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2022 yılı için; 600 TL seyyanen zam
+%21 maaş zammı+%3 refah payı,

2023 yılı için; %17 maaş zammı
+%3 refah payı istedik...

İYİ BİR SÖZLEŞME İMZALADIK!
"Şuradan şu kadarcık,

buradan da bu kadarcık
kazanım elde ettik"



Değerli Arkadaşım;

İktidar ve yancısı olan sendika imza al-
tına aldıkları toplu satış sözleşmesi ile yine yok-
sulluğa ve yoksunluğa mahkum  edildik. Yüksek 
dağları yaratma edasıyla işe başlayan iktidar 
yancısı sendika,

• 2022 için %21 maaş zammı, %3 refah payı ve 
600-TL seyyanen zam

• 2023 için %17 maaş zammı ve %3 maaş zam-
mı talep edip ve bu talepler için yalancı peh-
livan edasıyla akşamın dar vaktinde miting 
yaparak iktidara peşrev çeken vasat/vasatlar 
meydana çıkmadan havlu atmışltır.

Değerli Arkadaşım;

Artık serzeniş olmaktan çıkan ve bir 
küf gibi bulaştığı her kurum ve yapıyı çürüten 
liyakatsizlik en çok çalışanların öz örgütlenmesi 
olan sendikaları teslim almıştır. Bunun içindir ki, 
sendikacılığı kendilerine mevki makam ve yük-
sek maaş kapısı olarak görenler, üye ve çalışan-
ların bankalara borçlanmaları için uygun faizli 
kredi anlaşmaları, zincir marketler ve hastaha-
nelerden indirimli alışveriş yapmak, tedavi ol-
maları için anlaşmalar yapmak olarak algılıyor.

Liyakatsizlik; sendikacılığın bir hak alma, adil ge-
lir dağılımı ve demokrasi talep etmenin yanısıra 
toplumu demokratik değerlere katılmanın aracı 
olduğunu kavrayamadığından, sendikal müca-
delenin geliştirdiği başta üretimden gelen gücü 
kullanarak GREV kararı almayı veya diğer mü-
cadele araçlarını hayata geçirmeyi aklının ucun-
dan bile geçirmiyor.

Değerli Arkadaşım;

Sendikal mücadelenin tarihsel bilgi ve 
birikimine sahip olmayan ancak sendikacılık 
yaptığını iddia eden bu liyakatsizlik yüzünden 
toplu sözleşme süreci sadece yüzdelik zamlara 
indirgenmiş, iş yeri hekimi, kreş gibi yakıcı so-
runlar ile başta kadın çalışanların yaşadıkları 
sorunlar olmak üzere, iş yerlerinde yaşanan so-
runlar görmezden gelinmiştir. Kadın çalışanların 

iş yerlerinde yaşadıkları mobbing ve benzeri 
sorunların çözülmesine dair tek bir ifadeye yer 
verilmemiştir. 

İmzaladıkları ve taraf oldukları 6. dönem toplu 
satış sözleşmesi ile rutini devam ettirmiş, daha 
önce imzaladıkları veya sözde imzalamadıkları 5 
toplu sözleşmede olduğu gibi kendilerine veri-
len görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir.

Sözün bu kısmında Kamu-Sen’e dair bir kaç söz 
etmekte fayda var. Bilindiği gibi, toplu sözleşme 
sürecine girildiğinde satış sözleşmesini imzala-
yan Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK’e kendisiy-
le birlikte hareket etme çağrısında bulunmuştu.

Konfederasyonumuz tarafından yapılan değer-
lendirmede, memur sen’in yaptığı/yapacağı 
emek karşıtı ancak iktidar yanlısı tutumuna or-
tak aradığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla emekten 
yana ve çalışan mutabakatı ile bütün çalışanlar 
kapsayan bir tutumla toplu sözleşme masasına 
oturulması gerektiğini beyan etmiştir.

Buna karşın Kamu-Sen memur-Sen’le birlikte 
hareket etme karar almış Toplu sözleşme masa-
sına üzerinde anlaştıklarını açıkladıkları ellinin 
üzerindeki talep üzerinden birlikte hareket ede-
ceklerini beyan etmişlerdir. Dolayısıyla birlikte 
edeceklerini beyan ettikleri halde Memur-Sen 
tarafından imzalanan satış sözleşmesinde Ka-
mu-Sen’in üzerine sorumluluk almaması; "ben 
görmedim MİKİ yapmış" tutumu doğru değildir. 
Kaldı ki, satış sözleşmesisonrasında ki sessizliği 
sözleşme sürecindeki örtülü rızasının teyidi ola-
rak değerlendiriyoruz.

Değerli Arkadaşım;

Satış sözleşmesini imzalayan sendika 
imzalanan toplu sözleşmenin çalışanlar açısın-
dan kazanımla sonuçlandığını; ama şurada şu 
kadarcık, burada da bu kadarcık kazanım elde 
ettik diyerek, çalışanları açlığa mahkum ettiğini 
örtbas etmeye çalışmaktadır. O zaman biz ger-
çeği açıklayalım; aslında çok lafa gerek yok. Ra-
kamların diliyle fazla söze yer bırakmadan ger-
çekleşen görüldüğü gibidir. 
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Birde başta 600-TL olarak talep edilen seyya-
nen zammı alamadık amma üç ayda bir ikra-
miye aldık dedikleri sendika primi konusu var. 
Bir kez daha altını çizmekte fayda var.

İmzalanan bu satış sözleşmesi sadece fiili ola-
rak çalışanları değil, memur emekliliklerini de 
ilgilendirmektedir ve emekliler mevcut mev-
zuat çerçevesinde sendika üyesi olamıyorlar.

Yine imzalanan bu satış sözleşmesi sendika 
üyesi olamayan ve olmak istemeyen çalışan-
ları da kapsamaktadır ve sendika üyesi olma-
yan çalışanlarında bu haktan faydalanmaları 
mümkün değildir.

Kaldı ki yapılan sözleşmeye konulan özel hü-
kümle %1 altında üyesi bulunan sendika ve 
üyeleri bu haktan mahrum edilerek cezalan-
dırılmışlardır.

Kazanım olarak sunulan üç ayda bir ödenecek 
ikramiye, satış sözleşmesini imzalayan sendi-
kanın yaşayacağı üye kayıplarını önlemek için 
alınan tedbir özelliğini taşımaktadır.

Değerli Arkadaşım;

Bir kez daha söylüyoruz gerçek bir 
toplu iş sözleşmesi Grev hakkını içe-

ren bir sendika yasasıyla mümkündür. Grevli 
toplu iş sözleşmesi yasası yasasının çıkması ve 
yapılacak toplu sözleşmenin kazanımla sonuç-
lanmasında ortak mücadeleye ihtiyacımız var. 

Değerli Arkadaşım;

Biz geçmişte olduğu gibi bugünde bir-
likte hareket etmediğimiz bir mücadalenin ka-
lıcı bir kazanıma dönüşmeyeceğini bilen yer-
den diyoruz ki, Mücadeleye ortak ol, birlikte 
değiştirelim.

Gerçek Toplu İş Sözleşmesi
Grev Hakkını İçeren
Sendika Yasası İle

Mümkündür!

TARAF OL!


