İŞ GÜVENCESİ: VAZGEÇİLMEZ HAKKIMIZ! KAZANIMIMIZ!
Yıllardır çıkardığı torba yasalarla, Kanun Hükmünde
Kararnamelerle, hatta fiili ve keyfi uygulamalarla pek
çok hakkımızı tırpanlayan AKP hükümeti şimdi de; İŞ
GÜVENCEMİZE GÖZ DİKTİ.
Hükümet 657’yi kaldırmaya ve yeni bir kamu personel
rejimi getirmeye hazırlanıyor. Yeni personel rejimi sınırlı
iş güvencemizi kaldırıyor, emeklilik hakkımızı gasp
ediyor, performans sistemi ve esnek çalışma getiriyor.
Esnekleştirme ve performans kamuya uyarlanmış
biçimde bir süreden beri zaten “dememe” halinde. Bu
tamamen yeni değil. Şimdi kısıtsız ve fütursuz biçimde
yaşama geçirilmek isteniyor, Bunun için:
NEYMİŞ?
“İş güvencesi tembelliğe, işi veya hizmeti savsaklamaya,
bir kişinin yapacağı işi birden çok kişinin yapmasına yol
açıyormuş.” YALAN!
GERÇEK: 2.7 milyon kamu emekçisi olarak 78 milyona
kamu hizmeti veriyoruz. OECD ortalamasında 1 kamu
emekçisi 17 kişiye hizmet verirken, Türkiye’de 1 kamu
emekçisi 29 kişiye hizmet veriyor.
NEYMİŞ?
“Devlete kapağı atanlar yan gelip yatıyormuş. Çok
çalışanın çok kazandığı bir rekabet ve yarış düzeni
şartmış!!!” YALAN!

GERÇEK: İş güvencemizi ortadan kaldırmak için,
“verimliliği ve rekabeti artırma” gerekçesi ile
PERFORMANS ve ESNEK ÇALIŞMA allanıp pullanıyor.
AKP hükümetlerinin bugüne kadar yaptığı terfi, atama
ve “kadrolaşma” çizgisine bakıldığında en gözetilen
şeyin liyakat ve yeterlilik olmadığı açıktır.
NEYMİŞ?
“Memurların işten atılmasını kolaylaştıran
düzenlemeler olmaksızın “paralel yapı” devletten
ayıklanamazmış.” YALAN!
GERÇEK: Yukarıdaki tepişmeler ve iktidar bloku
içerisindeki çatışmalar kamu emekçilerinin
kazanımlarını budamanın kılıfı ve bahanesi haline
getirilemez.
BİZE DAYATILAN BELLİDİR:
YA YANDAŞ OLACAKSINIZ YA DA İŞTEN ATILMA
TEHDİDİ ENSENİZDE!
“Performansı iyi olan memur çok KAZANACAAAAK!”
YALAN!

Kamu hizmeti insana yöneliktir. Başlıca faaliyet
kollarımız toplumun yeniden üretimi ile ilgilidir. Bu
alanı maddi malların üretim süreçleri gibi rekabetçi
bir baskı altına almak ve sözüm ona performans
kriterlerine göre düzenlemek sadece çalışanların hak
kaybı anlamına gelmez, eninde sonunda toplumsal
olarak sağlığı, eğitimi sürdürülemez bir krize sokar.
Sağlık örneğinin vahim sonuçları ortadadır: Sadece
iş yükümüz ve sağlık harcamaları artmadı; sağlık
emekçileri adeta bir bant üretimi gibi birim zamanda
mümkün olan en çok sayıda hastayı “bakmaya/
bakamamaya” zorlanıyor ve bunun adına da
“performans” deniyor. Böylece bu hizmetin de
doğasında bulunan özen, zaman ayırma, dikkat, şahsa
özgülenmiş takip, insani ilişki vb çöpe atılıyor.
KADINLARA YÖNELİK KANDIRMACAYA BAKAR MISINIZ?
Esnek çalışmaya kadın kamu emekçileri vesile
ediliyor.
NEYMİŞ?
“Kadınlarımıza yazık değil mi? Esnek çalışsınlar,
işyerine gelmeden evden, uzaktan çalışsınlar.
Çocuklarına da baksınlar, para da kazansınlar, emekli
de olsunlar.”

Bir parmak bal meğerse şu imiş: Kamu kreşlerini
kapatalım, bakım sorumluluğunu üstlenin, iş yaşamından
ve terfi etme, emekli olma hakkından VAZGEÇİN!
NEYMİŞ?
“Amir ne iş verirse yapılacak!”
Böyle bir çalışma düzeninde hak gaspları, angarya ve
mobbing daha da artacak.
İşini kaybetmemek, işverene hoş görünmek için
mesai dışı da dahil olmak üzere fazla çalışan ve işi
parasız yapan bir kitle oluşturulacak. Angarya çalışma
serbestleşecek, neredeyse zorunlu hale getirilecek.
EMEKLİLİK FİİLEN ORTADAN KALDIRILIYOR!
Kamu emekçilerinin iş güvencesinin en önemli ayrılmaz
parçası EMEKLİLİK hakkıdır.
Emeklilik hakkı bir hak olmaktan çıkarılıp, ayrıcalıklı bir
hale getiriliyor.
En küçük itirazın iş güvencesi ve emekliliğin elinden
alınmasına yol açacağını düşünen kamu emekçisi, artık
“KUL” olacak.
YALANDAN KİM ÖLMÜŞ!
KAYITSIZ, KOŞULSUZ, SINIRSIZ BİR İŞ GÜVENCEMİZ
YOK!
657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Disiplin
hükümlerini düzenleyen 124. ve 125. Maddelerine bakın.
İşini yapmayan memuru koruyan bir ZIRH yok.

YILLARDIR HEPİMİZ KAYBEDİYORUZ!
NEYMİŞ?
“Kamuda alfabenin bütün harflerinin sıralandığı
çalışma biçimi varmış, bunu tekleştirmek,
sadeleştirmek lazımmış???”
FARKLI İSTİHDAM BİÇİMLERİNİ BİZ ÜRETMEDİK!
4/a, 4/b, 4/c, taşeron, sözleşmeli, geçici, vekil gibi onlarca
istihdam biçimi ile parçalandık, karşı karşıya getirildik.
Emeklilik yaşımız kadın ve erkeklerde 65 yaşına, prim
gün sayımız 7200’e çıkarıldı.
Emekli aylığı bağlama oranlarımız kademeli olarak
düşürüldü.
2016 yılından sonra emekli olduğumuzda çalışırken
aldığımız maaşın ancak YARISINI alacağız.
2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı torba yasayla bireysel
performans, esnek çalışma, ödünç memurluk gibi
uygulamalar çalışma hayatımıza girdi.
Hizmet sunduğumuz kamu alanı piyasaya açıldı.
Özelleştirmeler, sağlıkta ve eğitimde ticarileştirme
uygulamaları arttı.

ORTADA NE HÜKÜMETİN ORTAYA ATTIĞI GİBİ
“TOZ PEMBE” BİR TABLO VAR!
NE DE KİMİLERİNİN DEDİĞİ GİBİ
“ TARİHİ BİR BAŞARI”
Şimdi elimizde kalan ve en temel hakkımız olan
iş güvencemize GÖZ DİKİLİYOR!
Performans sistemi ve esnek çalışmayla
İŞ YÜKÜMÜZÜ ARTIRMANIN ve ANGARYA
ÇALIŞTIRMANIN HESAPLARI YAPILIYOR!
BUGÜN İŞ GÜVENCEMİZE SAHİP ÇIKMAZSAK
YARIN HEPİMİZ İÇİN ÇOK GEÇ OLACAK!
İş güvencesi hepimizin SON KALESİ’dir.
KESK olarak, iş güvencemizi korumanın tek yolunun
“Grevli toplu sözleşmeli” sendikal bir haktan geçtiğini
biliyoruz. İş güvencemizi ortadan kaldırmak için
verilecek küçük tavizlere, müjdeli açıklamalara
kesinlikle prim VERMEYECEĞİZ!
Kapımıza dayanan tehlikeye karşı başta “iş güvencesi
kırmızı çizgimizdir” diyen konfederasyonlar,
sendikalar olmak üzere 2,7 milyon kamu emekçisini,
kamu hizmetlerinden yararlanma hakları ortadan
kaldırılmak istenen tüm yurttaşlarımızı

ORTAK MÜCADELEYE
ÇAĞIRIYORUZ!

