
SES VAR !

Güvencesiz ve angarya çalıșma, düșük ücretler, fazla nöbetler, 
mobbing, baskı, șiddet, mesleklerimizin ve emeğimizin 

değersizleșmesi, mesleğimizi yaparken ölmek, hiç biri alın 
yazımız değil bize yașatılanlardır. Değiștirmek elimizde. Yeter ki 

sırtımızdaki sarı ve yandaș yüklerden kurtulalım.
Sizleri sırtımızda tașımaya son veriyoruz diyelim. 

Çünkü; 20 yıllık iktidar olan mevcut hükümetin eliyle 
yetkilendirilen Memur Sen tek bașına 6 dönemdir TİS imzalıyor. 

Bu dönem TİS masasına daha güçlü gitmek için Kamu Sen ile 
ortak talepler etrafında masaya gittiler. Tıpkı hükümetteki

ittifak gibi koșulsuz birlikte hareket ettiler.
Emekçiler için kazanım olarak sundukları yine

sefalet ücretleri, güvencesizlik, angarya çalıșma oldu. 
Ama kendileri için büyük kazandılar. Yıllardır sırtımızda kambur 

gibi duran yapılardan emekçilerin kurtulmaya bașladığı bir 
dönemde TİS primini 135 TL’den 400 TL’ye çıkarıp yararlanmak 
için sendikalara üye olma zorunluluğu ve sendikalara da  %1’lik 

örgütlenme baraj getirdiler. Hatta iktidar ile öyle iç içe geçmiș 
durumdalar ki bakanın ağzından “merdiven altı sendikalar” tabiri 
ile emekçilere hakaret ettirdiler. Örgütlenme özgürlüğüne, özgür 

pazarlık koșullarına büyük darbe vurdular. 

Sadece iki gerekçe bile bu sendikamsı yapıları
sırtımızdan atmamız için yeterlidir; 

Sendikacılık diye bir meslek yoktur.
Ebe, hemșire, teknisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog vs gibi 

meslekler vardır. İnsan sendika yöneticisi olunca ve sendikacılığı 
mesleğe dönüștürünce; ișyerinde birlikte çalıștığı kișinin 5-6 katı 

maaș almaya bașladığında sadece koltuğunu korumaya çalıșır. 
İșyerinde emsali emekçinin maașı arttığı oranda kendisinin de maașı 

ve refah düzeyi yükselecek bir sendika yöneticisi her türlü
zorluğa rağmen mücadeleden kopmaz.

Emekçilerin sorunlarına yabancılașmaz. 
Sendika olmanın temel gereği

örgütlenme özgürlüğünü koșulsuz savunmaktır.
Sendikalara üye olmak gönüllülük temellidir ve sendika ile olan 

organik bağ aidattır. Sendika aidatını devlete ödettiren, sendikal 
örgütlenmeye barajlar getiren, bürokratlar ve idareciler eliyle zoraki 

üyelikler yaptıranların emekçilerin haklarını savunma pozisyonları 
olamaz. Düșünün ișveren kendine göre bir sendika kuruyor. 

Emekçileri baskı ile oraya üye yaptırıyor. Sonra da yetkili kılıyor. Peki 
bu sendika kendini kurduran ve zorla üyelikler yaptırarak besleyen 

ișverene karșı hangi mücadeleyi yürütebilir? Ki altı dönemdir de 
ișverenin her dediğini harfiyen yerine getirdiler.

Altı dönemdir emekçiler sefalete mahkum ediliyor.

Bu yükü sırtımızdan atmamız için onlarca gerekçe var. Sağlık ve 
sosyal hizmet ișkoluna dair ișyerlerinden topladığımız ve TİS 
masasına konfederasyonumuz KESK üzerinden tașıdığımız yüzden 
fazla talep maddelerinin sadece 3-4 tanesi gündem edilmiștir. Bu 
talepler ișkolu emekçilerinin talepleri idi. Yetkili sendika hepsini 
görmezden geldi. Aynı taleplerin büyük çoğunluğu onların TİS 
talepleri arasında da vardı. Kendi taleplerine bile sahip çıkmadılar. 
COVID-19’un meslek hastalığı sayılması, angarya çalıșmanın son 
bulması için güvenceli istihdamla personel açığının giderilmesi, 
liyakatsız idareci atamaları yerine liyakata uygun olanlar arasında 
emekçilerin oyuyla belirli sürelerle yöneticilerin seçilmesi gibi çalıșma 
yașamının demokratikleșmesine yönelik maddeler zaten hiç 
gündeme gelmedi. 3600-7200 ek gösterge tıpkı TİS primi gibi tüm 
sağlık emekçileri için uygulanır șeklinde bir ibare TİS’e girebilirdi. Ama 
yeni seçimlere yatırım aracı olarak yine sürüncemede bıraktılar. Uzun 
uzun bu bildiride sıkıntılarımızı anlatmayacağız. TİS öncesi ve sonrası 
sizlere ulaștırdığımız broșürlerde ayrıntılı olarak bunlardan bahsettik.

Biz sizlere șunları söylemek istiyoruz. TİS’teki %1’lik baraj ve
TİS ikramiyesi oyununu gelin hep birlikte bozalım. Herhangi bir 
sendikaya üye olmayan tüm emekçiler SES’te birleșelim.

Hem 400 TL’lik primimizi alıp hem de yandaș ve sarı sendikaların 
yetkilerini ellerinden alalım.  Yıllar boyunca çeșitli baskılarla, vaatlerle 
bu sendikalara üye yaptırılan tüm emekçilere de çağrımızdır. Artık bu 
yükten kurtulun. 30 yıllık mücadele birikimi ile SES hepimiz için 
dimdik ayakta. Gelin daha da güçlenelim. Son olarak da %1’lik baraja 
takılan sendikalara üye olan emekçilere çağrımızdır: İlk günden 
itibaren bu maddenin örgütlenme özgürlüğüne darbe olduğunu ifade 
ettik. Açıklamalarımızla ve bulunduğumuz her zeminde buna karșı 
net durduk. Maddenin iptali için konfederasyonumuz bütünlüğünde 
davayı da açtık. GREV hakkı, eșitler arası özgür pazarlık hakkı 
tanımayan bu yasayı da antidemokratik tüm maddeleri de gelin 
birlikte değiștirelim. 

umut var !


