Hükümet 2011 yýlýný Çinden sonra dünyanýn
en hýzlý büyüyen ikinci ekonomisi olarak bitirmekle
övünüyor. Türkiye ekonomisi 2011 yýlýnda yüzde
8,5 büyürken elektrik, doðal gaz baþta olmak üzere
temel tüketim maddelerine fahiþ zamlar geldi.
Peki bu övünülen, büyüyen ekonominin kime
faydasý var, bizim gelirlerimizde neden ayný oranda
büyüme olmuyor, kimler bu ekonomiden büyük
payý alýyor?
Yaþam koþullarýmýzýn giderek kötüleþmesi, Ocak
ayýndan bu yana alamadýðýmýz maaþ zamlarý ve
kamu emekçilerine dayatýlan sefalet ücreti, asgari
ücrette yapýlan %6lýk artýþ, emekçiler için büyüyen
ekonomi kavramýnýn koca bir yalan olduðunu, bu
büyümede sermayenin pastasý artarken, halkýn
sofrasýnda ekmeðinin küçüldüðünü bize
göstermektedir.
AKPnin yargýda birikmiþ sorunlara bulduðu süper
çözüm ise adalet hizmetlerinin peþin parayla
verilmesi oldu. Böylece cebinde parasý olmayan
dava açamayacak, yargýya baþvurmayýp baþýnýn
çaresine bakacak, dava açýlmayýnca da yargýnýn yükü
hafiflemiþ olacak!

ADALET KAPISI KAPALI

1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüðe giren Hukuk
M u h a ke m e l e r i Ka n u n u y l a , a r t ý k h u ku k
mahkemelerinde açýlacak tüm davalarda masraflar
dava açýlýrken peþin ödeniyor.
Bu yasanýn ne kadar aðýr sonuçlarý olduðu daha
birkaç gün içinde hissedilmeye baþlanmýþtýr. Bugün
iþe iade davasý açabilmesi için bir iþçinin peþin
ödemek zorunda olduðu dava masrafý altý yüz-yedi
yüz lira civarýndadýr. Birçok iþçi iþçilik haklarý için
dava açmaya geldiðinde ellerine tutuþturulan dava
harç ve gider masraflarýný gördüklerinde dava
açmaktan 'vazgeçmek' durumunda kalmýþtýr. Aile
mahkemelerinde boþanma ve nafaka davasý açmýþ,
adli yardým talebi olan kadýnlarýn çoðunun yoksul
olduðu dikkate alýndýðýnda zaten, zar zor ayakta
duran kadýnlarýn yaþadýðý zorluklar bu yasa nedeniyle
daha da katmerlenecektir.
Bir taraftan emekçilerin adalete baþvurmasýnýn
önü baþtan kesilirken, yasa nedeniyle artan iþ yükü
de yargý emekçilerinin üzerine yýkýlmýþtýr. Bir davanýn
tebligatlarýnýn, dilekçelerinin takibi, delillerinin
toplanmasý için yapýlan tüm yazýþmalar, bilirkiþiye
tevdii, keþif iþlemleri olmak üzere dosyanýn karara
çýkmasýna kadar tüm aþamalarýndan mahkeme
personeli sorumlu tutulmuþtur.
Yeni HMK ile yapýlacak iþlemler için verilen bütün
süreler kesin olduðundan ve gider avansý peþin
alýndýðýndan; kalem personelinin dosyalarý sürekli
elden geçirmesi, titizlikle incelemesi, hiçbir iþlemde
eksiklik ve hata yapmaksýzýn hazýr halde hakime
sunmasý gerekiyor.
Burada sormak gerekiyor, bir çok mahkemede
her yýl devreden dosyalarla beraber dava sayýsý

binleri aþarken, yargýda yaklaþýk 40.500 personel
sayýsýyla var olan iþlerin dahi yürütülmesi imkansýz
hale gelmiþken, bu yasanýn getirdiði ek iþleri yargý
emekçileri nasýl yerine getirecektir?
Hiçbir alt yapýsý hazýrlanmadan, gerekli nitelikte
ve yeterli sayýda personel atamalarý yapýlmadan,
UYAP'da yeni düzenlemelere iliþkin herhangi bir
deðiþiklik yapýlmadan uygulanan yasadan doðacak
hatalardan yargý emekçileri sorumlu tutulacaktýr.
Bunun anlamý daha fazla çalýþma, baský ve cezadýr.
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunuyla hem halka
hem de yargý emekçilerine adaletin kapýsý bir kez
daha kapatýlmýþtýr.

ADALET DEÐÝL TÝCARET
SARAYLARI AÇILIYOR

Avrupa'nýn en büyük adalet sarayý olarak tanýtýlan
Ýstanbul Çaðlayan Adalet Sarayýnda yaþananlar,
bundan sonra karþýlaþacaðýmýz uygulamalar hakkýnda
ipuçlarý veriyor. Yargý emekçilerinin sorunlarý sarayýn
büyüklüðüyle yarýþýyor. Binlerce kiþinin çalýþtýðý
adliyede çalýþanlarýn içeriye su sokmasý bile yasak.
Büyük paralara ihale edilen yemekhane ve çay
ocaklarýnýn fiyatlarý "saraya yakýþýr" yükseklikte. Bu
ihalelerin bedelleri þimdi yargý emekçilerinden ve
vatandaþtan çýkarýlmaya çalýþýlýyor. Yargý
emekçilerinin 1.500,00 TL civarýnda olan maaþlarý
ise yeni yapýlan saraylara hiç uygun deðil.
Bir çok ilde yeni yapýlan adliye binalarýnýn gün
ýþýðý almayan, havalandýrmasý bulunmayan binalar
olarak yapýldýðýný görüyoruz. Mevcut adliye
binalarýnda ise özellikle büyük þehirlerde bir kalemde
iki mahkeme hizmet vermeye çalýþmaktadýr. Yer
sýkýntýsý nedeniyle oturacak masasý, dosya koyacak
dolabý bulunmayan, iþ yoðunluðundan öðle-akþam,
hafta sonu çalýþmak zorunda kalan yargý
emekçilerinde fiziksel ve psikolojik rahatsýzlýklar
giderek yaygýnlaþmaktadýr.
Adalet Bakanlýðý 26 adet il merkezi adliye
çatýlarýna baz istasyonu kurulmasý için sözleþmeler
yaptý. Baz istasyonlarýnýn insan saðlýðýna verdiði zarar

bütün bilim çevreleri, meslek örgütleri ve saðlýk
bakanlýðý tarafýndan açýklanmýþken, insan saðlýðýnýn
hiçe sayýlarak baz istasyonu kurulmasý siyasi iktidarýn
ticari yaklaþýmýnýn bir göstergesidir.
Bir taraftan artan iþ yükü ve bunun sürekli yargý
emekçilerinin üzerine yýkýlmasý, diðer taraftan
saðlýksýz çalýþma koþullarý, düþük ücret uygulamalarý
devam ederken, son zamanlarda bütün
sorunlarýmýzýn önüne geçen bir gerçekle karþý
karþýyayýz.
Ýþ güvencemizin ortadan kaldýrýlmasý ve
performansa göre ücret ödenmesi.
Bir çok kamu kurumunda sözleþmeli personel
uygulamasý yaygýnlaþýyor. Hükümet karþýsýnda iþ
güvencesi olan, haklarýný isteyen, iþyerinde yaþanan
haksýzlýklara itiraz eden kamu emekçilerini görmek
istemiyor.
Bunun yerine, birer yýllýk sözleþmelerle iþe alýnan,
istediði zaman iþten atabileceði, iþten atýlma
korkusuyla hiçbir hak iddia etmeden çalýþacak köleler
yaratmak istiyor.
Kurumumuzda da sözleþmeli personel alýmý bir
süredir uygulanýyor. Diðer kurumlardan gelen 4/Cli
ve yeni iþe alýnan 4/B kadrosundaki yargý emekçileri
bir çok sorun yaþýyor. Fazla mesai yaptýrýldýðý halde
mesai ücretleri ödenmiyor. 4/Cli emekçiler yýl
içerisinde iki aya varan zorunlu izne çýkartýlmakta,
ne zaman geri çaðrýlacaðýný bilememekte, bu durum
çalýþanýn ve ailesinin hem ekonomik hem de
psikolojik yýkýmýna sebep olmaktadýr.
Hükümet bir taraftan sözleþmeli personel alýmýna
devam ederken diðer taraftan seçim yatýrýmý olarak
sözleþmeli personeli kadrolu yapacaðýna dair
vaatlerde bulundu. Ancak uygulamada gördük ki,
çok küçük bir kesim kadroya alýnýrken diðerleri yine
sözleþmeli personel olarak çalýþmaya devam ediyor.

YÜKSEK PERFORMANS, YÜKSEK
ÜCRET KANDIRMACASI

Hükümetin son yýllarda gündeme getirdiði
Çalýþanla çalýþmayan belli olacak, Eþit iþe
eþit ücret gelecek, çok çalýþan çok kazanacak
yalaný ile performans deðerlendirme
uygulamalarý kamu hizmetlerinin bütün
alanlarýnda uygulanmaya baþlandý.
Aslýnda bu uygulamayla bizden; bugüne
kadar yan yana beraber çalýþtýðýmýz, iþ yükünü
beraber çektiðimiz, çayýmýzý, simidimizi,
sorunlarýmýzý paylaþtýðýmýz yaný baþýmýzdaki
çalýþma arkadaþýmýzla rakip olmamýz
isteniyor. Rakibimizi geçmek içinde, farkýnda
olmadan çok daha uzun sürelerle iþyerinde
kalmamýz, daha çok iþ yapmamýz, iþin dýþýnda
bir þey düþünmeyerek birer robota
dönüþmemiz isteniyor.

Ücretler dahil her þey göstereceðimiz
performansa göre belirlendiðinde, hasta

olmak, çocuðumuzun, ailemizin, arkadaþýmýzýn
herhangi bir sorunuyla ilgilenmek, izin almak bize
va k i t kay b e tt i re c e ð i n d e n ve ü c re t i m i z i
düþüreceðinden bütün bu insani yanlarýmýzý,
ihtiyaçlarýmýzý unutarak çok para kazanmak için çok
çalýþmamýz gerekecek.
Özellikle dünyaca ünlü teknolojik markalarýn
üretiminin yapýldýðý uzak doðu ülkelerinde,
performans deðerlendirmesi ile birlikte artan iþ
yoðunlaþmasý Japonyada sonu ölümlere kadar giden
sonuçlar ortaya çýkarmýþ. Japonyada iþ yerinde
birbiriyle rekabet eden çalýþanlarda, aþýrý çalýþma ve
stresin yol açtýðý kalp krizi, beyin kanamasý vb. gibi
hastalýklar sonucu gerçekleþen ani ölümler karoþi
olarak adlandýrýlýyor. Performans deðerlendirme
sisteminde baþarýlý olmak için sürekli artan tempo
ile çalýþan iþçiler ya karoþi hastalýðýndan ölüyor ya
da getirdiði psikolojik bunalým nedeniyle intihar
ediyorlar.
Son zamanlarda adliyelerde uygulanmaya
baþlanan ayýn elamaný seçme, çeyrek altýn, cep
telefonu gibi ödüller verme yöntemiyle bizi bu
ölümcül sisteme ikna etmeye, bir çeyrek altýna iþ
güvencemizden ve geleceðimizden vazgeçirmeye
çalýþýyorlar.
Binlerce dava dosyasýnýn içinde kaybolmuþ yargý
emekçilerinin performansýnýn ölçülmesine deðil, iþ
yükünün azaltýlmasýna, çalýþma koþullarýnýn ve temel
ücretlerinin düzeltilmesine ihtiyacý vardýr.

GREVLÝ TOPLUSÖZLEÞME
HAKKI ÝÇÝN DAHA FAZLA
ÖRGÜTLENELÝM

1 2 Ey l ü l r e fe ra n d u m u n d a  m e m u ra
toplusözleþme müjdesi ile EVET oyu isteyen AKP,
bu amacýna ulaþtýktan sonra bugün grevsiz bir
sendika yasasýný bize dayatýyor. Toplugörüþme yerine
toplusözleþme ifadesi kullanýlarak göz boyamaya
çalýþýyorlar. Özgür bir toplu pazarlýk sisteminin en
temel öðesi olan grev hakkýnýn olmamasý, yasa

deðiþikliðinin kamu emekçilerinin lehine bir
d ü ze n l e m e o l m a d ý ð ý n ý g ö ste r m e k te d i r.
Kamu emekçilerinin insanca yaþabileceði ücreti
ve koþullarý kendi iradeleri ile belirleyecekleri, her
aþamasýnda söz haklarýnýn olduðu, bunun için de
her sendika ve konfederasyonun kendi üyeleri adýna
toplu sözleþme yapabileceði, GREV HAKKI ile
güvenceye alýnmýþ bir toplu sözleþme sistemi
kurulmadýkça, özgür bir toplu pazarlýk düzeninden
bahsedilemez.

Kamu emekçileri sendikal hareketinin ülkemizdeki
kurucusu olan ve geçmiþten bugüne bu hareketin
sözcülüðünü üstlenen KESK ve baðlý sendikalar olarak
kamu emekçilerinin hak ve özgürlüklerini yok sayan
bu yasaya karþý yýllardýr sürdürdüðümüz fiili meþru
mücadelemizi kararlýlýkla sürdürmeye devam
edeceðiz.

Sermaye çevrelerine teþvik ve kredileri verirken
bütçenin imkanlarýný hiç düþünmeyen hükümet, söz
konusu kamu emekçi leri olunca henüz
toplusözleþme görüþmeleri baþlamadan, yetkili
bakanlarý aracýlýðýyla bütçenin el verdiði ölçüde
maaþlara zam yapýlabileceðini ifade etmiþtir.

Kamu hizmetlerini adým adým paralý hale
getirerek tasfiye eden, esnek, güvencesiz,
performansa dayalý çalýþmayý kamuda asli çalýþma
tarzýna dönüþtüren düzenlemeler karþýsýnda tüm
büro emekçilerini haklarýna ve geleceðine sahip
çýkmaya, sendikamýzda örgütlenmeye çaðýrýyoruz.
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