AKP Hükümeti kamu bizmeclerinin tasfiyesi ve i~güvencesinin yokedilmesi için çalı~maba~lattı,
\i

Dünya Ticaret Örgütü'nün direktifleriyle hazırlanan
ve Türkiye tarafından da imzalanan Hizmet Genel
Anlaşması (GATS) ile Türkiye Hükümetleri sağlık,
eğitim, mühendislik hizmetleri başta olmak üzere
pek çok hizmet alanını uluslararası sermayeye
açacaklarını taahhüt etmişlerdi.
-,

22 Haziran 1998 BES'in kuruluş yılı.
Aslında BES'in kuruluşu 12 Eylül
darbesi ile kazanımlarına el konulan
işçilerin, haklarını talep ettikleri i989
yılındaki "Bahar Eylemlilikleri" ve i990
yılındaki
"Madenci
Yürüyüşleri"
dönemine rastlar.
Sayfa:3

13 yıllık sendikal mücadelemizin ilk
yıllarından itibaren, sendikal haklar ve
demokrasi mücadelesine katılan kamu
emekçilerini yıldırmak için "sürgün" bir
devlet politikası olarak uygulandı.
Sayfa:8

.-,

Hükümetten "Reform!"
Edinilen bilgiye göre Hükümetin
hazırlıklarını yürüttüğü, bütün kamu
hizmetlerinin tasfiyesini hedefleyen
ve kamuoyuna reform olarak sunulan
Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve
bu kanunu bütünleyen Yerel
Yönetimler ve Personel Rejimi Yasa
Tasarısı ile devletin toplumun temel
ihtiyaçları doğrultusunda sosyal
harcama yapmasının
sınırlandırılması ve giderek ortadan
kaldırılması hedefleniyor.

Güler Tehlikeyi Anlattı
A.Ü, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül
Ayman Güler, konuyla ilgili yaptığı
açıklamada, uygulamanın
doğuracağı kötü sonuçlara işaret
ederek, "Kamu personeli hem
"kamu"dur; hem de kamudaki
"çalışan"dır. Bu nedenle onun
çalışan olarak sahip olacağı sistem,
kamunun rengini de belirleme gücü
taşımaktadır" şeklinde konuştu.
Sayfa: 4

TOPLU SÖZLEŞME VE GREV
TALEBİMİZDEN
VAZGEÇMEYECEGİZ
Kamu emekçileri AKP Hükümetiyle
yapılacak olan 2004 yılı toplu
görüşme sürecine müdahale etmek
için 14 Ağustos 2003 tarihinden
itibaren "İnsanca Yaşamak İçin
Demokratik Bir Türkiye"
çağrısıyla Ankara Güven Park'ta
eyleme başladı.
Sayfa: 3

Sivas ve İşgal. ..

Yatılı Mezarlar!..

Dünya Barışı İçin

Sivas katliamının iO.yılında, ABD nin
"özgürlük" vaatleriyle Irak'ı işgalini
yaşadık.

1 Mayıs gecesi yine sinsice ve sanki
elimizden hiçbir şeyin gelmeyeceğini
bile bile geldi o meş'um felaket

Halkların kardeşliği için i Eylül Dünya
Barış Günü 'nde alanları doldurarak,
sesimizi duyuralım.

İş- I<.ur'daJ<.azaru!f11ar ....
200 i yılı Ağustos ayında yasanın iptal
edilmesiyle,
İş-Kur
emekçileri
sendikamızla birlikte, ekonomik ve
sosyal haklannın yasayla güvence altına
alınması için mücadele etti.
Sayfa:2

Sendikamızın
örgütsel
ihtiyaçları
gözönünde
bulundurularak
MYK
üyelerimizce,
Şube ve Temsilcilik
yöneticileriyle birlikte il örgütlenme
çalışmaları, bölge toplantıları 'ŞTK
toplantıları ile geniş katılımlı üye
toplantıları yapılmıştır.
Sayfa:6

Sayfa: 7

Sayfa:]2

. Sayfa:6

Ağustos 2003

Toplu görüşmeyi toplu sözleşmeye çevirmek

.

BİzİM ELLERİMİzDE
Yeni Bir Toplu Görüşme Süreci
Kamu emekçilerinin iş güvencesinin
yok edilmesi, esnek istihdam
koşullarında çalıştırılması, performansa
bağlı ücretlendirme, toplam kalite
yönetimi gibi yönelimlerin ve eğitim,
sağlık, yol, su gibi temel kamu
hizmetlerinin ulusal ve uluslar arası
sermayenin talanına açılmasını öngören
"Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler,
Personel Rejimi Reformunun"
gündeme getirildiği bir dönemde, yeni
bir toplu görüşme sürecine daha
giriyoruz. 4688 sayılı yasının yürürlüğe
girmesiyle 2002 yılında ilki yaşanan
toplu görüşme süreci bütün eksiklikleri
ve aksaklıkları ile birlikte yeniden
başlıyor. 2002 yılı toplu görüşmesi, 13
yıllık mücadele birikimleri ve
deneyimleriyle bir yol ayrımına gelen
kamu emekçileri için, ilk olması nedeni
ile oldukça beklenti ve heyecan
yaratmıştı. Ancak ilk düş kırıklığı yetki
ilanı ile birlikte yaşandı. Toplu
görüşmenin başlamasıyla, yasanın
herhangi bir yaptırımı olmadığından,
sadece görüşmelere dayanan bir Tİs
sürecinin sonuçta kamu emekçileri
açısından herhangi bir olumluluk
içerıneyeceği ilk deneyimle ortaya
çıktı.

Hazırlıklar Tamam
Geçen dönemin bütün eksiklik ve
olumsuzluklarına rağmen, KESK ve
bağlı sendikalarca, kamu emekçilerinin
gittikçe biriken, ekonomik, özlük,

sosyal ve demokratik talep ve
sorunlarının çözümü için, Tİs süreci
sendikal kurullarda değerlendirilerek
teknik hazırlıklar da dahilolmak üzere
tüm sürecin planlaması yapıldı. Kamu
emekçilerinin talepleri öncelikle Tİs
metninde ifade edilmiştir. Geçen yıl
olduğu gibi bu yılda öncelikle ücret
politikası tartışmaya açılmış ve temel
ücret kavramı gündeme getirilmiştir.

Ücret Politikasına Açılım
Bu yılın yoksulluk sınırı Haziran
2003 dönemi itibariyle 1.380.000.000
lira ücret temel taleplerden birisidir.
Temel ücretin yanı sıra, ücretin
belirlenmesinde öğrenim durumu,
unvan, kariyer, yapılan işin
sorumluluğu, çalışma şartları, kıdem
riski vs kriterlerinde dikkate alınması,
çalışma koşulları ve demokratik haklar
gibi konular diğer talepleri
oluşturmaktadır.

Mali Hak Talepleri
*Yoksulluk sınırının (Haziran 2003
için 1.380.000.000 lira) temel ücret
olarak baz alınması,
*873 milyon lira aylık,
"Çalışmayarı eş için 175 milyon lira
aile yardımı ödeneği,
*Her çocuk için 105 milyon lira
çocuk yardımı ödeneği,
*En az 171. milyon 500 bin lira kira
yardımı ödeneği,
*Yiyecek yardımı, ulaşım
hizmetleri, kreş hizmetleri konularında

özellikle yardımların hizmet olarak
verilmesi,
Sosyal haklarla ilgili olarak;
*Evlenme yardımı,
*Doğum yardımı,
*Mesleğe başlama yardımı,
*Doğal afet yardımı,
*Ölüm yardımı,
*Giyecek yardımı,
*Dinlenme yardımı, talep
edilmektedir.
Ayrıca 2003 yılı toplusözleşme
metninde kamu emekçileri için
herhangi bir tanımı yapılmayan meslek
hastalıkları, iş kazası ve iş güvenliği
gündeme alınarak,
*Fiili hizmet zammı,
*Tedavi yardımı,
*İş yeri hekimliği,
*Sağlık nedenleri ile çalışma
koşulları konularında talepler
belirlendi.
Ayrıca, emeklilik hakları, çalışma
süreleri, fazla çalışma koşulları, izinler
(yıllık, mazeret, doğum, emzirme,
evlenme, ölüm vb), yer değiştirme
koşulları, engelli kamu emekçilerinin
çalışma koşulları, Disiplin Kurulları ve
cezaları, kurullara katılım hakları da
toplu sözleşme gündemine alındı.

4688 Tartışmaya Açıldı
Mali ve sosyal hakların yanı sıra,
aslında uygulandığı 2 yıl boyunca
sendika yasası olma özelliğinden uzak
olduğu açığa çıkan 4688 sayılı Kamu
Görevlileri Sendikalatı Yasası
tartışmaya açılmış, sendikal hak ve

özgürlükler, işverenin hak ve ödevleri,
yasakların kaldırılması (siyaset yapma
yasağı, grev yapma yasağı, toplu eylem
ve gösteri yasağı, basına bilgi verme,
açıklama yapmaya ilişkin yasaklar vb)
demokratik talepler arasında
sıralanmıştır.
Kamu emekçilerinin 14 yıllık, sınıf
hareketinin yüzlerce yıllık mücadele
tarihi göstermiştir ki, taleplerin alt alta
sıralanarak görüşme masasında tüm
sorunların çözümü mümkün değildir.
Emek mücadelesinde, emekçilerin
kazanımlı çıkmaları sadece
görüşmelere değil, işyerlerinde,
alanlarda verilecek mücadeleye ve
güçlü eylemliliklere bağlıdır.

1 Aylık Eylem Planı
Konfederasyonumuzun yaptığı bu
tespit sonucunda, toplugörüşme süreci
ile birlikte bütçe süreci de
değerlendirilerek Ağustos ayından
itibaren başlayan i aylık eylem
programı açıklanmıştır.
Nasıl ki sendikalarımızı kurarak
sendika hakkının alınacağını dosta
düşmana gösterdiysek, grev yaparak
grev hakkının alınacağını, fiili
toplusözleşmeyi zorlayarak
toplusözleşme yapılacağını göstermek
de bize bağlıdır.
Şimdi güçlü Ankara eylemlerinin,
güçlü grevlerin ilmek ilmek örülme
zamanıdır.
Bütün kamu emekçileri,
taleplerimizi kabul ettirmek için
bugünden iş başına.

iŞ-KUR EMEKÇiLERi HAKLARI i
••
MUCADELE EDEREK KAZANDıLAR
617 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki
Kanun Hükmünde Kararnamenin
Anayasa Mahkemesince iptal
edilmesiyle birlikte Türkiye İş Kurumu
iki yıldır yasasız olarak çalışıyor.
Sendikamızın yürüttüğü mücadele
sonucunda yasa Mecliste görüşülerek
kabul edildı ve 4.7.2003 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girdi. 200 i yılı Ağustos
ayında yasanın iptal edilmesiyle,
İŞKUR emekçileri sendikamızia
birlikte, ekonomik ve sosyal haklarının
yasayla güvence altına alınması için
mücadeleyi sürdürdü.
İŞKUR emekçileri sendikamız
örgütlülüğünde yaklaşık iki yıldır
taleplerinin öznesi olarak, basın
açıklamaları ve milletvekillerine faks
çekme eylemleri gerçekleştirdiler.
Komisyon üyesi milletvekilleriyle,
iktidar ve muhalefet partilerinin grup
başkanlıkları, Genel Merkez
yöneticileri, taşrada İl Başkanlıklarıyla
görüşerek taleplerimiz iletiidi ve bu
taleplerin takipçisi olundu.
Verilen mücadele sonucunda,
çalışanların fazla mesailerinin karşılığı
olan ücretleri n ödenmesi, kurum

gelirlerinden ödeme usul ve esasları
Yönetim Kurulunca belirlenecek "Ek
Ödeme" ödenmesi kabul edilmiştir.
Bu süreç içerisinde sendikamızın
İŞKUR emekçileri ile birlikte yürüttüğü
mücadeleyi küçümseyen devlet
güdümlü sahte sendikalar, bugün bu
kazanımları sahiplenmeye çalışıyorlar.
Bu duruma artık şaşırmıyoruz. Bizler
"hak verilmez, alınır" şiarıyla hareket
ettik ve taleplerimizin takipçisi olarak
verdiğimiz mücadeleden kazanımla
çıktık. Bu kazanımlar başlangıçtır.
Yaşadığımız iki yıllık mücadele süreci
bu deneyimi bize yaşatarak öğretmiştir.
Sendikamız Türkiye İş Kurumu'nda
yetkili sendikadır.
Nisan 2003 de kurum yetkilileriyle
yapılan toplantıda., ek ödemenin
ödenmesine ilişkin çıkarılacak
yönetmelikte ve fazla mesai
ücretlerinin günün şartlarına uygun
olarak belirlenmesinde taraf olunması,
görevde yükselme sınavını kazanan
çalışanların en kısa sürede atamasının
yapılması, kurum kreşinin Temmuz ayı
içerisinde tadilatının yapılarak en kısa
sürede yeniden hizmete açılması
kararlaştırıldı.

Yeni Bir Saldırı: Kurum Kreşi
Kapatlımaya Çalışılıyor
18 yıldır hizmet veren ve Kurum
İdari Kurulunda alınan karar gereği
yaklaşık 20 milyar lira harcanarak
tadilatı tamamlanan kurum kreşi keyfi
bir şekilde kapatılmak isteniyor. Kreşin
kapatılma kararına karşı basın

açıklaması yapan sendikamız, Genel
Müdür, Müsteşar ve Yönetim Kurulu
üyeleriyle görüşerek kararın geri
alınmasını talep etti. Karar geri
alınmazsa İŞKUR emekçilerinin
demokratik tepkilerini ortaya koyarak
kararı tanımayacaklarını açıkladı.

