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KARAR NO: 1

KONU: SGK Yapýlanmasý ve sorunlar hk.

Bilindiði üzere 5502 sayýlý yasanýn yürürlüðe girmesi ile
Emekli Sandýðý, Bað-Kur ve SSK tek çatý altýnda toplanmaya ve
teþkilatlanmaya baþlanmýþtýr. Bu süreç içerisinde SGK YK.�nun
çýkardýðý özellikle Kurum personellerinin çýkardýðý yönetmelik,
genelge v.b. uygulamalara müdahil olmakta sorunlarla
karþýlaþýlmýþtýr.

Yönetmelik ve genelge taslaklarý üyelerle tartýþýlamamýþ; bu
da tabanýn taleplerinin sendika tarafýndan algýlanamamasý ve
zamanýnda müdahale edilememesi sonucunu doðurmuþtur. Örneðin;
Banka promosyon genelgesi Baþbakanlýk Genelgesinin dahi
gerisinde olmasýna raðmen her hangi bir hukuksal veya sendikal
giriþim yapýlamamýþtýr. Ayný þekilde Atama Yönetmeliði de
hukuksal olarak AKP kadrolaþmasýnýn önünü açacak þekilde dizayn
edildiði görülmektedir. Bir baþka sorun hizmetli kadrolarýn
memurluk sýnavlarýnda ve Kontrol Memurluðu sýnavlarý da Kurum
açýsýndan beceriksizlik örnekleridir.

Bu nedenle;

1- Ek Ödeme genelgesi

2- Personel Yönetmeliði

3- Atama Yönetmeliði

4- Banka Promosyon genelgesi

5- Görevde Yükselme Sýnavlarýna iliþkin yönetmelikler. (yaþ
sorunu)
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6- Diðer uygulama ve yönetmeliklere iliþkin olarak

Genel Merkez düzeyinde politika oluþturulmasýna yönelik olarak
Þubelerin görüþleri doðrultusunda Kurum personellerinden
Merkezi bir komisyonun kurulmasý, SGK yapýlanmasýnýn ciddi
bir þekilde takip edilmesi, taleplerimizin oluþturulmasý, Kuruma
bildirilmesi ve yine bu taleplere iliþkin olarak örgütün eylem
ve etkinliklerinin yönlendirilmesinin karar altýna alýnmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 2

Darbe tehdidi ve laik-þeriatçý kamplaþmasý üzerinden iktidara
gelen AKP, halkýn emek ve demokrasi güçlerinin 12 Eylül
Anayasasýna duyduðu tepkiyi de arkasýna alýp; kitle örgütlerini,
sendika ve meslek örgütleri ile halkýn örgütlü kesimlerini devre
dýþý býrakarak �sivil bir anayasa� tartýþmasýný baþlatmýþtýr. Her
konuda olduðu gibi, AKP Hükümeti, bu konuda da halkýn ve
emekçilerin talep ve beklentilerini deðil, büyük sermaye çevrelerinin
çýkar ve beklentilerine uygun serbest piyasacý bir Anayasal
düzenlemeyi esas almýþtýr.

Sendika olarak, tüm örgütlü kesimlerin ve halkýn
tartýþmalarýna ve hazýrlýklarýna doðrudan katýldýðý; din ve vicdan
özgürlüðü ile gerçek laikliðin tesis edildiði, tüm halklarýn ve
kültürel kimliklerinin tanýndýðý, grevli toplu sözleþmeli sendika
hakký, örgütlenme ve ifade özgürlüðü baþta olmak üzere temel
hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldýrýldýðý demokratik
bir anayasa için diðer emek ve meslek örgütleri ile birlikte mücadele
edilmesinin karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.



KARAR NO: 3

Kamu emekçileri sendikalarýnýn örgütlenme alaný 657 ve
4688 sayýlý kanunlarda belirtilen memur statüsündeki kamu
emekçileriyle sýnýrlanmýþtýr. Kamu kurumlarýnda özelleþtirme,
taþeronlaþtýrma ve esnek çalýþma uygulamalarý nedeniyle farklý
statülerde (4C, sözleþmeli, ücretli gibi) istihdam edilen binlerce
kamu emekçisi örgütlenme kapsamý dýþýnda tutulmaktadýr. Ayrýca,
sendika ve grev yasalarýnýn yenilenmesi uzunca bir zamandýr
gündemdedir.

Grev ve Toplu Sözleþme hakkýnýn önündeki engellerin
kaldýrýlmasý, Ýþ ve Çalýþma yasalarýnýn demokratikleþtirilmesi,
kamu emekçileri sendikalarýnýn, memurlar dýþýnda kalan emekçi
kesimleri de üye yapabilmesinin ve tüm emekçilerin örgütlenmesinin
önündeki yasal engellerin kaldýrýlmasý için mücadele edilmesi ve
bu kesimlerin iþyerlerinde fiili olarak örgütlenmesinin karar altýna
alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 4

- Özelleþtirme ve taþeronlaþtýrma uygulamalarýna son verilmesi,

- Kamu Hizmetlerine daha fazla kaynak aktarýlarak, altyapý
eksiðinin giderilmesi, personel eksikliðinin kadrolu elemanla
kapatýlarak yeni istihdam alaný yaratýlmasý,

- Eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik baþta olmak üzere, kamu
hizmetlerinin nitelikli, herkes için ücretsiz ve ulaþýlabilir hale
getirilmesi,

- Ýþyerlerinde taþeron, kadrolu, sözleþmeli uygulamalarýna son
verilerek, herkesin �kadrolu� olarak çalýþtýðý ve tüm emekçilerin
eþit haklara ve iþ güvencesine kavuþtuðu istihdam sisteminin
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oluþturulmasý,

- Performans deðerlendirmesi, norm kadro, her türden esnek
çalýþma, toplam kalite yönetimi gibi emekçiler arasýnda rekabeti
körükleyen uygulamalara son verilmesi,

- Maaþlarýn büyük bölümünü oluþturan, idarecilerin cezalandýrma
aracý olarak kullandýðý ek ücretlerin temel ücrete dahil edilmesi;
kira yardýmý, çocuk yardýmý vb. sosyal yardýmlarýn da temel
ücretle birlikte insanca yaþanacak düzeye getirilmesi,

- Dolaylý vergilerin kaldýrýlmasý, servet vergisi konulmasý,
herkesten geliri oranýnda vergi alýnarak adil bir vergi sistemi
oluþturulmasý için mücadele edilmesinin karar altýna alýnmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 5

Sendikal demokrasinin yaþama geçirilmesinin olmazsa olmaz
koþulu, tabanýn örgütlülüðü ve denetimidir. Bugün sendikalarýmýzýn
içinde bulunduðu sýkýntýlarýn baþýnda taban iradesinin kararlara
yansýmamasý bulunmaktadýr. Sendikalarý oluþturan ana gövde bu
sorunlara duyarsýz kaldýðý sürece, yaþanan sorunlarýn artmasý
kaçýnýlmazdýr.

Sendikal hareketin yükselmesi; kitlelerin günlük sorunlarýyla
ilgilenmesine, kitlelerin en küçük taleplerinin önemsenmesine,
eylem ve etkinlik önerilerinin karar organlarýna taþýnmasýna ve
en geniþ kitlenin talepleri ve mücadelesinin benimsenmesine
baðlýdýr.

Bunun için, her kamu emekçisinin temsilci olmasý, temsilcilik
kurumunun iþlemesi için çalýþýlmalý, sendikalarda saldýrýlarýn
kitleler tarafýndan bilince çýkarýlmasý için eðitim ve yeni etkinlikler



4 .  O L A Ð A N  G E N E L  K U R U L  K A R A R L A R I

7

önerilmelidir. Sadece önermek ve perspektif sunmak deðil,
çalýþmalarýn iþyerlerine ulaþmasý ve her statüden kamu emekçisinin
aktif katýlýmýnýn saðlamasýnýn karar altýna alýnmasý öneriyoruz.

KARAR NO: 6

- Her türlü gericiliðe karþý bilimsel eðitim ve gerçek laikliðin
tesisi,

- Örgütlenme ve ifade özgürlüðünün önündeki engellerin
kaldýrýlmasý,

- Kürt sorunun halklarýn kardeþliði ve eþit gönüllü birliði temelinde
çözüme kavuþturulmasý,

- Ülkemizde ve bölgemizde savaþa karþý kalýcý barýþýn tesisi,

- Kamu emekçilerine siyaset hakkýnýn tanýnmasý,

- Temel insan hak ve özgürlüklerinin ihlali olan ve F tipi
cezaevlerinde süren tecrit ve insanlýk dýþý uygulamalarýnýn
kaldýrýlmasý,

- Baðýmsýz ve Demokratik Türkiye talepleri için diðer emek ve
meslek örgütleriyle birlikte ortak mücadele kararý alýnmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 7

Çevre saðlýðýnýn toplumun saðlýðý ile özdeþ olduðu bilinciyle;

Kapitalist kar hýrsý ve tekelci rekabetin, denizleri, akarsularý,
ormanlarý, topraðý ve havayý kirletmesine, doðayý tahrip etmesine
son verilmesi;
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Küresel ýsýnmaya karþý doða ve çevrenin korunmasý için

Nükleer santrallere ve siyanürle altýn aranmasýna
karþý,

Baþta Hasankeyf, Munzur Vadisi, Alliona, Fýrtýna
Vadisi vb. tarihi ve kültürel varlýklarýn yok edilmesine karþý,

Yerel inisiyatifler ile diðer kitle ve meslek örgütleriyle
birlikte halen sürdürülen çalýþmalara aktif katýlýnmasýnýn ve
toplumsal duyarlýlýk geliþtirilmesinin karar altýna alýnmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 8

Büro emekçilerinin kazanýlmýþ haklarýna yönelik saldýrýlarýn
yoðunlaþmasý, sendikal faaliyetlerin soruþturma, sürgün ve cezalarla
engellenme giriþimleri sürmektedir. Öte yandan, kiþisel hýrs ve
kariyerist eðilimli þahsiyetler tarafýndan; ülkemizde son zamanlarda
kýþkýrtýlan þovenizmin rüzgarlarýný da arkasýna alarak iþkolumuzda
yeni bir sendika (Büro Ýþ) kurulmuþtur.

Büro emekçilerinin birliðini daðýtma, sendikalarýný
etkisizleþtirme çabalarýna karþý, büro emekçilerinin sendikamýzda
örgütlenmesi ve sendikamýzýn birliði için iþkolumuzda bulunan
tüm kurum ve iþyerlerine yönelik komisyonlar oluþturulmasý,
�örgütlenme ve mücadele programý� hazýrlanmasý ve alanlarýn
sorunlarýna yönelik çalýþma komisyonlarýnýn oluþturulmasýnýn
karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.
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KARAR NO: 9

1- Kadýna, erkek karþýsýnda tam hak eþitliðini saðlayacak önlemlerin
alýnmasý, kadýnýn toplumsal ve politik hayata katýlýmýnýn her
yönden desteklenmesi,

2- Kadýn bedenin meta olarak kullanýlmasý, töre cinayetleri ve
kadýnýn cinsel aþaðýlanmasýnýn önlenmesi,

3- Kadýn emeðinin erkek emeði ile eþitliðinin saðlanmasý ve kadýnýn
saðlýðýna zararlý iþlerde çalýþtýrýlmasýnýn yasaklanmasý,

4- Çalýþan kadýna doðum öncesi ve sonrasý için yeterli süreyle
ücretli izin verilmesi, iþyerlerinde çocuk bakým servisleri, semt
ve mahallelerde ücretsiz kreþ ve anaokullarý açýlmasý,

5- Ev kadýnýna, doðum ve çocuk bakým yardýmý yapýlarak parasýz
saðlýk ve yaþlýlýk bakým sigortasý hakkýnýn tanýnmasý,

Gibi talepler; kadýnlarýn sosyal ve sendikal yaþama katýlýmýnýn
önündeki temel engellerden biri olan, ev iþleri ve çocuk bakýmýnýn
toplumsallaþtýrýlmasýna yönelik temel talepler olarak görülmeli ve
örgütün bütünlüklü mücadelesi haline getirecek önlemler alýnmalýdýr.

Sendikamýzýn, kadýn sorunu konusunda komisyonlar
vb özel örgütlenmelerle kadýnlarýn öznesi olduðu bir çalýþma
planlamasý ve kadýnlarýn toplumsal cinsiyet eþitliði için
sisteme karþý mücadele ederken, erkek emekçileri de egemen
kültürün etkisinden uzaklaþtýracak ve ortak mücadeleye
çekecek politikalar geliþtirmesinin karar altýna alýnmasýný
öneriyoruz.
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KARAR NO: 10

Sendikal örgütlenme ve mücadelenin olmazsa olmazlarýndan
olan eðitim faaliyetlerine gereken önemin verilmesi ertelenemez
bir görevdir. Bu doðrultuda önümüzdeki dönemde yazýlý, görsel,
iþitsel eðitim faaliyetlerine aðýrlýk verilmesi; eðitim faaliyetlerinde
bilimsel uzmanlýk yöntemlerinin kullanýlmasýna imkan saðlayacak,
alanýnda özgünlüðü ve uzmanlýðý kabul edilmiþ kiþiler arasýndan,
imkanlar ölçüsünde, yeterli sayýda uzmanýn sendikamýz bünyesinde
istihdam edilmesi hususlarýný saygý ile arz ve teklif ederiz.

KARAR NO: 11

Sendikamýzýn kuruluþundan bu yana örgütlenme anlayýþý ve
modeli üzerine genel anlamda tartýþmalar yapýlagelmiþ, ancak
yapýlan tespitler ve öneriler üzerinden somut bir çalýþma ortaya
çýkarýlamamýþtýr. Gelinen noktada ana tüzüðümüzde belirtilen
örgütlenme modelinin yetersizliði can alýcý bir sorun haline gelmiþtir.

4. Olaðan Merkez Genel Kurulumuzda yapýlmakta olan
zorunlu tüzük deðiþikliklerinin yaný sýra; onbinlerle ifade edilen
Büro Emekçilerinin yaþadýðý metropol kentlerdeki þubeler ve
iþyerleri düzeyindeki örgütlenmelerimizin yeterlilik düzeyinin,
aksayan yanlarýnýn, sektörel bazda özgünlüklerinin ve örgütsel
anlamda öngörülen ihtiyaçlarýnýn tespiti amacýyla bir çalýþmanýn
baþlatýlmasý hakkýnda yeni dönemde görev alacak olan Merkez
Yönetim Kurulunun görevlendirilmesi hususlarýný saygýyla arz ve
teklif ederiz.
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KARAR NO: 12

Bilindiði üzere; AKP hükümeti tarafýndan örgütlü olduðumuz
baþta Adalet Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik
Kurumlarýnda yeniden yapýlanma adý altýnda sürdürülen yasal
düzenleme çalýþmalarý ve ortaya konulan yeniden yapýlandýrma
çalýþmalarýyla ilgili kadrolaþma çabalarý devam etmektedir.

Bahsi geçen kurumlarda çalýþanlarýn mevcut haklarýný ve
çalýþma koþullarýný geriye götüren her türlü yasal düzenleme ve
yapýlanmalara karþý örgütsel gücümüzün seferber edilmesi ve bu
anlamda ciddi bir karþý koyuþun örgütlenmesi sendikal hayatýmýz
açýsýndan açýk bir zorunluluktur.

Bu baðlamda 2802 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu, 5502
sayýlý Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ve Maliye Bakanlýðý
bünyesinde Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý adý altýnda yeni bir kurum
oluþturulmasýna dair 5345 sayýlý Kanun�un çalýþanlar arasýnda
eþitsizlik yarattýðý, çalýþanlarý birbirine karþý tutum almaya zorladýðý
vb. bilinmektedir.

Bizler aþaðýda imzasý olan 4. Olaðan Genel Kurul delegeleri;
tüm çalýþanlara yönelik olarak �eþit iþe eþit ücret� prensibini esas
alan, çalýþanlarýn �iþ ve istihdam güvencesini ve görevde yükselme
koþullarýný� güvenceye alan, mevcut kazanýlmýþ haklarýn korunmasý
ve geliþtirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme ve/veya deðiþiklik
önerilerinin ilgili meslek kuruluþlarýyla da ortaklaþýlarak hazýrlanmasý
dahil her türlü faaliyetin örgütlenmesi hususunda; Ýdari Birimler,
Hükümet ve TBMM nezdinde giriþimlerde bulunulmasý ve bu
konularla ilgili olarak BES genel örgütünden baþlayarak KESK�e
oradan en geniþ toplumsal muhalefet cephesini harekete geçirmeyi
önüne koyan bir mücadele sürecini ve bu sürece dair planlama
çalýþmalarýnýn yapýlmasý konularýnda; yeni dönemde görev alacak
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olan Merkez Yönetim Kuruluna görev tevdi edilmesi hususunu
saygýyla arz ve teklif ederiz.

KARAR NO: 13

Örgütlü olduðumuz kamu kurum ve kuruluþlarýna baðlý,
dinlenme tesisi, tatil köyleri, kongre ve/veya konferans salonlarý
ve benzeri sosyal tesislerin yönetimi idarelerin taktirindedir. Anýlan
sosyal tesislerin idarelerce belirlenen yönetmeliklerle ve zaman
zaman keyfi bir biçimde idare edildiði açýkça bilinen bir husustur.

Söz konusu sosyal imkanlardan çalýþanlarýn, üyelerimizin ve
sendikamýzýn daha fazla yararlanmasý doðrultusunda giriþimlerde
bulunulmasý ve geliþmelerin takip edilmesi hususlarýnda; yeni
dönemde görev alacak olan Merkez Yönetim Kurulumuza yetki
verilmesini ve yukarýda belirtilen hususlara dair geliþmelerde
Önergemizde belirtilen çerçeveye uygun sendikal politikalar
belirlenmesi ve bu çerçeveye uygun tutum alýnmasý hususlarýný
saygýyla arz ve teklif ederiz.

KARAR NO: 14

- Çalýþma yaþamýnda kadýnlar aleyhine ayrýmcýlýk getiren Personel
Rejimi Reformu ve Sosyal Sigorta ve Genel Saðlýk Sigortasý
yasa tasarýlarýnýn kamu emekçisi kadýnlar üzerindeki olumsuz
etkileri saptanarak, buna karþý çalýþmalar yürütülmesini,
güvenceli iþ ve sosyal güvenlik haklarý temelinde ortak mücadele
verilmesini,

- �Meslekte eþitlik�, �eþit iþe eþit ücret� ilkelerinin ihlalinin
engellenmesi yönünde hukuksal mekanizmalarýn devreye
sokulmasýný,
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- Toplumsa cinsiyetçi iþ bölümünün cinsiyetçi kültür ve
egemenliðinin sorgulanarak eþit haklý ve eþit ücretli çalýþma
haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi için gerekli program ve
projelerin oluþturulmasýný öneriyoruz.

Gerekçe:

Türkiye�nin 1980�li yýllarda baþlayan neo-liberal politikalara
eklemlenme süreci Sosyal Güvenlik ve Genel Saðlýk Sigortasý ve
Personel Rejimi Yasa Tasarýlarý ile birlikte yeni bir boyuta girmiþtir.
Kamu Yönetimi Temel Kanunu�nun hedefi, temel kamusal
hizmetlerin sunulmasýnda �rekabetçi piyasa þartlarýnýn
oluþturulmasý�dýr. Devlet tüm çalýþanlara sosyal güvenlik hakkýný
saðlamak ve bunun için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Baþta saðlýk ve eðitim hakký olmak üzere, toplumun bütün kesimleri
sosyal haklardan ücretsiz olarak ve eþit bir þekilde
yararlanabilmelidirler.

KARAR NO: 15

Konfederasyonumuzun tüzüðünde tek yetkili karar organý
olarak KESK Yönetim Kurulu belirlenmiþ ve bu tüzük hükmü
fiilen uygulanmýþtýr. Sonuçta konfederasyonumuz ve
sendikalarýmýzýn en önemli ilkelerinden biri olan tabanýn söz ve
karar  sahipl iði  i lkesinden giderek uzaklaþý lmýþt ýr .

Yukarýda açýklanan nedenlerle; biz aþaðýda imzasý bulunanlar,
KESK Tüzüðünde, sendikamýzda MTK�nýn karar organý olarak
kabul edilmesinde olduðu gibi �KESK Yönetim Kurulu, Danýþma
Meclisi ve Danýþma Kurulunun kararlarýný öncelikle ve ivedilikle
görüþüp, uygular� þeklinde deðiþiklik yapýlarak Danýþma Meclisi
ve Danýþma Kurulunun karar organý olarak kabul edilmesini, ayrýca
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�Danýþma Meclisinde sendika genel merkezinin yazýlý örgüt
karalarýnýn, Danýþma Kurulunda þubelerin yazýlý örgüt karalarýnýn
esas alýnacaðý� yönünde hüküm eklenmesi ve bu önerimizin, KESK
Genel Kuruluna, sendikamýzýn Genel Kurul kararý olarak sunulmasý
yönünde karar alýnmasýný talep ediyoruz.

KARAR NO: 16

Çalýþan kadýnlara fýrsat eþitliði saðlamaya yönelik olarak;
cinsiyete dayalý iþ bölümünün kadýn istihdamý üzerindeki olumsuz
etkilerinin azaltýlmasý yönünde çalýþmalar yapýlmalýdýr.

- Kadýn istihdamýný arttýrmak ve çalýþma hayatýnda iþe almada,
terfi ve yükselmelerde kadýn erkek eþitliðini saðlamaya yönelik
pozitif ayrýmcýlýk uygulamasý,

- Doðumdan dolayý ücretsiz izine ayrýlan kamu çalýþaný kadýnlarýn,
izinde geçen süreleri emekli keseneklerinin devlet tarafýndan
ödenmesi ve emeklilikten sayýlmasý,

- Kadýnlarýn kariyer geliþimlerini kesintiye uðratan çocuk bakýmý
sorumluluðunun anne, baba ve devlet arasýnda eþit þekilde
paylaþtýrýlmasýnýn saðlanmasý ve gerekli düzenlemelerin
geliþtirilmesi için kreþ, okul öncesi eðitim kurumlarýnýn açýlmasý
yönünde mücadele yürütülmesi,

- �Ebeveyn izni� için gerekli yasal düzenlemeler yapýlmasý
yönünde mücadele edilmesi,

- Çalýþan kadýnlara yöneticilik konusunda fýrsat eþitliði saðlanmasý,
mesleki ve hizmet içi eðitimde öncelik tanýnmasý için ilgili
bakanlýklarla görüþülmesi, ortak eðitim projeleri hazýrlanmasý,

Bunun için oluþturulacak bir eylem programý çerçevesinde



4 .  O L A Ð A N  G E N E L  K U R U L  K A R A R L A R I

15

(kampanyalar, eylem, etkinlikler vb.) mücadele edilmesi ve TÝS
görüþmelerinde etkin bir þekilde gündemleþtirilmesini öneriyoruz.

Gerekçe:

Günümüzde kadýnlarýn, kamu sektörü baþta olmak üzere
iþgücü içindeki oraný giderek artmaktadýr. Kadýnlar, bütün hizmet
sýnýflarýnýn iç hiyerarþisinde alt düzeylerde yoðunlaþmýþ olsa bile,
iþ güvencesi açýsýndan en güvenilir ve tercih edilir çalýþma alaný
olduðu için kamu kesimini tercih etmektedirler. Esnekleþme ve iþ
güvencesinden yoksun istihdam koþullarý, Türkiye�de düzenli,
sürekli ve güvenceli iþlerde çalýþma olanaðýný çok az bulabilen
kadýnlar için cinsiyet eþitsizliðinin daha da derinleþmesine yol
açmaktadýr. Ýkili iþ yükü kadýnlarýn kariyer basamaklarýnýn en
altýnda yýðýlmalarýna neden olmaktadýr. Yeni liberal ekonomi
politikalarý esnekleþme ve güvencesiz istihdam biçimleri kadýnlarýn
çalýþma yaþamýna katýlýmýný olumsuz etkilemektedir. Güvencesiz
istihdam, evlilik yada çocuk sahibi olmak kadýnlarýn iþini kaybetme
nedeni olabilmektedir. Sendikalar güvenilirliðini ve gücünü
pekiþtirmek için mevcut ve potansiyel üye tabanlarýnýn öncelikli
sorunlarýný dile getirmek durumundadýr.

KARAR NO: 17

Türkiye�nin en önemli sorunu olan Kürt sorununu demokratik,
barýþçýl, siyasal diyalog yöntemi ile çözülmesi, toplumun duyarlý
hale getirilmesi ve geliþen þoven, ýrkçý dalganýn önüne geçilebilmesi
amacýyla; sendikamýz basýn açýklamasý, deklarasyon, miting, kongre,
barýþ giriþimleri gibi çeþitli etkinlik çalýþmalarýn örgütleyicisi,
giriþimcisi olmalý ve diðer sivil toplum kurumlarý yada siyasi
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partilerle ortak çalýþma yürütülmesini kongremizin karar altýna
alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 18

En büyük tarým alaný olan Ceylanpýnar Tarým Ýþletmesi, 7
Þubat günü 10 kadýn iþçinin ölümüyle gündeme oturdu. 6 Þubat
gecesi yaðan þiddetli yaðmur, iþletme yerleþkesi içinden geçen
Çýrpý deresini taþýrdý ve dere üzerindeki köprüden kamyonun
kasasýnda geçmeye çalýþan taþeron þirkete baðlý 44 kadýn ve çocuk
iþçi taþkýn sularýna kapýldý. 12 ila 14 yaþlarý arasýndaki çocuk
iþçilerin de aralarýnda bulunduðu 10 kiþi hayatýný kaybetti. Kamyona
tutunarak hayatta kalabilenler ancak saatler sonra kurtarýlabildi.
Çalýþmasý yasak yaþta çocuklarýn nasýl devlet iþletmesinde
çalýþtýrýldýðý, nasýl iþçilerin can güvenlikleri hiçe sayýlarak 44 kiþiyi
kamyon kasasýnda iþyerine taþýdýklarý sorularý gündem yaratýnca,
devlet yetkilileri topu taþeron firmaya atarak sorumluluklarý
olmadýklarýný açýkladýlar.

Günde 3 YTL Ýçin Ölüme Yolculuk

Bu yaþananlar ile bir kez daha çocuk iþçi sorununu gündeme
taþýmýþtýr. Çocuk iþçilere dikkat çekmek, bu sorunu gündemleþtirip
çözüm üretmek için aktif çalýþmalar yürütülmesini öneriyoruz.

KARAR NO: 19

Kadýn örgütleri ve karma örgütlerdeki kadýn birimleri ile
iletiþim ve dayanýþma içinde olunmalýdýr.

- Kadýnlarýn yerel ve uluslar arasý düzeyde oluþturduklarý �Kadýn
Dayanýþma Platformlarý�nda yer alýnmasýný,



4 .  O L A Ð A N  G E N E L  K U R U L  K A R A R L A R I

17

- Yaþanan kadýn sorunlarýna (þiddet, cinsel taciz, tecavüz, intihar
gibi) yönelik kampanya, basýn açýklamalarý ve eylemlerin
organize edilmesini öneriyoruz.

Gerekçe:

Toplumsal alanda yaþanan cinsiyet ayrýmcý uygulamalar
genelde tüm kadýnlarý etkilemekle birlikte, emekçi kadýnlar bu
uygulama ve tutumlardan daha çok etkilenmektedir. Toplumsal
yaþamda kadýna yönelik yaþanan her tür ayrýmcý, baskýcý uygulamaya
karþý yerel ve uluslar arasý düzeyde kadýn dayanýþma aðlarýnýn
geliþtirilmesi, ortak bir mücadele aðýnýn oluþturulmasý
gerekmektedir.

KARAR NO: 20

Sahip olduðu tarihi ve doðal deðerleri ile uygarlýðýn doðuþuna
beþiklik eden Anadolu ve Mezopotamya topraklarý günümüzde
kar amaçlý ekolojik dengeyi bozan tesisleþmeler, erozyon, deprem
ve benzeri doðal afetlerin tahribatýna maruz kalmakta ve tüm
bunlara karþý önlem alýnmamakta, sessiz kalýnmakta ve tahribatlar
bizzat devlet yönetimini elinde bulunduranlar tarafýndan
planlanmaktadýr.

Tarihi mirasýn en önemli örneklerinden Zeugma, Hasankeyf,
Samsat, Munzur ve doðal güzelliklerin en iyi örneklerinden Akkuyu,
Bergama, Fýrtýna Vadisi gibi yerler kýsa vadeli maddi çýkarlar için
kurulacak baraj ve nükleer santrallere kurban edilmek istenmektedir.
Bunlarýn neden olacaðý göç, insan saðlýðý ve çevreye vereceði
zararlar göz ardý edilmektedir.

Tüm bu tarih ve doða karþýtý plan ve uygulamalara karþý,
ulusal ve uluslar arasý duyarlý kurumlarla iliþkiye geçilmesini,
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sendikamýzýn çevre sorunlarýný sahiplenip örgütsel bilinç ve
duyarlýlýk geliþtirilmesini talep ediyoruz.

KARAR NO: 21

Emek, demokrasi ve halk karþýtý uygulamalara karþý, bu
politikalardan etkilenen tüm kesimlerin birlikte oluþturacaðý
mücadele platformlarý son derece önemlidir. Ancak, mevcut �Emek
Platformu� ve �Demokrasi Platformlarý� sürece denk düþen
geniþlikte ve nitelikte olmaktan uzaktýr ve dönemin mücadele
platformu ekonomik-ideolojik ve siyasi perspektif üzerinde uzlaþan
tüm örgütlerin yan yana gelmesiyle oluþturulmalýdýr, geniþlemelidir.

Önerge

Biz aþaðýda imzasý bulunanlar; anti-demokratik ve emek
karþýtý politikalardan etkilenen emek ve demokrasi perspektifini
taþýyan sendika, parti, meslek odalarý, dernekler ve diðer DKÖ�lerle
�demokrasi ve emek platformu� adýyla bir mücadele platformu
oluþturulmasýný talep ediyoruz.

KARAR NO: 22

Coðrafyamýzda yaklaþýk çeyrek asra varan çatýþmalý süreç
beraberinde toplumsal bir travma yaratmýþ, yaklaþýk beþ milyon
insan yerlerinden edilerek göçe zorlanmýþ, göçertilen insanlarýmýz
kendilerini daha güvende hissedecekleri kentlerin çevrelerine
saðlýksýz koþullarda yerleþmek zorunda býrakýlmýþlardýr. Göç ve
savaþla oluþan toplumsal sorun nedeniyle, sokak çocuklarý ve
madde baðýmlýlýðý gittikçe yaygýnlaþmaktadýr.
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Toplumsal bir sorun haline gelen sokak çocuklarý ve uçucu
madde baðýmlýsý çocuklara yönelik çalýþmalarda, sendikamýz sivil
toplum örgütleriyle birlikte ortak projeler üretmesi yada mevcut
projelere destek verilmesini karar altýna almasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 23

Sendikal organlarda, karar süreçleri ve yönetim organlarýnda
kadýnlarýn aktif olarak yer almasýný saðlayacak mekanizmalar
geliþtirilmeli, kadýn üye ve yönetici sayýsýný artýrmaya yönelik,
pozitif eylem ve destek politikalarý geliþtirilmelidir. KESK kadýn
kurultayýnýn tavsiye kararý doðrultusunda sendikamýzda tüm
organlarýnda ayrý ayrý (denetleme, disiplin, yönetim) %40 kota
uygulanmalýdýr.

Gerekçe:

Bugün iþ kolumuzda çalýþan %43�ünü oluþturan kadýnlar,
sendikamýzda %... oranýnda örgütlenmiþ bulunmaktadýr. Ama ne
yazýk ki, bu katýlým oranýný temsil noktasýnda sürdürememiþ
bulunuyoruz ve sonuçlar hala eþitlik politikalarýnýn hayli uzaðýnda
olduðumuzu gösteriyor. Þube Genel Kurullarýnda seçilen ��
yöneticiden sadece �.�si � üst kurul delegelerinden ise sadece
���ü kadýndýr. Eþitlik iddiasýnda bulunan sendikamýzýn bu
sonuçtan memnunluk duymasý mümkün deðildir. Bu çarpýcý sonuç
eþitlik konusunda temenniler ve dileklerden öte somut adýmlar
atýlmasýný gerektirmektedir. Bu durum, öncelikle kadýnlardan yana
olumlu eylem programý geliþtirmemizi zorunlu kýlmaktadýr.
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KARAR NO: 24

- ILO�nun �Aile Sorumluluklarý Olan Kadýn ve Erkek Ýþçilere
Fýrsat ve Davranýþ Eþitliði Saðlanmasý�na iliþkin 156 sayýlý
sözleþmesinin ülkemiz tarafýndan onaylanmasý yönünde
mücadele edilmelidir.

- ILO sözleþmesi çerçevesinde ülkemizde kadýnlar açýsýndan
imzalanmayan maddeler tartýþýlmalý ve imzalatýlmaya yönelik
çalýþmalar yapýlmalýdýr.

1985 yýlýnda Türkiye�nin imzalamýþ olduðu BM Kadýna Karþý
Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi (CEDAW) ile
mevcut durumu deðiþtirmeye yönelik taahhüt ettikleri;

- Mesleki ayrým ve çalýþma hayatýnda, ücret dahil her türlü
ayrýmcýlýðý ortadan kaldýrmak,

- Kadýn ve erkekler için aile sorumluluklarý ve çalýþma hayatýnýn
uyumlu olmasýný yaygýnlaþtýrmak,

- Kadýnlarýn çalýþma hayatýnda ilerlemesi ve karar veren yönetici
mevkilere gelmesinin önündeki engelleri kaldýrmak þeklindedir.

Sendikamýzýn bu taahhütlerin pratikte yaþam bulmasý
noktasýnda KESK düzeyinde kampanya ve çalýþmalar yürüterek
bu kazanýmlarýn takipçisi olmasýný, ayný zamanda TÝS süreçlerinde
de etkili bir þekilde gündemleþtirmesini talep ediyoruz.

KARAR NO: 25

Kadýn emekçileri sendika ile bütünleþtirmek üzere, sendika
mekanlarýnýn lokal ve kahvehane görünümünden kurtarýlmasý için
çalýþmalar yapýlmalý, tüm þubelerimizde çocuk odalarý
oluþturulmalýdýr.
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Gerekçe:

Örgütümüzün %48�ini oluþturan kadýn üyelerimizin sendika
mekanlarýný kullanmayýþlarýnýn önündeki en önemli engellerden
biri de þubelerimizin fiziki konumlarýnýn uygun olmayýþýdýr. Birçok
þubemizin lokal görünümünde olmasý, kadýn üyeler üzerinde
olumsuz etki yaratmaktadýr. Öte yandan çocuk bakýmý ve
sorumluluðu kadýn üyelerin sendikalardan uzak duruþlarýný önemli
etkenlerden biridir. Bu nedenle öncelikle þubelerimizin fiziki
yapýlarýnýn kadýn üyelerin beklentilerine uygun þekilde
düzenlenmesi, çocuklarý getirebilmeleri için kadýn üyelerimizin
sendikamýzla bütünleþmesinde de ön açýcý olacaktýr.

KARAR NO: 26

- Ýþyerinde yaþanan cinsel taciz sorunu karþýsýnda kadýn üyelere
hukuki destek saðlanmasý,

- Sendikanýn disiplin yönetmeliðine cinsel tacizle ilgili bir madde
konulmasý,

- Ýþyerinde cinsel taciz konusunun mesleki eðitimlerin bir parçasý
olmasý; koruyucu tedbirlerin alýnmasý ve yasal yaptýrýmlarýn
uygulanmasýnda maðdurun þikayetinin yeterli olmasý yönünde
sendikamýzýn ilgili bakanlýklarla görüþmesini ve gerekli
çalýþmalarý sürdürmesini öneriyoruz.

Gerekçe:

Ýþyerinde cinsel taciz kadýnlarýn çalýþma yaþamýnda
marjinalleþmelerine neden olmaktadýr. Güvencesiz istihdam, iþ
yerinde cinsel tacize karþý kadýnlarýn mücadele etmelerini
güçleþtirmektedir.
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KARAR NO: 27

Bir yandan �olmayan para verilmez� diyerek kamu
emekçilerini 2+2 ye mahkum eden hükümet, diðer yandan askeri
harcamalar milyonlarca dolar fon ayýrmaktadýr. Sýnýr ötesine
düzenlenen operasyonla eþzamanlý ülkede tüm iþçi ve emekçilere
saldýrý anlamýna gelen SSGSS yasa tasarýsý hak kayýplarýyla
geçirilmeye çalýþýlýyor. Savaþa askeri harcamalara aktarýlan fonlarýn
faturasý, artan enflasyonla yaklaþmakta olan ekonomik krizle
iþçilere, emekçilere çýkarýlýyor.

Özetlemek gerekirse sýnýf içinde milliyetçilik ekseninde bir
saflaþma yaratýlarak sýnýf bölünmeye çalýþýlýrken, diðer yandan ise
hali hazýrda hem örgütsüz hem de bölünmüþ olan iþçi sýnýfýnýn
geçmiþ mücadelelerle elde ettiði tüm kazanýmlar týrpanlanmaya,
yok edilmeye çalýþýlmaktadýr. Yani neo-liberal politikalar
ekmeðimizi azaltýrken, militarizmin süngüsü onu kesiyor,
milliyetçilik ise ekmeðimizi zehirliyor, iþçi ve emekçilere karþý
yönetilen tüm bu saldýrýlara karþý ortak mücadele temelinde bir
cevap üretilmedikçe sýnýf mücadelesinin baþarý þansý olamaz.

Önerge

BES önümüzdeki dönemde daha da týrmandýrýlacaðý görülen
savaþ çýðýrtkanlýðý politikalarýnýn iþçi sýnýfýný bölme hamlesine
karþý, sýnýfýn tek ve bir bütün örgütlemek için milliyetçi ve þovenist
propagandanýn sýnýf üzerindeki etkisinin kýrýlmasýný, mücadelenin
halklarýn kardeþliði ve sýnýfýn birliði temelinde inþa edilmesini
karar altýna alýr.
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KARAR NO: 28

Bizler anayasayý kadýnlarýn ve tüm toplumun siyasal ve
ekonomik hayatýna yön veren, onun içindeki egemenlik iliþkilerini
düzenleyen bir ana belge, bir kurallar bütünü olarak görüyoruz.
Anayasa deðiþikliði çalýþmalarý kadýn-erkek eþitliðinden yana tüm
kadýnlarý kucaklamasý gerekir. Bu nedenle 82 anayasasýnda yapýlan
deðiþiklikle, devlete kadýn-erkek eþitliðini saðlama yükümlülüðünü
getiren 10. maddeyi �unuturken� onun yerine getirdiði 9. maddede
kadýnlarý engelliler, çocuklar ve yaþlýlarla birlikte korunmaya
muhtaç olanlar kategorisinde ele alýyor. Çocukluk ve yaþlýlýk
yaþamýn belirli bir dönemine denk düþen geçici durumlardýr.
Dolayýsý ile 9. maddede yapýlan deðiþikliðin kabul edilmez olduðunu
kadýn-erkek eþitliðinin korunmasý noktasýnda mücadele edilmesini,
kadýn kuruluþlarý ile ortak mücadele edilmesini öneriyoruz.

KARAR NO: 29

- Sendikamýn cinsiyet eþitliði politikalarýnýn iþlevsel kýlýnmasý
için, kadýnlara yönelik dönemsel güçlendirici eðitim çalýþmalarý,
yönetici kadýn yetiþtirmeye yönelik liderli eðitim çalýþmalarýnýn
yapýlmasýný,

- Þube yöneticisi ve iþyeri temsilcilerine yönelik toplumsal
cinsiyet eþitliði konusunda karma eðitim çalýþmalarýnýn
yapýlmasýný,

- Bilinçlenmeye dönük kadýn kurultayý, sempozyum, forum vb.
etkinlikler organize edilmeli,

- Kadýn üyelerimizi aktif olarak sendikal çalýþmaya dahil etmek,
sendika ile bütünleþmesini saðlamak için kampanyalarýn
örgütlenmesini,
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- Kadýn üyelere yönelik anket çalýþmalarý, broþür, dergi ve
makalelerin yayýnlanmasýný,

- Kadýn arþivi ve kütüphanesi oluþturulmasýný öneriyoruz.

Gerekçe:

Cinsiyet eþitliðinin geliþtirilmesi, sendikamýzýn güçlenmesine
olduðu kadar toplumsal deðiþime de öncülük edecektir.
Sendikamýzýn etkinlikleri arasýnda önemli yer tutan kadýn eðitiminin
düzenli ve yaygýn olarak yürütülmesi, eðitim yoluyla sendika üyesi
kadýnlarýn güçlendirilmesi, sendikal ve politik bilinçlerinin
geliþiminin saðlanmasý ancak eðitim yoluyla mümkün olacaktýr.
Bu bilinçlenme süreci üyelerin ayný zamanda sendika ile örgütsel
olarak bütünleþmesini de beraberinde getirecektir. Toplumda var
olan cinsiyet ayrýmcýlýðýný ortaya çýkarma, cinsiyetçi tutum ve
davranýþlarý sorgulama, kadýn üyelerimizin iþyerinde, evde ve
sendikada yaþadýðý sorunlarý tespit ederek buna yönelik çözüm
önerilerinin ve eylem programlarýnýn geliþtirilmesi gerekmektedir.

KARAR NO: 30

8 Mart, 21 Mart ve 1 Mayýs gibi önemli günlerin resmi tatil
olmasý için kampanyalar örgütlenmesini öneriyoruz.

Gerekçe:

Ulusal ve sýnýfsal mücadele tarihinin dönüm noktalarý olan
özel günlerin anlam ve önemine layýk bir þekilde kutlanabilmesi.
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KARAR NO: 31

Neo-liberal politikalarýn gereði olarak eðitim,  saðlýk, sosyal
güvenlik, enerji baþta olmak üzere tüm kamu hizmetleri meta haline
dönüþtürülerek, paralýlaþtýrýlmaktadýr. Artýk tüm kamu hizmetleri
parayla satýn alýnmak zorundadýr. Piyasada nitelikleri birbirinden
farklý her keseye hitap eder hizmet sunumlarýndan parasýnýn yettiði
nitelikte olan hizmeti satýn alacaktýr. Yine IMF dayatmalarýyla
yýllýk %5-6�lýk ücret zamlarý alýrken her geçen gün kamu
hizmetlerine daha fazla para ödemesi büro emekçilerini daha da
yoksullaþtýrmaktadýr.

Buradan hareketle büro emekçilerinin neo-liberal politikalara
karþý; eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik, enerji gibi haklarýn korunmasý
ve geliþtirilmesi mücadelesine seferber edilmesi önem arz
etmektedir. Bunun için BES, önümüzdeki süreçte baþta eðitim ve
saðlýk olmak üzere kamusal haklarý gasp edilen büro emekçilerinin
ve ayný kaderi paylaþan emekçi halkýn baþvuracaðý bir adres
olmalýdýr. Dolayýsýyla;

1- Eðitim, saðlýk, sosyal güvenlik vs. gibi haklara iliþkin
bilgilendirme ve yayýn faaliyeti yürütülmeli,

2- Ýlgili meslek örgütü, demokratik kitle örgütü ve ilerici
sendikalarla ortak eylem programlarý hayata geçirilmelidir.

KARAR NO: 32

Bugüne kadar uygulanan vergi politikalarý sonucunda toplanan
gelir vergisinin yaklaþýk %70�i emekçilerden, toplam vergi
gelirlerinin %73�ü dolaylý vergiler aracýlýðýyla yoksul halktan
toplanýrken, sermayenin toplam vergi içindeki payý sadece %8�dir.
Durum böyle iken büyük sermayenin (uluslar arasý sermaye)
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üzerindeki vergi yükünün daha da azaltýlacak olmasý vergi
uygulamalarýndaki adaletsizliði çok daha açýk bir biçimde gözler
önüne serecektir. Bu adaletsiz ve vergi uygulamalarý emekçilerin,
küçük üreticinin ve yoksul halkýn vergi yükü altýnda ezilmesi,
elinde avucunda ne varsa devlete vergi olarak ödemesi anlamýna
gelmektedir. Durum böyle iken Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý ise vergi
rekortmeni olarak büyük sermaye gruplarýný ilan etmektedir. Oysa
gerçek vergi rekortmeni halktýr.

Vergi ve bütçe ile ilgili hizmeti üretenler olarak büro
emekçileri ve onlarýn örgütü olan BES, vergi politikalarý ile bütçe
uygulamalarý konusunda daha atak davranmak ve bu politikalarý
emekçi halka teþhir etmek durumundadýr. Dolayýsýyla;

1- Vergi ve bütçe politikalarýna yönelik baþta örgütlü kesimler
olmak üzere, tüm halka yönelik bilgilendirme çalýþmalarý
yapýlmasýný,

2- Alternatif �Vergi Haftasý Kutlamasý� adý altýnda bir haftaya
yayýlmýþ bir bilgilendirme, eylem ve etkinlik planlamasý yapýlmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 33

TKY uygulamalarýnýn önemli bir parçasý olarak hayata
geçirilmeye çalýþýlan performansa göre ücretlendirme sistemi hayat
bulduðunda büro emekçilerinin parçalanmasý, birbirine düþman
edilmesi, birbirini ispiyonlamasý ve bireyci-çýkarcý davranýþýnýn
da önü açýlmýþ olacak, örgütlülüðümüz bu süreçte ciddi sýkýntýlarla
karþý karþýya kalacaktýr. Halen Sosyal Güvenlik Kurumu
Baþkanlýðýnda uygulanmaya hazýrlanýlan performansa göre ücret
sistemi personel yasasýnýn da deðiþtirilmesi ile birlikte 2009 yýlý
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içerisinde tüm kamuda uygulamaya koyulacaktýr. Bu konuda etkin
bir bilgilendirme çalýþma yürütülmesini, bildiri çýkarýlmasýný ve
performans ücretinin reddedilmesini öneriyoruz.

KARAR NO: 34

ÖNERÝ: �Emek Cephesi�nin yaratýlmasý

GEREKÇE: Son yýllarda yaþananlar, Emek Platformunun
içinde yer alan devlet ve/veya hükümet yanlýsý baðýmlý kuruluþlarýn
sayesinde, en kritik alanlarda ciddi kararlar alýnmasýndan geri
durulmaktadýr. Geleneksel sendikal anlayýþlar, devlet ve/veya
hükümet güdümlü sendikalar ve kuruluþlardan bugüne kadar
emekçilere ve halka bir hayýr gelmediði, böylesi bir zeminde
baðýmsýz program da çýkartmakta KESK atýl durumda
býrakýlmaktadýr. Bu nedenle;

KARAR: Genel Kurulumuz; devlet ve hükümetten baðýmsýz,
emekçilerin sorunlarýna çözüm üretecek, emekten yana örgütlerin
oluþturduðu bir �Emek Cephesi�nin yaratýlmasý çalýþmasýnýn
yürütülmesini ve KESK Genel Kuruluna sunulmasýný karar altýna
alýr.

KARAR NO: 35

Kamu emekçileri sendikalarýnýn örgütlenme alaný 657 ve
4688 sayýlý kanunlarda belirtilen memur statüsündeki kamu
emekçileriyle sýnýrlanmýþtýr. Kamu kurumlarýnda özelleþtirme,
taþeronlaþtýrma ve esnek çalýþma uygulamalarý nedeniyle farklý
statülerde istihdam edilen binlerce kamu emekçisi örgütlenme
kapsamý dýþýnda tutulmakta ya da örgütlenme hakký olan taþeron
iþçilerinin örgütlenmesi dahi engellenmektedir. Diðer taraftan
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çalýþanlar çeþitli statü ve farklý ücretlendirmelere tabi tutularak
kendi aralarýnda rekabet eder duruma getirilmiþtir. Bu nedenle;

1- Grev ve Toplu Sözleþme hakkýnýn önündeki engellerin
kaldýrýlmasý, iþ ve çalýþma yasalarýnýn demokratikleþtirilmesi, kamu
emekçileri sendikalarýnýn, memurlar dýþýnda kalan emekçi kesimleri
de üye yapabilmesi ve tüm emekçilerin örgütlenmesinin önündeki
yasal engellerin kaldýrýlmasý için mücadele edilmesini ve bu
kesimlerin iþyerlerinde fiili olarak örgütlenmesi için çalýþma
yürütülmesini,

2- Ýþkolumuzdaki tüm emekçilerin eðitimi ve mücadele
birliðinin iþyerlerinde saðlanmasý için çalýþma programý hazýrlanarak,
iþyerlerinde farklý statülerde çalýþanlarýn ortak iþyeri (komite-
konsey-birim-meclis vb.) örgütlerinin yaratýlmasýnýn karar altýna
alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 36

4857 sayýlý Ýþ Yasasý ile iþçi sýnýfýný güvencesiz ve kölelik
koþullarýnda çalýþmaya mahkum eden AKP Hükümeti þimdi de
Personel Yasasýný deðiþtirerek kamu çalýþanlarýný güvencesiz ve
kölece çalýþmaya mahkum etmeyi istemektedir. Ancak, bilindiði
gibi kamuda uzun zamandýr yapýlan uygulamalarla fiilen sözleþmeli,
taþeron, 4/B ve 4/C olmak üzere güvencesiz çalýþtýrma biçimleri
yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Dolayýsýyla Personel Yasa Tasarýsýna karþý
etkin bir mücadele yürütülmesini, yürütülecek mücadelenin �kadrolu
ve güvenceli iþ� talebi etrafýnda, güvencesiz büro emekçilerini de
kapsayan birleþik bir mücadeleye dönüþtürülmesini, bu konuda
afiþ ve broþür çalýþmasý yapýlmasýný öneriyoruz.
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KARAR NO: 37

Sermayenin ve her türlü iþbirlikçilerin isteði doðrultusunda
emek, demokrasi ve halk düþmaný politikalar sürdürülmektedir.

Kazanýlmýþ haklarýmýzýn gaspýna, demokratik taleplerin
bastýrýlmasýna karþý, bugün her zamankinden daha fazla birlikte
davranmaya, emek ve demokrasi bloðunu oluþturmaya ve
büyütmeye ihtiyacýmýz bulunmaktadýr.

SSGSS yasasýna karþý Ýstanbul baþta olmak üzere birçok
yerde oluþturulan platformlar çok geniþ bir emek-demokrasi kesimini
kapsamasý açýsýndan örnek teþkil etmektedir.

Yerellerde, emek karþýtý ve anti-demokratik tüm uygulama
ve politikalardan etkilenen kesimlerle �emek ve demokrasi�
mücadelesini büyütmek amacýyla bir araya gelinmesine yönelik
çalýþma yürütülmesinin karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 38

Uygulanan neo-liberal politikalar, diðer alanlarda olduðu
gibi büro iþ kolunda da sözleþmeli, taþeron, 4/B, 4/C gibi güvencesiz
çalýþtýrma biçimleri yaratýrken, uzmanlaþtýrma politikalarý ile büro
emekçilerini güvencesizleþtirmekte, parçalamakta ve sýnýf içi
rekabeti gündeme getirmektedir TKY ve performans
uygulamalarýyla vahþice sömürünün önü açýlmaktadýr.

Neo-liberal politikalar sonucunda büro iþ kolunda yaþanan
dönüþümü kavramak, yaþanan çatýþmalarý su yüzüne çýkarmak
BES�in geleceðe taþýnmasý açýsýndan önemli hale gelmiþtir. Buradan
hareketle büro iþ kolundaki yeni istihdam biçimleri, TKY, norm
kadro, performans uygulamalarý, yeniden yapýlandýrma süreçleri
ve sonuçlarý, uzmanlaþtýrma politikalarý, vergi, sosyal güvenlik ve
yargý politikalarýný da içerecek iki günlük merkezi bir forum
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yapýlmasýný, bu konuda yapýlacak çalýþmalar için merkezi bir
komisyon oluþturulmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 39

Özellikle Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý�nda uygulanan, ancak baþta
Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý olmak üzere devletin çekirdek
kurumlarýnýn tamamýnda uygulamaya koyulacak olan ve var olan
büro emekçilerini uzman-uzman olmayan olmak üzere parçalayan,
uzman olamayanlarý tasfiye eden ve ücret adaletsizliðini yaratan
uzmanlaþtýrma politikasýna karþý sendikamýz neo-liberal
saldýrganlýðýn emekçiler üzerindeki baskýsýnýn bir biçimi olduðunu
örgütsel bilince çýkararak tüm büro emekçilerini kapsayan
bilgilendirme ve pratik faaliyetlerin hayata geçirilmesinin karar
altýna alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 40

Genel Kurulumuzda seçilecek Merkez Yönetim Kurulunun
6 ay içerisinde, kamu emekçileri sendikal tarihine eleþtirel/özeleþtirel
yaklaþýmýn, sendikal politikalarýn ve buna baðlý programýn
oluþturulmasýna yönelik, Olaðanüstü Genel Kurul toplamakla
görevlendirilmesinin karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 41

1977 1 Mayýs katliamýný gerçekleþtiren iktidarlar tarafýndan
Taksim alaný yýllarca emekçilere yasaklanmýþ, hak ve özgürlükler
mücadelesine saldýrýnýn bir parçasý olarak kullanýlmýþtýr.

Ancak, �77 1 Mayýs katliamýndan 30 yýl sonra tüm devrimci-
demokrat sendikalar ve siyasi çevreler tarafýndan 2007 yýlý 1
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Mayýsýnýn Taksimde kutlanmasý kararý alýnmýþ ve tüm baskýlara,
saldýrýlara raðmen emekçiler, Taksimin 1 Mayýs alaný olduðunu
ve mücadele ile kazanýlacaðýný göstermiþtir.

Mücadele ve 1 Mayýs alaný olan Taksimin bu yýl da
yasaklanmaya çalýþýlmasýna karþý, Genel Kurulumuz tarafýndan
BES örgütlülüðümüzün tamamýnýn 2008 1 Mayýsýný Taksimde
merkezi olarak kutlanmaya çaðrýlmasýnýn karar altýna alýnmasýný
öneriyoruz.

KARAR NO: 42

Emperyalist kuruluþlar IMF ve Dünya Bankasýnýn sömürü
politikalarý doðrultusunda hazýrlanarak AB üyeliði uyum yasalarý
adý altýnda iþbirlikçi hükümetlerce Personel Rejimi Yasasý
yasallaþtýrýlmaya çalýþýlmaktadýr. Bu yasa kazanýlmýþ haklarýmýzýn,
iþ güvencemizin, geleceðimizin ve örgütlülüðümüzün yok
edilmesine yönelik saldýrý yasalarýndandýr.

Ýþbirlikçi AKP Hükümeti tarafýndan önümüzdeki günlerde
çýkarýlmaya çalýþýlacak olan Personel Rejimi Yasa Tasarýsýna karþý,
Meclis Genel Kuruluna getirilmeden önce ilgili komisyonda
görüþülmesi aþamasýnda Ankara merkezli ve sonuç alýcý bir alan
eylemliliði yapýlmasýnýn karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.

KARAR NO: 43

Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Merkez
Yönetim Kurulu üyesi Meryem ÖZSÖÐÜT, 10 Aralýk 2007
tarihinde Ýnsan Haklarý Haftasýnda Ankara Kurtuluþta Kevser
MIZRAK�ýn yargýsýz infazýný protesto eden basýn açýklamasýna
katýldýðý gerekçesiyle 8 Ocak 2008 tarihinde sabah saat 07:00�de
evine yapýlan baskýnla hukuksuz bir þekilde gözaltýna alýnmýþ,
evinde yapýlan aramada kitaplýðýnda bulunan kitaplar arasýndaki
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Mahir ÇAYAN�ýn �Toplu Yazýlar� kitabý �yoðunluklu örgütsel
doküman� sayýlarak hukuksuz bir þekilde örgüt üyeliðinden
tutuklanmýþtýr.

Meryem ÖZSÖÐÜT�e yönelik bu tutumun hak ve özgürlük
mücadelesi veren bütün örgütlü kesimlere ve sendikalarýmýza
yapýlan bir saldýrý olduðu bilinciyle, halen Sincan F Tipi Kadýn
Hapishanesinde tutuklu bulunan SES Merkez Yönetim Kurulu
Üyemiz ile dayanýþma içinde bulunulmasý ve hukuksuzluklara
karþý olduðumuzun gösterilmesi amacýyla Genel Kurulumuz
tarafýndan;

Adalet Bakanlýðý önünde hukuksuz ve adaletsiz bir þekilde
yapýlan tutuklamayý kýnayan ve 15 Mayýs�ta yapýlacak duruþmaya
davet eden basýn açýklamasý yapýlmasýný,

Hukuksuz bir þekilde tutuklanmasýný kýnayan gazete ilanlarý
verilmesini,

Bütün þube ve temsilciliklerimizin konuyla ilgili yerellerde
basýn açýklamasý yapmasýný ve cezaevindeki arkadaþlarýmýzla
dayanýþma içinde bulunduðumuzu gösteren mektup ve kart
gönderilmesini,  karar altýna alýnmasýný öneriyoruz.


