ÖRGÜTLENDiK.
TOPLU SÖZLEŞME içiN GELiYORUZ ...
Yaklaşık 13 yıldır bir çok erıgellemeye rağmen sürdürülen kamu emekçilerinin sendikal
mücadelesi, Haziran 2001 ayında çıkarılan 4~88
sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları
Yasasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bu yasaya göre, belirlenen 11hizmet kolunda her yıl.
31 Mayıs tarihine kadar her sendika Çalışma ve Sosyal Güvenlık Bakanlığı'na üye sayısını
bildirecektir.
Bu süreçte örgütlenme çalışmalarına hız veren sendikamız büyümüş ve güçlenmiş'tir.
31 Mayıs 2002 tarihinde 36.413 üye formu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na teslim
edimiştir. Bütün bu örgütlenme çalışmaları; işveren devletten, onun temsilcisi idarelerden
ve siyasal partilerden bağımsız olarak sürdürülmüş, hatta bir çok kurumda Idarelerin keyfi
tutumu ve engellemesine karşın, yoğun bir çalışma yürütülmüştür.
BU YOGUN ÖRGÜTLENME
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1990'1ı yılların başında adeta hükümet sözcüsü gibi "memur sendika kuramaz. anayasal
engel var" diye ortaya çıkan. kurdukları vakfı bir gecede sendikaya dönüştüren,
siyasal
iktidarların "böl-parçala-yönet"
"'taktiğinın en sadık uygulayıcısı olan devlet güdümlü sahte
sendikalar bugün de aynı amaçla faaliyetlerine
devam ediyorlar. Bizler GREVLI. TOPLU
SÖZLEŞMELI, ÖZGÜRLÜKÇÜ, DEMOKRATIK BIR YASA talebiyle alanlarda gaz bombaları
yerken. onlar meclis kulislerinde "bu yasayı ne yapar da çıkarırız" derdindeydiler.
Onların
derdi, emekçileri eefalet e mahkum edenlerle, ülke kaynaklarını IMF ve Dünya Bankasına
peşke!? çekenlerle değiL, onların derdi KESK'ledir.

Değerli Kamu Emekçlleri:
Sahte sendikalar, gerçek dışı rakamlar beyan ederek suyu bulandırıp. bulanık suda balık
avlarnak istemektedirler.
Bir çok kurumda mükerrer üyelikler. haberi olmadan sendikalara
üye yapılanlar,
idari baskıyla
üye yapılanlar
vb. çeşi-tIi olaylarla
karşılaşılmıştır.
Sendikal mücadeleyle ve kültürle bağdaşmayan bu tür uygulamalarla ilgili siyasal iktidarı
ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı göreve çağırıyoruz.
Konfederasyonumuz
KESK ve SendikamLz BES yetkiyi sahte üyeliklerle değil. 13 yıl önce
alanlarda almıştır. Ancak sahte sendik~nın sahte üyeliklerinin tespitiyle,
bir kez daha
teşhir edilmesini gerekli görüyoruz.

TOPLU GÖRÜŞME SÜRECi;
Hangi 5endikalar Toplu Görüşme Yapabilecek?
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre;
Her hizmet kolunda en çok üyeye sahip sendika ile bunların bağlı oldukları konfederasyonlar
toplu görüşme yapmaya ye"tkilidir. En çok üyeye sahip konfederasyon
"temsilcisi toplu
görüşme heyetinin başkanıdır. En çok üyeye sahip diğer 2 konfederasyon
temsilcisi
de
görüşmelerde yetkilidir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, her yıl 31 Mayıs itibariyle sendikaların üye sayılarını
tespit ederek. her hizmet kolundaki yetkili kamu görevlileri sendikaları ile en çok üyeye sahip
konfederasyonu
belirleyecek ve sonuçları Temmuz ayının ilk haft.asında Resmi Gazetede
yayımlayacak.

Toplu Görüşme Ne Zaman Yapılacak?
Hizmet kolianna göre belirlenen yetkili kamu görevlileri sendikaları ve bağlı oldukları
konfederasyonları
ile Kamuışveren
Kurulu, çağrı yapılmasına gerek kalmaksızın Ağustos
ayının
on beşinci
günü.
toplanarak
toplu
görüşmeler
başlatacaktır.

Toplu Görüşmede Neler Görüşülecek?
Toplu görüşme; kamu görevlileri için uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler.
her türlü zam ve tazminatlar, fazla çalışma ücretleri, harcırah, ikramlye, lojmarı tazminatı,
doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, tedavi yardımı ve cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek
yardımlarını kapsayacaktır.

Anlaşmaya Yarıhrea Ne Olacak?
Toplu görüşme en geç onbeş gün içinefe anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat
metni ile ilgili uygun idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirecek ve kanun tasarılarını Türkiye
Büyük Millet Meclisine sunacak.

Anlaşmaya Varılamazsa

Ne Olacak?

Toplu görüşmenin tamamlanması
taraflardan
biri üç gün içinde

.

için öngürülen süre içinde taraflar anlaşamazlarsa,
Uzlaştırma
Kurulunu
toplantıya
çağırabilir.

Uzlaşt.ırma Kurulu, uyuşmazlık konularını inceler. Gerektiğinde tolu görüşme taraflarının
temsilcilerini
dinler ve beş gün içinde kararını verir. Karar salt çoğunlukla alınır.
Uzlaşma Kurulunun kararına tarafların
katılması durumunda, bu karar mutabakat
metni olarak Bakanlar Kuruluna sunulur. Tarafların Uzlaştırma Kurulu kararına katılmaması
durumunda anlaşma ve anlaşmazlık konularının tümü taraflarca
imzalanan bir tutanakla
belirtilerek Bakanlar Kuruluna sunulur.

Kurum idari Kurulu Ne Yapacak?
Kurumda en çok üyeye sahıp sendikanın temsilcileri kurumdaki işveren vekilleri ile her
yıl nisan ve ekim aylarında yılda iki kez toplanacaktır.
Kurul kurum düzeyinde kamu
görevlilerinin işyeri çalı~ma ko~uları ve kanunların kamu görevlilerine e~l~ uygulanması
konularında görüş bildirmekle görevlidır.

Toplu Görüşme Değil, Toplu 5özleşme
Yasa metnine baktığımızda, toplu görüşme sürecinin, etkili, yaptırım gücü olan bir süreç
olarak tanımlanmadığını görüyoruz. Zaten sendikalarımız ve KESK'te yasanın görüşülmesi
sürecinde bu tespiti yapmıştı.
Yukarıda da belirtildiği gibi Kamu Işveren Kurulu ile sendikaların yaptığı görüşme
sonucunda anlaşmaya varılırsa bır mutabakat
metni trnzalanrnakt.a, metin hükümete
iletilmektedir. Hükümet bu metin çerçevesinde gereKli Icrai düzenlemeleri yapmak ve yasa
tasarılarını TBMM'ye sunmak zorudadır ..Ancak süreç yine de toplu sözleşme süreci değil
toplu görüşme sürecidir, Toplu görüşme süreci, toplu sözleşmenin
bir aşamasıdır. Toplu
sözleşme süreci diye adlandırılabilmesi için, anlaşma sonucunda yeni düzenlemelere gerek
duymadan hemen uygulanabilir, bağlayıcılığı olan bir metnin imzalanması gerekir. Toplu
sözleşme sürecinde yükseltmemiz gereken en baştaki taleplerden birisi de Toplu Görüşme
değil Toplu Sözleşme talebi olmalıdır.

Taleplerimizi

Kabul E'tt.irmek için EyJemlere Hemen Başlamaliyız.

Toplu görüşmeye
her yıl Ağustos
ayının 15. günü başlanacak,
15 günde de
sonuçlandırılacaktır.
Mücadelede tatil yoktur desek de, !lurası bir gerçektir ki; Ağustos ayının 15'i ile 1 Eylül
arasında sıkıştırılacak bir süreçte sokakta olmak yetmeyecektir.
Görüşmeye
başlamadan
eylem programı başlat.ılrnah, görüşmeler
anlaşmayla
sonuç~anmadığı
takdirde
de 1 Eylül'den
itibaren
sürekli eylemler yapılmalıdır.

Grev Hakkını Kullanmalıyız.
Bu süreçte en büyük t.artışma, yasada grev hakkına yer verllrnerneşt olmasından dolayı
yaşanabilir. Ancak biz yasanın kabul edildiği günden ~u yana yasad~,. ~rev hakkın~ h.i~
değinilmemiş olunmasının grev hakkırnn yaaaklanmadıgı anlamına geldıgını ve t.aleplerirnlzi
kabul ettirilmesinin grev hakkını kullanmaktan geçtiğini söylüyoruz. Grev hakkını kullanmalıyız.

ı

(v)ETKIU SENDIKA OLACAGIZ!

Kamu emekçilerinin haklarını ısrarla ve geri adım atmadan
sürdüreceğiz. Kamu çalışanlarını eefaletıe mahkum eden
siyasal iktidarla ve bizleri bölmeye çalışan sahte sendikalarla
mücadele etmeye devam edeceğiz.

~fTOPLU

GÖRÜSMEYI
~~ TOPLU SÖZLESMEYE
CEVIRECEGIZ!
•
•
"Ben sizi dinlerim, talepleriniz işime gelirse yerine getiririm"
anlamına gelen, tek taraflı ücret belirlemesinin yasal adı
olan Toplu Görüşmeyi sizlerden aldığımız güçle, yapacağımız
eylemlerle Toplu Sözleşmeye çevireceğiz .
•••
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GREV HAKKıNı
~~ GREV YAPARAK ALACAGIZ!
Ülkemizce imzalanan uluslarara'sı sözleşmelere göre zaten
hakkımız olan, 4688 sayılı yasada yasaklanmayan grev
hakkını grev yaparak meşrulaştıracağız.

~fIŞYERI

SORU"!LARININ
~~ ıSRARLı OLACAG'IZ!

ÇÖZÜMÜNDE

Yılda iki kez toplanacak Kurum idari Kurullarında geri adım
atmadan
mücadelemizi
sürdürecek, çeşitli eylem ve
etkinliklerimizle taleplerimizin kabul edilmesi için ısrarlı
olacağız
••
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