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Sendikamızın 6. Olağan Genel 
Kurulu, siyasal ve sendikal 
baskıların arttığı ve manipü-

lasyonun AKP eliyle daha sistemli 
yürütüldüğü; 

Temel hak ve özgürlükler mü-
cadelesi yürüten tüm toplum 
kesimlerini pasifize etmek için 
her türlü yöntemin uygulandığı 
(tutuklama ve gözaltı v.s),  emek 
ve demokrasi mücadelesi veren, 
fiili ve meşru mücadeleden gelen 

Konfederasyonumuz KESK’e sis-
temli bir şekilde saldırıların arttığı, 
sendikal faaliyetlerin “yasadışı” 
faaliyetlermiş gibi gösterildiği (8 
Mart etkinlikleri ve 21 Mart New-
roz hazırlıkları vs.) bu nedenle 
KESK’li kadın yöneticilerinin, 
yönetim kadrolarının soruşturma, 
gözaltı, tutuklama ve cezalarla 
sindirilmeye çalışıldığı; 

4+4+4 yasası ile eğitimi 12 yıla 
çıkararak, ucuz çocuk işçiliğini 
sermayenin hizmetine sunan, 
kız çocuklarının okumasının 
önüne set çeken, çocuk gelinle-
rin meşrulaşmasının önünü açan 
düzenlemelere karşı, toplumun 
muhalif kesimlerinin sesi olan 
KESK’in eylem ve etkinliklerinin 
arttığı ve önemli bir aktör olduğu 
bir dönemde KESK ve bağlı 
sendikaların yönetici ve üyelerine 
operasyon düzenlendiği, başta 
KESK Genel Başkanı ve yöneticileri 
olmak üzere 54 arkadaşımızın 
gözaltına alındığı, 28 arkadaşımızın 
tutuklandığı;

6. GENEL KURULUMUZ

TOPLANDI
AKP'nin 
devletleştiği 
"ustalık dönemi" 
olarak nitelediği bu 
dönemde toplumun 
ötekileştirilen ke-
simlerini bir araya 
getirmek, doğru 
bir tutum almak biz 
emekçiler açısından 
elzem bir duruma 
gelmiştir. 

Uzun bir aradan sonra dergi 
türü yayın faaliyetine yeniden 
başlıyoruz. Kamuda ciddi bir 
yapısal değişikliğin yaşandığı 
bir yandan esnek çalışma, 
performans kriterleri, ücret 
adaletsizliği, kamera, turnike 
vb. uygulamalarla çalışma 
hayatımızın adeta bir karabasana 
dönüştürülmeye çalışıldığı bir 
dönemde kamu çalışanlarının 
iş güvenceleri de tehdit altına 
alınmaya çalışılmaktadır. Kamu 
çalışanlarının geleceği ve ül-
kemizin demokratikleştirilmesi 
ile ilgili olarak bir sorumlulukla 
karşı karşıya olduğumuzdan 
hareketle bu süreçte yayın 
faaliyetimizin önemli bir işlevi 
olacağını düşünüyoruz. Özel-
likle şubelerimizin faaliyetlerinin, 
deneyimlerinin paylaşılacağı 
ülkemizin siyasal gündemlerine 
ilişkin emekten yana bakışımızı 
ifade edebileceğimiz bir yayının 
örgütümüz içerisinde kolektif 
bir tarzda üretilmesinin önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Bir son-
raki sayımızda buluşmak üzere…

Dostlukla!.
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Genel Kurulumuz, yine 4688 Sayılı 
Kamu Çalışanları Yasasında, anaya-
sa değişikliğinde ve referandumda 
kabul edilen kamu çalışanlarına 
toplu sözleşme hakkının tanındığı 
anayasanın yasal düzenleme-
sinde, 4688 sayılı sahte yasanın 
da gerisinde  toplu  görüşmeyi  
toplu sözleşme yapılıyormuş gibi 
gösterip; toplu görüşmenin de 
gerisine düşen bir düzenlemeye 
karşı çıkmayan yandaş ve sahte 
sendikaların başta Memur-Sen’in 
teşhir edildiği; KESK’in demokratik 
bir kamu çalışanları yasası talebinin, 
yani grevli ve toplu sözleşmeli bir 
sendika yasa talebinin 2 milyon 
kamu emekçisinin vicdanında yer 
bulduğu bir dönemde yapıldı. 

Sendikamız BES, KESK içinde et-
kin ve mücadeleci bir sendikadır. 
Dahası devletin en etkin merkez 
kurumlarında örgütleniyor olma-
sıdır. Farklı kurumlar, farklı özlük 
hakları ve farklı formasyonları 
olan kurumlardan oluşmaktadır. 
Bir kurumun ve çalışanın diğer 
kurum ve çalışandan farklı ta-
lepleri vardır. Çalışma koşulları 
farklıdır. Şimdi önümüzde duran 

görev bu  saldırılara  karşı  top-
yekun bir mücadeleyi örgütlemek-
tir. İşyerlerimizle buluşarak nicel 
örgütlülüğü büyütmek ve sürece 
katmaktır. Ayrıca emek ve sınıf dilini 
hakim kılarak kazanmaktır. Toplum-
sal muhalefeti başta Kürt sorunu-
nun demokratik ve yasal çözümü 
olmak üzere, Alevilerin inkâr-
asimilasyona karşı eşit yurttaşlık 
taleplerini kamu çalışanlarının ta-
lepleriyle ve tüm kesimlerin talep-
leriyle birleştirmeliyiz.

BES olarak, AKP’nin devletleştiği 
“ustalık dönemi” olarak nite-
lediği bu dönemde toplumun 
ötekileştirilen kesimlerini bir araya 
getirmek, doğru bir tutum almak 
biz emekçiler açısından elzem bir 
duruma gelmiştir. 

Zaten kendi hiyerarşik yapısı 
içerisinde toplumu sessizliğe ve 
güvensizliğe iten AKP sisteminin 
karşısında bizlere düşen görev, bu 
ötekileştirmeyi içine sindirmemiş 
her bir bireye ulaşmak ve onu 
sendikal hak ve özgürlükler mü-
cadelesinin öznesi haline getirmek, 
güç olup güç vermektir. Toplumsal 
mücadeleyi büyütebilmenin temel 
esprisi budur.

Yukarıda ifade edildiği gibi top-
lumun ve kamu emekçilerinin 
taleplerini işyeri ve alanlarda 
buluşturmasından dolayı suçlu 
ilan ediliyor, özel yetkili  mahke-
meler  eliyle mücadelemiz kırıl-
mak isteniyor. Bu bizi daha da 
cesaretlendirmeli. AKP’nin bu 
saldırıları bizim örgütlü, mücade-
leci ve dayanışma duygularımızı 
geliştirmelidir. 
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!23 mayis grevi
kamu emekcilerinin
YÜRÜMESI GEREKEN YOLU
göstermistir

Kamu emekçilerinin grevli top-
lu sözleşmeli sendika hakkı 
ve insanca yaşayacak ücret 

talebiyle gerçekleştirdiği 23 Mayıs 
grevi, kamu emekçileri tarafından 
daha önce gerçekleştirilen 25 
Kasım 2009 ve 21 Aralık 2011 grev-
lerini pek çok yönden aşan özel-
likler gösterdi. En önemli farklılık, 
KESK ve Kamu Sen’in çağrısıyla 
gerçekleştirilen greve, hükümete 
yakın olarak tanımlanan Memur 
Sen’e bağlı sendikaların üyelerinin 

de yoğun bir şekilde katılmasıydı. 

23 Mayıs grevinde başta eğitim, 
sağlık, büro ve demiryolları ol-
mak üzere sendikal örgütlülüğün 
güçlü olduğu hemen hemen bütün 
işyerlerinde yüzde 100’e yakın bir 
katılımla gerçekleşti. Bu sonucun 
ortaya çıkmasında en etkili faktör, 
kuşkusuz farklı sendikalara üye 
kamu emekçilerinin, işyerlerinde 
ortak hareket ederek, ortak ta-
leplerini birlikte dillendirerek bir-

likte çalışmalar yürütmesiydi. 
İşyerlerinde uzunca süredir sürekli 
dillendirilen “sendikaların birlikte 
davranması” gerektiği yönündeki 
beklentiler, belki de ilk kez bu ka-
dar somut ve başarılı bir şekilde 
hayata geçirildi. 23 Mayıs grevi, bu 
açıdan başarılı ve öğretici oldu.  

23 Mayıs grevi AKP’nin 10 yıldır 
uyguladığı ekonomi politikalarına 
ve demokrasi anlayışına kamu 
emekçisinin kitlesel isyanı şeklinde 
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gerçekleşti. Kamu emekçileri ken-
dilerine tanınan sözde sendika 
hakkı çerçevesinde hükümetlerin 
yandaşı ya da karşıtı olarak suni 
biçimde bölünmeye çalışıldılar. 
Kamu emekçileri tüm ayrıştırma 
çabalarına karşın konfederas-
yon ya da sendika farkı gözet-
meden 23 Mayıs’ta iş bırakmışlar 
ve işyeri düzeyinde mücadelede 
ortaklaştıklarını gösterdiler. 

Grevin gösterdiği bir diğer nokta, 
yıllarca birbirlerini rakip olarak 

gören, dönem dönem suçlayan, 
birbirinden üye kapmaya çalışan, 
hatta bunu bir sendikacılık tarzı 
olarak kabul eden kimi sendikaların, 
işyerlerinde biriken ortak öfkenin 
karşısında duramayarak, belki de 
ilk defa bir sendika gibi davranmak 
zorunda kalmasıydı. 

Bugüne kadar emekçi sınıflar, ser-
maye tarafından aralarında yara-
tılan rekabetin sonucunda sürekli 

bölünürken, diğer taraftan içinde 
bulundukları çalışma ve yaşam 
koşulları bu kesimleri ortak çıkarlar 
etrafında birleşmeye zorladı. Son 
birkaç yıl içinde yaşanan saldırılar 
bile emekçi kitlelerin birbirini rakip 
olarak gördükçe her şeyin daha da 
kötüye gittiğini bizzat yaşayarak 
öğrenmelerini ve anlamalarını 
sağladı. Farklı sendikalara üye ol-
salar da, pek çok konuda birbir-
lerinden farklı düşünseler de, 
aynı saldırıların muhatabı olarak 
dayanışma içine girip, ortak tutum 
almadıkça güç olamayacaklarını, 
güçlerinin farkına varamayacaklarını 
bir kez daha gördüler. 

Emekçilerin en geniş kesimlerini 
ortak sınıf çıkarları için birleştir-
mede ve mücadeleye sevk etme-
de sendikaların yaratacağı etkiyi 
yaratabilecek, emekçilerin kitlesel 
gücünü açığa çıkarabilecek daha 
kapsamlı ve somut bir örgütlenme 
pratiğinin olmadığı 23 Mayıs grevi 

vesilesiyle bir kez daha net bir 
şekilde görüldü. Ancak 23 Mayıs 
grevi sürecinde biriken gücün ve 
öfkenin 23 Mayıs grevi sonrasında 
iyi ve doğru değerlendirilmemesi, 23 
Mayıs grevinin bir amaç olarak değil, 
sonraki adımda daha büyüğünün 
atılmasını sağlamak adına önemli 
bir araç olarak değerlendirilmesi 
gerektiğini öğretti. 23 Mayıs grevi 
sürecinde işyerlerinde sağlanan 
geniş birlikteliğin, önümüzdeki dö-
nemde güçlendirilerek devam et-
mesi, emekçilerin ve sendikaların 
gücü ve etkisi yanında, kendilerine 
olan güvenlerini de arttıracaktır.

23 Mayıs grevi sonrasında hü-
kümet üyelerinden gelen açık-

lamalar, özellikle Maliye Bakanı 
Mehmet Şimşek’in bütçe açığının 
sorumlusu olarak kamu emek-
çilerini göstermesi, önümüzdeki 
dönemde emek karşıtı ekonomi 
politikaların sürdürüleceğini gös-
teriyor. 

göstermistir

23 Mayıs grevi AKP'nin 
10 yıldır uyguladıgı 
ekonomi politikalarına 
ve demokrasi anlayısına 
kamu emekçisinin 
kitlesel isyanı 
seklinde 
gerçeklesti.
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25 Haziran 2012 tarihin-
de olağan hale gelen, an-
cak olağanüstü olan bir 

operasyonunun sonucunda, 
“AKP eliyle KESK Genel Başka-
nı ve sendika yöneticilerinin de 

SUSMAYACAGIZ DIRENECEGIZ
BASKILAR BIZI YILDIRAMAZ!

aralarında bulunduğu 71 kişi 
gözaltına alındı. Bu gözaltıların 
mantığında AKP hükümetinin ken-
disi gibi düşünmeyenlere bakışı 
yatmaktadır. Bu gözaltıların nedeni 
21 Aralık grevi, 28 Mart’ta “4+4+4” 

yasasına gösterilen direniş ile toplu 
sözleşme sürecinde gerçekleştirilen 
23 Mayıs grevidir; yani emek ve 
demokrasi mücadelesinin özne-
si haline gelen KESK ve bağlı 
sendikaların yürüttüğü mücadeleyi 
sınırlama çabasıdır.

Üzerimizde yaratılan kuşatmaya 
karşı tarihsel ve toplumsal 
sorumluluklarımız çerçevesin-
de, mücadele geleneğimizden 
aldığımız güçle yolumuza de-
vam edeceğiz. Demokratik, barış 
içinde, eşitlikçi ve özgürlükçü bir 
Türkiye yaratma talebimizden 
asla vazgeçmeyeceğiz. Birileri 
“durmak yok yola devam” diye-
dursun, bizler de “yılmak yok 
mücadeleye devam” diyerek 
dimdik ayakta duracağız. Tüm 
dostlarımızla birlikte bu baskı 
ve sömürü düzenine karşı diren-
meye devam edeceğiz. 

27 Haziran Adliye önünde 
KESK Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Tombul’un yapmış 
olduğu basın açıklaması met-
nidir.

Sevgili Dostlar, Değerli 
Arkadaşlar! 

Yine bir zulüm döneminden 
geçiyoruz. Kendinden olma-
yan herkese kin duyanların 
yarattığı öfke dalgaları 
gözaltı ve tutuklamalarla, 

“şafak operasyonlarıyla” girdaba 
dönüşerek emek ve demokrasi 
güçlerini boğmaya çalışıyor.

Bundan tam 132 gün önce tutukla-
nan 9 kadın sendikacı arkadaşımız 
için buradaydık. Şimdi ise önce-

KESK, tüm Türkiye'ye yayılmış, sadece üyelerinin değil 
emek ve demokrasiden yana olan herkesin yüreğinde 
ve beyninde yeri olan bir mücadele örgütüdür. KESK 
Karadenizlidir, KESK Vanlıdır, KESK Türkiyelidir.

.
. .

.--
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ki gün evleri, işyerleri basılarak 
gözaltına alınan arkadaşlarımız 
için buradayız. Gözaltına alınan 
ve bugün sorguları için buraya ge-
tirilmelerini beklediğimiz arkadaş-
larımız arasında KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen’in yanısıra 
bağlı sendikalarımızın eski ve yeni 
genel başkanları, genel sekreterleri, 
şube yöneticilerimiz ve üyelerimiz 
bulunuyor. 

Demokrasiden de sendikal hak ve 
özgürlüklerden de söz etmenin 
mümkün olmadığı bu ülkede, bize, 
“KESK neden hedefte” diye soru-
yorlar.

Neden KESK ve bağlı sendikaları 
“şafak operasyonları” ile basılıyor?

“Yöneticileri, üyeleri hatta çalışan-
ları neden gözaltına alınıyor, 
tutuklanıyor, sürgün ediliyor, hak-
larında soruşturmalar açılıyor?” 
diye soruyorlar. 

Biz de buradan soruyoruz? 

Biz elimize silah mı aldık?  Kime 
şiddet uyguladık? Kimi linç et-
tik?  Nereyi kundakladık? Savaş 
çığırtkanlığı mı yaptık? Hırsızlık mı 
yaptık? İhaleye fesat mı karıştırdık?  

Evet, Sevgili Dostlar, 

Ümidin ve akarsuyun, meyve 
çağında ağacın ve serpilip gelişen 
hayatın düşmanları KESK’e diş bile-
meye devam ediyor. KESK emek 
ve halk düşmanlarının hedefinde. 
Çünkü KESK, sendikal mücadele-
nin demokrasi ve özgürlük mü-
cadelesinin bir parçası olduğunu 
bilen kamu emekçilerinin mücadele 
örgütüdür. Çünkü KESK, bu ülke-
de “hak verilmez alınır” şiarını ilke 
edinenlerin yarattığı fiili ve meşru 
mücadelenin adıdır. Çünkü KESK, 
faşizme karşı demokrasi, emper-
yalizme karşı bağımsızlık, savaşa 
karşı barış, baskılara karşı özgürlük, 

ırkçılığa ve şovenizme karşı emeğin 
birliği ve halkların kardeşliği için 
mücadele eden kamu emekçilerinin 
sesidir. 

KESK, tüm Türkiye’ye yayılmış, 
sadece üyelerinin değil, emek ve 
demokrasiden yana olan herkesin 
yüreğinde ve beyninde yeri olan 
bir mücadele örgütüdür. KESK 
Karadenizlidir, Hopalıdır, KESK 
Diyarbakırlıdır, KESK İstanbulludur. 
KESK İzmirlidir, KESK Vanlıdır, 
KESK Uluderelidir, Roboskilidir. 
KESK Ankaralıdır.  KESK Türkiye-
lidir.

İşte bu nedenle haklı müca-
delemizi yıpratmak ve kamu-
oyunun kafasında soru işaretleri 
oluşturulmak amacıyla yapılan gö-
zaltı ve tutuklama furyası sürüyor.

İşte bu nedenle; hakları ve özgür-
lükleri için mücadele edenlere 
bölücü, terörist, eşkıya yaftası 
yapıştırmayı hedefleyenler,  hukuk-
tan yoksun sorgulamalarını,  İddia 
NAMELERİNİ cadı avına dönüşen 
gözaltı ve tutuklamalara gerekçe 
olarak gösteriyor.  

Değerli Arkadaşlar, Sevgili Dostlar, 
Evet. Biz suçluyuz. 

Öyle bir suç işledik ki affedilir 
gibi değil. Bizim suçumuz çok 
ağır. Bırakın gözaltına alınmayı, 
tutuklanmayı kellemiz vurulsa ye-
ridir. Çünkü biz KESK’liler her 
koşulda değerlerimize bağlı mü-
cadelemizi sürdürdük, sürdürmeye 
de kararlıyız. 

Çünkü biz, onurlu mücadelemizde 
kimseye biat etmedik. İktidara 
gönüllü kulluk yapıp, eteğini öpen 
yandaşlardan, nokta kadar men-
faat için virgül kadar eğilenlerden 
olmadık. 

Bunun için her zaman demokrasi 
ve emek düşmanlarının hedefinde 

olduk. Bugün de hedeflerinde ol-
mamız bizim için şaşırtıcı değil. 

Üzerimizde yarattıkları baskılara 
bizi sindireceklerini sananlara bu-
radan bir kez daha sesleniyoruz. 

Sendikal haklar kapsamında yap-
tığımız faaliyetleri sorgulamakla asıl 
suçu siz işliyorsunuz. 

Unutmayın, bir gün hepiniz 
çekip gideceksiniz. Şiddet  ve 
dehşetinizle, emeğe, akla, bi-
lime, kültüre, sanata düşman 
karanlıklarınızla çekip gideceksiniz. 

Piyasa değerlerinizle, sermaye put-
larınızla, savaşa tapan ahlakınızla, 
derin kuyular gibi uğuldayan 
ağzınızla çekip gideceksiniz. 

Ama emeğin hakkını aldığı bir dün-
yaya inananlar, kardeşçe, eşit, 
özgür bir arada yaşam mücadelesi 
verenler hep olacak. 

Gözaltına alınan arkadaşlarımız 
şahsında emek, demokrasi, 
barış ve eşitlik mücadelemizi 
durdurabileceğinizi sanıyorsanız 
yanılıyorsunuz. 

Gözaltına alınan Genel Başkan’ımız 
ve arkadaşlarımızı derhal serbest 
bırakın. Sendikalarımız, konfede-
rasyonumuz üzerindeki baskılara 
son verin. Eğer emek ve demokrasi 
mücadelesi vermek, sorgularınızın, 
iddia NAMELERİNİZİN konusu 
olan sendikal haklar kapsamında 
yaptığımız faaliyetler suçsa biz de 
arkadaşlarımız kadar suçluyuz. 

Sevgili Metin Lokumcu’nun da 
dediği gibi “Eğer memleket kurtula-
caksa bizi de gözaltına alın, bizi de 
tutuklayın”.  
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16 arkadaşımızla birlikte ifadesi 
alınan Genel Başkanımız Lami Öz-
gen, Adliye çıkışında bir açıklamada 

bulunarak şunları kaydetti:

Öyle bir mücadele 
geleneğinden geliyoruz 

ki asla ve asla, sonucu 
ne olursa olsun, bize karşı 

yürütülen bu baskılara dün 
de boyun eğmedik, bugün de 

boyun eğmedik, yarın da boyun 
eğmemeye devam edeceğiz.

Bütün sendikalarımızın MYK ve Şubeleri 
adına bir kez daha tutuklu olan ve yeni 
tutuklanan arkadaşlarımıza söz  veriyoruz 
asla ve asla mücadelemizden vazgeçme-
yecek, geri adım atmayacağız. Sonuna 
kadar haklı mücadelemizi sürdürmeye 
devam edeceğiz. Yanımızda olmasanız 
da, demir parmaklıklar, beton duvarlar 
arasında olsanız da size söz veriyoruz. 
KESK’li bütün tutsaklar bizim onurumuz-
dur, mücadelemize ışık tutacaklardır.” 
dedi.

"Öyle bir mücadele geleneğinden geliyoruz ki asla ve asla, 
sonucu ne olursa olsun, bize karşı yürütülen bu baskılara dün 
de boyun eğmedik, bugün de boyun eğmedik, yarın da boyun 
eğmemeye devam edeceğiz"

TUTUKLANAN ARKADASLARIMIZA SÖZ VERIYORUZ 

MÜCADELEMIZDEN
ASLA VAZGEÇMEYECEGIZ-

4 EKiM’ DE KARARLILIGIMIZI 
BiR KEZ DAHA GÖSTERDiK

13 Şubat tarihinde gözaltına 
alınıp altısı tutuksuz yargı-
lanmak üzere serbest bırakı-

lırken, dokuzu 16 Şubat 2012 
tarihinden beri  tutuklu  bulunan   
toplam 15 kadın yönetici ve üyemiz 
4 Ekim’de ilk duruşmalarına çıktı.

232 gün sonra, yapılan ilk 
duruşmalarına çıkan arkadaş-
larımızdan KESK Kadın Sekterimiz 
Canan Çalağan, SES Ankara Şube 
Kadın Sekreteri Nurşat Yeşil, Eğitim 
Sen Ankara 1 Nolu Şube üyeleri 
Hatice Beydilli Kahraman ve Evrim 
Özdemir Oğraş, SES Ankara Şube 
üyeleri Hülya Mendillioğlu ve Belkıs 
Yurtsever tahliye oldu.

SES  Genel Kadın Sekreteri Bedriye 
Yorgun, Tüm Bel Sen Merkez Kadın 
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Sekreteri Güler Elveren ve  Eğitim 
Sen 2 Nolu Şube Kadın Sekreteri 
Güldane Erdoğan’ın ise tutukluluk 
halinin devamına karar verildi. 

4 Ekim’de tüm illerden binlerce 
kamu emekçisi Ankara Adliyesi’nin 
önünde bir araya gelerek mahkeme 
süreci tamamlanıncaya kadar mü-
cadele kararlılığımızı bir kez daha 
ortaya koyduk. Aynı gün ülkemizde-
ki diğer emek ve demokrasi güçleri 
de KESK’le dayanışma gösterdiler.

ULUSLARARASI 
SENDiKALAR 

TUTUKLU TÜRKiYE 
EMEKÇiLERiNiN 

YANINDA!
Tek suçları kadın emekçileri 
örgütleyerek, daha iyi iş ve iş 
koşulları için mücadele etmek 
olan Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu KESK’e bağlı 15 
kadın sendikacı, 4 Ekim günü, terör 
örgütü üyesi suçlamasıyla mahke-
meye çıkıyorlar.  

Türkiye’de artan hak gasplarına 

karşı giderek endişelenen Ulusla-
rarası Sendikal Hareket, bu 
mahkeme komedisini teşhir etmek-
te kararlıdır. 

KESK’li kadın sendikacılar 13 Şubat 
tarihinden beri, polisin KESK ana 
binasına ve bazı kişilerin evlerine 
düzenlediği baskınlardan bu yana 
tutuklular. Kuşkusuz bu saldırıları, 
Türkiye’deki sendikal harekete 
yönelik yapılan baskılar çerçeve-
sinde değerlendirmek gerekmekte-
dir.

Uluslararası Sendikal Hareket, 
tutsaklığı göze alarak, demokrasi, 
sosyal adalet, işçi hakları için mü-
cadele sürdürenlerle her zaman 
omuz omuza durmaktadır. Sendika 

çalışanlarına reva görülen bu 
adaletsizliği kınıyoruz. 

Biz ITUC, ETUC ve EPSU olarak, 
onurlu bir iş, daha demokra-
tik bir toplum ve herkes için is-
tihdam mücadelesi veren Tür-
kiye sendikalarının yanında yer 
alacağımızı belirtiyoruz.

DİSK Genel Başkanı Erol Ekici’nin, 
4 Ekim süreci ile ilgili yaptığı basın 
açıklamasından; 

“AKP’nin hedefine koyduğu mu-
halif sendikal örgütlerden biri de 
KESK’tir. Birbiri ardına yapılan 
operasyonlarla KESK toplum 
karşısında itibarsızlaştırılmak is-
tenmiş, kadroları tutuklanmıştır. 
Bugün itibariyle, KESK ve bağlı 
sendika yöneticisi ile üyesi toplam 
70 sendikacı arkadaşımız tutuklu-
dur. Bu operasyonlardan biri olan 
13 Şubat’ta sendikalar ve evler 
basılarak toplam 15 KESK üye-
si kadın 2009’dan beri süren bir 
soruşturma gerekçe gösterilerek 
gözaltına alındılar. Bu gözaltı ve tu-
tuklamalarla, sendikal mücadeleyi 
olduğu kadar, kadın hareketinin de 
sekteye uğratılmasının amaçlandığı 
ortadadır.”

BES olarak, 4 Ekim’de özgürlüğüne 
kavuşan arkadaşlarımıza ve ya-
kınlarına geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyor, tutuklu tüm yö-
netici ve üyelerimiz özgürlüğüne 
kavuşuncaya kadar mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğimizin bilin-
mesini istiyoruz.
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Eski bir sendikacı ama aktif mü-
cadelenin içinde olan bir kadın 
olarak şunları söyleyebilirim. 

Kadınlar sendika ve kitle örgütlerin-
in emekçileridir. İşin mutfağındadır, 
çalışır çabalar, eyleme gider, 
örgütünün her çağrısına uyar, işyeri 
çalışması yapar, ama maalesef yö-
neticilik yapma hali kısıtlıdır. Aile ve 
toplum tarafından üzerine yüklenen 
sorumluluklar, özgüven eksikliği, 
örgüt içinde erkeklerin kadınlara 
temsil görevini layık görmemesi 
kadınların handikaplarıdır. Eğer 
kadınsan, yönetici olmak gibi bir 
iddian varsa, erkek bir çalışıyorsa 
senin on çalışman, okuman, ken-
dini geliştirmen gerekiyor. Erkekler 
hata yaparsa önemli olmuyor ama 
kadınlar yaparsa “kadın işte” de-

niliyor. Bu durumu düzeltmek için, 
“kadınlar öncelikli olarak mutlaka 
örgütlü daha sonra ise karar alma 
mekanizmalarında olmalı” diyor 
Gürsel Şenşafak. Mücadeleci bir 
kadın olarak,  kadınları mücadeleye 
çağırıyor.

Mersin’de 8 Mart 2005’te yapılan 
meşaleli yürüyüş ve basın 
açıklaması nedeniyle, bir sorun 
çıkmadığı halde, Toplantı ve Gös-
teri Yürüyüşleri Yasası’na mu-
halefetten dönemin KESK Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü ve Büro 
Emekçileri Sendikası (BES) Mersin 
Şube Başkanı Gürsel Şenşafak ile 
SES Mersin Şube Başkanı Yılmaz 
Bozkurt ve Eğitim Sen Mersin Şube 
Başkanı Orhan Yıldırım hakkında 

MÜCADELEYE 

ADANMIS BIR ÖMÜR:

Gürsel Sensafak

.
.

. .

GÜRSEL ŞENŞAFAK KİMDİR ?

1960 Tokat-Zile doğumlu. Ön lisans me-
zunu. 1990-1992 yılları arasında Mersin'de 
kamu emekçilerinin sendikalaşma mücade-
lesinde yer aldı. 1992 yılında Tüm-Maliye 

Sen'in kurulmasıyla birlikte 1992-94 yılları 
arasında işyeri temsilciliği, 1994-96 yılları 
arasında şube sekreterliği, 1996-98 yılları 
arasında şube başkanlığı görevini yürüttü. 
1998 yılında Büro iş kolunda farklı iş yer-

lerinde örgütlü 6 sendikanın birleşmesiyle 
oluşan Büro Emekçileri Sendikası (BES)'nın 
1998-2006 yılları arasında şube başkanlığı 

görevini yürüttü.

dava açıldı ve yargılama sonu-
cunda sendikacılar 15’er ay hapis 
cezasına mahkum edildi. Tutukla-
nan Gürsel Şenşafak şu an Kocaeli 
Cezaevi’nde.

Uzun bir dönemden sonra basın 
açıklaması nedeniyle 2911 sayılı 
yasaya muhalefetten mahkumiyet 
kararı verilmesi, geçmişe dönük 
davalar açılmaya başlanması  
bundan sonraki süreçte yargının 
emek ve demokrasi mücadelesi 
veren kesimlere yönelik tutumunu 
göstermesi açısından önemlidir. 

8 Mart dünya emekçi kadınlarının 
birlik, mücadele ve dayanışma 
günüdür. Bu nedenle kadınlar her 
8 Mart’ta cinsel, ulusal, sınıfsal her 
türlü baskı ve ayrımcı politikalara 
karşı sokaklara çıkarak taleplerini 
haykırıyorlar. Ancak son yıllarda 
görüyoruz ki 8 Mart içi boşaltılarak 
“kadınlar için hediye günü”ne 
dönüştürülmeye çalışılıyor. Bugün 
bir kadın sendika başkanının, 8 
Mart’ta emekçi  kadınların  ta-
leplerini ifade etmek için yaptığı 
basın açıklaması nedeniyle 
cezalandırılması bu nedenle ayrıca 
anlamlıdır. 

Son olarak şunu söyleyebiliriz ki 
kadınlar bugüne kadar her türlü 
baskı, zulüm ve ayrımcılığa rağmen 
mücadele etmekten vazgeçmedi-
ler. Bundan sonra da vazgeçme-
yecekler. 
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Sevgili Ekmek ve Gül okurları, 
siz bu yazıyı okuduktan 
çok kısa bir süre sonra ben 

cezaevinde olacağım. 2005 
yılında Mersin BES (Büro Emek-
çileri Sendikası) Şube Başkanı 
olduğum dönemde, konfederas-
yonumuz KESK’in kararı uyarınca 
tüm illerde 8 Mart Dünya Emek-
çi kadınlar gününde meşaleli 
yürüyüşle kadınların taleplerine 
dikkat çekme amaçlı yapılan ey-
lemde basın açıklamasını oku-
mam nedeniyle hem de... Güven-
lik güçlerinin rızasıyla, olaysız, 
çevreye bir zarar vermeden, trafiği 
aksatmadan yaptığımız kısa bir 
yürüyüş sonrası trafiğe kapalı, 
kentteki tüm basın açıklamalarının 
yapıldığı yerde basın metnini 
okudum. Ve olaysız dağıldık. Gel 
gör ki polislerin tuttuğu bir tu-
tanakla Mersin 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi beni ve iki erkek 
sendika başkanı arkadaşımızı 15 
ay hapse mahkum etti. Uzun bir 
yargı sürecinden sonra Yargıtayca 
cezamız onaylandı. Temmuz 
başında uygulamaya konan 3. 
Yargı Paketi’nden yararlanma 
talebimiz mahkemece reddedil-
di. Son olarak infaz savcısından 
cezamızın bir süreliğine ertelen-
mesi talebimiz de geri çevrildi. 
SES ve Eğitim Sen’in eski şube 
başkanları geçen hafta cezalarını 
çekmek için hapishaneye kondu. 
Ben ise adres değişikliği nedeniyle 
tebligatın tarafıma bir hafta geç 
yapılması nedeniyle cezaevine 
önümüzdeki hafta gireceğim. 
Olay kısaca böyle. Katillerin 3. 
yargı paketiyle serbest bırakıldığı 
bir dönemde, sadece kadınların  
taleplerini içeren bir basın 
açıklaması yaptıkları için cezaya 

çarptırılan 3 sendikacı bu pa-
ketten neden yararlandırılmadı? 
Hakimin bizim yaptığımız ey-
lemi ifade ve düşünce özgür-
lükleri kapsamına sokmamasının 
arkasındaki esas nedenler neler 
peki?

“Akıllı olun, susun, yoksa sizin 
başınıza da gelir” 

KESK 1990’dan bu yana devle-
tin her türlü baskısına rağmen 
meşakkatli yollardan geçerek 
bugünlere gelmiş bir konfede-
rasyondur. Ve ülkedeki memur 
sendikaları içinde en mücadeleci 
örgüttür. Sendika ve yöneticileri 
üyelerinin hak ve çıkarları için 
mücadele eder, üyelerinin talep-
lerini içeren açıklamalar yapar. 
Zaten bunları yapmazsa sendika 
olmaz, sendikacı olamaz. KESK 
hükümetin başının belasıdır, cid-
di bir muhalefet örgütüdür. Ve 
AKP’nin bu duruma tahammülü 
yoktur. Bize verilen bu trajikomik 
ceza ile başta sendika üyelerine 
ve ülkede gidişattan hoşnut ol-
mayan kesimlere gözdağı verme 
amaçlanmaktadır. Bize verilen 
bu haksız cezalarla topluma 
“akıllı olun, susun, yoksa sizin 
başınıza da gelir” mesajı verilmek 
isteniyor. İşçi sınıfı ve emekçile-
rin kazanılmış haklarının gasp 
edildiği, özelleştirme ve taşeron 
sistemi ile emekçilerin iliğine ka-
dar sömürüldüğü, işsizliğin ve 
açlığın tavan yaptığı bir dönem-
deyiz. Bir yandan, eğitimciler 
4+4+4 uygulaması ile kıskaca 
sokuluyor, sağlık emekçilerinin 
can güvenliği elinden alınıyor, 
kentsel dönüşüm adı altında 
yoksulların evleri başlarına 

Korkarlar mi Kadinlar
Zindanlarinizdan

* Gürsel Sensafak

yıkılmaya çalışılıyor, Aleviler 
aleyhine Yargıtay, Diyanet İşleri 
ve hükümet yetkilileri el birliği 
yapıyor, üniversite öğrencileri 
uyduruk gerekçelerle cezaevine 
konuyor.Velhasıl hükümet top-
yekun halkla savaşıyor. Ve bu 
durum emekçilerde ciddi bir 
rahatsızlık yaratıyor. Diğer yan-
dan, Kürt meselesinde hüküme-
tin baskıya dayalı güvenlikçi 
politikalarının geldiği son nokta 
hezeyandır. Kürt meselesinde 
amiyane bir tabirle hükümet du-
vara toslamış bir durumda. ABD 
ve Batılı emperyalistlerin çıkarları 
için Suriye’de ülkeyi savaşa 
sokmaya hazırlanan bir AKP 
diktasıyla karşı karşıyayız. Hergün 
asker cenazeleri gelmekte, Türt 
ve Kürt gençleri ölmekte, sivil in-
sanlar kent merkezlerine konan 
bombalarla vahşice öldürülmek-
tedir. Hükümetin ülkeyi sokmaya 
çalıştığı durum tam bir bataklıktır.

Baskı her zaman karşısında öfkeyi 
barındırır 

Devletin tüm kurumlarını ele 
geçiren AKP iktidarında Yargı 
hükümetin ihtiyaçlarına göre ka-
rarlar vermektedir. Sadece 2911 
Sayılı Yasayı muhalefetten 15 ay 
gibi abartılı sayılacak bir kararın 
çıkması, yukarıda sıraladığım 
baskılardan dolayı toplumda 
biriken bu basıncın farkında olan 
hükümetin, önünüzdeki günlerde 
oluşacak karşı koyuşları engel-
lemek, topluma korku yayarak 
sindirme çabasından başka bir 
şey değildir. Ama yanılıyorlar, 
baskı her zaman karşısında öfkeyi 
barındırır. Bizler bu mücadeleye 
sonuçları ne olursa olsun bilerek 
girdik. Bir dönem özgürlüğümüzü 
elimizden alsalar da, cezaevin-
den çıktığımızda kaldığımız yer-
den devam edeceğiz, bundan hiç 
kimsenin kuşkusu olmasın. 

Hepinize sevgiler.



1 Eylül Dünya Barış Günü’ne 
savaş ve çatışmaların 
ortasında girdik.

Alman ordularının Polonya’yı işgal 
ettiği ve II. Paylaşım Savaşı’nın 
başladığı gün olarak kabul edilen 
1 Eylül 1939, aynı zamanda barışın 
egemen olduğu bir dünya mücade-
lesinin de simgesi olan bir tarihtir.
 
Barış ihtiyacı, savaşın yıkıcı 
sonuçlarını yaşayan ülkemiz ve 
bölgemiz başta olmak üzere, bütün 
dünya halkları açısından yakıcılığını 
sürdürüyor.

İnsanlığı baskı, sömürü ve zulüm 
çarkları arasında ezen emperya-
list, kapitalist sistemin yarattığı 
savaşlar ve bu savaşların yol açtığı 
yıkım sürdükçe, barış mücadelesi 
de önemini koruyacak.

ABD’nin başını çektiği emperya-
list güçler, yeraltı zenginliklerine ve  
enerji kaynaklarına el koyma ve e-
nerji koridorlarını denetim altına al-
mak üzere Ortadoğu’yu yeniden di-
zayn ederken, bütün bir bölgeyi de 
kan gölüne çevirmektedir. Irak ve 
Afganistan’daki emperyalist işgalin 
ardından önce Libya, bugün de 
Suriye emperyalist planların hede-
findedir. Bu planların daha sonraki 
hedefinin İran olduğu son derece 
açıktır.

Bu emperyalist saldırıların Orta-
doğu ve Arap coğrafyasındaki 
destekçilerini ise, Suudi Arabistan, 
Katar ve Türkiye oluşturuyor.

ABD emperyalizmine sınırsız destek 
veren AKP iktidarı, Malatya Kürecik’i 
Füze Kalkanı Projesi kapsamındaki 
radar üssü için açarken, son olarak 
da Suriye sınırında yeni bir NATO 
radar üssünün hazırlığı gündeme 
gelmiştir. Antakya Kisecik radar 
üssünden sonra, Türkiye-Suriye 
sınırının sıfır noktasına uydu sis-
temli yeni bir radar üssü kurulması, 
Türkiye’nin komşumuz Suriye 
ve diğer bölge ülkeleri ile zaten 
kötüye giden ilişkilerini daha da 
olumsuz etkileyeceği açıktır. NATO 
tarafından kurulduğu söylenen radar 
üssünün ABD askerleri tarafından 
kullanılacağı, Suriye, İran, Irak ve 
Ortadoğu’yu izleme dinleme görev-

lerini gerçekleştireceği belirtiliyor.
AKP Hükümeti açısından muhteme-
len “stratejik derinlik” politikasının 
bir gereği olan böylesi bir adım, 
Türkiye’yi Ortadoğu’da yeni bir 
İsrail durumuna getirmekten başka 
bir şeye hizmet etmeyecektir.

Buradan çıkışın yolu da hem 
komşularla hem de ülke içinde 
barışın hakim kılınmasından geç-
mektedir. Ne Suriye, ne Kürtler ne 
de İran Türk halkı için bir tehdit-
tir.  Türkiye’nin iç barışına giden 
yol; demokratik ve özgürlükçü bir 
anayasanın yapılmasından geç-
mektedir.

Her gün Türk’ü ile, Kürt’ü ile işçi ve 
emekçi çocukları ölüyor. Ülkenin 
birçok kentinde her gün, ırkçı şoven 
göstericilerin “savaş” ve “daha çok 
şiddet” isteyen naraları ortalığı 
kaplıyor. Hükümet ve yandaş 
basını, ülkede “Bu olup biten-
lerin, bu ölümlerin nedeni nedir;  
müsebbibi kimdir; hangi politikalar 
ülkeyi bu noktaya getirdi?” diye 
düşünülmeyen politik bir atmos-
fer oluşturarak, günü kurtarmaya 
çalışmaktadır. Barış ve demokrasi 
isteyenlere, hakaret, suçlama ve 
tehditle saldırılmaktadır. Bu ne-
denle barışa çok ihtiyacımız var  
“denenmeyen tek yol barıştır” ve 
işçiler, emekçiler, gençler, kadınlar 
olarak bu yolda birleşmeliyiz.
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EMPERYALIST MÜDAHALEYE 
HAYIR

,!
!SURIYE YE

ABD'nin başını çektiği 
emperyalist güçler, yeraltı 

zenginliklerine ve ener-
ji kaynaklarına el koyma 

ve enerji koridorlarını 
denetim altına almak üzere 

Ortadoğu'yu yeniden 
dizayın ederken, bütün 

bir bölgeyi de kan gölüne 
çevirmektedir.
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Yargı yılı açılışı bir dizi tartışma 
ile açılırken yine yargı emek-
çileri yok sayılıyor!

2012 adli yılı da toplumda bağımsız 
yargı fikrinin ve adalet duygusunun 
giderek daha fazla zedelendiği, siya-
si iktidarın içeride ve dışarıda savaş 
çığırtkanlığını arttığı bir dönemde 
açılıyor. Yargıda birikmiş sorunlara 
çözüm olacağı söylenerek arka ar-
kaya açılan yargı paketlerinden 
çözüm yerine vicdanları yaralayan 
skandal uygulamalar çıkmaktadır.

Son olarak büyük iddialarla gün-
deme getirilen 3. Yargı Paketi’nden; 
uzunca bir zamandan beri top-
lumda infialle karşılanan, tutuk-
lu gazeteciler, avukatlar, bilim 
insanları, aydınlar, milletvekilleri, 
öğrenciler, belediye başkanları, 
sendikacıların salıverilmesini sağ-
layacak bir düzenleme çıkmazken 
kitle katliamı yapan katiller, kontra 
tetikçileri serbest bırakıldı.

Adil yargılanma hakkını ortadan 
kaldıran Özel Yetkili Mahkeme-
ler olduğu gibi korunurken isim 
değişikliğiyle yanılgı yaratılarak, 
sanki bir hak getiriliyormuş gibi 
davranılıyor.

AKP iktidarına muhalefet eden 
bütün kesimleri ve yandaş olma-
yan basını susturmak için Ergene-

kon, Oda TV, KCK adı altında torba 
soruşturmalar yürütülüp davalar 
açılıyor.  Sendikal faaliyetlerin-
den dolayı sendikalarımızın yö-
neticileri neyle suçlandıkları dahi 
açıklanmadan tutuklanıyor.    

2005 yılında 55 bin olan tutuklu 
ve hükümlü sayısı bugün 135 bine 
çıkmıştır.  En son Urfa Cezaevi’nde 
yaşanan yangın katliamından 
sonra hükümet 196 yeni cezae-
vi yapacağını böylece sorunu 
çözeceğini açıklamıştır. Her ülke-
de olduğu gibi Türkiye’deki adalet 
düzeni ve onun en çarpıcı yüzünü 
oluşturan cezaevi düzeni mevcut 
sistemin bir yansımasıdır. Her alan-
da olduğu gibi cezaevlerinde de 
hak gasplarına karşı çıkan isyanlar 

artık ölümlerle sonuçlanmaktadır.

Siyasi iktidara muhalif olanların, 
eleştirenlerin yargı yoluyla en fazla 
cezalandırıldığı dönemlerden biri-
siyle karşı karşıyayız. Başbakan’ın, 
“Yargının siyasallaşmasının karşı-
sında ilk biz dururuz, biz her za-
man, üstünlerin hukuku karşısında 
hukukun üstünlüğünü savunduk” 
sözleri ise gerçeği yansıtmıyor.  
Aksine yargının son zamanlardaki 
pratikleri karşısında her yönüyle 
alabildiğine siyasallaşmanın yaşan-
dığına tanıklık ediyoruz.

ADALET MÜLKÜ OLANLAR İÇİN  
Bir ülkeyi tanımak için “mahkeme-
lerine bakın” deniliyor. 

YENI YARGI YILI 
SORUNLARI ile BASLADI

Adil ve etkin bir yargı sistemi, tarafsız ve bağımsız bir hukuk düzeni için her gün 
suçlu yaratan mevcut sistemin değişmesi gerekir.  

Gelir dağılımında adaletsizliğin olmadığı, insanca yaşama ve çalışma koşullarının 
sağlandığı, herkesin bugününe ve geleceğine güvenle bakabildiği, barış, kardeşlik 

ve huzur içinde eğitim ve sağlık hakkından ihtiyacı kadar yararlanabildiği 
koşullarda suç ve cezadan daha az söz edeceğimiz, daha az mahkemeye, daha az 
hapishaneye ihtiyaç duyacağımız kesindir. Böylesi insanca bir yaşam ve sağlıklı 

çalışma koşulları ancak emekçilerin örgütlü mücadelesiyle kazanılacaktır.

.

.



14

Ülkemizde uygulanan ekonomik 
politikalar ve krizlerin getirdiği 
yoksulluk ve işsizlik suç oranlarını 
artırıp toplumsal ilişkilerde çözül-
me yaratırken, bunun sonucu 
mahkemelerin iş yükü nedeniyle 
enkaz altında kalması olmuştur.  
Yargılamaların uzaması, adaletin 
geç gelmesi nedeniyle toplumda 
şiddet çözüm yolu olarak görül-
mektedir.  

Yargının hızlandırılması gerekçesiy-
le 2011 yılında yapılan değişiklikle 
hukuk mahkemelerinde açılan tüm 
davalarda masraflar peşin alınmaya 
başlanmıştır. Bu uygulamayla yok-
sul halk kesimlerinin dava açma 
hakkı ellerinden alınarak emek-
çilerin her türlü hak arayışlarının 
önü daha baştan kesilmiştir. Evet. 
Adalet sadece mülkü olanlara 
sağlanmaktadır. 

Yargıya ilişkin birçok şey tartı-
şılırken; bütün iş yükünü çeken 
yargı emekçileri ise görmezden ge-
linmektedir.

Birçok mahkemede ve Cumhuri-
yet Savcılıklarında dava sayısı 
korkunç bir biçimde artarken, per-
sonel eksikliği nedeniyle tuttuğu 
nöbet karşılığında dahi izin kul-

lanma, hasta olma, rapor kullan-
ma hakkı olmayan, ülke genelinde 
yaklaşık 40.500 personelle hizmet 
vermeye devam eden, bir taraf-
tan düşük ücretlerle çalıştırılırken 
diğer taraftan maaş hesabında yer 
alan ek ödemeleri emeklilik aylığına 
yansıtılmayan, emekli olduğunda 
ek ödemeler ortadan kalktığı için 
maaşı yarı yarıya düşen bu nedenle 
emekli olamayan, 

Her türlü keyfi yer değişikliğine 
uğrayan, 

İş yoğunluğu nedeniyle hafta içi 
mesai saatlerinin bitiminden sonra, 
hafta sonu ve bayram tatillerinde 
bile çalışmaya zorlanan,

Kadrosuz ve güvencesiz olarak 4/B 
ve 4/C statüsünde, her an işini kay-
betme korkusuyla çalıştırılan,

İş yoğunluğu nedeniyle doğan 
en küçük hatada disiplin soruş-
turmasıyla tehdit edilen, 

İş yüküne bağlı olarak bel ve boyun 
fıtıkları, kalp ve damar hastalıkları ve 
özellikle psikiyatrik rahatsızlıklarla 
cebelleşen, 

Sosyal yaşamları sıfırlanan ve aile 

yaşamlarını sürdürebilmeleri gide-
rek olanaksız hale gelen,

Gerek teknik olarak gerekse işleyişe 
yönelik alt yapısı tamamlanmayan 
UYAP’dan doğan bütün aksama-
larda iş sahipleriyle karşı karşıya 
gelen,

Kadro sınıfı ve özlük haklar olarak 
yardımcı hizmetler sınıfında yer 
alması nedeniyle; büyük bir kısmı 
yüksek okul mezunu olduğu halde 
üst derece, kademelere yüksele-
meyen, ek gösterge alamayan, göre-
vi dışında çalıştırılan yargı emek-
çileri talepleri gerçekleşinceye 
kadar mücadeleye devam edecek-
tir.

Adli yılın açılışında bürokratlar 
tarafından yargıda artık her şeyin 
toz pembe olduğuyla başlayan, 
demokratikleşme, insan haklarıyla 
devam eden nutuklar atılacaktır.   
Ancak biz yargı emekçileri, tablonun 
toz pembe değil, koyu karanlık 
olduğunu yaşadıklarımızdan bili-
yoruz. 

Karanlığı aydınlığa çevirmenin yolu 
birleşmekten ve sendikamız BES’in 
çatısı altında örgütlenmekten 
geçmektedir. 
Adil ve etkin bir yargı sistemi, 
tarafsız ve bağımsız bir hukuk 
düzeni için “her gün suçlu” yaratan 
mevcut sistemin değişmesi gerekir.  
Gelir dağılımında adaletsizliğin 
olmadığı, insanca yaşama ve 
çalışma koşullarının sağlandığı, 
herkesin bugününe ve geleceğine 
güvenle bakabildiği, barış, kar-
deşlik ve huzur içinde eğitim ve 
sağlık hakkından ihtiyacı kadar 
yararlanabildiği koşullarda “suç” ve 
“ceza”dan daha az söz edeceğimiz, 
daha az mahkemeye, daha az ha-
pishaneye ihtiyaç duyacağımız ke-
sindir. Böylesi insanca bir yaşam 
ve sağlıklı çalışma koşulları ancak 
emekçilerin örgütlü mücadelesiyle 
kazanılacaktır.
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15 Eylül Cumartesi günü An-
kara Sıhhiye Meydanı’nda 
Eğitim Sen öncülüğünde 

gerçekleştirilen mitingde 4+4+4 
ırkçı, gerici, piyasacı, cinsiyetçi 
eğitim sistemine karşı on bin-
ler okuluna, mesleğine, umudu-
na, geleceğine sahip çıkmak için 
alanlardaydı.

Mitinge çok sayıda emek ve 
demokrasi güçleri ile siyasi partiler 
katılırken Eğitim Sen Genel Başkanı 
Ünsal Yıldız ve KESK Genel Başkanı 
Lami Özgen birer konuşma yaptı. 
Konuşmaların ardından miting 
Moğollar konseri ile sona erdi. 

Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal 
Yıldız’ın Konuşma Metni Aşağıdadır.

Eğitimde 4+4+4 dayatması üze-
rinden çocuklarımızın geleceğini 
karartmamasına izin vermemek 
için, geleceğine sahip çıktığını 
göstermek için yollara düşenler 
MERHABA.

Sizleri Eğitim Sen Merkez Yürütme 
Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

Emperyalist-kapitalist sistemin 
içerde ve dışarıda saldırılarını 
yoğunlaştırdığı bir dönemden geçi-
yoruz. Bir süredir Suriye üzerinden 

yapılan emperyalist savaş ve işgal 
politikaları Ortadoğu’yu ve ülkemizi 
sonu belirsiz bir kaosun içine çeki-
yor. 

Bizlerin mücadele tarihimizden 
ve geçmiş deneyimlerimizden 
öğrendiğimiz en önemli şey, hiçbir 
iktidarın, hiçbir gücün onurlu 
mücadelemizi engelleyemeye-
cek olmasıdır. Kökleri derinlerde 
olan ve ülkenin dört bir yanına 
yayılan mücadelemizi sorgu-
lamaya çalışanlar, sendikal faali-
yetlerimizi suçmuş gibi gösterip, 
bizlerin aydınlık mücadelesine 
gölge düşürmeye çalışanlar tama-

15 EYLÜL DE IRKçI-GERiCi-PiYASACI 
4+4+4 E KARsI ONBiNLER ANKARADA YDI

,
,,

"Başbakan'ın asıl amacı; her alanda yaptığı gibi, eğitim 
alanında da 'özel olan güzeldir' anlayışıyla hareket etmekte 
ve kamu eğitimini tasfiye etmenin hesaplarını yapmaktadır. 
Kimse bizden bu yalanlara inanmamızı beklememelidir." 
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men beyhude bir çaba içindedir. 
Burada sizlerin huzurunda tüm tu-
tuklu arkadaşlarımıza selamlarımızı 
gönderiyor, en kısa sürede aramıza 
dönmelerini bekliyoruz. 

Milli Eğitim Bakanı’nın Eğitim 
Sen’in 4+4+4 dayatmasına karşı 
ülke çapında yürüttüğü yaygın 
çalışmalar nedeniyle sendikamızı 
açıkça hedef göstermesi, Eğitim 
Semin ve bilim insanlarının 
4+4+4’e ilişkin eleştirilerine yanıt 
vermek yerine seviyesi birtakım 
suçlamalarda bulunması tamamen 
içine düştükleri aczin ve çaresizliğin 
yansımasıdır. Bize göre bu duru-
mun başka bir izahı yoktur. 

4+4+4 dayatması Meclis gün-
demine ilk geldiği günden bu yana 
itirazlarımızı ve eleştirilerimizi ka-
muoyu ile paylaştık. Başbakan’ın 
talimatıyla hiçbir bilimsel hazırlık 
yapılmadan yasalaşan 4+4+4’ün 
eğitimdeki mevcut eşitsizlikleri 

derinleştireceğini, sınıfsal farklılık-
ları arttıracağını, itaatkar ve ucuz 
işgücü yetiştirmek, çocuk işçiliği, 
asimilasyon anlamına geleceğini 
ısrarla vurguladık. 

AKP’nin 4+4+4 dayatmasının 
yasalaşmış olması, her şeyin 
bittiği anlamına gelmemektedir. 
Milyonlarca öğrenci başta olmak 
üzere, tüm toplumu yakından il-
gilendiren böylesine önemli bir 
konuda AKP hükümetinin ve Milli 
Eğitim Bakanlığımın ailelerden, 
bilim insanlarından, sendikalardan 
ve  toplumun diğer kesimlerinden 
yükselen eleştirilere ve önerilere 
gözünü kapatarak resmen “üç may-
munu” oynaması kabul edilemez. 

4+4+4 ile okula başlama yaşının 
erkene çekilmesinin çocuklarımıza 
yapılacak en büyük kötülük 
olduğunu, ileride telafisi mümkün 
olmayan sorunlar yaratacağını söy-
ledik. 10 Eylül’de uyum eğitimine 

alman, okulöncesi çağda olmasına 
rağmen, zorla ilkokula kayıtları 
yapılan çocuklar 70-80 kişilik 
sınıflarda, bir sırada 3-4 öğrenci, 
havasız bordum katlarında, çeşitli 
psikolojik travmalar yaşayarak ve 
büyük bölümü ağlayarak eğitim 
hayatına atıldılar. 4+4+4 ile yoksul 
emekçi çocukları mesleki eğitime 
yönlendirileceğini, çocuklarımızın 
sadece “dindar” ve “kindar” olarak 
değil, aynı zamanda sermayeye 
ucuz işgücü olarak yetiştirilmek 
istendiğini söyledik.

Eğitim Sen olarak yaptığımız 
açıklamalarda, 60-71 aylık ço-
cukların öz bakım becerilerinin 
gelişmediğini, aynı sıralarda 40 
dakika oturamayacağını, aralarında 
1-1,5 yaş fark olan çocukların aynı 
sınıfta olmasının çok sakıncalı 
olduğunu, sınıf öğretmenlerinin bu 
yaş grubu çocuklara göre  eğitim 
almadıklarını   söyledik.  Şimdi  
sizlerin huzurunda soruyoruz; 
ikili eğitim yapılan okullarda 5,5 
yaşındaki çocuk ile 13 yaşındaki 
çocukla aynı tuvalet ve lavaboyu 
nasıl kullanacak? Okulların altyapı 
ve fiziki donanımı yetersiz olmasına 
rağmen 4+4+4 dayatmasındaki 
ısrarınızdan vazgeçmeniz için Efe 
Boz gibi, kaç çocuğumuzun okulda 
hayatını kaybetmesi gerekiyor? 

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı 
4+4+4’e yönelik olarak ileri 
sürdüğümüz pedagojik ve psikolojik 
nedenleri ve bilimsel eleştirilerimizi 
kendilerinde “ideolojik”” olarak 
niteleyerek, “laikçilik”. “ihanet” gibi 
ideolojik yanıtlar veriyorlar. AKP 
Hükümeti ve onun sözcüleri, sa-
dece eğitimde değil hangi konuda 
eleştirilirlerse eleştirilsinler anında 
“ideolojik” bir mevziden saldırıya 
geçiyorlar. Bizlerin itirazları, bilim 
insanlarının açıklamaları ortadadır. 

Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı’nın 
eleştirilerimize verdiği yanıtlardaki 
seviye, kimlerin halkı kandırdığını, 
kimlerin doğruları söylediğini 
göstermektedir. 
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Başbakan Erdoğan’ın son gün-
lerde dershanelerin kaldırılmasına 
ilişkin yaptığı açıklamalar toplum-
da 4+4+4 ile oluşan öfke ve tep-
kilerin ve yaşanan sorunların üzeri-
ni  kapatma, dikkatleri başka yöne 
çekme çabasıdır. Yakın zamanda 
sınav sistemini eleştiren, genç-
leri tehdit eden; parasız eğitim 
isteyen, dershanelere karşı çıkan 
çocuklarımıza şiddeti, okuldan 
atılmayı, cezaevlerini reva gören 
Başbakan Erdoğan değil miydi? 
Dolayısıyla yapılmak istenenin, 
eğitimin niteliğini artırmak, genç-
lerimize kamusal eğitim hizmeti 
sunmak olmadığı açıktır. Yapılmak 
istenen, eğitim hizmeti alanına özel 
okulların kök salmasını sağlamak, 
eğitim hizmetini tamamen 
piyasanın ve cemaatlerin insafına 
teslim etmektir. Başbakan halkı 
kandırmaktan vazgeçmeli, önce-
likle kendi dönemlerinde iki kat ar-
tan dershane sayılarının hesabını 
vermelidir. 

Eğitim sisteminde 4+4+4 ile 
yapılmak istenen değişikliklere 
paralel olarak gündeme geti-
rilen dershanelerin özel okul-
lara dönüştürülmesi projesi, 
kamu kaynaklarının bir kez daha 
özel sektöre aktarılma projesidir. 
Başbakan’ın asıl amacı; her alan-
da yaptığı gibi, eğitim alanında 
da “özel olan güzeldir” anlayışıyla 
hareket etmekte ve kamu eğitimini 
tasfiye etmenin hesaplarını 
yapmaktadır. Kimse bizden bu 
yalanlara inanmamızı beklememe-
lidir. 

Milli Eğitim Bakanı ve Başbakan, 
4+4+4 dayatması ile ilgili kamuo-
yunun tepkilerini yatıştırmak için ne 
kadar uğraşırsa uğraşsın, eğitim sis-
teminde bugüne kadar görülmemiş 
bir kargaşa ve kaos yaşanmaktadır. 
Başbakan sorunu başından itibaren  
laik-anti laik  eksenine çekmeye 
çalışmış, bu şekilde 4+4+4”e karşı 
çıkanları  din  düşmanı  gibi  göste-
rerek halkın önemli bir bölümünün 

desteğini alma 
hesapları yapmıştır. 
Ancak Başbakan’ın 
evdeki hesabı 
bu kez çarşıya 
uymamıştır. Bugün 
4+4+4 sistemi-
nin asıl mağdurları, 
Başbakan’ın siyasi 
yaşamı boyunca 
inançlarını, en 
temiz duygularını 
sömürdüğü yok-
sul, emekçi halk 
k e s i m l e r i d i r . 
Bugün bu mey-
dandan yükselen 
ses onların se-
sidir.

Buradan Başbakan ve Milli Eğitim 
Bakanı’na sesleniyorum. Ne kadar 
uğraşsanız nafile! Güneşi balçıkla 
sıvayamazsınız. Okullar açıldığında 
4+4+4 ile ilgili olarak kimlerin 
halka doğruları söylediği, kimlerin 
halkı kandırdığı ortaya çıkacaktır. 

Bugün 4+4+4’e karşı bu mey-
danda gösterdiğimiz anlamlı tepki, 
okulların açılacağı 17 Eylül’den iti-
baren okullarımızda, mahalleleri-
mizde, işyerlerimizde yürüteceğimiz 
çalışmaların başlangıcıdır. Öğret-
menlerimiz, öğrencilerimiz ve 
velilerimizle; eğitimde 4+4+4 

dayatmasına hayır diyen tüm 
emek ve demokrasi güçleri ile bir-
likte mücadele bayrağını daha da 
yükselteceğimize söz veriyoruz. 

Çocuklarımızın  geleceğini hiçe sa-
yan, bilimsel eleştirileri duymazdan 
gelen, okullarda yaşanan sorun-
lara gözlerini kapatan. 4+4+4’ün 
yarattığı kaos karşısında üç may-
munu oynayanların, çocuklarımıza 
bu kötülüğü yapmasına izin 
vermeyeceğimizi göstermek için 
güçlerimizi birleştirmek ve mücade-
leyi ortaklaştırmak zorundayız. 
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Çocuklarımızın  geleceğini derin 
bir karanlığa itecek olan, 4+4+4 
olarak bilinen, piyasacı, ırkçı ve 
gerici eğitimi durdurmak, bu düzeni 
yaratan zihniyete karşı mücadele 
vermek için buradayız.  

Şunu iyi biliyoruz, AKP hükümeti 
koyu milliyetçilik ve dindar 
muhafazakârlık ikliminde 
sürdürdüğü neoliberal politikalar-
la, bugün toplumsal yaşamın her 
alanını dönüştürme çabasındadır. 
Eğitim sistemi üzerinden gelecek 
nesilleri yeniden inşa etme girişimi 
de bu çabasının bir ürünüdür.  
Çocuklarımızı hedef alarak nasıl bir 
gelecek nesil inşa etmek istedikle-
rini de, bizlere zorla ve baskıyla 
dayatılmak istenen politikalardan 
kolayca anlayabiliyoruz.  

Bu karanlığı yaratanlara kork-
masınlar diyemiyoruz, çünkü on-
lar kendilerini muktedir görüp 
özgürlüğümüzü elimizden almaya 
çalıştıkça, biz daha da çoğalacağız. 

Oysaki gerçekler ortadadır sevgili 
arkadaşlar,   

AKP,  “seçmeli” olarak sunulan din 

derslerini fiilen zorunlu kılarak 12 
Eylül faşist darbesinin ürünü olan 
zorunlu din derslerini çocuklarımıza 
dayatmaktadır.   

Irkçı ve tekçi eğitim anlayışı içinde 
eğitimin demokratik unsurlarını 
kökünden tasfiye etmeye 
kalkışmakta, haklı ve meşru talepler 
arasında yükselen anadilde eğitim 
hakkını yine yok saymaktadır.   

Kalabalık sınıflara mahkûm ettiği 
çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel 
yeterliliklerini göz ardı ederek daha 
küçük yaşlardan itibaren çalakalem, 
gerici motiflerle hazırladığı müfre-
datla baş başa bırakmaktadır.  

Kesintili hale getirdiği eğitimin 
her kademesini sermayenin 
kucağına teslim etmekte, giderek 
yoksullaştırdığı ve neredeyse in-
sanca yaşam hakkından bile yok-
sun bıraktığı ailelere yüklü bedeller 
ödetmektedir.  

Yıllardır eğitim sisteminin içinde 
bulunduğu sorunların yükünü 
omuzlarında taşıyan, insanca 
yaşayacak bir ücretten dahi mah-
rum bırakılan eğitim emekçileri 

arkadaşlarımızı ise sürgünlere 
maruz bırakmakta, yine ağır bedel-
ler dayatmaktadır. Arkadaşlarımız 
ailelerinden, evlerinden koparıl-
makta, giderek çarpık hale ge-
len düzen içinde hayatları adeta 
parçalanmaktadır.  
Bizler, bu ülkenin emekçileri, ezilen-
leri, yoksullaşmaya ve sömürüye 
karşı mücadele eden halkları 
olarak; eşit, özgür ve demokra-
tik bir Türkiye için verdiğimiz mü-
cadeleye olan inancımızla, bugün 
geleceğimizi hedef alan gerici, 
piyasacı bu saldırılara karşı da 
mücadele edecek, kamusal, bilim-
sel, laik, demokratik ve anadilde 
eğitim hakkımızı sonuna kadar 
savunacağız. 

Burası bir son değil, daha da güçle-
necek olan mücadelemizin başladığı 
yerdir. Bugün burada bu inancı 
taşıyan, alanlarda seslerini tek bir 
çığlığa dönüştüren arkadaşlarımızla 
bir aradayız. Bugüne kadar bizlere 
dayatılan her türlü baskı ve zorbalık 
karşısında yılmadık, yılmayacağız. 
Buradan sonra da omuz omuza, 
aynı kararlılık ve inancımızla bu 
sistemi durdurana kadar mücadele 
edeceğiz. 
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Güvencesizlik, çalışma yaşa-
mını tehdit etmeye devam 
ediyor.

Birçok kurumda olduğu gibi 
Türkiye’nin ekonomik politikalarına 
yön veren Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) çalışanı 4/C’liler 
kölelik koşullarında çalışmaya 
devam ediyor. Türkiye Cumhuri-
yeti kendi koyduğu yasalara dahi 
uymuyor. Angaryanın ve esnek 
çalışma saatlerinin olduğu kurum-
da sözleşme gereği ‘işin bitmesi 
esastır’ yazdığı için idare isterse sizi 
resmi tatillerde bile çalıştırabiliyor. 
Yoğun iş temposu, bitmek bilmez 
anketler, home ofice uygulamasını 
beraberinde getirdi. Alanda top-
lanan veriler artık evde de girile-
bilmektedir. Anket işini, yani ken-
dini ‘geçici iş’ olarak tanımlayan 
TÜİK idaresi, neden kapısına kilit 
vurmamaktadır? Neden yaptığı işi 
önemsemeyen bir devlet kurumu 
çalışanlarını kölelik şartlarında 
çalıştırmaktadır? Kendini ve 4/C’li 
emekçileri geçici gören TÜİK idaresi 
15-20 yıl süreli çalıştırdığı en düşük 
memur maaşından 
daha az ücret ödediği 
güvencesizlere özür 
borçludur. 81 ilde 
yağmur, çamur, sıcak, 
soğuk demeden 
çalıştırılan, son gün-
lerde kurumun kendi-
lerine vermiş olduğu 
toplu taşım kartları 
da ellerinden alınan 
4/C’li emekçiler, aynı 
zamanda idarenin 
keyfi uygulamalarıyla 

da baş başa kalmaktadırlar. Şöyle 
ki; siz hiç evlendiği için işten 
çıkartılan emekçi gördünüz mü?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
İzmir Bölge Müdürlüğü bünye-
sinde 657 Sayılı Devlet Memurları 
Yasası’nın 4/C bendi kapsamında 
çalışmakta olan sendikamız 
İzmir Şube üyesi Evren KAYAŞ’ın 
`EVLİLİK İZNİ` kullandığı sırada 
`performans yetersizliği` gerekçe 
gösterilerek Sözleşmesi tek taraflı 
olarak feshedilmiştir.

657 Sayılı Devlet Memurları 
yasasının 4 üncü maddesinde istih-
dam biçimleri, memur, sözleşmeli 
personel, geçici personel ve işçi 
şeklinde düzenlenmiş olup, Evren 
KAYAŞ Yasanın 4/C bendinde ifade 
edilen geçici personel statüsünde 
çalışmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu’nun 4. Maddesinde, 
(4/C) Geçici Personel;  “Bir yıldan 
az süreli veya mevsimlik hizmet 
olduğuna Devlet Personel Daire-
sinin ve Maliye Bakanlığı’nın 
görüşlerine dayanılarak Bakanlar 
Kurulunca karar verilen görevlerde 
ve belirtilen ücret ve adet sınırları 
içinde sözleşme ile çalıştırılan ve 
işçi sayılmayan kimselerdir” olarak 
ifade edilmiştir. 

Anayasa’nın çalışma hakkı ve 
ödevi başlıklı 49. maddesinin 2. 
fıkrasında, devletin, çalışanların 
hayat seviyesini yükseltmek, 
çalışma hayatını geliştirmek için 
çalışanları ve işsizleri korumak, 
çalışmayı desteklemek, işsizliği ön-
lemeye elverişli ekonomik bir or-
tam yaratmak ve çalışma barışını 
sağlamak için gerekli tedbirleri 
alacağı hükmüne yer verilmiştir.

Son yıllarda kamuda yaygınlaşan 
güvencesiz istihdam ve performans 
yönetimi uygulamaları; işsizlik 
baskısı altında kalan çalışanları 

bu baskı ile terbiye 
etme, denetleme ve 
en olumsuz koşullarda 
çalışmaya razı etme 
yöntemi olarak kul-
lanılmaktadır. 

Ülkemizin taraf ol-
duğu 158 Sayılı İLO 
Sözleşmesinin 4. 
maddesinde yer alan 
“İşçinin kapasitesine 
veya işin yürütümüne 
veya işyeri gereklerine 

Birçok kurumda olduğu gibi Türkiye'nin ekonomik politikalarına yön veren Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) çalışanı 4/C'liler kölelik koşullarında çalışmaya devam edi-

yor. Türkiye Cumhuriyeti kendi koyduğu yasalara dahi uymuyor. Angaryanın ve esnek 
çalışma saatlerinin olduğu kurumda sözleşme gereği "işin bitmesi esastır" yazdığı için 

idare isterse sizi resmi tatillerde bile çalıştırabiliyor. 

Şöyle ki; siz hiç 
evlendiği için işten 
çıkartılan emekçi 

gördünüz mü?

TÜIK: BIR EMEK CEHENNEMI

* 2 Ekim 2012 tarihinde Genel Merkezimizde konuyla ilgili basın 
toplantısı düzenlenmiştir.
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dayalı geçerli bir son verme nedeni 
olmadıkça hizmet ilişkisine son ve-
rilemez.” hükmü ile 7 inci madde-
sinde yer alan; “İşverenden makul 
ölçülere göre beklenemeyecek 
haller hariç, hakkındaki iddialara 
karşı savunma fırsatı verilmeden 
bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin 
tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle 
sona erdirilemez.” Anayasanın 90. 
maddesi uyarınca iç hukuk normu-
dur.

Anayasa’nın 2. maddesinde, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin demokratik, 

laik ve sosyal bir hukuk devleti 
olduğu belirtilmiş, 10. maddesin-
de; 60. maddesinde ise, herke-
sin, sosyal güvenlik hakkına sa-
hip olduğu, Devletin, bu güvenliği 
sağlayacak gerekli tedbirleri alacağı 
öngörülmüştür.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
uzun süredir performans kriter-
leri adı altında çalışanlara ikaz-
dikkat çekme niteliğinde yazılar 
gönderilerek 4/C statüsünde 
çalışanları istediğini istediği za-
man işten atmanın koşulları 

oluşturulmaktadır. Son olarak ben-
zeri bir yazıyla ikaz edilen üyemiz 
Evren KAYAŞ 19.09.2012 tarihinde 
işten atılmıştır.

Bu nedenlerle; performans 
yetersizliği gerekçe göste-
rilerek sözleşmesi fesh edilen 
Evren KAYAŞ’IN bir an evvel işe 
başlatılmasını, çalışanları işten 
atma tehdidiyle baskı altında 
tutmanın yolu olarak kullanılan es-
nek, kuralsız performans yönetim 
uygulamalarına son verilmesini is-
tiyoruz. 

* Konuyla ilgili olarak İzmir şubemizin yapmış olduğu basın açıklaması metnidir.

Keyfi uygulamalar, sistema-
tik baskı, sistematik yıldırma 
politikaları, kişiliksizleştirme, 

sürgüne gönderme ve işten atma, 
bu uygulamaların hepsi bir kamu 
kurumu olan; TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nde yaşanmaktadır.

Tekel işçilerinin ülke kamuoyunun 
gündemine soktuğu, 657 Sayılı 
Devlet Memurları Kanunun 4/C 
istihdamı TÜİK’ te 1972 yılından 
beri uygulanmaktadır. İş güvencesiz 
ve kadrosuz olarak çalıştırılan TÜİK 
emekçileri, adeta kurumda kölelik 
koşullarında çalıştırılmaktadırlar. 

PERFORMANS KRİTERLERİ VE 
İŞTEN ATMA…

TÜİK’ te sınırsız mesai vardır. Sa-
bah 08.00’de işbaşı yapılır, saat 
09.00’da anket çalışması başlar. 
Akşam olur iş bitmez. Eve dönüş 
sorunludur. TÜİK’ te sorun olma-
yan var mıdır? Yoktur. 

Devam edelim, özel projeler alınır, 
angarya çalışma yaptırılır. Bu iş 
için fazla mesai ödenmez. İtiraz 
hakkınız yoktur. İdarenin haksız 
uygulamasına karşı, dava mı 
açtınız; kendinizi Kısmet AKÇASOY 

gibi Kocaeli’nde alırsınız. Mazeret 
izni hak getire, her yaptığınıza uyarı 
yazısı, sürgün tehdit ve iki dudak 
arasında iş güvencesi… Uygulama-
lar bununla da bitmez, kadınların 
kılık kıyafeti, etek boyları hep kont-
rol altındadır.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü 
uygulamaları ile adeta kamu kuru-
munda,  merdiven     altı atölye çalışma 
koşullarının nasıl oluşturabileceğini 
göstermektedir. TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğünde uygulanan “Perfor-
mans Değerlendirme Prosedürü” 
ve “Başarı Ölçütleri” Kurum 

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSIN
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Başkanlığına bağlı ve diğer il-
lerde uygulanmamaktadır. Em-
sali olmayan ve tamamen key-
fi ve sübjektif kriterlere göre 
hazırlanmış bir prosedür ve 
ölçütlere dayanmaktadır. Bu kriter 
ve ölçütlere göre TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nde görevli emek-
çiler akıl almaz uygulamalarla 
karşılaşmaktadırlar.  

İlgili  “Performans Değerlendirme 
Prosedürü”, “Başarı Ölçütleri” 
kıstaslarına göre çalışanları ‘çok 
başarılı’, ‘başarılı’, ‘başarısız’ 
veya ‘ciddi başarısız’ olarak 
değerlendirerek, bir takımda iki kez 
ciddi başarısız olarak değerlendirilen 
geçici personelin hizmet sözleşmesi 
sonlandırılmakta, kadrolu persone-
lin de teşvik ikramiyesi kesilebil-
mektedir. 

TÜİK Bölge Teşkilatında yer alan 
26 Bölge Müdürlüğü ve Merkez 

Teşkilatı personeli arasında sadece 
İzmir Bölge Müdürlüğünde uygu-
lanan performans değerlendirme 
prosedürü eşitlik ilkesine aykırı 
olup Başkanlıkta uygulanan ve 
yürürlükten kaldırılan “Türki-
ye İstatistik Kurumu Başkanlığı 
Sözleşmeli Personelinin Perfor-
mans Değerlendirmesine İlişkin 
Yönetmeliğiyle” de çelişmektedir. 

Objektif kriterlerden uzak bu 
değerlendirmelerle sendikamız 
üyesi Evren KAYAŞ’ın sözleşmesi 
tek taraflı fesh edilmiştir. 

Evren KAYAŞ, 3 yıla yakın bir süredir, 
TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü’nde 
çalışmaktadır. Haziran 2012 evle-
nen KAYAŞ, 2 gün yıllık izni ile bir-
likte, yine yasal hakkı olan 7 günlük 
EVLİLİK İZNİ kullanmıştır. 

Fakat kullandığı yasal izin-
leri süresince TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nün objektif olma-
yan performans cenderesinin 
işkencesine takılmıştır. Birlikte 
çalıştıkları arkadaşlarıyla aynı 
performans istenmiştir. Evren 
KAYAŞ, elinden geleni yaparak 
ve TÜİK Bölge Müdürlüğü’nce 
önce performansını yükselttiği 
için başarılı görse de, ardından 
SÖZLEŞMESİ İPTAL edilir.

Soruyoruz; Evren KAYAŞ’ın, 
sözleşmesi neden iptal edilmiştir. 
Performans diyorsanız, bunun kri-
teri nedir? Yıllık izin de olan per-
sonelin, tam çalışan personele 
yetişmesi mümkün müdür? 

Bu uygulamalar TÜİK’te yeni 
yaşanmamaktadır. Yeni örgütle-
nen TÜİK emekçileri işyerinde 
yaşadıkları sorunları birlikte çözmek 
için birleştikleri için sorunları ile ön 
plana çıkmıştır.

Kurumun uygulamalarından muz-
darip olup, dava açıp yasal haklarını 
kullanan TÜİK’li emekçiler yıllık 

izinleri dahi kullanamamaktadırlar.

Yine kurumla davalık olan üye-
miz Kısmet AKÇASOY davasını 
çekmediği için, Kocaeli TÜİK Bölge 
Müdürlüğü’ne sürgün edilmiş, 
arkadaşımızın İdare Mahkemesi’nde 
açtığı dava da YÜRÜTMEYİ DUR-
DURMA kararı çıkmış ve İdare 
Mahkûm olmuştur. Yine davasını 
geri çekmeyen bir üyemizin yıllık 
izin hakkı kullandırılmamıştır.

Soruyoruz; TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nde hangi yasalar 
geçerlidir? 

TÜİK’TE 4/C’Lİ OLMAK

• İşe yeni girenle, 20 yıllık TÜİK’li 
bir 4/c’li arasında hiçbir maaş 

farkı yok. Görevde yükselmek yok!
 

•Tayin hakkı, aile yardımı yok! 
657’nin tüm yasakları var; 

savunmalarımız ise 657’deki hak-
larla yapılamıyor.

•Mesaide tek kural KURALSIZ-
LIK… Mobbing uygulaması 

tüm personele sistematik olarak 
uygulanmaktadır.

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü keyfi 
hukuk dışı baskıcı uygulamalarına 
bir de İŞTEN ATMAYI ekleyerek 
bu alanda yeni bir keyfiyete imza 
atmıştır.

Bunun sorumlusu yaklaşık 50 
bin 4/C’liyi iş güvencesiz, kadro-
suz ve insanlık dışı koşullarda 
çalıştıran koşulları yaratan siyasal 
iktidarlardır. Buradan tüm kurum-
larda çalışan 4/A’lılara, 4/B’lilere 
çağrımızdır. 

Bugün 4/C’lilerin sorunları, hepimi-
zin sorunu olarak görmezsek, yarın 
hepimiz aynı çalışma koşullarında 
çalışmak zorunda kalacağız.

TÜİK İzmir Bölge 
Müdürlüğü 

uygulamaları ile adeta 
kamu kurumunda,  

merdiven altı atölye 
çalışma koşullarının 

nasıl oluşturabileceğini 
göstermektedir. 

TÜİK İzmir 
Bölge Müdürlüğünde 

uygulanan 
"Performans 

Değerlendirme 
Prosedürü" ve 

"Başarı Ölçütleri" 
Kurum Başkanlığına 
bağlı ve diğer illerde 
uygulanmamaktadır. 

Emsali olmayan ve 
tamamen keyfi ve 

sübjektif kriterlere 
göre hazırlanmış bir 

prosedür ve ölçütlere 
dayanmaktadır.
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Zamlar ve yeni vergilerle AKP 
bütçede oluşan açığı emekçi 
yoksul halkın sırtından kapat-

maya çalışıyor. Oysa bütçe açığının 
da ekonomide yaşanan krizin de 
sorumlusu halk değildir, AKP’dir. 

AKP hem içerde hem de bölgede 
izlediği savaşçı politikaların so-
nucu olarak son aylardaki harca-
malar arttı. Suriye’deki iç savaşın 
derinleştirilmesi için yapılan silah 
ve para yardımları biliniyor.

Öte yandan Türkiye ekonomisi tam 
anlamıyla dışa bağımlıdır. Uluslar 
arası sermayenin kar alanı ha-
line dönüştürülen Türkiye ekono-
misinin kontrolü ne AKP’dedir ne 
de Merkez Bankası’ndadır. 

Küresel krizin de yansıması olarak 
giderek sıkışan ekonominin faturası 
tüm dünyada da ülkemizde de e-
mekçilere çıkarılmaktadır. Yeni ver-
giler, elektrik ve doğal gaz zammı ile 
uygulamaya konulan kemer sıkma 
politikaları önümüzdeki dönem-

de sürekli gündeme gelecek yeni 
zamların da habercisidir. 

Sermaye kesimlerini korumak 
ve kurtarmak için emekçilerin 
ücretlerinde kısılarak, zamlar ve 
vergilerle emekçilerin sofrasından 
çalınmakta bu acımasız sömürü 
düzeni bu şekilde  sürdürülmeye 
çalışılmaktadır. 

Elektrik ve Doğalgaza Neden Zam 
Yapıldı

AKP Hükümeti, yaklaşık 9 milyar 
dolarlık bir açığı yamama adına, 
geçtiğimiz hafta ÖTV ve tapu 
harçlarına zam yaptı. Ancak asıl 
büyük operasyon doğalgaz üzerin-
den hayata geçirilmektedir.

1 Ekim’de doğalgaza yapılan yüzde 
9,8’lik zam ile doğalgaz geçen 
seneye göre yaklaşık yüzde 30 
artmıştır. Yüzde 45’i doğalgazdan 
üretilen elektriğin fiyatı ise bugün 
itibariyle 18,91 liradan 20,80 liraya 
yükseltildi.

Akaryakıt fiyatlarında dünyada en 
pahalı ülke haline gelen Türkiye’de, 
AKP iktidarı döneminde doğalgaz 
artışlarının toplamı yüzde 208’e 
ulaşmış durumdadır. 

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarını 
artıran düzenlemeler otomatiğe 
bağlanmıştır. 2011 yılı Ekim ayında 
ve 2012 Nisan’ında doğalgaz 
fiyatlarına yapılan zamlarla son 
yapılan zammın toplamı yüzde 58’e 
ulaşmıştır. 

Doğalgaza yapılan zamlara, enerji 
sektöründe yapılan serbestleştirme 
ve özelleştirmenin sonucu 
olarak, her bir ildeki özel dağıtım 
şirketlerinin “birim  hizmet  ve  
amortisman bedelleri” adı altında 
yapacakları zamlar da eklenecek, 
doğalgaza yapılan her zam elek-
trik üretimine de yansıyacağı için 
elektriğe ayrıca zamlar gündeme 
gelecektir. 

Mevcut durumda bir ailenin 
aylık enerji faturası 225 TL’ye 
yükselmiştir. Bu miktar asgari ücre-
tin üçte biridir ve tam bir adaletsiz-
liktir. Bu durum AKP’nin zam ve 
zulüm düzeninin bir göstergesidir. 
Zam, zulüm ve işkence düzeni yok-
sul emekçi halkın yaşamını artan 
boyutlarda karartmaktadır.

“Her şeyin bir bedeli var” sözleriyle 
zamları savunmaya çalışan Enerji 
Bakanı ve AKP için bedel ödeme 
günleri kapıdadır. AKP’nin bedeli 
halka ödettirmesine karşı sessiz 
kalmayacağız.

AKP’nin 2023 Manifestosu:
Yine Zam Yeni Zam
"Her şeyin bir bedeli var" sözleriyle zamları savunmaya çalışan 

Enerji Bakanı ve AKP için bedel ödeme günleri kapıdadır. AKP'nin 
bedeli halka ödettirmesine karşı sessiz kalmayacağız.
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KESK Araştırma Departmanı 
KESK-AR, 4 kişilik bir aile 
için 2012 yılı Eylül ayına ait 

açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. 
Yapılan araştırmada 4 Kişilik ailenin 
sağlıklı beslenmek için yapması 
gereken minimum aylık gıda 
harcaması olan açlık sınırı 1060 TL, 
açlık sınırının tüketim harcamasına 
dağıtılması ile elde edilen yoksulluk 
sınırı ise 3351 TL olarak gerçekleşti.

Hesaplamaya göre 4-6 Yaş Kız 
Çocuğu için açlık sınırı 207,27 TL, 
15-19 yaş erkek çocuğu için 298,32 
TL, yetişkin kadın için 272,71TL ve 
yetişkin erkek için 281,66TL olarak 
gerçekleşti. 

Gelir dağılımında adaletsizliğin gi-
derek bozulduğu ülkemizde kamu 
emekçileri de günden güne yok-
sulluk sınırının altında bir yaşama 
mahkûm edilmektedir. TÜİK veri-
lerine göre ülkede yüzde 20’lik ge-
lir grubu dilimlerinde, en yüksek 
gelire sahip kesimin toplam ge-
lirden aldığı pay yüzde 46,7 iken, 
en düşük gelire sahip kesimin top-
lam gelirden aldığı pay ise sadece 
yüzde 5,8’tir. 

En son açıklanan enflasyon rakam-
larına göre, Eylül ayı enflasyonu 
yüzde 9,19 olarak hesaplanmıştır. 
Harcama grupları analizine göre ise 
alkollü içecekler ve tütün grubunda-

ki artış yüzde 18,88; Konutta yüzde 
12, gıda ve alkolsüz içeceklerde 
yüzde 10,39 olarak gerçekleşmiştir.
Kamu emekçilerine yapılan yıllık 
ortalamada yaklaşık yüzde 6 
ücret zammı ise hayat pahalılığı 
karşısında yaşanılan mağduriyetleri 
gidermenin çok uzağında kalarak, 
refah kayıplarını kat be kat körükle-
mektedir.

Son yapılan “sefalet zammı”nın 
ardından, aile yardımı hariç en 
düşük memur maaşı 1,518 TL, or-
talamada ise kamu emekçilerinin 
ücret ortalaması 1,946 TL olmuştur. 
Aile yardımı dahil gelirlerde ise en 
düşük kamu emekçisinin maaşı 
1,762 TL, ortalamada ise 2,045 
TL’dir.

Bugün Türkiye’de hane halkına 
özgü beslenme kalıbı ve TÜİK 
Madde fiyatları dikkate alınarak 
yapılan hesaplamaya göre 4 kişilik 
bir aile için açlık sınırı 1060 TL, 
yoksulluk sınırı ise 3351 TL olarak 

hesaplanmaktadır.

Bu hesaplamadan yola çıkıldığında 
4 kişilik bir aileyi geçindirmek zo-
runda olan bir kamu emekçisinin 
maaşı, gıda harcamalarından son-
ra zorunlu bir diğer tüketim olan 
konut, elektrik gaz harcamalarına 
yetişmemekte, sağlık, eğitim, 
ulaşım gibi zorunlu maliyetleri 
için ise borçlanmak zorunlu hale 
gelmektedir. 

* KESK-AR tarafından yapılan Açlık 
ve Yoksulluk hesaplaması, her ay TÜİK 
tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları 
Endeksi tarafından açıklanan veriler 
kullanılarak hazırlanmaktadır. 

Kişilerin yaşamının sürdürme-
sinde ihtiyacı olan asgari tüketim 
harcamalarının hesaplanmasında 
Sağlık Bakanlığı ve Hacettepe Üniver-
sitesi Beslenme ve Diyabetik bölümünün 
hazırladığı  “Türkiye’ye özgü beslenme 
kalıbı” dikkate alınmaktadır. 

KESK-AR: 
Kamu Emekçileri Yoksulluk 

Sinirinin Altinda Yasiyor

4 Kişilik Bir Aile için Açlık Sınırı (TL)

4-6 Yaş Kız Çocuğu 207,27

15-19 Yaş Erkek Çocuk 298,32

Yetişkin Kadın 272,71

Yetişkin Erkek 281,66

İnsanca Yaşam için Aylık Harcanması Gereken Tutar (TL)

1. Gıda ve içecekler 1060

2. Giyim ve ayakkabı 209

2. Konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar 948

3. Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 192

4. Sağlık 75

5. Ulaştırma 327

6. Haberleşme 144

7. Eğlence ve kültür 74

8.Eğitim hizmetleri 66

9.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 139

10.Çeşitli mal ve hizmetler 118

.
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Hepimizin bildiği gibi, yıllardan 
bu yana ülke bütçesini 
oluşturan vergileri toplayan, 

bu ülkenin hazine arazilerine sa-
hip çıkan, vergi denetimlerini ya-
pan, devlet gelirlerinin muhasebe-
sini tutan velhasıl Maliye Bakanlığı 
tarafından yerine getirilmesi gere-
ken her türlü iş ve işlemi büyük bir 
özveriyle yerine getiren biz Maliye 
Emekçilerine geçmişten günümüze 
kadar sürekli olarak Yoksulluk 
Ücretleri dayatılmıştır. 

Geçmişten bugüne sürekli olarak 

Maliye Emekçilerini Gelir/
Gider, Merkez/Taşra, Uzman 
olan/olmayan vb. ayrımlarla 
karşı karşıya getirmeye 
çalışan, Maliye Emekçileri 
arasında yaratılan sun’i 
ayrımlarla Eşit İşe Eşit Ücret 
İlkesine aykırı davranan, 
Maliye Emekçilerinin Faz-
la Mesai Ücretlerinin be-
lirlenmesinde bile Haksız 
ve Hukuka aykırı tutumlar 
almaktan geri kalmayan, Ek 
Ödemelerimizi Farklı Birim-
lere göre Farklı Oranlarda 
belirleyen, Ek Ödemele-
rimizin Emekli Aylıklarımıza 
Yansıtılması Talebimiz 
karşısında duyarsız kalan, 
Onlarca Mahkeme Kararına 
rağmen Görevde Yükselme 
Sınavlarında uygulanmak-

ta olan Mülakat (Sözlü Sınav) 
uygulamasından geri adım atma-
yan, kendi personeline Üvey Evlat 
Muamelesi yapmaktan utanmayan 
Maliye Bakanlığı, şimdi bir kez daha 
ve yeniden Maliye Emekçilerine 
karşı olan Adalet ve Eşitlik karşıtı 
tutumunu belirginleştirmiştir. 

Uzman olan personelle olma-
yan personel arasındaki Ücret 
Uçurumunu bilerek ve isteyerek 
derinleştiren Maliye Bakanlığı bu 
sayede Maliye Emekçileri arasında 

ciddi bir bölünme yaratmayı 
amaçlamıştır.

Aynı masalarda, benzer işleri 
yapmakta olan Uzman olan per-
sonelle, olmayan, ya da olama-
yan personel arasındaki Ücret 
Farkı Maliye Bakanlığınca bile-
rek  ve  isteyerek oluşturulmuş, 
bu Yöntemle Maliye Emekçileri  
arasındaki Dayanışmanın Yok 
Edilmesi ve Rekabet unsurunun 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yıllar-
dan bu yana sürdürdüğümüz Eşit 
İşe Eşit Ücret Mücadelemiz her 
türlü yol ve yöntemle engellenme-
ye, bastırılmaya çalışılmıştır. Mü-
cadelemiz nedeniyle yüzlerce Mü-
cadele Arkadaşımız Cezalandırılmış, 
Sürgüne gönderilmiştir.

Dilekçe Kampanyalarımızın, Faks 
Eylemlerimizin, Kitlesel Basın 
Açıklamalarımızın ve Ankara 
Yürüyüşlerimizin Odağında daima 
Emeğimizin Karşılığı olabilecek bir 
Ücret ve İnsanca Yaşam, İnsanca 
Düzen Taleplerimiz yer almıştır.

Maliye emekçileri olarak bundan son-
ra da haklı taleplerimizin arkasından 
kararlılıkla yola devam edeceğimizi 
mücadele geleneğimiz ve birikimle-
rimiz doğrultusunda bir kez  daha  
ifade  ediyoruz, taleplerimizde haklıyız, 
kazanacağız!

MALiYE BAKANLIGI’NIN 
HUKUKSUZLUGUN, ADALETSiZLiGiN, 

AYRIMCILIGIN VE TASFiYENiN 
BAKANLIGI OLMASINA 
iZiN VERMEYECEGiZ!

-

-
- -

-
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. .
17.07.2012 tarihinde SGK Başkanı 
Fatih ACAR ile, Merkez Yönetim 
Kurulumuz tanışma ve SGK 
çalışanlarının sorunları ile ilgi-
li aşağıdaki gündemle görüşme 
yapmıştır. 

1 İstanbul SGK kurum çalı-
şanlarının yüz taraması ve ka-

mera sisteminin kaldırılması 

2 Müfettiş ve Daire Başkanları ile 
yardımcılarına verilen ikrami-

yenin çalışanlara verilmesi,

3 Geçici görevlendirmeler ve gö-
revde yükselmelerden kaynaklı 

haksız uygulamaların kaldırılması, 

4 SGK çalışanlarının bazı birim-
lerde maaşlarının ödenmesinde 

yaşanan aksamalar, 

5 İstanbul SGK çalışanı Zeynep 
Çiçek Ayyılmaz’ın işe alınarak 

mağduriyetinin biran önce gide-
rilmesi, 

Görüşme sonucu; 
SGK Başkanı Sayın Fatih ACAR 

İstanbul SGK’daki yüz taraması 
ve kamera sisteminden bilgi-
si olmadığını, araştırıp gereğini 
yapacağını, 
Müffetiş, Daire Başkanları ve 

yardımcılarına ödenen ikramiyelerin 
hukuksal boyutunu araştıracağını, 
Geçici görevlendirme ve 

görevde yükselmelerden kaynaklı 
haksızlıkların olmaması için takip-
çisi olacağını, 
SGK çalışanlarının maaş ödenme-

sinde yaşanan aksaklıkların mün-
ferit veya iki defa olduğunu bu konu 
hakkında hassas davrandıklarını ve 
davranacaklarını, 
Zeynep Çiçek Ayyılmaz konusun-

da bilgisinin olmadığını, ancak bir 
an önce göreve başlaması için çaba 
sarf edeceğini belirtmiştir. 
Genel Başkanımız Ahmet KESİK’te 

sorunların çözümü konusunda ta-
kipçisi olacağını belirtmiştir. 

Yaklaşık 25 bin personeli ile 
işkolumuzdaki ana kurumlardan 
biri olan SGK aynı zamanda verdiği 
hizmet açısından da tüm halkımızı 
ilgilendiren bir kurumdur.

5502 sayılı yasa ile Emekli Sandığı, 
Bağ Kur ve SSK’nın birleştirilmesi 
ile 2005 yılında Sosyal Güvenlik 
Kurumu Başkanlığı kurulmuştur. 
Birleşme ile birlikte  “yeniden 
yapılanma” çalışmaları devam 
ederken, emekçilere yönelik pek 
çok saldırı da sürdürülmektedir.

Yeni  kurulan Sosyal Güvenlik 
Merkezlerinde yeni kadrolu per-
sonel istihdamı yerine, mevcut 
personelin dönüşümlü olarak 
görevlendirilmesi neticesinde SGK 
emekçileri açısından işyeri tanımı 
tamamen esnekleştirilmiştir. 
Kadrolaşmanın yoğun yaşandığı 
SGK’da en önemli sorunlardan biri 
de turnike ve kamera kontrol sis-
temiyle emekçilerin denetlenme-
sidir. 

Sosyal güvenlik alanında bütün 
bu uygulamalarla birlikte son gün-
lerde kurumun tasfiyesini de be-
raberinde getirecek olan Bireysel 
Emeklilik Sistemi AKP tarafından 
gündeme getirilmiştir. 

Bireysel Emeklilik Yasasıyla, zo-
runlu kamusal sosyal güvenlik 
tamamen ortadan kaldırılmak 
istenirken, işçi sınıfının ve emek-
çilerin emeklilik primleri sermaye 
sınıfının emrine tahsis edilmeye 
çalışılmaktadır.

Önümüzdeki dönem  SGK emek-
çilerinin öne çıkan talepleri; 

SGK ve TALEPLERIMIZ
1 666 sayılı KHK’nin neden 

olduğu hak kayıplarının iade 
edilmesi,

2 Rehberlik ve Teftiş Başkan-
lığında çalışan müfettişlere 

ödenen Temmuz ayı ikramiyesinin 
tüm çalışanlara ödenmesi,

3 Tüm atama ve yer 
değiştirmelerde kıdem ve li-

yakat ilkesine uyulması, Merkez 
Müdürü ve Müdür yardımcısı 
kadroları için sınavlar açılması,

4 Kurum içi yükselme (şeflik ve 
memurluk) sınavlarında puan-

lama usulü kaldırılarak, hizmet 
yılı ve eğitim durumu uygun olan 
herkesin sınava girebilmesinin 
önü açılarak sınav sonucuna göre 
atamaların yapılması,

5 İcra Memurluğu ve Sosyal 
Güvenlik Denetmenliği gibi 

kadrolara yapılacak sınavlarla 
kurum içerisinden alımların 
yapılması,

6 Merkezlerde uygulama birliği 
sağlanması,

7 Her türlü kamera, turnike, yüz 
okuma ve sigara saatleri gibi 

mobbing uygulamalarına son ve-
rilmesi,

8 Tüm Merkez müdürlüklerinin 
fiziki ortamlarının düzeltilmesi, 

çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

9 50 ve üzeri personel çalışan 
tüm merkezlerde kreş açılması 

ve yeteri kadar lojman sağlanması,

10 İş yoğunluğunun azaltı-
labilmesi için zorunlu mesai 

uygulamaları yerine yeni kadrolu 
ve güvenceli personel istihdam 
edilmesi, 

11 Vatandaş odaklı çalışma 
sonucu memurlar üze-

rinde uygulanan soruşturmalara, 
baskılara, hakarete varan 
davranışlara son verilmesi  ta-
leplerine yönelik bir mücadele  
programının oluşturulması gerek-
mektedir. 
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AKP’nin neoliberal poli-
tikaları sonucunda tüm 

kamusal hakların paralı 
hale geldiği, yeni zamların 
yapıldığı ve yapılacağı bu 
günlerde kamu emekçilerinin 
yine hakları gasp ediliyor, 
yaşam koşulları gün geçtikçe 
zorlaştırılıyor.

“İkramiye, sosyal güven-
lik çalışanlarının kazanılmış 
hakkıdır.” diyen BES Kocaeli 
Şubesi geçtiğimiz günlerde bir 
basın açıklamasıyla haklarının 
ellerinden alınamayacağını 
duyurdu ve eşitsiz uygulama-
lara son verilmesi gerektiğini 
söyledi. 

Yılda iki defa asgari ücret 
tutarında alınan ikramiye-
ler bu sene iptal edilmişti. 
Ocak 2012 ikramiyeleri 

tüm çalışanlara ödenme-
sine rağmen Temmuz 2012 
ikramiyesi sadece kurumda 
çalışan 532 müfettişe verile-
rek eşitsizlik yaratılmıştı. 

Konuyla ilgili Kocaeli BES, 
“SGK tarafından verilen 
sosyal güvenlik hizmeti 
bir bütün olarak dikkate 
alındığında Temmuz ayı 
ikramiyesinin sadece Reh-
berlik ve Teftiş Başkanlığında 
çalışan müfettişlere ödenmiş 
olması hakkaniyet ölçüsüyle 
bağdaşmamaktadır. 

İkramiye, sosyal güven-
lik çalışanlarının kazanılmış 
hakkıdır. SGK’daki ayrımcı 
uygulamalara bir an önce 
son verilmeli Temmuz 2012 
ikramiyesi tüm çalışanlara 
derhal ödenmelidir.” diyor.

BES Kocaeli Subesi 
Haklarina Sahip Çikiyor

SUBELER DEN...,

BES Diyarbakır Şubesi 4-C’li emekçiler için bir 
açıklama gerçekleştirdi ve AKP’nin ustalık döne-

minin emekçiler için hak gaspları dönemi olduğunu 
söyledi. Emeklerinin karşılıklarını almak için mücade-
leyi sürdüreceklerini kararlılıkla ifade eden BES’lilerin 
açıklamasından kısa bir bölüm paylaşıyoruz:

“Bizler 4/C’ li çalışanlar olarak aynı işyerinde diğer 
çalışanlarla beraber aynı işi yapıp diğer çalışanlarla aynı 
mesai çizelgesine imza atığımız halde ayrımcılığa tabii 
tutulmaktayız. Biz bu ayrımcılığı kabul etmiyoruz, fazla 
mesai ücretleri 4/C’ li olarak çalışanların çalıştığı birim-
deki diğer çalışanlar la aynı mesai ücreti talep ediyo-
ruz. Bu uygulama aynı zamanda anayasanın 90. Mad-
desine de aykırı olduğunu belirtiyor AKP’yi buradan 
uyarıyoruz kendi koyduğunuz yasalara uyunuz. 
Buradan AKP iktidarına sesleniyoruz bu uygu-

lama uluslararası hukuka da aykırıdır. Bir an evvel 
bu ayrımcılığa son verin,  Anayasa’nın 90. Maddesi 
uyarınca iç hukuk normu haline gelen Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 
A (III) sayılı kararıyla ilan edilen İnsan Hakları Evren-
sel Beyannamesinin 23. Maddesinde ise “Herkesin 
hiçbir fark gözetmeksizin eşit iş karşılığında eşit ücret 
hakkı vardır” denilerek eşit iş yapanların eşit şekilde 
ücretlendirilmesi evrensel bir insan hakkı olarak tespit 
edilerek kurula bağlanmıştır denilmektedir.” 

BES Diyarbakır Şubesi TÜİK’te “evlilik izni” kullandığı 
sırada “performans yetersizliği” gerekçe gösterile-

rek sözleşmesine son verilen Evren Kayaş’ın yanında 
olduğunu belirterek, TÜİK özelinde yaşananlara ve 
ülke genelinde 4-C’li çalışanların koşullarına dikkat 
çekti. 

Diyarbakir BES: Esit ise Esit Ücret. .
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BES Diyarbakır Şubesi Tekel Yaprak Tütün Fabrikası’nın ceazevine dönüştürülmek istenmezsine sessiz kalmadı. 
78 gün boyunca Ankara’nın soğuğunda direnen emekçiler hatırlatılarak mücadelenin sürdüğü söylendi.

Cezaevi degil; isimizi, ekmegimizi, onuru-
muzu, gelecegimizi istiyoruz...

- -
-

.

Ülkemizin dört bir yanından ge-
len yüzlerce kamu avukatı 4 Hazi-
ran 2012 Pazartesi günü cübbele-
riyle Ankara’da Maliye Bakanlığı 
önündeydi.  

Kamu kurumlarını  yargı yerlerinde 
temsil ve savunma  görevi ile, kamu-
nun çıkarlarını korumak yanında, 
bazı idari görevleri de yürüterek; 
idarenin hukuka uygun hareket 
etmesine katkı sunan, trilyonluk 
davaların sorumluluğunu taşıyan; 
üstelik tüm bu sorumluluğu me-
sai saatiyle sınırlı olmaksızın aşırı 
çalışma ile yürütmeye zorlanan  
kamu avukatları; emeklerinin yok 
sayılmasına, meslek onurunu ayak-
lar altına alan çalışma ve yaşam 
koşullarının dayatılmasına tepki 
gösterdiler.

Basın açıklamasında; Mali-

ye Bakanlığı’nın, kamu avukatı 
maaşının 3739 TL olduğu  iddiasının 
tümüyle gerçekdışı olduğunu be-
lirten kamu avukatları yoksulluk 
sınırı altında maaş aldıklarını, eşit 
işe eşit ücret istediklerini,  Anayasa-
da yer alan yargı erkinin iddia (savcı) 
ve hüküm makamı (hakimlerle) bir-
likte kurucu unsuru olan  savunma 
görevini  kamu adına yürüttükle-
rini, aynı fakülteyi bitirmelerine, 
sınavla mesleğe başlamalarına 
rağmen; hakim ve savcı  maaşı  or-
talama 5 bin 500 TL iken, emekli-
likte maaşlarda önemli bir düşüş 
olmazken; başlangıçta,  yargıçlarla 
aynı olan maaşlarının yıllar için-
de eridiğini, vekalet ücretleriyle 
devlete ek gelir sağladıklarını, 
Avukatlık Kanunu gereğince avu-
kata ait olan  vekalet ücretine de 
el konulduğunu, 2012 yılı itibariy-
le, yalnızca  Maliye Bakanlığı’nda 

çalışan hazine avukatları lehine 
hükmedilen ve tahsil edilmiş olan  
20.000.000,00 (yirmimilyon) TL nın 
üstünde vekalet ücretinin bütçeye 
gelir kaydedildiğini, özlük haklarının  
tahsil edilen vekalet ücretleri 
kullanılarak dahi iyileştirilmesinin 
bütçeye hiçbir yük getirmeyeceği  
ortada iken, taleplerin Maliye 
Bakanlığınca reddedildiğini ifade 
ederek koşulları düzeltilene kadar 
taleplerinin takipçisi olmaya devam 
edeceklerini belirtiler. 

Sendikamız Genel Merkez olarak 
eyleme destek verdi. 

Maliye Bakanlığı önüne yürüye-
rek yapılan alkışlı protestonun 
ardından basın  açıklamasına son 
verildi.

Kamu Avukatlari: 
“AYRICALIK-LÜTUF DEGiL, 

ESiT iSE ESiT ÜCRET, MESLEGiMiZE SAYGI, 
EMEGiMiZiN HAKKI, 

iNSANi ÇALISMA KOSULLARI iSTiYORUZ!”

-
-

-
. . .

. .



28

Istanbul’daYemek Boykotu
Geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde öğle yemeği yiyen çok sayıda maliye çalışanı zehirlenmişti, bunun 

üzerine İstanbul’da yemek boykotu yapıldı. Boykot duyurusu aşağıdadır:

Dün 4 EKİM 2012 tarihinde İstanbul genelinde öğle yemeği yiyen çok sayıda maliye çalışanı rahatsızlanmış, 
hastaneye kaldırılmış ve yemekten zehirlendikleri anlaşılmıştır. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul Vergi Daire-

si Başkanlığına gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Yetkililer tarafından gerekli incelemelerin yapılacağı 
bildirilmiştir. Bundan sonra da aynı sorunun yaşanmaması için gerekli idari tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

İdare tarafından en kısa sürede yaşanan sorunun nereden kaynaklandığının ortaya çıkarılması, yemek hizmeti 
veren ilgili firma hakkında gerekli girişimlerinin ve yaptırımların uygulanması, bu konuyla ilgili tüm Maliye 

çalışanlarına bilgi verilmesi gerekmektedir. 
Dolayısıyla bu durumun açığa kavuşması ve yemek hizmetinin sağlıklı ve kaliteli sunulması için tüm 

çalışanların tepkisinin bilinmesi açısından  05 EKİM 2012 Cuma günü yemekhanede öğle yemeği 
YEMEYECEĞİZ !.

BES İSTANBUL 1-2-3 NOLU ŞUBELERİ

Rotasyon 
Sürgündür!

İstanbul’da vergi dairelerinde rotasyon adı altında 
sürgünler yaşandığından İstanbul şubeleri olarak bu 

duruma sessiz kalınmamıştır.

BES İstanbul şubelerinin açıklaması şu şekildedir:

“İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında aynı işyerinde 
20 yılını dolduran çalışanların işyerleri sözde rotas-
yon adı altında değiştirilmiş olup bu süreçte İstanbul 
şubeleri olarak çalışanların iradesi dışına yapılan 
bu uygulamanın sürgün anlamına geldiği yaklaşımı 
ile faaliyet sürdürülmüş işyeri toplantıları yapılarak 
sürece dair bildiri çıkartılmış ve yapılan kitlesel basın 
açıklamaları ile sürece müdahale edilmiştir.

17 Mayıs 2012 tarihinde Başkanlık Hizmet Binası’nın 
önünde yapılan basın açıklaması ile uygulamaya tep-
kimiz güçlü bir eylemle ortaya konulmuştur... Aynı 
eylemlilik süreci 20 Haziran 2012’de BES İstanbul 
Şubelerinin ortaklaşa eylemi ile uygulamanın haksız, 
hukuki açıdan da temelsiz olduğu net olarak ortaya 
konmuştur.

İlimizde rotasyon adı altında yapılan sürgünlerin arka 
planında eski yeni memur ayrımı ve uygulamaya tabii 
tutulan memurların itibarsızlaştırması söz konusu  
olup çalışma hayatımız açısından doğuracağı sonuçlar 
ortadadır.”

.
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Dünya nüfusunun yarısını 
ve iş gücünün üçte birini 
oluşturan kadınlar, toplum-

sal konumları (gerek yasalar, gerek 
gelenekler), kadınların ezilmesini 
ve baskı altına alınmasını, sömürül-
mesini beraberinde getiren ve 
de yüzyıllardan beri devam eden 
uygulamalardır.

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) 
verilerine göre çalışabilir durumda-
ki  kadınların iş gücüne katılımının 
dünya ortalaması 51,6 iken bu du-
rum ülkemizde %26 civarındadır.
Türkiye’de 1988 yılında kadınların 
çalışma yaşamına katılımı %34,3 
iken bu oran 2008 yılında %24,5’e 
düşüyor.Yakın zamana kadar kadın 
istihdamının en yüksek olduğu 
sektör tarım alanıydı,devletin 
tarımsal alanda sübvansiyonları 
kaldırması, kota uygulamaları 
ve özelleştirme politikaları, Kürt 
sorunun çözümsüzlüğünden 
kaynaklanan şiddet politikaları 
nedeniyle yayla yasakları, kırsal 
alandan kente göçü artırmıştır. 
Kente gelmekle kadının çalışma 
yaşmanın dışında kalmasıyla  iş 

gücüne katılım oranı düşmüştür.

Türkiye’de cinsiyete dayalı 
işbölümünün sürdüğü görülmek-
tedir. Birçok meslek grubunun 
kadın ve erkek istihdamındaki payı 
arasında ciddi farklılıklar bulunmak-
ta.Kadınların daha çok nitelik veya 
mesleki vasıf gerektirmeyen işler 
istihdamındaki payı erkeklerden 
daha fazladır.

2009 yılında teğet geçtiği iddia 
edilen ekonomik kriz sürecinde 
kadınların işgücüne katılımı ve 
istihdamı artmış olarak gözükse 
de bu artış,  kadınlarıngüvencesiz, 
sağlıksız çalışma koşullarında 
istihdamı olarak karşımıza çıkıyor. 
İşsizlik sorununu büyümesiyle 
kadın ucuz iş gücü olarak daha 
çok görünür olması da bu istihdam 
artışının çarpıklığını gözler önüne 
seriyor.

Türkiye’de kadın istihdam oranın 
düşük olması toplumsal cinsi-
yet eşitsizliği politikalarının da 
yansımasıdır. Dünya Ekonomi 
Forumu’nun Küresel Toplumsal 
Cinsiyet Eşitsizliği 2010 Raporun-
da Türkiye 134 ülke arasında 126. 
sırada yer almaktadır. AKP hükümeti 
her ne kadar toplumsal cinsiyet 
eşitliğine yönelik politikalar önüne 
koysa ya da yasalarda yapılan kısmi 
düzenlemeler olsa da “kadınlardan 
3 çocuk doğurmasını isteyen” zih-
niyetten, kadınlar lehine politikalar 
üretmesi de beklenemez.

Kadın istihdamının düşüklüğü, 
sendikal örgütlenme üzerindeki 
baskılar, kadına yüklenen toplum-
sal roller vb. kadının  sendikalaşma 
oranını da düşürmektedir. Bugün 

sendikal alana baktığımızda 
KESK dışındaki memur ve işçi 
konfederasyonlarında kadınların 
yönetim ve karar alma süreçlerinde  
görünürlüğü oldukça azdır.

KESK, emek demokrasi barış 
ve özgürlük mücadelesinin yanı 
sıra  ülkemizde cinsiyetler arası 
eşitliğin geliştirilmesini, toplumsal 
değişimin temel öncelikleri arasında 
görerek, buna yönelik ciddi poli-
tikalar geliştiren, Kadın Sekreter-
likleri kurarak tüzüksel güvenceye 
kavuşturan tek örgüttür. Bundan 
dolayıdır ki KESK üzerinde uygula-
nan tutuklama furyasında özellikle 
kadın sekreterlerinin tutuklanması 
ve sorgulamalarda kadın eylem ve 
etkinliklerinin “terörize” edilmesi 
siyasi iktidarın kadına bakış açısını 
da net olarak ortaya koymaktadır. 

Kadın istihdamının önündeki 
engellerin kaldırılması,  yaşamın 
her alanında toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanması için yasal 
düzenlemeler tek başına yeterli 
olmayıp, erkek egemen sisteminde 
zihinsel değişim yaratmak için mü-
cadele etmek acil bir ihtiyaç ve 
sorumluluktur. Burada sendikalara 
da büyük sorumluluk düşmektedir. 
Sendikaların kadın emekçilere 
yönelik etkin politikalar geliştirmesi;  
gerek sendikasız kadınların 
sendikalaşması gerekse sendikalı 
kadınların sendikal çalışmalara, 
süreçlere ve sendikaların karar alma 
mekanizmalarına etkin bir biçimde 
katılması için özel çalışmalar yürüt-
mesi gerekir.

Yararlanılan Kaynak: Kadın Emeği ve 
İstihdamı - Sosyal İş 

kadin emegi ve istihdamina 
genel bir bakis

AKP hükümeti her 
ne kadar toplumsal 
cinsiyet eşitliğine 
yönelik politikalar 
önüne koysa ya da 
yasalarda yapılan 
kısmi düzenlemeler 
olsa da "kadınlardan 
3 çocuk doğurmasını 
isteyen" zihniyetten, 
kadınlar lehine poli-
tikalar üretmesi de 
beklenemez.

-
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Gelir İdaresi Başkanlığınca 
2012 yılı başlarında açılan 
Vergi Dairesi Müdür 

Yardımcılığı sınavına girmek için 
Başvuruda bulunan Zonguldak 
Vergi Dairesi Başkanlığı Karaelmas 
Vergi Dairesi Müdürlüğünde Gelir 
Uzmanı olarak çalışan ve 4. yıllık 
Yüksek Okul Mezunu olan ve 2. Yıl 
süreli Ankara Maliye Kursu Mezunu 
olan üyemiz Tülay Can’ a Maliye 
kursu mezunu olması nedeniyle, 
Mesleki Eğitim kursu mezunlarına 
Gelir İdaresi Başkanlığı Yöneti-
ci Atama Yönetmeliğinin geçici 
1. Maddesinde tanınan hak-
tan yararlanamayacağı ve Gelir 
Uzmanlığı kadrosunda’ da iki yıl fiili 
hizmet süresini doldurmadığından 
bahisle sınava giriş talebinin red-
dedilmesi üzerine Zonguldak 
İdare Mahkemesine açtığı davayı 
kazanmıştır.

Teknik Hizmetler Sınıfında görev 
yapmakta iken evlenme nedeniyle 
tayin talebinde bulunan üyemiz boş 
teknisyen kadrosu yok gerekçesiyle 
talebinin ret edilmesi nedeniyle 
GİH Sınıfında memur olarak tayin 
yaptırmak zorunda kalmış daha 
sonra boşalan bir teknisyen kadro-
suna atanma talebinde bulunmuş 
ancak bu talebi de ret edilen üye-
miz Ankara  2. İdari Mahkemesinde 
açtığı davayı kazanmıştır.

657 Sayılı Yasanın 4/C maddesi 
uyarınca sözleşmeli personel olarak 
çalışan bir çok haktan yoksun ade-
ta üvey evlat muamelesi gören 4/C 
li mesai arkadaşlarımıza ödenme-
yen fazla mesai ücretlerinin öden-
mesi istemiyle (2012-2013 döne-
mini kapsayan Toplu Sözleşme 
Görüşmeleri öncesi) Diyarbakır 
3. İdare Mahkemesine Diyarbakır 

Adliyesinde çalışan  üyemiz Kadir 
Tek adına Sendikamız tarafından 
açılan davada lehte karar çıkmıştır.

Hak kayıplarına yol açan Düzen-
leyici İşlemlerin İptali ve Yürüt-
melerinin durdurulması talebiyle 
Sendikamızca İdari Yargıda açılan 
davalar.

Maliye Bakanlığı Defterdarlık 
Uzmanlığı Yönetmeliği.

Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme 
Yönetmeliği.

Sosyal Güvenlik Kurumu Persone-
li Görevde Yükselme ve Unvan 
Değişikliği Yönetmeliği.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer 
Değiştirme Yönetmeliği. 

4/c ve 4/b Statüsünde çalışanlarla 
ilgili Sendikamızca açılan davalar.

4/c Statüsünde çalışanlara aile 
yardımı ödenmesi.

Dışişleri Bakanlığına bağlı dış işleri 
temsilciliklerinde çalışan sözleşmeli 
personele aile yardımı ödenmesi.

Açılan Diğer Davalar 

Adalet Bakanlığı Banka Promosyon 
Sözleşmesinin iptalini ve Yürüt-
mesinin durdurulması talepli dava 
açılmıştır. Müvekkil Sendikanın 
banka promosyonlarının tüm per-
sonele eşit dağıtılması ve uygula-
ma birliğinin sağlanması için diğer 
kamu kurumlarında olduğu gibi her 
harcama biriminin kendi Promos-
yon anlaşmasını yapması talebini 
içeren 10.07.2012 tarih 2012/490 
sayılı başvurusunun reddine ilişkin 
Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler 

Dairesi Başkanlığı’nın 12.07.2012 
tarih 2962 sayılı işleminin iptali ve 
yürütmenin durdurulması istemlidir.

19.05.2012 tarihli ve 28297 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2012/3175 sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
Personeline Fazla Çalışma Ücreti 
Ödenmesine İlişkin Esaslar 
Hakkında Karar’ın 1 inci madde-
sinde yer alan “ 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun geçici 39 uncu madde-
sinin birinci fıkrası ile geçici 40 inci 
maddesinin birinci fıkrası uyarınca 
yapılacak işlerde görevlendirilen, 
Sosyal güvenlik Kurumu Başkanlığı 
bünyesinde yer alan Emeklilik 
hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 
ile Sosyal güvenlik il Müdürlükle-
rinin” ibaresinin eksik düzenleme 
nedeniyle iptali ve yürütmenin 
durdurulması istemlidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının 
05.07.2012 tarih ve 12.109.106 
sayılı yazısıyla kurumda çalışan 
532 müfettişe 10.754.388 numaralı 
ödeme emri ile 421.981.52 TL. 
Tutarında 2012 yılı Temmuz ayı 
ikramiyesi adı altında yapılan öde-
menin hiçbir ayrım yapılmaksızın 
tüm Sosyal Güvenlik Kurumu 
Çalışanlarına ödenmesi talebiyle 
dava açma aşamasındayız. 

Dip Notlar
Hakkında Disiplin Soruşturması Yürütülen 
Memurun üyesi olduğu Sendikanın Temsilcisi 
de Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarında 
yer alır. 

Düzenleyici İşlemlere karşı açtığımız 
davaların içeriğine ve Kazandığımız Dava-
lara ait Mahkeme kararlarına web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.  

SENDiKAMIZ, HAK GASPLARINA KARSI YÜRÜTTÜGÜ MESRU VE 
FiiLi MÜCADELESiNi HUKUK MÜCADELESiNDEKi KAZANIMLARIYLA 

TAÇLANDIRMAYA DEVAM EDiYOR

. .
-



USTALARA 
VEDA ETTIK

.
Türkiye’nin usta tiyatro sanatçısı Müşfik Kenter ve ardında 
sayısız eser bırakan bozlak ustası Neşet Ertaş, aramızdan 
ayrıldı…
Anıları önünde saygıyla eğiliyor, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.

Neşet Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş 
ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile çalıp sesi ile türküler söylemeye başladı. Ertaş, etkilendiği tek 

kişinin babası Muharrem Ertaş olduğunu söyler.

Neşet Ertaş, 1950’li yılların sonunda İstanbul’a gelerek ilk plağını “Neden Garip Garip Öter-
sin Bülbül” adı ile babası Muharrem Ertaş’a ait bir türküyle çıkardı. Halk tarafından çok 
beğenilen bu plağı ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri takip eder.

Cumhurbaşkanı Demirel zamanında kendisine sunulan ‘devlet sanatçılığı’ ünvanını; 
“O dönem Süleyman Demirel Cumhurbaşkanıydı. Devlet sanatçılığı bana teklif edildi. 
Ben, ‘hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık 
geliyor’ diyerek teklifi kabul etmedim. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam benim 
için en büyük mutluluk bu. Şimdiye kadar devletten bir kuruş almadım, bir tek 
TBMM tarafından üstün hizmet ödülünü kabul ettim. Onu da bu kültüre 
hizmet eden ecdadımız adına aldım.” diyerek geri 
çevirmiştir. Halk bu tavra destek vermiş ve Neşet 
Ertaş adeta yaşayan bir efsane olmuştur. Unes-
co tarafından yaşayan insan hazinesi kabul 
edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ 
Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora 
ödülüne layık görülmüştür.

Ertaş, 25 Eylül 2012 tarihinde İzmir’de 
vefat etti.

Müşfik Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim gördü; okulu 1955 yılında yüksek 
derece ile bitirdi ve devlet tiyatrosuna girdi. 

Müşfik Kenter, 1959 yılında Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı ve İstanbul’a giderek kardeşi Yıldız Kenter ile 
beraber Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Birlikte Küçük Sahne’de oyunlar sergilediler. Şükran Güngör ve Kamuran 
Yüce ile bu dönemde biraraya geldiler ve dörtlü olarak birlikte uzun yıllar tiyatro yaptılar.
1960-1961 yılları arasında Site Tiyatrosu’nu kurdular. 1962’de adını Kent Oyuncuları olarak değiştirdiler. İki 

kardeş ve Şükran Güngör, 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosu’nun binasının inşaatını 
tamamladılar. Tiyatroyu yapmaları için tüm paralarını ortaya koymaları, büyük bir turne 

ile Anadolu’yu gezmeleri ve bir koltuk satma kampanyası ile destek toplamaları gerekmişti. 

İngiliz Kültür Heyeti ve Rockefeller’den burslar alarak Amerika ve İngiltere’de tiyatro 
araştırmaları yapan ve incelemelerde bulunan Kenter, İngiltere, Amerika, Fransa, 
Almanya, Yugoslavya, Kıbrıs gibi bir çok ülkede oyunlar sergiledi.

Murathan Mungan’ın Orhan Veli şiirlerinden düzenlediği Bir Garip Orhan Veli 
isimli tiyatro oyunu 25 seneden fazla süredir sergilemektedir. Bu oyun aynı oyun-
cuyla Türkiye’de en uzun süreli sergilenen eserlerden biridir.
Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı`ndan emekli olduktan sonra, 
Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanlığı ve Bakırköy Beledi-

yesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Kenter, 15 Ağustos 2012 tarihinde vefat etti.




