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Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden biri örgütlenme
özgürlüğünün sağlanmasıdır. Örgütlü toplum, demokratik toplum düzenini ve katılımcı yönetimi
gerçekleĢtirmenin vazgeçilmez Ģartı olarak değerlendirilmektedir. Devletimizin de taraf olarak
onayladığı uluslararası sözleĢme ve belgeler ile Anayasa baĢta olmak üzere iç hukuk
düzenlemelerimizde, memurlar dahil tüm çalıĢanların sendikal örgütler kurabilmeleri, kurulmuĢ
bulunan sendikalara üye olabilmeleri, sendikalar ve üst kuruluĢlarının amaçları doğrultusunda
faaliyette bulunabilmeleri, örgütlenme özgürlüğü kapsamında güvence altına alınmıĢtır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 2001 yılında yürürlüğe girmesinden
sonra 2002 yılından beri Hükümeti temsilen Kamu ĠĢveren Kurulu ile her bir hizmet kolunda yetkili
sendikalar ve bunların bağlı bulunduğu konfederasyonlar arasında toplu görüĢmeler
gerçekleĢtirilmektedir.
2008 Yılı Toplu GörüĢme sürecinde Kamu ĠĢveren Kurulu ile yetkili kamu görevlileri
sendikaları ve bunların bağlı bulunduğu Konfederasyonlar arasında mutabakata varılan konularla
ilgili olarak kamu kurum ve kuruluĢları, aĢağıda belirtilen hususlara riayet edeceklerdir:
1) Görev mahalli dıĢında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu
bulunan memurun, söz konusu yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa bu yerde
memurun çalıĢtığı kuruma ait boĢ bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç bulunması ve o bölgeye
atanabilme konusunda gerekli nitelikleri taĢıyor olması Ģartıyla öncelikle atanması sağlanacaktır.
2) Hizmet gerekleri, personel ve kadro planlaması ile liyakat ve kariyer ilkeleri
çerçevesinde kurumların görevde yükselme yönetmelikleri kapsamına giren kadrolara atama
ihtiyacının doğması halinde, gereken en kısa sürede görevde yükselme mahiyetinde atama
prosedürü uygulanacaktır.
3) Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimliliği artırma amacına dönük olarak hizmet
içi eğitimler düzenlenecek, ihtiyaç bulunması halinde bu konuda kurumun bulunduğu hizmet
kolunda faaliyette bulunan sendikalarla iĢbirliği içinde çalıĢmalarda bulunulacaktır.
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4) Engelli kamu çalıĢanlarına yönelik olarak;
- Engelli personel istihdam eden kurum ve kuruluĢlar, mahalli idareler ve ilgili
kurumlarla koordinasyon temin edilmek suretiyle kamu kurum ve kuruluĢu yönüyle
ayırım yapılmaksızın engelli kamu görevlilerinin kamuya ait servis araçlarından
yararlandırılmaları,
- Engelli kamu çalıĢanlarının atama ve yer değiĢtirmelerinde engelleri açısından sıkıntı
oluĢturmayacak hizmet alanlarında ve birimlerinde görev yapmalarını sağlayacak
tedbirlerin alınması,
- Kamu hizmet binalarının engelli kamu çalıĢanlarının çalıĢma Ģartlarını kolaylaĢtıracak
Ģekilde düzenlenmesi,
hususlarına azami özen gösterilecektir.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 25 inci maddesinin uygulanması ile ilgili
olarak; yürütülen soruĢturma ve yargılamanın tabi olduğu kanuni iĢlem sonucunda memur
hakkındaki Ģikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun garaz, soyut hakaret veya
uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı bu isnat ve iftiralara karĢı korunması için kamu davası
açılması konusunda yetkili amirlere yüklediği sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik
gösterilecektir.
6) 657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin (B) bendinde yer alan, personele yaptırılan ve
ücretle karĢılanamayan her sekiz saatlik fazla çalıĢma için bir gün izin verilmesi konusunda
Kanunun amir hükmüne titizlikle uyulacaktır.
7) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen sözleĢmeli
personelin yıllık izinlerini yıl içerisinde kullanmaları sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
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