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SENDÝKAMIZDAN HABERLER
SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN
GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken

Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 24 - 25
Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ankara'da Ýçkale Oteli konferans salonunda
yapýldý.
Devlet Bakaný Murat BAÞESGÝOÐLU'nun da katýldýðý Genel
Kurulumuzda, toplantýyý idare etmek üzere Divan Baþkanlýðý'na Tarým ve Kredi
Kooperatifleri Birliði Genel Müdürü Bedrettin YILDIRIM, Katip üyeliklere ise
Bursa Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ali ALTUNTAÞ, Antalya Ýl Özel Ýdaresi
Genel Sekreteri Dr.Birol EKÝCÝ ile Erzurum Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri
Ramazan SODAN seçilmiþlerdir. Divan Baþkanlýk Heyetinin yerini almasýndan
sonra Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Aziz Þehitlerimizin anýsýna saygý
duruþu yapýlmýþ ve akabinde Ýstiklal Marþý okunmuþtur.
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Genel Kurul Baþkanlýk Divaný saygý duruþunda

Daha sonra Genel Sekreterimiz Adnan ÇÝÇEK 25.Olaðan Genel Kurulumuzun
sendikamýzýn 40.kuruluþ yýldönümüne rastlamasý münasebetiyle sendikamýz hakkýnda
açýklayýcý ve tanýtýcý bilgileri ihtiva eden "Dünden Bugüne TÜHÝS" konulu görsel tanýtým
sunusunda bulunmuþtur..

Genel Sekreterimiz Adnan ÇÝÇEK Sendikamýzýn tanýtým sunusunu yaparken
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Devlet Bakaný Murat BAÞESGÝOÐLU ile Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkaný
Sadýk YAMAÇ Genel Kurula hitaben birer konuþma yapmýþlardýr.

Devlet Bakaný Murat BAÞESGÝOÐLU'nun Genel
Kurulumuzda Yapmýþ Olduðu Konuþma:
“Sayýn divan, kamu kuruluþlarýmýzýn çok deðerli temsilcileri, deðerli çalýþma arkadaþlarým, öncelikle hepinizi hem
hükümetim hem þahsým adýna saygýyla selamlýyorum.
Sendikamýzýn 25.Genel Kurulunun hepimize, çalýþma
hayatýmýza hayýrlý olmasýný ve Sendikamýza daha nice 40 yýllar
geçirmesini diliyorum. Gerçekten geride baþarýlý 40 yýl býrakmýþ
Türk çalýþma hayatýna, çalýþanlarýmýza, kurumlarýmýza önemli katkýlar saðlamýþ
sendikamýzýn bu baþarýlý faaliyetlerinin devam etmesini yürekten temenni ediyor ve
bugüne kadar sendikamýzýn çeþitli kademelerinde görev yapmýþ bütün yönetici
arkadaþlarýmýza da vermiþ olduklarý hizmetler için teþekkürlerimi sunuyorum.
Deðerli katýlýmcýlar, deðerli genel kurul delegeleri. Bizim çalýþma hayatýmýz
sizinde bildiðiniz gibi üçlü bir yapý üzerine inþa edilmiþtir. Ýþçi, iþveren ve hükümet
olarak taraflar teþkil edilmiþtir ve bu üçlü yapý son zamanda baþta ILO çevreleri olmak
üzere Avrupa Birliði ile artýk kurumsallaþmýþtýr. Herhangi bir mevzuat deðiþikliði olacaksa mutlaka bu üçlü yapýdan geçmektedir. Çalýþma iliþkilerinde yeni bir düzenleme söz
konusu ise yine bu üçlü yapýda istiþare edildikten sonra yasal mevzuata bu þekilde
derc edilmiþtir. Zaten biz de bundan esinlenerek son yapmýþ olduðumuz iþ kanunu
deðiþikliðinde üçlü danýþma kurulu diye bir kurumu mevzuatýmýza dahil ettik. Ýþçi, iþveren ve hükümetin birlikte, ayný masa etrafýnda buluþtuklarý gerek mevzuat çalýþmalarýnda, gerekse çalýþma hayatýmýz ile ilgili iliþkilerin düzenlemesinde bu üçlü yapý
adete bir miheng taþý olmuþtur. Böyle de olmasý gerekir. Çalýþma iliþkilerinde ister
kamu olsun ister özel sektör olsun, katýlýmcý bir anlayýþý benimsemek zorundayýz. Artýk
geçmiþte olduðu gibi çalýþma iliþkilerinde, endüstriyel iliþkilerde bu katý anlayýþ çalýþma hayatýndan silinmiþtir. Sadece çalýþma hayatýnýn aktörlerinden birinin çok ön planda olduðu, diðer aktörlerin veyahut da diðer kesimlerin yeterince katký vermediði bir
sistemin sürdürülmesi mümkün deðildir. Bugün geldiðimiz sistemde artýk dünya þöyle
bir konsepti kabul etmiþ durumda. Esneklik ve güvenlik denilen hem çalýþma iliþkilerinde iþletmelere esneklik tanýyan hem de çalýþanlarýmýzýn güvenliðini saðlayan bir
ortak formül üretildi. Filex security dedikleri Türkçeye esneklik ve güvenlik olarak
çevirebileceðimiz yeni bir çalýþma iliþkisi ortaya çýkmýþ durumda. Þimdi ülkeler belki
birbirine zýt gibi görünen bu iki kavramý baðdaþtýrmanýn yollarýný arýyorlar. Bunu kim ne
derece baþarýlý yapabilirse, kim ne derece ileriye götürebilirse çalýþma hayatýnda
huzur, barýþ ve verimlilik o derece artacaktýr. Bizim inancýmýz budur. Esneklik, yeni iþ
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kanunumuzla çalýþma hayatýmýza girdi. Bilindiði üzere artýk tam istihdam kavramý
çalýþma hayatýnda eski konumunu devam ettiremiyor. Bir takým yeni çalýþma usulleri
ortaya çýktý. Part-time çalýþma, evde çalýþma, kýsmi çalýþma gibi yeni yeni çalýþma
modelleri hayatýmýza girdi. Bugün çoðu Avrupa ülkeleri toplam istihdamýn en az %1520'sini esnek çalýþma biçimleriyle karþýlamaktadýrlar. Bu tabi bizim çalýþma hayatýmýza
yeni girdiði için özellikle sendikalarýmýz tarafýndan tepkiyle karþýlandý. Tam istihdama
alýþmýþ, sabah saat 08.00'de iþe baþlayýp akþam 17.00'de iþini terk etmeye, 25 yýl 30
yýl sürekli ayný iþyerinde çalýþmaya alýþmýþ insanlar için gerçekten biraz kabullenilmesi zor bir durum. Ama bu bizim tercihimize baðlý deðil. Bu küreselleþmenin ve dünyadaki endüstriyel iliþkilerin geldiði bir nokta. Onun için biz de mevzuatýmýza ve çalýþma
hayatý pratiðimize mutlaka bu esnek çalýþma modellerini ve þekillerini koymak zorundayýz. Çünkü iþletmelerimiz verimli olmak zorunda. Ýþletmelerimiz uluslararasý rekabette ayakta durmak zorunda ve maliyet unsurlarýný da hesap etmek durumundadýrlar.
Onun içinde çok esnek olmalarý lazým. Gelen taleplere anýnda cevap verebilecek bir
organizasyon yapýsýna sahip olmalarý lazým. Bunu temin edecek hususlar aslýnda
bizim iþ kanunumuzda þu anda mevcut. Ama, tam anlamýyla da uygulamaya geçti mi
derseniz, henüz daha geçmedi. Çünkü, bundan önceki toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerinde özellikle iþçi sendikalarýmýz bu esnek çalýþma hükümlerinin hep ileriye
ertelenmesi konusunda talepte bulundular. Yavaþ yavaþ artýk iþçi sendikalarýmýzýn da
bu esnek çalýþma modellerinin hayatýn bir gerçeði olduðunu anlamalarý gerekiyor. Hep
birlikte gelmemiz gereken noktanýn iþin korunmasý olduðunu bütün taraflar olarak
kabul etmemiz lazým. Evet taraflarý da koruyacaðýz ama öncelikle iþin korunmasý, iþin
yaratýlmasý çalýþma hayatýnýn en önemli noktasýdýr. Eðer iþ yoksa, saygýn bir iþ yoksa
orda iþçi hakkýndan, sendika hakkýndan ve diðer haklardan bahsetmek mümkün
deðildir. Onun için hem iþi korumamýz lazým hem iþin kaliteli ve sürdürülebilir olmasý
lazým. Ondan sonra da bu iþyerinde katýlýmcý bir anlayýþla çalýþanlarýmýzý da yönetime
katarak verimliliði, kaliteyi ve üretkenliði saðlayacak bir çalýþma ortamýný kurmamýz
gerekiyor ki bunu birçok iþletmemiz bugüne kadar baþarýyla sürdürmektedir.
Deðerli katýlýmcýlar,
Türkiye'deki sendikal hayat birçok açýdan önemli. Birincisi ülkemizdeki
demokrasi açýsýndan, sendikacýlýðýn sosyal hayattaki ve sivil toplum hayatýndaki yeri
ve önemi açýsýndan önemli. Türkiye'de sendikacýlýðý, ister iþçi sendikacýlýðý ister iþveren sendikacýlýðý olsun güçlendirmek zorundayýz. Yani sendikacýlýk sadece meslek
mensuplarýnýn özlük haklarýný koruyan bir organizasyon deðil ayný zamanda ülkemizde
demokrasinin ve uluslararasý standartlarýn yerleþmesine de katký saðlayacak önemli
bir sivil organizasyondur. Sendikacýlýðý daha geniþ manada anlamamýz gerekiyor.
Ýkinci önemi Avrupa Birliði sürecinde Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerinde
istenen noktaya gelebilmesi için baþta ILO olmak üzere Avrupa Birliði tarafýndan
sendikal hayat denetlenmektedir. Her yýl ilerleme raporlarýn da Türkiye'de sendikal
harekette þunlar eksiktir, þunlar eksiktir, diye karþýmýza çýkmaktadýrlar. Gerçi biraz
orada Türkiye'ye haksýzlýk ediyorlar.
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Özellikle iþçi sendikacýlýðý konusunda Türkiye þu anda birçok Avrupa ülkesinden ileridir. 1930'larda bizim ilk iþ kanunumuz çýkmýþtýr. 1950'li yýllarda sendikal
hareket Türkiye'de mevzuatýmýza dahil edilmiþ ve o günden bu güne kadar da çalýþma
hayatýmýzda en etkili þekilde yürütülmektedir. Avrupa Birliði'ne üye çoðu ülkede daha
iþveren sendikasý yokken Türkiye'de iþveren sendikasý vardý. Yani bu anlamda
Türkiye'yi biraz haksýz eleþtirdikleri kanaatindeyim. Ancak bizdeki yeni bir geliþme
kamu sendikacýlýðýdýr, Kamu görevlileri sendikacýlýðýdýr. Bilindiði gibi kamu görevlileri
sendikalarý tam anlamýyla iþçi sendikalarý gibi her türlü enstrümana sahip bulunmamaktadýr. Toplu sözleþme haklarý, grev haklarý yoktur. Sadece toplu görüþme haklarý
bulunmaktadýr. Bir geçiþ dönemi olarak kabul edilmiþtir. Ama iþin sonunda kamu
çalýþanlarýmýzýn da geleceði nokta iþçi sendikalarýnda olduðu gibi toplu sözleþmeli ve
grevli sendikacýlýktýr. Yani sendikadan bahsediyorsak sendikal durumun tanýmýþ
olduðu imkanlarý da çalýþanlarýmýza saðlamamýz gerekmektedir.
Ama burada bizim sýkýntýmýz þudur. Türkiye'de kamu personel rejimi maalesef
saðlýklý bir iþleyiþ içerisinde deðildir. Ýþte geçen dönemde bir kamu personel rejimi
reformu yapma gayretleri oldu. Ama belirli nedenlerle istenilen bir duruma gelemedi.
Þimdi öncelikli iþlerimizden birisi bir kamu personel rejimini hayata geçirmek, kurumlarýmýz arasýndaki ücret dengesizliðini, diðer farklýlýklarý giderecek bir sistemi uygulamaya koymaktýr. Devlet adýna asli görev yapan memur diyebileceðimiz kavramý bir
tarafa koyup onun dýþýnda bütün çalýþanlarýn çalýþan kavramý altýnda ifade edildiði
genel bir istihdam þeklini benimseyebilirsek o zaman Türkiye'de iþçi sendikacýlýðý da,
memur sendikacýlýðý da birleþir. Hem sendikacýlýk güçlü olur, hem de sendikalarýmýz
böyle parça parça pazarlýk yapma külfetinden kurtulmuþ olurlar.
Benim þahsi görüþüm. Türkiye'de kamu sendikacýlýðýnýn da memur
sendikacýlýðýnýn da geleceði noktanýn bu olmasý gerekir. Ayrý ayrý iþçi sendikasý,
memur sendikasý ayýrýmýný uzun süre çalýþma hayatý taþýyamaz.
Özellikle kamuda çalýþan iþçi sayýsý gün geçtikçe azalmaktadýr. Kaynak son
derece kýsýtlýdýr. Memurlarýn sayýsýný devletin hizmetlerinin yürütülebilmesi için belli bir
sayýda asgari olarak tutmak zorundasýnýz. Dolayýsýyla ikisini birlikte ayný havuzda
mütalaa ederek Türkiye'de güçlü bir sendikacýlýk yaratmak mümkündür ve iþin geleceði
nokta budur diye tahmin ediyorum. Ama bunun için bir kamu personel rejiminin çýkartýlmasý lazým. Personel rejiminin sadece sendikal haklar, hürriyetler açýsýndan deðil, bir
sosyal güvenlik rejimi açýsýndan ve diðer memurlarýmýzýn özlük haklarý, terfileri, iþe
alýnmalarý, yükselmeleri açýsýndan da derli toplu, adil, objektif bir reforma ihtiyacý
olduðunu ifade etmek istiyorum.
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Deðerli arkadaþlar,
Her ne kadar sendikamýzýn adý kamu iþverenleri sendikasý olsa da özel sektördeki sendikalar kadar sendikal hayata önemli katkýlar saðlamýþtýr. Bundan sonra da
bu katkýlarý artýrmak zorundayýz. Þu anda dünyada ve Türkiye'de özellikle iþçi
sendikacýlýðýnda sýkýntýlý bir süreç yaþanmaktadýr.
Küreselleþmenin yol açtýðý sýkýntýlardan, yeni çalýþma biçimlerinin çalýþma hayatýmýza girmesinden dolayý sendikalar üye bulmakta, üye kaydetmekte zorlanmaktadýrlar. Ama bir taraftan da sendikal hareketin yaþamasý lazým. Demokrasi için yaþamasý lazým. Çalýþma hayatýmýzdaki barýþ için yaþamasý lazým. Dolayýsýyla bu süreçte
onlarla iþbirliði yapmak ve kendi iþyerlerimizdeki kurulu sendikalarý bu anlamda yönlendirmek gibi kamu iþveren sendikalarýnýn da bir görevi olduðuna inanýyorum. Ýkincisi,
sendikalarýmýzýn iþyerlerimizde çalýþanlarýmýzý verimlilik, etkinlik ve kaliteli üretim
konusunda da eðitmeleri, onlara yol göstermeleri lazým. Çalýþanlarýmýzýn, iþçilerimizin
daha etkin, daha verimli bir performans saðlamalarýný temin etmek için eðitim süreçlerinden geçirmek, teþvik etmek gibi bir vazifeyi de sendikalarýmýzýn üstlenmesinde
fayda var diye düþünüyorum.
Onun dýþýnda iþ saðlýðý ve güvenliði konusunda çalýþanlarýmýzý eðitmekten, bu
konuda iþveren olarak alýnabilecek tedbirleri almaktan da kaçýnmamalýyýz. Maalesef
Türkiye'de iþ kazalarýndan ve meslek hastalýklarýndan çok insanýmýzý kaybediyoruz.
Halbuki, bunlarýn bir çoðu önlenebilir kazalardýr. Bilhassa inþaat iþkolu baþta olmak
üzere iþ kazalarý ülkemizde çok cereyan etmektedir ve alýnmayan tedbirlerden dolayý
bir çok insanýmýz çalýþma hayatýndan çekilmekte, hayatýný kaybetmektedir. Hem birey
olarak, hem ekonomi olarak hem de iþletmeler açýsýndan bu konuda da önemli bir
maðduriyetle karþý karþýyayýz. Bunu gidermek için de iþletmelerimizde iþ saðlýðý ve
güvenliði konusuna çok dikkat etmemiz lazým. Bu konudaki sorumlu arkadaþlarýmýzý
devamlý olarak eðitmek ve onlarýn bu konuda duyarlý olmalarýný saðlamak, bu konuda
yaþadýðýmýz maðduriyetleri önleyebilir diye düþünüyorum.
Bu genel kurul kamu iþverenleri sendikamýz TÜHÝS'in yeni üyeleri ile de
tanýþtýðý bir genel kurul hüviyetini taþýmaktadýr. Köy Hizmetlerinin yeni yapýlanmasý ile
birlikte Köy Hizmetlerinde çalýþan personelimiz iþletmeleriyle birlikte il özel idarelerine
devredilmiþtir. Dolayýsýyla il özel idareleri sendikamýzýn yeni üyeleri oldular ve bu ilk
genel kurulda temsil ediliyorlar. Bence sendikamýza büyük bir güç kattýlar. Ýnþallah
önümüzdeki dönemde il özel idarelerinden gelen arkadaþlarýmýzýn tecrübeleri ve
birikimleriyle sendikamýzýn geliþmesine daha önemli katkýlar vereceklerine inanýyorum.
Tabi il özel idarelerimiz sendikal yaþamda yeni iþveren olduklarý için belki baþlangýçta
bazý tereddütler geçirmiþ olabilirler. Ama, çerçeve toplu sözleþmelerle birlikte
zannediyorum her ilde belki yaþanmasý muhtemel toplu sözleþme görüþmelerindeki
sýkýntýlar en asgariye indirilmiþ, merkezi bir anlayýþ içerisinde bu toplu sözleþme
görüþmeleri de tatlýya baðlanmýþtýr. Ýki dönemdir gerçekten kamu iþveren sendikalarý
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olarak iþçi sendikalarýyla medeni bir diyalog içerisinde çok baþarýlý bir þekilde toplu iþ
sözleþmesi görüþmeleri yürütülmüþtür. Sýkýntýsýz, sancýsýz bir toplu iþ sözleþmesi süreci yaþanmýþtýr.
Herhangi bir greve veyahut da herhangi baþka olumsuz bir yola baþvurulmadan bu toplu sözleþme görüþmeleri, hem de iyi düzeylerde bitirilerek ülkemizde
çalýþma barýþýnýn korunmasýn da önemli bir katký saðlamýþtýr. Bu süreç gayet iyi bir
þekilde yönetilmiþtir.
Netice olarak sözlerimi toparlamam gerekirse deðerli katýlýmcýlar, sendikal
yaþam çalýþma hayatýmýzýn bir gerçeðidir. Bunu yok sayamayýz. Sendikacýlýðý ve
sendikal mevzuatýn gereklerini benimseyerek hayata geçirirsek iþçilerimizle birlikte,
çalýþanlarýmýzla birlikte iþletmelerimizde çalýþma barýþýný saðlamýþ oluruz. Ayrýca, çok
verimli, üretken bir iþletmeye de sahip oluruz diye düþünüyorum.
Bunun dýþýnda sosyal diyalogun geliþmesine de sendikamýzýn önemli katkýsý
olmuþtur. Ülkemizde kurumsallaþan bir sosyal diyalog mekanizmasýna ihtiyacýmýz var.
Ýnsanlarýmýz maalesef birbirini anlamada, birbirini dinlemede fazla duyarlý deðiller. Kim
yüksek sesle baðýrýyorsa onun sesi bazen ulaþýyor. Sosyal diyalog bu deðildir.
Sosyal diyalog karþýlýklý oturarak ayný masa etrafýnda akýlcý çözümler üretmektir. Bazý yanlýþ algýlamalarýmýz var. Mesela, iþsizlik deniliyor. Ýþsizlik sanki hükümetin
boynuna asýlmýþ bir levha. Ýþsizlikten aslýnda hükümet kadar iþçi sendikasý, iþveren
sendikasý da sorumludur. Sosyal güvenlik deniliyor. Bütün hesabý kitabý siyasi iktidardan soruluyor. Aslýnda böyle deðil. Sosyal güvenlik kurumunda bugün bütün
sendikalarýn temsilcileri bulunmaktadýr. Aslýnda siyasi otorite oranýn yönetimini sosyal
taraflara, iþçi ve iþverenlere býrakmýþ bulunmaktadýr. Ama hesap sorulmaya geldiði
zaman tek hesabý hükümet veriyor. Onun için herkesin bu alanlardaki sorumluluðunu
hatýrlamasý lazým ve o sorumluluðun gereklerinin yerine getirilmesi lazým. Sosyal
diyalogdan kastedilen budur. Yoksa bir sendika olarak ben o toplantýda konuþtum
sadece kendi mensuplarýmýn taleplerini dayattým, direttim, olmadý ben çekiyorum gidiyorum. Böyle sosyal diyalog olmaz. Sosyal diyalog makulde buluþabilmektir, makulde
uzlaþabilmektir.
Ben bir sene evvel Almanya'da bir toplantýya katýldým. Toplantýda Çalýþma
Bakaný, iþçi sendikasý, iþveren sendikasý temsilcisi bulunmakta. Þimdi iþçi sendikasý
baþkaný dert yanýyor. Hükümetle iþverene diyor ki, iþsizliði tamamen benim sýrtýma yýktýnýz. Siz de biraz yardýmcý olun. Çalýþma Bakaný da diyor ki, siz iþverenlerle iþçiler
aranýzda anlaþýn. Eðer bir sýkýntý olursa bana gelin, ben de siz yardýmcý olayým diyor.
Türkiye'deki tablonun tam tersine. Türkiye'de iþsizlik denildiði zaman direk ilgili bakandan hesap sorarlar genelde. Bu mantaliteyi deðiþtirmemiz lazým. Herkesin elini taþýn
altýna sokmasý lazým. Arkadaþlar, bu ülke ancak böyle kalkýnýr. Bazýlarýmýz tribünde,
bazýlarýmýz sahanýn ortasýnda olursak biz bu 70 milyonluk ülkeyi bu bölgenin lider ülke174
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si konumuna getirmekte zorlanýrýz. Bir kýsým çok çalýþýyor, gecesini gündüzüne katýyor, bir kýsým kenardan bakýyor bu yok. Herkesin oyuna girmesi lazým. Herkesin enerjisini bu nehre akýtmasý lazým. Bu ülkeyi biz ancak böyle kalkýndýrabiliriz. Benim görebildiðim gerçek budur.
Bir diðer husus var. Onu da söyleyip sözlerimi bitireyim. Kamunun etkinlik, verimlilik ve hýzlý davranabilme yeteneðini bizim geliþtirmemiz lazým. Bizim dýþýmýzdaki
özel sektör çok hýzlý, çok çok hýzlý. Eðer kamu olarak biz özel sektörün bu hýzýna cevap
veremezsek o zaman iþler topallýyor. Onun için kurumlarýmýzý çok hýzlý hareket edebilen, gelen taleplere karþý anýnda, saðlýklý, doðru kararlar verebilen kurumlar haline
getirmemiz lazým. Ýþte hep þikayet ediyoruz bürokrasi, bürokrasi diye. Bürokrasinin de
kendi içinde zorluklarý bulunmaktadýr. Kolay deðil, bir sürü denetim mekanizmasý var,
teftiþi var, þunu var, bunu var. Geçmiþte yaþadýðýmýz baþýmýzdan geçen bir takým
hadiseler var. Bunlarýn sizin motivasyonunuzu etkilediðinin farkýndayým. Uzun yýllar
beraber çalýþtýðýmýz arkadaþlar var. Ama iþinizi doðru yaptýktan sonra hesabýnýzý
herkese rahatlýkla verebilirsiniz. Ondan da fazla tedirgin olmayýn. Ülkemizin kalkýnmasý
için, geliþmesi için bugüne kadar yapmýþ olduðunuz gayretlere inþallah bundan sonra
da ayný þevk ve heyecanla devam edin. Bizim ülkemiz büyük bir ülke. Ýmkanlarý, fýrsatlarý çok olan bir ülke.
Bir çok avantajýmýz var. Ýnþallah bu avantajlarýmýzý iyi kullanacaðýz, sorunlarýmýzý ve yüklerimizi azaltýp, bu bölgede, bu coðrafyada daha çok güçlü, sözü dinlenir bir ülke haline geleceðiz. Bizim yaþadýðýmýz coðrafya bize bunu emrediyor. Onun
için bulunduðumuz mekanda, konumda çok çalýþacaðýz, çok üretken olacaðýz.
Ben tekrar bu genel kurulunuzun sizlere, çalýþanlarýnýza, iþletmelerinize,
kurumlarýnýza hayýrlý olmasýný diliyorum. Görev yapan yönetim kurulu arkadaþlarýmýza
teþekkür ediyorum. Sayýn Genel sekreterimize teþekkür ediyorum. Gerçekten baþarýlý
bir arkadaþýmýz. Türkiye'de sendikacýlýk konusunda uzman arkadaþlardan biri. Türk
Hava Yollarý grevini sað olsun Adnan beyin büyük katkýlarýyla dokuza beþ kala direkten döndürdük. Þöyle bir hesap ettim. Grevin olmamasý ülkeye 500 milyon dolarlýk bir
artý saðladý. Yani sendikal yaþam bu açýdan da önemli. Maliyeti çok fazla olan bir þey.
Onun için kendisini kutluyorum. Tüm çalýþma arkadaþlarýna da teþekkür ediyorum.
Hepinizi saygýyla, sevgiyle selamlýyorum.”

175

TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi

Cilt: 21, Sayý: 2 - 3

Kasým 2007 - Þubat 2008

Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Sadýk YAMAÇ'ýn Genel
Kurulumuzda Yapmýþ Olduðu Konuþma:
“Sayýn Bakaným,
Sayýn Divan,
Üye kuruluþlarýmýzýn deðerli yönetici ve temsilcileri,
Kýymetli misafirler,
Sendikamýzýn 25. Olaðan Genel Kurulunu onurlandýrdýðýnýz için hepinizi þahsým ve Yönetim Kurulu adýna
saygýyla selamlýyorum.
Üye kuruluþlarýmýzýn deðerli temsilcileri,
Sendikamýzýn 19.11.2005 tarihinde yapýlan 24. Olaðan Genel Kurulunda
Yönetim Kurulu olarak bizlere verdiðiniz güven ve desteðe layýk olmaya ve görevimizi
mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmeye çalýþtýk.
Sendikamýz TÜHÝS'in 25.Olaðan Genel Kurulunu gerçekleþtirdiðimiz bu günde
sendikamýzýn 40'ýncý çalýþma yýlýna da girmiþ bulunmaktayýz. 40 yýldýr çalýþma hayatýnda çok önemli görevler üstlenen ve bugün itibariyle iþveren sendikacýlýðýnda çok önemli baþarýlara imza atan sendikamýza kurulduðu günden bugüne kadar desteklerini
esirgemeyen herkese, teþekkürlerimizi siz deðerli genel kurul temsilcileri adýna, þahsým ve yönetim kurulu adýna sunmak istiyorum.
Sayýn Bakaným, deðerli konuklar,
Sendikamýz TÜHÝS, bu gün Türkiye'nin en büyük iþveren sendikasý konumundadýr. yaptýðý iþler itibariyle bir sendikanýn da ötesinde bir konfederasyon görevini
yerine getirmektedir. sendikalar bir iþkolunda kurulup faaliyetlerini sadece bu iþkolunda sürdürürlerken kamu iþveren sendikamýz TÜHÝS bugün itibariyle 2821 sayýlý
Sendikalar Kanununun 3.maddesinin kendisine verdiði yetki çerçevesinde 28 iþkolunun 15'inde iþçi sendikalarýyla muhatap olmakta, bu sendikalarla toplu iþ sözleþmesi
faaliyetlerini sürdürmektedir. üyesi bulunduðumuz Türkiye Ýþveren Sendikalarý
Konfederasyonu (TÝSK)'nda bulunan 22 iþveren sendikasý arasýnda da gerek üye iþyerleri sayýsý itibariyle, gerekse de üye iþyerlerinde çalýþan iþçi sayýsý itibariyle de en
büyük iþveren sendikasý olma özelliðini taþýmaktadýr.
Kamu Ýþveren Sendikamýz toplu iþ sözleþmesi faaliyetlerinin yan ýsýra diðer iþveren sendikalarýnda olmayan ancak sadece Kamu Ýþveren Sendikalarýna 4688 sayýlý
kanunla yüklenen yükümlülükleri de yerine getirmektedir.
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Sendikamýz TÜHÝS, 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu
gereðince oluþturulan Yüksek Ýdari Kurulda Genel Baþkan düzeyinde, Baþkanlýðýný
Baþbakanýn görevlendirdiði Devlet Bakanýnýn yaptýðý Kamu Ýþveren Kurulunda ise 3
temsilcisi (Baþkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardýmcýsý) ile kamuyu temsil
görevini yerine getirmekte ve toplu görüþme süreci içerisinde yer almaktadýr.
Deðerli misafirler,
Ýl özel idarelerinin 2006 yýlýnýn ikinci yarýsýndan itibaren sendikamýza üye
olmalarý sonucunda sendikamýza üye kamu kurum ve kuruluþlarýnýn sayýsý 107'ye yükselmiþ bulunmaktadýr. 2007 yýlýnda sendikamýza üye kuruluþlar açýsýndan toplu iþ
sözleþmesi görüþmelerinin yoðun olduðu bir yýl olmuþtur.
Sendikamýz, üye kuruluþlarýmýzýn iþyerlerinde 2007 yýlýnda yürürlüðe girecek
toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinin baþlamasý ve sürecin tamamlanmasý için gereken
yasal ve idari iþlemleri zamanýnda baþlatmýþ ve bu çerçevede toplu iþ sözleþmesi
görüþmelerini devam ettirmiþtir. Yasal süreç içerisinde yetkili iþçi sendikalarý ile toplu iþ
sözleþmesi müzakereleri devam ettirilmiþ, parasal konular ile bazý idari konularda bu
süreç içerisinde anlaþmaya varýlamamasý sonucunda iþçi konfederasyonlarýnca konu
hükümetin gündemine taþýnmýþtýr. Bu arada Hükümeti temsilen Kamu Toplu Ýþ
Sözleþmelerinden sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý sayýn Mehmet Ali
ÞAHÝN ile Ýþçi Konfederasyonlarý ve Kamu Ýþveren Sendikalarý yetkilileri çeþitli defalar
biraraya gelerek uyuþmazlýk konusu Hükümleri görüþmüþler ve bu görüþmeler sonucunda, 26.06.2007 tarihinde TÜRK-ÝÞ konfederasyonu ile, 02.07.2007 tarihinde ise
HAK-ÝÞ konfederasyonu ile mutabakat saðlanarak "2007 Yýlý Kamu Toplu Ýþ
Sözleþmeleri Çerçeve Anlaþma Protokolü"nü imza altýna almýþlardýr.
Üye kuruluþlarýmýza ait toplu iþ sözleþmeleri görüþmeleri konfederasyonlara
üye iþçi sendikalarý ile bu protokol hükümleri çerçevesinde yürütülmüþ ve 1 Kasým
2007 tarihi itibariyle 136 adet toplu iþ sözleþmesi imza altýna alýnmýþtýr. Ancak, yetki
uyuþmazlýðý devam eden bazý toplu iþ sözleþmeleri ile yürürlük süreleri 9. ve 10. aylarda biten toplu iþ sözleþmelerinin görüþmeleri halen devam etmektedir.
Deðerli konuklar,
Sendikamýz 40 yýldan bu yana yüzlerce toplu iþ sözleþmesi akdederek, üye
kuruluþlara ve Türk çalýþma hayatýna bu alanda önemli katkýlarda bulunmuþtur.
Sendikamýz toplu iþ sözleþmesi faaliyetleri yanýnda, gerektiðinde çalýþma iliþkilerinden doðan uyuþmazlýklara, ilgili iþçi sendikalarýyla görüþerek çözümler getirmiþ,
ayrýca yargýya intikal eden uyuþmazlýklarý takip ederek sonuçlandýrmaya çalýþmýþtýr.
Bireysel ve toplu iþ hukukunun uygulanmasýnda üye kuruluþlar arasýnda yeknesaklýðý
saðlamak için çaba sarf etmiþtir.
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Sendikamýz TÜHÝS, eðitim konusuna da ayrý bir önem vermiþtir. bu çerçevede
kuruluþundan bugüne deðin çok sayýda kitap yayýnlamýþ, ayrýca, periyodik olarak
yayýnlanan dergimiz ile çalýþma hayatý alanýnda önemli gördüðü makaleleri kamu
oyuna sunmuþ, seçilmiþ yargý kararlarýný okuyucularýn görüþlerine sunarak çalýþma
hayatýna katký vermeye devam etmiþtir.
Eðitim faaliyetleri çerçevesinde, 23-24 ocak 2007 tarihleri arasýnda Ankara'da üye
kuruluþlarýmýzýn temsilcilerinin büyük yoðunlukla katýldýðý "Ferdi ve Toplu Ýþ Sözleþmesi
Mevzuatý" konulu seminerin yaný sýra YOL-ÝÞ sendikasý ile beraber 21-24 mart 2007 tarihleri arasýnda Antalya'da "Sosyal Diyaloð ve Kamu Yönetiminin yeniden Yapýlandýrýlmasý
Aþamasýnda Ýl Özel Ýdareleri, Görevler ve Yetkiler" konulu sempozyum düzenlenmiþtir.
Üye kuruluþlarýmýzýn deðerli temsilcileri,
Deðerli konuklar,
2007 yýlýnda kamu iþyerlerinde yürütülen ve yaklaþýk 300 bin iþçiyi ilgilendiren
kamu toplu iþ sözleþmesi görüþmelerinde koordinasyon Genel Sekreter olarak görevini yürüten ve özverili çalýþmalarýyla sendikamýzý baþarýlý konuma getiren Genel
Sekreterimize ve mesai arkadaþlarýna teþekkür ediyor ayný baþarýlarýnýn, bundan
sonra da devam edeceðine olan inancýmý bir kere daha ifade etmek istiyorum.
Bu vesile ile 25. Olaðan Genel Kurulumuzun sendikamýz, üye kuruluþlarýmýz
ve Milletimiz için hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyor, hepinizi Yönetim Kurulu ve þahsým
adýna saygýyla selamlýyorum.”
Daha sonra Sendikamýz Yönetim Kurulu Baþkaný Sadýk YAMAÇ tarafýndan
40.kuruluþ yýldönümü ve 25.Genel Kurulumuzda camiamýzý onurlandýrdýklarý için
Devlet Bakaný Murat BAÞESGÝOÐLU'na, bir plaket sunulmuþtur.

Genel Kurulumuz; diðer gündem maddelerini görüþerek gerekli kararlarýný
almýþ ve zorunlu organlarýný seçmiþtir.
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SENDÝKAMIZIN ZORUNLU ORGANLARINA SEÇÝLENLER
GÖREV BÖLÜMÜ YAPTILAR
25 Kasým 2007 Pazar günü Sendikamýz merkezinde yapýlan seçimler sonucunda
seçilen Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Disiplin Kurulu üyeleri Ana Tüzüðümüz
uyarýnca görev bölümünü yapmýþlardýr.
YÖNETÝM KURULU
BAÞKAN

: Sadýk YAMAÇ
(Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý Müsteþar Yrd.)

BAÞKAN VEKÝLÝ

: Alim BARUT
(Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yrd.)

ÜYE

: Ali YERLÝKAYA
(Saðlýk Bakanlýðý Personel Genel Müdürü)

ÜYE

: Osman KAHVECÝ
(Orman Genel Müdürü)

ÜYE

: Mustafa FIRAT
(Ulaþtýrma Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkaný)

DENETLEME KURULU
BAÞKAN

: Bekir ULUBAÞ
(Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý Personel Gen.Müdürü)

RAPORTÖR ÜYE

: Faruk YERSEL
(Kýyý Emniyeti Gen. Müd. Koordinatör Danýþman)

ÜYE

: Alb.Erdoðan KORU
(Milli Savunma Bakanlýðý Ýþ ve Ýþçi Mün.Müdürü)

DÝSÝPLÝN KURULU
BAÞKAN

: Servet ECEMÝÞ
(Uþak Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri)

RAPORTÖR ÜYE

: Metin ÖZGÜR
(Balýkesir Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri)

ÜYE

: Mustafa ÞAHÝN
(Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreter Yrd.)

Not: Dergimiz baskýya hazýrlýk aþamasýnda iken, Yönetim Kurulu Üyesi Ali YERLÝKAYA Þýrnak
Valiliði’ne, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa FIRAT Ulaþtýrma Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý’na atanmýþlardýr. Ayrýca Denetleme Kurulu Baþkaný Bekir ULUBAÞ’ýn sendikamýzdaki görevinden ayrýlmasý
nedeniyle Ana Tüzüðümüz uyarýnca yerine Et ve Balýk Kurumu Genel Müdürü Hasan ATAGÜN
Denetleme Kurulu Baþkanlýðý’na seçilmiþtir.
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SENDÝKAMIZ VE ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ SÜREKLÝ EÐÝTÝM
MERKEZÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE BÝR EÐÝTÝM PROÐRAMI DÜZENLENDÝ
Sendikamýz ile Ankara Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (ANKÜSEM) iþbirliði ile 7 Ocak 2008 - 18 Ocak 2008 tarihleri arasýnda Ankara Sivil Memur ve
Oryantasyon Komutanlýðýnda bir eðitim programý düzenlenmiþtir.
Programa üyemiz Milli Savunma Bakanlýðý Personel Dairesi Baþkanlýðýnda
görevli askeri ve sivil personel, ANT Baþkanlýðý personeli, sendikamýz Ýktisat Müþaviri,
Baþuzman, Uzman ve Uzman Yardýmcýlar ile Kamu Ýþletmeleri Ýþverenleri Sendikasý
(KAMU-ÝÞ)'ndan Uzmanlar katýlmýþlardýr.
Ankara Üniversitesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Kasým KARAKÜTÜK, Prof.
Dr. Ýnayet Pehlivan AYDIN, Prof. Dr. Ali BALCI ve Yrd. Doç. Dr. Þakir ÇINKIR tarafýndan Ýþ Analizi Yapýlmasý ve Görev Tanýmlarýnýn Çýkarýlmasý, Ýþ Ölçümü ve Norm
Kadro Tespiti, Reorganizasyon ve iþ Deðerlemesi" konularýnda, teorik ve pratik
uygulamalar ile birlikte toplam 60 saatlik bir eðitim verilmiþtir.
Eðitim programý sonrasýnda yapýlan sýnavda baþarýlý olan katýlýmcýlara
sendikamýzda düzenlenen törenle sertifikalarý Genel Sekreterimiz Adnan ÇÝÇEK ve
Ankara Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi Müdürü Yrd.Doç.Dr. Deniz BÝLLUR tarafýndan verilmiþtir.
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi, eðitim programýnda emeði geçen öðretim
üyelerini ve katýlýmcýlarý tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný diler.
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