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Değerli mücadele arkadaşlarımız,
Kasım ayı denildiğinde, Cumhuriyete, onu kuran Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine içtenlikle bağlı
olan vatansever kişilerin aklına 10 Kasım ve Atatürk gelir. Atamızın bedenen aramızdan ayrılışının 81.
Yıl dönümünde, kurduğu ve bize emanet ettiği tam bağımsız çağdaş, demokratik, laik, sosyal ve hukuk
temelinde kurduğu devletimiz için şükranlarımızı sunmak üzere 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret ederek
onun manevi huzuruna çıktık.
Özellikle TÜVASAŞ Baş temsilciliğimiz tarafından düzenlenen Anıtkabir ziyareti coşkuyla
gerçekleştirilmiştir. Anma törenine katılan arkadaşlarımız, aynı duyguları taşıyan milyonlarca insandan
biri olmanın ve o manevi havayı teneffüs etmenin verdiği memnuniyetle takdir ve teşekkürlerini ifade
etmişlerdir. Bu 10 Kasım’da da milyonlarca insan, bir kez daha "ATATÜRK'ün bu milletin bağrından
koparılamayacağı" mesajını hep birlikte vermiştir. Bu etkinliği düzenleyen ve başarılı şekilde
gerçekleştiren TÜVASAŞ Baş temsilcimiz Mesut ÖZEN kardeşime ve katılan arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum.
Sevgili dostlar, Kamu emekçileri için sendika kurma ve üye olma hakkı 2001 yılında 4688 Sayılı kanun
ile yasallaşmış, 2012 yılında yürürlüğe giren 6289 sayılı yasa ile toplu görüşmenin adı değişmiş toplu
sözleşme hakkı tanınmıştır. Bizim için bu yeni düzenleme iyimi olmuştur? Bence hayır çünkü, kamu
çalışanlarına verilen TİS (Toplu İş Sözleşmesi) hakkı; dar kapsamlı ve mutlak bir yasa değişikliğini zorunlu
kılan ve hiçbir talebin konuşulmadığı bir masa oluşturmuştur. Aylık ücretler, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücretleri gibi mali ve sosyal hakları
kapsıyor. Ama en önemli sorunlarımız olan çalışma şartları ve koşulları ile ilgili yeni bir düzenleme için
657 Sayılı Kanun üzerinden yapılması gerekiyor, fakat bunun yeri TİS masası değil TBMM’dir. Yine en
önemli sorunlarımızdan olan katsayı ve göstergeler gibi mali konular ile ilgili düzenlemelerin yeri yine
TBMM’dir. 399 Sayılı KHK içinde yetkili merci Cumhurbaşkanlığıdır. Bunlara ek olarak 4688 sayılı
yasanın, kamu otoritesini temsilen masada oturan kamu işveren heyetini TİS masasının egemeni olarak,
sendikaları ise etkisiz taraf olarak oturtması sonucu; TİS her iki yılda bir yaşanan hayal kırıklıkları yumağı
oluyor.
Bu yıl yapılan TİS'in diğerlerinden farkı yetkili sendika olarak masada yer alan Memur Sen'in bu sefer
kamu otoritesinin yönlendirmelerine, tüm baskılarına karşın dik bir duruş göstermesidir. Bu duruşunu
hala devam ettirmesi her ortamda iktidarı eleştirmesi bence önemli, değerli ve olumlu gelişmedir. 1
milyon üyeye sahip bir sendikanın "iktidara yanlışlarını ve hatalarını birilerinin hatırlatması lazım"
sözleriyle tepkisini göstermeye devam etmesini çok önemsiyoruz. Bu TİS sürecinde yaşananlar
ile, yıllardır masada yetkili sendika olarak hangi sendika oturursa otursun çalışanların lehine bir sonuç
çıkmayacağı, bu maddenin sendikaları birbirine rakip, hatta hasım haline getirmek, çalışanları
ayrıştırmak için İLO' ya aykırı biçimde kanuna konulmuştur sav'ımız doğrulanmış oldu.
• Bilindiği gibi; 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan TİS süreci, hakem kurulunun işveren heyetinin
isteği yönünde verdiği kararlar sonucu, 2020 yılı için 4+4, 2021 yılı için 3+3 ve enflasyon farkı
oldu. İki yıllık iyileştirme oranı toplamda 14.7 olarak gerçekleşecek. YHK Kararları kanun
hükmünde olduğu için bu kararlar sonrası çoğunluğunu iktidarın atadığı bürokratlardan oluşan
bir başka deyişle atanmışların seçilmişlerin üzerindeki üstünlüğü önümüzdeki 2 yılda bizleri
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biraz daha yoksullaştıracaktır. Çünkü 2 yılda ücretlerimize yapılacak % 14.7 iyileştirme oranı,
geçtiğimiz son bir yıl içinde elektriğe % 60, doğalgaza % 52, akaryakıta % 30, temel gıda
maddelerine % 50, tekel maddelerin % 60 oranlarındaki fiyat artışlarını telafi etmekten çok
uzak kalacaktır. TÜİK'in enflasyon oranı ile piyasanın oranlarının arasındaki fark neredeyse iki
katıdır.
Yoksulluk sınırı 9, açlık sınırı 3 bin liralara dayandı. Alım gücümüz % 50’nin üzerinde geriledi.
Cumhuriyet tarihinin en yüksek işsizlik oranı nedeniyle her evde neredeyse biri üniversite
mezunu iki işsiz evladımız var. Asgari ücret karşılığı iş bulabilen üniversite mezunu gençler
kendilerini şanslı görüyor. Son iki ayda 42 öğretmen adayı atanamadığı için intihar etti. Aileler
arasında toplu intiharlar başladı. Çiftçiler artık tarlalarını ekmiyor, köyler boşalıyor. Bunların
tek sorumlusu siyasi iktidar eliyle yapılan yolsuzluklar, usulsüzlüklerdir. Rüşvet ve kamuda
müsriflik sınırlarının üstünde yaşanan saltanattır.
Ancak ne yazık ki tüm bu olumsuzluklara rağmen Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına
ulaşan (1 Trilyon 95 milyar) 2020 yılı bütçesinde bu sosyal kesimlere olumlu katkı verecek
yeterli pay ayrılmamıştır. Vergi yükü yine ücretli kesimin sırtına yüklenmeye devam edilmiştir.

Geçtiğimiz hafta 3 İşçi sendika konfederasyonunun bir araya gelerek ortak açıklamada bulunmaları
umarım temsil ettikleri kesimlerin gazını almak için zorunluluktan kaynaklı bir resim verme değildir.
Umarız, samimi olarak bir araya gelmiş ve ortak hareket etme konusunda kararlılıklarını sürdürürler.
Genel sekreterimiz sayın Veli KARAMAN ile birlikte katıldığımız 16 Kasım’da yapılan Birleşik Kamu İş
genişletilmiş başkanlar kurulunda alınan kararlardan biri de; diğer 3 kamu sendikalarıyla birlikte
hareket etme teklifinde bulunmak oldu. Umarım bu teklifimize olumlu karşılık verilir. Çünkü bütçeden
daha fazla pay alabilmek için gerekli baskı oluşturacak mücadeleyi ortaya koymaya fazla zamanımız
kalmadı. Çünkü; 2020 bütçesi komisyonda kabul edilip TBMM de görüşülme aşamasına geldiğinde;
Anayasaya göre "TBMM Üyeleri Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkındaki düşüncelerini her
bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider arttırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.
Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önergeleri üzerinde değişiklik yapılmaksızın okunur ve
oylanır". Anayasa gereği SAYIŞTAY’ın kesin hesap bildirimi sonunda 2020 bütçesini hazırlayıp yıl
sonunun 75 gün öncesinden TBMM ye sunması gerektiğinden; bütçe görüşmeleri komisyonlarda
başlandı. Yani kamu çalışanlarının bütçeden kendilerine düşen payı yükseltmek için harekete geçmeye
çok zamanları kalmadı. Bir etkisi olmayan basın açıklamaları ile iktidar üzerinde baskı oluşturmak
mümkün değil. Sendikalar tabanın gazını almak için elimizden geleni yaptık mesajı vermemelidirler.
Bütçeyi hazırlayanlar üzerinde bizlerin yararına olumlu yönde bir baskı oluşturmanın tek yolu; işçi,
memur ve bu bütçenin tüm mağdur kesimlerini bir araya getirerek iş bırakma eylemi dahil ortak
hareket etmede kararlılık göstermektir. Üye sayısına endeksli sendika anlayışına sahip, üye kaydetmeyi
sendikacılık sanan sendikacılar birbirlerinden üye devşirmeyi bir kenara bırakır; Birleşik Kamu İş’in
ORTAK EYLEM teklifini kabul eder ve gerçek sendikal mücadelenin önderleri olmayı tercih ederler mi?
Bilemiyoruz...

Cihad KORAY
Ulaşım İş Sendikası
Genel Başkanı
Basın bilgi notu: Bu basın açıklamasının pdf, png ve docx uzantılı dosyasını aşağıdaki bağlantıdan
indirebilirsiniz. http://ulasimis.org/index.php/2013-10-29-08-25-43/basin-aciklamalari
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