
En Önemli Talebimiz İş Güvencesi

OHAL ve KHK’ları kullanan Hükümet demokrasi ve emek adına mücadele veren sendika ve sivil toplum 
örgütlerinden kendisine muhalif kim varsa eritmek istiyor. Hizmet ürettiğimiz belediyelere kayyum atıyor, 
içişleri bakanlığı yoluyla belediye başkanlarını görevden alıyor. 657’nin iş güvencesi “garantisini” kaldırarak, 
performans ve esnek çalışma yöntemleri ile kamu emekçileri, taşeron işçilerinin statüsüyle eşitlenmek isteniyor. 

Belediyelere ve belediye emekçilerine yönelik hükümet saldırıları artarken, sol gösterip sağ vuran kimi 
sendikalar ise hükümet uygulamalarını değil, emekçilerin hak ve kazanımları için mücadele eden sendikamız 
Tüm Bel-Sen’i hedef alıyorlar.

Eğer biz birleşerek mücadele edemezsek ve uygulama gerçekleşirse, işimiz, ekmeğimiz ve hatta onurumuz 
amirin iki dudağı arasında olacak. 

OHAL koşullarında iş güvencemiz KHK hukuksuzluğu ile fiilen bitirildi. Şu an her birimiz, siyasal tercihi, 
cinsiyeti, etnik kökeni, dini, mezhebi vb. mensubiyeti, bir sendikaya üye ya da değil ayrımı olmaksızın 
KHK’lardaki tek satır olmaya adayız.

Bu olağan üstü koşullarda saldırıları engellemek, biz emekçilerin kitlesel ve birleşik örgütlü mücadelemizden 
alacağımız güçle mümkün olacaktır.

İş Güvencemizi Savunmak Kamu Hizmetlerini Savunmaktan Geçer

Bugün sendikasız olsun ya da hangi sendikaya üye olursa olsun bütün kamu emekçileri için en öne çıkan 
talep, iş güvencesinin savunulmasıdır. Kamu emekçilerinin iş güvencesi ise kamu hizmetleri savunulmadan 
savunulamaz. Yani parasız bilimsel nitelikli sağlık, eğitim, ulaşım, haberleşme ve belediyecilik hizmeti olmadan 
kamu emekçilerinin iş güvencesi de olmayacaktır. Çocuklarımızın eğitimini cemaat vakıflarına ya da özel 
okullara, sağlık hakkımızı “Paran Kadar Sağlık” diyerek piyasanın insafına atanlar, kamu hizmeti vermedikleri 
gibi kamu emekçilerinin de iş güvencesini kaldırmak istiyorlar.

Tüm Bel-Sen Üye Aidatları Neden Arttı?

Sendikaların esas gelirleri, üyelik aidatlarıdır. 2009 yılında yapılan düzenlemeyle devlet, sendika aidatlarını 
“Toplu Sözleşme İkramiyesi” adı altında üyelere ödemektedir. Halen her ay ödediğimiz sendika aidatları 3 ayda 
bir Devlet tarafından geri ödenmektedir ve bu tutar 82 TL’dir.

Mayıs 2017 tarihinde toplanan 10. Olağan Kongremizde, yaşadığımız saldırılara karşı olanaklarımızı arttırmak, 
mücadelenin ihtiyaçları için yeni döneme hazır olmak için pek çok karar alınmıştır. Bunlardan biri de üyelik 
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aidatı artışıdır. Daha önce taban aylığının % 1 i olan aidatlar % 2 olmuştur. Bu artışla 3 ayda bir “Toplu Sözleşme 
İkramiyesi” olarak devletin ödediği 82 TL düşüldüğünde her birimizin 3 ayda bir sadece 17 TL ödeyeceği 
görülecektir.

Aidat artışı Tüm Yerel Sen tarafından yürütülen kara propaganda da söylendiği gibi hemen alınıp uygulanan bir 
karar değil, Genel Kurul Delegesi olan 500 üyenin katılımı ile en üst organımızda kararlaştırılmış ve tüzüğümüze 
konulmuştur.

Eğitim, Sağlık, Büro ve diğer işkollarında bu artış olağanüstü tüzük kurultayı yapılarak 1-1,5 yıl önce tamamlanmış 
olup bizim sendikamızda büyük kongreye kadar ertelenmiştir. %2 olarak yapılan düzenleme üyelik aidatıdır. 
Dayanışma aidatı; İş yerinde toplu sözleşmeyi yapan sendikaya, o iş yerinde örgütlü diğer sendika üyelerinin  
ödediği aidattır.

Tamamen yalana dayalı kara propaganda yaparak sendikamızı üye karşısında zor duruma düşürmeye çalışanlar, 
aidat miktarının değiştirilmesi için tüzük değişikliği gerektiğini bilmelerine rağmen her zamanki rollerini 
oynuyorlar.

Bilindiği üzere  Tüm Yerel Sen’i kuranlar ve yöneticileri geçmişte sendikamızda 23 yıl Genel Başkan, MYK 
Üyeliği ve Şube başkanlıkları yapmışlardır. Yönetici oldukları dönemde hem şubelerinde hem de genel merkezde 
sendikamızın gelir ve giderlerini gösteren mali tabloları uzun tarihleri boyunca kendilerinden olamayan 
yöneticilerden ve tüm üyelerden kaçırmışlardır. Oysa şimdi sendikamız Tüm Bel Sen’in gerek genel merkez 
gerekse şube mali tabloları üyelerimizin denetimine açıktır. Şubelerimizde ve işyerlerinde panolara asılmakta, 
sendikanın faaliyet raporlarında sunulmaktadır. Peki, bu sebeple soralım: Tüm Yerel Sen mali tablolarını 
yayınlamakta mıdır? Yoksa eski tarzda devam mı etmektedirler?

Sendikamız doğudan batıya, kuzeyden güneye; ister AKP’li ister MHP’li ister CHP’li ya da kayyum olsun bütün 
belediyelerde örgütlüdür. Her ay sendikamıza  gelen aidat gelirleri 43 şubemiz ve il temsilciliklerinin eğitim, 
örgütlenme, mücadele olanakları için titizlikle aktarılırken, sendikamızın merkez hukuk bürosu ve bölgelerdeki 
7 avukatı ile önemli bir hukuk mücadelesi verilmektedir. 

Gerek toplu sözleşme ve grev hakkının önündeki engellerin kaldırılması, gerekse sendikal faaliyetler nedeniyle 
açılan davalar sadece üyelerimizin değil bütün belediye emekçilerinin ekonomik, demokratik, sosyal, özlük 
haklarının kazanımı içindir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar uzanan hukuk mücadelemiz herkesin 
gururla dilindedir. Sendika yöneticilerimiz ve üyelerimiz mahkeme masraflarından avukatlık hizmetlerine kadar 
maddi manevi bütün desteği sendikamızdan almaktadırlar. Çünkü örgütlü olmak bu demektir. Yayınlanan mali 
bilançolar incelendiğinde hepsi açıkça görülecektir.

 Hükümetin ve kimi yerel yönetimlerin OHAL döneminde haksız hukuksuz uygulamaları, işyerlerinde hak 
gaspları, sürgün, baskı, şiddet politikaları artmıştır. Yeni mücadele döneminde bizi örgütsüz, yalnız düşürerek; 
işimize, ekmeğimize göz dikenlere, çocuk – kadın – doğa - emek istismarcılarına, bilim düşmanı ortaçağ 
zihniyetine karşı bugün eskisinden daha çok dayanışmalı, birleşmeli, mücadele etmeliyiz.

İhraç Edilen Kamu Emekçileri Sayılardan İbaret İstatistik Değildir

Kamuda 130.000’i aşkın kamu emekçisi ihraç edilmiştir. İçlerinde hiçbir sendikaya  üye olmayan kamu 
emekçileri olduğu gibi Kamu-iş, Memur-Sen, Kamu-Sen  üyesi binler vardır. KESK üyesi sadece 4.237 iken, bu 
4.237 kişiden 1.156’sı Tüm Bel-Sen’lidir. Örgütsüz emekçiler ve başka sendika üyeleri yüzüstü bırakılmış, açlık 
ve yoksulluğa terk edilmiştir. Hatta aynı iş kolunda örgütlü olduğumuz Tüm Yerel Sen iş güvencesi için bir tek 
açıklama dahi yapmaz iken, OHAL valiliklerinde oluşturulan komisyonlarda kamu emekçilerini fişleme ve ihbar 
için görev talep etmiştir. İşten atılan üyelerine sahip çıkmayan, AKP Hükümetinin emek, kadın, çocuk, doğa, 
demokrasi, bilim, laiklik  düşmanı saldırılarına karşı tek bir söz etmeyen Tüm Yerel Sen, sahi aidat gelirlerini 
nereye harcamaktadır? 

İş Güvencemizi Korumak İçin Birleşelim, Bölünürsek Hep Birlikte Kaybederiz

Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin 



Bugün kendini sendika olarak adlandıran ancak “iş güvencesi,  çalışma yaşamı ve insanca ücret” konusunda 
sesini çıkarmayan “parasız, bilimsel, nitelikli” kamu hizmeti talep etmeyenler tek adam tek parti yönetimine karşı 
ölü taklidi yaparak, kamu emekçilerinin gerçek sendikal örgütlülüğüne, KESK üyesi sendikalara saldırıyorlar.

Emekçiler Memur-Sen ve Kamu Sen’i iyi tanıyorlar. Ancak Kamu İş’in ve iş kolu Tüm Yerel Sen’in duruşu ve 
pratiği hükümet destekçisi diğer sarı sendikalardan farklı değildir.

Bu güne kadar hiç cevap vermediğimiz ve amacı Tüm Bel-Sen’i yıpratmak olduğu anlaşılan sendika, ırkçı-şoven 
karalama kampanyaları düzenleyerek emekçileri bölmeyi zayıflatmayı hedeflemektedir. Söylem ve pratikleriyle 
emekçiler adına mücadele etmeyen Tüm Yerel-Sen Kamu Sen’den daha ırkçı, Memur Sen’den ise bir “tık” eksik 
Erdoğan-AKP destekçisidir.

Bu konfederasyonun asıl damarını oluşturan şövenizm ve ırkçılıktır.  Dayanışmamıza, örgütlenmemize 
birliğimize sabah akşam saldırırken, hükümete karşı sadece susmuyor destek veriyorlar.

Yine aynı sendika, kimi belediyelerde emekçilerden alamadığı yetkiyi işverenlerden almış ve hukuksuz 
toplu sözleşme masasına oturmuşlardır. Yetki gasp etmekle kalmamış “Sayıştay Zimmeti” konusunda, 
hükümetle Memur Sen arasında merkezi toplu görüşme mutabakatı dışına çıkmayarak hükümet destekçiliğini 
sürdürmüşlerdir. Daha önce sendikamızın yaptığı toplu sözleşmelerde kazanılmış ikramiye ve sosyal haklar 
aynı sendikanın yetkiyi ele geçirdiği iş yerlerinde budanmaktadır. “Stocholm Sendromu” yaşayan tüm yerel sen 
bunun sonucu olarak rehine-rehin ilişkisini sürdürüyor. Emekçilerden güç almadığı için Merkezi iktidarın ve 
yerel iktidarın sesini yükseltiyor.

Memur Sen ise “hükümet sendikası” olarak kamu emekçileri hareketi içinde “Hükümetin Truva Atı” olarak 
hükümetle “al gülüm ver gülüm” ilişkisi içinde bir sendikacılık yapıyor.

Tüm Bel-Sen olarak bütün kamu emekçilerine çağrımız şudur:  örgütlü - örgütsüz ya da hangi sendikaya  üye 
olurlarsak olalım iş güvencemizi korumak, insanca çalışmak, insanca yaşamak için birleşelim ve mücadele 
edelim. 

KESK’li, Memur-Sen’li, Kamu-Sen’li, Kamu-İş’li ya da örgütsüz olan bütün kamu emekçilerinin çıkarı ortaktır. 
İş güvencemizi koruma mücadelemiz, başta Nuriye ve Semih olmak üzere haksız hukuksuz işinden, ekmeğinden 
edilen arkadaşlarımızın, işlerine iadesiyle sağlanacaktır. 

Sözümüz, saldırılara karşı mücadele etmek ve birleşmek dururken emekçileri bölen dili kullanan sendika 
yöneticilerinedir. Sendikal tercihleri ne olursa olsun emeğiyle geçinen tüm emekçiler sendikamız gözünde 
değerlidir. Sendikamız emekçiler arasında dil, din, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce farkı gözetmez. Sendikal rekabete 
karşı emekçilerin birliğini savunur.

Tüm Bel-Sen Ne Yapıyor?

Bir sendika aynı zamanda bir dayanışma örgütüdür. Üyeleriyle dayanışma içinde olan sendika üyeleriyle güçlenir 
ve geniş kitlelerin sokakta mücadele için birleşerek altında güven bulduğu bir şemsiye olur.

İçinde bulunduğumuz koşullarda; ihraç edilen emekçiler  bir bakanın söylediği gibi sosyal ölüme itiliyorlar.

Düşünün ki: Haksız hukuksuz, sorgusuz sualsiz ihraç edildiniz. Eviniz kira, Eşiniz hatta üniversitede öğretim 
üyesi olan kızınız ve oğlunuz da ihraç edildi. Bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız, hastalarınız, yaşlılarınız 
var. Hatta kendiniz ya da ailenizden kanser hastası olanlar var ama artık sağlık hizmeti de alamayacaksınız. 
Emekçisiniz, çalmadınız, çırpmadınız, bankada milyon dolarlarınız yok. Bir gece yayınlanan KHK ile işten 
atıldınız. Olmaz demeyin ihraç edilip bunca hukuksuzluğa rağmen bir sonraki KHK ile işlerine geri dönen 
onlarca üyemiz var. Ne hissedersiniz? Hayatınızı nasıl sürdürürsünüz? İhraç edildiğini öğrenen onlarca kamu 
emekçisinden bulundukları yükseklikten  kendilerini atarak intihar edenler oldu (57 insan). 

Denizli’de ihraç edilen bir üyemiz yaşadıklarını anlatırken; “ben bu sendikanın varlığı sayesinde intihar etmekten 
vazgeçtim. Hayatımı sendikamın varlığına, örgütlü dayanışmaya borçluyum.”demişti.

Sevgili arkadaşlar sendikamız Karabük’ten Rize’ye, İzmir’den Van’a, İstanbul’dan Eskişehir’e, Ankara’ya kadar 
ihraç edilen 1.156 üyemizden, çok zor durumda olan 200 üyemizle cüzi miktarda dayanışma içindedir. İhraç 
edilen arkadaşlarımızın hepsi hayatını emek ve demokrasi mücadelesine adamıştır. Bağımsız-demokratik-laik 



insanca ve kardeşçe bir hayata inanmış, bunun için emek vermişler, bedel ödemişlerdir. İşiyle, ekmeğiyle, hayatı 
ile oynanan arkadaşlarımız sayı, oran, istatistik değildir. Bugüne kadar her türlü gerici-cemaat örgütlenmelerine 
ve baskılara karşı onurlu bir yaşam hikayeleri ile asla yalnız değildirler. Yıllardır sendikamızın üyesi ve yöneticisi 
olan hiçbir arkadaşımızdan asla şüphemiz yoktur. Biz de onların yerinde olabilirdik. Yarın ülkemiz koşulları 
demokratikleştiğinde, bütün arkadaşlarımızın işlerine döneceğinden de asla şüphemiz yok.

Bir fabrikadan atılan işçiler fabrika önünde mücadele ederken, içerde ki işçilerde mücadeleye girişir ve dayanışma 
gösterirlerse mücadele kazanılıyor. Bu mücadele sadece işten atılanı değil aynı zamanda içerde kalan işçileri 
de koruyor. Bu örnekten hareketle İş güvencemizi korumak için vereceğimiz birleşik kitlesel dayanışma ve 
mücadele arkadaşlarımızın da geri dönüşünü sağlayacaktır.

Dayanışmak Küçük Ama Önemli Bir Adım

 Büyük Adımımız Birleşik Mücadele

Örgütlü Kötülük Kaybedecek

Örgütlü kötülük ve onların değirmenine su taşıyan, emekçilerin dayanışma duygusuna saldıran, işyerinde 
mesai arkadaşı işten atılıp, çoluk çocuğu  ile  açlığa itilmişken üye aidat artışları yoluyla, sendikamızı hedef 
alıp, üyelerimizi “dayanışmayın siz de ihraç edilirsiniz” diye tehdit ve şantajla baskı altına almaya çalışanlar 
kaybedecekler.

Şimdi onlara soruyoruz:

Ankara da kas hastası iki çocuğuna bebek bezi ve çocuk maması alamadığı için eşiyle  birlikte intiharı düşünen, 
bir maaşıyla çocuklarını bugüne kadar kimseye muhtaç etmeden yetiştiren kadın üyelerimizi, Hakkari’de, Van’da 
kanser tedavisi gören üyelerimizi dayanışmayalım da intihara mı itelim.?

O zaman kendinizi kötülükte daha mı iyi hissedeceksiniz acaba hükümet borazancıları? 

Hükümetin bütün şiddetine, işbirlikçi sendikaların işbirliğine rağmen ne emekçi bilincimizi ve sınıf kardeşliğimizi 
ne dayanışma duygumuzu ne de insanlığımızı kaybetmedik. İşte bu nedenle üyemiz olmayan kimi ihraçlar “tekrar 
işe dönersem sizin sendikanıza üye olurum” diye pişmanlıklarını dile getiriyor. Bugün en büyük üzüntümüz 
yetersizlikler nedeni ile dayanışmanın ve mücadelenin gereğini tam olarak yerine getirememektir. Gezi 
sürecinde işten atılan arkadaşlarımız gibi bugün de ihraç edilen arkadaşlarımız yalnız kalmayacak, görevlerine 
geri döneceklerdir.

AKP Hükümetine ve yerel yönetimlerin saldırılarına karşı ağzını açmayan ölü taklitçileri söz sendikamıza 
geldiğinde aslan kesiliyorlar. Bunun adı sendikal mücadele değildir.

Sözlerimizi gazeteci Ahmet Şık’ın sözleriyle bitiriyoruz; “Kimsenin kuşkusu olmasın, tüm kişi ve kurumlarıyla 
organize kötülük örgütünün bu ablukası da dağıtılacak”.

Hiç bir zalimlik, tarihin akışını engelleyemez.
Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!

 Dayanışma, Mücadele Duygularımız ve Sonunda Kazanacağımız İnancıyla
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