
DEK Sendikalaşmak İçin Somut
Mücadele Yöntemleri Komisyonu Raporu

NEDEN SENDİKALAŞMAK İSTİYORUZ ?

Türkiye emperyalizme bağlı geri kalmış bir ülkedir. Emper-
yalizmin her gün ağırlaşan genel ve yapısal bunalımının yoğun
etkisi altındadır. Egemen sınıflar yaşadıkları ekonomik bunalımın
faturasını emekçilere ödetmek istemektedirler. Buna karşılık, bsış-
ta işçi sınıfı olmak üzere tüm emekçi kitlelerin yaşam koşullarım
iyiye götürmek, ekonomik demokratik hakları korumak ve geliş-
tirmek için verdikleri mücadele, tüm baskılara karşın güçleniyor,
yükseliyor, Emperyalizm ve yerli ortakları, emekçi kesimlerin mü-
cadelesini bastırmak, ezmek için yoğun bir biçimde faşist baskı ve
zulüm uyguluyor. Irkçı-şöven-asimilasyoncu baskıları yoğunlaştı-
rıyorlar. Egemen sınıfların siyasal temsilcileri ülkeyi yönetemez
durumdalar.

Yaşam ve çalışma koşulları gün geçtikçe ağırlaşan eğitim
emekçileri de, diğer emekçi kesimler gibi sınıf mücadelesinin içinde
yer alıyorlar. Ve bu mücadelede işçi sınıfının yanında saf tutu-
yorlar. Eğitim emekçileri, diğer emekçi kesimler gibi, kurtuluş-
larının işçi sınıfının kurtuluşundan ayrı olamayacağını görüyorlar.

Toplu sözleşmeli-grevli sendikal haklar mücadele emperyalizm
me, faşizme, ırkçılığa, şovenizme feodal gericiliğe karşı, sömürü-
süz-savaşsız bir dünya, daha iyi çalışma ve yaşam koşulları, ulus-
lararası dayanışma ve eğitimin demokratikleştirilmesi için veri-
len mücadelenin bir parçasıdır.

Sınıf mücadelesinin tarihi göstermiştir ki, çalışanlar sermaye
kesimleri karşısında bir güç olmak istiyorlarsa örgütlü olmak zo-
rundadırlar. Yine tarih doğrulamaktadır ki, günümüzde sömürü
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hala devam ediyorsa, bu sömürücü sınıfların örgütlü olduğu için-
dir. Tüm bunlardan dolayı, sömürüye karşı savaş örgütlü olmak
zorundadır.

Sömürüye karşı mücadele işçi sınıfının bilimi doğrultusunda
yürütülmelidir. Bu mücadelede toplu-sözleşmeli, grevli sendikal
haklar, çalışanların ekonomik-demokratik haklarını koruyup ge-
liştirmeleri, bağımsızlık-demokrasi-özgürlük mücadelesine daha et-
kin bir biçimde katılabilmeleri için etkin bir araçtır. Toplu sözleş-
meli grevli sendikal haklarla, tüm emekçiler gibi eğitim emekçi-
leri de, İşçi sınıfının yanında saf tutarak sınıf ve kitle sendikacılı-
ğı ilkel doğrultusunda, işçi sınıfının kurtuluşundan ayrı olmayan
kendi kurtuluşları için mücadele edeceklerdir.

TÜM BU NEDENLERLE, EĞİTİM EMEKÇİLERİ OLARAK
«TOPLU SÖZLEŞMELİ, GREVLİ, SİYASAL HAKLI SENDİ-
KAL HAKLAR İÇİN MÜCADELE»Yİ SÜRDÜRMEYE KARARLI-
YIZ.

DİĞER ÜLKELERDE KAMU KESİMİNDE ÇALIŞANLARIN
ÖRGÜTLENMESİ :

Uluslararası platformda kamu kesiminde çalışanların örgüt-
lenme hakları birçok sözleşme ve yasalarla belirlenmiştir.

Uluslararası çalışma örgütü (ILO) 'nın 1975 yılında Cenevre'de
toplanan «Kamu Hizmetleri Teknik Konferansı»na sunulan rapo-
runda çeşitli ülkelerdeki kamu görevlilerinin sendikal hakları üz 5-
rine geniş bilgi verilmiştir. Bu bilgilere göre Dünyada kamu gö-
revlilerinin sendikalaşma hakkının yasaklandığı 8 ülke Ekvator,
Etiyopya, Ürdün, Liberya, Nikaragua, Peru, İspanya ve Türkiye'dir.
Birçok ülkede de kısıtlanmış biçimde sendikal haklar vardır.

Silahlı kuvvetler mensupları, sendikalaşma hakları en çok
sınırlamaya tabi tutulan kesimdir. Bununla birlikte Silahlı Kuv-
vetler mensuplarının da sendikal örgütlenme hakkına sahip oldu-
ğu ülkeler vardır.

Avusturalya, Danimarka, Finlandiya, Federal Almanya, Lük-
semburg, Norveç, İsveç ve İngiltere'de Silahlı Kuvvetler mensupları
mesleki çıkarlarını korumak için sendikal örgütlenme hakkına sa-
hiptirler.

Almanya'da bazı kamu personelinin aylıklı ayda ücretli çalı-
şanlar ile birlikte Alman Sendikaları Konfederasyonu (DGB) yada
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Bağımsız Alman Aylıklı Çalışanlar Sendikaları (DGA) çatısı altın-
da örgütlenmişlerdir. Üyelerinin özellikle, memur olan Alman Ka-
mu Görevlileri Konfederasyonu (DGB) vardır. Alman Sendikalar
Konfederasyonu'nu oluşturan 16 sendika arasında bulunan Kamu
Hizmetlileri, Ulaştırma ve Haberleşme, üyelerinin büyük bir bölü-
münü memurların oluşturduğu sendikalardır.

Avusturya'da Avusturya Sendikalar Konfederasyonü'nun 16
sendikasından dördü, Demiryolu İşçileri, Posta işçileri, Belediye
Görevlileri, Merkezi ve Eyalet Yönetimleri Sendikaları kamu gö-
revlilerini örgütlemişlerdir ve toplu sözleşme görüşmelerinde or-
tak platform oluştururlar.

Bundan başka şu ülkelerde kamu görevlileri sendikaları var-
dır :

s-İsviçre'de İsviçre Kamu Hizmeti Personeli Federasyonu, îs
viçre Sendikalar Konfederasyonu, İsviçre Hiristiyan Sendikaları
Konfederasyonu, Belçika'da Hiristiyan Kamu Görevlileri Federas-
yonu, Genel Kamu Görevlileri Sendikaları Federasyonu, Fransa'-
da İsveç'te, Kanada'da, Bulgaristan'da, Japonya'da, Singapur'da,
Pakistan'da ve Arjantinde'de kamu görevlileri sendikalaşmalardır.

İkinci Dünya Savaşı sonrası döneminin en önemli uluslararası
öğretmen Sendikası (FİŞE) (Öğretmen Sendikaları Uluslararası
Federasyonu) dir. FİSE'nin temeli 1946 yılında Paris'te Dünya
Sendikalar Federasyonu Başkanı tarafından Sendika Konferansı'-
nda atılmıştır. FİSE'nin kuruluşuna en büyük katkı, Fransız Öğ-
retmen Sendikalarından FEN (Ulusal Eğitim Federasyonu) den
gelmiştir.

FİSE'nin kuruluşuna katılan öğretmen sendikaları şu ülke-
lerden gelmişlerdir: Fransa, Belçika, İtalya, ABD, Latin Amerika,
Meksika, Küba, Peru, Çekoslovakya, Polonya, Macaristan, Vietnam,

İngiltere'nin en geniş öğretmen örgütü olan NUT (Öğretmen-
ler Ulusal Birliği) 1870'de kurulmuştur. İngiltere'de öğretmenleri
temsil eden Öğretmenler Ulusal Derneği 1923'te kurulmuş, bir diğer
sendikal örgüttür.

Yukarıda örneklerini verdiğimiz sendikaların hemen hepsi de
Ulusal ve Uluslararası düzeyde işçi sendikalarıyla birlikler oluş-
turmuşlardır.

Ülkemizde Kamu Kesiminde Çalışanların Sendikalaşma De-
neyimi :
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Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı isterken, Türkiye'de ka-
mu kesiminde çalışanların yaşadığı deneyi değerlendirmek gerekir.
Türkiye işçi Sınıfı sendika hakkını 1947'lerde kazandığı halde,
grev ve toplu sözleşme hakkı 1961 yılma kadar baskı ile engellen-
miştir.

1961 Anayasası ile işçiler grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı-
na kavuşmuşlardır. 1961 Anayasasının 46. maddesi kamu kesimin-
de çalışanların sendika kurabileceğini öngörmüştür. Ancak 46. mad-
denin kapsamına giren Devlet Personeli Sendikaları kanunu
8.6.1965 tarihinde: çıkabilmiştir. Bu kanuna göre, kurulacak sen-
dikaları gerçek anlamda sendikalar olmaktan ziyade sosyal yardım
derneklerine benzemesi öngörülüyordu.

1 — Sendikalar, gerçek bir sendikal mücadeleyi yürütmek
için mutlaka gerekli olan grev, toplu sözleşme, gösteri ve protesto
yürüyüşleri yapma gibi haklardan yoksundurlar.

2 — Kamu kurumları (sendikanın çalışma alanlarında)
içinde sendikal faaliyetler kısıtlanmıştır.

3 — Kanunda örgütlenmeyi parçalayıcı, sendika enflasyonu-
na yol açıcı hükümler vardır.

4 — Sendika yöneticileri her türlü güvenceden yoksundur.

Zaten kanun hazırlanırken, parlamento komisyonlarında ve
Millet Meclisinde, memur sendikalarının yönetime yardımcı kuru-
luşlar olması gerektiği görüşü ağır basmış, onların, gereğinde işçi
sendikaları gibi üyelerinin hak ve çıkarları için devlet yönetimine
karşı direnme özgürlüğüne sahip olmalarına şiddetle karşı çıku-
mıştır.

624 sayılı kanunun yetersizliğine rağmen, yürürlüğe girmesin-
den sonraki birbuçuk yıl içinde üye sayıları az olmakla birlikte 332
tane sendika kurulmuştur. Bunların en güçlüleri, TÖS-İLK-SEN ve
TEK-SEN'dir.

624 Sayılı Kanunun 14. maddesi sendikaların yapabilecekleri
görevleri saymıştır. Bunlara göz attığımız zaman sendikaların der-
neklerden farklı bir kuruluş olarak görülmediği ortaya çıkmakta-
dır. Sendikalardan beklenen, büyük çoğunlukla, sosyal nitelikli iş-
lerdir. Halbuki önemli olan sendikaların yönetime karşı bir müca-
dele aracı olmasıdır. Bazı sendikalar yasal sınırları zorlayarak, ger-
çek anlamda mücadele etmişlerse de, çoğunlukla faaliyetleri sosyal
yardım tipi işler olmuştur. 1970'lere gelindiğinde sendika sayısı
400'ü geçmiş, bunların arasından ancak 151 sendika üyelerinin hak
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ve çıkarları için yönetimi uyarmış, 69 sendika yazılı bildirilerle yö-
netimi protesto etmiş 37 sendika protesto yürüyüşleri düzenlemiş
ya da bu tür eylemlere katılmış, 2 sendika üyelerini boykot eyle-
mine götürmeyi başarmıştır.

Y A S A L D U R U M

Uluslararası alanda

1 — Türkiye Büyük Millet Meclisince onaylanarak yasa nite-
liği kazanan ve Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulunca 1948 yılında ilan edilmiş 'İnsan
Hakları Evrensel Bildirisi'nde herkesin sendika kurma hakkı ka-
bul edilmiş ve bu konuda kamu görevi yapanlarla bunun dışında
kalanlar arasında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. Bildirinin 4.
maddesinde şöyle denilmektedir :

«Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya
ve bunlara katılmaya hakkı vardır.» (R.G. 27.5.1949 gün ve 7217)

2 — Yine 4.11.1951 gününde Roma'da imzalanarak ilan edi-
len, Türkiye Büyük Millet Meclisince de kabul edilerek yasa nite-
liği kazanan ve Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe gireri Roma
Sözleşmesi'ne göre her yurttaşın, kişi tabaka ya da meslek ayırımı
yapılmaksızın sendika kurmaya hakkı olduğu kabul edilmiştir. Bu
sözleşmenin II. maddesinin birinci bendinde şöyle denilmektedir :

«Her şahıs asayişi ihlal etmeyen toplantılara katılmak ve baş-
kalarıyla birlikte sendika tesis etmek ve kendi menfaatlerini koru-
mak üzere, sendikalara girme hakkı dahil olmak üzere dernek
kurma hakkına sahiptir.» (R.G. 19.3.1954 gün ve 8662)

3 — Uluslararası Çalışma örgütü konferansı tarafından 1948
yılında kabul edilmiş bulunan sendika'özgürlüğüne ve sendika hak-
kının kullanılmasına ilişkin 87 numaralı sözleşmenin ikinci nıad-
desinde de şöyle denilmektedir.

«Çalışanların ve işverenlerin her hangi bir ayırım yapılmaksı-
zın ve önceden izin alınmaksızın diledikleri örgütleri kurmak ve bu
örgütlere, tüzüklerine uymak kaydıyle, üye olmak hakkı vardır.»

4 — öte yandan Türkiye'nin de katılmasıyla 18 Ekim 1968 gü-
nünde kabul edilen Avrupa Sosyal Yasası da sendika hakkını. hiç
bir ayırım yapmadan herkes için temel bir hak olacak ilan etmiştir.
Bu yasanın birinci bölümünün 3/b. maddesinde :
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«Bütün çalışanlar ve işverenler iktisadi ve sosyal çıkarların ko-
runması için ulusal ve uluslararası örgütler içinde birleşme özgür-
lüğü hakkına sahiptir.» denilmektedir.

5 — Türkiye tarafından da imza edilen Helsinki sonuç bel-
gesi'nin VII. maddesinde de, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile
tüm çalışanlar için tanınan sendika kurma haklarının gerçekleşti-
rilmesi kabul edilmiştir.

6 — Bilindiği gibi Anayasanın 65. maddesi, «USULÜNE GÖ-
RE YÜRÜRLÜĞE KONULMUŞ MİLLETLERARASI ANLAŞMA-
LAR KANUN HÜKMÜNDEDİR. BUNLAR HAKKINDA 149. ve 151.
MADDELER GEREĞİNCE ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVU-
RULAMAZ.» demektedir.

Anayasanın bu hükmüne göre, Türkiye Büyük Millet Meclisin-
ce onaylanan ve yürürlüğe konulan Uluslararası anlaşmaların uy-
gulanması ve hayata geçirilmesi zorunludur. Bu anlaşmalarda sea-
dika kurma hakkı, hiçbir ayırım yapılmaksızın tüm çalışanlara ve
bu arada kamu görevlilerine de tanınmış olduğundan, ülkemizde
memura bu hakkın tanınması, anılan anlaşmalara ve devletin ulus-
lararası taahhütlerine aykırı düşmektedir.

Ülkemize gelince

961 Anayasası 46. maddesi ile işçi niteliği taşımayan kamu hiz-
meti görevlileri için sendika kurma hakkını tanımış, ancak toplu
sözleşme ve grev hakkını tanımamıştı. 12 Mart faşizmi döneminde
Anayasada yapılan değişiklik sonunda kamu görevlilerinin bu kı-
sıtlı sendikal hakları da ellerinden alınmış ve Anayasanın 119.
maddesine bir fıkra eklenerek kamu görevlilerinin meslek kuruluş-
ları biçiminde örgütlenmeleri öngörülmüş ve bu kuruluşların yasa
ile düzenleneceği kabul edilmiştir. Ancak bu yasa günümüze kadar
çıkarılmamıştır.

Çözüm yolu

Çözüm yolu, yukarıda açıklanan ve altında imzamız bulunan
uluslararası anlaşma hükümlerine göre, kamu görevlilerine topıd
sözleşmeli ve grevli sendika hakkını tanımak devletin görevleri
arasmda ve yükümlülüğü altındadır. Bu anlaşmaların Anayasa-
mızın 65. maddesine göre yasa hükmünde olup uygulanmaları
gerekir.

Uluslararası anlaşmaları imza eden öteki devletler anlaşma
hükümlerine uyarak kamu görevlileri içinde sendika kurma hakkı-

38



m tanımışlardır. Günümüzde Türkiye, dünyada, meûiurlarının
sendika hakkı olmayan 8 ülkeden birisidir. Bu hakkı tanımayan
öteki ülkeler de Brezilya, Ekvator, ispanya, Ürdün, Libya, Nika-
ragua ve Peru gibi ülkelerdir.

Her ne kadar 12 Mart faşizmi döneminde ve Sıkıyönetim ko-
şullarında, basının susturulduğu, kamuoyunun baskı altına alın-
dığı bir dönemde, geçerliliği tartışmalı Anayasa değişiklikleri ile
46. maddede düzenlenmiş olan kamu görevlilerinin sendika hakları
kaldırılmış ise de, değişiklik gerekçelerinden bu hakkın öz olarak
değil biçimsel olarak kaldırıldığı, memur sendikalarının «memur
kuruluşları» adı altında yeniden kurulmağının öngörüldüğü açıkça
anlaşılmaktadır.

Gerek bu açıdan ve gerekse devletin asli ve sürekli görevlerinin
üst düzeydeki yönetim ve denetim kademelerince yürütüldüğü gö-
rüşünden hareketle, üst düzeyde yönetim ve denetim görevi yapan-
lar dışındaki çalışanlara toplu sözleşme ve grev hakkını içeren sen-
dika kurma hakkının tanınmasını zorunlu görüyoruz.

SENDİKALAŞMA MÜCADELESİNİN HEDEFİ :

Sendikal haklar için mücadele eden sendikasız kamu çalışan-
larının, sendikalılaşma doğrultusundaki hedefi «GREVLİ-TOPLU
SÖZLEŞMELİ, SİYASAL HAKLI SENDİKAL HAKLARI ELDE ET-
MEK VE İŞÇİ SINIFI SENDİKALARINDA ÖRGÜTLENMEKTİR»,
Sendikal haklarımızı elde ettiğimizde işçi sınıfının ilerici sendikal
hareketi içinde yeralmak doğrultusunda mücadele edeceğiz.

Sendikal haklar konusunda bazı çarpık yaklaşımları irdelemek
de zorunludur. Bugün, siyasal iktidarda da bulunan bir görüş, «sen-
dikasız kamu çalışanlarına sendika hakkının tanınacağını ancak
grev hakkının daha ileriki tarihlerde tanınabileceğini» ifade . et-
mektedir. Grevsiz sendika hakkının çalışanlara pek bir anlam ifade
etmediği açıktır. Bu konuda diğer bir çarpık görüş de «sendikasız
kamu çalışanlarının işçi sınıfı sendikalarında değil de, ayrı sendika-
larda örgütlenmesi gerektiğini» savunan «elit sendikacılık» görü-
şüdür. 1965 - 1970 döneminin grevsiz-toplu sözleşmesiz işçi sınıfın-
dan kopuk memur sendikacılığının başarısızlıkları, bu konuda ye-
terli bir göstergedir. Her iki çarpık yaklaşım da işçi sınıfı ve diğer
çalışanların sendikal birliğini önlemeye yöneliktir. DEK, her iki
yanlış görüşüde mahkûm etmekte ve sendikal hakların yukarıda
belirtilen ifade doğrultusunda gerçekleşmesiyle anlamlı olacağmı
belirlemektedir.
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Sendikal haklara sahip olmakla sorun yine de tümüyle çözüm-
lenmeyecektir. «İş Yasalarındaki antidemokratik hükümlerin ipta-
li», «Genel grev, dayanışma, sempati ve siyasi grev haklarının elde
edilmesi», «Lokavtın yasaklanması», «İşkollarmın sayısının azaltıl-
ması» v.b. hedefler için de mücadele sonuna değin sürdürülmek
zorundadır.

Sendikal haklar mücadelesinin de bir parçası olduğu ekono-
mik-demokratik mücadele bağımsızlık demokrasi özgürlük mücade-
lesinin bir parçasıdır ve bu sorunun da, gerçek çözümü Türkiye
emekçilerinin nihai kurtulüşuyla mümkündür.

ÜLKEMİZDE ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ :

Ülkemizin çarpık kapitalist yapısının ve bu yapı üzerinde bi-
çimlenen siyasi yapının bir sonucu olarak, çalışan kesimlerin ör-
gütlülük düzeyi düşüktür. İşçi sınıfına sendikal hakkının tanını-
şından bu yana 30 yıl, grev ve toplü-sözleşme hakkının tanınışın-
dan bu yana 10 yılı aşkın süre geçmiş olmasına karşın, işçi sınıfı-
nın da örgütlenme düzeyi düşüktür. Milyonlarca tarım işçisi isa,
bu haktan yoksundur. Geniş köylü kitleleri büyük ölçüde Örgütlen-
meden yoksundur.

Resmi verilere göre Sosyal Sigortalar'a bağlı işçi sayısı 2
yon, Emekli Sandığına bağlı ücretlilerin sayısı 1 Milyon 145 bin do-
layındadır. Bağ-Kur ve özel sendikalar da eklendiğinde, toplam si-
gortalı ücretli sayısı 4 milyon dolayındadır. Buna göre, toplam II-
gortalı sayısı iktisadi faal nüfusun dörtte biri oranındadır. SSK,
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve özel sendikalara bağlı toplam sigortalı
ücretliler ise ücretlilerin % 6O'ı kadardır. Bu rakamların gösterdi-
ği, değil sendikalı olmak ücretlilerin % 40'mın sigortalı bile olma-
dığıdır. Çalıştırdıkları işçileri sigortaya kaydetmeyen işyerleri,
1976 yılında toplam işyerlerinin üçte ekisidir.

. Türkiye'de sigortalı statüsünde olup, yasal olarak sendikalıla-
şabilecek 2 milyona yakın çalışanın önemli bir bölümü de sendika-
lara üye değildir. Çalışma Genel Müdürlüğü, sendikalı işçi sayısının
1,2 milyon olarak vermektedir. Türkiye İşveren Sendikaları Kon-
federasyonu'na göre ise, sendikalı işçi sayısı 870 bin kişidir.

Sendikal haklara sahip olmayan kamu çalışanlarının (memur-
mühendis, mimar, öğretmen, sağlık personeli v.b) örgütlülük dü-
zeyi de yetersizdir. Bu kesimlerin örgütlendiği demokratik kitle ör-
gütleri temsil ettikleri kitlenin önemli bir bölümünü kapsamamak-
tadırlar.
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Öte yanda, ((mesleklerini icra edebilmek için meslek odalarına
kaydolmak zorunda olan mühendis, mimar, doktor ve avukatların
örgütlülüğü gönüllü ve iradeye dayanan bir seçimin sonucu de-
ğildir.»

300 bin dolayındaki öğretmen kitlesini örgütlemeyi, amaçlayan
TÖB-DER 150 bin eğitim emekçisinin, yine 300 bin dolayında büro
emekçilerini Örgütlemeyi amaçlayan TÜM-DER 50 bin bura emek-
çisini örgütleyebilmiş burumdadır ve bu alanda sn yüksek örgüt-
lenme düzeyi de bu iki örgütte gözükmektedir.

Bu somut gerçeklik, demokratik kitle örgütlerinin temsilcisi
oldukları kesimlerin çoğunluğunu kapsama yolundaki çalışmalara
ağırlık verilmesi gereğini açıkça vurgulamaktadır.

Ülkemizin sosyo-ekonomik yapısından kaynaklanan nedenler-
le, kamu emekçilerinin örgütlenme bilincinin yeterli düzeyde olma-
masının doğal sonucu olan bu durumun giderilmesinde örgütlere
büyük görevler düşmektedir. Anadolunun en ücra köşelerine ka-
dar örgüt yapısını ulaştıracak ve kitleleri örgütlemek üzere aktif
çalışmalar sürdürebilecek bir örgüt yapısı ile sorunun çözümü
mümkündür. Böylesine yaygın bir çalışmanın merkezi ve güçlü
kitle örgütleri aracılığı ile yapılabileceği açıktır. Kamu emekçileri
arasında zaten sınırlı bir sayıda bulunan ilerici demokrat kadrola-
rın çok sayıda örgüte dağılması kitleleri örgütleme çalışmalarının
hızını azaltacaktır.

Egemen güçlerin işçi sınıfına dayatması sonucu ortaya çıkan
34 işkolunu memur örgütlenmesinde de veri olarak almak egemen
güçlerin isteğine uygun, emekçi kesimin çıkarlarına ters düşer.

D.E.K. kamu emekçilerinin örgütlülük düzeyinin arttırılması
için tüm ilericilerin, demokratların, devrimcilerin güçlerinin birleş-
tirilmesinin, örgütlenmenin merkezi ve güçlü bir kitle örgütünün
çatısı altında sürdürülmesinin gereğini kabul eder. Töb-Der, Tüs-
Der gibi iş kolu örgütleri ile Tüm-Der ve Tüted gibi birden fazla
işkolu kapsayan örgütlerin birlikte güçlendirilmesinin gereğine ina-
nır. SENDİKAL HAKLARA SAHİP OLUP DA FİİLEN SENDİKASIZ
OLAN KESİMİN SENDİKALILAŞMALARI DOĞRULTUSUNDAKİ
ÇALIŞMALAR :

Bugün birçok kamu ve özel kesim işyerinde sigortalı statüsün-
de çalışan teknik eleman ve memur özel okullarda çalışan çok sa-
yıda öğretmen sendikal haklara sahip olduğu halde, fiilen sendika-
sızdır. Çalışanların mesleki demokratik kitle örgütlerine, ilerici-
devrîmci işçi sendikalarıyla ilişki kurup bu kesimleri varolan sen-
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dikal haklarını kullanır duruma getirme doğrultusunda önemli gö-
revler düşmektedir. Bu konuda demokratik kitle örgütlerince sür-
dürülen çalışma hızlandırılmalı, merkezi düzeyde ele alınacak bir
çerçeveye bağlanmalı ve etkin çalışmalar yapılmalıdır.

Somut Eylemler :

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımızı alma mücadelemiz,
Türkiye emekçi halkının yürüttüğü bağımsızlık demokrasi özgürlük
mücadelesi bir bütünlük taşır. Örneğin Türk Ceza Kanunun 141-
142 maddelerinin iptali için sürdürdüğümüz mücadele, grevli toplu
sözleşmeli sendika hakkımızı alma mücadelemizle içiçedir. İçiçeli-
ğin doğal sonucu olarak bütün çalışanların örgütleri bu mücadele-
yi birlikte yürütmeli, özellikle işçi sınıfımızın ileri sendikal örgütü
DİSK'in katılması doğrultusunda çalışılmalı. Sorun yasal düzen-
lemeyi gerektirdiği ve siyasi olduğu için konu eri geniş kitlelere
mal edilmeli ve yaratılan kamuoyu yasal düzenlemeler için bir bas-
kı aracı olarak kullanılmalıdır.

Çalışanların, sermaye sınıfının- iktidarına karşı mücadelede,
uluslararası dayanışmasının başarımıza etkisini ve zorunluluğunu
dikkate alarak, grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı mücadelesi
veren bütün örgütler, TÖB-DER'in FİSE'ye üye olduğu gibi, ulus-
lararası merkezi örgütlerine üye olmak için etkinlik göstermeli,
uluslararası her platforda sendika hakkımız dile getirilmeli çalı-
şanların uluslararası örgütlerinin grevli, toplu sözleşmeli sendika
hakkımızı alma mücadelemize katkıları istenmeli.

Demokratik Kitle Örgütleri Olarak :

Çalışanların birliğinin sağlanması için mücadelemizde anti-
emperyalist anti-faşist anti-şöven çalışmalara özel bir önem ver-
meliyiz.

Merkezi düzeyde sürdürülmekte olan, demokratik kitle örgüt-
leri ortak eylem birliği çerçevesinde mücadele veren örgütlerin tem-
silcilerinden oluşarr, «Kamu kesiminde çalışanların sendikalaşma
mücadelesini yürütme komisyonu kurulmalıdır.»

Bu komisyon demokratik kitle örgütleri platformunun da
onayını alarak bir eylem programı hazırlanmalıdır.

Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımızı amaç ve yöntemle-
rini içeren bir rapor hazırlanmalı, hazırlanan bu rapor, bütün ör-
gütlerin tabanlarına, diğer kuruluşlara ve çalışanların uluslararası
örgütlerine gönderilmeli.
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Grevli toplu sözleşmeli sendika hakkımızı alma mücadelemizi
daha geniş kitlelere mal etmek sorunu bilince çıkarmak amacı ile,
bölgesel kurultaylar düzenlenmeli.

İmza kampanyaları, afiş, bildiri, pul, el ilanı gibikitle propa-
ganda araçlarından yararlanılarak sorun, eylem programına bağlı
olarak, sürekli ya da aralıklı olarak kitlelere anlatılmalı.

— Merkezi ve bölgesel kapalı salon toplantıları miting ve yü-
rüyüşler düzenlenmeli.

— Sendikalaşma mücadelesi veren örgütler, başta DİSK ol-
mak üzere diğer çalışanların, siyasi ve demokratik örgütlerinin de
desteğini alacak, daha etkin demokratik direnişlere hazırlanmalıdır.
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