,  araştırma, planlama, programlama Yönetim 

v p  denetim g ib i  işlerde görpvli olanlar da mpmur s a y ı lı r la r e . . "

Bu yasa 274 sayılı Sendikalar kanunundaki işçi-mpmur tanımını 

bilp gözönüne almamakta dır« Bu tanımın bile çalışanları bölmeyi amaçladığını 

başta açıklamıştık. "Devle t veya diğer kamu tüzel k iş il ik ler ince  yürütülen hiz*- 

metlprde yahut İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Müesses« ler  i ye İştiraklerinde 

vpya özel kanunlarla kurulmuş kurum, müessese ve işyerlerinde bedenen veyahut 

bedenen ve fikren çalışanlardan, bedeni çalışmaları f i k r i  çalışmalarına, galip 

olan kimselerde bu kanun bakımından işçi sayılırlar  ve haklarında iş kanun

ları il  e 275 sayılı kanun hükümleri uygulanır."  den ilmekte dir.

Bu yüzden çalışanların yaptıkları işin n ite l iğ in e  göre değil,  

çalıştırıldıkları işyerlerine gere işçi yada memur olabileceğini  belirtmek- 

te d i r .

L
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Böylece devletin asli ve sürekli görevini yapmıyan bir kuru

luşta çalışan bir kişi işçi olurken, devletin asli  ve sürekli, görevini ]rapan 

kuruluşlarda aynı işi yapanlar da m ^ u r  olmaktadır

1897 sayılı Yasanır 5. maddesi "Hangi kuruml’ rin devlete va

rilmiş asli  ve sürekli bir kamu hizmetini gorili idare hizmetlerine gcrr yürüt

mekle yükümlü oldukları hangilerinin bu nitelikte bulunma, dik l a n  bu kanunun 

yayını tarihinden itibaren 6 ay içinde Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile > v-  

let Personel Dairesi temsilcilerinden oluşan Komisyonun önerisi üzerine Bakan

lar Kurulu Kararı ile saptanır.

lîâr bir kurumda hangi görevlerde çalışanların 4. maddede belir

lenen esaslara göre, memur veya işçi olduğuna, Bakanlar Kurulu Kararının ya

yınlanması tarihinden itibaren 12 ay içinde Çalışma ve Maliye Bakanlıkları 

ile Devlet Personel Dairesinin sürekli olarak görev yapmak üzere atayacakları 

uzman tamsilcilerinden oluşan Kdmisyonlarca kesin olarak sağlanır.

Kadro unvanları inc^l^n^n kurumun bağlı bulunduğu Bakanlık 

| temsilcileri de bu Komisyona katılır.

Komisyonun vereceği kararlara karşı ilg ililer  Danış taya baş

vurab ilirler ."

Görüldüğü g&bi Komisyonu Çalışma ve Maliye Bakanlıkları ile 

Devlet Personel Dairesi atayacağından, Komisyonun Bakanlıklara, dolayısıyla da 

siyasi iktidara karşı "sorumluluk" taşıyacağı açıktır. Bu nedenlerle de siyasi 

iktidarın ihtiyacına cevap verebilecek şekilde hareket edecektir.

1897 SAYILI YASA ÇIKTIKTAN SOMAKİ UYGULAMALAR

1897 sayılı Yasanın 5 .maddesi " . . .H erh an gi  bir kurumda hangi 

görevlerde çalışanların 4. maddede belirlenen esâslara göre memur veya işçe 

olduğuna. . . .  Komisyonlarca kesin olaraksap tanır. . . .  " deniyorsa da, 10 „OCAK. 1^7 6 ’d 

S .S ,K. Müdürler Kurulu "Komisyon" kararını bile beklemeden kurunda çalışan

30 .000 sendikalı işçiyi, memur stıtusüne geçirmiştir.!

S .S .K .  Devirtir bir kurumudur, bu nedenle de siyasi iktidardan 

| bağımsızmış gibi düşünülemez. 0 bütünün, sistemin bir parçasıdır.

O haldn S .S .K .  Müdürler kurulunun (vereceği kararlar v .s . )  iz- 

l^yeceği iş pdlitikası , siyasi iktidardan ayrı düşünülemez ve onun ana politi

kasına tabiidir .

"Komisyon"da siyasi iktidarın kendi ihtiyaçlarına cevap vermesi 

için oluşturacağından, gerek S . S . K.Müdürler Kurulunun, gerekse "Komisyon"un 

vereceği kararlar arasında "fark" al imaya cağı da açıktır.

S ,S .K,Müdürler Kurulu değil, Komisyon t~sbit etsin temel mese

lenin özünü anlıyamamaktadır. Safdilliktir .

1897 SAYILI YASA'YA SINIFSAL YAKLAŞIM

" . .  .Toplumu-muzda nispi demokratik özgürlükler açısından belirlj 

olanaklar sağlayan 1961 Anayasası ile birlikte mamurlara da sendikalaşma hakkı 

tanında. Fakat memur sendikaları grev ve toplu sözleşme hakkın? .sahip değildi. 

Diğer yandan sağlanan bu hak, işçi sınıfının sendikal hakları elde ntmesindp 

olduğu gibi uzun ve kararlı bir müoadelenin urunu oJ^aktan çok 1961 Anayasası

nın memurlara tanıdığı bir olanaktı. /



o »Fit«kim 12 Mart faşizmi; Anayasada yapılar d« ği ş ikİ iki«r l* 

urların s«ndikal haklarım  kolayca geri alabilmiştir Diğer yarı dar işçi 

sınıfımn uz ur nücadei-i^r son un da -'İde « t t i ğ i , gr^v-toplu 3özl«fnr V« sendi

kal örgütlüm"" haklarını korkmaktaki kararlı3ı g ı n  5^ ş itli v 'Şileleri« göster

miş, kararlı biiinçli  bir mücadelenin ürürü . lan di. kal haklarını koru

mayı b i l m i ş t i r . . . . "

Kapitalist  toplumda hukuksal y a p ı : kapitalist  sınıfın doğrul

tusunda oluşturulur.  S an ı f  lar arası mücadele sürecinde , o konumdaki sınıfsal 

güçler "denge "s i  d «v l«t " i işçi sınıfı  ve +üm çalışanlar lehinde veya aleyhin

de bazı kararlar almaya zorlayabil i r ,

Örn:  1ÇS6 -İşçi sınıfına "sendika " kurma hakkı

1963 -İşçi sınıfına gr^vli-toplu sczlnşm«li sendika haktcı 

- S e r m a y e  sınıfına lokavt "hakkı"

-Memurlara "sendika" kurma hakkı 

1971 -İşçi sınıfının devletin güvenliğini  tehlikeye düşürmemesi için 

gr«v k 'narlarının ertelenmesi,  vs,  engeli«Tn«ler 

-Sermaye sınıfının yoğun lokavt uygulaması 

-Memurlara verilen "sendika" kurma hakkına geri alınması 

197 6 -İşçi s ı n ı f ı m n  :Lokavt kalksın ,referandum,gEh«l grev,  dayanışma 

grevi istemi

-Tüm çalışanların Grevli-toplu sözleşmeli sendika istemi 

-Sermaye sınıf ı m n  :Ücre tle ri dondurma ,kı dem tazminatının yeni bir 

esasa bağlanması, makro ekonomik ölçüler içinde toplu sözleşme vs, 

Görüldüğü g&bi hukuksal ya pı -kan un la r s ınıflar  arası mücadele sü

re cin dâ sınıflar  arası güçler dengesin0 bağlı olarak değişir.,

Yani k a m n l a r ,  sınıflar  arası mücadelenin ürürüyse ve ö dönemde

o kanuna sınıfsal damgasını vuran sınıfın ekonomik ve siyasal gereksinimlerini 

karşılamaya yönelikse ,  günümüzde tüm demokratik güçl«ri^  tepkisin« yol açan 

DCrM (D«vlet Güvenlik Mahkemeleri) Yasa tasarısı g ib i  2 8 , 1 1 , 1 9 7 5  de çıkarılan 

1897 sayılı yasada s«rmay« sınıfının s ınıfsal  gereksinimlerini  karşılayabil

mek için çıkarılmıştır.

Gereksinimleri ise,

a) S K C M M İK ;" . .  . Türkiyenin bu günkü somut durumunun somut ta.ılilini «h g«n<-»l 

ve en ön«mli kada ç izgileriyle  değerlerdirm«miz uğraşımıza ışık tutacaktır,

1974 d« 4 . 3 6 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ,_3  ithalata karşın, 1 . 2 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 .- $  ih

racat yapabilmiş,  açık 3 . 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 .-  $ la r«kor kırmıştır.

1974 de çok uluslu tekell«r  ülkemize getirdikleri  s^rmay^nin 

*6 1 39 ,5  in« kâr olarak götürmüşlerdir.

1975 de uluslararası para fonundan kullanılan dış krediler top

lamı olan 3 77 .0 0 0 .00 0 „- $  ise diğer bir rekordur. Aynı yılın ilk  b«ş ayında 

yabancı sermaye paya $  30 dan fazla  olan lâstik ve potrokimya', taşıt araçlar^ 

ile e lektrikli  ev araç-g«reçl«ri sanayilerinin toplam ithaTattaki payının

İ* 28  olmasına karşın, ihracattaki payı $  6 ,2  yi  zor bulmuştur.

Ülkede 6 .6 0 0 , 0 0 0  işgücü tüketici durumdadır. Çalışan her 10 00 
kişi kendisi dışında 850 kişiye bakmak zorunda olup, bir varsayıma gör*»

197 6 da işsiz  sayısı 3 ,000  >000 n.u aşacaktır.  Üretim« katkısı olan nüfusun 

4> 2 3 , 5  1 sosyal güvenliğe oalıip, 7 6 , 5  1 is- h « r ' türlü sosyal güvenlikten 

yoksun ilk«l  çalışma koşulları altında ihl«m«ktedir*1975 ’ in i lk  9 ayın da

• / * •



11 ildeki tüketici fiyatları $  18 ,5  artarken, gerçek ücretler $ 2 , 3  (bifr başka 

hesaplamaya gör^ $ 3 , 3 )  gerilemiş, çeşitli kılıflar altında yapılan "para ayar

lamaları" ve zamlarla bu gerileme daha da artmış, dar geliri:, kesimle* ■' yok

sulluğun kucağına itmiştir.

Sermaye kesimi bu durumun sorumlusu olarak sendikaları gös

terip hedef saptırmak isterken eli altında inlettiği memur kesimi için kat 

sayıyı yükseltmemekte, 400.000 emekçiyi memur yapmaya çalışmaktadır."

İktidarın güttüğü «konomi-polilkikanin sonucu olan biatçe açığı

nın bir kısmını olsun kapatabilmek için , işçi sınıfının kazandığı hakları geri 

alınarak, işçileri memurlaştırmayı amaçlanmaktadır.

Ülkede memurların, değil gr^v-toplu sözleşme hakkı, "sendika" 

kurma hakkı bile olmadığından kamu kuruluşlarında işçi statüsüyle çalışanlar 

(söz konusu karar uygulanırsa 400.000 işçi) "memur" statüsün0 geçirildiğinde, 

toplu sözleşmelerle alacağı ücret artışlarının önüne geçilecektir. Böylece 

bütçe giderlerinde-p sağlanan "tasarruf" her zaman olduğu gibi sermaye sınıfına 

-teşcik belge s i-y^ngi iadesi-vergi borçları affı  v .s .  aktarılacaktır.

^  400.000 işçide mamurlaş tır ildiğin da işçi sınıfı sen dikaları da

göreli olarak zayıflayacak, güçsüzleşecektir.

b) SİY\Sİ (Çalışanların birliğini engellemek): Ülkemizde, tüm çalışanların eko- 

nomik-demokratik gereksinımleri-işgüven liklerini  çalışma koşullarına v .s .  biraz 

daha düzeltebilecek, grevli-toplu sözleşmeli sendikalhaklar gibi ortak çıkar

ları , her meşlek grubunun sendikalaşma mücadelesini verebilmesi için demokratik 

derneklerini kurmaya itiyor.

Grevli toplu sözleşmeli sendikal hakların alınabilmesi için 

derneklerarası çalışmalar yoğunlaştırılıp, kurultaylar düzenleniyor.

"Feden sendika

Kamu personeli olarak ekonomik durumumuz yürekler acısı,Ulusal 

gelirden aldığımız pay son derece az. Giderekte azalmakta. Hayat pahalılığının 

ezici ağırlığı her an omuzlarımızda. 1970 d~n bu yana maaşlarımızdaki artış 

$ 25 iken fiyatlar $ 112 artmış yaşamımız her gün biraz daha işkenceye dönüş- 

kte . Bugün maaşımızın yarıdan çoğunu konut kiraları götürmekte, alınması zo- 

Fönlu besin maddelerinden, gerekli sşğlık hizmetlerinden, çocuklarımızın öğre

nimlerini sürdürme olanaklarından yoksunuz. Yoksun olmadığımız, iyice nasiplen

diğimiz tek şey var:İktidarların baskı, zulüm ve tahakkümü...

Ekonomik ve demokratik mücadelenin önemli bir aracı sendika

dır. Bu gün peryüzünün pek çok kalkınmış yada geri bıraktırılmış ülkesinde kamu 

görevlileri sendikalaşma hakkını «İde etmişlerdir. Fransa'dan Ütopya'ya, ABD’ - 

âen Bengaldeşo dek, bir yığın ülkede çalışanların tümü sendikaların çatışı a l

tında toplanmışlardır. Ülkemizde 900.000 ne varan kamu görevlisini^ büyük 

çoğunluğu h-tla örgütsüz. Örgütlü olanlarında ekonomik-demokratik mücadele verme 

olanakları son derece sınırlıdır. Ama SlFDİKA HAKKI 'ni o İde etmek için mücadele 

etme güçleri, kararları ve çalışmaları var. Birbir hepimize düşen sorumluluk, 

kendi örgütlerimizde bütünleşmek ve ortaklaşa yürütülecek bu büyük mücadelede 

görev almaktır.

Kamu görevlilerinin de elbet bir işvereni cardır. Bu işveren - 

egemen smıflsrııt temsil eden siyasal iktidardır» Egemen sınıfların temsilcile

ri ile kamu görevlilerinin temsilcileri elbette pazarlığa oturacaklar, karşıt

lıklı hak ve menfaatlerini saptayacaklar.BLFDİKL , ekonomik-demokratik haklamazı

/
o / ' '
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öç olarak egemen sınıflardar, biçimsel olarakta onun temsile .l^rir den '.İmamı

zın etkin a ra c ı dı r . Sendikalaşma hakkımızı istiyoruz.

Bun ur iç in ;

-İşçi-Memur ayırımım yapanların oyununu bozalım.'

-K<~n di örgütlerimizce verilen bu haklı mücadeleye katılalım!

-örgütlenmemizi engelleyen güçlerle savaşalım!

-Yaşasın tüm çalışanların sömürüye, baskıya ve zulme karşı haklı mücadelesi] 

-Yaşasın °m^ğin yüce degâriJ

’’Sendikal haklar mücadelpmizin , bu haklardan yoksun tüm çalışanların ortak 

mücadelesinin daha ileriye gc türabilmeoi için artık bu çalışanların t umunu bir 

araya getiren "ÇALIŞAFLAT? KUHILTAYIFI" bu çalışanların demokratik kitle örgüt

lerinin örgütlü bir birlikteliğini gerektirmektedir.Bu kurvultayımız bunu tam 

çalışanlara bir çağrı olarak götürmektedir.

Tüm çalışanlar arasında örgütlü mücadele bilincinin yaygınlaş

ması karşısında, sermaye sınıfı da (kendi arasında) yeni yeni .örgütlenmelers 

giderken antidemokratik uygulamalara da başvurarak bu mücıd°leyi geriletmeye 

çalışmaktadır. Fitekim,

" . . .T ü rk iy e  Madeni Eşya-SanayiciÎLeri Sendikası (l'GSS) olağan 

üstü gonel kurulu toplantısında "milli ekonomimizin selame-ti bakımından i ş ç i - 

sendikaların ın haksız ve yıkıcı isteklerine karşı birlik  ve be ra benlik içinde 

karşı durmak.. "kararı almıştır.

..Toplantıdan önce basılaiı broşürde toplumsal dengenin işveren

ler aleyhine bozulduğu iddia edilerek "olağan dışı ücr°t taleplerini ör.lemek 

için" bir ücretler konseyinin kurtulması ve deyiştin gücünü ve i k t id a rın  her 

an duyurması isteniyor.

" ...İşçilerin bir örgüt içinde birleşme dikleri işyerlerinde 

işç i-işv*»ren ilişkilerinin  daha duygusal bir temelde toplanmaktadır. S s ki gün

lerin işçi-patron ilişkis i  yürümekte, bir aile havası içinde çalışılmaktadır."

Toplantı sonunda kamu oyuna duyurulması karıklaştırılan öneri

ler arasmda şunlara da yer verilmiştir.

"Kıdem tazminatı meselesi en kısa zamanda ıslah edilmelidir. 

Toplu sözleşmeler, işyerlerini tek-tek ezmeyi hedef alan ve işletmeleri ve 

ekonomiyi temelinden sarsan bugünku işyeri seviyesinde değil, makro e]£Crıomik 

ölçüler içinde iş kolu seviyesinde yapılmalı ve yasılır buna ¿öre düzeltilme

l i d i r . "

..Kamu hizmetlilerinin sendikalaşmasına karşı çıkan, işçi sen

dikalarına tahammül edemeyen işverenler örgütlenmenin gereğini çok iyi İtiliyor

lar. "Aile havası"nm  özlemlerini çeken MESS 150 .000 .000 ,-  TL. lokavt vr grev- 

fonu oluşturmaya çalışıyor, örgütlenmesini yaygınlaştırmam içir "organizatörler 

kullanıyor. Öte yandan tüm işveren örgütleri bir araya gelerek, Çal i şar lar i l e 

daha iyi mücadele edebilmek için bir "Hür Teşobbüs Dayanışma Konseyi1' oluştur- 

mak is t iy o r la r . . . "

Ortaya garip bir görünüm çıkmaktadır. 3u görünümün bir ucunda 

işçi sınıfının demokratik hakları genişlenme müc =ıdeiesindeTreferandum, daya

nışma grevi,genel grev hakkı, sen dikasız çalışanların grevli toplu sözleşmeli 

sendika kurma hakkı sloganı kitleler tarafından benimsenip maddi güç haline 

gelmekte,bu hakların alınması doğrultusunda çalışmalar yoğunlaştırılmaktadır.



Diğer ucunda ise 18Q7 sıyılı yasa uygulamaya başlandığında

400.000 işçi M i u r  sayılacak, yani sendikal haklardan yoksun bıraktı rı la çak

t ı r .

Bcylece gr^vli-toplu sözleşmeli sendikal haklar vb. haklarımı zır 

alınmasında ^büyük  güvencemiz olan işçi sınıfı ve işçi sınıfı örgütlerinin 

gücü göreli olarak azalacaktır .

Yukarıda açıkladığımız gibi sermaye sınıfının M3SS Genel Kuru

lunda baştan sonuna dile getirdikleri,

-İşçi sendikalarının haksız ve yıkıcı isteklerine karşı daha iyi mücadele ndo.- 

bilmefc için "Hür Teşebbüs Dayanışma Konseyi" oluşturulması,

-Olağan üstü ücret taleplerini enlemek için ücretler konseyi kurulmasını vp 

" devletf'in gücünü ve iktidarım  her fen duyurması,

-Toplu sözleşmeler işkolu seviyesinde yapılmalı ve yasalar buna göre düzeltil

melidir vb. gereksin imleri, işçi sınıfı sendikalarının göreli olarak zayıfla

masıyla daha rahat gerçekleştirilecektir. -Siyası iktidar ta ra fin dan-

1897 sayılı yasanın Sermaye sınıfının gereksinimlerini karşı-

I layabilmek içinsiyasi iktidarlar tarafından çıkarıldığını açıklamaya çalıştık,.'

1897 sayılı yasanın 5 .maddesinde " . . .H erh a n g i  bir kurumda hangi 

görevlerde çalışanların 4 .maddede belirlenen esaslara göre memur veya işçi 1> 

olduğu Bakanlar Kurulu Kararının yayınlanması tarihinden itibaren 12 ay için

de . . .Komisyonlarca kesin olarak s a p t a n ı r d e n  ilmektedir*

Yasa çıkalı 9 ay geçti. Şu soru gelebilir  akla:

-Madem yasa,sermaye sınıfının -o günkü- gereksinimlerinin, zorlaması sonucu çık

tıda, niye bu güne kadar uygulanmadı? Yoksa o günkü şartlar ortadan kalfctı mı? 

veya ,

-Madem memurları işçileştirmeyi amaçlıyordu, niye bu güne kadar uygulanmadı? 

g ib i ,  koyulursa mesele gnne kısırlaşmaktadır.

S .S .K.Müdürler Kurulu kararının uygulanmasının başka anlamı da 

-siyasi iktidar tarafından- çalışanların birlikteliğinin ölçüsü,kazanılmış 

hakların geri alınmasındaki tepkinin vs. nabız yoklamasıydı. Şayet umduğu 

tepki gelirse, üstüne yıldırımları "komâsyon" değil., S .S.K.Müdürler Ku-ulu 

| çekecekti.

I Siyasi iktidar nabzı ölçerken, kötülüklerin kaynağı S„S ,K . Mü

dürler Kurulu olacak, beyle<5* sistemin yapısının -bu kötülüklerin kapitalist 

sistemden kaynaklandığının gerçeğinin- fark edilmesini "engelleyecekti,"

Siyasi iktidar başta işçi sınıfımız ve onun y m m d a  yerini alan 

tüm demokratik kuruluşların ortak tepkisiyle karşılaştı. Bu -rdenle düşündüğü 

zincirleme uygulamalar geri tepki-fakat adımları hala yerinde sayıyar-.3u yüz

den "Komisyon" aradan 9 ay geçtiği halde "görev in i "yapamadı .Komisyonun "göre

vini" yerine getirebilmesi için ise sadece 3 ay kaldı.

Artık siyasi iktidar» tüm çalışanların ortak mücadelesini durdu

ramıyor, mevcut kanunlar, sürekli uyguladığı baskılar bile buna elvermiyor." 

"eski"kanunların kendisini sıkıştırdığını görüyor. Bu nedenle anayasanın 

"yeniden" değiştirilmesini istiyor. Anayasal kuruluşların kararlarını uygula

mıyor.

Bunun işin de yeni yeni arayışlar iç inde.,- 

3gede ufak bir savaş ,$M M  olağanüstü toplanma s ı , sıkı yönetim ve DGM.

İşte sermaye sınıfının ve siyasi iktidarın açamadığı kapılara

"SİHİRLİ AîTAlITA'R"
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Z .M . i . S . Yönetıc ilerin in._ U .K. İ. ' de gali şan Teknik .uleman ve Memurlarm 

Sendikalaşma sorun ayla ilg tlr>r»nr n e d^n j/* r i :

ZMİS. Yöneticileri  y°ni propoganda a-->tcdl.arx uygulamaya başla

mışlardır. 3u yeni propogandanin özü çalışanların çıkarlarını görünüşte savun 

mak, özün d« ise baltalamaktadır.

S OM I. T Onr-g;

1) ZMİS Yön o t ic il' rinin işgüv^nliJi konusunda aldıkları grev 

Kar^rı-sGrr^v kararının mahkeme tara 'mdan durdurulacağını bile bile (Çünkü 

Türkijgf de bu düzeyde acınan grev k ararlan  h^r zanan ıaahkamalar tarafından 

durdurulmuştur Bu durumu -mrihde pek çok avukat çalıştıran ZMİS.nm bilme

mesi olanaksızdır) gr~ve gideceklerini gaz^V ' > r i  araç .İlığı ile kamuoyuna 

şaşalı Diçimde duyurmuşlarcLr*

ZMİS., Yöneticilerin m bu Kararda amaçları şunlardır«-

1- Havzada iş kazılarımı enlemek; için bilimsel temele oturtul 

muş hiçbir açıklama yapmıyan ve (52,000 üyesi olan bir sendikadan beklenmesi 

grr^ken) hiçbir ciddi gir iş im d~ bulunmayan ZMİS «Yöneticilerine yönetilen 

eleştirileri  kırmak-Biz yapacaktık ama görüyorsunuz mahkeme engoll^di-4

2- ZMİS„Yc'neticileri TüKİ.Müe ssesesi ile yaptıkları Toplu Söz

leşme de iş emniyeti ve işgüvenliğini işverene karşı koz olarak kullanarak 

ücrete ilişkin  maddelerde daha kolay taviz koparmak.

Birinci amaçlarında başarıya ulaştılar. İkinci amaçlarında da 

muhtemelen başarıya ulaşacaklardır. Çünkü siyasi iktidar ve Müessese havzada 

işgüvenliğini ve işçi saglıgm ı sağlayacak ağır masraflara kat lan mak tansa 

(ki işgüvenliği ve işçi sağlığı çok fazla masrafı gerektirir) toplu aczleş- 

mede ücrete ilişkin maddelerde taviz vermeyi yeğ tutabilir.,

2) Zonguldak’ ta teknik elemanlar ve örgütleri (başta TMMOB 

Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Çub^si) iş kazalarının t* mel nedenlerini 

sosyal sistemle bağlantılı olarak açıklarken -üretim zorlan, sının belirleyici 

neden olduğunu vurgularken- gereken tedbirlerin alınmasında zorlayıcı güç 

olarak t«m«l görevin ZMİS.’na düştüğünü sürekli olarak kamu oyuna etken bi

çimde duyurmuştu.

Z.M.İ.Sendikasının iş kazalarının temel nedenleri ve alınma

sı gereken tem'1. tedbirler konusunda bilimsel temele dayan ar -üretim süreciy

le ilgili-  bir açıklaması olmamıştır.

Bu nedenle ZMİS. Yöneticileri havzada teknik elemanlar üze

rinde olumlu irtiba bırakmamışlardır.

Tüm çalışanların bir parçası olan Zonguldak teknik-elrcanla

rının 15 .May ıs .197 6 da Zonguldak'ta düzenlediği -Bolur Kastcmoru ve Zonguldak 

teknik elemanlarının da katıldığı- Türkiye 3 . Teknik Eleman Kurultayı tn top

lan tı sına . ilimizde ki 21 kuruluşa (katılmaları için) çağrı yapılmıştı.

G-revli-toplu sözleşmeli sendikal hakların alınması korusunun 

tartışıldığı bu toplantıya katılmaları için çağrı yapılan kuruluşları! çoğun

luğunun katılmasına karşın, katılmasını en çok istediğimiz £ .M . I . S , Ye ne ti. - 

çileri katılmamışlardır*
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Aradan 2 ay geçtikten sor,ra ÜKI.'de  çalışan Teknik «İrman ve 

memurların dern^kl«rin« bil« haber v«rm~d«n onların adma-s«n dikalaşma hak- 

kımızı-alma m»cad«l«sin« giriyor?

İşte tam bu aralar ZMİS.Mali S«kr«t«ri S«ndika Gr-az«te ein d« 

y«r alan yazısından bir pasaja göz atalım.

"-Bugün havzada $70 insan gücüyle ol do «diler üretim« kolay

lıklar g« t irme s ir i b«kl«diğimiz t«knik «l«man ve müh«ndisl«rimizin çoğu is- 

t«nil«ni v«rm«miştir. . .

. . .s i z l « r «  v« sizin gibil«r« sormak lâzım .. .Hanginiz hangi 

ocakta çalıştı V« kaç sarma attınız; Hangi tornada çalıştınız veya hangi 

taş tumbasına araba sürdünüz?.. İşçi, bunları yapandır iş t«.

. . . S i z  «vv«l6 dul n in «m in yumurta parasına lâyık o l u n . . . "

( 1 6 .T«mmuz.1976 tarihli İşçi Sendikası Gaz«t«si)

Yukarda ki "yazihm  yorumuna g«r«k olmadığı kanısındayız. Yal

nız ZMİS, Ycheticel«rinin peşine takılan bazı d«rn«k yöneticileri "s«ndikalaş- 

ma rnucad«İrsini yürüt«c«k" ZMİS. Kurmayının n iteliğini apaçık görmelidir.

Z. M. I .  S. Yöneticilerinin her g«ç«n gün:

-Tabandaki iş çil-r- üzerin de itibarı ■ azalmaktadır. - - -

-3Kİ.!de çalışan s«n dikasız t«knik «l«man v« m«murlar üz«rind« de itibarı 

kalmamıştır.

-Zonguldak halkının güvenini kay-b«km«ktedir. ............

-Zonguldak'ta ZMİS.Yöneticilerin« karşı ger«k ZMİS. içinde geferken ZMİS. dı

şında işçi sınıfının bilimine bağlı olan muhalefet har«keti güçlenm«kte d ir .

-Toplu İş Sozleşm«sin in hızı çok yavaştır, sözleşme işçiler açısından iste

nilen biçimde gitm«ra«ktâöir.

İşt® ZMİS .Yöne ticil«rinin  havzada teknik elamanları ve me

murlara şirin görünmek için göstendiği yoğun çabasının altında yatan temel 

gerçeklerden bir kısmı bunlardır.

SONUÇ; 1897 sayılı yası sermaye sınıfının gereksinimlerini karşılayabilmek 

için çıkarıldığı halde bugünkü sınıfsal güçler d«ngesind« uygulanamadığını 

açıklaamaya çalıştık.

ZMİS. 'nin ,

1)Komisyon üyelerine yakın olanların vb komisyon üyeleriyle görüşerek SKİ* de 

çalışan t«knik- «l«man ve memurların işçi statüsüne geçir ilmesin i" istemeleri

2)Komisyonun gör«v sür«si bittiğinde (28 .11 .197  6) şay«t bu t«sbiti yapama

mışsa bunu 3Kİ.Müess«se Md. ile ZMİS. araşan da oluşturulacak komisyonlarca 

t«sbit «dilm«si

3)ller iki madd«d« olmazsa ^Kİ.de çalışan t«knik «l«man v« memurların-ZMİS.Jna 

üy«lik iç in-müracaat «tm«l« ri ,T3.K. İ.Müess«s« Md. üye aidatlarını k«smezse 

konuyu mahk«m«y« g«tir«c~ğini ,

ön«rmişti.

YO^UM:

1. ön eri -Komisyon un Çalışma v« Maliye Bakanlı il il« DPI) atanacağından , komis

yon üyel«ri atandıkları m«rciy«, dolayısıyla da siyasi iktidara karşı so

rumluluk taşıyacağı açıktır.Bu n -î«r 1 « Komisyona üst düz«yde ahbap çavuş 

ilişkisiyle  etki etmek olanaksızdır,

e /  . .
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2 .ûn"ri=Komisyon un görev süresin in bitmesine 3 ^y kala, hâla niye görevini 

yapamadığını açıklamıştık. Dolayısıyla ZMİS^’nin getirdiği 2 . öneri olanak

sız dır.

3 .Ön^ri=Hor iki öneridp gprçekleşmpdiği takdirdp, yasalar karşısındaki bugünki 

-memur statüsünde- konumumuz geçerli olacağından, işçi sendikalarına girp- 

bilmemiz yasalarla ekolleşm iştir .

ya h m  tay

ÎOaT? STATÜSÜNDE OLMA -Sjj^DİKA. ÜYELİ3-İ

"İcrnur statüsünde olanlarla Sendikalar Kanununun 4. ma d de gen in 2 nci 

bendinde yazılı şahısların işçi s m  dikasma girmeleri caiz d-ğildir."

Memur statüsünde olanlarla 2"74 sayılı Sendikalar Kanununun 4, madde, 

sinin 2. bendinde yazılı şahısların işçi sendikasına girmeleri caiz değildir. 

Bu hükme rağmen Sendikaya giren memurun toplu sözleşmpnin getirdiği ilave hak

lardan istifada etmesi kanunen mümkün drğildir. Çalışma karşılığı ücret ve

rilm iştir. 0 halde THT nin gpri alma isteğinin kabulünp karar vermek gerpkir. 

Mahkemenin ilâmda yazılı-düşünce ile davayı reddet.niş olması yasaya aykırıdır, 

Çözüm Önerisi s ZMİS.in g^tirdi-gi önerilerin^ sınıfsal dolayısıylada hukuksal 

açıdan EKİ. 1 do çalışan teknik eleman V ' memurların işçi sayı lamı ya ca ğm ı açık

lamaya çalıştık,

E K İ .1 de çalışan teknik elaman ve tüm mamurların grevli-toplu sözleş- 

mpli sendikal hakların alabilmesinin t ^ l  şartı=Türkiye ölçüsünde örgütlen

miş mprkezi , drmokratik kitle örgütlerinin (TÖB-DIP ,TüT'.'I-DET?,TUS-DL^,TÜTED) oluı 

turulup, etkinliğinin '.arttırılmasıdır*

Bu kitle örgütlerinin yaratılması vp geliştirilmpsi lokal derneklp- 

r in ve tüm memurların en temel görpvidir. Bu örgütlerin yaratılmasında kendi 

örgütlerimizde bütünleşerek ve ortaklaşa yürütülecek mücadeleci görev almalı

yı z. (Sen dikal haklarımızı nasıl alırız"konusu yakın da yayınlayacağımız çalış

mamızda daha g°niş incelenecektir.)

Bu yazının hazırlanmasında yararlanılan belgeler:

1- Türkiye 2 . Teknik Eleman Kurultayı raporlarından derlenilmiştir.

2- TİB-Oeak 197 6 aylık bülteni.

3-Türkiye 3 .Teknik Elpman Kurultayı raporu.

4- 29-7Kasım. 197 5 dp TMMOB-MMO . Salon da yapı lan 

"Sendikalaşma Forumu" ile i lg il i  olarak dağıtılan 

"Sendikal Haklardan Yoksun Arkadaş" başlıklı b ild ir i .

5- Türkiye 3 . Teknik Eleman Kurultay Kararları.

6 -  TMMOB-MMO. Makina Gazete si-5.Ağustos.197 6 sayısından

derlen d i . . . . .
MADE*r MUHEFDISLE'RI ODASI
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