Ýçiþleri Bakanlýðý Çalýþanlarý Sorun ve Talepleri

Eðitimden, saðlýða Tüm
Hizmetlerin parayla alýnýr,
satýlýr bir meta haline
geldiði, kamu kurumlarýnýn
birer ticari iþletme
mantýðýyla yöneti ldiði
hizmet alanlarýn ise müþteri
durumuna düþürüldüðü bir
süreci hep birlikte yaþýyoruz.
Ýþsizliðin, güvencesizliðin,
taþeronlaþtýrmanýn esnek
ve kuralsýz performans
esaslý
çalýþmanýn
yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýldýðý
ve Sosyal Devlet olmanýn
gereði olan sosyal
haklarýmýzýn
son
kýrýntýlarýnýn da elimizden alýnmaya çalýþýlýyor olmasý ile
açýkça biz emekçiler 21 yüz yýlýn modern köleleri haline
getirilmek isteniyoruz. ancak bizler biliyoruz ki Her
geçen gün kötüleþen çalýþma ve yaþam koþullarýmýzýn
iyileþtirilmesi, insanca bir yaþam düzeyine çýkarýlmasý
örgütlü mücadelenin yükseltilmesiyle mümkün
olacaktýr.

Ýçiþleri Bakanlýðý, Valilik ve Kaymakamlýk çalýþanlarý
diðer kurumlarda çalýþanlara oranla daha düþük bir maaþ
almaktadýrlar. yine ayný bakanlýða baðlý farklý Genel
Müdürlükler de çalýþanlar arasýnda hatta ayný iþi yapanlar
arasýnda önemli oranda ücret adaletsizliði söz
konusudur. Çalýþanlar arasýndaki bu ücret adaletsizliði
yýlladýr alanlarda ifade ettiðimiz gibi Eþit iþe Eþit ücret
uygulamasýyla giderilmelidir. Kamu çalýþanlarýnýn
ücretlerinden kesilen gelir vergisinin yüksek olmasý ve
daha yýlýn ortalarýnda beþer dilimlik vergi artýrýmý
kapsamýna girilmesi sonucunda maaþlara yapýlan
yüzdelik artýþlarýn daha
fazlasý geri alýnmaktadýr.
Kamu Çalýþanlarýndan
kesilen Gelir vergisi oranlarý
düþürülmelidir.
Ýçiþleri Bakanlýðýna baðlý
kurumlarda deðiþik adlar
altýnda ödenen ek ödemeler
günün koþullarýna göre
artýrýlarak emekli
maaþlarýna yansýtýlmalýdýr.

Mülki idare hizmetine ödenen
tazminat Genel Ýdare Hizmetleri
sýnýfýna da ödenmelidir.
Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri
çalýþanlarý yaptýklarý fazla
mesainin karþýlýðýný tam olarak
alamamakta ödenenden ise hiç
bir kurumda olmayan bir
uygulama ile fazla mesai
ücretlerinden gelir vergisi
kesi lmektedir bu haksýz
uygulamaya son verilmelidir.

Ýçiþleri Bakanlýðýnýn 2010 yýlý
sonunda deðiþtirdiði görevde
yükselme sýnav yönetmeliðiyle
görevde yükselmede aranan kýrý terler deðiþtirilerek
çalýþanlar maðdur edilmektedir. görevde yükselme
sýnavlarýnda yapýlan ayrýcalýklý uygulamalar kaldýrýlmalý
tüm çalýþanlar eþit þartlarda girdikleri sýnavýn sonucunda
görevde yükselebilmelidirler.
Kaymakamlýklarda ve Nüfus Müdürlüklerinde
performans kriterleri uygulamasýna son verilmeli iþ
yükü gözetilerek yeterli sayýda personel istihdam edilmeli
teknik destek alma ve taþören iþçi çalýþtýrýlmasýndan
vazgeçilmeli tüm hizmetler güvenceli ve kadrolu
çalýþanlar eliyle verilmelidir.
Bir çok Ýl ve Ýlçede Yemekhane, servis, kreþ, lojman
vb. sosyal haklar yok olanlarda ise yetersizdir. Yemekhane
ve kreþler ihtiyaçlarý karþýlayacak þekilde düzenlenmeli,
yemek
verilmeyen yerlerde ödenmeyen iaþe bedelleri
ödenmelidir
Ýçiþleri bakanlýðýna baðlý
kurumlara ait binalarýn büyük bir
çoðunluðu fiziki olarak saðlýklý
çalýþma ve hizmet üretme
koþullarýndan yoksundur. Arþiv ve
matbaalarýn iþ saðlýðý ve güvenliði
açýsýndan kötü ve saðlýksýz olan
çalýþma koþullarý giderilmeli,
koruyucu önlemler alýnmalý ve bu
iþlerde çalýþanlara koruyucu gýda
yardýmý yapýlmalýdýr.
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GREVSÝZ TOPLU SÖZLEÞME
TOPLU SÖZLEÞMESÝZ SENDÝKA OLMAZ.
Siyasi Ýktidar, Avrupa Birliði Uyumu çerçevesinde ileri
demokrasisi gereðince 12 Eylül Anayasasýnýn
53.maddesinde deðiþiklik yaparak Grev Hakký içermeyen
Toplu Sözleþme hakkýna iliþkin Anayasal düzenlemeyi
gerçekleþtirdi. Toplu Sözleþme hakkýnýn kullanýmýna iliþkin
yasal düzenlemeleri ise 4688 sayýlý yasadaki deðiþiklikler
ile sýnýrlamak, 4688 sayýlý yasayý bugünkü halinden daha
geri bir yasa haline getirmek istemektedir.
Uluslar arasý sözleþmeler çerçevesinde bir Sendika Yasasý
ve Toplu Ýþ Sözleþmesinin oluþturulmasýna iliþkin yasal
düzenleme yapma konusunda ise demokrasiyi bir kenara
býrakarak, sadece kendi sistemini istediði haliyle devam
ettirecek bir yasal düzenleme yapmaya çalýþmaktadýr.
Toplu Ýþ Sözleþmesini toplu görüþme mantýðýyla
gerçekleþtirme amacý güden, kendi yandaþ sendikasýný
büyütmeyi hedefleyen, Grev hakkýný yok sayan,

örgütlenme özgürlüðü önündeki engelleri kaldýrmayan,
Kamu Görevlileri Hakem Kurulunu dayatan sadece kendi
belirleyeceði ekonomik haklarýn yer alacaðý bir Toplu
Sözleþme düzeneðini yasallaþtýrmak istiyor.
Kamu emekçileri; Toplu Ýþ Sözleþmesi Hakkýný sadece
mali ve sosyal haklarla sýnýrlayan, örgütlenme
özgürlüðünün önündeki engelleri kaldýrmayan, iþyeri
temsilcilerinin haklarý ve en baþta Grev hakkýna iliþkin
taleplerimizi kabul etmeyen bu yasa deðiþikliðini kabul
etmeyecektir.
Taleplerimiz kabul edilinceye kadar, KESK bütünlüðünde
fiili-meþru ve militan bir mücadele vererek haklarýmýz ve
geleceðimiz için direneceðiz.
Haklar Yasalardan Önce Gelir þiarýyla baþta GREV hakkýmýz
olmak üzere haklarýmýzý fiilen kullanacaðýz.

YAÞASIN
GREVLÝ TOPLU SÖZLEÞME
MÜCADELEMÝZ!

AK;
BÜRO EMEKÇÝLERÝ OLAR
ye, özelleþtirme ve taþeronlaþtýrmaya,

Keyfi iþten çýkarmaya, haksýz görev ve iþyeri deðiþtirme
çalýþtýrmaya karþý iþ güvencesini,
sözleþmeli ve geçici personel çalýþtýrýlmasýna, esnek ve kuralsýz
sýnda eriyip emekçiyi yoksulluða
Alýndýðý gün bitmeyen, eþitsizlik yaratmayan, enflasyon karþý
ýza yetecek bir temel ücreti,
itmeyen, performansa göre deði l, insanca yaþamam
l ücret dýþýnda iþin niteliðinden
Ýþ ortamýnýn özgürleþmesi, eþit iþe eþit ücret verilmesi, eþit teme
ilerlemelerinin kariyer ve likayat
kaynaklý ek zam ve tazminatlarýn ödenmesi, kadro/derece
elmelerde haksýzlýk ve keyfiliðin
ilkeleri çerçevesinde yapýlmasý, atama ve görevde yüks
için tem el özlü k hakl arýn ý,
önle nme si, saðl ýklý çalýþ ma koþu llarý nýn saðl anm asý
ve toplumu tanýmayý, yalnýzca
Ýnsanlýðýn bilgi ve kültür birikiminden yararlanmayý, kendimizi
e hakkýný özgürce kullandýran,
üretmeyi deðil yönetmeyi de öðrenmeyi saðlayacak, örgütlenm
Grev hakkýný yasal güvenceye alan sendikal haklarýmýzý,
Ýçeren,

Grevli Toplu Ýþ Sözleþmesi ÝSTÝYORUZ!

