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1 AĞUSTOS 2013 TARİHİNDE BAŞLAYACAK
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE 2014
VE 2015 YILININ KONULARI KARARA BAĞLANACAKTIR.

1 Ağustos 2013 tarihinde
yeni bir Toplu Sözleşme
süreci başlayacak.
4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun
hükümleri çerçevesinde belirlenecek
olan yetkili sendikalar, Hükümet ile pazarlık masasına oturacak ve 2014 ile
2015 yılının konularını karara bağlayacak.
Bu açıdan değerlendirildiğinde bu yıl
gerçekleştirilecek görüşmelerin önemi
bir kat daha artmaktadır.
Çünkü önümüzdeki iki yılı bağlamış
olacağız!

Geçtiğimiz Toplu Sözleşmede
kamu çalışanları büyük
hayal kırıklığı yaşamıştır.
Hükümete yakın olmanın ya da iktidar partisinin eteklerinde tutunarak yol almanın, taleplerin hayata geçirilmesi
için yeterli olacağını zanneden ve bu zanlarına güvenerek
bol keseden sallayanlar, kamu çalışanlarına büyük hayal kırıklığı yaşatmışlardır. Gerek Toplu Sözleşme masasında sergilenen dirayetsizlik ve beceriksizlik; ve gerekse Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’ndaki işbirlikçi ve basiretsiz tutumlar
sonuç itibariyle büyük bir başarısızlığa neden olmuştur. “Elli
yılın en iyi Toplu Sözleşmesini imzalayacağız” diyerek caka
satanlar, memur sendikacılığının tarihine kara bir geçmiş hediye etmişlerdir.
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TOPLU SÖZLEŞME MASASINI
ÇADIR TİYATROSUNA ÇEVİRDİLER
Kamu çalışanlarının sesine kulak vermeyerek, Toplu Sözleşme masasına komik tekliflerle gelen işveren tarafı, görüşmeleri oyalama
taktiğiyle yürüteceğini ve neticede sendikaların beklentilerini tatmin etmeyeceğini göstermişti.
Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecinde,
Hükümetin gayr-i ciddi tavrını gören Genel
Başkanımız sayın İsmail Koncuk, hem KESK
hem de Memur-Sen Genel Başkanlarını makamlarında ziyaret ederek 23 Mayıs 2012 tarihinde iş bırakma eylemi yapmayı teklif etmiştir.
Fakat Memur-Sen’in bu davete olumlu cevap
vermeyerek iş bırakma eylemine iştirak etmeyeceğini ilan etmiş olmasına rağmen, üyelerin
yoğun tepkisi üzerine, konfederasyona bağlı
bazı hizmet kollarında son gün kerhen iş bırakma kararı almak zorunda kalmışlardır.

Hükümet
taleplerimize
direniyor. Gücümüzü ve
kararlılığımızı göstermek için
tüm sendikalar beraber 23
Mayıs’ta iş bırakma
eylemi yapalım

23 Mayıs tarihi
görüşmelerin bitmek
üzere olduğu bir tarihtir.
Bu eylemin bir amacı
yok

Sayın Başkan o halde siz bir tarih belirleyin o tarihte yapalım.
Biz sizin belirleyeceğiniz eyleme destek vermeyi taahhüt ediyoruz.
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Toplu Sözleşme sürecinde, bir sendika, çalışanların hak mücadelesini kora kor ortaya koyarken
ve bu uğurda darp edilip biber gazlarına maruz kalırken; bir başka sendika ise Güven Park’ta
eylemsi pozlarla piknik yapıyordu.

EK ÖDEME ÖDEME ÜZERİNDEN 			
VERİLEN SÖZLER KUŞ OLDU!
2012 Mayıs ayında gerçekleştirilen ve hüsranla sonuçlanan Toplu Sözleşme görüşmeleri
başlamadan aylar önce 29 Mart 2012 tarihinde
Beyaz TV’de yayınlanan Med Cezir adlı programın canlı yayın konukları Genel Başkanımız
İsmail Koncuk ve Memur-Sen Genel Başkanı
Ahmet Gündoğdu idi. Toplu Sözleşme başta
olmak üzere, eğitimin ve kamu hayatının meseleleri canlı yayında masaya yatırıldı. Özellikle
öğretmenlerin ve akademisyenlerin ek ödeme
oranlarının artırılmaması da programın öncelikli
konularındandı. Programda Genel Başkanımız
İsmail Koncuk, Memur-Sen Başkanına taleplerimizin karşılanması için ortak hareket etme
teklifinde bulundu. Ancak, bu eylemin Hükümeti rahatsız edeceği kaygısını taşıyan Memur-Sen’den bu çağrımıza yine olumlu karşılık
alamadık.

Diyelim
ki, masaya oturduk,
700 bin öğretmene, 100 bin
akademisyene ek ödeme verilmedi.
Kamu-Sen olarak biz ilan ettik, Ankara’da
dev mitingler yapacağız, hatta iş bırakma
eylemine kadar her eylemi yapacağız. Siz
de bizimle birlikte iş bırakacak mısınız,
bizimle ortak hareket edecek
misiniz?

Kamu-Sen’in asıl
amacı Ak Parti’yi yıpratmak,
sizinle birlikte hareket etmeyiz,
iş bırakmayız.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU,
HÜKÜMETİN ELİNİ RAHATLATMIŞTIR
Toplu Sözleşme görüşmelerinin fiyaskoyla tamamlanmış ve konu Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu (KGHK )’na intikal ettirilmiştir.
25 Mayıs 2012 günü Kurul ilk toplantısını yaptı.
İşveren tarafının Kurula getirdiği tekliflerin, sendikaların beklentilerinin çok altında olduğunu ve Hükümet adına toplantıda taraf olan bürokratların teklifler üzerinde inisiyatif
kullanmaktan uzak olduğunu gören Genel Başkanımız İsmail Koncuk, sendikalara Kuruldan çekilme ve topu Hükümetin kucağına bırakma teklifini götürdü.
KGHK, 11 üyeden oluşmaktadır. Kurulun karar alma yetisine sahip olması için en az
sekiz üyenin toplantıda hazır bulunması gerekir. Aksi durumda Hakem Kurulu işleyemez
ve karar alamaz. İşte bunu sağlamak için Genel Başkanımız KESK ve Memur-Sen üyeleriyle birlikte toplantıya katılmayarak Kurulu kilitlemeyi amaçlamıştır.
Bu sağlanmış olsaydı, ücret artışlarını kucağında bulan Bakanlar Kurulu, belki daha
töleranslı davranmak durumunda kalacaktı. Kabinenin alacağı karar her durumda şimdi
muhatap olduğumuzdan daha düşük olmayacaktı.
Lakin iş bırakma eyleminde olduğu gibi Memur-Sen, yine bu davete katılmamış ve
toplantıya girerek Kurulu çalıştırmış; 2012 yılı için %4+4 ve 2013 yılı için de %3+3 maaş
artışlarını Kurul kararı olarak tescil ettirmiştir.
İnanın şimdi Sayın Başbakan Erdoğan çıksa; “Ey kamu çalışanları, biz Hükümet olarak 2012 yılında % 10+10 ve 2013 yılı için de % 15+15 zam oranı belirlemiştik, fakat bu
sendikalar elimizi kolumuzu bağladı, KGHK’nun kararı neticesinde mevcut zam oranına
mahkum kaldık” dese yalan söylememiş olur. Çünkü Anayasal bir kurul olan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararları bağlayıcıdır. Bu kararları Hükümetin uygulamıyorum
deme tercihi yoktur.
Bu açıdan değerlendirdiğimizde, Memur-Sen’in toplantıya girerek Kurulu çalıştırmış
olmasının ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılacaktır.

Toplantıya
girmeyelim, Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu karar almasın.
Topu Hükümetin kucağına
bırakalım, belki birkaç puan
daha koparabiliriz.
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Başkan doğru
söylüyor, katılıyorum.
Toplantıya girmeyelim.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU’NDAKİ
İŞBİRLİKÇİ REZALET, SENDİKAL MÜCADELE TARİHİNDE
BİR UTANÇ FOTOĞRAFI OLARAK YERİNİ ALMIŞTIR!
Yalancının Mumu İki Saat Yandı!
Bu arada şu dipnotu da vermek gerekir ki; KGHK’na Memur-Sen adına katılan Doç. Dr.
Aydın Başbuğ da işveren tarafının masaya getirdiği maaş zammı teklifine EVET oyu vererek
sendikal mücadele tarihinde eşine rastlanmayacak bir duruma vesile olmuştur.
Memur-Sen temsilcisi Başbuğ’un bu tavrının kamuoyuna yansımasından sonra kamu çalışanları arasında büyük bir infial uyanmış ve Memur-Sen’e karşı büyük tepki oluşmuştur.
Bu tepkiler üzerine, 30 Mayıs 2012 tarihinde saat 10:30’da bir basın toplantısı düzenleyen
Memur-Sen Başkanı Ahmet Gündoğdu, Genel Başkanımızı ve Konfederasyonumuzu yalan
söylemekle itham ederek, Aydın Başbuğ’un teklife evet oyu vermediğini bilakis görüşme tutanağını şerh koyarak imzaladığını açıkladı.
Gündoğdu’nun bu açıklamasına canlı TV yayınında cevap veren Genel Başkanımız İsmail
Koncuk ise; “4+4 teklifine Memur-Sen’in akademisyen üye olarak teklif ettiği Doç. Dr. Aydın
Başbuğ evet oyu verdi. Bugün Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Türkiye Kamu-Sen’i kamuoyunu aldatmakla suçladı. Memur-Sen, Aydın Başbuğ’un şerhli olarak imzaladığı metni yayınladı. Bu imza sirküsü, Hakem Kurulu’nun toplantıyı bitirdikten sonra toplantıda
görüşülen konuların tamamına yönelik imzalattığı tutanaktır. 4+4 oylaması, dün saat 18:0019:00’da yapıldı. Aydın Başbuğ buna evet dedi. Başbuğ gece 02:00’da ise Kamu Görevlileri
Hakem Kurulu’nun sonuç tutanağını şerhli imzaladı. Ben şunu söylüyorum: Bizim yalan söylediğimizi ispat ederseniz, ben Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığından istifa edeceğim. Peki
Sayın Gündoğdu, siz yalan söylüyorsanız istifa edecek misiniz?” diye sordu.
Memur-Sen’in Başkanının hesap etmediği bir husus vardı ki, o da herkesi kendisi gibi zannetmesiydi.
Ancak Aydın Başbuğ onun gibi çıkmadı!
Başbuğ, Gündoğdu’nun basın toplantısından iki saat sora memurlar.net haber sitesine verdiği mülakatta “Bizim oyların rengi bir şey değiştirmiyordu. Bir iyi niyet ifadesi olarak bu nedenle
4+4 zammına kabul oyu verdim” (http://www.memurlar.net/haber/236803) diyerek Gündoğdu’nun yalan beyanını ifşa ediyordu.

Memur-Sen’in
Kamu Görevlileri Hakem
Kurulu’ndaki temsilcisi,
Hükümetin getirdiği %4+4 zam
teklifine evet oyu verdi.

Kamu-Sen yalan
söylüyor. Temsilcimiz
Aydın Başbuğ teklife evet
oyu vermedi
Bir iyi niyet ifadesi
olarak 4+4 zammına
kabul oyu verdim.

Bütün kamu çalışanlarına söz veriyoruz:
Sizin başınızı öne eğdirecek tutumlar içerisinde olmayacağız.
Acaba iktidar partisi nasıl karşılar, kaygısıyla mücadeleden
geri durmayacağız.
En hazırlıklı şekilde masaya oturacak, taleplerimizin karşılanmadığını
gördüğümüz anda da hiçbir makama danışmadan ve hiç kimseden
çekinmeden her türlü eylemi yapacağız.
Bakanlarla düzenlediğimiz altın günlerinde ya da bürokratlarla oturduğumuz
beş çaylarında bize verilen elma şekerlerine kanarak sizlere yanlış bilgiler
vermeyecek; verdiğimiz taahhütlerin altında ezilmeyeceğiz.
İşveren tarafıyla kapalı kapılar arkasında görüşmeler yürütüp, Toplu Sözleşme
sürecini çadır tiyatrosuna döndürmeyeceğiz.
Pazarlık sürecini şeffaf bir şekilde yürütecek ve sizlere hayal kırıklığı
yaşatmayacağız.
Söz veriyoruz; Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; ilkeli,
kararlı ve mücadeleci sendikacılıktan taviz vermeyeceğiz.
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