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SUNU  

 
Büro Emekçileri Sendikas  olarak, sendikal haklar ve özgürlükler ile demokrasi 

mücadelesinde bir çal ma dönemini daha geride b rakt k. 2010–2012 y llar  aras n  
kapsayan 5. Çal ma Dönemimizde, Genel Kurulumuzun belirlemi  oldu u görev, yetki ve 
sorumluluklar ile sendikam z n ilkelerine, de erlerine ve mücadele hedeflerine uygun olarak 
çal malar ve faaliyetler gerçekle tirdik. 

Emekçilerin; ekonomik, sosyal ve siyasal talepleri için mücadeleye at lmalar  
bak m ndan ciddi sorunlar n ya and  sanc l  bir dönemi daha geride b rakt k. Geçti imiz 
dönem, genel olarak emek hareketinin içinde bulundu u zay fl klar ve zaaflar nedeniyle, 
hakim s n flar n emekçi kitleleri kendi ç karlar  do rultusunda harekete geçirip 
yönlendirdi i, geni  halk kesimlerinin ortak ç karlar  etraf nda birle erek mücadele 
etmesinin engellendi i bir dönem olarak ya and . Bu durumun somut örneklerini geçti imiz 
iki y l içinde pek çok kez çe itli vesilelerle gördük.  

Geçti imiz dönem, dünyay  ve Türkiye’yi yak ndan ilgilendiren ekonomik, sosyal ve 
siyasal geli meler ya and . Sava lar n, krizlerin, i sizli in, yoksullu un ve adaletsizliklerin 
her geçen gün artt  günümüz dünyas nda; eme in, demokrasinin, bar n ve özgürlüklerin 
geli tirilmesi mücadelesi içinde yer alarak, demokratik Türkiye mücadelemizi kararl l kla 
sürdürmeye devam ettik.   

Genel kurullar, sendikal mücadele, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinin 
güçlendirilmesi aç s ndan önemli tart malar n yürütüldü ü, ele tiri ve özele tirilerin 
yap ld  süreçlerdir. Bu yönüyle genel kurullar, geçmi  dönemin çe itli yönleriyle 
muhasebesinin yap ld , sendikal mücadele içinde yap lanlar n ve yap lamayanlar n farkl  
yönleriyle ortaya konuldu u, gelece e dair beklentilerin ve yeni mücadele kararlar n n 
al nd , emekçilerin mücadele kararl l n n yans t ld  geni  platformlar olma özelli i 
göstermektedir. 

2010-2012 y llar n  kapsayan geçti imiz çal ma döneminde sendikam z taraf ndan 
çe itli alanlarda yap lan çal malar n ve sendikal faaliyetlerimizin yer ald  çal ma 
raporumuz, dünyada ve Türkiye’de ya anan geli meler ba ta olmak üzere, farkl  alanlarda 
çal an tüm büro emekçilerinin sorunlar  ve bu sorunlara yönelik sendikam z n merkezi 
faaliyetlerini içermektedir.     

Merkez Yönetim Kurulu olarak, 6. Ola an Genel Kurulumuzun; tart malar n, 
ele tiri ve önerilerin yap ld , demokratik bir platformda gerçekle mesi inanc yla, tüm 
genel kurul üyelerine ve gelecek dönemde sendikam z n yönetiminde görev yapacak 
mücadele arkada lar m za ba ar lar diliyoruz.  
 

 
MERKEZ YÖNET M KURULU 
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DÜNYADA VE TÜRK YE’DE YA ANAN GEL MELER 
 
 

Dünyada ve Türkiye’de sermayenin sald rganl n n ciddi ve y k c  boyutlara ula t  
bir dönemden geçilmektedir. Pek çok ülkede oldu u gibi Türkiye’de de, emekçilerin 
kazan lm  haklar na, ekonomik, demokratik, sendikal hak ve özgürlüklere yönelik sald r lar 
çok yönlü olarak sürerken, emekçileri daha fazla sömürmek, onlar n çal ma ve ya am 
ko ullar n  daha da çekilmez hale getirmek sermayenin öncelikli gündemini olu turmu tur. 
Geçti imiz dönemde sermaye güçleri ve onlar n ç karlar n n koruyucusu olan hükümetler, 
emekçi s n flar n uzun süren mücadeleleri ile kazand  haklar  yeni sald r larla geri almak, 
var olanlar  ortadan kald rmak için tüm imkânlar n  seferber etmekten geri durmam t r.   
 

Geçti imiz dönem, hem dünyada, hem de Türkiye’deki ekonomik ve siyasal 
geli meler birçok dönü ümü bünyesinde bar nd rm t r. Ekonomik kriz yay larak devam 
ederken, dünyada siyasi kriz co rafyas n n da giderek geni lemesine tan k olunmu tur. 
Çe itli co rafyalarda yo unla an çat ma ortam  ile kapitalizmin krizinin paralel seyretmesi, 
çat ma siyasetinin ve sava lar n emperyalist sistemde oynad  rol ile sermayenin ç karlar  
aras ndaki ba  çe itli yönleriyle ortaya koymu tur.  
 

Sava  ve çat malar n ba ta dünya sermayesi için hem sermayenin 
de ersizle tirilmesi hem de ekonomik krizlerin ard ndan yeniden de er kazanma olanaklar  
sunmas  gibi iki yönü bulunmaktad r. Dolay s yla sermaye, ABD öncülü ünde bu ekonomik 
krize çözümü bir kez daha ç kar lacak sava lar yoluyla harcamalar n canland r lmas yla 
veya dünyada yeni nüfuz alanlar  yaratarak yeni bölgeleri emperyalist payla m n do rudan 
konusu haline getirmekte aramaktad r. çinde bulundu umuz zaman diliminde daha da ön 
plana ç kan ve temel enerji kaynaklar  (petrol, do algaz, su vb) üzerinden gerçekle en 
mücadeleler, emperyalist payla m kavgas n n en önemli unsurlar  olmay  sürdürmektedir. 
2010–2012 döneminde emperyalizmin bu iki yönelimi de d lamad , baz  bölgelerde 
çat malar n fitilini ate lerken baz  ülkelerde ise ortaya ç kan de i im talepli halk 
hareketlerini emperyalizmin nüfuzunu art racak niteli e çevirmeye çal t klar  görülmü tür.  
 

Emperyalist i gal ve müdahalelerin, sava  ve çat malar n h z kazand  bir ortamda, 
bir süredir içerde ve d ar da sava  ç l klar n n at l yor olmas  dikkat çekicidir. Geçti imiz 
dönemde Arap dünyas nda bir taraftan demokrasi ve özgürlük talepleri üzerinden halk 
hareketleri ortaya ç karken, di er taraftan Libya ve Suriye’de görüldü ü gibi, halk n me ru 
taleplerini bölge ülkelerine müdahalenin gerekçesi yapmak isteyen emperyalist güçler 
Birle mi  Milletler ve NATO arac l yla müdahalelerini me rula t rmaya çal m lard r.  
 

Ortado u halklar n n y llard r kendi diktatörleri taraf ndan ezildi i, bu diktatörlerin 
baz  istisnalar d nda hemen hepsinin emperyalistler taraf ndan y llarca desteklendi i, yine 
pek ço unun bat  destekli darbeler ile i  ba na getirildi i çok iyi bilinmesine ra men, 
bugün emperyalist güçlerin Ortado u halklar n n taleplerini yine kendi ç karlar  
do rultusunda yönlendirmek için çabalamas  ve bu yönde ad mlar atmas  dikkat çekicidir. 
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Libya’da halk n demokrasi ve özgürlük taleplerine ra men emperyalist i gal ba ar ya 
ula m t r. Benzer bir oyun Suriye üzerinden hayata geçirilmeye çal lmakta, bir iktidar 
de i ikli i için Türkiye üzerinden Suriye’ye bask  yap lmaktad r.   Irak ve Afganistan 
i galinde burnu sürtülen ABD, Suriye’ye yönelik sald r  ve i gal politikalar nda Türkiye’yi 
ta eron olarak kullanmak istemektedir. 
 

Uzun süre Türkiye’nin d  politikas na hakim olan “Yeni Osmanl c l k” söylemini 
benimseyen AKP, Suriye’de ya anan geli melere yönelik tutum, davran  ve söylemleriyle, 
ABD’nin ve emperyalist bat  ülkelerinin ta eronlu una soyunmu tur. Daha birkaç ay 
öncesine kadar kar l kl  vizelerin kald r ld , ortak bakanlar toplant s  yap lan, lideri ile 
bo az turlar n n at ld  Suriye’ye, emperyalizmin bölgedeki hesaplar na ortak olma ad na 
tehditler savrulmas , “kom ularla s f r sorun” politikas n n iflas etti ini göstermektedir.    
 

Türkiye gibi kendi ülkelerinde demokrasinin zerresi olmayan rejimlerin, Suriye’ye 
müdahalenin ta eronlu unu yap yor olmas  dikkat çekicidir. Üstelik bu er cephesine, sözde 
“Suriye’nin Dostlar ” diye nitelenen ve Suriye halklar n  temsil etmeyen gerici güç odaklar  
da i birlikçi rolleriyle kat lm lard r. AKP hükümeti de bunlara ev sahipli i yaparak, 
i birlikçilikte s n r tan mad n  göstermi tir. 
  

Suriye halk n n demokrasi ve özgürlük talepleri vard r. Ancak, Suriye rejiminin sona 
ermesine karar verecek olanlar emperyalistler ve onlar n çe itli türden i birlikçileri de il, 
sadece ve sadece Suriye’de ya ayan halklar olmal d r. Kendi kaderlerini tayin etme hakk  da 
Suriye halklar na aittir. Bunun ekli ve biçimi ne olursa olsun, ba ka hiçbir ülke Suriye’ye 
ak l verme ya da sava  ilan etme hakk na sahip de ildir. 
 

Kürt sorunu ve Suriye sorununda bar ç l çözüm ülkelerde ve bölgede demokrasinin 
geli tirilmesi, halklar n serbestçe kendi kaderlerini tayin etme hakk na sayg  gösterilmesi, 
tüm Ortado u’da sorunlar n çözümünü sa layacak tek demokratik zemindir. 
 

ABD’nin ve di er emperyalist ülkelerin bölge planlar nda Türkiye’yi daha fazla 
kullanma plan n n hayata geçirilmesine izin verilmemeli, Ortado u halklar n n demokrasi ve 
özgürlük taleplerinin emperyalistler taraf ndan istismar edilerek yeni sava  politikalar n n 
hayata geçirilmesine engel olunmal d r. Türkiye’nin de yard m yla Suriye’ye yönelik olarak 
ba lat lmak istenen emperyalist, gerici ku atmaya kar , bölgenin farkl  milliyetlerden 
halklar  aras nda birlik, mücadele ve dayan may  örmekten ve bar  talebini yüksek sesle 
dillendirmekten ba kaca bir ç k  yolu bulunmamaktad r. 
 

KAP TAL ZM N KR Z  DER NLE YOR 
 

Türkiye ekonomisinin bugün içinde bulundu u durum ve benimsenen politikalar n 
kökeni 24 Ocak 1980 kararlar na dayanmaktad r. 24 Ocak kararlar , darbe öncesinde 
ekonomik hayat n düzenlenmesi ad na al nan politikalar gibi sunulmu  olsa da, esas olarak 
12 Eylül askeri darbesi 24 Ocak kararlar n n uygulanmas n n yolunu açm t r.  
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24 Ocak kararlar , 12 Eylül’ün amac n n: Türkiye’nin uluslararas  piyasalara 
eklemlenmesi oldu unu göstermi tir. Kararlar sadece ekonomi alan nda “istikrar” elde 
etmek için al nmam t r. 24 Ocak kararlar , uluslararas  sermayenin ve sermaye örgütlerinin, 
bugünlerde s kça duydu umuz  “piyasa serbestli i” ad na, Türkiye’de eme e kar  
güçlendirilmesi amac n  ta m t r. Nitekim darbe sonras nda Kenan Evren’in ilk 
konu mas nda yüksek ücretlerden bahsetmesi darbenin s n fsal karakterini göstermi tir.  
 

24 Ocak kararlar  12 Eylül fa izminin uygulamalar  ile bir paket olu turdu undan 
sadece ekonomik de il, siyasal, toplumsal, kültürel dönü üm aç s ndan da önemli sonuçlar 
do urmu tur. hracat özendirildi inden yerli mallar d  piyasada ucuzlat l p, ihracata dayal  
birikim rejimine geçilirken, ihracata yönelik te vikler de art r lm t r. Sonras nda önemli bir 
bölümü Türkiye'nin bu dönemde tan t  “hayali ihracat”tan olu an bir ihracat ve ithalat 
patlamas  olu mu tur. D  borç 1981’de 16,5 milyar dolar iken 1990’da 49 milyar dolara 
ç km t r. Özellikle iç talebin k s lmas  sonucunda ithal mallar n pahal  hale gelmesi, reel 
ücretlerin geriletilmesi, 4 y l boyunca grev, toplu sözle me ve sendikal faaliyetlerinin 
yasaklanmas  vb etkiler sonucunda i çi, emekçi s n flar sermaye kar s nda siyasal olarak 
zay flat lm  ve 1990’lar ve 2000’li y llar boyunca ya anan krizlerin faturas  hep i çi s n f  
ve emekçilerin üzerine y k lm t r. 
 

Son olarak 2008 kriziyle dünya piyasalar nda ya anan finansal çökü ün ard ndan, 
geride trilyonlarca dolarl k büyük bir batak kalm , sermaye gücünü elinde bulunduran 
emperyalist tekeller olu an zarar n devletler taraf ndan kar lanmas n  talep etmi tir. Emek 
sömürüsüne dayanan kapitalizmin, krizin ve yarat lan y k m n sorumlusu olmad  sürekli 
dile getirilmi , sistemin azalan me ruiyeti de, devletin daha fazla denetledi i “düzenlenmi  
bir kapitalizm” önerisiyle telafi edilmeye çal lm t r. 
 

Piyasalara güven verme gerekçesiyle ABD, ngiltere, Almanya ve di er geli mi  
merkezlerde arka arkaya ekonomik paketler aç klanm  ve finans tekellerine trilyonlarca 
dolar aktar lm t r. Kriz sonras  yap lan bu operasyonlar n benzer ve temel özelli i, zarar n 
kamula t r larak halk n s rt na yüklenmesi olmu  ve böylece tekeller kurtar lm t r.  
 

Kapitalizmin krizinin bir kez daha atlat ld  yorumlar n n yap ld  günlerde 
Yunanistan ve spanya’da ya anan kriz ve emekçilerin sokaklar  doldurmalar  kapitalistler 
ve onun temsilcileri taraf ndan kayg  ve korkuyla izlenmeye ba lanm t r. Söz konusu korku 
ve kayg lar n temel nedeni Yunanistan’dan ba layan krizin Euro Bölgesi’ndeki di er 
ülkelere de yay lmas  ve oradan da tüm dünyada kapitalist ekonomileri tehdit etmeye 
ba lam  olmas d r.  
 

talya, spanya ve Portekiz ekonomileri ba ta olmak üzere birçok ülkeden gelen 
olumsuz haberler, son krizin di er ülkelere yay lmas  yönündeki kayg lar  daha da 
art rm t r. Küresel krizin atlat ld  ve kapitalizmin dimdik ayakta oldu una dair iddialar n 
yükseldi i bir dönemde Yunanistan’dan ba layan yeni kriz tehdidi kapitalist sistemdeki 
derin yar lmay  iyiden iyiye aç a ç kartm t r. 
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Krizden sonra ülkelerin sermayenin zararlar n  kar lamak için olu turduklar  kur-

tarma paketleri nedeniyle, bütçe dengeleri bozulmu  ve borçlanma oranlar  yükselmi tir. Bu 
bozulmay  gerekçe olarak gösteren hükümetler, bütçede sosyal harcamalar  k sma yoluna 
gitmi ler, kamu istihdam nda daralmay  öngören önlemler aç klam  ve uygulam t r. 
Örne in baz  ülkelerde kamu istihdam nda dramatik dü ü ler ya anm t r. zlanda’da kamu 
istihdam  % 11,6; Avusturya’da %5,8; ngiltere’de %5,4; Lüksemburg’da %3,9; Güney 
K br s’ta %3,6 ve Almanya’da % 2,9 oran nda daralt lm t r. rlanda ve ngiltere ise 2015’e 
kadar kamu istihdam n  380 bin ki i azaltmay  planlamaktad r. 
 

Avrupa ülkelerinde d  borçlar, toplam ülke borçlar n n içerisinde oldukça yüksek 
bir paya sahiptir. Bu durum, Avrupa’daki borç krizinin neden tüm dünyan n ba l ca konusu 
oldu unu aç klamaktad r. Dünya finans sistemi, Avrupa ülkelerine verdi i borçlar  geri 
almak istemekte, bu nedenle söz konusu ülkelere bask  uygulamaktad r. Yunanistan’da d  
borcun toplam borca oran  % 80’in üzerinde, Portekiz ve Avusturya’da % 70 düzeyinin 
üstündedir.  

 
Dünya emekçilerinin kendilerine dayat lan sefalet ve yoksulla t rma politikalar na 

r za göstermeleri, yeni bir kölelik düzenine yol verecek, yoksulluk ve açl  kader haline 
getirecek niteliktedir. Sermaye, aralar nda Türkiye’nin de oldu u birçok ülkede yeni çal ma 
biçimlerini gündeme getirmekte ve daha a r çal ma ko ullar n  dayatmaya çal maktad r. 
Sermayenin sundu u çözümün temel çerçevesi ve art  budur. Bu süreçte sermayenin en 
önemli güvencesi, bugüne kadar uygulanan politikalarla i çilerin haklar n  geriletmeyi 
ba arm  sermaye yanl s  hükümetlerdir. 
 

Bugün, emekten yana bir çözümün tüm dünyada ortak bir ekilde gündeme 
getirilebilmesi için, i çi ve emekçilerin mücadele etmekten ve örgütlülüklerini 
güçlendirmekten ba ka çaresinin olmad  aç kt r. Emekçiler ve mücadele örgütleri 
sendikalar n krize kar  birle ik bir mücadele hatt n  merkeze alarak hareket etmeleri 
gerekmektedir. 
 

Türkiye h zla ekonomik ve siyasi kriz ortam na sürükleniyor 
 

Türkiye’nin iç ve d  borcunun milli gelire oran  henüz kriz etkisi düzeyinde 
olmamas na kar n, ekonominin k r lganl  aç s ndan önemli bir gösterge olan cari aç k 
oran n n milli gelirin yüzde 10’una ula m  olmas , ülke ekonomisinin d a ba ml  ve s cak 
para ile finanse edilen yap s n  ifade etmekte, bu durum ekonominin k r lganl n  
artt rmaktad r.  
 

Ba bakan ve hükümet temsilcileri Türkiye’nin krizden etkilenmeyece ini iddia 
etmektedir. hracat n n yüzde 60’ n  Avrupa’ya yapan Türkiye’nin Avrupa’da ya anan 
krizlerden etkilenmemesi mümkün de ildir. Bugüne kadar bütün hükümetler, özellikle kriz 
dönemlerinde haz rlad klar  “kriz paketleri” ile bu düzenin gerçek sahiplerinin 
zenginliklerine zenginlik katacak kararlar alm , bu kararlar n ilk hedefi i çi s n f  ve emekçi 
kitleler olmu tur. Krizin faturas  sürekli olarak emekçi s n flar n s rt na yüklenip, toplumun 
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tüm zenginli ini üretenler, yaratanlar daha fazla açl a sefalete itilirken, patronlar karlar n  
katlam t r. Türkiye’deki dolar milyarderi say s  2002 y l nda sadece 4 ki i iken, bugün 38 
ki iye yükselmi tir.  
 

hracat art lar n n ancak ithalat n da artmas yla sa lanabildi i, dolay s yla üretimde 
canlanman n cari aç  beraberinde getirdi i ve ekonominin döviz ihtiyac n  art rd  
bilinmektedir. Buna küresel ekonomik geli meler nedeniyle, Türkiye’den sermaye ç k  
riskinin artmas  eklenince krizin etkilerinin artmas  kaç n lmaz hale gelmektedir. 
 

Daha önce medyay  ve muhalefeti “kriz tellall ” yapmak ile ele tiren AKP 
hükümeti, gerekli önlemleri almak yerine bizzat bakanlar n n a z ndan halka kriz uyar s  
yapmaya ba lam t r. Oysa Türkiye ekonomisinde gelinen bu durumun i aretleri y llard r 
ortadad r. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde ciddi bir kriz tehdidi ile kar  kar ya 
kalaca n n ilk i aretlerini d  borç rakamlar  vermektedir.  
 

 
 

D  borç stokunda özellikle 2002 sonras nda ya anan istikrarl  art  dikkat çekicidir.  
Geçti imiz 10 y l içinde reel sektörün borcu yakla k 4 kat artarken, kamunun borç 
stokundaki belirgin art  görülmektedir.  
 

AKP hükümeti geçti imiz dönemde, krizden ç k  için yaln zca i çilik maliyetlerinin 
bask lanmas  yolunu seçen ve i çili i bir maliyet unsuru olarak gören sermayenin bu 
tutumuna uygun hareket etmi tir. Kriz konjonktüründe sermayenin talepleri do rultusunda 
hareket eden AKP hükümeti, eme in sesi olan sendikalar n önerilerine ise kulaklar n  
t kam t r. Krizin en yo un ya and  2008 ve 2009 y llar nda hükümet bir dizi önlem paketi 
aç klam t r. Aç klanan ekonomik kriz paketlerine ve al nan tüm önlemlere ra men cari 
aç ktaki art  h z  ülke ekonomisi ve halk n gelece i aç s ndan alarm sinyalleri vermeye 
ba lam t r.  



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
11 

 

 
 
 
Türkiye’nin cari aç , özellikle son y llarda h zl  bir art  göstermi  ve milli gelirin 

yüzde 10’una ula m  durumdad r. Türkiye’nin “70 sente muhtaç” hazinesiyle ula t  12 
Eylül’ün Ankara’da yarg lanmaya ba land  gün, The Economist’te Türkiye hakk nda 
“özel sektörü 10 sente ba ml ” iddias n  içeren bir makale yer alm t r. The Economist’in, 
Türkiye için “sonunda, bugünkü gidi le bir tür çökme tehlikesi endi e verici ekilde büyük” 
tespitinde bulunmas  tesadüf de ildir.  
 

 
 

Türkiye ekonomisi, 2009 y l nda yüzde 4’ün üzerinde küçülme ile dünya genelinde 
krizden en fazla etkilenen ülkeler aras nda yer alm t r. 2010 ve 2011 y l  için bu tablo 
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yerini yüksek büyüme oranlar na b rakm  durumdad r. Ancak büyümenin hangi kesimlere 
hizmet etti i ayr ca ele al nmak durumundad r. Ne kriz öncesinde, ne de sonras nda ya anan 
ekonomik geli me halka yans mam t r. Bu durum, üretilen katma de erin adil bir biçimde 
da lmad n n bir göstergesidir.  
 

The Economist dergisinin 7 Nisan 2012 tarihli nüshas nda “Türkiye neden endi e 
duyulan bir ekonomi” ba l kl  bir yaz  yer alm t r. Türkiye ekonomisinde dengesizliklerin 
devam etti i, daha yava  büyüme e li inde de olsa enflasyon yüzde 10’un üzerinde ve cari 
i lemler aç klar n n GSYH’nin (Milli Gelirin) yüzde 8’i düzeyinde kalmas  ihtimalinin 
yüksek oldu u belirtilmi tir. The Economist’in Türkiye ekonomisi üzerindeki s cak para 
etkisi ile yapt  “Yabanc lar n harcayaca  on sente ba ml  özel sektörüyle Türkiye'nin 
hükümeti daha fazla tasarrufla denkle tirmeye ihtiyac  var” ifadesi, eskiden 70 sente muhtaç 
olan Türkiye’nin, AKP hükümeti döneminde yabanc lar n harcayaca  10 sente muhtaç hale 
getirildi ini göstermi tir.  
 

Bugüne kadar toplam maliyeti yakla k 40 milyar TL’ye ula an paketlerde getirilen 
önlemlerin tamam  geçici nitelikte olmu  ve hiçbiri üretimi destekleyen özellikler 
ta mam t r. Paketler üretimi desteklemedi i gibi, i sizli i önleyici ve istihdam  art r c  
önlemler de içermemi tir. Hükümet, söz konusu 40 milyar TL’yi halk n cebinden alm  ve 
günü kurtarmak ad na sermayenin cebine koymu tur.  
 

Dünyada ve Türkiye’de son on y ld r ya anan ciddi krizler ve artç lar n n faturas  
emekçilere kesilmek istenmektedir. Krizin kayna  emekçiler ya da onlar n zorlu 
mücadelelerle kazand klar  haklar  de ildir ama var olan bu haklar bile sermaye ve hükümet 
i birli i ile emekçilerin elinden al nmaya çal lmaktad r. Bu durumun en somut sonucunu 
hanelerin borç yükünde görmek mümkündür.  
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Türkiye’de hane halk  borç stoku geçti imiz 10 y l içinde 17,5 kat artm t r. AKP 
hükümetinin ilk y l nda sadece 13,4 milyar TL olan hane halk  borç stoku, benimsenen 
serbest piyasa odakl  politikalar nedeniyle 236,6 milyar TL’ye kadar yükselmi tir. Sadece 
2011 y l  içinde Tüketici kredileri ve kredi kart  borcu toplamlar  üzerinden bakt m zda 
bile sorunun çok daha büyük oldu u anla lmaktad r.     
 

Birle mi  Milletler nsani Geli mi lik ndeksine göre Türkiye, insani geli mi lik 
aç s ndan 187 ülke içerisinde 92. s radad r. Oysa dünyan n en büyük ekonomisine sahip ilk 
20 ülke aras nda olmaktan gurur duyulmaktad r. ran, Rusya, S rbistan ve Suudi 
Arabistan’dan insani geli mi lik anlam nda geri olmam z bu tabloya kar n nas l 
aç klanabilir. 
 

Ekonomik geli me, herkesin zenginle ti i, kaynaklar n adilce bölü üldü ü, çevreye 
dost, insana yak r bir çal ma ya am n n hâkim oldu u bir geli me olmal d r. Yoksa 
y llard r oldu u gibi servetin birilerinin elinde h zla topland , çal ma ko ullar n n 
a rla t , çevrenin tahrip edildi i, haks zl klar üzerine yükselen bir büyümenin 
emekçilerin ya am na olumlu bir yans mas n n olmas  mümkün de ildir.  
 

Ba bakan taraf ndan aç klanan 4. te vik paketi, öncekilere göre çok daha kapsaml  
ve uzun vadeli olarak haz rlanm t r. Böylesine kapsaml  bir paketin Türkiye ekonomisi 
üzerinde etkisi kaç n lmaz olan krizin olas  etkilerine kar  bir önlem olarak gündeme 
getirilirken, ayn  zamanda bugüne kadar kararl l kla sürdürülen emek dü man  politikalar n 
giderek artaca n n da tescili olarak de erlendirmek mümkündür. AKP ve sermaye yanl s  
gazeteler, emek dü man  önlemler içeren sözde te vik paketini “devrim” olarak yans t p, 
hükümete övgüler dizerken aç klanan önlemlerle Türkiye’nin hem üretim yap s  hem de 
istihdam biçimi bak m ndan Çin’e benzetilmek istendi i aç kt r. Aç klanan te vik paketi, bir 
süredir hükümetin uygulamaya ba lad  esnek ve güvencesiz istihdam politikalar  ile 
birlikte de erlendirilirse, gelecek ku aklar n Çin’den bile beter ko ullarda, can güvenli i 
bile olmayan ko ullarda çal mak zorunda kalacaklar n  söylemek mümkündür.  

 
çi Sa l  ve  Güvenli i Meclisi, 2011 y l nda en az 619 i çinin i  cinayetinde 

ya am n  yitirdi ini aç klam t r. Son 10 y l içinde 11 bine yak n i çi i  cinayetlerine kurban 
gitmi tir.  kazalar nda en fazla ölüm, in aat ve yol i  kolunda ya anmaktad r. çi sa l  
ve i  güvenli i yasas  tasla nda çocuk ve kad nlar n a r ve tehlikeli i lerde 
çal t r lmas n n önünün aç lmak istenmesi, önümüzdeki dönemde daha çok i  cinayeti ile 
kar  kar ya kalabilece imizi göstermektedir.  
  

Son otuz y ld r kapitalist dünyay  yeniden in a eden kapitalist büyük güçlerin ayakta 
durmas n  kolayla t ran, onu sürekli canl  tutan ey dünyadaki tüm kaynaklar n 
ya malanmas , özelle tirmeler ve kamu hizmetlerinin ticarile tirilmesi olmu tur. 
Özelle tirmeler, ulusal s n rlar n ekonomik yay lmaya engel olan çitlerin kald r lmas  ve 
esnek çal ma yöntemleriyle dünyan n canl  ve birikmi  emek servetlerin ya malanmas n n 
kâra ranta dönü mesi için sürekli bir “tüketim” propagandas  yap lmaktad r.  
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Van’da 23 Ekimde meydana gelen 7,2 iddetindeki ilk deprem ve 9 Kas mda 
meydana gelen 5,6 iddetindeki ikinci depremle birlikte toplam 644 ki i hayat n  kaybetmi , 
on binlerce insan evsiz kalm t r. Türkiye’nin dört bir yan ndan, sendikam z genel merkezi 
ve ubelerimizin de katk lar yla Van halk yla böylesine ac  bir olay üzerinden en üst 
düzeyde dayan ma gösterilmi tir. Deprem sonras nda baz  televizyon kanallar nda yap lan 
rkç  yorumlar toplumun geni  kesimlerinden tepki alm , halklar aras ndaki dayan ma 

ba lar n n yeniden güçlenmesi için önemli ad mlar at lm t r.  
 

Deprem sonras nda ehrin büyük bir bölümü ba ka illere göç ederken, yard m 
konusundaki yetersizlikleri dile getiren Vanl lar polisin iddeti ve biber gaz  ile kar  kar ya 
kalm lard r. AKP hükümetinin depreme zaman nda müdahale etmemesi sonucu çok say da 
vatanda m z ciddi ma duriyet ya am t r. Çad r kentlerin gerekli altyap  haz rlanmadan 
güvenli bir ekilde olu turulmamas  nedeniyle onlarca yeti kin ve çocuk, çad r kentlerde 
soba zehirlenmesi ya da çad r n tutu mas  sonucu hayat n  kaybetmi tir.  
 

Van Depremi’nin ard ndan Kentsel Dönü üm tart malar  yeniden ba lam , 
Hükümet deprem sonras ndaki ba ar s zl n n üstünü örtmek için  Van’daki denetimsiz 
yap la may  da bahane göstererek tüm ülkede bir kentsel dönü üme gidece ini aç klam t r. 
Hükümetin kentsel dönü üm bahanesiyle sermaye için yeni rant alanlar  yaratmak istedi i 
aç kt r. Rant de eri yüksek yoksul mahaller y k lmakta yerlerine kalitesiz TOK  binalar  ya 
da lüks siteler yap lmaktad r. Bu bahaneyle yoksul aileler ehrin d na at lmak istenmekte, 
halk n bar nma hakk , bir kez daha sermayenin a r  kar ve rant h rs na kurban edilmek 
istenmektedir.  
 

Devletin sa l k, e itim ve toplum yarar na olan di er i lerden h zla elini çekmesinin 
kaç n lmaz sonucu olarak fatura yeniden ba ta emekçiler olmak üzere, tüm topluma 
ödettirilmek istenmektedir. Bunun anlam  yeni vergiler, dü ük ücretle çal ma, esnek 
çal man n egemen olmas , i  güvencesinin bütünüyle ortadan kald r lmas , k dem 
tazminat n n hedef haline gelmesi, i sizlik sigortas  fonu gibi fonlar n ya malanmas , 
hastanelerin özelle tirilmesi için ad mlar at lmas  vb giri imler h zlanm t r.   
 

Ortaya ç kan bütün belirtiler, emekçi s n flar n içine itildikleri maddi ya am 
ko ullar n n, onlara sürekli olarak bu durumu de i tirmek için örgütlenmekten ve mücadele 
etmekten ba ka ç kar yol b rakmamaktad r. Kapitalizmin kendi mezar kaz c lar n  kitlesel 
olarak üretmeye devam etmesi, bugünün kapitalizminin kendi sonunu geciktirmek için 
yo un bir çaba gösterse de, att  her ad mda kendi mezar n  kazmaktan ba ka bir ey 
yapmamaktad r.  
 
Açl k S n r  1.047 TL, Yoksulluk S n r  3.312 TL’ye ula t  
 

D SK Ara t rma Enstitüsünün (D SK-AR) 2012 Mart ay  için açl k ve yoksulluk 
s n r   verileri dikkat çekicidir. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Hane Halk  Harcama 
Kal b , TÜ K madde fiyat ortalamalar  ve 4 ki ilik bir ailenin sa l kl  bir biçimde almas  
gereken kalori miktar  üzerinden hesaplanan beslenme kal b  dikkate al narak haz rlanan 
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raporun sonuçlar na göre, 4 ki ilik bir aile için açl k s n r  1047, yoksulluk s n r  ise 3312 
TL olarak gerçekle mi tir.   
 

 
D SK-AR taraf ndan yap lan kapsaml  ara t rman n sonuçlar na göre sa l kl  

beslenmek için yeti kin bir kad n n yapmas  gereken günlük harcama tutar  9,01 TL 
olurken, bu rakam yeti kin bir erkek için 9,28 TL, 15-19 Ya  erkek çocuk için 9,82 TL, 4-6 
ya  bir k z çocu u için 6,80 TL oldu. Buna göre 4 ki ilik bir ailenin sa l kl  beslenmesi için 
yapmas  gereken günlük g da harcamas  34,92 TL.  
 

Ayn  hesaplamaya göre 4 ki ilik ailenin sa l kl  beslenmek ve insanca ya ayabilmek 
için yapmas  gereken asgari harcama tutar  ise ayl k 3312 TL’dir. Söz konusu ailenin 
gereksinimlerini kar lamas nda “g da, içecek vb.” için ay rmas  gereken tutar 1047, giyim 
ve ayakkab  için ay rmas  gereken tutar 207 TL’dir. Di er harcama kalemleri ve ayr lmas  
gereken tutarlar ise öyledir: kira, su, elektrik vb. için 937, mobilya, ev bak m  vb. için 190, 
sa l k için 74, ula t rma için 323, haberle me için 142, e lence ve kültür hizmetleri için 73, 
e itim için 65, lokanta, yemek, otel vb. için 137, çe itli mal ve hizmetler için 117 TL. 
 

Y ll k olarak (geçti imiz y l n ayn  ay na göre) açl k s n r  84, yoksulluk s n r  ise 
265 TL art  göstermi tir. 2012 y l nda asgari ücret ise bir önceki y l n ayn  ay na göre 

Zorunlu G da Harcamalar      
Yeti kin Kad n 9,01   
Yeti kin Erkek 9,28   
15-19 Ya  Erkek Çocuk 9,82   
4-6 Ya  K z Çocu u 6,80   
Toplam 34,92   
AÇLIK SINIRI 1047,46   

   
   

Harcama Kalemleri Harcama Tutar Harcama Yüzdesi (%)
1. G da ve içecekler 1047 31,6 
2. Giyim ve ayakkab  207 6,3 
2. Konut, su, elektrik, gaz ve di er yak tlar 937 28,3 
3. Mobilya, ev aletleri ve ev bak m hizmetleri 190 5,7 
4. Sa l k 74 2,2 
5. Ula t rma 323 9,8 
6. Haberle me 142 4,3 
7. E lence ve kültür 73 2,2 
8.E itim hizmetleri 65 2,0 
9.Lokanta, yemek hizmetleri ve oteller 137 4,1 
10.Çe itli mal ve hizmetler 117 3,5 
YOKSULLUK SINIRI 3.312  
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asgari geçim indirimi dahil, 630 TL’den 701’TL düzeyine yükselmi ti. 71 TL’lik bu art a 
göre asgari ücret ile açl k s n r  ve yoksulluk s n r  aras ndaki fark iyice aç lm t r.  
 

EMEKÇ LER N HAKLARINA YÖNEL K SALDIRILAR 
 

ktidara geldi i ilk günden itibaren AKP ve onu destekleyen liberal çevreler, halk n 
de i im istedi ini, hükümetin de bu de i im iste ine yan t verdi ini iddia etmi lerdir. 
Arkas ndan herhangi bir alanda köklü de i iklikler gündeme geldi inde, hükümetin 
isteklerine kar  ç kmak de i ime kar  ç kmakt r propagandas  yap lm t r.  
 

Bugüne kadar de i im ad  alt nda özelle tirme, kamu hizmetlerinin paral  hale 
getirilmesi, kamunun elindeki maddi varl klar n AKP’ye yak n özel ki i ve firmalara pe ke  
çekilmesi vb gibi çok say da örnek ya anm t r. Benzer bir propaganda  Yasas , Sosyal 
Güvenlik ve Genel Sa l k Sigortas  Yasas  ve son olarak Torba Yasa gibi yasal 
de i ikliklerle ilgili kampanyalarda da kullan lm t r. Bütün bu “de i imler” sonucunda 
çal ma ko ullar  daha da kötüle mi , sa l k ve sosyal güvenlik sisteminde, çal ma 
ya am na ili kin di er yasal düzenlemelerle emekçilerin temel kazan mlar  “de i im” ya da 
“reform” ad  alt nda birer birer ellerinden al nm t r.  
 

stihdam n yap s nda meydana gelen kapsaml  ve çok yönlü de i iklikler, özellikle 
sendikal örgütlenmeyi olumsuz yönde etkilerken, sermayeyi de zaten egemeni oldu u 
üretim sürecinin neredeyse mutlak hakimi haline getirmi tir. Emek sürecinde ya anan 
esnekle me e ilimleri, zamanla yap lan i in ve o i i yapan emekçilerin çal ma biçimlerini 
de do rudan etkilemi , tüm bunlar n sonucunda, emekçilerin i , gelir ve sosyal haklar n n 
yan  s ra en temel güvenceleri büyük ölçüde ortadan kalkmaya ba lam t r. 
 

AKP Hükümeti, iktidarda oldu u 10 y ll k dönemde, bir taraftan i çi ve emekçilerin 
çal ma ve ya am ko ullar n  daha da kötüle tirecek ad mlar atarken, sermayeye aç ktan 
destek sunmaya devam etmi tir. Sermayeye af, emekçilere sald r  olarak tan mlanan 6111 
say l  “Torba Yasa”, Türkiye’yi patronlar için dikensiz gül bahçesine çevirirken; i çi ve 
emekçiler ba ta olmak üzere, çocuklar n, gençlerin ve kad nlar n mevcut haklar n  geriletici 
düzenlemeleri beraberinde getirmi tir.    
 

Kamu emekçilerinin i  güvencesini ortadan kald ran, esnek, kurals z ve güvencesiz 
çal may  yayg nla t ran de i ikliklerin yer ald  “Torba Yasa”, AKP hükümetinin bugüne 
kadar gündeme getirdi i, emekçilere yönelik en kapsaml  ve en tehlikeli sald r  olarak 
dikkat çekmi tir. AKP Hükümeti, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ve yanda  medya, 
ilk gündeme geldi i günden itibaren torba yasan n gerçek içeri inden özellikle 
bahsetmemi , kamuoyunu bilinçli olarak yanl  yönlendirerek, SSGSS yasas  süresince 
oldu u gibi, tepkilerin olu mas n  engellemeye çal m t r. Ancak ne kadar gizlemeye 
çal rlarsa çal s nlar, gerçeklerin üzerini örtememi lerdir. Emekçiler ve s n f mücadelesi 
kayg s  ta yan sendikalar sald r lar kar s nda sessiz ve tepkisiz kalmam , bütün Türkiye’yi 
eylem alan na çevirerek, yasaya kar  mücadele yürütmü ler, ancak yasan n meclisten 
geçerek yasala mas n  önleyememi lerdir.   
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AKP hükümeti ve arkas ndaki sermaye güçlerinin önümüzdeki dönemde istihdama 

yönelik stratejisinin iki önemli aya  bulunmaktad r. Bunlardan ilki ve en kapsaml  olan  
“Ulusal stihdam Stratejisi’ ad  alt nda haz rlanan ve 2012-2023 y llar  aras nda 
uygulanmas  dü ünülen strateji belgesidir. kinci olarak, özellikle kamu emekçilerini 
yak ndan ilgilendiren 657 Say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nda “i  güvencesini 
kald rmaya” yönelik giri imler, son dönemde dillendirilmeye ba lanm t r.  
 

Gerek Ulusal stihdam Stratejisi, gerekse 657’de yap lmas  planlanan de i iklikler 
elbette birden bire ortaya ç kmam t r. Y llard r “i gücü maliyetlerini azaltmak” ad  alt nda 
istihdam n yap s  ile sürekli olarak oynand  ve hepsinin stratejik hedefinin, patronlar n 
s rt ndaki en önemli yük olarak gördükleri güvenceli ve kadrolu istihdam uygulamalar n  
kald rmak,  k dem tazminat n  fona devretmek, özel istihdam bürolar  ile “i çi simsarl ” 
uygulamas na geçmek ve bölgesel asgari ücret uygulamas  ile bölgeler aras ndaki 
e itsizlikleri “f rsata çevirmek” oldu u aç kt r.  
 

Türkiye’nin IMF ile imzalad  18. stand by (2002-2005 y llar  aras ) ve 19. stand by 
(2005-2008 y llar  aras ) anla malar nda, özellikle kamuda istihdam yap s n n son derece 
kat  oldu u ve esnekle tirilmesi gerekti ine ili kin taahhütler dikkat çekicidir. Bu 
taahhütleri yerine getirmek amac yla yasal ve fiili düzenlemeler gerçekle tirilmi , 2003 
y l nda i çiler için çok say da esnek çal ma biçimini beraberinde getiren 4857 Say l   
Kanunu kabul edilmi tir. Ayn  y l e itimde ve sa l kta güvencesiz “sözle meli istihdam” 
uygulamalar  ve ta eronla t rman n h z kazanmas  tesadüf de ildir. Dolay s yla bugün gerek 
Ulusal stihdam Stratejisi, gerekse 657 Say l  Kanun kapsam nda gündeme gelen 
düzenlemelerin temeli çok önceden belirlenmi tir.  
 

Dünya Bankas  da geçmi te Türkiye’de i gücü piyasas n n kat l ndan, i ten 
ç karman n zor olmas ndan bahsetmi , hatta bir dönem asgari ücretin yüksek oldu unu iddia 
ederek kald r lmas n  bile önerecek kadar ileri gitmi tir. stihdama ili kin uluslararas  
örgütlerin yapt klar  sadece bunlarla s n rl  de ildir. Emekçilerin çal ma standartlar n  
yükseltmek amac yla kuruldu u iddia edilen ILO, 1990’l  y llar n ortalar ndan itibaren IMF 
ve Dünya Bankas ’na paralel olarak esnek çal man n kaç n lmaz oldu unu aç klayarak, 
“güvenceli esneklik” anlam na gelecek düzenlemelerle i sizlik sorununun önüne 
geçilebilece ini savunmu tur.  
   

stihdam n esnekle mesi, kurals zla man n ve güvencesizli in artmas , en çok 
sendikalar n örgütlenme ve mücadele alan n  daraltmakta, bu durum kaç n lmaz olarak, 
sendikalar n sermaye kar s ndaki gücü ve etkisini ciddi anlamda zay flatmaktad r. Bu 
nedenle, kapitalist sistemde, sermayedar s n f, burjuvazi, istihdama yönelik herhangi bir 
de i iklikten söz etti inde, bir taraftan sömürüyü artt r c  düzenlemeleri gündeme 
getirirken, di er taraftan i çilerin örgütlenmesini ve mücadelesini güçlendirmek yerine, onu 
zay flatacak ve kendi denetimi alt na sokacak düzenlemeler yaparak bir ta la birden fazla 
ku  vurmaktad r. 
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Emekçilerin ve halk n haklar na yönelik sald r lar sadece istihdam sürecinde 
ya ananlarla s n rl  de ildir. Suyun ticarile tirilmesine ve HES’ler ile do an n tahrip 
edilmesine yönelik sald r lar geçti imiz dönemde büyük bir yo unluk kazanm  
durumdad r. Hopa’da, Gerze’de, Loç Vadisinde, kizdere’de, Erzin’de, Tortum’da, 
Dilovas ’nda, Kaz da lar nda ve yurdun dört bir yan nda kimi zaman HES’lere, kimi zaman 
siyanürle alt n aranmas na kar , kimi zaman soludu umuz havan n zehirlenmesine kar  
yürütülen mücadeleler, 21. yüzy lda s n f mücadelesinin alanlar n  geni leterek 
büyütmü tür.  

 
Tüm bu sald r lar kar s nda bu süreçte örgütsüz i çiler sendikal  olmak için 

mücadele verip direnirken, örgütlü sendikal  i çiler sendikal bürokrasiyi sorgulamaya 
ba lam t r.  

 
Sendikala an i çilerin i ten at lmas  uygulamas  geçti imiz dönemde artarak devam 

etmi tir. zmir’de Savrano lu ve Billur Tuz i çileri, Ankara’da Togo i çileri, stanbul’da 
haklar  için direnen Hey Tekstil i çileri direni lerini sürdürmektedir. Bursa’da sendika 
bürokrasisine kar  bayrak açan yakla k 6 bin Bosch i çisi Türk Metal Sendikas ndan istifa 
ederek D SK’e ba l  Birle ik Metal  sendikas na geçmeye ba lam t r. Yine Türkiye’nin 
dört bir yan nda ta eron i çilerin örgütlenmesine yönelik çal malar yo unla m t r. D SK’e 
ba l  Sosyal  üniversitelerde, Dev Sa l k  ise hastanelerde yürüttü ü örgütlenme 
çal malar  ile ta eronlar n örgütlenmesi noktas nda önemli mesafeler alm t r. Türkiye’nin 
dört bir yan nda birbirinden ayr  ve parça parça yürütülen mücadeleler, grev ve direni ler, 
bugüne dek hiç olmad  kadar yo unla m  ve yayg nla m  durumdad r. Bu direni ler için 
mücadelenin birle tirilmesi dünden daha fazla ihtiyaç olarak kendisini göstermektedir. 
 

Türk- ’e ba l  10 sendika merkezi, Temmuz 2011’de bildirge niteli inde bir 
aç klama yaparak, sendikal hareketin ya ad  t kan kl k ve mevcut sendikal yap lar n 
emekçilerin kar  kar ya oldu u sorunlara çözüm üretmemesi tespitinden hareketle, Türk-  
içinde daha mücadeleci bir odak yaratmak için bir platform olu turduklar n  aç klam t r. 
Kendisini Sendikal Güç Birli i Platformu (SGBP) olarak tan mlayan olu um, kamuoyuna 
yönelik olarak ilan etti i birtak m ilkeler üzerinden sesini duyurmu tur. 
 

Türk  içindeki 10 sendika merkezi taraf ndan olu turulan platformun sendikal 
alanda inisiyatif alarak, yüzü s n fa dönük, mücadeleci, birle ik bir sendikal hareketi 
yaratmak için yola ç kt n  aç klamas , üstelik bu ça r n n Türk-  gibi sendikal 
bürokrasinin b rak n sendika merkezlerini, sendika ubelerine kadar nüfuz etti i bir örgütten 
geliyor olmas , Türkiye sendikac l k hareketi aç s ndan önemsenmesi ve desteklenmesi 
gereken bir durumdur.  

 
DEMOKRAT KLE ME SORUNU 

 
AKP Hükümeti iktidara geldi i ilk günden itibaren emek dü man  politikalar 

uygulamakla yetinmemi , hükümetin çizgisi d nda hiçbir dü ünceye özgürlük 
tan mam t r. Özellikle son aylarda AKP’nin “ileri demokrasi”si dokunan n yand  bir hal 
almaya ba lam t r.  
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Emperyalizmin ülkemizdeki uygulay c s  olan AKP’nin bugüne kadar göstermi  

oldu u iktidar prati i; onun emekçilerin, halk n s k nt  içindeki kesimlerini sorunlar n  
gerçekte hiç de önemsemedi ini göstermektedir. Aksine AKP, emekçilerin yoksulluk, 
i sizlik, açl k, sa l k gibi en temel sorunlar n  bile sermayenin kâr n  art rarak çözmeyi esas 
alan, emek dü man  bir partidir. sizlik, yoksulluk büyüyüp ekonomik krizin i çiyi, 
emekçiyi ezdi i ko ullarda ülkedeki milyonerlerin say s n n artmaya devam etmesi, en 
büyük sermaye kesimlerinin kârlar n n servetlerinin görülmemi  biçimde artmas , AKP’nin 
hangi s n f n hizmetinde oldu unu göstermektedir.  
 

Demokrasi ve demokratikle me farkl  s n flar aç s ndan farkl  anlamlara sahip 
kavramlard r. Yasalar önünde herkesin e it hak ve özgürlüklere sahip oldu u yönündeki 
bildik iddialar,  sermayenin emekçiler üzerindeki s n fsal tahakkümünün üzerini örten bir 
perde i levi görmekten öte gidememektedir. Emekçi s n flar aç s ndan söz konusu durumun 
ortadan kalkmad  ko ullarda demokrasiden ve demokratikle meden söz edilmesi mümkün 
de ildir. Bu temel gerçeklere ra men, mevcut sistem içinde demokratikle me ad na at lan 
her ad m, emekçiler ve onlar n örgütlenmesi için geni  mücadele alanlar  yaratmaktad r.  
 

Bugüne kadar siyasal alanda ya anan geli meler, geni  emekçi kesimler aç s ndan 
oldukça ö retici olmu tur. Öncesi bir tarafa, geçti imiz 10 y ll k süre içinde AKP 
Hükümeti’nin demokrasi ve özgürlükler konusunda ne kadar samimi oldu u çe itli 
vesilelerle pek çok kez görülmü tür. Ba ta Kürt sorununun demokratik ve bar ç l çözümü, 
Alevilerin sorunlar , farkl  kültür ve inanç kesimlerinin sorunlar , zorunlu din dersleri 
uygulamas , halka kar  i lenmi  suçlar n aç a ç kar lmas  vb gibi konularda hemen hemen 
hiçbir somut ad m at lmam t r.  Gazeteciler, ayd nlar ve bilim insanlar  sadece dü ünceleri 
nedeniyle 10-15 y l gibi mahkumiyet talepleriyle yarg lanmakta, evde, i yerinde, sokakta ve 
karakollarda fiili ve psikolojik i kenceler sürmektedir. 
 

AKP Hükümeti bu ad mlar  atmad  gibi, sendikal haklar ve demokrasi 
mücadelesinin önüne sürekli yeni engeller ç karm , haklar  için alanlara ç kan bütün 
kesimleri kar s na almaktan çekinmemi tir. AKP hükümetinin demokrasiden anlad  
devletin ve kurumlar n n, hatta sendikalar n bile AKP’lile mesi, tüm emekçilerin AKP’nin 
uygulad  emek dü man  politikalara ko ulsuz, itirazs z destek vermesidir.  
 

Kürt sorununun çözümsüzlü ünden kaynakl  ya anan çat mal  ortam ülkemizi 
sosyal ve ekonomik aç dan tahrip etmeye devam etmektedir. Çözümü konusunda ortaya 
ç kan onca olana a ra men Kürt sorununda egemen yakla m olan inkar ve imha politikalar  
uygulanmaya devam edilmektedir. AKP hükümetinin çözümden anlad  en iyimser 
yakla m ise bireysel ve k smi kültürel haklar n tan nmas d r.  

 
Son olarak rnak’ n Uludere ilçesine ba l  Roboski Köyü’nde sava  uçaklar n n 

bombard man  sonucu ço u 15-20 ya lar  aras nda 35 ten fazla sivilin hayat n  kaybetmesi 
sava  ç rtkanl n n vard  boyutlar  bir kez daha gözler önüne sermi tir. Dersim katliam  
tart malar nda oldu u gibi, rnak Uludere’de ya anan katliamdan sonra kuru bir özür 
dilemenin ard na s nmak isteyenler, Mara  katliam nda ya amlar n  yitirenleri anmak 
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isteyenlere copla gaz bombalar yla müdahale ettiren zihniyetin ayn s d r. Ya anan 
katliam n, “eylem istihbarat  vard ” denilerek geçi tirilmesi mümkün de ildir. Sald r lar n 
göz göre göre sivil halk  hedef alan bir noktaya gelmesinde sorumlulu u olanlar derhal 
ara t r larak aç a ç kar lmal  ve yarg  önünde hesap vermelidir. 
 

Haziran 2011 seçimlerinden sonra hükümetin ifade etti i “Kürt sorununun 
çözümünde yeni strateji” ise eskisinin ayn s d r. Bugüne kadar KCK operasyonu ad  alt nda 
7000 Kürt siyasetçi ve seçilmi  yerel yönetici cezaevinde tutukludur. Aral ks z süren askeri 
operasyonlar sonucu ya anan can kay plar  art k dayan lmaz boyutlara ula m t r. Ancak 
bizzat Ba bakan n askeri ve siyasi operasyonlar n devam edece ini söylemesi önümüzdeki 
dönemin zorluklar n  ortaya koymaktad r.  

 
“Darbe”, “askeri vesayet”, “sivil diktatörlük” “demokratik aç l m” biçimleriyle 

gündeme gelen demokrasi tart malar  aç s ndan gelinen noktada emekçileri yok sayarak bir 
mesafe al namayaca  görülmektedir. Zira ülkenin demokratikle tirilmesi mücadelesi içinde 
ya anan geli meler, Kürt sorunu, laiklik, sendikal hak ve özgürlükler, dü ünceyi ifade ve 
örgütlenme özgürlü ü gibi hak ve özgürlüklerin s n f hareketiyle ne kadar iç içe geçti ini 
çarp c  bir biçimde ortaya ç karm t r. 
 

çinden geçmekte oldu umuz süreç, e itlik, özgürlük, bar  ve demokrasi mücadelesi 
için Türkiye’nin bar  ve karde lik isteyen halklar  için de çok zor geçecek bir süreç olarak 
de erlendirilmektedir. Çünkü en gerici güçler, rkç -fa ist odaklar, izledikleri gerilim ve 
provokasyon çizgisinin prim yapt n  görmü ler, bu yoldan iktidara yürüyebilecekleri 
güdülerini k k rtan i aretleri çoktan alm lard r.  
 

AKP’nin bir de i im ve yeniden yap lanman n yürütücü gücü oldu u bugün çok 
daha aç k görülmektedir. Ancak söz konusu de i im, halk n beklentilerinin aksine mevcut 
emperyalist yap ya adapte edilen bir ülke ve devlet yap s n n yeniden olu turulmas n  
hedefleyen bir de i imdir. Anayasa de i ikli inden sonra yarg  ve adalet mekanizmas na 
yap lan müdahalelerin do rudan ilk sonucu muhalif ses ve olu umlar n tasfiyesi, bu 
çevrelerin etkisizle tirilmesi sürecinde aç kça görülmü tür. Ergenekon ve KCK davalar  ve 
sonras nda ya anan kayg  verici geli meler, yarg daki yeni yap lanma ve siyasalla man n 
nas l bir uygulama alan  buldu unun i aretlerini vermektedir.  
 

Faili meçhullerin ayd nlat lmas , devlet suçlar  ve sava n gerçek yüzünün ortaya 
ç kmas , siyasi cinayetlerin faillerine ula ma çabalar  vb aç lardan bak ld nda somut bir 
ekilde görülen koruyucu devlet tutumu, toplu mezar kaz lar nda ve Hrant Dink’in 

davas ndaki geli melerle bir kez daha aç kça görülmü tür. Ba bakan’ n “ileri demokrasi” 
olarak adland rd  eyin asl nda 10 y ld r iktidarda olan AKP’nin kontrolünde bir iddet ve 
bask  ayg t n n yeniden in a edilmesi ve ad m ad m bunun anayasal statüsünün 
olu turulmas  oldu unu art k herkes rahatl kla görebilmektedir.  
 

Ülkenin do usundan bat s na, güneyinden kuzeyine dalga dalga gözalt  
operasyonlar yla al nan insanlar cezaevlerine s mamaktad r. Türkiye dünyada en fazla 
siyasi mahkumun cezaevinde oldu u ülke olarak tarihe geçmi tir. Örgütlenme hakk  
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do rultusundaki en masum faaliyetler bile yanda  medya arac l yla suçla 
özde le tirilmekte, sendikac lar, gazeteciler, bilim insanlar , ö renciler, avukatlar gözalt na 
al nmakta, tutuklanmakta, idari ve adli bask larla kar  kar ya kalmaktad r.  
 

Hapishanelerde ya anan hak ihlalleri ise kanayan bir yara olmaya devam etmektedir. 
Bir yandan tecrit ve insanl k d  uygulamalarla devrimci-demokrat tutsaklar üzerinde bask  
art r l rken, bir yandan da en son Pozant  cezaevinde oldu u gibi çocuklar üzerinde taciz ve 
cinsel istismar gibi insanl k d  uygulamalar, Hasta Tutsaklara uygulanan tedavi 
k s tlamas , Hasta tutsaklar n ölüme terk edilmesi, F Tipi Hapishanelerde sürdürülen 
i kencenin devam  niteli inde olup siyasi iktidar n politikalar  ‘cezaevinde imha’  sürecine 
gitmektedir. 

 
Grup Yorum’un ‘Ba ms z Türkiye’ konserleri öncesinde ve sonras nda pek çok 

ö renci, ö retmen, i çi ve emekçi gözalt na al nm  ve iktidar bask c  tutumunu “e  
zamanl ” olarak tüm illerde yüzlerce ki iyi gözalt na al p tutuklayarak devam ettirmi tir. 
 

Ergenekon davas , AKP’nin demokrasi anlay n n tipik bir yans mas  olarak 
sürmektedir. Davan n bir kontrgerilla davas , Türkiye’nin demokratikle mesinin bir 
dayana  olabilmesi yönündeki iyimser beklentiler k sa sürede bo a ç km t r. Türkiye’de 
1950’lerden beri, özellikle de Mara , Çorum katliamlar , 1977 1 May s katliam , o y llardaki 
say s z cinayet ve katliamlar ile cuntalar n mahkûm edilmesi, kontrgerillan n tasfiyesinin ilk 
ad m  olacakken bu konularda hiçbir somut geli me ya anmam t r. Üstelik 1980’li 
y llardan ba layarak, bölgedeki kontra faaliyetler, binlerce faili meçhul, kay p ve özel sava  
yöntemleriyle halk n sindirilmesi suçlar n n sorumlular n n aç a ç kar lmas , yine 
kontrgerillan n aç a ç kar lmas n n bir aya n  olu turacak iken, bu tür söylemlerle 
gündeme getirilen Ergenekon süreci, k sa sürede yön de i tirmi  ve AKP muhaliflerine 
yönelmi tir.  
 

Hükümet, Kürt sorunundan Alevi sorununa, sa l ktan e itime, üniversiteden özerk 
bilim kurumlar na, bilimden sanata kadar her alanda dine yer açmakta, bu sorunlar  “dinin 
toplumsal ya amdaki yerini art rarak çözmeyi” hedeflemektedir. Pratikte bu iddian n 
kar l  ise cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin devlet olanaklar yla desteklenmesi ve 
Diyanet kadrolar n n sosyal ya am n her alan na müdahale etmesi için te vik edilmesi 
biçimindeki “din istismarc ” olarak kar m za ç kmaktad r. 
 

Ba bakan’ n y llard r rkç l k ve ayr mc l k kokan konu malar , Türkiye’de ya ayan 
halklar aras nda yarat lmaya çal lan kutupla may  artt rmak, halklar aras nda kampla ma 
ve parçalanma yaratmaya yöneliktir. 2012’de, halklar aras ndaki bar  ve karde lik 
duygular n n geli mesi ve güçlenmesi için önemli bir f rsat sunan Newroz bayram na, resmi 
yasaklar ve engellemelerle gölge dü ürülmek istenmi tir. 21 Mart’tan önceki ve sonraki 
günlerde Mehter tak mlar  e li inde kutlanan Nevruz törenleri için her türlü kolayl  
sa layan AKP iktidar ; bar , karde lik ve özgürlük bayram  Newroz’u engellemek için 21 
Mart günü d ndaki Newroz kutlamalar  tamamen keyfi olarak yasaklayarak “kendine 
demokrat” kimli ini bir kez daha belli etmi tir.  
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Herkesin gözleri önünde ya anan olaylar , vah eti görmezden gelerek, gerçekleri 
çarp tanlar, rkç , oven söylemlerle Newroz kutlamalar n  “ayr l kç ”, “bölücü” gibi bildik 
ifadelerle yaftalamaya çal m lard r. Oysa Newroz bar n, karde li in ve özgürlü ün 
bayram d r. Newroz, insanl n en temel de erlerini hiçe sayan günümüzdeki Dehaklara 
kar , demirci Kawa ruhuyla mücadelelerini sürdürenlerin bayram  olmay  sürdürecektir. 
   

Newroz’un co kusu 1 May s alanlar na yans m  ve yine ülkenin dört bir taraf nda 
i çi ve emekçiler sava a, sömürüye ve bask lara kar  Ba ms zl k, Özgürlük, E itlik ve 
Bar  talepleriyle alanlar  doldurmu lard r. Sendikal bürokrasinin ayr mc  ve bölücü 
politikalar n  reddeden i çiler ve emekçiler talepleriyle co kulu ve kitlesel bir biçimde 1 
May s’ n nas l bir mücadele günü oldu unu dosta dü mana göstermi lerdir. Bütün bu 
geli meler önümüzdeki süreçte birle ik bir emek mücadelesinin güçlenece inin i aretleri 
olarak umut vericidir. Türk- , Hak- , Memur-Sen ve Kamu-Sen gibi kontra olu umlar n 
hükümet ve bakanlar yla birlikte 1 May s’  devlet törenine çevirme giri imleri ise i çi ve 
emekçiler taraf ndan sorgulanacak ve mahkum edilecektir.  
 

AKP ve hükümetinin, Ba bakan ba ta olmak üzere tüm kurmaylar , kitlelerin gözü 
önünde ve alenen ilan ederek, demokratik taleplerde bulunanlar , hak e itli i isteyenleri, 
daha iyi bir ya am için mücadeleden söz etmekle kalmay p bunun için gerçekten mücadele 
edenleri “bertaraf edilmesi gereken dü man” olarak görmektedir. 31 May s 2011’de 
Ba bakan’ n Hopa ziyareti s ras nda ya ananlar olaylar sonucunda emekli ö retmen Metin 
Lokumcu’nun biber gaz  ile öldürülmesi ve sonras nda ya anan geli meler, Türkiye’deki 
“ileri demokrasi” kavram n n nas l “ileri fa izm” haline dönü tü ünü göstermi tir.  
 

Hopa’da 31 May s’ta Metin Lokumcu’nun hayat n  kaybetti i olaylar n ard ndan, 
Ankara’daki protestolarda tutuklanan 22 ki i ile toplam 28 ki inin yarg lanma süreci tam bir 
yarg lama fiyaskosu eklinde gerçekle mi tir. Ço unlu unu ö rencilerin olu turdu u  
“kitap, bayrak sopas , emsiye, pu i gibi delillerle “silahl  terör örgütü” üyesi olmakla 
suçlanan 28 ki inin duru malar  ve yöneltilen suçlamalar dikkat çekici olmu tur. Hopa 
davas nda yarg lanan ö rencilere destek için saç kestirmeyi bile “terör eylemi” sayan özel 
yetkili mahkemeler ile AKP Hükümeti adeta eski DGM’lerin görevini devam ettirmi tir.  

 
AKP hükümeti bir taraftan sendikal mücadeleyi tamamen “hükümetin güdümünde” 

biçimlendirecek yasal de i ikliklerin haz rl klar n  yaparken, di er taraftan, iktidar n anti 
demokratik uygulamalar na boyun e meyen, bask lar kar s nda sesini yükselten KESK ve 
KESK’e ba l  sendikalara kar  büyük bir tahammülsüzlük içinde olmu tur. Bu 
tahammülsüzlük son dönemde öylesine artm t r ki, iktidar n ve onun uzant lar n n pervas z 
sald r lar na kar  boyun e meyen, sesini yükselten herkes, her kurum hedef haline 
getirilmi tir.   
 

KCK soru turmas  ad  alt nda 2009 y l nda yarg lanmaya ba layan 31 KESK üye ve 
yöneticisinden aralar nda KESK Genel Ba kan  Lami Özgen’in de oldu u 25 ki iye toplam 
156 y l hapis cezas  verilmi tir. ki y l boyunca zmir’de görülen KESK davas nda 6 KESK 
üyesine beraat verilirken, aralar nda E itim Sen Kad n Sekreteri Sakine Esen Y lmaz’ n da 
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bulundu u 25 ki iye “örgüt üyeli i” suçlamas yla 6 y l 3 ay hapis cezas  verilmi  olmas , 
mücadelemize yönelik aç k bir gözda  anlam na gelmektedir. Son duru mada mahkeme 
heyetinin alel acele de i tirilmi  olmas  ve üstelik Mahkeme Ba kan n n isnat edilen suçun 
olu tu una dair yeterli delil olmad  yönündeki erhine ra men cezalar n verilmi  olmas , 
karar n çok aç k tarafl  ve hukuk kurallar n  bile hiçe sayan yönünü aç a ç kartmaktad r.  
 

Dönem dönem KESK ve ba l  sendikalar m za yönelik olarak gerçekle tirilen “ afak 
bask nlar ”n n hangi amaçla yap ld  hepimiz taraf ndan bilinmektedir. Bugün iktidar n 
hedefinde olan sadece KESK de ildir. Bugün sorgulanan ya am n bütün alanlar nda e itlik 
mücadelesini yükselten kad nlar; sendikal barajlarla örgütlenme özgürlü ünün önüne yeni 
engeller ç kar lan i çiler; gerçe in pe inde ko an, kalemini ve onurunu satmayan bas n 
emekçileri; paras z, bilimsel, demokratik ve anadilinde e itim isteyen ö renciler; do a 
katliamlar na kar  sesini yükselten, derelerin özgürce akmas n  savunan çevre hakk  
savunucular d r. ktidar n hedefinde olan bu kesimler, ortak hedefler do rultusunda bir 
araya gelip, ortak mücadele geli tiremedi i sürece ya anan sald r lar  geri püskürtebilmemiz 
mümkün görünmemektedir.   
 

KESK’e ba l  sendikalara yönelik olarak ya anan polis bask nlar  ve söz konusu 
bask nlar n biçimi, tamamen hakl  mücadelemizi y pratmaya ve kamuoyunun kafas nda soru 
i aretleri olu turmaya yöneliktir. Bu durumun son örne i, KESK Kad n Sekreteri, 
sendikalar m z n kad n MYK üyeleri, içlerinde sendikam z eski MYK üyesi Leman Kiraz’ n 
da bulundu u kad n yönetici ve üyelerimize yönelik olarak “ afak vaktinde” polisler 
taraf ndan yap lan bask n sonras nda ya anan gözalt  ve tutuklamalard r.  
 

13 ubat’ta gözalt na al n p 16 ubat’ta tutuklanan kad n arkada lar m zla birlikte 
KESK’in bugün itibariyle 42 yöneticisi ve üyesi tutukludur. Bizler çok iyi biliyoruz ki, 
ülkemizde emekçiler, haklar  ve özgürlükleri için mücadeleyi yükselttikleri her dönem 
gözalt lar, tutuklamalar, bask larla kar la m lard r. te bu nedenle, t pk  12 Mart ve 12 
Eylül fa ist darbelerinin de ilk hedefi i çilerin, emekçilerin mücadele örgütleri olan 
sendikalar oldu u gibi, bugün de tablo darbe dönemlerinden farkl  de ildir. Bugün 12 
Eylül’le hesapla ma iddias nda olanlar, emek mücadelesi kar s nda darbe dönemi 
yönetimlerini bile gölgede b rakacak politikalar n alt na imza atmaktad r.  
 

Kamu emekçileri sendikal hareketini bask  alt na almaya çal an, hakl  
mücadelemizden döndürmeyi amaçlayan her türlü hukuk d  ve fiili uygulamalar n 
kar s nda geçmi te oldu u gibi, bugün de sessiz ve tepkisiz kalmam z mümkün de ildir. 
Konfederasyonumuz ve sendikalar m za yönelik bask lar n temel nedeninin, siyasi iktidar n 
hakl  mücadelemizden duydu u korku ve endi e oldu u aç kt r.  
 

Ba bakan n demokrasi, adalet, bar  ve özgürlük mücadelesi yürütenlere yönelik her 
aç klamas  birer savc l k iddianamesi gibidir. Son dönemde yapt  tehdit dolu aç klamalar, 
emek, demokrasi, ba ms zl k ve bar  talep eden kesimlere yönelik bask lar n önümüzdeki 
dönem de devam edece ini göstermektedir.  
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Yeni Anayasa Tart malar  
 

12 Eylül askeri fa ist cuntas  taraf ndan yap lan ve cunta ko ullar nda halka kabul 
ettirilen 1982 Anayasas ’n n, art k toplumun ihtiyac n  kar lamad , yeni bir anayasan n 
yap lmas  gerekti i uzun süredir dile getirilmektedir. Öte yandan AKP Hükümeti ba ta 
olmak üzere, burjuva liberal çevreler ve sermaye örgütleri, kendi s n fsal ç karlar  
üzerinden, yeni bir anayasa yap lmas  gerekti ini dile getirmekte dönem dönem çe itli 
taslaklarla ortaya ç kmaktad rlar. 
 

Nas l bir anayasa (?) sorusuna emekçiler ve emek örgütleri cephesinden verilecek 
yan tlar, örgütlü toplum ve emek mücadelesi aç s ndan son derece önemlidir. Ancak önce u 
soruya yan t vermek gerekir; Anayasalar toplumda tart lan herhangi bir sorunu çözüme mi 
ba lar, yoksa toplumun bir çözüme ba lad  sorunlar  temel bir yasa halinde güvenceye 
alan metinler midir? Bu soruya verilecek en do ru yan t; Anayasalar toplumlar n, s n f 
mücadelesinden geçerek ula t klar  çözümleri, temel yasalar haline getiren ana metinlerdir. 
Toplumda çözülmeyen sorunlar  çözmeye yönelmek de il, ama ula lm  çözümleri, en 
az ndan toplumda o anda olu an yeni güç dengelerine dayal  olanlara çözümleri anayasa 
maddeleri düzeyine yükseltmek, toplumu yönetmenin genel ilkeleri haline getirmek, 
devletin i leyi inin kurallar n  belirlemek anayasalar n temel içeri ini olu turur.  
 

Demokratik bir ülkede ya aman n öncelikli ko ulunun örgütlü olmaktan geçti i 
bugün dünyan n her yerinde kabul görmü  evrensel bir gerçektir. Türkiye’de, çal ma 
ya am  ba ta olma üzere pek çok alanda örgütlenme hakk na yönelik yasal ve fiili 
uygulamalardan kaynakl  engeller, bugüne kadar yap lan bütün Anayasa de i ikliklerine 
ra men halen varl n  sürdürmektedir. Özellikle 12 Eylül askeri darbesi sonras nda 
yayg nla an yasakç , statükocu ve d lay c  yakla mlar, örgütlü ve bilinçli bir toplum 
yaratma çabalar n n önünde ciddi birer engel olarak varl n  sürdürmektedir. Örgütlü 
toplum hareketinin olu umunu tamamen reddeden 12 Eylül anlay , toplumun ve bireylerin 
örgütlü mücadelesinin önüne yeni engeller ç kararak devam etmektedir.   

 
Çal ma ya am nda, örgütlenme özgürlü ünü k s tlayan hatta engelleyen yasalar n 

demokratikle tirilmesi, örgütlü bir toplum yaratma mücadelesinin ilk ad mlar  olabilir. 
Bunun için öncelikle askeri darbe ko ullar nda haz rlanan 12 Eylül Anayasas  yerine, 
özgürlükçü, halkç ,  eme in ve emekçilerin haklar n  güvence alt na alan yeni bir 
demokratik anayasa haz rlanmas  gerekmektedir. Bunun için;  
 

 2821 Say l  Sendikalar Kanunu, 

 2822 Toplu  Sözle mesi, Grev ve Lokavt Kanunu,  

 4857 Say l   Kanunu, 

 4688 Say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanunu, 

 2911 Say l  Toplant  ve Gösteri Yürüyü leri Kanunu, ba ta olmak üzere 
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12 Eylül döneminde ve sonras nda haz rlanan, toplumun örgütlenmesi ve 
Türkiye’nin demokratikle mesinin önünde en büyük engel olarak duran bütün yasalar 
de i tirilmeli ve demokratikle tirilmelidir.  
 

Örgütlenme özgürlü ünün, hak ve özgürlükler mücadelesinin, demokratik hukuk 
devleti güvencesi alt nda hiçbir engelleme ve k s tlamaya u ramadan kullan labilmesi, 
demokratik bir ülkede ya aman n, demokrasiyi bir ya am biçimi olarak kabul etmenin en 
önemli göstergesidir.  

 
BES, demokratik bir Türkiye yaratman n yolunun sendikal örgütlenmelerin önüne 

engeller ç karmak, mücadeleci sendikalar  çe itli hukuki ve fiili uygulamalarla engellemek 
de il, örgütlenmenin önündeki engellerin kald r lmas ndan geçti ine inanmaktad r. 
 

Anayasaya de i ikli ine dair talepler kadar önemli olan bir nokta i çi ve emekçi 
kitlelerin demokratik ve halkç  bir anayasa için yürütece i mücadele ve kararl l kt r. 
Sendikalar ve di er emek örgütleri, demokrasi ve özgürlükler için mücadele etmek, bu 
mücadeleyi yeni anayasa tart malar  s ras nda da yükseltmek, bütün bu talepleri elde etme 
olana  tan masa da, gerici yönelimleri daha da geriye çekme hedefiyle örgütlü ve birle ik 
mücadelesini a a dan yukar ya örmek zorundad r.  
 

Bugünkü durumda, özellikle “yeni Anayasa” gündemi üzerinden soyut akademik 
tart malar n a lmas  gerekti i gibi, anayasa taslaklar  haz rlamay  kendisine i  ve görev 
edinmi  bir anayasa yaz c l na de il, demokratik halkç  bir anayasa talebiyle, her yönüyle 
somut bir mücadelenin örgütlenmesi ve yürütülmesi gerekmektedir.  
 

KHK’lar ve Kamunun Tasfiyesi  
 
AKP Hükümeti, 12 Haziran seçimleri öncesi Meclis’ten ald  “6 ay süreli” KHK 

ç karma yetkisi ile kamu yönetimi ve bakanl klar n te kilat yap lar n  ba tan a a  de i tiren 
35 KHK ç karm t r. Ç kar lan KHK’lar ile kamu örgütlemesi, günümüz kapitalizminin 
ihtiyaçlar na uygun, aktif bir piyasa aktörü olarak yeniden düzenlenmektedir.  
 

Çok say da bakanl k bünyesinde yap lan KHK de i iklikleri ile kamunun örgütsel yap s  
daha esnek, hem örgütsel ve kurumsal yap , hem de personel sistemi aç s ndan piyasa ile 
daha uyumlu hale getirilmi tir. Ç kar lan KHK’lar ile bakanl klar n te kilat yap lar nda, 
özellikle kamu emekçilerinin statüsünü ve gelece ini yak ndan ilgilendiren de i iklikler 
bulunmaktad r. 
 

“E it i e e it ücret” gibi kamuoyunda olumlu alg lanan, ancak bugünkü kamu yönetimi 
sistemi içinde, statüye, unvana göre ücret” anlam na gelen düzenlemelerle, üst düzey kamu 
yöneticilerinden ba layarak, kamuda sözle meli istihdam n yukar dan a a ya do ru 
ba lat lmas n n ilk ad mlar  at lm t r. Mali haklar ile ilgili olarak yap lan ve “kamuda ücret 
adaletsizli ini giderece i” iddia edilen düzenlemeler gerçekte, üst düzey yöneticilerin 
ücretini e it hale getirmekte, kamu emekçilerinin büyük bölümünün ücretleri ve sosyal 
haklar  “sefalet ko ullar nda” e itlenmektedir.  
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Güçler ayr l  ilkesini siyasal ç karlar  do rultusunda ortadan kald ran AKP ile 12 Eylül 

askeri darbesini yapanlar n zihniyeti aras nda bir fark bulunmamaktad r. Bize ra men bizim 
ad m za yap ld  iddia edilen bu düzenlemelerdeki dayatmac  ve otoriter tavr n sonras nda 
uygulanma imkan  bulan 24 Ocak kararlar  ile kamunun yeniden yap land r lmas  süreci 
aras nda büyük benzerlikler bulunmaktad r.  
 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Faruk Çelik’in gündeme getirdi i 657 say l  
DMK’n n kald r lmas  ve tüm kamu emekçilerinin belirli sürelerde yenilenecek 
sözle melerle daha esnek, kurals z ve güvencesiz olarak çal t r lmaya ba lanmas  ile 
birlikte 9 y ld r kararl l kla sürdürülen kamunun ve kamu emekçilerinin tasfiyesi süreci 
tamamlanmak istenmektedir.  

 
Geçti imiz y l Haziran-Kas m 2011 aras nda ç kar lan KHK’lar ile 1980’li y llardan bu 

yana genel olarak kamuda ve kamu hizmetlerinin sunumunda gözlemlenen “esnekle me” 
“kurals zla t rma”, “özelle tirme”, “bürokrasiden kaç nma”, “performans de erlendirme”,  
“i letme tipi yönetim”, “rekabet”, “etkinlik”, “verimlilik” vb gibi unsurlar üzerinden kamu 
örgütlenmesi, belirtilen kavramlarla uygun hale getirilmi tir.  
 
 KOLUMUZA YANSIMALARI 

 
Ku kusuz, i kolumuzdaki de i iklikler ve ya ananlar bu sald r lardan ba ms z 

de ildir. 
1995 y l nda imzalanan GATS çe itli ekillerde uygulanmaya çal lm , bir bütün 

Kamu Yönetimi Temel Kanunu yasalla t r lamay nca, parça parça kanunlarla yürütülmeye 
ba lanm t r. 

2003 y l nda 5018 say l  Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ç kar lm , bu 
kanunla zorunlu olan düzenlemelerden baz lar  te kilat kanunlar na da eklenmi  olup 
kurumlar n esnek çal ma ekilleri, performans belirlemeleri ve uzman çal t rma her 
kurumda kanuni hale getirilmi tir. 

2005 y l nda pek çok kurumun te kilat yasas  de i tirilmi  olup, i  kolumuzda 
örne in 5345 say l  yasa ile Gelir daresi Ba kanl , 5502 say l  yasa ile Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba kanl , 5429 say l  yasa ile Türkiye statistik Kurumu gibi i kolumuzdaki 
kurumlar n ço u “yeniden yap lanma” ad  alt nda talan edilerek sistemin ihtiyaçlar na uygun 
hale getirilmi  ve GATS’ n uygulanmas na olanak sa layacak yasal de i iklikler 
yap lm t r. 

kolumuzda SGK’nda kanuni ekilde performans ödemesi, Gelir daresi Ba kanl  
birimlerinde Performans ölçümleri yap lmakta ba ar l  vergi daireleri dönem dönem fazla 
mesai ödemesi ile ödüllendirilmekte, Adalet Bakanl  i yerlerinde Performans ölçümlerine 
göre ba ar l  personellere küçük alt n da t lmaktad r. 

Hükümet, yaz döneminden önce yeni bir KHK ç karma yetkisi alaca n  ve 657 
say l  yasada son de i iklikleri yapaca n  duyurmu tur. Hükümetin yapmay  planlad  
düzenleme ile i  güvencesinin tamamen kald r lmas  planlanmaktad r. 
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 kolumuzu etkileyen KHK’ler ile genel olarak kadrolara ili kin iptal ve ihdaslar n 
belirlendi i görülmektedir. Esasen kurumlar n örgütlenmesi ve te kilat yap lar  
de i tirilmi , personele ili kin tasfiyeler getirilmi tir.  

KHK’lar da Bakanl klar n merkez te kilatlar nda uzman kadrolar n n olu turulmas , 
sözle meli personel çal t r lmas n n ve sözle me ücretlerinin belirlenmesi, Müdür ve 
düzeyindeki kadrolar n Ara t rmac  kadrolar na (Ki iye ba l  Ara t rmac  kadrolar  ki ilerin 
emekli olmas  veya kurum de i tirmesi gibi nedenlerle kadronun bo alm  olmas  halinde 
iptal edilecektir.) devredilmesi ortak düzenlemelerdir. Esasen tüm kurum ve kurulu larda, 
sözle meli çal t rma ve uzmanl k politikalar  temel politika olarak belirlenmi  
bulunmaktad r. 
 
Maliye Emekçileri, 
 

Gelir daresi Ba kanl ’n n kurulmas  ile maliye emekçileri gelir/gider olarak 
ayr t r lm t r. Ard ndan AB politikalar n n yans mas  olan uzmanl k politikalar  ile ayn  i i 
yapan emekçilerin farkl  unvanlarla uzman olan/olamayan eklinde ayl k 700 TL ye varan 
farkl  ücret politikalar  ile ayr t r lm t r. Çal anlar n ya am ko ullar  noktas nda, temel 
ücretlerini yükselterek kal c  hale getirmek ve emeklilik sonras  insanca ya am sürebilece i 
güvenli bir gelecek yerine, tam da bu iste i ortadan kald rmay  hedefleyen, AB’ ye uyum 
çerçevesinde Uzmanl k politikas  tüm kurumlarda uygulanan bir politika olup en a r 
ekilde Gelir daresi Ba kanl nda ya anmaktad r.  

E it e E it Ücret talebinin en yo un talep haline gelmesi ayn  masalarda, ayn  
sorumlulukla çal an emekçilerin çok farkl  ücretlendirmelerle kar  kar ya kalmas ndan 
kaynaklanmaktad r. 

178 say l  KHK de i tirilmesi tart lmakta olup, Muhasebat Genel Müdürlü ünün 
kapat lmas , Muhasebe birimlerinin Kurumlar n yerel birimlerine devredilmesi, merkez 
te kilat n ise Ekonomi Bakanl na devredilmesi yönünde taslaklar haz rland  
bilinmektedir. 
Milli Emlak Genel Müdürlü ünün ise 636 say l  KHK ile kurulan Çevre ve ehircilik 
Bakanl na devredilmesi tart lmaktad r. 

Muhakemat Genel Müdürlü ü bünyesinde istihdam edilen Hazine Avukatlar  ise 
kamu kurumlar na da t lmak istenmekte, her kurumun kendi avukat  olarak çal t r lmak 
üzere düzenleme taslaklar  yap lmaktad r. 

Gelir daresi Ba kanl  yap land r lmas nda özerkle tirme tart malar  halen 
bitmemi , Hükümet AB ili kilerine göre yeni yeni düzenlemeler planlamaktad r. 

Performans çal malar  da h zla devam ettirilmekte, otomasyon programlar  
üzerinden performans ölçümleri yap lmakta, kesintisiz hizmet uygulamalar  ile çal ma 
saatleri kurals z ve esnek hale getirilmektedir. 
 Tüm bu geli meler ile Maliye Emekçileri bölünmeye, parçalanmaya, dayan ma 
ili kileri yok edilmeye ve örgütsüzle tirilmeye çal lmaktad r. 
 
Sosyal Güvenlik Emekçileri, 
 

Yakla k 25 bin personeli ile i kolumuzdaki ana kurumlardan biri olan SGK ayn  
zamanda verdi i hizmet aç s ndan da tüm halk m z  ilgilendiren bir kurumdur. 
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5502 say l  yasa ile Emekli Sand , Ba  Kur ve SSK’n n birle tirilmesi ile 2005 
y l nda Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  kurulmu tur. Birle me ile birlikte “yeniden 
yap lanma” çal malar  devam ederken, emekçilere yönelik pek çok sald r  da 
sürdürülmektedir. 

Yeni yeni kurulan Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yeni kadrolu personel istihdam  
yerine, mevcut personelin dönü ümlü olarak görevlendirilmesi neticesinde SGK emekçileri 
aç s ndan i yeri tan m  tamamen esnekle tirilmi tir. Kadrola man n yo un ya and  
SGK’da en önemli sorunlardan biri de turnike ve kamera kontrol sistemiyle emekçilerin 
denetlenmesidir.  
 Sosyal güvenlik alan nda bütün bu uygulamalarla birlikte son günlerde kurumun 
tasfiyesini de beraberinde getirecek olan Bireysel Emeklilik Sistemi AKP taraf ndan 
gündeme getirilmi tir.  

Bireysel Emeklilik Yasas yla, zorunlu kamusal sosyal güvenlik tamamen ortadan 
kald r lmak istenirken, i çi s n f n n ve emekçilerin emeklilik primleri sermaye s n f n n 
emrine tahsis edilmeye çal lmaktad r.  

Özel emeklili e te vik etmek için kollar  s vayan hükümet “Bireysel emeklilik 
sermaye piyasam z n geli mesi ve kurumsal yat r mc  aç s ndan çok gerekli. Bu konuda 
özendirici tedbirler hem o alan n geli mesine hem de sermaye piyasas n n geli mesine 
katk da bulunacak…”  demektedir. 

Türkiye’de sermaye s n f na sunulan te viklerin ard  arkas  kesilmezken, oyunun 
bireysel emeklilik üzerinde oynanan bölümü i çi s n f n n mücadelelerle kazan lm  en 
temel birikimi olan kamusal emeklili in tümüyle tarih olmas na yol açacak kadar tehlikeli 
bir görünüm arz etmektedir. Zira bireysel emeklilik ad  verilen bu yeni uygulama asl nda bir 
tür bireysel zorunlu tasarruftur. Yani, zaman içinde i veren katk lar  ad m ad m 
buharla rken, sistem geni ledi inde ücretliler üzerinde gelecek hayalleri kurduklar  
emeklilik ayl klar n n sadece kendi birikimlerinden olu an ama emeklilik irketlerince 
yönetilen fonlara dönü tü üne tan kl k ediyorlar. Bu nedenle bu soruna geçici ve iste e 
ba l  bir durummu  gibi yakla mak bir tür gaflet olacakt r. Zira bireysel emeklilik sistemine 
geçi ler artt nda kamusal emeklili in a amal  olarak ortadan kald r lmas  bu uygulamay  
bizden önce ya am  ülkelerde görülen bir pratiktir. 

Yarg  Emekçileri, 

Ülkemizde yarg  denildi inde sadece yüksek yarg  birimleri ve hakimler ile savc lar 
ifade edilmekte, onlar n sorunlar  ve talepleri üzerinden tart malar ya anmaktad r. Esasen 
yarg  i ini yürüten yarg  emekçilerinin sorun ve taleplerini öne ç kararak örgütlenmeyi 
büyütmek ve yarg n n temel ta n n yarg  emekçileri oldu unu kabul ettirme gereklili i 
bulunmaktad r. 

Yeni mahkemelerin kurulmas na dair yasa taslaklar , icra müdürlüklerinin 
adliyelerden ayr t r larak özerk yap ya kavu turulmas na ili kin tart malar ile Yarg  
alan n n da önümüzdeki günlerde “yeni bir yap lanma” ile kar  kar ya kalaca  
gözlemlenmektedir. 
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1 Ekim 2011 tarihinde yürürlü e giren Hukuk Muhakemeleri Kanunu’yla, dava 
masraflar  pe in al nd ndan emekçilerin adalete ba vurmas n n önü ba tan kesilmi tir.   
Yasan n getirdi i uygulamalar nedeniyle artan i  yükü de yarg  emekçilerinin üzerine 
y k lm t r.   

Son dönemlerde sözle meli personel uygulamas  yarg da da yayg nla m t r. Ulusal 
Yarg  A  Projesi performans de erlendirmelerine zemin olu turmaktad r. 

Yarg  i yerleri Hakim ve Savc  bask s  alt nda olan ve örgütlenmesi di er 
i yerlerimize göre daha fazla çaba gerektiren alanlard r. Disiplin hükümleri bak m ndan 657 
say l  yasa haricinde ayr ca 2802 say l  yasa kapsam nda da soru turma geçirdikleri için 
üzerlerindeki bask  daha fazla olmaktad r. 

Örgütlülü ümüzün genel profili içerisinde genç personelin özellikle Adliyelerde 
yo unla t  ve di er kurumlara nazaran genç personel istihdam edilen tek kurum oldu u 
bilinmektedir. Bu nedenle, örgütün gelece ine a rl kl  olarak ekil verecek kadrolar n da bu 
i yerlerinde olaca  görülerek, bu i yerlerinde daha yo un bir faaliyet yürütmemiz gerekti i 
aç kt r. 

çi leri Bakanl  Emekçileri, 

Valilikler, Kaymakaml klar ve Nüfus Müdürlüklerini kapsayan örgütlülük 
alan m zdaki çi leri Bakanl ’n n yakla k 18 bin personeli bulunmaktad r. 

 
Nüfus Müdürlüklerinde görev yapan büro emekçilerinin de temel sorunlar ndan biri 

ücretlerinin dü ük olmas d r. 375 say l  KHK de yap lan de i iklik ile ek ödeme almaya 
ba lam lard r. 

Adres Kay t Sistemi ve Kimlik Payla m Sistemi gibi de i ikliklerle Nüfus 
emekçilerinin i  yükü daha da artm t r.  

Çal ma Ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Emekçileri, 
 

KUR Genel Müdürlü ü Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n ilgili kurulu u 
olarak özerk ekilde faaliyetini sürdürmektedir. 

AKP, KUR Genel Müdürlü ü ve KUR emekçileri üzerinden de politikalar n  
hayata geçirmekte, KUR’un pek çok i ini ta eron firmalara yapt rmaktad r. Meslek 
Edindirme Kurslar  gibi kurslar özel irketler arac l yla yapt r lmakta olup i sizli in 
faturas  ise  Kur emekçilerine ç kar lmaktad r. 

Torba yasa tasla nda yer alan istihdam bürolar  taslaktan ç kar lm  olmas na 
ra men, bugün Hükümetin gündeminde olan KHK Tasla  ile KUR Genel Müdürlü ü 
yeniden ekillendirilmek, hem te kilat na hem de personeline dair yeni düzenlemeler 
yap lmak istenmektedir.  

Kurumun ad n n Türkiye stihdam Kurumu olarak de i tirilmesi, ÇSGB’nin ta ra 
te kilat n n KUR l Müdürlüklerine ba lanmas , stihdam ve Meslek Uzman  kadrolar n n 
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olu turulmas , Müdürlük kadrolar n n ki iye ba l  Ara t rmac  kadrolar na atanmas  gibi 
de i iklikleri öngören KHK tasar s  ile esasen bu kurumun da di er kurumlar gibi talan 
edilmesi planlanmaktad r. 
 
Gençlik ve Spor Bakanl  Emekçileri, 
 

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 638 say l  KHK ile Gençlik ve Spor Bakanl  ad  
alt nda yeniden te kilatland r lm t r. 

Bu çerçevede; örgütlenme alan m zda bulunan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ile 
Gençlik ve Spor l ve lçe Müdürlüklerinin yap s  de i tirilmi tir.  

Gençlik ve Spor Bakanl  sadece merkez te kilat ndan olu turulmu tur. 469 yeni 
kadro ihdas edilmi  olup, 40 adet Gençlik ve Spor Uzman  ve 30 adet Uzman Yard mc s  
kadrosu ihdas edilmi tir. Bakanl k; “özel sektör dahil olmak üzere di er kamu kurum ve 
kurulu lar , STK larla birlikte politikalar n  belirleyecek ve gerçek ve tüzel ki ilerin 
sponsorlu u ile ulusal veya uluslararas  gençlik hizmet ve faaliyetlerini” yürütecek olup eski 
Genel Müdürlük kadrolar  yeni Bakanl a devredilmemi tir. 

Örgütlülük alan m zda bulunan ve 3289 say l  yasa ile kurulan Gençlik ve Spor 
Genel Müdürlü ü Spor Genel Müdürlü ü olarak de i tirilmi  olup, Bakanl n ta ra 
te kilat  bu Genel Müdürlük üzerinden planlanm , Gençlik Hizmetleri ve l Spor 
Müdürlükleri ve Gençlik Hizmetleri ve lçe Spor Müdürlükleri olarak faaliyetlerine devam 
edeceklerdir. 

Spor Genel Müdürlü ü’nün ta ra te kilat nda l Geçlik ve Spor Müdürü kadrosu l 
Spor Müdürü, lçe Gençlik ve spor Müdürünün kadrosu lçe Spor Müdürü, Gençlik Merkezi 
Müdürünün kadrosu ube Müdürü olarak de i tirilmi tir. 
 

Federasyonlar eklinde örgütlenmi , çok çe itli unvan ve kadroya sahip olan 
kurumun özlük ve mali haklar na ili kin talepleri de farkl  farkl  bulunmaktad r.  
 
Gümrük Bakanl  Emekçileri, 
 

Gümrük Müste arl  da son KHK ler ile bakanl k olarak te kilatland r larak, 640 
say l  KHK ile Gümrük ve Ticaret Bakanl  kurulmu tur. 

Gümrük Müste arl  ile Sanayi ve Ticaret Bakanl  ç Ticaret Genel Müdürlü ünün 
baz  birimleri bu Bakanl a ba lanm t r. Müste arl kta Genel Müdür ve Daire Ba kan  
kadrosunda bulunanlar Bakanl k Mü aviri, ube Müdürü, Müdür kadrolar nda bulunanlar ise 
Ara t rmac  kadrolar na dareci kadrolar n n büyük k sm  ise Gümrük ve Ticaret Uzman  
kadrosuna atanm lard r. Di er kadrolar ayn  kadrolarla yeni Bakanl a devredilmi tir.  

Sanayi ve Ticaret Bakanl  il müdürlüklerinde görevli personel Bakanl n ta ra 
te kilat na devredilmi tir. Bakanl k Merkez te kilat nda Gümrük ve Ticaret Uzman  ve 
Avrupa Birli i Uzman  kadrolar  ihdas edilmi tir. Rekabet Kurumu da Gümrük ve Ticaret 
Bakanl na ba lanm t r. 

Gümrük alan nda ya anan en temel sorunlar;  her nevi i lemin (ithalat/ihracat 
e yas n n hangi vergiye tabi olaca n n tespiti, çevre ve insan sa l , ticaret politikas  
önlemlerinin uygulanmas , gümrük vergilerinin tahakkuku, yolcu ve turizm i lemleri gibi) 
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mali ve hukuki sorumluluklar n  üstlenmi  olmalar na kar n, mevcut unvan ve özlük 
haklar n n görev, yetki ve sorumluluklar n  kar lamamas d r.   
 kolumuzun bütünü tüm kamu i yerleri gibi tasfiye ile kar  kar ya bulunmakta 
olup, özlük haklar  her geçen gün geriye götürülmektedir. Uzmanl k politikalar  üzerinden 
emekçiler birbirinden ayr t r lmaya, kar  kar ya getirilmeye çal lmaktad r. Bugün 
kadrolar ve ücretler üzerinden yarat lan ayr mc l a kar  emekçileri yan yana getiren, 
dayan may  güçlendiren yakla mlar sergilemek önemli bir görev olarak önümüzde 
durmaktad r. 
 

4+4+4 kademeli kesintili e itim darbesi 
 
4+4+4 Kademeli Kesintili E itim düzenlemesi,  e itim sisteminin ihtiyac na göre 

de il, iktidar n ve sermayenin siyasal-ideolojik hedeflerine uygun düzenlemedir. Bu 
düzenleme ile bir taraftan sanayi ve sermayenin ihtiyaçlar na uygun donan mda gençlik 
yeti tirilmesi amaçlan rken, di er taraftan e itim hizmetlerinin tümden özelle tirilmesi ve 
paral  hale getirilmesi amaçlanmaktad r. Dindar ndan laik kesimlere kadar, emekçi yoksul 
halk çocuklar n n tümünün gelece i sanayi ve sermayeye kurban edilirken yine 
tart malarda din istismar  kullan lmaktad r. Din a rl kl  bir e itim amaçlar ndan biri 
olmakla birlikte, esas olarak sermayenin ihtiyaçlar na kar  gelmeyen, boyun e en, 
sorgulamayan, kabul eden ve ükreden bir nesil amaçlanmaktad r. K saca, i çi ve 
emekçilerin çocuklar , AKP ve tarikatlara kul, sermayeye köle yap lmak istenmektedir. 
 

AKP’nin yapmak istedi i ise mevcut sorunlar  gidermek bir yana; e itimdeki 
sorunlar  daha da art rarak kaos ve karga aya yol açacakt r. ktidar ve bu düzenlemeden 
ç kar  olanlar d ndaki herkes, bu politikadan rahats zd r ve tepkisini göstermektedir.    
 

Kanun mecliste görü ülürken E itim-Sen ve KESK’in ça r s  ile alanlara ç kan ba ta 
e itimciler olmak üzere emekçiler, hükümetin yasaklar  ile yüz yüze kalm t r. ktidar n 
polisi, ba ta Ankara, zmir olmak üzere tüm illerde, düzenlemeye kar  ç kan e itimcilere ve 
emekçilere gaz, tazyikli su ve coplu iddet uygulam t r. Ankara’da a r  polis y na  ile 
OHAL görüntüleri ortaya ç km t r. Bask , yasaklama ve uygulanan bu iddet ortam nda, bir 
toplumun gelece ini do rudan ilgilendiren e itime dair bir yasay  tüm e itim bilimciler ve 
sendikalar ile meslek örgütlerinin itirazlar na ra men, hiçbir tart ma platformu yaratmadan, 
itirazlar  dikkate almayarak 1 ay içinde meclise getirip ç kart lm t r.  
 
AKP’nin bu darbesi ile aç kça görülmektedir ki;  lkö retim ve di er kademelerdeki okullar, 
tamamen paral  hale getirilecektir. Ç rakl k ve meslek okullar na yöneltme ile çocuk i çilik 
yayg nla acak ve çocuklar m z ucuz i  gücü olarak sermayenin hizmetine sunulacakt r.  
Bilimsel e itime kar  dini dogmalar, zorunlu din dersleri ile birlikte müfredat n temelini 
olu turacakt r. mam Hatip Okullar n n orta k s mlar n n aç lmas  dahil, tüm okullarda 
dindar gençlik yeti tirme projesi, kimi “seçmeli” derslerle uygulamaya geçirilecektir. Çocuk 
gelinlerin a rl kl  olarak 13, 14, 15 ya nda oldu u dü ünüldü ünde; mevcut düzenleme ile 
çocuk gelinlerin say s n  art racak ve yayg nla mas na zemin yaratacakt r. Düzenleme 
sonras nda meslek liseleri özel sektöre devredilecek, meslek lisesi açan patronlara kamu 
kaynaklar ndan ö renci ba na para verilerek mesleki e itimin özel sektör eliyle yürütülmesi 
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sa lanacakt r. Yasan n meclisten geçti i günlerde Ba bakan çocu unu özel okullara 
gönderecek velilere müjde vererek 1500 TL kredi verece ini aç klad  
 

4688 say l  sahte sendika yasas na sahte toplu sözle me yamas  
 
12 Eylül referandumunda “memura toplu sözle me müjdesi” veren Hükümet, 18 ay 

gecikmeden sonra, nihayet 4688 say l  yasadaki de i iklikleri Meclis gündemine getirerek, 
KESK’e ba l  sendikalar n itirazlar na ra men yasala t rm  bulunmaktad r. 4688 say l  
yasada yap lan de i iklikler, Hükümetin otoriter ve her a amada belirleyici olaca  tipik 
yönetim zihniyetinin somut bir yans mas  olarak ka m za ç kmaktad r.  
 

Yasa de i iklikleri, t pk  i çi sendikalar nda oldu u gibi, kamuda örgütlü kamu 
emekçileri sendikalar n  bir bütün olarak denetleme ve hareket alanlar n  k s tlama mant  
ile haz rlanm t r. Özgür bir toplu pazarl k sisteminin en temel ö esi olan grev hakk n n 
olmamas  bile, tek ba na yasa de i ikli inin aldatmaca oldu unu göstermektedir. 
 

Yeni yasadan; “reform” ve  “yeni” kelimelerinin özünde ta d  olumlu ça r m 
gere i, kamu çal anlar n n örgütlenme ve toplu pazarl k hakk n n güvenceye al nmas , hak 
arama özgürlü ünün geni letilesi beklenir. Dahas , örgütlenme yasaklar n n kald r lmas , 
özgür toplu pazarl k ve grev hakk n n güvenceye al nmas  beklenir. Oysa kelimenin tam 
anlam yla “ucube bir toplu sözle me düzeni” ortaya ç km t r. Yasan n ad nda “toplu 
sözle me” yazmaktad r. Ancak, mevcut yasadaki “toplu görü me” sisteminin de gerisinde 
bir düzenlemeyle, toplu sözle me hakk  gasp edilmektedir.  
 

Sendikalar n temel görevi üyelerinin, çal ma ko ullar n n iyile tirilmesi, ücret ve 
sosyal haklar  ile özlük ve mesleki taleplerini gerçekle tirmek için, i verenle toplu pazarl k 
yapmakt r. nsan Haklar  Avrupa Mahkemesi kararlar yla tescil edilen ve yerel hizmet 
i kolunda bugüne kadar imzalanan 1ooo’in üzerinde toplu sözle meler yok saymaktad r.  

 
Yasada, “Toplu sözle meye kurumsal hiyerar iyi bozacak ve ayn  veya benzer 
unvanl  

kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklar  aras nda kurumlar aras  dengesizli e yol açacak 
hükümler konulamaz” hükmü yer almaktad r. Ayr ca görü melerin mevcut mevzuat 
hükümleri içerisinde yap laca  cümlesi eklenmi tir. Böylece sendikalar n, mevcut 
hiyerar iyi ve ücret dengesini bozacak zam talebinde bulunmalar n n önüne yasal engel 
konulmaktad r.  
 

Belediyeler ile il özel idarelerinde çal an kamu emekçileri için “sosyal denge” 
sözle mesi imzalamas n n önü aç lmas na ra men, borçlu belediyenin “sosyal denge” 
sözle mesi yapmas  engellenmektedir. Borçsuz belediye içinse sosyal denge sözle me 
gideri, gelirinin yüzde 30’unu, l özel idarelerinde ise gelirlerin yüzde 15’ini a amayacak.  
 

Toplu sözle me masas nda imza yetkisi, 2002 y l nda üye say s  41 bin iken 2011 
Temmuz verileri itibariyle 515 bini bulan ve hükümete yak nl  ile bilinen Memur Sen’e 
verilmi tir. Verili duruma uyarland nda, Memur-Sen’in d nda, Kamu-Sen ve KESK, 
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teklif veremeyecek, imza atamayacak, itiraz edemeyecek, hakem kuruluna gidemeyecek 
ama masada yer alacakt r. Üstüne üstlük uyu mazl k durumunda devreye girecek olan 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun (KGHK) karar  da ba lay c  olacakt r.   
 

Uluslararas  Çal ma Örgütü; hiçbir sendika, çal anlar n salt ço unlu unu temsil 
edemedi inde her sendikan n üyeleri ad na toplusözle me yapaca n  belirtmektedir. u 
anda hiçbir konfederasyon kamu görevlilerinin salt ço unlu unu temsil etmemektedir. 
Kamu emekçilerinin insanca ya abilece i ücreti ve çal ma ko ullar n n iyile tirilmesi, 
sosyal, özlük ve mesleki haklar n n ilerletilmesi için, her a amas nda söz haklar n n oldu u, 
her sendika ve konfederasyonun kendi üyeleri ad na toplu pazarl k yapabilece i, GREV 
HAKKI ile güvenceye al nm  bir toplu sözle me sistemi kurulmad kça, özgür bir toplu 
pazarl k düzeninden bahsedilmesi mümkün de ildir.  
 

Polislerin bile sendikala may  tart t  bir ortamda, sendikalar  toplu sözle menin 
taraflar  olarak görmek yerine, bütün a amalar  hükümetin ihtiyaçlar  do rultusunda 
belirlenmi  böylesi bir toplusözle me düzeninin dünyada bir örne ine daha rastlamak 
mümkün de ildir. Kamu Personeli Dan ma Kurulu uygulamas yla kamu emekçileri 
sendikalar  “sosyal diyalog” mekanizmas  içine çekilerek tamamen etkisiz hale getirilmek 
istenmektedir.   

 
Mevcut durumda 11 hizmet kolunda ayr  ayr  yürütülen toplu görü melerin, alt 

ba l k haline getirilmesinden, i yerlerinde seçilecek i yeri temsilcileri say lar n n 
azalt lmas na, sendikalardaki merkezi yönetim yap s n n güçlendirilmesinden, Hakem 
Heyeti’nin anti demokratik yap s na kadar getirilen düzenlemeler kesinlikle 
“toplusözle me” olarak adland r lamaz.  
 

Sendikalar n en üst karar organ  olan Genel Kurullar n görevleri aras nda yer alan 
tüzük de i iklikleri ve ubelerin kapat lmas na dair yetki, sendika merkez yönetim 
kurullar na b rak lmaktad r. Yasada yer alan bu düzenleme sendikalar n iç i leyi lerine ve 
tüzüklerine müdahale anlam na gelmektedir. Hükümet, bu türden düzenlemelerle üyelerin, 
delegelerin, alt yönetim organlar n n karar süreçlerine kat l m n  engellemekte ve 
sendikalarda bürokratik e ilimleri güçlendirmektedir.  
 

Örgütlenme özgürlü ünü geni letmek bir yana, TBMM, Cumhurba kanl , askeri 
i yerleri, ceza ve tevkif evleri çal anlar , emniyet mensuplar , hakim ve yarg çlar dahil 
olmak üzere yakla k 700 bin kamu çal an na örgütlenme yasa  devam ettirilmektedir. 
Ba bakan taraf nda iddia edildi i gibi, Türkiye ileri demokrasinin be i i ise, Meclis 
çal anlar n n, hakim ve savc lar n, gardiyanlar n, emniyet çal anlar n n örgütlenmesinden 
neden korkulmaktad r?  
 

Kamu emekçilerinin talepleri do rultusunda, örgütlenme yasaklar n n kald r ld , 
özgürlükçü, demokratik bir grev ve toplu sözle me yasas n n ç kar lmas  art k kamu 
emekçilerinin ve onlar n sendikalar n n sorumlulu undad r. Belirleyici olan emek ve 
demokrasi güçlerinin, kapitalist sermaye egemenli i ve onun Hükümetine kar  yürütece i 
kararl  ve birle ik güçlü kitlesel mücadelesi olacakt r. Daha T S görü meleri ba lamadan 
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Ekonomiden sorumlu Bakanlar n kamu emekçilerinin mali haklar  ile ilgili bütçenin el 
verdi i ölçüde maa  art  verece ini söylemeleri bu T S görü melerinin kamu 
emekçilerinin kay plar n  kar lamayaca  aç kt r. 

 
KADIN SORUNU 
 
Türkiye’de ve dünyada kad n eme inin emek piyasas nda istihdam ekli sermayenin 
ihtiyaçlar  do rultusunda belirlenip konumlanmaktad r. Sermaye esnek, kurals z 
performansa dayal , güvencesiz çal ma biçimleri içerisinde ucuz, örgütsüz, kolay kontrol 
edilebilen i gücü istemektedir.   
 
Emekçilerin çal ma ya amlar n  ve hayatlar n  düzenleyen tüm bu çal ma biçimleri daha 
çok kad nlar  olumsuz yönde etkilemektedir. Kad n eme i ucuz i gücü, kriz dönemlerinde 
“yedek i gücü” olmas  aç s ndan sermayeye cazip gelmekte ve kad nlara k smi zamanl  
(part time) çal ma, uzaktan çal ma, evde çal ma vb gibi çal ma biçimleri kad nl k 
rollerine uygun oldu u için reva görülmektedir.  
 
Kad nlar toplumsal cinsiyete dayal  i  bölümünün sonucunda a rl kl  “kad n i i” olarak 
görülen i lerde çal abiliyor. Ev i i ve çocuk, hasta, ya l  bak m  gibi bak m hizmetleri  
“kad n i i” olarak nitelendirilmektedir. Kad n i i ile erkek i i olarak yap lan bu kategorik 
ayr m ücretli i in erkek i i olarak nitelendirilmesine yol açmakta ve kad nlar n istihdam 
alanlar ndaki konumlar n n erkeklerden farkl  bir biçim almas n  sa lamaktad r. “Becerikli 
parmaklara” sahip oldu u dü ünülen kad nlar emek yo un nitelik ta yan, incelik ve özen 
gerektiren i lerde (tekstil, haz r giyim, g da, tütün vb gibi) istihdam edilmektedir.   
 
Kad nlar n büyük bir ço unlu unun tar m alan nda ücretsiz aile i çisi olarak çal t  
bilinmektedir. Kamusal alana ç kmas  hiçte kolay olmayan kad nlar kamu hizmetlerinde 
daha çok e itim ve sa l k alanlar nda çal ma hayat na kat lmaktad r. Türkiye emek piyasas  
enformel ve formel olmak üzere ikili bir yap ya dayan yor. Kay t d  emek biçimleri 
kad nlar n ev içi emek ve bak m eme ini devam ettirebilmelerini sa layan istihdam 
biçimleri olarak kar m za ç k yor. Enformel alanda kad n eme inin yo unla t  bir 
yap lanmay  görmekteyiz. Kapitalizm bir taraftan cinsiyete dayal  i  bölümünü yeniden 
üretirken, di er taraftan kad n eme ini daha da görünmez k l p de ersizle tirmeye çal yor.  
 
Sömürünün merkezindeki “kad n eme i” ve gerçek e itlik talebi 
 
2012 y l  Dünya Bankas  taraf ndan kad n y l  olarak ilan edildi. Kad nlar  hedef alan 
istihdam ad  alt nda k smi süreli çal ma, uzaktan çal ma, evden çal ma eklinde i  
imkanlar  olu turulurken, kad nlar n i sizlik oranlar n  dü ük gösterebilmek amac yla 
piyasaya ucuz i gücü olarak sürülmelerini beraberinde getirecek.  
 
Kad nlar n yüzy llard r ana taleplerinden olan “e itli i”, kalk nman n, verimlili in ve 
karl l n arac  olarak tan mlayan Dünya Bankas ’n n “toplumsal cinsiyet e itli i ekonomide 
ak lc l kt r” demesi kad n eme ine duyulan ihtiyac n bir yans mas  olarak kar m za ç k yor. 
“Kad nlar n beceri ve yeteneklerinin do ru kullan lmamas n n ekonomik maliyeti 
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yüksektir”, “Bir ekonominin tam potansiyelinde i leyebilmesi için, kad nlar n beceri ve 
yeteneklerinin bu kabiliyetlerden en iyi ekilde yararlanan faaliyetlerde kullan lmas  
gerekir”, “Kad nlar n i gücü yetersiz veya yanl  kullan ld nda sonuç ekonomik kay pt r” 
ifadelerini kullanan Dünya Bankas , kad nlara hak oldu u için de il kâr  maksimize etmek 
için e itlik vaadinde bulunuyor. Bu e itlikçi söylemlerin alt nda, e itsizli in baki kalmas n  
hedefleyen politikalar bulunmaktad r.   
 
Uluslararas  sermaye kad n i gücünün istihdam d nda kalmas ndan rahats zl k 
duymaktad r. Kad n emek gücüne ihtiyaç duyulan sektörler bulunmaktad r. Kad n eme inin 
ucuz olmas  nedeniyle daha fazla istihdam alan na çekmek için dünyada çe itli yöntemler 
uygulanmaktad r.  Özellikle esnek istihdam biçimlerini yayg nla t rma ve me rula t rma da 
sermaye için kad nlar daha olanakl  ve avantajl  görülmektedir.  
 
 
AKP Dünya Bankas ’n n çizdi i rotada ilerliyor 
 
AKP hükümeti, ‘kad nlar n e itli i’ temas n  tam da Dünya Bankas ’n n çizdi i rotada, 
kendi politikalar n n me rula t r lmas  ve e itsizli in derinle mesi için kullanmakta üzerine 
dü eni yapmaktad r.  
 
“Muhafazakarl k”, “aile”,  “mahremiyet” gibi kavramlar bizzat iktidar taraf ndan en çok 
kad nlar için kullan lmaktad r. Ba bakan kad n-erkek e itli ine inanmad n  
söyleyebilmekte, her f rsatta “han m karde lerim en az üç çocuk do urun” tavsiyesinde 
bulunmakta; bakanlar  i  isteyen kad nlar  “evdeki i ler neyinize yetmiyor” diye 
azarlayabilmektedir. AKP'nin kad n politikas , muhafazakarl k söylemi alt nda kad n 
eme inin de ersizle tirilmesi ve sermayeye ucuz emek gücü olarak sunulmas ndan ibarettir.   
 
Bugün bir taraftan kad nlar eve kapat l p dört duvar aras na mahkum edilirken, di er 
taraftan evde parça ba  i ler yapmalar  tavsiye edilerek yoksul evleri birer fabrikaya 
dönü türülmü tür. Kad nlar mahallelerde sosyal ya amdan kopuk, evin dört duvar  aras nda 
güvencesiz, sigortas z, örgütsüz, dü ük ücretlerle çal maya zorlanarak s n rs z 
sömürülmektedir.   
 
2011 y l  Ekim dönemi istatistiklerine göre, Türkiye’de kay t d  istihdam toplam 
istihdam n yüzde 41.8’ini olu turuyor. stihdam edilen 24 milyon 486 bin ki iden 10 milyon 
236 bin'i kay t d  çal t r l yor. Kad nlarda bu oran yüzde 57.2, erkeklerde yüzde 35.5. 
Ekim ay  itibariyle 7 milyon 97 bin kad n çal an n 4 milyon 56 binini kay t d  çal yor. 
Erkeklerde ise 17 milyon 388 bin çal an n 6 milyon 180 bini kay t d  çal yor. Kay t d  
çal t rman n en yayg n oldu u sektörler tar m, in aat, toptan/perakende ticaret,  ula t rma 
ile otel ve lokantac l k sektörleri. Bu s n rs z sömürünün ad  kad n n çal ma hayat na 
kat lmas , kad n istihdam n n artt r lmas , ülkenin kalk nmas n n yükselmesidir. 
 
AKP iktidar n n, sermayenin ihtiyaçlar  do rultusunda 2010 y l nda haz rl klar na ba lad  
ve ubat 2011 de yay nlayarak ad m ad m uygulamaya koydu u “Ulusal stihdam Stratejisi 
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Plan ”n n dört temel politika ekseninden biri  “Kad nlar, gençler ve dezavantajl  gruplar n 
istihdam n n art r lmas ” konusundad r. 
  
Ulusal stihdam Stratejisi Plan nda, kad nlar n i gücüne kat l m n n önündeki ekonomik ve 
sosyal engellerin, çocuk bak m yard mlar , sosyal güçlendirme programlar yla ve e itimlerle 
kald r labilece i vurgulanmaktad r.  
 
Plan'da “kad nlar, gençler ve dezavantajl  gruplar n istihdam n n art r lmas ” ba l kl  
bölümünde yap lan durum analizinde; kad nlar, gençler, uzun süreli i sizler ve özürlülerin, 
i gücü piyasas na s n rl  kat l m n n yan  s ra, kay t d  ve dü ük ücretli i lerde 
çal t r ld klar  ve i sizlik risklerinin daha yüksek oldu u vurgulanmaktad r. Dolay s yla bu 
gruplara yönelik olarak 'özel istihdam stratejilerinin geli tirilmesi gerekmektedir' 
denilmektedir.   
 
Hemen arkas ndan, kad nlar n, gençlerin ve dezavantajl  gruplar n i sizlik sorununa çözüm 
olarak da birçok ülkede hayata geçirilen i gücü piyasalar n n esnekle tirilmesi yöntemi 
önerilmektedir. Esnekle tirmenin getirece i güvencesizli e önlem olarak da “güvenceli 
esneklik” ten söz edilmektedir. “Kad nlar n, i  gücü piyasas na kat l m  i  gücü piyasas  
esnekle tirilirse artar” denilerek vah i sömürü yöntemlerinden birisi olan esnek çal maya 
me ruiyet kazand r lmaya çal lmaktad r. Ayn  zamanda, i gücünün esnekle tirilmesi daha 
kolay i ten at lmay  da beraberinde getirecektir.   
 
Bugün ülkemizde bütün kamu kurumlar n n kar etme ve irket mant yla yönetilmesi 
hedeflenmektedir. Kamu hizmeti kavram  ortadan kald r lmakta,  kamu hizmeti alan 
vatanda  “mü teri”, hizmeti veren kamu emekçileri ise  “eleman” olarak 
nitelendirilmektedir. Bu piyasac  mant a uygun olarak kamu emekçilerinin i  güvencesi, 
emeklilik ikramiyesi, sosyal haklar gibi kazan lm  bütün haklar  yok edilerek, yerine i  
güvencesi olmadan, esnek,  rekabetçi bir çal ma biçimi dayat lmaktad r.  
 
Performans de erlendirme, esnek çal ma, fazla mesai ve kesintisiz hizmet gibi uygulamalar 
8 saatlik i günü hakk n  ortadan kald rmakta, hem evde hem i te günde iki vardiya olarak 
çal an kad nlar n i  yükünü iki kat artt rmaktad r. 
 

 güvencesini ortadan kald rman n en iyi araçlar ndan birisi olan performans 
de erlendirmeleriyle çal ma saati, izni, tatili belli olmayan bir i  düzenine boyun e memiz 
istenmektedir.  Kad nlar n hamile kalma, do um ve benzeri durumlarda çal ma ya amlar na 
verdikleri aralar performans de erlendirmelerinde aleyhlerine kullan labilece inden, 
çal ma hayat n n d na at lmas  kolayla acakt r.   
 
Torba Yasayla “kad nlara pozitif ayr mc l k yap yoruz, annelik iznini ücretsiz olarak 24 aya 
kadar uzat yoruz” diyen AKP, iki y l boyunca ücret al nmadan çocu a nas l bak laca n n 
cevab n  verememektedir.  
 
Önümüzdeki günlerde “e itlik” yalan yla krizin ihtiyaçlar n  kar lamak üzere kad nlar n 
ucuz emek gücü olarak i gücü piyasas na dahil edilmesi,  çal ma ya am nda daha fazla 
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kurals z esnek çal man n yerle tirilmesi için sermayenin her türlü tedbiri alaca  bugünden 
görülüyor.  
 
Oysa kad nlar, iddet sarmal n n ortas nda kalmadan, güvencesiz ve esnek çal ma 
ko ullar na mahkum olmadan, ezilmeden, sömürülmeden, yar n n kayg s na dü meden, 
evde-i yerinde-sokakta-mecliste e it söz hakk na sahip olarak, demokratik bir sosyal hukuk 
devletinin e it vatanda lar  olarak her türlü hizmetten ve haktan ‘e it’ yararlanmak ve 
‘gerçek e itli i’ ya amak istiyorlar ve bunun için mücadele etmeye devam edecekler. 
 
Kad na Yönelik iddet Politiktir  
 
Her gün en az 3 kad n erkek iddetiyle öldürülüyor. Son 7 y lda kad n cinayetleri yüzde 
1400 artt . Son 5 y lda kad na yönelik cinsel taciz ve tecavüz olaylar nda yüzde 30 art  
ya and . Kad nlar n yakla k yüzde 50'si ya ad  iddeti kimseye anlatam yor. 2010 y l  
itibariyle Türkiye'de toplam 65 s nma evi bulunuyor. Yaslara göre bu say  1400 olmal . 
E i veya birlikte oldu u ki i taraf ndan fiziksel veya cinsel iddete maruz kalan her 3 
kad ndan biri ya am na son vermeyi deniyor.   
 
Bütün rakamlar ortada iken, AKP “bunlar münferit olaylar” diyerek milyonlarca kad n n 
kar  kar ya kald  iddeti görmezden gelmektedir. Böylece devleti sorumluluktan 
kurtararak, kad na yönelik iddeti toplumsal sorun olmaktan ç kar p bireysel bir mesele, adli 
bir vaka olarak yans tmaktad r. Ba ta Ba bakan olmak üzere AKP “ileri” gelenlerinin 
kad na dair her sözü iddeti körüklemekte, kad n-erkek e itsizli ini derinle tirmektedir.   
 
Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanl ’n n kapat larak (kad n politikalar  üretmekteki 
yetersizli i bir yana) yerine kad n, aile ve engelliler hakk ndaki çal malar ve sosyal 
yard mlar n tek çat  alt nda topland  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl ’n n kurulmas  
AKP’nin cinsiyet e itli ini sa lamaya dönük herhangi bir politikas n n olmad n  aç kça 
ortaya ç karm t r. Bu uygulamayla, kad n sadece aile ile birlikte dü ünülmekte, ba ms z 
bir birey oldu u ve cinsiyet ayr mc  uygulamalara maruz kald  gerçe i inkar edilmektedir.  
 
Kapitalizmin her gün yeniden üretti i ve bas n-yay n, medya, e itim sistemi, siyasi iktidar 
gibi bir çok araçla toplumun bütün hücrelerine yerle tirdi i cinsiyetçi ve ayr mc  egemen 
kültürün etkisiyle son y llarda artan kad n cinayetleri ürkütücü boyutlara ula m  
durumdad r.  Kad nlar babalar , erkek karde leri, sevgilileri gibi en yak nlar ndaki erkekler 
taraf ndan öldürülmekte, iddete u ramaktad rlar.  
 
Bunlardan biri de sendikam z Ankara Adliyesi i yeri temsilcisi Necla YILDIZ ve bir di eri 
üyemiz Sakarya Vergi Dairesi çal an  Emine ANTEP’dir. Necla YILDIZ 20 Ekim 2010 
tarihinde sokak ortas nda k z n n eski erkek arkada  taraf ndan b çaklanarak, Emine Antep 
14 Kas m 2010 tarihinde e i taraf ndan demir çubukla dövülerek öldürüldü.   
 
Necla Y ld z öldürülmeden önce katil taraf ndan darp ve tehdit edilmesi nedeniyle savc l a 
suç duyurusunda bulunmas na ra men hiçbir koruma tedbiri al nmam t r. Cinayetin faili 
belli olmas na ra men dokuz ay boyunca dosya bekletilerek dava aç lmad . Sendikam z n 
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srarl  takibi ve son olarak yaz l  ba vurusu sonucunda dava aç larak yarg lamaya devam 
edilmi tir.  
 
Necla ve Emine’yi gerek çal ma arkada lar  gerekse sendikam z her düzeyde sahiplenerek 
dayan ma gösterilmi tir. yeri temsilciliklerimiz ve ubelerimizce dayan ma kampanyas  
düzenlenerek çocuklar yla payla lm t r.  
 
Suç duyurular na,  ikayetlere  ra men iddet gören kad nlara koruma önlemi al nmayarak, 
iddet gördükleri ki ilere teslim edilerek öldürülmelerine seyirci kal nmaktad r. Dekoltenin 

tecavüze davet anlam na geldi ini söyleyen zihniyetin yarg daki yans mas , tecavüzün 
faillerine ceza indirimi yap lmas  olmaktad r. 
 
Kad na yönelik iddetin önlenmesine çözüm olarak, imamlar n ailelere gönderilmesi 
önerilmektedir. Bu uygulamayla din kad nlar üzerinde bask  arac  olarak kullan larak “kol 
k r l r yen içinde kal r” anlay yla iddetin aç a ç kmas  engellenecektir.  
 
Di er taraftan örgütlü mücadele içerisinde yer alan kad nlar bask , gözalt  ve tutuklamalarla 
kar  kar ya kalmaktad rlar. Son olarak ba ta KESK Kad n Sekreteri Canan Çala an olmak 
üzere genel merkezlerimizin kad n sekreterleri, ube yönetici, üye ve temsilcilerinin içinde 
bulundu u tutuklamalar konfederasyonumuzun sürdürdü ü kad n çal malar na 
tahammülsüzlü ün göstergesidir.  
 
Kad na yönelik iddet bireysel de il politik bir sorundur. Bu nedenle devletin bu konudaki 
sorumluluklar n  yerine getirmesi için yürütülecek mücadelede politik olmak zorundad r. 
Kad n cinayetlerinde tahrik indirimi uygulamas na son verilmesi, cinsiyetten kaynakl  özel 
iddet biçimi olarak nitelikli cinayet tan mlamas n n yap lmas , s nma evlerinin yeterli 

say da aç lmas , iddete u rayan kad nlara ya amlar n  güven içinde yeniden kurabilmeleri 
için kendisi ve çocuklar  için bar nma, i , e itim, sa l k vb alanlar  kapsayacak etkin sosyal 
yard m ve destek düzenlemelerinin yap lmas , fiili e itsizli in giderilmesi için ekonomik, 
idari, sosyal, kültürel, politik ve hukuksal alanda özel önlemler al nmas  için  bundan sonra 
da kad nlar n mücadelesi devam edecektir.  

 
Ç  SA LI I VE  GÜVENL  SORUNU  

 
“ çi sa l  ve i  güvenli i” sorunu i çi s n f n n yan  s ra tüm çal anlar n en temel 

ve önemli gündemi olmas  gerekirken, sorunlar sadece kazalar ya and nda, istatistiksel 
de erlendirmeler temelinde ele al n p sonra unutuluyor. Oysa ba ta çiler olmak üzere tüm 
emekçilerin ücreti, istihdam biçimi, çal ma ko ullar , sendikal  ya da güvenceli olup 
olmamas , emekçilerin ve do al olarak ailelerinin sa l klar n  do rudan etkiliyor. “Sa l k” 
terimi, i le ba lant s  aç s ndan, sadece hastal k veya sakatl n bulunmamas  halini de il, 
ayn  zamanda, çal ma s ras ndaki hijyen ve güvenlik ile do rudan ili kili olarak sa l  
etkileyen fiziksel ve zihinsel unsurlar  da kapsar. “ 
 

Yeniden yap lanma ve çal ma ko ullar  Büro Emekçilerinin “sa l ”n  bozuyor. 
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Bugün tüm kamu i yerlerinde kamu hizmetlerinin tasfiyesiyle e  zamanl  olarak 
uygulanmaya ba layan özelle tirme, ta eronla t rma ve esnek, kurals z çal ma nedeniyle 
önemli sorunlar ya anmaktad r. Teknoloji kullan m n n yayg nla mas , tüm kurumlarda 
paket programlara geçilmesi çal may  statik (monoton) hale getirirken, i veren aç s ndan 
denetimi kolayla t rmaktad r.  Son dönemde SGK, Maliye Bakanl nda emekçilerin 
tepkisini çeken turnike, kamera ile denetleme yöntemleri, parmak ve kart basma 
sistemleriyle devam etmektedir. Çal anlar n k yafeti, arkada  ile ili kileri, davran lar , 
hastaneye ba vuru s kl  gibi subjektif kriterler üzerinden verilen “performans” ücretleri 
Turnike kamera kontrol sistemleri SGK emekçilerinin tepesinde “k l ç” gibi sallanmaktad r. 
Cinnet geçirilip cinayetler i lenmekte, intihar giri imleri ya anmaktad r. 
 
Tüm bu uygulamalar, Japonya’da uygulanan Toplam Kalite Yönetimi, sanayi üretiminde 
uygulanan “kalite çemberleri” yöntemlerinin kamu hizmetlerinde “performans yönetimi” 
ad  alt nda yürütülen emekçilerin üretim süreçlerinin denetlenmesi yöntemleridir. Bu 
a amada i e giri  ç k  denetimi yap l rken, yak n zamanda ücretlerin belirlenmesinde temel 
kriter olmas  hedeflenmektedir.  
 
Tüm hizmet birimlerinde yeterli personel al nmamas  nedeniyle, çal anlar her geçen gün 
daha fazla i  yükü alt nda ezilmektedir. “  güvencesiz istihdam biçimleri (4/B, 4/C vb.)”, 
“Memur/Uzman” ayr m , ayn  i i yapan emekçiler aras nda ücret farkl l klar  
yarat lmaktad r. Son y llarda, yeniden yap lanma gerekçesiyle kurumlar n birle tirilmesi, 
ayr lmas , kapat lmas  ya da yerele devredilmesi sürecinde kamu emekçileri ciddi hak 
kay plar yla kar la t lar. e ba larken sahip olduklar  mesleki ve özlük haklar n gerisine 
dü en hak gasplar yla kar  kar ya kald lar. Emeklilik süresi (ya ) uzat lm , görevde 
yükselmede kariyer ve liyakat ilkesi kald r lm , görev yeri ve süresi belirsizle tirilmi tir. 
2008 SSGSS ile memurlar n i  kazas  ve meslek hastal  kapsam ndan ç kar lm t r.  
 
Toplumda yüksek olan i sizlik ve güvencesiz çal t rma, kamu emekçilerinin “i  
güvencesi”ni tehdit etmektedir. yerinin, i inin, ücretinin güvencesi kalmad  “kayg s ” 
ço u birimlerde gerçe e dönü mektedir. Çal anlar n sorunlar  görmezden gelinmekte, 
kamu hizmetinin bir bile eni ve insan oldu u göz ard  edilmektedir.  
 
Uzun çal ma süreleri, zorunlu fazla mesailer, dü ük ücret, performansa dayal , esnek ve 
güvencesiz çal ma emekçilerde ciddi sa l k sorunlar na yol açmaktad r. Vergi Daireleri, 
Adliyeler ve Sosyal Güvenlik Birimleri ba ta olmak üzere pek çok kurumda, ani kalp 
krizleri ve ruhsal rahats zl klar (depresyon, panik atak vb) yayg nla maktad r.  
 
Hükümetler, “kamu çal anlar n n sa l  ve güvenli i” hizmetlerini maliyet artt r c  
gereksiz bir harcama olarak görmekte, çal anlar  sa l ks z ve güvensiz ortamlarda ve 
ko ullarda çal maya zorlamaktad r. Çok s n rl  maddi kaynak ayr larak yerine 
getirilebilecek önlemler bile al nmamaktad r.   
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Teknolojik geli meye paralel olarak, bilgisayar kullan m  giderek yayg nla m t r. Ancak 
bilgisayar kullan m nda, oturu tan, kullan lan sandalye, masan n ergonomik olmas  kadar, 
klavyenin, maosun nas l kullan laca  insan sa l  aç s ndan son derece önemli oldu u 
bilgisine pek sahip de iliz… Bu nedenle 2003 y l nda yay mlanan “Ekranl  Araçlarla 
Çal anlarda Sa l k ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeli i”nin uygulanmas  için i yeri 
denetimi istenebilir. Son dönemde, büro emekçileri aras nda s kça rastlanan boyun ve bel 
f t , kireçlenme ve kas hastal klar n n “meslek hastal ” oldu u üzerinden çal malar 
yap larak emekçilerde fark ndal k olu turulmas  önemli bulunmaktad r. 
 
Meslek Hastal klar na ili kin Sendikam z n ATO ile ba latm  oldu u çal malar illere 
yayg nla t r larak, Büro Emekçilerinin “sa l  ve güvenli i” için somut taleplere 
dönü türülmelidir. 
 
Kamu ve özel tüm i yerlerinde, kurum tabipliklerinin tesis edilmesi, “çal an n sa l  ve 
güvenli i” önlemleri al nmas , meslek hastal klar na kar  korunma sa lanmas na yönelik 
önlemler al nmas  için i çi ve emekçilerin örgütlü mücadelesi belirleyici öneme sahiptir. 
 

Sonsöz 
 

Sendikal mücadele, daha geni  anlam yla emek mücadelesi, son otuz y ld r sermaye 
güçlerinin giderek artan ve yo unla an sald r s  alt ndad r. Bu sald r , son y llarda fiilen ve 
yasalar düzeyinde en önemli i çi ve emekçi kazan mlar n n ortadan kald r ld  bir sürece 
dönü mü tür. Her konuda birbiriyle de çat an, rekabet eden sermaye örgütleri, emekçilerin 
haklar na kar  sald r da tam bir i birli i içindedir. Bu durum söz konusu sald r y  
ekonomik, sosyal, siyasi ve ideolojik olarak hayat n her alan nda etkin bir ekilde 
biçimlendirmektedir. 
 

Türkiye’de sendikalar n sürekli ele tirilip tart ma konusu olmas , en çok ihtiyaç 
duyuldu u zamanlarda sald r lara kar  mücadele edecek bir yönelime girmemesiyle, 
dolay s yla sermayenin sald r  stratejisi kar s nda ne yapaca n  bilemez durumda 
olmas yla do rudan ba lant l d r. Sendikal hareketin neredeyse dibe vurmas , sendika 
bürokrasisinin kendi ç kar n  sermayenin ç karlar yla birle tirmi  ve onun ideolojisiyle 
donanm  olmas , i birlikçi sendikac l k anlay n n yayg nl , seçim pazarl klar  ve koltuk 
kavgalar na ra men, sendikalar n i çi ve emekçiler için öneminden bir ey kaybetti ini 
söylemek elbette mümkün de ildir. 
 

Sendikalar n ve sendikal hareketin kimi, hangi s n f n ç karlar n  temsil edece i 
kadar, bu ç karlar  nas l bir sendikac l k tarz  üzerinden gerçekle tirece i sorular na da 
do ru ve samimi yan tlar vermek gerekir. Gerçek anlamda i çi s n f  ve di er emekçi 
kesimlerin ç karlar n  merkeze alarak, sendikalar  yeniden s n f örgütleri haline getiren bir 
çizgiye yönelmeyi önüne hedef olarak koymayan bir olu umun sendikalar n örgütlenmesine 
ve sendikal mücadeleye somut bir katk  yapmas  mümkün de ildir. Bunun için, sendikal 
bürokrasiyi tüzüksel, örgütsel ve fiili önlemlerle s n rlayan, sendikal demokrasiyi 
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yayg nla t ran sendikal hareket yaratmak hedefine uygun olarak at lacak her ad m 
desteklenmelidir.  
 

Bugün emekçilerin örgütlü kesimlerinin hareketlenece i en önemli nedenlerin; 
sosyal güvenlik, paras z sa l k, paras z e itim talebi, k dem tazminatlar , özelle tirme, 
ta eronla t rma, esnek ve güvencesiz çal maya kar  mücadele, çal ma ko ullar n n 
kötülü ü vb gibi alanlar olaca  aç kt r. Öyle görünmektedir ki, sermaye güçleri ile örgütlü 
emek güçleri kendi ç karlar  üzerinden ne kadar aç ktan kar  kar ya gelirse, bu hem 
mücadelenin yayg nla mas  hem de örgütsel büyümenin sa lanmas  bak m ndan h zland r c  
bir etki yaratacakt r.   
 

Ulusal ve uluslararas  sermayenin giderek yo unla an sald r lar na kar  mücadele 
edebilmek; sa lam bir örgütlülü ü, militan bir tutumu ve s n f mücadelesine inanc n  
yitirmemi  olan bizlerin daha somut ad mlar atmas n  gerektirmektedir. Bu yap labildi i 
oranda sendikal bürokrasi geriletilebilecek, sendikalar gerçek birer s n f örgütü olarak 
mücadeleci kimliklerini yeniden kazanacak ve s n f mücadelesini i çi ve emekçiler 
cephesinden güçlendiren araçlar haline gelebilecektir. 
 

Bugüne kadar sendikal alanda ya anan sorunlar ve içinde bulundu umuz ko ullar 
göz önüne al nd nda sendikalar m z  ve KESK’i daha da büyütecek bir çal ma tarz n n 
ancak mücadele içinde, emekçilerin geni  kesimlerinin mücadeleye, sendikalarda söz ve 
karar süreçlerine kat lmas yla ve emekçileri sendikalar m zda örgütleyerek ba arabiliriz. 
Sendikalar m z me ruiyetini ve mücadele gücünü ilk y llar nda oldu u gibi yasalardan de il, 
emekçilerden ve haklar ndan, s n f mücadelesinin birikim ve deneyimlerinden ald  ölçüde, 
önümüzdeki dönem çok yönlü olarak kar m za ç kacak sald r lara kar  güçlü ve kitlesel 
kar  koyu lar gerçekle tirilebilecektir.   

 
     MERKEZ YÖNET M KURULU  
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G R   
Dönemsel olarak, sürdürdü ümüz örgütsel çal malar, esas itibariyle Genel Kurul, 

Merkez Temsilciler Kurulu ve Ba kanlar Kurulumuzda ortaya ç kan yönelimler ve Tüzüksel 
organlar m zda al nan kararlar çerçevesinde yürütülmü  olup;  

 Çal ma Raporumuz; Kurumsal li kiler, veren Vekilleri le Görü meler, 
kolumuza özgü Eylem ve Etkinlikler ile KESK ve di er örgütlerle birlikte sürdü ümüz 

çal malar, Örgütlenme,  E itim, Mali, T S ve Hukuk, Bas n Yay n ve D  li kiler ve kad n 
alan nda yap lan çal malar ba l klar  alt nda toplanm t r.  

  

KURUMSAL L K LER M Z 
16-17-18 Nisan 2010 tarihlerinde Ankara’da gerçekle en 5. Dönem Ola an Genel 

Kurulumuzda görev alan Merkez Yönetim Kurulumuz 26 Nisan 2010 tarihinde görev 
da l m n  yaparak çal malar na ba lam t r.  Merkez Denetim ve Disiplin Kurullar m z n 
toplanmalar  sa lanm , gerekli idari ba vurularda bulunulmu tur. 

Sendikam zca, Genel Kurul kararlar , Merkez Temsilciler Kurulu, Ba kanlar Kurulu 
kararlar  ve tüzük hükümleri çerçevesinde faaliyetler planlanm  ve yürütülmü tür.  

Dönem içinde, Sendikam z Yönetim, Denetim, Disiplin Kurullar  ile Merkez 
Temsilciler Kurulu ve Ba kanlar Kurullar m z dönemsel toplant lar n  gerçekle tirmi tir. 

Bu dönemde, MYK’ca örgütsel i leyi e dair de erlendirmeler yap larak, 
sendikam z n Genel Merkezinden, ube ve l Temsilciliklerine kadar her organ nda 
kollektif, demokratik ve inisiyatifli bir çal ma tarz n n yerle tirilmesi, idari ve mali yönden 
kurumsal i leyi in sa lanmas na yönelik azami çaba gösterilmesi benimsenmi tir. Bu 
do rultuda, her türlü al m i lerini yürütmek üzere üç MYK üyesinden olu an bir sat n alma 
komisyonu olu turulmu tur. Kurumlar n merkez disiplin kurullar na kat lacak ube 
Yöneticisi ve yeri Temsilcileri ile  Yüksek Disiplin Kuruluna kat lacak MYK üyeleri 
belirlenmi tir.  

Sendikam z, gerek iç i leyi inde gerekse, di er kurum ve kurulu larla olan 
ili kilerinde kurumsal bir ili ki geli tirmeyi esas alm ; sendikal haklar, demokrasi ve bar  
mücadelesinin gere i olarak, sendikalar ve meslek örgütleriyle, demokratik kitle örgütleri 
ile ili kilerini kurumsal düzeyde örgütsel ve s n f dayan mas  temelinde sürdürmü tür. 

Örgütlenme alan m zda bulunan kurum emekçilerinin sorun ve talepleri, 
üyelerimizin ya ad  sendikal sorunlar çerçevesinde i veren vekilleriyle görü melerde 
bulunulmu tur. Yine, örgütümüzün kar la t  yerel sorunlar çerçevesinde il ve ilçe 
merkezlerinde bulunan i veren vekilleriyle görü meler gerçekle tirilmi , sorunlar n çözümü 
yönünde taraf olma ili kisi geli tirilmi tir.  

Yine Kurumlar n sendikam za yönelik yasa ve yönetmelikler gere i yapmas  
gereken i lemler ve bildirimler ile, üye ve aidat bilgilerinin düzenli iletilmesi, uygulamada 
do an sorunlar n a lmas na yönelik ba ta Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  olmak 
üzere i kolumuzdaki kurum ve kurulu larla yaz malar yap lm t r. 
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25 May s 2011 tarihinde, sendika çal anlar m z n üye oldu u Tez Koop-  
Sendikas  ile çal anlar n tüm taleplerini kar layacak 01.01.2011/31.12.2012 dönemini 
kapsayan toplu i  sözle mesi imzalanm t r.  

Toplu Sözle me gere i ube Çal anlar n n mali haklar  Genel Merkezce maa  
hesaplar na yat r larak, ube paylar ndan kar lanmaktad r.  

 

VEREN VEK LLER YLE YAPILAN GÖRÜ MELER 
2010 y l  Nisan ve Ekim Döneminde, Adalet Bakanl , D i leri Bakanl , 

Kalk nma Bankas  ve Dan tay’da dari Kurul toplant lar na sendikam z  temsilen Merkez 
Yönetim Kurulumuzca belirlenen ube Yöneticisi ve i yeri Temsilcilerimiz kat lm t r.  

2011 y l  Nisan ve Ekim Döneminde, Kalk nma Bankas nda Nisan ve Ekim 
aylar nda, D i leri Bakanl nda ise Nisan ay nda, gündem belirleme toplant lar na 
kat l nm , Dan tay’da Nisan ay nda yap lan toplant ya belirlenen K K üyeleri 
kat lmam t r.  May s 2011 tarihinde D i leri Bakanl nda yetki kaybedildi inden Ekim 
ay  K K toplant s na kat l namam t r.   

 14 Ekim 2010 tarihinde, -KUR çal anlar n n sorun ve talepleri ile ilgili -KUR 
Genel Müdürü ile görü me yap lm t r. Görü meye Genel Sekreter, Genel Mali 
Sekreter, Genel Hukuk ve T S Sekreteri ile KUR yeri Temsilcimiz kat lm t r. 

 2 Aral k 2010 tarihinde, Ankara ubeleri ile birlikte Genel Ba kan ba kanl nda bir 
heyetle, i yerinde ya anan sorunlar nedeniyle Ankara Vergi Dairesi Ba kan  ile 
görü me yap lm t r. 

  8- 9 Aral k 2010 tarihlerinde, Bursa SGK l Müdürlü ünde ya anan sorunlar n 
çözümü için giri imde bulunmak üzere SGK l Müdürü ile Genel Ba kan ve Genel 
E itim Sekreteri görü me yapm , görü menin olumsuz geçmesi nedeniyle Vali 
Yard mc s  ile Genel Ba kan görü mü tür.  

 3 Ocak 2011 tarihinde DMO Genel Müdürü ile Ankara 1 Nolu ube Yöneticimiz 
Ahmet DANACIO LU’nun sendikal faaliyetlerini engellemesi, kurum 
çal anlar n n sorun ve talepleri ile ilgili Genel Ba kan, Genel E itim Sekreteri, Gen. 
Mali Sekreter ve Gen. Huk ve T S. Sekreteri görü me yapm lard r.  

 09 ubat 2011 tarihinde, Adana KUR l Müdürü’nün sendikal faaliyetleri 
engelledi i gerekçesiyle KUR Genel Müdürü ile Genel Ba kan, Genel E itim 
Sekreteri, Genel Mali Sekreter görü mü tür.  

 15 ubat 2011 tarihinde Genel Örgütlenme Sekreteri Abidin SIRMA’n n müstafi 
say lmas  ile ilgili Gelir daresi Ba kan  ile görü me yap lm , görü meye Genel 
Ba kan; Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter ve Genel T S ve Huk. Sekreteri 
kat lm lard r.  

 16 ubat 2011 tarihinde Gümrük Çal anlar ’n n sorun ve talepleri ile ilgili Müste ar 
Yard mc s  ile görü me yap lm , görü meye Genel Ba kan  ve Genel Mali Sekreter 
ile  birlikte Ankara 2 Nolu ube Ba kan  ve i yeri temsilcisi kat lm t r.  
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 21 ubat 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nda ya anan, “bask n, sürgün, 
soru turmalar” la ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Türk-  Temsilcisi Salih KILIÇ ile 
Yönetim Kurulu’nda gündem yapmas  talep edilmi tir. Görü meye Genel Ba kan ve 
Genel Sekreter  kat lm lard r.  

 10 May s 2011 tarihinde Zonguldak ube Örgütlenme Sekreterimiz Hayri An l 
ÇET N’in  SGK l Müdürlü ü önünde yapt  bas n aç klamas  nedeniyle hakk nda 
ba lat lan disiplin soru turmas  gerekçesiyle, Zonguldak l Müdürü ile Genel 
Sekreter  ve Genel Mali Sekreter  görü mü lerdir.  

 22 Haziran 2011 tarihinde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürü ile ‘yap lan 
zorunlu fazla mesailerin tam ödenmesi ile ilgili’ Genel Sekreter  ve Genel Mali 
Sekreter  ile birlikte i yeri temsilcileri görü me yapm lard r.   

 24 Haziran 2011 tarihinde; Ankara 1 Nolu ubemizin “turnike kart sistemi” ile ilgili 
yapt  anket çal mas  sonuçlar  üzerinden, KUR çal anlar n n talepleri ile ilgili 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Müste ar  ile Genel Sekreter  ve Genel E itim 
Sekreteri  ile Ankara 1 Nolu ube Yöneticimiz ve i yeri temsilcimiz görü me 
yapm t r.  

 9 Eylül 2011 tarihinde, Kocaeli ube Sekreteri Gülizar ATE ’in yer de i ikli i ile 
ilgili Kocaeli Valili i ile yap lan görü meye Genel Ba kan  ve Genel Bas n Yay. 
Halk. li kiler Sosyal ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r. 

 20 Ekim 2011 tarihinde Adana KUR l Müdürü ile sendikal hak ve özgürlüklerin 
ihlal edilmesi nedeniyle yap lan görü meye Genel Bas n Yay n Halk. li kiler ve D  
li kiler Sekreteri kat lm t r. 

 23 Aral k 2011 tarihinde KUR Genel Müdür Vekili ile, KUR çal anlar n n 
ikramiyelerinin ödenmesi, ÇSGB Bölge Çal ma Müdürlüklerinin KUR’a 
devredilmesiyle ilgili promosyondan do an ma duriyetlerinin giderilmesi, Tunceli 

KUR çal anlar n n yemek talepleriyle ilgili yap lan görü meye Genel Ba kan , 
Genel Sekreter  kat lm t r. 

 27 Aral k 2011 tarihinde Adalet Bakan  Müste ar  ile;  Hopa eylemleri gerekçe 
gösterilerek memuriyetten ç karma istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 
Fatma Ekin NAR N, Turgay AKÇAY ve Diyarbak r ube Ba kan  Edip B NB R’in 
Kütahya/ aphane ilçesine sürgün edilmesi, Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz 
Civan YILDIRIM’a ajanl k teklif edilerek kaç r lmaya çal lmas  ile ilgili, Genel 
Ba kan, Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri  ve Genel Mali Sekreter  görü me 
yapm t r. 

 14 Mart 2012 tarihinde, Adana ube Yöneticimiz Abdurrahim ERDEM’’in i yeri 
de i ikli i  ve sendikal hak ihlalleri ile ilgili  Adana Valisi ile görü meye Genel 
Sekreter  kat lm t r.  

 4 Nisan 2012 tarihinde KUR’da; Görevde Yükselme, Unvan De i ikli i S nav  
Aç lmas ,  Meslek Dan manlar  ve Di er Personelin Durumu, eflik S nav , 
Hizmet Birimlerinde Yap lacak Görevlendirmeler, Aday Memurlara kramiye 
Ödenmesi, l stihdam S nav na Kurum Personelinin al nmas , Rotasyon 
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Uygulamalar , Çal anlar n Kre  ve Misafirhane talepleriyle ilgili toplanan 
dilekçeler, Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri ve yeri Temsilcisi taraf ndan  

KUR Genel Müdür Vekili’ne iletilmi tir.  

 
 

EYLEM, ETK NL KLER M Z VE ÖRGÜTSEL ÇALI MALARIMIZ  

 22 Nisan 2010 tarihinde önceki dönem Çanakkale ube Ba kan m z Güngör 
Y lmaz’ n 25 Kas m Grevi nedeniyle yarg land  davaya MYK ad na Genel 
Sekreter kat lm t r. 

 Yetki Tespit dönemi olmas  nedeniyle Merkez Yönetim Kurulumuzca ba ta Adalet 
Bakanl  olmak üzere, örgütlenme çal malar  örgütlenmi  bu kapsamda 28-29-30 
Nisan 2010 tarihlerinde Genel E itim Sekreteri,  Ankara 1 Nolu ube ile örgütlenme 
çal malar na kat lm t r.  

 30 Nisan 2010 tarihinde, Genel Örgütlenme Sekreteri, stanbul 2 Nolu ube 
yeme ine kat lm t r.  

 1 May s 2010 gösteri ve mitinglerine örgütsel olarak en kitlesel ekilde kat l m 
sa lanmas  için çal malar yürütülmü tür. 

 3-5 May s 2010 tarihleri aras nda, Genel Ba kan  ve Genel Hukuk T S Sekreteri  ile 
Genel Mali Sekreter  Ankara Adliyesinde, Genel Sekreter, stanbul Adliyelerinde, 
Genel E itim Sekreteri, Bursa Adliye ve SGK’da, Genel Bas n Yay n Sekreteri 
zmir Adliyelerinde örgütlenme çal malar  yürütmü lerdir. 

 6 May s 2010 tarihinde yitirdi imiz sendikam z n kurulu undan itibaren sendikal 
görevler ve sorumluluk alm  de erli arkada m z G yasettin ASLAN’ n n vefat  
üzerine, 7 May s 2010 tarihinde tüm MYK üyelerimiz ile KESK ve Ba l  
Sendikalar n Genel Ba kan ve MYK üyeleri ile stanbul,  Diyarbak r, Gaziantep, 
Kocaeli ube Ba kanlar m z ve çok say da mücadele arkada m zla birlikte 
G yasettin ASLAN’n  u urlad k. 

 7 May s 2010 tarihinde hayat n  kaybeden, “hasta tutsaklar n serbest b rak lmas  
eylemleri” ile bir y l  a k n bir mücadele ile 14 y ll k hapisten sonra serbest b rak lan 
Güler ZERE’nin cenaze törenine Genel Ba kan  ve Genel Örgütlenme Sekreteri  
kat lm t r. 

 10 May s 2010 tarihinde Ankara ube Yöneticileri ile birlikte Genel Sekreter ve 
Genel Mali Sekreter  örgütlenme çal malar nda bulunmu tur. 

 11 May s 2010 tarihinde Ankara 1 Nolu ubemiz Yöneticileriyle birlikte Genel 
E itim Sekreteri  örgütlenme çal malar nda bulunmu tur. 

 13 May s 2010 tarihinde yap lan KESK Dan ma Meclisi toplant s na MYK’ca 
kat l m sa lam t r. 

 15 May s 2010 tarihinde Kocaeli Bar  Meclisi taraf ndan düzenlenen “Demokratik 
Anayasa” paneline Genel Sekreter kat lm t r. 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
48 

 17 May s 2010 tarihinde SGK Primsiz Ödemeler Dairesinde i yeri Temsilcili inde, 
Ankara 1 Nolu ube taraf ndan düzenlenen Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasar s  
ve Kamu Personel yasas  konulu söyle iye, Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 KESK’e yönelik 28 May s 2009 tarihli operasyon kapsam nda gözalt na al nan ve 5 
ay tutuklu kald ktan sonra göreve ba lat lmayan zmir yeri Temsilcimiz Meryem 
Ça , 17 May s 2010 tarihinde toplanan Yüksek Disiplin Kurulu oy çoklu u karar  ile 
devlet memurlu u görevinden ç kar lm t r. Karar kendisine 15.06.2010 tarihi 
itibariyle tebli  edilmi , merkezi bas n toplant s  yap lm t r.  

 18 May s 2010 tarihinde Ankara 2 Nolu ubemizce yap lan 4 oturumlu Panele Genel 
Ba kan  konu mac  olarak kat lm , ayr ca panele Genel E itim Sekreteri,  Genel 
Mali Sekreter  ile Genel Hukuk T S Sekreteri  kat lm t r. 

 23 May s 2010 tarihinde yap lan EMEP eski stanbul l Ba kan  ve Mehmet 
K l çarslan ad na düzenlenen “i çi s n f  hareketi ve nas l bir sendikal hareket”  
konulu forum tart ma platformuna konu mac  olarak Genel Ba kan kat lm t r. 

 24 May s 2010 tarihinde Ankara 1 Nolu ube taraf ndan Cumhuriyet VD’de 26 
May s i  b rakma eylemine haz rl k amac yla düzenlenen i yeri toplant s na Genel 
Ba kan kat lm t r. 

 25 May s 2010 tarihinde Ankara Adliyesinde yap lan Kamunun Dönü ümü ve Kamu 
Hastane Birlikleri Yasa tasar s  konulu panele konu mac  olarak Genel Sekreter 
kat lm t r. 

 2 Haziran 2010 tarihinde Ankara 1 Nolu ubemizce Anayasa Mahkemesi i yeri 
temsilcili ince düzenlenen Kamunun Dönü ümü ve Sa l k Alan ndaki geli meler 
konulu panele Genel Sekreter kat lm t r. 

 7-10 Haziran 2010 tarihleri aras nda Bulgaristan/Sofya’da düzenlenen EPSU/PSI 
Do u Avrupa toplant s na sendikam z ad na Genel Sekreter görevlendirilmi , 
toplant  masraflar  EPSU taraf ndan kar lanm t r. 

 8 Haziran 2010 tarihinde Yüksek Disiplin Karar yla i ten at lan i yeri temsilcimiz 
Meryem Ça ’ n i ten at lmas na ili kin KESK ile birlikte MYK tarar ndan bas n 
aç klamas  yap ld . Konuya ili kin Devlet Bakan  Hayati Yaz c ya bilgi notu ve 
protesto faks  gönderilmesi sa land . 

 13 Haziran 2010 tarihinde, Sendikam z n Kurulu  y ldönümü çerçevesinde Ankara 
ubelerimizce düzenlenen pikni e, MYK ad na Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter  

ve Genel E itim Sekreteri  kat lm lard r. 

 13 Haziran 2010’da stanbul’da Grup YORUM’un 25. Kurulu  y ldönümü 
çerçevesinde yap lan konsere Genel Ba kan  ve Genel Örgütlenme Sekreteri  
kat lm t r. 

 14- 19 Haziran 2010 tarihleri aras nda örgütlenme çal malar nda bulunmak üzere 
Genel Bas n Yay n Sekreteri Malatya’da örgütlenme çal malar nda bulunmu tur.  
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 18-19 Haziran’da yap lan PSI E itim ve “GÜVENCES ZLER N, KADINLARIN ve 
GENÇLER N” örgütlenmesine ili kin yap lacak çal malara ili kin çal ma 
gruplar n n olu turulmas na ili kin toplant ya, Genel Sekreter ile Genel e itim 
Sekreteri  kat lm t r. 

 TBMM gündeminde bulunan, 3717 say l  Kanun ile Gelir daresi ve Vergi 
Kanunlar nda yap lacak de i ikliklerle ilgili 17 Haziran 2010 tarihinde CHP Grup 
Ba kan Vekili Akif Hamza Cebi ile Genel Ba kan, Genel E itim Sekreteri  ile Genel 
Hukuk T S Sekreteri  olu an bir heyet görü melerde bulunmu , tasar lara ili kin 
görü  ve önerilerimiz iletilmi tir. Ayr ca ilgili Tasar lara ili kin Sendikam z n görü  
ve önerileri TBMM’de Grubu bulunan partilere ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi 
milletvekillerine iletilmi  geli meler takip edilmi tir. 

 21-25 Haziran 2010 tarihleri arars nda TBMM’nde görü ülmekte olan 3717 say l  
yasaya ili kin taleplerimizi içeren metinlerin TBMM Plan Bütçe Komisyonuna faks 
eylemi yap lmas  sa lanm t r. 

 26-27 Haziran 2010 tarihlerinde 5. Dönem 1. Ba kanlar Kurulumuz toplanm  ve 
dönemsel yönelimlerimiz do rultusunda çal malar sürdürülmü tür. 

 30 Haziran 2010 tarihinde stanbul’da yap lacak Dünya Kad n Yürüyü ü çal malar  
yürütülmü tür. Sendikam zca Atölye çal malar na, Kamu Hizmetlerine Yönelik 
sald r lar n kad n Emekçilere yans malar  üzerine tebli  haz rlanm  ve bu atölyenin 
koordinatörü olarak çal malar yürütülmü tür. DKY çal malar na stanbul, Mersin 
ve Trabzon d nda ubelerimizden kat l m sa lanamam t r. Dünya Kad n 
Yürüyü ü’ne Genel E itim Sekreteri  kat lm t r.  

 2 Temmuz Sivas katliam  nedeniyle Sivas ve 3 Temmuz Çorum’da yap lan 
mitinglere Genel Ba kan  ve Genel Mali Sekreter  ile Hukuk T S Sekreteri  
kat lm t r. 

 6 Temmuz tarihinde yap lan KESK Dan ma Meclisi toplant s na yaz l  görü  
sunularak MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 7 Temmuz 2010 tarihinde Yarg  ve Maliye Emekçilerini do rudan ilgilendiren 6009 
say l  Torba kanuna kar , “havuz paralar n n adaletli ve e it da t lmas , hazineye 
aktar lmamas ” için Adliyeler ve Adalet Bakanl  önünde merkezi bas n aç klamas  
yap lm t r.  

 13 Temmuz 2010 tarihinde Torba kanuna kar  illerde Vergi Dairesi Ba kanl klar , 
Ankara’da TBMM önünde, e it i e e it ücret talepli ve Maliye Bakan ’n  sözünü 
tutmaya davet eden kitlesel aç klamalar  yap lm t r. Bu kapsamda i yerlerinde 
toplant lar, il milletvekillerine yönelik faks eylemleri gerçekle tirilmi , 657 Say l  
Yasa’da yap lmas  planlanan de i ikliklere yönelik olarak özel say  ve bro ür 
haz rlanarak, i yeri çal malar nda de erlendirilmek üzere illere gönderilmi tir.  

 Ankara 1 ve 2 Nolu ubelerimizin 657 Say l  Yasadaki de i ikli e yönelik 
planlad klar  i yeri toplant lar na MYK üyelerince kat l m sa lanm t r. 
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 11 A ustos 2010 tarihinde “havuz paralar n n hazineye aktar lmas na” yönelik tüm 
Adliye önlerinde ve Ankara’da Bakanl k önünde bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 KESK’li tutuklulara mektup, kart, kitap gönderilmesi için örgütümüzün duyarl  
olmas  yönünde çal malar yürütülmü tür.  

 19 A ustos 2010 tarihinde Eski ehir adliyesinde yap lan Toplant ya Genel Ba kan   
ile Genel Mali Sekreter  kat lm t r. 

 23 A ustos 210 tarihinde, Referandum nedeniyle çi leri Bakanl  talimat yla, hafta 
içi hafta sonu yapt r lan fazla çal malara kar  illerde Nüfus Müdürlükleri, 
Ankara’da Nüfus Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü önünde merkezi bas n 
aç klamas  yap lm t r. 

 6 -7 Eylül 2010 tarihlerinde, 2010-2011 Adli Y l Aç l  nedeniyle, tüm illerde 
Adliye önlerinde, Ankara’da Bakanl k önünde, yarg  emekçilerinin sorun ve talepleri 
ile ilgili merkezi bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 15 Eylül 2010 tarihinde, Maliye Bakanl  oluru ile Defterdar Yrd. ve 1., 2. Derece 
Müdür ve Müdür Yrd.lar n ek ödemelerinde yap lan ek ödeme art lar na yönelik 
ayr mc  uygulamalara kar  e it i e e it ücret talebini yükseltmek için, MYK’ca 
bas n toplant s  yap lm  “Maliye Bakan’ n n,  sözünü tutmaya” ça r larak, eylem 
program  kamuoyuna aç klanm t r.  

 Bu kapsamda 16-24 Eylül tarihlerde i yerlerinde “dilekçe kampanyas ” ba lat lm , 
22 ve 29 Eylül 2010 tarihlerinde birer saat i  b rakma eylemleri hayata geçirilmi  ve 
konuya ili kin bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 16 Eylül 2010 tarihinde zmir’de tutuklu bulunan SES Üyesi Dr. Özcan Sak nc , 
Genel Ba kan, Genel Örgütlenme Sekreteri  ve zmir ube Ba kan m z taraf ndan 
ziyaret edilmi tir. 

 18 Eylül 2010 tarihinde elim bir kazada kaybetti imiz Sendikam z çal an  Zelal 
Azizo lu’nun cenazesine Genel Ba kan, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Mali 
Sekreter, Genel E itim Sekreteri ve Diyarbak r ube Yönetim Kurulu üyeleri ile 
Sendika çal anlar m z kat lm , ailesiyle her türlü dayan ma içinde olunmu tur.  

 28 Eylül 2010 tarihinde Gelir daresi Ba kanl nda Müdür Yard mc l  sözlü 
s navlar nda “kadrola maya kar ” bas n toplant s  yap lm t r. 

 29 Eylül 2010 tarihinde TAYAD’ n stanbul’dan Ankara’ya yapt  yürüyü ün son 
bulaca  Abdi pekçi Park ndaki kar lamaya MYK üyelerimiz taraf ndan kat l m 
sa lanm , TAYAD’l  ailelerin gözalt na al nmas ndan dolay  yap lan bas n 
aç klamas nda Genel Ba kan  söz alarak emniyetin tutumuna ili kin aç klamada 
bulunmu tur. 

 30 Eylül 2010 tarihinde Sendikam z çal an  Zelal AZ ZO LU’nun ailesiyle 
dayan mada bulunmas  planlanm , konuya ili kin örgütümüze yap lan yaz malara 
ra men ne yaz k ki gerekli duyarl l k sa lanamam t r.  
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 SGK Ba kanl  oluru ile 45 ef kadrosundaki personelin Sosyal Güvenlik Merkez 
Müd. Yrd. veya l Müdür Yrd.’na atanmalar na ili kin 27.09.2010 olur’un iptali için 
hukuki süreç ba lat lm  olup, ayr ca i yerlerinde 5-15 Ekim 2010 tarihleri aras nda 
dilekçe kampanyas  yürütülmü tür. 

 7-8 Ekim 2010 tarihinde 5. Dönem 1. Merkez Temsilciler Kurulumuz toplanm , 7 
Ekim 2010 tarihinde MTK üyeleri ve Ankara ubelerimizin kat l m yla birlikte 
Maliye’de ya anan ücret adaletsizli i ile ilgili Maliye Bakanl  önünde Merkezi 
Bas n aç klamas  yap lm t r. Bu kapsamda toplanan dilekçeler Maliye Bakanl ’na 
iletilmi tir.  

 19 Ekim 2010’da Kanal B Televizyonunda yay nlanan Habercinin Saati program na 
Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 21 Ekim 2010 tarihinde, Ankara adliyesi i yeri temsilcimiz Necla Y ld z n bir 
cinayet sonucu öldürülmesi nedeniyle, Ankara Adliyesi önünde Genel Sekreterimiz 
taraf ndan kitlesel Bas n Aç klamas  yap lm  ve cenazeye MYK bütünlü ünde 
kat l m sa lanm , Necla Y ld z ile ilgili olarak, Savc l k taraf ndan gerekli korunma 
önlemi al nmamas  nedeniyle suç duyurusunda bulunulmu , kad n cinayetlerinin 
önlenmesi için kamusal tedbirlerin artt rmas  talebiyle kad n milletvekillerine soru 
önergesi verdirilmi , sendikam z n davaya müdahil olunmas  sa lanm t r. Ayr ca 
ailesi ile Ankara Adliyesi yeri Temsilcili imiz arac l  ile maddi dayan ma 
sa lanm t r.  

 26 Ekim 2010 tarihinde Ulusal Kanalda yay nlanan Haber Art  program na Genel 
Ba kan m z  kat lm t r. 

 01 Kas m 2010 tarihinde, Örgütlenme ve Mücadele program  çerçevesinde Ankara 1 
ve Ankara 2 Nolu ube Yöneticileri ile Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin kat ld  
bir toplant  düzenlenmi tir.  

 1-5 Kas m 2010 tarihlerinde Çanakkale ube Yönetim Kurulu’nda ya anan 
istifalarla ilgili, Genel Ba kan  ve Genel Örgütlenme Sekreteri  örgütlenme çal mas  
yapm lard r. 

 03 Kas m 2010 SGK emekçilerinin “'Performans' ad  alt nda birbirine kar  
"yar t r lmalar na” dayat lan sa l ks z ve kölece çal ma ko ullar na, turnike ve 
kamera denetimlerine, kadrola maya, usulsüz görevlendirmelere son verilmesi için” 
tüm illerde bas n aç klamas  yap lm t r. Ankara SGK ba kanl  önünde merkezi 
bas n aç klamas  yap lm t r. 

 04 Kas m 2010 tarihinde Maliye’de E it e E it Ücret, Ücrette Adalet ve 
Kadrola maya kar  tüm ube ve Temsilciliklerce eylemler yap lmas  
örgütlenmi tir.  

 8 Kas m 2010 tarihinde Radyo maj’da yay nlanan Sosyal Güvenli Ya am 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 8 -12 Kas m 2010 tarihleri aras nda, Konya ve Karaman’da örgütlenme çal mas na 
Genel Bas n Yay n ve Halkla li kiler ve  D  li kiler Sekreteri; Kayseri’de 
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örgütlenme çal mas na, Genel Mali Sekreter  ve  Genel Hukuk  ve T S Sekreteri  
kat lm lard r. 

 09 Aral k 2010 tarihinde,  Adliyelerde adalet hizmeti tazminat n n art r lmas  kre  vb 
taleplerle ilgili di er tüm kurumlar  da kapsayacak ekilde  “Ücrette Adalet, ek 
ödemelerin emekli maa na yans t lmas , fazla mesailerin art r lmas , performans 
denetimine son verilmesi vb” taleplerle ilgili imza kampanyalar  örgütlenmi ; ayr ca 
tüm kurumlar m zda ubelerimizce zenginle tirilerek her 15 günde bir özel ve genel 
talepler etraf nda bas n aç klamalar , yemekhanede bildiri okuma, toplant  
düzenleme, oturma eylemleri, i yeri ziyaretleriyle i yerimizde kopan ba lar n 
güçlendirilmesi için örgütlenme çal malar  ube ve temsilciliklerimiz taraf ndan 
yap lm t r.  

 8-12 Kas m 2010 tarihlerinde 25 Kas m Kad na Yönelik iddete Kar  
“Kimli imizin, eme imizin, bedenimizin sömürülmesine kar ”  Van’dan ba layan 
kol yürüyü üne Genel Sekreter kat lm t r. Kol yürüyü ü 12 Kas m 2010 tarihinde 
Ankara’da KESK Kad n Sekreteri’nin yapt  bas n aç klamas  ile sonland r lm  
olup, bas n aç klamas na Genel Sekreter ve Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 11 Kas m 2010 tarihinde, Maliye’de E it e E it Ücret talebiyle ilgili Mithatpa a 
Vergi Dairesi ve G B’de yap lan bas n aç klamalar na, Genel Örgütlenme Sekreteri, 
Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 11 Kas m 2010 tarihinde, SGK ya anan sorunlarla ilgili Ankara 1 Nolu ube 
yöneticileriyle yap lan toplant ya Genel Ba kan  ve Genel E itim Sekreteri  
kat lm t r.  

 23-24 Kas m 2010 tarihinde ube Sekreterleri, ube Örgütlenme ve E itim 
Sekreteri, l Sekreterleri, l Örgütlenme Sekreterleri ve l E itim ve Kültür 
Sekreterlerinin kat l m yla Ankara’da Yönetici E itimi gerçekle tirilmi tir.  

 25-26 Kas m 2010 tarihinde ube Mali, Hukuk ve T S, Bas n Yay n ve Halkla 
li kiler Sekreterleri ile l Temsilcileri, l Mali Sekreterlerinin kat l m yla Ankara’da 

Yönetici E itimi gerçekle tirilmi tir.  

 25 Kas m Kad na Yönelik iddete Kar  Mücadele Günü için Necla YILDIZ’a atfen 
özel say  ç kar lm t r.  

 2 Aral k 2010 tarihinde BES  eski Eski ehir ube Ba kan m z Yusuf ERYILMAZ’ n 
vefat  nedeniyle Genel Ba kan  ve  Genel Bas n  Yay n Halkla li kiler ve D  
li kiler Sekreteri kat lm t r. 

 2 Aral k 2010 tarihinde, Genel E itim Sekreteri  ve Genel Mali Sekreter  
ÇASGEM’de yap lan SGK  çal anlar n n  ünvanda yükselme s nav  ile yap lan 
e itimine kat lm , Genel Merkez ad na konu ma yap lm t r.  

 6 Aral k 2010 Meclis Plan Bütçe Komisyonunda görü ülmekte olan Torba Kanun 
Tasar s  içinde 657 say l  yasadaki de i ikliklere, yeni hak gasplar na kar  
yürütülecek bütünlüklü bir mücadele program n n görü ülmesi için Dan ma 
Meclisinin toplanmas na yönelik KESK’e yaz  yaz lm t r. 
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 15 Aral k 2010 tarihinde Ankara 2 Nolu ube yöneticileriyle birlikte, Genel Mali 
Sekreter , Meteoroloji, OST M SGK, Gümrük Tanzim Sat  i yerlerinde örgütlenme 
çal mas  yapm t r. 

 16 Aral k 2010 tarihinde Genel Mali Sekreter  ve Genel E itim Sek.  Ankara 1 Nolu 
ube ile birlikte Polatl ’da örgütlenme çal malar na kat lm lard r. 

 17 Aral k 2010 tarihinde Ulusal Kanal’da yay nlanan S n f Gözüyle program na 
Genel Ba kan m z  kat lm t r 

 22 Aral k 2010 tarihinde Ankara SGK yeri Temsilcili i Odas  aç l na Genel 
E itim Sek.,  Genel Mali Sekreter  ve Genel Bas. Yay. Halk. li kiler, Sosyal ve D  
li kiler Sekreteri kat lm t r.  

 23 Aral k 2010 tarihinde, ÇSGB Müste ar  Birol Aydemir’in, i sizli in artmas n n 
KUR’un hatas  oldu u yönündeki beyanlar  nedeniyle i sizli in faturas n  ‘iktidar  

unutarak’ KUR çal anlar na kesmesine ili kin olarak, KUR Genel Müdürlü ü 
önünde Merkezi Bas n Aç klamas  yap lm t r.  

 23 Aral k 2010 tarihinde Genel E itim Sek.  ve Genel Mali Sekreter  Ankara 1 Nolu 
ube yöneticileriyle birlikte Polatl ’da örgütlenme çal malar na kat lm lard r. 

 24 Aral k 2010 tarihinde Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri  ve Genel Mali 
Sekreter  Ankara 2 Nolu ube yöneticileri ile birlikte Ankara Adliyesinde 
örgütlenme çal mas  yapm t r.  

 30 Aral k 2010 tarihinde Bursa SGK l Müdürlü ünde “Sendikal hak ihlallerini, 
bask lar ” protesto etmek için Bursa l Müdürü’ne yönelik faks eylemi yap lm t r. 
Üye ve yöneticilerimizle ilgili ba lat lan soru turmalar nedeniyle ILO Türkiye 
Temsilcili i’ne Genel Merkezimizce suç duyurusunda bulunulmu , ayn  tarihte 
Bursa’da Genel Ba kan  ve Genel Mali Sekreter  Bursa Adliyesinde suç 
duyurusunda bulunarak merkezi bas n aç klamas  yap lm t r.  

 30 Aral k 2010 tarihinde, Genel Sekreter Siirt’te görülen tecavüz davas na 
kat lm t r. 

 30 Aral k 2010 tarihinde Bursa’da Olay TV Haber program nda Genel Ba kan m z 
’in röportaj  yay nlanm t r. 

 31 Aral k 2010 tarihinde Genel Ba kan n Hayat TV’de yeni y l mesaj  
yay nlanm t r. 

 8-9 Ocak 2011 tarihlerinde KESK ola anüstü Genel Kuruluna MYK’ca 
kat l nm t r.   

 13 Ocak 2011 tarihinde Kanal B Televizyonunda yay nlanan Güncel program na 
Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 17 Ocak 2011 tarihinde Ankara 1 Nolu ube yöneticilerimizle birlikte Genel E itim 
Sekreteri  ve Genel Mali Sekreter, Torba Yasayla ilgili i yerlerinde bilgilendirme ve 
örgütlenme çal mas  yapm lard r. 
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 17-18 Ocak 2011 tarihlerinde, Erzincan’da 25 Kas m Uyar  Grevine kat ld  
gerekçesiyle Ya ar KIZILTU  hakk nda aç lan davan n duru mas na kat lmak ve 
örgütlenme çal mas  yapmak üzere Genel Hukuk ve T S Sekreterimiz  
görevlendirilmi tir. 

 17-19 Ocak 2011 tarihlerinde Bas n Yay n Halkla li kiler ve D  li kiler Genel 
Sekreteri Manisa’da örgütlenme çal mas  yapm t r.  

 18 Ocak 2011 tarihinde Ankara 1 Nolu ube yöneticileriyle birlikte Genel E itim 
Sekreteri, Genel Mali Sekreter, SGK SGK Primsiz Ödemeler, SGK Emlak ve n aat 
Daire Ba kanl nda bilgilendirme ve örgütlenme çal mas  yapm t r.  

 19 Ocak 2011 tarihinde tüm illerde, i kolumuz talepleriyle birle tirilerek Torba 
Yasaya kar  bas n aç klamalar  yap lm t r.   

 20 Ocak 2011 tarihinde yap lan KESK Dan ma Meclisi’ne MYK bütünlü ünde 
kat l m sa lanm  ve MYK görü leri yaz l  olarak sunulmu tur.  

 20 Ocak 2011 tarihinde KESK Dan ma Meclisi Torba Yasa’ya kar  yap lacak 
eylemleri görü mek üzere toplanm , Merkez Yönetim Kurulumuzca görü lerimiz 
yaz l  olarak Dan ma Meclisine sunulmu ; Sendikam z n daha önce alm  oldu u 7-
11 ubat 2011 tarihinde “Güvenceli Çal ma, nsanca Ya am, Demokratik Ba ms z 
Türkiye” yürüyü ü öne çekilerek, KESK, D SK, TMMOB ve TTB ile birlikte Torba 
Yasaya kar  yapma karar  ald  yürüyü  1 ubat 2011 tarihinde dört koldan 
ba lay p, illerde kitlesel kar lama ve oturma eylemleri ile devam etmi , 3 ubat 
2011 tarihinde Ankara’da merkezi eylemler bitirilmi tir.   

 21 Ocak 2011 tarihinde Ankara 2 Nolu ube yöneticileriyle birlikte Genel Mali 
Sekreter, Nüfus Genel Müdürlü ünde torba yasayla ilgili örgütlenme çal malar na 
kat lm t r.  

 24 Ocak 2011 tarihinde Radyo maj’da yay nlanan Sosyal Güvenli Ya am 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 26 Ocak 2011 tarihinde i kolumuzun talepleri ve Torba Yasaya kar  bas n 
aç klamalar  yap lm t r.  

 28 Ocak 2011 tarihinde stanbul-1-2-3 ube Temsilcilerinin kat ld  yeri Temsilci 
E itimi yap lm t r. E itime, Genel E itim Sekreteri, Genel Mali Sekreter  ve Genel 
Huk. ve T S Sekreteri  kat lm lard r. 

 28 Ocak 2011 tarihinde Abidin SIRMA’n n müstafi say lmas  nedeniyle stanbul 
Vergi Dairesi Ba kanl  önünde merkezi bas n aç klamas  yap lm t r.  KESK 
Genel Ba kan , Genel Ba kan, Genel Örgütlenme  Sekreteri, Genel E itim Sekreteri 
, Genel Mali Sekreter, Genel Huk.ve T S Sekreteri  ve ube Yönetim Kurulu üyeleri 
ile Temsilcilerimiz kat lm t r.  

 28 Ocak 2011 tarihinde Özgür Radyo’da yay nlanan Emekçinin Gündemi 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  
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 31 Ocak 2011 tarihinde Genel E itim Sekreteri  stanbul 2 Nolu ube alan nda, 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda Torba Yasa ile ilgili bilgilendirme ve örgütlenme 
çal mas  yapm t r.  

 7 ubat-31 Mart 2011 tarihlerinde KUR çal anlar n n ek ödeme oranlar n n 
artt r lmas , 4/B ‘li personele ek ödeme verilmesiyle ilgili, kurumlar  arac l  ile 
dilekçeler verilmi tir.  

 9 ubat 2011 tarihinde Kanal B televizyonunda yay nlanan Habercinin Saati 
Program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 KESK’in 8-9 Ocak 2011 tarihindeki Ola anüstü Genel Kurulunda Genel 
Sekreterimiz Döndü TAKA  ÇINAR’ n KESK Genel Ba kan  seçilmesi nedeniyle 
sendikam zdaki görevinden istifa etmi , istifas  nedeniyle  bo alan yönetim kurulu 
üyeli ine 5.Ola an Genel Kurul’da seçilen yedek üyemiz Özlem YILMAZ YE ER 
ça r lm  olup, Genel Sekreterli e lknur B LGEN, Genel E itim Sekreterli i’ne 
Özlem YILMAZ YE ER  getirilmi tir. 

 15 ubat 2011 tarihinde; MYK Üyemiz Abidin SIRMA'n n hukuksuz bir ekilde 
i ten at lmas na ili kin olarak, Uluslararas  Örgütlere, Siyasi Parti'lerin TBMM Grup 
Ba kanl klar 'na, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na, Maliye Bakanl na, 
Gelir daresi Ba kanl na ve Ba bakanl a, gerekli yaz malar yap lm t r. Ayr ca, 
Genel Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA’n n müstafi say lmas  nedeniyle 
Dava aç lm t r. 

 25 ubat 2011 tarihinde Genel Örgütlenme Sekreteri Abidin SIRMA’n n müstafi 
say lmas na ili kin EPSU ve PSI’ya dosya sunulmu tur.  

 25 ubat 2011 tarihinde Vergi Haftas  olmas  nedeniyle, Defterdarl klar ve Vergi 
Dairesi Ba kanl klar  önünde bas n aç klamalar  yap lm t r. 

 05 Mart 2011 tarihinde,  Tüm ube ve Temsilciliklerimize; Merkez Denetleme 
Kurulu taraf ndan tespit edilen ube avanslar n n Tüzü ümüz ve Mali 
Yönetmenli imiz çerçevesinde cari ay  takip eden 10 gün içinde kapat lmas  ve 
harcama belgelerinin ve mali tablolar n genel merkezimize iletilmesine ili kin yaz  
yaz lm t r.  

 8 Mart 2011 tarihinde, MTA toplant  salonunda 8 Mart Dünya Emekçi Kad nlar 
gününün anlam ve önemi ili kin Genel Sekreter  sunum yapm t r.  

 11 Mart 2011 tarihinde mücadele program  çerçevesinde; Genel Merkezimizce 
programlanan bir günlük i  b rakma eylemi, bir saat i  b rakma eylemi olarak 
gerçekle tirilmi tir.  

 16 Mart 2011 tarihinde, Genel Sekreter, HD, KESK, D SK, TTB, T HV, ÇHD ve 
MAZLUMDER taraf ndan olu turulan bir heyetle Batman li Sason lçesi Golav 
m nt kas nda bulunan toplu mezar bölgesinde incelemelerde bulunmak ve DNA 
bankas  olu turulmas  talebiyle Batman’a gitmi  ve bas n aç klamas na kat lm t r.  

 17 Mart 2011 tarihinde Batman’da örgütlü oldu umuz i yerlerinde örgütlenme 
çal mas na Genel Sekreter  kat lm t r. 
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 18 Mart 2011 tarihinde Mersin ubemizin dayan ma yeme ine Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 21 Mart 2011 tarihinde Diyarbak r’da yap lan Newroz Mitingine Genel Ba kan  
kat lm t r. Di er Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri bulunduklar  illerde yap lan 
mitinglere kat lm lard r. 

 21 Mart 2011 tarihinde Adalet Bakanl  Ek Bina örgütlenme çal mas na Genel 
Mali Sekreter  ve Genel E itim Sekreteri  kat lm lard r.  

 22 Mart 2011 tarihinde Ankara 2 Nolu ube yöneticileri ile birlikte K r kkale 
Örgütlenme çal mas na Genel Huk. Ve T S Sekreteri  kat lm t r. 

 22-23 Mart 2011 tarihinde Eski ehir Adliyesi ve Bölge dare Mahkemesinde 
örgütlenme çal mas na Genel Mali Sekreter  ve Genel E itim Sekreteri  
kat lm lard r.  

 23 Mart 2011 tarihinde, Güvencesiz Çal maya ili kin Ankara’da PSI üyesi 
sendikalarla yap lan konferansa, Genel Sekreter  ve Genel Bas n Yay. Halk. li k. 
Sosyal Ve D  li kiler Sekreteri kat lm t r.  

 28 Mart 2011 tarihinde Eski ehir Adliyesi kad n örgütlenme çal mas na Genel 
E itim Sekreteri  kat lm t r.  

 28 Mart 2011- 1 Nisan 2011 tarihlerinde, stanbul 3 Nolu ube örgütlenme 
çal malar na Genel Ba kan; stanbul 2 Nolu ube örgütlenme çal malar na Genel 
Mali Sekreter, Genel E itim Sekreteri,  stanbul 1 Nolu ube örgütlenme 
çal malar na Genel Hukuk ve T S Sekreteri, Mu la örgütlenme çal malar na Genel 
Örgütlenme Sekreteri, U ak ube örgütlenme çal malar na Genel Bas n Yay n 
Halk. li k. Sosyal ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r.  

 30 Mart  2011 tarihinde Antalya ube Ba kan m z Mustafa AYAR’ n annesinin 
vefat etmesi nedeniyle Genel Ba kan  Antalya’ya gitmi tir.  

 4-8 Nisan 2011 tarihlerinde, Burdur ve Isparta Örgütlenme Çal malar na Genel 
Sekreter  ile Genel Mali Sekreter, Erzincan’da örgütlenme çal malar na Gen. Huk. 
Ve Tis. Sekreteri  ile Genel E itim Sekreteri, Bursa Örgütlenme çal mas na Genel 
Bas. Yay. Halk. li k. Sosyal ve D  li kiler Sekreteri, Ayd n ve Denizli örgütlenme 
çal malar na Genel Örgütlenme Sekreteri  kat lm lard r.  

 11 Nisan 2011 K r ehir Örgütlenme Çal mas na Genel E itim Sekreteri  ve Genel 
Mali Sekreter  kat lm t r.  

 12-15 Nisan 2011 tarihlerinde K r ehir ve Nev ehir Örgütlenme Çal mas na Genel 
Mali Sekreter  kat lm t r.  

 11-14 Nisan 2011 tarihlerinde Afyon örgütlenme çal mas na Genel Sekreter, 
Kocaeli ve Sakarya ube örgütlenme çal malar na, Genel Örgütlenme Sekreteri  ile 
Genel Bas. Yay. Halk. li k. Sosyal ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r.  

 15 Nisan 2011 tarihinde Mu la Sigorta l Müdürlü ü’nde Performans 
Uygulamalar n n personelde yaratt  tahribat sonucu bir personelin l Müdürü’nü 
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öldürmesi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  önünde Merkezi, di er 
illerde l Müdürlükleri önünde bas n aç klamas  yap lm t r. SGK Çal anlar n n 
talepleriyle ilgili dilekçeler kurumlar na verilmesi sa lanm t r.  

 21 Nisan 2011 tarihinde Kanal B televizyonunda yay nlanan Habercinin Saati 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 18-22 Nisan 2011 tarihlerinde Bart n, Karabük ve Kastamonu örgütlenme 
çal malar na, Genel Örgütlenme Sekreteri  ve Genel Bas. Yay. Halk. li k. Sosyal 
ve D  li kiler Sekreteri; stanbul 1-2-3 Nolu ubelerin örgütlenme çal malar na 
Genel Mali Sekreter, Genel E itim Sekreteri,  Genel Huk. Ve T S Sekreteri  
kat lm lard r.   

 25 Nisan 2011 tarihinde Ankara 2 Nolu ube yöneticileri ile birlikte Genel E itim 
Sekreteri  K r kkale Adliyesinde örgütlenme çal mas  yapm t r.  

 25-29 Nisan 2011 tarihlerinde Edirne ve K rklareli örgütlenme çal malar na Genel 
Mali Sekreter , Çanakkale ube örgütlenme çal malar na Genel Sekreter  ve Genel 
Hukuk ve T S Sekreteri, Bolu ve Düzce Örgütlenme çal malar na Genel 
Örgütlenme Sekreteri  ve Genel Bas. Yay. Halk. li k. Sosyal ve D  li kiler 
Sekreteri kat lm lard r.  

 2-6 May s 2011 tarihlerinde zmir ube örgütlenme çal malar na Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 3-5 May s 2011 tarihinde, Yalova’da yap lan Güneydo u Avrupa EPSU/PSI ortak 
toplant s na Bas n Yay n Halk. li k. Ve Sosyal D  li kiler Sekreteri kat lm t r.  

 8 May s 2011 tarihinde Zonguldak ube Yöneticimiz An l ÇET N’in SGK 
çal anlar n sorun ve talepleri ile ilgili yapt  bas n aç klamas  nedeniyle, aç lan 
soru turmaya ili kin, Sosyal Güvenlik l Müdürü ile yap lan görü meye Genel 
Sekreter ve Genel Mali Sekreter  kat lm t r.  

 9-13 May s 2011 tarihlerinde Ankara Adliyesi örgütlenme çal mas na Genel Mali 
Sekreter  ve Genel E itim  Sekreteri  kat lm lard r.  

 24 May s 2011 tarihinde Dan tay’daki üyelerimizle, Genel Ba kan, Genel Sekreter, 
Genel E itim Sekreteri, Genel Mali Sekreter, Genel Huk. Ve T S Sekreteri  genel 
üye toplant s na kat lm lard r. 

 25 May s 2011 tarihinde Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Necla YILDIZ’la ilgili 
davan n aç lmamas  nedeniyle Ankara Barosu, Kad n Haklar  Kurulu, Kad n 
Platformuna ça r  yap larak Genel Merkezimizce Ankara Adliyesi önünde bas n 
aç klamas  yap lm , Ba savc ya talebimizle ilgili dosya sunulmu tur.  

 27 May s 2011 tarihinde Mu la/Fethiye’deki toplu tecavüz davas  ile ilgili 
duru maya, Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 29 May s 2011 tarihinde stanbul 1 Nolu ube E itim ve Kültür Sekreteri Gülsüm 
YILDIZ’ n gözalt na al nmas na nedeniyle Genel Merkezimizce Bas n Aç klamas  
yap lm t r. 
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 31 May s 2011 tarihinde Hopa’da Metin LOKUMCU’nun öldürülmesi ve gözalt lar  
protesto etmek nedeniyle AKP önünde yap lacak bas n aç klamas na MYK 
bütünlü ünde kat l m sa lanm , polisin müdahale etmesi nedeniyle yeri 
Temsilcilerimizden Turgay AKÇAY, Ekin Narin ÇOLAK, Hac  ÖZKAN ve 
Hüseyin GÖLPUNAR gözalt na al nm  olup MYK bütünlü ünde gözalt  ve dava 
süreci izlenmi tir. 

 31 May s 2011 tarihinde SGK’da ya anan sorun ve taleplerimizle ilgili, SGK 
Ba kanl  önünde Merkezi, l Müdürlükleri önünde ube ve Temsilciliklerimizce 1 
saat oturma eylemi yap larak, bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 1 Haziran 2011 tarihinde Kanal B televizyonunda yay nlanan Güncel program na 
Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 2 Haziran 2011 tarihinde;  tutuklanan stanbul 1 Nolu ube E itim ve Kültür 
Sekreteri Gülsüm YILDIZ’ n, serbest b rak lmas , Adalet Bakanl  önünde 
Merkezi, di er illerde ube ve Temsilciliklerimizce Adliye binalar  önünde bas n 
aç klamas  yap lm t r.  

 3 Haziran 2011 tarihinde Bursa ube Dayan ma Yeme ine Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 6-7-8 Haziran 2011 tarihlerinde, Erzincan’da Ya ar KIZILTU  ile ilgili davaya 
kat lmak ve örgütlenme çal mas  yapmak üzere Genel Mali Sekreter  
görevlendirilmi tir.  

 12 Haziran 2011 tarihinde yap lacak genel seçimlerde sand klarda ya anacak 
olumsuzluklara kar  ube ve Temsilciliklere yaz  yaz larak görev almalar , seçim 
izleme merkezleri kurulmas , varsa usulsüzlüklerin bildirilmesi istenmi tir.  

 15 Haziran 2011 tarihinde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 
çal anlar na yapt r lan 3 ayl k zorunlu fazla mesainin kar l  olarak bir ayl k 
ödeme yap lmas  nedeniyle fazla çal man n tamam n n ödenmesine ili kin Merkezi 
bas n aç klamas  yap lm t r.  

 15 Haziran 2011 tarihinde KESK Dan ma Meclisi Toplant s na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r.  

 17 Haziran 2011 tarihinde, Ulusal Kanal’da yay nlanan S n f Gözüyle program na 
Genel Ba kan  kat lm t r.  

 22-23-24 Haziran 2011 tarihlerinde;  Nev ehir Temsilcili imizden, Gazi BARAN’ n 
istifa etmesi nedeniyle, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Bas n Yay. Halk. li k. 
Sosyal ve D  li kiler Sekreteri, Nev ehir ve K r ehir’de örgütlenme çal mas  
yapm lard r.  

 28 Haziran 2011 tarihinde, Kanal B televizyonunda yay nlanan Habercinin Saati 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  
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 30 Haziran 2011 tarihinde, Eski ehir ube Mali Sekreteri Ahmet ASLAN’ n 
babas n n vefat  nedeniyle cenazeye kat lmak üzere Genel Mali Sekreter  Eski ehir’e 
gitmi tir.  

 1-2-3 Temmuz 2011 tarihinde KESK Ola an Genel Kuruluna kat l m sa lanm t r. 

 14-15 Temmuz 2011 tarihlinde Yalova’da yap lan PSI Güvencesiz Çal anlar 
raporunun haz rlanmas  için yap lan toplant ya Genel Bas n Yay. Ve Halk. li k. 
Sosyal ve D  li kiler Sekreteri kat lm t r.  

 19 Temmuz 2011 tarihinde, Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Necla YILDIZ’ n 
davas  talebimiz üzerine aç lm ,  aç lan davas n n ilk duru mas n n yap lmas  
nedeniyle Ankara Adliyesi önünde Merkezi bas n aç klamas  yap lm t r. 
Duru may , Genel Sekreter, Genel E itim  Sekreteri  ve Genel Mali Sekreter  
izlemi tir. 

 29 Temmuz 2011 tarihinde, Maliye Bakanl ’n n 22.07.2011 tarihli oluru ile fazla 
mesailerin turnikeye ba l  olarak ödenmesi ile ilgili Maliye Bakanl  önünde 
Merkezi bas n aç klamas  yap lm t r.  

 16 A ustos 2010 tarihinde yap lan ola anüstü Dan ma Meclisine MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 

 27-28-29 A ustos 2011 tarihlerinde Hakkari ube Ba kan m z Cahit BALIKES R’in 
gözalt na al nmas  nedeniyle Genel Ba kan, sendikam z Avukatlar ndan Selçuk 
KOZA AÇLI ile birlikte gözalt  ve mahkeme sürecini takip etmi lerdir.  

 1 Eylül 2001 tarihinde, Dünya Bar  günü nedeniyle Ankara’da yap lan bas n 
aç klamas na Genel Sekreter  kat lm t r.  

 14 Eylül 2011 tarihinde, Maliye Emekçilerinin sorun ve talepleri ile ilgili 
Defterdarl k ve Vergi Dairesi Ba kanl klar  önünde bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 15 Eylül 2011 tarihinde, Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Necla YILDIZ’ n 
davas na ili kin Merkezi bas n aç klamas  yap lm , duru may  Genel Sekreter  ve 
Genel E itim Sekreteri  izlemi , sendikam z n ve kad n örgütlerinin müdahillik 
talebi Mahkeme heyetince kabul edilmi tir.  

 17-18 Eylül 2011 tarihinde KESK Dan ma Meclisi toplant s na Merkez Yönetim 
Kurulumuzca kat l m sa lam t r.  

 21-22 Eylül 2011 tarihinde, Güvencesiz Çal maya ili kin Ankara’da yap lan PSI 
E güdüm Proje çal ma toplant s na Genel E itim Sekreteri  ve Genel Bas n Yay. 
Halk. li kiler Sosyal ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r. 

 29-30 Eylül- 1 Ekim 2011 tarihlerinde 5. Dönem 2.MTK toplant s  
zmir/Gümüldür’de yap lm t r.  

 6 Ekim 2011 tarihinde 5.Ola an Genel kurul karar  olmas  nedeniyle; Genel 
Merkeze bina al nmas yla ilgili Halk Sigorta A.  taraf ndan aç lan ihaleye Genel 
ba kan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri, Genel Mali Sekreter  
kat lm t r.  
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 13 Ekim 2011 tarihinde zmir’de görülen KESK davas na Genel Ba kan, Genel 
Sekreter  ve Genel Örgütlenme Sekreteri  ve Genel Bas n Yay n Sekreteri 
kat lm t r. 

 13 Ekim 2011 tarihinde Adliye Binalar na kurulan baz istasyonlar  ile ilgili imza 
kampanyas  metni ube ve Temsilciliklerimize iletilmi tir.  

 14 Ekim 2011 tarihinde i yeri temsilcimiz Necla YILDIZ’ n duru mas na kat l m 
sa lanm t r.  

 20 Ekim 2011 tarihinde Sendikam z n Kamuda Güvencesiz Çal ma ile ilgili 
Konferans  Adana’da yap lm t r. Konferansa Bas n Yay n Halkla li kiler ve D  
li kiler Sekreteri kat lm t r.  

 25 Ekim 2011 tarihinde zmir yeri Temsilci E itimi yap lm t r.  

 1 Kas m 2011 tarihinde Ankara ubeleri Temsilci E itimi yap lm t r.   

 16 Kas m 2011 tarihinde Ek Ödemelerin Maa lara dahil edilmesiyle ilgili 
dilekçelerin Genel Merkezde toplanarak, 21 klasör (6969 adet)  Dilekçe 
Ba bakanl a, merkezi bas n aç klamas  yap larak teslim edilmi tir.  

 Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmen Yard mc l  ve cra Memurlu u kadrolar n n 
kurum içinden de erlendirilmesi talebiyle haz rlanan dilekçeler TBMM’ne 
gönderilmek üzere, ube ve Temsilciliklerimize iletilmi tir.  

 18 Kas m 2011 tarihinde Hopa eylemlerine kat ld klar  ve gözalt na al nd klar  
gerekçe gösterilerek Ankara Adliyesi i yeri temsilcilerimiz Fatma Ekin NAR N, 
Turgay AKÇAY’ n memuriyetten men edilmeleri ile ilgili ba lat lan soru turma 
nedeniyle suç duyurusunda bulunulmu , merkezi olarak Bas n Aç klamas  
yap lm t r. 

 19-20 Kas m 2011 tarihinde yap lan KESK Genel Meclis toplant s na Genel Ba kan  
kat lm t r. 

 23 Kas m 2011 tarihinde Van depremi nedeniyle Genel Ba kan  Van’a gitmi , Van’a 
dayan mada bulunmu , ube ve Temsilciliklerimiz örgütsel dayan ma sa lam t r.  

 23 Kas m 2011 tarihinde stanbul 1 Nolu ube yöneticimiz Gülsüm Y ld z’ n serbest 
b rak lmas yla ilgili Bas n Toplant s  yap lm t r.  

 24-30 Kas m 2011 tarihlerinde TBMM’de grubu bulunan siyasi parti Grup 
Ba kanl klar na, Çal ma Örgütü ILO, PSI ve EPSU’ya dosya iletilmi tir. ube ve 
Temsilciliklerimizce Resmi Yaz lar n n, Adalet Bakanl ’na gönderilmesi 
sa lanm , faks çekilmi tir.  

 26 Kas m 2011 kad na yönelik iddete kar  N.Ç davas n n görüldü ü KESK’in 
Siirt’te yapt  Bölge Mitingine Genel Sekreter  kat lm t r. 

 26-27 Kas m 2011 tarihlerinde stanbul ubeleri Genç Kadro e itimi yap lm t r.  
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 28 Kas m 2011 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu yeri temsilcimiz Ahmet 
TURAN’ n gözalt na al nmas  nedeniyle görevden uzakla t rma talebi üzerine SGK 
kurum Ba kanl nda merkezi bas n aç klamas  yap lm t r.  

 29 Kas m 2011 tarihinde Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Civan YILDIRIM’ n 
evinin önünden kaç r lmaysa çal lmas , muhbirlik teklif edilmesiyle ilgili Savc l a 
suç duyurusunda bulunulmu , merkezi bas n aç klamas  yap lm t r.  

 Merkez Yönetim Kurulumuzca 5 Aral k 2011 tarih ve 198 say l  kararla 
Belçika/Brüksel Büyükelçili i’nde çal an Hülya ASLAN’a sendikam z ad na 
yurtd ndaki i yerlerimizde faaliyette bulunmak üzere yetki verilmi tir.  

 1 Aral k 2011 tarihinde, stanbul 1 Nolu ube Yöneticimiz Gülsüm YILDIZ’ n 
serbest b rak lmas yla ilgili Adalet Bakanl  önünde merkezi bas n aç klamas  
yap lm t r.  

 19 Aral k 2011 tarihinde, Kanal B televizyonunda yay nlanan Güncel adl  canl  
yay n program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 20 Aral k 2011 tarihinde, Ulusal Kanal’da  canl  yay nlanan S n f Gözüyle 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 21 Aral k Grevine ube ve Temsilciliklerimizin kitlesel kat l m  sa lanm t r. 

 21 Aral k 2011 Grevine Genel Ba kan , Mersin’de kat lm t r 

 22 Aral k 2011 tarihinde silikozis hastas  kot kumlama i çilerinin hastal klar n n 
meslek hastal  say lmas  ile ilgili kamuoyu olu turmak ve mecliste taleplerini 
iletmek üzere Ankara’ya gelen i çileri, Genel E itim Sekreteri , SGK i yeri 
temsilcileriyle birlikte Petrol-  ubesinde ziyaret ederek, Genel Merkez ad na 
dayan ma duygular n  ifade etmi tir.   

 28 Aral k 2011 tarihinde Genel Merkeze al nan binan n tadilat yla ilgili teklif 
verilmesi ilan ,  Ankara 1-2 Nolu ubelerinde ve Genel Merkez binas nda ilan edildi. 
Kapal  zarf usulüyle en dü ük teklifi veren Avatar n . Tic. Lmt. ti. ile sözle me 
yap ld .  

 29 Aral k 2011 tarihinde Necla YILDIZ davas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 18 Ocak 2012 de, E it e E it Ücret mücadelemiz 666 Say l  Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile yeni bir boyut kazanmas  nedeniyle, Defterdarl k /Vergi Dairesi 
ba kanl klar  önünde bas n aç klamalar  yap lm t r.  

 19 Ocak 2012 tarihinde Diyarbak r ube Ba kan  Edip B NB R’in Kütahya/ aphane 
ilçesine sürgün edilmesi nedeniyle Diyarbak r Adliyesi önünde Bas n Aç klamas  
yap lm t r. Bas n aç klamas na Genel Ba kan, Genel Sekreter, Genel Örgütlenme 
Sekreteri  kat lm t r. PSI ve EPSU’ya yaz  yaz lm , dava aç lm t r.  

 20 Ocak 2012 tarihinde stanbul 1 Nolu ube Yöneticimiz Gülsüm YILDIZ’ n ilk 
duru mas  olmas  nedeniyle Merkezi Bas n aç klamas  yap lm , ube Yöneticimiz 
ilk duru mada serbest b rak lm t r. 
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 20 Ocak 2012 tarihinde Diyarbak r ube Ba kan  Edip B NB R’in sürgünü ile ilgili 
Adalet Bakanl na, Adli Yarg  Adalet Komisyonu’na, ube ve Temsilciliklerimize 
faks çekilmi tir.  

 Adalet Bakanl  toplu ta ma ücretlerinin eksik ödenmesiyle ilgili faks metni ube 
ve temsilciliklerimize gönderilmi tir.  

 25 Ocak 2012 tarihinde Defterdarl k/Vergi Dairesi Ba kanl klar  önünde bas n 
aç klamalar  yap larak Ba bakanl a, Maliye Bakanl na ve l Milletvekillerine 
mektup gönderilmi tir.  

 17 Ocak 2012 tarihinde, Bursa ube üyemiz Kenan SUNGUR’un annesinin  vefat  
nedeniyle cenaze törenine Genel Ba kan  kat lm t r.  

 29 Ocak 2012 tarihinde Bal kesir ube Genel Kuruluna Genel Mali Sekreter  
kat lm t r.  

 1 ubat 2012 tarihinde i yerleri önünde bas n aç klamalar  yap lm , 
yemekhanelerde bildiriler okunmu tur. 

 4 ubat 2012 tarihinde stanbul 1 Nolu ube Genel Kuruluna Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 8 ubat 2012 tarihinde, Maliye’de e it i e e it ücretle ilgili A HM’e dava aç lmak 
üzere haz rlanan dilekçe örnekleri PTT önlerinde bas n aç klamalar  yap larak 
gönderilmesi sa lanm t r. 

 14 ubat 2012 tarihinde, Ulusal Kanal’da canl  olarak yay nlanan S n f Gözüyle 
program na Genel Ba kan  kat lm t r.  

 15 ubat 2012 tarihinde 1 saat i e geç gidilerek 12-13 aras  bordrolar yak lm t r. 

 5 ubat 2012 tarihinde D SK ve KESK’e ba l  sendika yöneticileri ile birlikte, 
Roboski’ye taziye ve dayan maya Genel Merkez ad na Genel Sekreter  kat lm t r.  

 18 ubat 2012 tarihinde, 4688 Say l  Yasa ve Genel Sald r lar n örgütsel bütünlük 
içerisinde de erlendirilmesi için Dan ma Meclisinin toplanmas  ile ilgili KESK’e 
yaz  yaz lm t r. 

 20 ubat 2012 tarihinde Müba irlerin Genel dare Hizmetleri s n f na al nmalar  
talebiyle illerde Adliye önlerinde, Ankara’da Adalet Bakanl  önünde Merkezi 
Bas n aç klamas  yap larak i yerlerinden toplanan dilekçeler Meclis Adalet 
Komisyonu üyelerine faks çekilmi tir.  

 22 ubat 2012 tarihinde 1 günlük Grev yap lm t r.  

 20-24 ubat 2012 tarihlerinde vergi haftas  nedeniyle protestolar yap lm t r.  

 25  ubat 2012 tarihinde  stanbul 3 Nolu ube Genel Kuruluna Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 3 Mart 2012 tarihinde zmir ube Genel Kuruluna Genel Bas n Yay n Halkla 
li kiler ve D  li kiler Sekreteri kat lm t r.  
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 8 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kad nlar Günü olmas  nedeniyle, özel say  
ç kar lm t r. 

 14 Mart 2012 tarihinde, KESK’in ald  karar gere i  13-14 Ekim tarihinde AKP 
önlerine yürüyü le ilgili Adana ubeler Platformu üyelerine aç lan davaya, ayn  gün 
i yerinde örgütlenme çal malar na Genel Sekreter  kat lm t r.  

 18 Mart 2012 tarihinde, Diyarbak r’da yap lan Newroz Mitingine Genel Ba kan  
kat lm t r.  

 10 Nisan 2012 tarihinde, Ulusal Kanal’da canl  olarak yay nlanan S n f Gözüyle 
program na Genel Ba kan m z  kat lm t r.  

 10-13 Nisan 2012 tarihlerinde, stanbul Ça layan Adliyesinde örgütlenme 
çal mas na, stanbul 2 Nolu ube Yöneticileri ile Genel E itim Sekreteri  ve Genel 
Mali Sekreter  kat lm t r.  

 1 May s 2012 tarihinde, stanbul Taksim’deki 1 May s Mitingine Genel Mali 
Sekreter, Genel Hukuk ve Tis Sekreteri, zmir’de Genel Bas n Yay n Halk. li k. Ve 
D  li kiler Sekreteri, di er MYK üyeleri Ankara’da kat lm t r.  

 3-4-5 May s 2012 tarihlerinde Bükre ’te yap lan EPSU Kongresine sendikam z 
ad na  Genel E itim Sekreteri  kat lm , toplant  masraflar  EPSU taraf ndan 
kar lanm t r. 

 6 May s 2012 tarihinde, Deniz Gezmi  ve arkada lar n n idam edili lerinin 
40.y l nda,  mezarlar  ba nda yap lan anma törenine Genel Sekreter  kat lm t r.  

 9 May s 2012 tarihinde, TOGO i çilerinin i yerindeki direni lerine destek vermek 
üzere düzenlenen ziyarete, Genel Sekreter  ile Genel E itim Sekreteri  kat lm t r.  

 

KESK LE L K LER M Z VE YÜRÜTÜLEN ÖRGÜTSEL 
ÇALI MALARIMIZ 

 
 8 May s 2010 tarihinde, KESK ve D SK taraf ndan yap lan “Güvencesiz Çal ma 

Güvencesiz Gelecektir” konulu Sempozyum’a Genel Sekreter, Genel E itim 
Sekreteri  kat lm t r. 

 10 May s 2010 tarihinde, KESK’te 26 May s Grevi ile ilgili yap lan haz rl k 
toplant s na Genel Ba kan  kat lm t r.  

 12 May s 2010 tarihinde, uzun süredir kay p olan E itim Emekçisi Mehmet Ali 
Ürkmez’le ilgili yap lan ara t rman n derinle tirilmesi sa lamak ve olay yerinde 
incelemelerde bulunmak yetkililerle görü melerde bulunmak üzere KESK ve ba l  
Sendika MYK üyeleri ile Eski ehir’e gidilmi tir. Bu çal mada Sendikam z ad na 
Genel ba kan , Genel Sekreter, Genel Mali Sekreter  ile Genel Bas n Yay n D  
li kiler Sekreteri ve Ankara 1 Nolu ube Ba kan m z ve KESK Dönem Sözcüsü 

kat lm t r.  
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 18 May s 2010 tarihinde Dünya Kad n Yürüyü üne ili kin haz rl klar, kre  ve 
ebeveyn izni kampanyas n n eylem program , kad na yönelik iddete kar  öneriler 
gündemli KESK kad n toplant s na Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri  
kat lm t r.  

 22 May s 2010 tarihinde, Zonguldak’ta maden kazalar nda yitirdi imiz emekçiler, 
i güvenli i ve güvencesizlikle ilgili olarak Zonguldak’ta KESK ve ba l  Sendika 
yöneticilerinin kat l m yla yap lan ziyaret ve aç klamaya Genel Ba kan , Genel 
E itim Sekreteri  ile Genel Mali Sekreter  kat lm t r. 

 26 May s 2010 tarihinde, 4 Konfederasyon taraf ndan 22 ubat 2010 tarihli 
toplant da al nan karar nedeniyle, TEKEL i çileriyle dayan ma ve çal ma ya am na 
ili kin temel taleplere yönelik 1 günlük genel grevin, di er sendikalar n 1 saatle 
s n rlamalar na kar n Konfederasyonumuzun kararl  duru u ile ülke genelinde pek 
çok i yerinde kitlesel eylemlere dönü mü tür. Sendikam z n kararl  duru u ve kimi 
çal malar  bu eylemin kitlesel gerçekle mesinde etkili olmu tur. 

 26 May s 2010 tarihinde Ses Ankara ube Yöneticisi Seher TÜMER’in ceza 
almas n  protesto etmek amac yla imza kampanyas  örgütsel bütünlük içerisinde 
sürdürülmü tür.  

 15 Haziran 2010 tarihinde KESK bütünlü ünde 657 say l  yasa’da yap lan 
de i ikliklere ve KESK Örgütlenme ve E itim Sekreteri Akman im ek, SES MYK 
üyesi Meryem Özsö üt ile BES Ankara 1 Nolu ube Yöneticisi Ahmet 
Danac o lu’nun gözalt na al nmalar na kar  tüm illerde AKP’ye yürünerek, kitlesel 
protesto gösterileri örgütlenmi , Merkez Yönetim Kurulunca kat l m sa lanm t r. 

 16 Haziran 2010 tarihinde stanbul‘da e inden ayr lmak istedi i için kocas  
taraf ndan öldürülen Dilek Da tano lu’nun duru mas na kat l m sa lanmas  için 
ça r  yap ld . 

 18 Haziran 2010 tarihinde KESK Örgütlenme ve E itim Sek. Akman im ek ile 
ube Yöneticimiz Ahmet Danac o lu serbest b rak lm , SES MYK üyesi Meryem 

Özsö üt tutuklanm , gözalt  ve dava süreci Merkez Yönetim Kurulumuz 
bütünlü ünde takip edilmi tir.  

 16 ve 17 Haziran 2010 tarihlerinde gözalt na al nan KESK ve ba l  sendika 
yöneticilerinin serbest b rak lmas  için kitlesel protestolarla bas n aç klamalar na 
Merkez Yönetim Kurulunca kat l m sa lanm t r.  

 2 Temmuz 2010 tarihinde Sivas Katliam n  anma etkinli ine Merkez Yönetim 
Kurulumuzca kat l m sa lanm t r. 

 6 Temmuz 2010 tarihinde KESK’in Ba bakanl k önünde TMK ma duru çocuklar 
‘ta  atan çocuklar’ ile ilgili bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 8 Temmuz 2010 tarihinde EMO genel Merkezinde yap lan ve KESK’e ba l  
sendikalar n Web sayfalar n n niteli inin artt r lmas na yönelik çal maya Genel 
Bas n Yay n Sekreteri kat lm t r. 
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 8 Temmuz 2010 tarihinde BTS’nin 15-16 Aral kta 25 Kas m grevi nedeniyle aç a 
al nan demiryolu emekçileriyle dayan ma amaçl  grevine kat l m nedeniyle aç lan 
davaya MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 15 Temmuz 2010 tarihinde KESK olarak yap lan yüzdelik zamlar n ve ayn  gün 
sabaha kar  gözalt na al nan KESK Genel E itim ve Örgütlenme Sekreteri Akman 

M EK, SES MYK üyesi Meryem ÖZSÖ ÜT ile BES Ankara 1 Nolu ube 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet DANACIO LU’nun gözalt na al nmas n n protesto 
eylemine kat l m sa lanm t r.  

 16 ve 17 Temmuz 2010 tarihlerinde KESK Genel örgütlenme Sekreteri ba ta olmak 
üzere di er tutuklu KESK’lilerin serbest b rak lmas  için yap lan bas n aç klamas na 
MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 20 Temmuz 2010 tarihinde TTB taraf ndan “i çi sa l  i  güvenli i” ne yönelik 
düzenlemelerin yer ald  Torba Yasa’ya yönelik TBMM önünde yap lan eyleme 
MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 31 Temmuz 2010 tarihinde KESK’in “tutuklu üyelerle dayan ma” için her ay n son 
cumartesi günü yap lan oturma eylemi ve bas n aç klamalar na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 

 14 A ustos 2010 tarihinde T S sürecine yönelik KESK taraf ndan yap lan bas n 
toplant s na Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 1 Eylül Dünya Bar  günü çerçevesinde yap lan mitinglere MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 

 4 Eylül’de yap lan Anayasaya Hay r Mitingine Genel Sekreter, Genel E itim 
Sekreteri  ve Genel Mali Sekreter  kat lm t r. 

 15 Eylül 2010 tarihinde KESK’li tutuklularla dayan ma eylemine MYK’ca kat l m 
sa lanm t r.  

 18 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da Bar  Meclisi taraf ndan düzenlenen Bar  
Yürüyü üne MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 22 Eylül 2010 tarihinde KESK Kat n toplant s na Genel Sekreter ve Genel E itim 
Sekreteri  kat lm t r. 

 25 Eylül 2010 tarihinde KESK’li tutuklularla ilgili yap lan oturma eylemi ve bas n 
aç klamalar na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 15 Ekim 2010 tarihinde, polis taraf ndan vurularak öldürülen erzan KURT’un 
Eski ehir’de yap lan duru mas na Genel Ba kan, Genel Sekreter ve Genel Bas n 
Yay n ve Halkla li kiler ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r.  

 18 Ekim 2010 tarihinde, KESK üye ve yöneticilerinin de aralar nda bulundu u 
Diyarbak r’da görülecek davaya sendikam z ad na Genel Sekreter kat lm t r.  

 25 Ekim 2010 tarihinde, KESK E itim Örgütlenme Sekreteri Akman im ek, SES 
MYK üyesi Meryem Özsö üt’ün Ankara’da görülen davas na MYK’ca  kat l m 
sa lam t r.  
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 30 Ekim 2010 tarihinde, KESK’li tutuklularla ilgili Ankara’da yap lan Bas n 
Aç klamas  ve oturma eylemine Genel Sekreter ve Genel E itim Sekreteri kat lm t r  

 26 Kas m 2010 tarihinde Genel Ba kan  ve Genel Örgütlenme Sekreteri, tutuklu 
bulunan SES üyesi Özcan KEKEÇ’in  zmir’de devam eden davas na kat lm t r.  

 2 Aral k 2010 tarihinde D SK’in “Asgari Ücret Kaç Simit” ad  alt nda ÇSGB 
önünde yap lan bas na aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 14 Aral k 2010 tarihinde KESK’in Torba Yasa ile ilgili TBMM Dikmen Kap s  
önündeki Bas n Aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 28 Aral k 2010 tarihinde SES MYK üyesi Meryem ÖZSÖ ÜT’ün Ankara 
Adliyesindeki duru mas na Merkez Yönetim Kurulumuzca kat l m sa lanm t r.  

 4 Ocak 2011 tarihinde KESK’in torba yasa ile ilgili TBMM önünde yap lan bas n 
aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 01 ubat 2011 tarihinde, Torba Yasa’ya kar  stanbul Yürüyü  Kolu’na Genel 
E itim Sekreteri, Diyarbak r Yürüyü  Kolu Genel T S ve Hukuk Sekreteri; Trabzon 
Yürüyü  Kolu’na Genel Ba kan ile Genel Mali Sekreter, zmir Yürüyü  Kolu’na da 
Bas n Yay. Halk. li k., Soysal D  li k. Sekreteri kat lm lard r.  

 3 ubat 2011 tarihinde KESK, D SK, TTB ve TMMOB ve TÜRK ’e ba l  
Sendikalar ve demokrasi güçleriyle birlikte yap lan Ankara Mitingi’ne sendikam z n 
kitlesel kat l m  sa lanm t r.  

 4 ubat 2011 tarihinde, 8 Mart Eylem ve Etkinlik program  olu turmak üzere, 
KESK’teki kad n toplant s na Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 9 ubat 2011 tarihinde KESK’te 4688 Say l  Yasa ile ilgili toplant ya Genel T S ve 
Hukuk Sekreteri  kat lm t r.  

 8 Mart 2011 tarihinde Dünya Emekçi Kad nlar günü nedeniyle Ankara’da yap lan 
mitinge Genel Sekreter  ve Genel E itim Sekreteri  kat lm t r. 

 15 Mart 2011 tarihinde SES üyesi i yeri temsilcisi Özlem HO NAM’ n i yerinde 
Ömer EYC L taraf ndan fiziki iddete maruz kalmas  nedeniyle, Ankara Adliyesinde 
görülen davaya Genel Sekreter  kat lm t r. 

 19 Mart 2011 tarihinde, bas na yönelik operasyonlar nedeniyle Ankara’da yap lan 
Gazetecilere Özgürlük yürüyü üne MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 9 Nisan 2011 tarihinde HES’lere Nükleer Termik Santrallere Hay r Mitingine 
MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 13 Nisan 2011 tarihinde stanbul’da görülen TÖP davas na Genel Ba kan kat lm t r.  

 26 Nisan 2011 tarihinde KESK Kad n Yürüyü ü ile ilgili Urfa’da görülen davaya 
Genel Ba kan kat lm t r. 

 1 May s 2011 tarihinde, birlik, mücadele, dayan ma günü nedeniyle yap lan 
mitinglerine sendikam zca kitlesel kat l m sa lanm t r. 
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 15 May s 2011 tarihinde TMMOB’un Haklar m z Gelece imiz, Halk m z Ülkemiz 
için Ankara’day z mitingine MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 25 May s 2011 tarihinde KESK’te yap lan sendikalar m z n açt  davalar, KESK 
hukuk dairesi çal malar , toplu sözle me süreci ile ilgili toplant ya Genel T S ve 
Huk. Sekreteri  kat lm t r.  

 30 May s 2011 tarihinde ESM’nin Eski Genel Ba kan  Kemal BULUT’un görev yeri 
de i ikli i nedeniyle Zonguldak’ta yap lan bas n aç klamas na Genel Ba kan ve 
Genel Mali Sekreter kat lm t r.  

 31 May s 2011 tarihinde Hopa olaylar n  Protesto etmek için yap lan bas n 
aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 3 Haziran 2011 tarihinde TEKEL i çileriyle dayan ma amac yla 1 Nisan 2010 
tarihinde yap lan eylemle ilgili 111 ki inin yarg land  davaya MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 

 8 Haziran 2011 tarihinde Kad n ve Aileden sorumlu Devlet Bakanl n n yerine Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanl n n kurulmas  nedeniyle yap lan bas n aç klamas na 
MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 7 Haziran 2011 tarihinde Mad mak Utanç Müzesi Olacak talepli mitinge MYK’ca 
kat l m sa lanm t r. 

 11 Haziran 2011 tarihinde Dev Sa l k- ’in 129 gündür direni te olan i çilerle 
dayan mak için yap lan merkezi Ankara mitingine MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 22 Haziran 2011 tarihinde KESK’li tutuklularla ilgili Ba bakanl k önünde yap lan 
bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 8 Temmuz 2011 tarihinde KESK’ yönetici ve üyelerinin zmir’de görülen dava 
duru mas na Genel Bas n Yay. Ve Halk. li k. Sosyal ve D  li kiler Sekreteri 
kat lm t r.  

 17 Temmuz 2011 tarihinde Kamusal, Paras z, Demokratik, Nitelikli E itim Örgütlü 
Güvenceli Çal ma Hakk  ve Demokratik ya am talebiyle yap lan eylemle ilgili 
aç lan davan n duru mas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 29 Temmuz 2011 tarihinde KESK’te yap lan T S ve Hukuk Sekreterleri toplant s na 
kat lm t r. 

 15 A ustos 2011 tarihinde T S süreciyle ilgili yap lan bas n aç klamas na MYK’ca 
kat l m sa lanm t r. 

 22 A ustos 2011 tarihinde E itim-Sen Kad n E itimci Seminerine Genel Sekreter, 
Genel E itim Sekreteri kat lm t r. 

 24 A ustos 2011 tarihinde Türkiye Gazeteciler Sendikas ’n n Anadolu Ajans  
önündeki bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 12 Eylül 2011 tarihinde Ankara’da yap lan Darbe ile Yüzle iyoruz Mitingi’ne Genel 
Sekreter kat lm t r. 
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 17 Eylül 2011 tarihinde Kad nlar Sava a Kar  Bar  stiyor Mitingine Genel 
Sekreter, Genel E itim Sekreteri  kat lm , ayn  gün TTB, SES’in Kamu Hastane 
Birlikleri yasas  ile ilgili Sa l k Bakanl  önündeki bas na aç klamas na MYK’ca 
kat l m sa lanm t r.  

 21-22-23 Eylül 2011 tarihlerinde, 8 Ekim Merkezi Ankara Mitingini örgütlemek 
üzere;  KESK l Gezileri Program  çerçevesinde, Trabzon, Ordu, Giresun ve Samsun 
gezilerine Genel Mali Sekreter, 23 Eylül 2011 tarihinde, Zonguldak KESK l 
Program na Genel Bas n Yay n Halk. li kiler Sosyal ve D  li kiler Sekreteri 
kat lm t r. 

 8 Ekim 2011 tarihinde KESK’in “ nsanca Bir Ya am için, E it-Özgür-Demokratik 
Bir Türkiye” iar yla gerçekle tirdi i Merkezi Ankara Mitingine Örgütsel bütünlük 
içerisinde kat l m sa lanm t r.  

 12 Ekim 2011 tarihinde KESK’in tüm illerde “Grevsiz Toplu Sözle me, Toplu 
Sözle mesiz Sendika Olmaz” iar yla merkezi yerlere me aleli yürüyü  ve oturma 
eylemlerine kat l m sa lanm t r. 

 14 Ekim 2011 tarihinde KESK’in 4688 Say l  yasa ile ilgili,  tüm illerde AKP il 
binalar na me aleli yürüyü  ve bina önünde oturma eylemine ve yap lan bas n 
aç klamas na kat l m sa lanm t r.  

 24 Ekim 2011 tarihinde Van Depremi nedeniyle, dayan ma amaçl  KESK heyetiyle 
birlikte Genel Ba kan Van’a gitmi tir. 

 15 Kas m 2011 tarihinde KESK’te T S Hukuk Sekreterleriyle yap lan toplant ya 
Genel T S Hukuk Sekreteri kat lm t r. 

 24 Kas m 2011 tarihinde Kad na Yönelik iddete kar  Mücadele ve Dayan ma 
Günü nedeniyle me aleli yürüyü e Genel Sekreter kat lm t r.  

 30 Kas m 2011 tarihinde KESK davas nda ceza verilmesi nedeniyle ilgili karar  
protesto etmek için yap lan bas n aç klamalar na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 1 Aral k 2011 tarihinde KESK’te yap lan Örgütlenme Sekreterleri toplant s na Genel 
Örgütlenme Sekreteri kat lm t r. 

 3 Aral k 2011 tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin kald r lmas , Terörle Mücadele 
Yasas n n kald r lmas  ile ilgili yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r.  

 2-3-4 Aral k 2011 tarihlerinde Ankara’da yap lan 2. çi Sa l  Güvenli i 
Kongresine Genel E itim Sekreteri kat lm t r.  

 9 Aral k 2011 tarihinde, 21 Aral k Grevi kamuoyu ile payla mak üzere yap lan bas n 
aç klamalar na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 16 Aral k 2011 tarihinde nsan Haklar  Haftas  etkinlikleri çerçevesinde, nsan 
Haklar  Derne i taraf ndan yap lan Bas n aç klamas na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 
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 17 Aral k 2011 tarihinde KESK’in anl urfa’da artan bask , sürgün ve cezalara kar  
Bölge Mitingine Genel Mali Sekreter kat lm t r.  

 21 Aral k 2011 Grevi nedeniyle KESK’in il programlar na; 

- 13-16 Aral k 2011 tarihlerinde, Mu la-Ayd n-Manisa-U ak’ta Genel Bas n Yay. 
Halkla li kiler ve D  li kiler Genel Sekreteri Musa Sever, 

- 12-16 Aral k 2011 tarihlerinde Batman-Diyarbak r-Mardin-Urfa’da Genel Mali 
Sekreter, 

- 13-16 Aral k 2011 tarihlerinde Kayseri-Sivas-Amasya-Tokat’ta Genel 
Örgütlenme Sekreteri , 

- 13-16 Aral k 2011 tarihlerinde Mersin-Hatay- skenderun’da Genel Sekreter 
çal ma yürütmü , 

Ayr ca, 21 Aral k Grevine, sendikam z n Maliye ve SGK Kurumlar n n kitlesel 
kat l m  sa lanm t r. 

 21 Aral k 2011 tarihinde, 21 Aral k Grevine Genel Ba kan Mersin’de kat lm t r.  

 5 Ocak 2012 tarihinde, KESK’te yap lan Sendika Genel Örgütlenme Sekreterleri 
toplant s na kat lm t r.  

 11 Ocak 2012 tarihinde KESK’in Kad n ve Aile Bireylerinin iddetten Korunmas na 
dair yasa tasar s  ile ilgili bas n toplant s na Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri 
kat lm t r.  

 26 Ocak 2012 tarihinde KESK’in T S talepleriyle ilgili bas n aç klamas na MYK’ca 
kat l m sa lanm t r.  

 28-29 Ocak 2012 tarihinde KESK Kad n Meclisi toplant s na Genel Sekreter ve 
Genel E itim Sekreteri kat lm t r.  

 31 Ocak 2012 tarihinde, D SK’in 2821-2822 Say l  Yasalarda de i iklik yap lmas na 
ili kin ÇSGB önünde yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 2 ubat 2012 tarihinde KESK’in Grevsiz Toplu  Sözle me, Toplu  Sözle mesiz 
Sendika olmaz iar yla TBMM önündeki bas n aç klamas na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r. 

 KESK’te Olanaklar n Ortakla t r lmas  Komisyonu toplant lar na Genel Mali 
Sekreter kat lm t r.  

 13 ubat 2012 tarihinde, KESK Kad n Sekreteri Canan ÇALA AN, Tüm Bel-Sen 
Kad n Sekreteri Güler ELVEREN, KESK eski Kad n Sekreteri Songül 
MORSÜMBÜL, sendikam z eski MYK üyesi Leman K RAZ, Ses Kad n Sekreteri 
Bedriye YORGUN, E itim-Sen’den Hatice BEYD LL  KAHRAMAN, Evrim 
ÖZDEM R O RA , Güldane ERDO AN, Meral HIZ, Nezahat ASLAN ve efika 

M EK, SES’ten Hülya MEND LL O LU, Nur at YE L, Belk s YURTSEVER 
gözalt na al nmalar  nedeniyle, MYK’ca Konfederasyonumuz, SES ve Tüm Bel-Sen 
ziyaret edilmi , Ankara Yüksel Caddesinde yap lan bas n aç klamas na kat l m 
sa lanm t r.  



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
70 

 14 ubat 2012 tarihinde, gözalt larla ilgili SES Genel Merkezinde, Sendikalar n 
Genel Ba kan veya Genel Sekreterlerle yap lan toplant ya Genel Sekreter  
kat lm t r. 

 16 ubat 2012 tarihinde, gözalt na al nan KESK’li kad nlar n savc l k ifadesi için 
Ankara Adliyesi’nde günboyu yap lan protesto eylemine MYK’ca kat l m 
sa lanm , savc l k ifadelerinden sonra, KESK Kad n Sekreteri Canan ÇALA AN, 
Tüm Bel-Sen Kad n Sekreteri Güler ELVEREN, Ses Kad n Sekreteri Bedriye 
YORGUN, E itim-Sen’den Hatice BEYD LL  KAHRAMAN, Evrim ÖZDEM R 
O RA , Güldane ERDO AN, SES’ten Hülya MEND LL O LU, Nur at YE L, 
Belk s YURTSEVER tutuklanm , 5 kad n yöneticimizde tutuksuz yarg lanmak 
üzere serbest b rak lm t r.  

 17 ubat 2012 tarihinde, tutuklular n serbest b rak lmas  ile ilgili KESK’in Ankara 
AKP il binas  önünde yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 26 ubat 2012 tarihinde, KESK’in öncülü ünde düzenlenen Korkmuyoruz / 
Susmuyoruz / Teslim Olmayaca z stanbul Bölge Mitingine Genel Ba kan 
kat lm t r.  

 2 Mart 2012 tarihinde, Kad na Yönelik iddet, Kad n Cinayetleri ve tutuklamalarla 
ilgili, KESK’li kad n tutuklulara postahanelerden kartpostal gönderilmesine Genel 
Sekreter kat lm t r.  

 7 Mart 2012 tarihinde KESK’li tutuklu kad nlarla dayan ma için, Sincan Cezaevi 
önünde yap lan bas n aç klamas na Genel Sekreter kat lm t r. 

 8 Mart 2012 tarihinde, Dünya Emekçi Kad lar Günü nedeniyle, “Esnek Güvencesiz 
Çal maya, Kad n Cinayetlerine, Kad na Yönelik iddete, Bask  ve Tutuklamalara 
ve Sava a Kar ” yap lan mitinge Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri  
kat lm t r.  

 11 Mart 2012 tarihinde, Türkiye Sa l k Hakk  Meclisi toplant s na MYK’ca kat l m 
sa lanm t r.  

 13 Mart 2012 tarihinde, Sivas Davas n n zamana m na u ramas na ili kin görülen 
dava duru mas n  protesto eylemine MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 13 Mart 2012 tarihinde, tutuklanan KESK üyelerinin gözalt na al nmalar n n 
aydönümü olmas  nedeniyle Adalet Bakanl  önünde yap lan bas n aç klamas na 
Genel Mali Sekreter, Genel Hukuk ve T S Sekreterimiz ile Genel E itim Sekreteri 
kat lm t r.  

 21 Mart 2012 tarihinde, Newroz nedeniyle Diyarbak r’da düzenlenen bölge mitinge 
Genel Ba kan kat lm t r.  

 25 Mart 2012 tarihinde, 4+4+4+4 E itim Yasas  ve 4688 say l  yasaya kar  28-29 
Mart Eylem karar n  kamuoyu ile payla mak üzere, KESK Genel Ba kan  ve 
Sendika Genel Ba kanlar ndan olu an heyetle yap lan Bas n Toplant s na Genel 
Ba kan kat lm t r.  
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 28-29 Mart 2012 tarihlerinde, 4+4+4+4  Yasa Teklifine kar  ve 4688 Say l  
Kanunda yap lacak de i ikliklere ili kin yap lan Merkezi Ankara eylemine MYK’ca 
kat l m sa lanm t r.  

 30 Mart 2012 tarihinde, 28-29 Mart 2012 tarihindeki eylemlerde polisin sald r lar n  
protesto etmek için yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 7-8 Nisan 2012 tarihinde KESK Dan ma Meclisi toplant s na Merkez Yönetim 
Kurulumuzca kat l m sa lanm t r. 

 3 Nisan 2012 tarihinde KESK’in ABD Büyükelçili i önünde yap lan bas n 
aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r. 

 4 Nisan 2012 tarihinde KESK Genel Ba kan  ve Sendika Genel Ba kanlar n n ÇSGB 
eylemi ile ilgili yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 12 Nisan 2012 tarihinde, T S Süreci haz rl klar  ile ilgili KESK’te yap lan toplant ya 
T S Hukuk sekreteri  kat lm t r.  

 13 Nisan 2012 tarihinde KESK’li tutuklu kad n yöneticilerimizin serbest b rak lmas  
ile ilgili yap lan bas n aç klamas na MYK’ca kat l m sa lanm t r.  

 17 Nisan 2012 tarihinde KESK’te T S görü meleri ve yetki süreci, örgütlenme 
çal malar  gündemli toplant ya Genel Sekreter, Genel Örgütlenme Sekreteri 
kat lm t r.  

 24 Nisan 2012 tarihinde, T S sürecine ili kin taleplerimizi kamuoyu ile payla mak 
üzere yap lan bas n toplant s na Genel Ba kan kat lm t r.  

 1 May s 2012 tarihinde, 1 May s birlik, mücadele, dayan ma günü mitinglerine, 
Ankara’da Genel Ba kan, Genel Sekreter, Genel E itim Sekreteri, stanbul’da Genel 
Mali Sekreter, Genel T S Hukuk Sekreteri, zmir’de Genel Bas n Yay. Halk. li kiler 
ve D  li kiler Sekreteri kat lm lard r. 

 8 May s 2012 tarihinde KESK’te T S Sürecine ili kin yap lan toplant ya, Genel 
Ba kan  ve Genel Sekreter  kat lm t r.  

 

 

 

 

TBMM NEZD NDE SÜRDÜRÜLEN VE ANAYASA MAHKEMES NE L K N 
FAAL YETLER M Z 

 
 Merkez Yönetim Kurulumuzca, TBMM’de görü ülen ve görü ülmekte olan Kamu 
Emekçilerini ve kolumuzda bulunan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda çal an Büro 
Emekçilerini ilgilendiren hemen her konuda TBMM nezdinde ciddi bir çal ma yürütülmü , 
Grubu bulunan tüm siyasi partilere taleplerimiz ta nm t r. 
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 TBMM ve Anayasa Mahkemesine yönelik olarak yürütülen çal malar m z temelde, 
öncelikle Büro Emekçilerinin Sorun ve Taleplerinin TBMM çat s  alt nda Soru Önergesi, 
Yaz l  Soru Önergesi, TBMM Ara t rma Komisyonu Kurulmas  Talebini içeren Öneriler 
yoluyla gündemle tirilmesi, TBMM’de görev yapan Milletvekillerinin Büro Emekçilerini 
ilgilendiren konularda hem TBMM Genel Kurulunda, hem de Anayasa Komisyonu, Adalet 
Komisyonu, Avrupa Birli i Uyum Komisyonu, D i leri Komisyonu, çi leri Komisyonu, 
nsan Haklar n  nceleme Komisyonu, Kad n Erkek F rsat E itli i Komisyonu, Plan ve 

Bütçe Komisyonu, Sa l k, Aile ve Çal ma ve Sosyal ler Komisyonu gibi TBMM htisas 
Komisyonlar  ile bu Komisyonlar n Alt Komisyonlar nda konu malar na esas olmak üzere 
Taslak Metinler haz rlanmas , o an için TBMM’den geçmesini gerekti ine inand m z 
Yasa Tekliflerine yönelik olarak detayl  bir Ön Haz rl k Çal mas n n Milletvekilleri ile 
payla lmas  ve her düzeyde (TBMM htisas Komisyonlar  ve bunlara ba l  Alt 
Komisyonlar ile TBMM Genel Kurulunda) takibini içeren srarl  bir çal ma yürütülmesi, 
emekçilerin hak kay plar na neden olacak Yasa Tasar lar na kar  da, benzer faaliyetlerin 
tersten ele al narak yürütülmesi, TBMM’nde yürütülen bu türden yasama faaliyetlerinin 
engellenebilmesi, ötelenebilmesi, s n rland r labilmesi amaçl  çal malar yürütülmü tür. 

 Tüm bu çal malar n akabinde s n rl  kazan mlar elde etti imiz gibi (Yarg  
Emekçilerinin Havuz Paralar n n Büyük Oranda da t lmas  gibi) s n rl  da olsa bir kazan m 
elde edemedi imiz, ya da Emekçilerin ve Yurtta lar m z n haklar na yönelik konularda her 
daim ilgili Yasal Düzenlemenin (Kanun, K.H.K. vb.) Anayasa Mahkemesine 
götürülebilmesi için temelde Anamuhalefet Partisine yönelik olarak çe itli Anayasa 
Mahkemesi Dava Dilekçesi Taslak Metinleri haz rlanm , bu metinlerin Anamuhalefet 
Partisi taraf ndan konuya dair Anayasa Mahkemesinde aç lacak olan Dava Dilekçelerinin 
Merkezine oturtulabilmesi için çal malar yap lm t r. 

 Adalet Bakanl , Maliye Bakanl , Gelir daresi Ba kanl , Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl , Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl , çi leri Bakanl , Nüfus ve 
Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü, Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü, Meteoroloji 
Genel Müdürlü ü gibi birçok kurumda çal an Büro Emekçilerinin Sorun ve Talepleri 
sürekli olarak birçok Say n Milletvekili taraf ndan Sözlü ve Yaz l  Soru Önergeleri, 
Komisyon, Alt Komisyon ve Genel Kurul Konu malar , Bütçe Konu malar , Bas n 
Toplant s  ve Bas n Aç klamalar , Ara t rma Komisyonu Kurulmas na dair Yaz l  Önergeler 
vb. yoluyla TBMM gündemine ta nm , verilen önergelerin takibi konusunda da 
Sendikam zca çal malar sürdürülmü tür. 

TBMM ve Anayasa Mahkemesine yönelik olarak yürütülen çal malar m z aras nda 
6009 say l  Yasa gibi (Yarg  Emekçilerine da t lan Havuz Paralar n n Hazineye rat 
Kaydedilen K sm n n Yarg  Emekçilerine adesi ve özünde AKP taraf ndan düzenlenen bu 
Yasan n bütünün ptali ve Yürütülmesinin Durdurulmas ) tamamen örgütlenme alan m za 
yönelik çal malar bulundu u gibi, esasen tüm Yurtta lar m z  ve Emekçileri ilgilendiren 
önemli sorunlara yönelik (Emekli Sand  Kanunu De i iklikleri, Toplu  li kileri 
Kanunu, 5510 say l  Yasada yap lan olumsuz düzenlemeler,  Sa l , çi Güvenli i ve  
Kazalar  konusu, Güvencesiz Çal ma 4/B, 4/C, Ta eron vb. çal ma biçimlerinin 
sonland r lmas ) çal malara da yer verilmi , son dönemde AKP ktidar  taraf ndan 
yürürlü e konulan hemen hemen tüm K.H.K.’ler de Anamuhalefet Partisi ile Sendikam z n 
ortak çal mas yla Anayasa Mahkemesine ta nm t r. 
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 Örgütlü oldu umuz tüm alanlarda “Sözlü S nav” “Mülakat S nav ” olgusuna kar  
çok büyük bir direnç gösterilmi , özelde Büro Emekçilerinin, genelde tüm Kamu 
Emekçilerinin esasl  gündemleri aras nda yer alan; 

 “S navs z olarak yada Vekaleten yap lan Atama ve Görevlendirmeler yoluyla Siyasi 
Kadrola ma”,  

  “Görevde Yükselme S navlar nda Ya anan Olumsuzluklar ve Ayr mc  
Uygulamalar”, 

  “ kolumuzda S navs z, Hülle yolu ile yap lan Siyasi Kadrola malar”,  

 “Üyelerimize yönelik her türden Bask , Sürgün ve Soru turmalar”  

  “Her türden Görevde Yükselme S navlar n n ve Unvan ve/veya S n f De i ikli i 
S navlar n n sürekli olarak aç lmas  ve Büro Emekçilerinin E it ve Adil bir biçimde 
Görevde Yükselmelerinin sa lanmas  konusu”,  

 “Örgütlenme alan m zda yer alan kurumlar n her düzeyde Görevde Yükselme ve 
Unvan De i ikli i S navlar na dair Sorun ve Talepler”,  

 “Örgütlenme alan m zda s navla, s navs z yada takdir yetkisi kullan m  yoluyla 
yap lan her düzeyde Unvan De i ikli i ve Görevde Yükselme S navlar nda ba ar l  
ve ba ar s z olanlar n hangi sendikalara üye olduklar n n tespiti konusu”, 

 “Devlet içerisinde önemli bir yeri olan Denetim Birimlerinin ortadan kald r lmas na 
yönelik yasal düzenlemeler”,  

  “Kamu Kurum ve Kurulu lar nda görev yapan Emekçilerin Uzman olma, ya da 
olmamalar  üzerinden yarat lan Ücret Adaletsizli i”  

  “E it e E it Ücret”, “Ek Ödemelerin Temel Ücrete Dahil Edilmesi ve Emekli 
Ayl klar na Yans t lmas ”,  

 “Kamu Avukatlar n n Sorun ve Talepleri ile Çözüm Önerileri”,  

 “Maliye Bakan  Mehmet M EK taraf ndan Uzman olan Maliye Emekçileriyle 
olmayanlar aras ndaki Ücret Adaletinin giderilmesine dair vermi  oldu u Sözün 
yerine getirilmemesi konusu”,  

 “Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda Ayn  Masalarda, Ayn  i yapan 
Emekçilerin Ücret Adaletinin Sa lanmas  konusu”,  

  “Maliye Bakanl ndaki (Milli Emlak ve Muhasebat) personelin Sorun ve Talepleri 
ile bu kurumlarda çal an Denetmenlerin Uzman yap lmalar n n sonuçlar ”,  

 “Maliye Bakanl  bünyesindeki Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin Sorun 
ve Talepleri”,  

 “Maliye Bakanl nca gündeme getirilen Kamu Kurum ve Kurulu lar na ait Sosyal 
Tesislerin Sat na dair Giri imler”,  

  “G B taraf ndan yap lan bir Uzmanl k S nav na k  ko ullar  nedeniyle kat lamayan 
Maliye Emekçilerinin durumu”,  
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 “28 A ustos 2010 tarihinde yap lan G B Uzmanl k S nav  Yolsuzlu u”,  

 “Adalet Bakanl  personeli olan Müba irlerin Sorun ve Taleplerinin Tespiti için 
TBMM Ara t rma Komisyonu Kurulmas  önerisi”,  

 “Müba irlerin Yard mc  Hizmetler S n f ndan ç kart larak Genel dare Hizmetleri 
S n f na dahil edilmeleri”,  

 “Adliyelerde kurulan Baz stasyonlar n n kald r lmas ”,  

 “Adalet Bakanl nda uygulamaya konulan UYAP SMS konusu”,  

 “Adalet Bakanl  personeline yönelik olarak yap lan Yaz  leri Müdürlü ü 
s nav nda 70 ve üzerinde puan ald  halde ilgili Yönetmelik gere ince Müdür 
olarak atanmayan Yarg  Emekçilerinin durumu”,  

 “Adalet Bakanl  ile Türkiye Vak flar Bankas  T.A.O. aras nda 2007 y l ndan 
imzalanan Banka Promosyon Sözle mesi, konuya dair Yolsuzluk ddialar  ve Yarg  
Emekçilerinin bu nedenle olu an Hak Kay plar n n Telafisi”, 

 “Ceza ve nfaz Kurumlar nda çal an Yarg  Emekçilerinin Sorun ve Talepleri”,  

 “Sosyal Güvenlik Kurumu personeli 45 ki inin hakkaniyete uygun olmayan 
yöntemlerle l Müdür Yard mc s  olarak atanmas ”,  

 “SGK Ba kanl nca 665 say l  K.H.K.’ye dayan larak S navs z bir biçimde atanan 
ube Müdürleri ve bunlar n hangi sendikalar n üyesi olduklar  hususunun tespiti”,  

 “SGK Ba kanl nca yürürlü e konulan Elektronik mza uygulamas ”,  

 “SGK Bursa l Müdürlü ü personeline yönelik Bask  ve Sürgünler”,  

 “SGK’na ait Ankara Mithatpa a’daki binan n Tadilat halesine yönelik ddialar”,  

 “SGK’na ait Ankara Mithatpa a’daki binan n Alt Yap  Sorunlar ”,  

 “2007 y l nda SGK Ba kanl  ile Türkiye Vak flar Bankas  T.A.O. aras nda 
imzalanan Banka Promosyon Sözle mesi ve buna dayal  Yolsuzluk ddialar ” 

 “Meteoroloji Çal anlar n n Mart 2011 Maa lar n n Eksik Ödenmesi ve bunun bas na 
yans mas  üzerine personele yönelik olarak yap lan dari Bask lar”,  

 “Avrupa Birli i Bakanl , Gençlik ve Spor Bakanl  ve Kalk nma Bakanl  
personelinin Sorun ve Talepleri”,  

 “Kad na Yönelik iddet”,  

 “Öldürülen Ankara Adliyesi yeri Temsilcimiz Necla YILDIZ Cinayetinin Takibi 
ve Kad n Cinayetleriyle ilgili Çal malar, Kad n S nma Evlerinin Aç lmas  vb 
Kad na Yönelik iddet Sorununa ili kin genel talepler” 

vb. konular Sendikam z taraf ndan çe itli yöntemlerle TBMM gündemine ta nm t r. 
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Emperyalist politikalar n uygulay c s  olan AKP, bütün kamu düzenini alt üst 
edecek, kamu emekçilerinin çal ma ili kileri de i tirecek ve bir bütün talan ve tasfiyenin 
alt yap s  gerçekle tirecek yasal de i ikleri kamuoyundan gizleyerek ç karmak üzere yetki 
kanunu ç karm t r. Ba ta, 6223 say l  bu Yetki Kanunu ile bu kanuna dayan larak ç kart lan 
633, 634, 635, 637, 639, 640, 641, 643, 644, 645, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 
655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665 ve 666 say l  Kanun Hükmünde 
Kararnameler olmak üzere, 6009 say l  Yasa da dahil olmak üzere birçok yasal 
düzenlemenin Anayasa Mahkemesine ta nmas nda Sendikam z detayl  çal malar yaparak 
Ana Muhalefet Partisi ile payla m t r. 
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Genel Örgütlenme Sekreterli i 

DÖNEM FAAL YET  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 “Ki ili inde Devrim Yapamayanlar, 
Devrimci Olamazlar! 

 
Mahir Çayan 
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ÖRGÜTLENME VE SEND KAL HAREKET 
Kamu hizmetlerinde yeniden yap lanma, kamusal alan n özel sermaye gruplar na 

aç lmas , kamu çal anlar n tasfiye edilmesi, özel sektörde çal anlar n ta eron firmalar n n 
insaf na b rak lmas , bir bütün olarak emekçilere dayat lan örgütsüzle me ve 
sendikas zla ma sermayenin bir stratejik sald r s  olarak önümüzde durmaktad r. Sendikalar 
ve sendikam z BES bu durum kar s nda yeni stratejiler ve örgütlenme perspektifleri 
geli tirmek ve uygulamak durumundad r. 

Türkiye'deki sendikal hareketin temel sorunu emperyalizmin ve sermayenin dünya 
çap nda geli tirdi i sald r  dalgas n  bir bütünsellik içinde kavramamas , bu tasfiye 
sald r lar na bir bütün olarak kar  duramamas d r. Ülkemizdeki sendikalar sermayenin bu 
sald r lar na kar  eski paradigma içinde kalarak etkinliklerini, i lerliklerini ve mevcut 
yap s n  koruyamazlar. 

Bugün IMF, DB ve AB taraf ndan ülkemize dayat lan kamu yönetimi temel yasas  
çerçevesinde tüm kamusal hizmetlerin özel sektöre aç lmas  e itimden sa l a, temel hak ve 
özgürlüklerin parasal hale getirilmesi, bu alanda çal an tüm emekçilerin tasfiye edilmesi ve 
bu alanda bulunan tüm sendikalar n süreç içinde ortadan kald r lmas , tüm emekçilere 
kölelik ko ullar nda çal ma dayat lmas  ülkemizdeki sendikal hareket aç s ndan yeni bir 
dönemin ba lang c d r. 

Ülkemizde ve dünyada üretim ve istihdam süreçleri sermayenin istemleri 
do rultusunda yeniden belirleniyor, sermaye i çi s n f n n tarihsel süreç içinde mücadeleyle 
elde etti i tüm haklar  ortadan kald rman n politikalar n  geli tiriyor. Sosyalist blo un 
tasfiye edilmesiyle birlikte dünya i çi s n f na emperyalizmin yeni sald r  stratejileri 
geli tiriliyor, özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinde i çi s n f na yönelik ciddi hak 
gasplar n  ön gören yasalar bir bir uygulamaya konuluyor. 

Bu politikalar i çi s n f  ve bile enleri cephesinde ciddi hareketlenmeler yarat yor, 
mevcut sendikal anlay  sorguluyor, unutturulmak istenen s n flar gerçe i ya amda ve 
mücadelede tekrar saf n  belirliyor ve belirlemek zorunda kal yor. Tarihin uzla maz çeli kisi 
tekrar ya amda rolünü oynuyor. 

Emperyalistler, "küreselle me" ad n  verdikleri, sürecin ekonomi politikalar n n 
güçlü sendikalar kar s nda uygulanmas n n zor olaca  bilinciyle, büyük ölçüde düzen 
içile tirilmi , uzla mac  çizgiye çekilmi , örgütlenmeleri zay flat lm , s n f bilincinden 
yoksun b rak lm  sendikalara kar  küreselle meye paralel olarak yeni bir operasyon daha 
geli tirdiler. 

Özü itibariyle bu operasyon tüm muhalif güçlere kar d r. Sendikal alanda yap lan 
emperyalist müdahale toplumsal muhalefetin bütününe yap lan müdahalenin tüm 
özelliklerini ta maktad r. 

Sivil toplumculu un hakim k l nmas , izlenen sald r  politikalar na kar  toplumsal 
muhalefetin bask  alt na al nmas  ve geriletilmesinin en önemli arac  ve uygulama alan  
sendikalar olmu tur. 
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Emperyalist sömürü ve talan n önündeki en büyük engel s n f sendikac l d r. S n f 
sendikalc l n n tasfiyesi elbette küreselle meyle ba lamad . Ülkemizden Latin Amerika'ya 
kadar tüm ülkelerde fa ist cuntalar n ilk i lerinden biri sendikalar  kapatmak ve 
sendikalc lar  hapse atmak olmu tu. çi hareketinde sosyalizme sempatinin yo un oldu u 
1960-70'li y llarda sendikac lara kar  infazlar, tutuklamalar, bask lar birbirini izledi. Bu 
terörün yan  s ra emperyalizmin çizgisine giren her sendika emperyalist tekeller veya 
onlar n arac s  olan "uluslar aras  kurulu lar" arac l yla maddi deste e bo uldu. Tüm 
bunlar tek bir noktada birle iyordu, "ya s n f sendikac l ndan vazgeçin, yada bedel 
ödersiniz". Emperyalizmin yeni dünya düzeni,  tek kutuplu dünya ve küreselle me olarak 
adland r lan dönemde ise, bu politika çok daha yo unla t r lm  ve inceltilmi  biçimde 
uyguland . 

Küreselle menin sendikac l k alan ndaki kar l  i çinin ve patronun ç karlar n  
birlikte gözeten "ça da  sendikac l k" oldu. 

1990'larda özellikle dünya bankas  ve uluslar aras  sendikal örgütlenmeler 
arac l yla bu anlay  yeni biçimlere büründürülerek sürdürüldü. "Yöneti im", "toplam 
kalite yönetimi" gibi kavramlar küreselle meye paralel olarak yayg nla t r ld . Toplam 
kalite denen ey i çinin veya çal an n görünürde "yönetime ortak edilmesi" nedeniyle kendi 
kendini denetleyici hale getirmesi, üretim için fazla mesai, tatil günleri çal malar  gibi 
fedakarl klarda bulunmas , yani k sacas  i çiyi kendi ç kar n  savunmaktan vazgeçirmenin 
i çide patronla kendi ç kar n n ortak oldu u yan lg s n  yaratman n ba ka bir ad d r. 

Sermayenin sendikalara yönelik ideolojik, politik sald r lar  bununla da s n rl  
de ildi, "sosyalizmin öldü ü", "s n flar mücadelesinin bitti i" art k "Marks' n söz etti i 
proletaryan n olmad ", "kapitalizmin alternatifsiz oldu u", "tarihin sonuna gelindi i" 
söylemleriyle hem emperyalist ülkelerde hem de ba ml  ülkelerdeki sendikalar s n f 
sendikac l  çizgisinden uzakla t r ld . Emekçi örgütleri mücadele örgütü olmaktan 
ç kart l p "sivil toplum örgütleri" haline dönü türüldü. Temsili eylemler, hükümetlerle, 
patronlarla "diyalog"un ötesine geçmeyen, grevleri göstermelik hale getiren bu sendikac l k 
emperyalizmin hakim k lmaya çal t  sivil toplumculu a uygundu. 

Küreselle me teorisyenlerinin "tart lmaz" gördükleri ön kabulleri, emperyalizmin 
ekonomik ve askeri gücünün önünde durulmazl d r. Küreselle me üzerine öngörüleri iflas 
ettirende i te bu tart lmaz kabul edilen önkabullerdir. Küreselle menin önünde durulmaz 
bir süreç oldu una hükmedenlerin beyninde dünya i çi s n f ve dünya halklar  yoktur. Ama 
toplumlar tarihinin oda nda hep s n flar vard r. 

Sosyalist sistemin y k lmas yla "emperyalizm ve proleter devrimler ça "n n 
bitti ine hükmedenleri halklar yan ltt . Henüz bir proleter devrim olmad  ama halklar n 
emperyalizme kar  mücadelesi ve direni i dünya ça nda yükselerek sürdü bu 20 y l 
boyunca. Ne emperyalizmin ba vurdu u yeni sömürü ve sömürgecilik yöntemleri ne 
sosyalist sistemin y k l , dünyan n ba  çeli kisinin emperyalizmle halklar aras nda oldu u 
gerçe ini de i tirmemi tir. 

Küreselle me aldatmacas na kar  Türkiye ve Dünya sendikal hareketi olumsuz 
süreçler ya ad lar. Emperyalizmin dünya i çi s n f na kar  ba latt  bu sald r  dalgas na 
ülkemizde ve dünyada birçok sendika s n flar gerçe inin üstünden bakarak a r ideolojik 
tahribatlar ya ad lar. Bu yakla m sendikalar  sald r lara kar  tav r alma yerine emekçilerin 
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hak ve ç karlar n  koruma, sendikal yap y  güçlendirme yerine onlar  tasfiye noktas na 
getirerek etkisiz bir duruma getirdi. 

Küreselle me bugün emek-sermaye çeli kilerinin dünya ölçe inde derinle mesi 
üzerine iflas  kan tlanm  bir illüzyondur. Küreselle me safsatalar yla dünya ve ülkemizde 
i çi s n f n n ve bile enlerinin hiçbir sorununun çözülmedi i, açl k, yokluk, sefalet, i sizlik, 
toplumsal yap da çürüme ve çözülmenin h zland , sömürünün katmerle ti i, be ikten-
mezara kadarki süreçte her eyinin piyasa ko ullar na terk edildi i, modern köleli in 
yeniden yasal statüye kavu turulmas  gerçe i oldu u tüm ç plakl yla ortaya ç km t r. 

Sendikalar sermayenin emekçilere dayatt  tüm kazan mlar  ortadan kald ran ve 
modern köleli i yeniden tasvip etmek isteyen emperyalizmin küreselle me sald r lar na 
kar  s n f sendikalc l n  tüm ilkeleriyle hayata geçirmeli, savunmal , sermayenin 
sald r lar na bu perspektifle cevap vermek zorundad r. S n flar gerçe ini ve onun geli im 
diyalekti ini reddeden, görmezlikten gelen tüm sendikal yakla mlar tasfiye olmaktan 
kurtulmayacaklar. 

Tarih dün oldu u gibi bu gün de s n flar mücadelesi taraf ndan belirleniyor. S n flar 
mücadelesinde bugün öne ç kan çarp ma sermaye ile i çi s n f  aras ndaki çarp mad r. 
Tarihin ak n  bu mücadele belirleyecektir. 

NASIL B R BES? 
Sermayenin yeniden yap land rma ad  alt ndaki sald r  dalgas na kar  kamu 

emekçileri hareketi ne yapmal d r? BES ne yapmal d r? 

Bu sorulara verilecek cevap önümüzdeki süreçte kamu emekçileri hareketinin ve 
BES varl n  ve gündemini belirleyecektir. 

AKP iktidar n n IMF, DB, AB ve di er emperyalist kurumlar n direktifleri 
do rultusunda ba ta KESK örgütlenmesi dahil olmak üzere tüm sendikal örgütlenmeleri 
tasfiye etme çal malar  içinde oldu unu görmekteyiz. Kamu Yönetimi Temel Yasas  
çerçevesinde tüm kamusal alan ve kamu hizmetleri yeniden dizayn edilmekte, onbinlerce 
kamu çal an  bu yasayla tasfiye edilmek istenmektedir. Bu yasayla tüm kamu hizmetleri 
piyasaya aç lmakta, e itimden sa l a, be ikten mezara her ey özel sektörün ve sermayenin 
insaf na b rak lmaktad r. 

Kamu Yönetimi Temel Yasas n n alt yasalar  olan Personel Reformu, Sa l kta 
Dönü üm Projesi, sosyal güvenlik kurumlar n n yeniden dizayn edilmesi, Maliye 
Bakanl 'n n ve tüm kamu kurumlar n n yeniden yap land r lmas , performans kriterleri, 
esnek çal ma, toplam kalite yönetimi ve onlarca sald r  yasalar yla bu güne kadar 
emekçilerin mücadele sonucu elde ettikleri tüm kazan lm  haklar birer birer ince bir 
politikayla ortadan kald r l yor. 

Genelde tüm i çi s n f n n örgütlenmeleri, özelde kamu emekçilerinin örgütlenmeleri 
kamunun yeniden yap land r lmas  gerekçesiyle toplumsal muhalefetin temel güçleri olan 
sendikalar  "demokratikle me" ve "uyum yasalar " ad  alt nda sermayenin istemleri 
do rultusunda tasfiye edilerek etkisiz hale getiriliyor. 

Peki bütün bu geli meler kar s nda sendikal hareket ne yap yor? Türkiye'de 
sendikal hareketin bütün bunlar kar s nda esasen hala varolan  koruma güdüsüyle hareket 
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etti ini görüyoruz, var olan  koruma, yani statükoculuk. Ama bunun bir ç k  veya çözüm 
olmad , olamayaca  art k net olarak görülmelidir. Geldi imiz noktada egemen güçlerin 
sald r lar na güçlü bir yan t vermek ve sald r lar  durdurmak gelece imiz aç s ndan varl k-
yokluk sorunudur. 

1990'l  y llarda ba latt m z fiili-me ru sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi, 
geli im sürecinde yüzbinlerce kamu emekçisini hak arama mücadelesine katm , fiili 
grevler, direni ler, i  b rakmalar, alan eylemleri, yüz binlerce ki iyle oturma eylemleri 
gerçekle tirilmi tir. 1994 Aral nda 1 milyon kamu emekçisi i  b rakma eylemine kat lm , 
kamu emekçilerine dayat lan kap  kulu mant  yerle bir edilmi tir. Dönemin Ba bakan  
"isyan etmeyen memurun insanl ndan üphe duyar m" burada as l sorun, söyleyen de il 
söylettirene bakmak gerekiyor. Akabinde 15-16 Haziran'da Ankara K z lay'da on binlerce 
kamu emekçisi iki günlük oturma eylemi yaparak, kendisine dayat lan tüm statükolar  yerle 
bir etmektedir. Art k kamu emekçileri hareketi dosta dü mana hak arama mücadelesini ve 
me rulu unu kabul ettirmi tir. 1990'l  y llarda kurulan memur sendikalar  sistem taraf ndan 
me ru görülmese de geli en süreç ve mücadele art k onlar n da görülmesi ve kabul edilmesi 
gerekti ini ortaya koyuyordu. Sistem kamu emekçileri hareketini bask larla, sürgünlerle, 
i ten atmalarla, sendika kapatmalarla bitirmek istiyordu. Ancak, hesaplar  tutmad , bu 
noktada hareketi bölmek için devlet güdümlü sendikalar  piyasaya sürdüler. 

Bu sendikalar üzerinden milliyetçili i, rkç l , ovenizmi geli tirerek hareketin 
içini bo altmaya çal t lar. Ancak fiili ve me ru mücadele hatt ndan gelen KESK'in alt 
yap s n  olu turan sendikalar, sistemin bu politikas n  bir süre engellemede ba ar l  oldular, 
ancak sendikalar n kendi yetmezliklerinin ortaya ç kmas yla bu politikalar hayat bulmaya 
ba lad , emekçiler sistem taraf ndan bölündü ve hak alma mücadelesinde zafiyetler süreç 
içinde ortaya ç kmaya ba lad . 

Ülkemizde ve dünyadaki geli meler emekçiler lehine olmad ndan, sendikal 
hareketin önemli bir parças  olan kamu emekçileri hareketi muhalif olma özelli ini hala 
korumaktad r. Çünkü s n fsal çeli meler devam ediyor, s n fsal mücadele her alanda 
sürüyor, ya anan krizler s n flar çeli kisini h zla derinle tiriyor. Dolay s yla nas l bir 
örgütlenme, nas l bir örgüt yap s  ve sermayenin politikalar  kar s nda nas l bir mücadele 
stratejisi olu turulmas  birincil sorun olarak genelde emek hareketinin özelde BES ve KESK 
önünde durmaktad r. 

Kamu emekçileri hareketi fiili ve me ru bir mücadele çizgisinden gelerek tüm 
bask lara ve sald r lara ra men ülkenin gündemini belirlemi  ve kamu emekçilerinin umudu 
olmu  ve umudu olmaya devam etmektedir. 

BES'in mücadele tarihi KESK'in de mücadele tarihidir. Büro Emekçileri Sendikas , 
fiili ve me ru bir mücadele çizgisinden gelmektedir. Bu mücadele sürecinde ya ananlar büro 
emekçilerinin ve tüm kamu emekçilerinin ortak mücadelesi, ortak eme i ve ortak bedelidir. 
Yukar da k saca aç klad m z süreç ve mücadele kamu emekçilerinin sendikal hak ve 
özgürlükler mücadelesinin önemli bir parças  oldu unu ortaya koymaktad r. 

BES, gelinen noktada eksiklerini ve hatalar n  görmeli, mücadeleci çizgisini daha da 
büyütmek için tüm büro emekçilerini kucaklayan bir perspektifle hareket etmelidir. 
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Sistemin dayatt  tasfiye yasalar na kar  önemli bir mücadele dinami i olan BES 
bu çizgisini di er sendika ve örgütlerle birle tirmeli ve bunun zeminini yaratmal d r, BES 
bu güce ve dinami e sahiptir, BES'i var edecek potansiyel de budur. Bu potansiyeli 
mücadeleye katmak BES'in önümüzdeki dönemde temel görevi olmal d r. 

Gelinen noktada emekçi y nlara kar  top yekun sava  açan sermayeye kar  
birle ik mücadele cephesinin aç lmas  ve örülmesi sendikam z n ve sendikalar m z n 
önümüzdeki dönem itibariyle temel görevlerinden biri olmak zorundad r. 

Nas l bir sendika sorusuna yan t m z ise tüzü ümüzde de kendini ifade eden s n f ve 
kitle (devrimci sendikac l k) sendikac l d r. Kamu emekçilerinin mücadelesindeki 
gerilemenin giderek artmas  ve ya anan t kan kl k tekrar devrimci sendikac l n 
anlat lmas n  zorunlu k lm t r. 

Sendikalar s n f ve kitle örgütüdür: Faaliyet gösterdikleri alan içerisinde en geni  
emekçi kesimi içine alarak kitleleri mücadeleye çekebilme amac  ta maktad r. Sendikalar 
kitle örgütüdür ve kitleselli i önemlidir. Ancak kitlesellik tek ba na amaç haline 
getirildi inde sendikalar n ilke ve amaçlar  sapmakta ve içi bo alt lmaktad r. S n f ve kitle 
sendikac l  üyelerini, sendikalar na aidatlar n  ödeyen, kendisine oy veren birer y n 
olarak de il; kitlelere ve üyelerine kar  önderlik misyonunu yerine getiren ve kendi öz 
güçlerine güvenmelerini sa layan bir sendikac l  ifade eder. Üyelerine s n f bilinci vererek 
sorunlar na sahip ç kmay  ve mücadele içerisinde aktif bir unsur haline gelmelerini 
hedeflemektedir. 

S n f ve kitle sendikac l n en önemli ilkelerinden biri de demokratik i leyi i 
sendikalara hakim k lmakt r. Sendikalarda en alt yap lanmadan en üst yönetim 
mekanizmas na kadar her yönetim kademesi, taban n iradesinin yarat laca  seçimle 
belirlenir. Ancak böylesi bir i leyi le kamu çal anlar  kendi haklar n  savunanlar  seçebilir. 
Bu i leyi in oturtulmas , taban n söz ve karar sahibi olabilmesi ancak DEMOKRAT K 
MERKEZ YETÇ L K ilkesi ile mümkündür. 

S n f ve kitle sendikac l nda mücadele, düzen partilerine ve örgütlerine kar  
BA IMSIZLIK en ön planda olmal d r. Ancak bugün pek çok sendikada düzen partileri ile 
s cak ili kiler geli tirme çabas  görülmektedir. 

Kamu emekçilerinin de ilkesi herhangi bir siyasi partiden umut beklemek 
olmamal d r ve her ko ulda kal c  olabilecek örgütlenmeler yarat lmal , faaliyetler 
sürdürülmeli, üyelere güven verilerek 90'lardan bu güne gelen mücadele, ba ms z olarak 
devam edilmelidir. 

S n f ve kitle sendikac l  ancak ya am buldu u sürece anlam ta r. Bu anlay  
hayata geçirmek ise s n f bilincine sahip tüm kamu emekçilerinin sorumlulu u alt ndad r. 
BES; bu anlay la hareket ederek, sendikal hedefimiz olan grevli ve toplu sözle meli 
sendika hakk , toplu sözle me ve özlük haklar , demokratik haklar için; ekonomik, 
demokratik ve ideolojik mücadeleyi iç içe sürdürmenin gereklili ini savunmak 
durumundad r. BES, ekonomik, demokratik ve ideolojik mücadele yöntemlerini etkin bir 
ekilde kullanmay  hedeflemelidir. 
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BES mücadele ile birlikte e itim ve örgütlenme faaliyetlerini de bir bütün olarak 
yürütmeyi de esas alan bir çal ma tarz n  hedef almal  ve e itimi mücadelenin ve 
örgütlenmenin temeli olarak görmelidir. 

Çal ma anlay m z mücadelede kolektivizmi esas almal , Kat l mc l  ve 
tart may  te vik etmeli, htiyaca göre komite ve komisyon kurulmas  ve i lerin bu ekilde 
yürütülmesini öngörmelidir. Somut programlar çerçevesinde, disiplinli, eme e dayanan bir 
çal ma yürütmeli, ele tiri ve özele tiri çal mam z n her safhas nda egemen k l nmal d r. 

BES'in dün oldu u gibi bugünde ortak ilkeleri devam etmeli, bu korunmal , 
örgütlenme ve mücadelede hayat bulmal d r. 

 Temel ilkemiz s n f ve kitle sendikac l d r. 

 Üyelerin söz, karar sahibi olmas n  sa layacak mekanizmalar olmal d r, 

 Güven temelinde demokratik merkeziyetçilik sa lanmal d r, 

 Bürokratizme kar  mücadele edilmelidir, 

 Az nl n ço unlu a tabili i ile birlikte az nl n haklar  korunmal d r, 

 Kamu emekçilerinin, mücadele temelinde ulus, rk, dil, din ve siyasi dü ünce 
ayr m  yap lmadan birli i sa lanmal d r, 

 çi s n f  ideolojisine ba l  bir sendikal mücadele tarz  olu turulmal d r, 

 Irkç l k, ovenizm gibi ak mlara kar  halklar n karde li i savunulmal d r.  

 Kad n çal anlar m z n cins ayr mc l ndan do an e itsizli i ile mücadele 
edilmelidir, 

 Her türlü anti-demokratik uygulamaya kar  etkin mücadele verilmelidir. 

BES’in temel çal ma anlay  güncel sorunlarla birlikte genel hedefleri bir 
bütünsellik içerisinde ele almal d r. Günlük sorunlar n pe inden ko an de il, önüne geçen, 
yön veren programl  bir çal may  hayatta geçirmelidir. 

Me ruluk temelinde grev hakk n n kullan lmas  ile birlikte, grev ve toplu sözle me 
hakk m z n yasal güvence alt na al nmas  için mücadelemiz srarla devam etmelidir. 

NASIL B R ÖRGÜTLENME? 
Örgütlenme çal malar  sendikalar n ve sendikam z n en temel çal ma alanlar ndan 

biridir. S n f ve kitle sendikac l  çizgisini kendisine mücadele ekseni olarak kabul etmi  
bir sendikal hareketin çal anlar taraf ndan sahiplenilmesi yayg n bir örgütlenme faaliyeti ile 
gerçekle ir. Sendikal yap larda, karar alma organlar ndan en sade üyeye kadar bütün 
sendika üyelerinin en ba ta gelen görevlerinden birisi de sendikal mücadeleye bir ki iyi 
daha nas l kazan r m olmal d r. Örgütlenmenin bir ekip i i oldu u anlay ndan hareket 
etmek, zaman ve mekan  da iyi kullanmas n  bilerek, özverili bir mücadeleyle haklar m z n 
al naca  bilincini sendika üyelerine kazand r lmas  hedeflenmelidir. 
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Üyelerle birlikte tart ma, programlar üzerine öneri getirme, üretime katk da 
bulunma kültürünü yaratma ve çal anlar n kendilerini ifade edebilecekleri örgütlenmeleri 
olu turma ancak ortak i  yapabilme kültürü üzerine ekillenmektedir. 

S n f ve kitle sendikac l n  hayata geçirmek için daha srarc  olarak, tabanda güçlü 
bir muhalefet hareketi ba latmal y z.  yerlerimizde komiteler yada meclisler olu turarak 
sald r  yasalar n  durdurabiliriz. 

Sendikalar her ne kadar ekonomik, demokratik mücadelenin birer arac  iseler de, 
s n f mücadelesinde emekçilerin birer okulu haline gelmedikçe, sermayeye kar  
örgütlenmedikçe ve politik mücadeleyle birle medikçe düzen içi bir kurum olmaktan öteye 
gidemez. 

Sendikalar m z n ya ad  en önemli sorunlardan biri de örgütlenmedeki nesnel 
ko ullar n elveri li olmas na ra men büyümek yerine küçülüyor olmas d r. Bu duruma yol 
açan pek çok nedenden söz etmek mümkündür. Bunlardan baz lar : 

 Yeni emperyalist politikalar, 
 Kamusal alan n özelle tirmeye aç lmas , 
 Ayn  i i yapan çal anlar aras nda yapay ayr mlar, 
 Süreli sözle meli, personel uygulamas , 
 veren bask lar , 
 veren güdümlü sar  sendikalar, 
 sizlik oran n n yüksek olmas  (yedek i sizler ordusu) 
 çi s n f n n ortak örgütlenme gelene inin yarat lmam  olmas , 
 En önemli neden ise tüm bunlara kar  s n f bilinciyle hareket etmeyen sendika 

yönetimlerindeki geri yakla mlard r. 

Sendikalar m zda genel olarak örgütlenme sorunu bugüne kadar örgütlenme 
sekreterlerine veya komisyonlar na havale edilmi  ve örgütlenmenin bütünlüklü bir ekip i i 
oldu u göz ard  edilmi tir. Örgütlenmenin tüm üyelerimizin, kadrolar m z n sorunu 
oldu unu bilince ç kararak hareket etmeliyiz, hedef kitlemize ula man n alt yap s n  i yeri 
örgütlenmesinden geçti ini görmek durumunday z. 

 Sahte sendika yasas  hala büyük tehlike olarak yerini korumaktad r, bu nedenle; 
 Tüm i yerlerinde üyelerimize bu yasa ile haklar n al namayaca n  anlatmak, 
 yeri meclis ve komitelerini olu turmak, 
 ube ve Temsilciliklerimizde örgütlenme komisyonlar  kurmak, 
 Örgütlenme potansiyelimizin oldu u kurumlarda özel programlar uygulamak, 
 Geni  i yeri toplant lar  ile eylem program  haz rlamak ve hayata geçirmek, 
 Örgütlülü ümüzün oldu u her yerde kamu emekçilerini, devlet güdümlü i veren 

sendikalar na kar  uyarmak ve bilgilendirmek, 
 Ortak çal may  ve mücadeleyi bilince ç kartmak, 
  yerlerimizde sendikal çal malar m z  engelleme, sendika kadrolar m z  bask  

alt na alma ve sald r  gibi durumlara kar  "Savunma ve Mücadele 
Komiteleri"nin kurulmas n  hayata geçirmek. 
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yeri Meclislerini olu turmak. yeri Meclisleri, i  yerlerimizdeki fa ist olmayan, 
insanl k de erlerini yitirmemi  tüm çal anlar  kendi sorunlar n  ve özgünlükleri 
çerçevesinde kapsayacak, sendikalar n taban örgütlenmesi için çözüm yoludur. Bu 
yap lanman n en önemli amac ; suni ayr mlar  ortadan kald rmak, kendi sorunlar na sahip 
ç kma kültürü ile birlikte örgütlenme bilinci vermek ve halk n ve ülkenin sorunlar na kar  
duyarl l k yaratmak ve kendi ya ant s  içinde bir s n f e itimini sa lamakt r. 

 

 

TALEPLER M Z 

 "Kamu Reformu Yasas " ile uygulanmaya konulan tüm uygulamalar geri 
çekilmeli, halk n ihtiyaçlar  do rultusunda yeniden haz rlanmal d r. 

 Sa l kta ve sosyal güvenlikte IMF'nin istemlerinden vazgeçilmeli, sosyal y k m 
durdurulmal , SSGSS yasalar  tümüyle geri çekilmelidir. 

 Vergide adalet sa lanmal , yoksul halka yönelik olan DOLAYLI VERG LER 
kald r lmal d r. 

 Ülkemizin ve halk m z n gelece ini ipotek alt na alan tüm ba ml l k 
antla malar  iptal edilmeli, BA IMSIZ, DEMOKRAT K B R TÜRK YE yolu 
aç lmal d r. 

 Ayn  i i yapan emekçiler aras ndaki yapay ayr mlar üzerinden yarat lan (uzman 
olan, uzman olmayan) ücret farklar  ortadan kald r lmal d r. 

 Tüm çal ma ya am nda E T E E T ÜCRET uygulanmas na geçilmelidir. 

 Temel insan hak ve özgürlüklerine a r bir sald r  olan TECR T, ya am n tüm 
alanlar nda ve hapishanelerde ortadan kald r lmal d r. 

 Özelle tirmeler durdurulmal , kamu hizmetlerinin yayg nl  art r lmal  ve herkes 
e it ve paras z olarak yararlanmal d r, 

 Faiz, rant, yolsuzluk ve silahlanma ekonomisinden, yat r m ve istihdam  esas 
alan ekonomiye geçilmelidir, 

 Kamuda hizmetleri kamuda süreklili i olan kamu çal anlar  taraf ndan 
verilmeli, sözle meli personel uygulamas ndan vazgeçilmelidir, 

 Çal ma ya am nda düzenli ve kurall  çal ma esas al narak esnek çal ma 
biçimlerine son verilmeli, 

 Performansa dayal  ücret uygulamas  yerine, ücretler ve bütün çal ma ko ullar  
toplu sözle me ile belirlenmeli, 

 Grevli ve toplu sözle meli sendikal hak ve özgürlüklerin güvence alt na al naca  
bir sendika yasas  haz rlanmal , 

 Kamu çal anlar na siyaset yapma hakk  tan nmal , 
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 Kamuda istihdam ko ullar n n objektif kriterlerinin belirlenmesinde, yükselme 
ve terfi sisteminin olu turulmas nda sendikalar n kat l m  sa lanmal , 
çal anlar n sendikalar  arac l  ile çal ma hayat n n tüm mekanizmalar na 
kat l m ve denetim hakk n  ya ama geçirilmesi sa lanmal d r. 

BES, fiili ve me ru bir mücadele çizgisinden gelen bir sendika olarak, ba ta sald r  
yasalar  olmak üzere egemen güçlerin tüm toplumsal muhalefete dayatt  bask  ve zorbal k 
yasalar na kar  s n flar gerçe i ve onun geli im diyalekti ini esas alarak, mücadelesini ve 
örgütlenmesini sürdürecektir. 

 

BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI 2010 -2012 YILI 
ÖRGÜTLENME VER LER NE L K N NOTLAR 

 
Dönemsel olarak genel örgütlenme çal malar m z sonucunda ç kar lan verili durum, 

Çal ma Raporumuz ekinde tüm örgütümüze sunulmaktad r. 

 Büro i kolunda bulunan toplam çal an say s , 

 Sendikalara üye olan toplam çal an say s , 

 Sendikalara üye olmayan çal an say s , 

 2001-2012 y llar  BES genel üye hareketleri, 

 Örgütlü oldu umuz kurumlar n genel üye say s , 

 kolumuzda olup da üyelerimizin olmad  kurumlar, 

 ube ve Temsilciliklerimizin 2012 Nisan  ay  itibariyle net üye ve istifa say lar , 

 Dönemsel Örgütlenme Programlar  do rultusunda, ube ve Temsilciliklerimizin 
yapm  oldu u üye say lar , 

  kolumuzda bulunan kurumlar n toplam çal an say s  ve sendikalar n genel 
üye say s n  gösteren liste, 

 ller baz nda kurumlar n toplam çal an say lar  ve sendikalar n genel üye 
say s n  gösteren liste, 

 ller baz nda kurumlar n çal an say s , 

 Büro i  kolundaki sendikalar n ve konfederasyonlar n y llara göre genel üye 
say lar , 

 KESK’e ba l  sendikalar n y llara göre genel üye say lar . 

Çal ma Raporumuzda sunulan tüm veriler analiz edildi inde, i  kolumuzda 
emekçiler aç s ndan örgütlenme süreçlerinin tamamlanmad , yakla k 95 bin büro 
emekçisinin sendikal örgütlenme faaliyetlerine ve sendikal mücadeleye kat lmad  
görülmektedir. Kuruldu u günden buyana tüm büro emekçilerinin temel hak ve ç karlar  
için mücadele eden Sendikam z aç s ndan bu örgütsüz potansiyele ula abilecek, onlar  
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örgütleyebilecek, sendikal mücadeleye ve sendikal örgütlenmeye katabilecek, örgütlenme 
ve mücadele çal malar n  en k sa sürede ba latmak, ertelenemez bir görev olarak önümüzde 
durmaktad r. 

Sendikam z 20 y ld r büro i  kolunda ya anan sorunlara kar  mücadele eden, 
alanlara ç kan, emekçilerin ekonomik, demokratik, sosyal ve özlük haklar  için eylem ve 
etkinlikler gerçekle tiren, büro emekçilerinin gündemini belirleyen bir yap da olmas na 
ra men örgütlenme anlam nda büro emekçilerine ula mada ya ad  sorunlar  bir kez daha 
de erlendirmeli, yeni aç l mlar yapan, sorunlara çözüm üreten, üretti i çözümleri 
i yerindeki emekçilerle payla arak, onlar  da sürece katan eylem ve etkinliklerle yeniden 
bulu mak durumundad r. 

Bundan hareketle tüm ube ve Temsilciliklerimiz verili örgütsel durumu do ru 
analiz ederek örgütlenmede büyük aç l mlar gerçekle tirmelidir. 

Dönemsel örgütlenme çal malar  ve örgütlenme program  do rultusunda Merkez 
Yönetim Kurulumuz taraf ndan belirlenen örgütlenme yönelimleri örgütümüz taraf ndan 
istenilen düzeyde hayata geçirilememi tir. Özellikle Adalet Bakanl  yetki süreci 
sendikam z aç s ndan s k nt l  geçmi  olup, kurum yetkisi sendikam z taraf ndan 
kaybedilmi tir.  Adalet Bakanl  yetkisi önümüzdeki dönem sendikam z aç s ndan oldukça 
önemlidir. Tüm örgütümüz kurumsal anlamda yetkiye en yak n oldu umuz Adalet 
Bakanl  ve adliyelerde yeniden yetkili olmak için örgütlenme çal malar n  
gerçekle tirmelidir.  

Adalet Bakanl  yetki dönemleri örgütümüz taraf ndan önemsenmeli, Adalet 
Bakanl  birimlerinde ve adliyelerde ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan yetki dönemine 
yönelik çal malar h zla sürdürülmelidir. Adliye emekçilerinin talepleri ve sorunlar  
i yerlerinde tespit edilmeli, i yeri toplant lar  yap lmal  ve adliye emekçilerine sorunlar n 
çözüm yolunun mücadele ve örgütlenmeden geçti i bilinci ta narak sar  sendikalar n 
gerçek yüzü ortaya konulmal d r. 

2005 y l  IMF kredi dilimlerinin aç lmas n n birinci art  olan Gelir daresi Yasas n n 
ç kar lmas yla beraber Maliye Bakanl ’nda yeniden yap land rma sürecine gidilmi  olup, 
önce gelir-gider birimleri kendi içinde ayr lm ,  daha sonra da ayn  masada ayn  i i yapan 
maliye emekçileri, uzman olan memur-uzman olmayan memur eklinde AKP iktidar  
taraf ndan ikiye bölünerek, farkl  ücret politikalar  uygulanarak Maliye Bakanl ’nda 
tasfiye süreci ba lat lm t r. 

Sendikam z Maliye Emekçilerine yönelik ba lat lan bu sald r ya kar  güçlü eylem 
ve etkinliklerle sürece müdahale etmi , bas n aç klamalar , kitlesel alan eylemleri ve i  
b rakma eylemlerini gerçekle tirerek hukuksal alanda da mücadelesini sürdürmektedir. 

Dönemsel olarak örgütlenme program nda belirtilen Maliye Bakanl  Gelir ve Gider 
birimlerindeki yetkili sendika olma hedefimiz ve yetkiye yönelik çal malar m z hedefine 
ula amam t r. Örgütümüz Maliye Bakanl ’nda ya anan ve sendikam z taraf ndan merkezi 
eylem ve etkinliklerle gündemle tirilen adaletsizliklere kar  maliye emekçileriyle istenilen 
noktada bulu amam t r. 
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Örgütümüz, önümüzdeki dönemler itibariyle Maliye Bakanl  Gelir ve Gider 
birimlerinde yetkili sendika olma hedefini ve mücadelesini yükselterek, bu konuda gerekli 
çal malar  yapmal d r. 

Tüm Sosyal-Sen’den buyana, sosyal güvenlik kurumlar nda önemli bir mücadele 
gelene ine sahip olan sendikam z, bu alanda önemli üye kay plar  ya ayarak üçüncü sendika 
durumuna gelmi tir. AKP iktidar  taraf ndan ç kar lan Sosyal Güvenlik Yasas yla, sosyal 
güvenlik emekçilerine yönelik a r bir sald r  süreci ba lat lm t r. Sendikam z, bu 
sald r lara kar  önemli eylem ve etkinlikler gerçekle tirmi  olup, bu kurumda da yetkili 
sendika olma hedefini sürdürmelidir. 

Yetkili sendika olabilmemiz için ba ta ube ve Temsilcilik Yönetim Kurullar m za, 
i yeri temsilcilerimize, kadrolar m za ve tüm üyelerimize önemli görevler dü mektedir. 
Yetki döneminde, tüm i yerlerimizde çal ma yap larak üye olmayan emekçilere 
mücadelemizin tarihi, sendikam z n amaçlar  anlat lmal d r. 

Sürdürdü ümüz bu mücadelenin insanca bir ya am için oldu u, çocuklar m z n 
gelece i için oldu u, emekçilere dayat lan sosyal y k m yasalar na kar  olu u için, i  
güvencemiz için oldu u, özelle tirme ve soygun politikalar na kar  oldu u için, bunun için 
de örgütlenme ve mücadele d nda ba ka bir yolun olmad , birebir herkese anlat lmal d r.  

Örgütümüz ba ta Adalet Bakanl  birimleri ve Adliyeler olmak üzere; Maliye 
Bakanl , Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl , Sosyal Güvenlik Kurumlar , çi leri 
Bakanl , D i leri Bakanl , Dan tay, Yarg tay, Say tay, Anayasa Mahkemesi 
Ba kanl , Gençlik ve Spor, TU K, Türkiye  Kurumu, Gümrük Müste arl , Yüksek 
Seçim Kurulu Ba kanl  ve i kolumuzda bulunan tüm kurumlarda, önümüzdeki dönem 
itibariyle bu eksikliklerini a abilecek h zl  çal ma program n  önüne koyarak i kolunda 
yetkili sendika olma hedefini gerçekle tirmelidir. 

SONUÇLAR:     

 ube ve Temsilciliklerimiz, Çal ma Raporumuzda verilen say lar üzerinden il 
örgütlenmelerini analiz ederek kendi yerellerinde örgütlü olmayan büro 
emekçilerine yönelik programlar yapmal d r. 

 Özellikle metropol illerin say sal anlamda örgütlenme verilerine bak ld nda, 
toplam çal an say s n n yakla k %20’sinin sendikam zda örgütlü oldu u 
görülmektedir. Bu oran sendikam z n yerel örgütlenmeleri aç s ndan oldukça 
dü ük bir rakam olarak de erlendirilmeli, yerel örgütlerimiz bunun nedenlerini 
aç a ç karabilecek çal malar yaparak, sonuçlar n  Genel Merkezimizle 
payla mal , yerele yönelik özel çal ma programlar  ç kar larak emekçilerin 
Sendikam za üye olmalar  sa lanmal d r. 

 kolumuzda bulunan kurumlar n sorunlar , i yeri toplant lar  yap larak üye ve 
üye olmayanlar n kat l m n n sa lanmas  ve ç kan sonuçlar üzerinden sorunlar n 
çözümü için programlar ç kart lmal , i yerlerine yönelik özel çal malar 
yap lmal d r. 
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 yeri Temsilciliklerimiz, i yerlerinde çal malar n  kurumsal olarak 
gerçekle tirmeli, düzenli toplant lar yaparak i yerlerinde sendika gündemlerini 
üyelerimizle tart p sonuçland rmal d r. 

 ube ve Temsilciliklerimiz kendi yerellerinde üyelerimizin sorunlar n  ve 
taleplerini ara t rmal , bunlara yönelik eylem ve etkinlik gerçekle tirmelidir. 

 ube ve Temsilciliklerimizce, yerel bas n yay n araçlar  kullan larak panel, 
seminer, i yeri toplant lar  düzenlenmeli, Sendikam z n merkezi politikalar  
üyelerimize ve hedef kitlemize anlat lmal d r. 

 Yerel örgütlenmelerdeki üye say m z n il merkezlerindeki çal anlarla s n rl  
oldu u, ilçe merkezlerindeki çal anlar ula lmad  ve sendikam za üye 
yap lmad  görülmektedir. Bu nedenle örgütümüzün ilçe merkezlerine 
yönelik örgütlenme çal malar  yapmalar  önemsenmelidir. 

 kolumuzdaki yetkili sendikayla aram zdaki fark n önemli bir k sm n n 
ilçelerden kaynakland  görülmelidir. 

 Yerel programlar n merkezi olarak desteklenmesi için Genel Merkezimize bilgi 
verilmelidir. 

 ube ve Temsilciliklerimiz, i kolumuzdaki kurumlarda çal an 4/B ve 4/C’li 
emekçilerin sendikam za üye olabilmeleri için gerekli çal malar  
gerçekle tirmeli, özellikle özelle tirme süreçlerinden gelen 4/C’li emekçilere 
sendikam z n özelle tirme kar t  politikalar  anlat lmal , sar  sendikalar n 
özelle tirme politikalar n  destekledikleri, kar  tutum almad klar , 
emekçileri aldatt klar  gerçe i ortaya ç kar lmal  ve tüm giri imleri bo a 
ç kar lmal d r. 

 Sar  sendikalar n sendikam za ve konfederasyonumuza yönelik i yerlerindeki 
sald r  politikalar  te hir edilmeli, üyelerimize ve hedef kitlemize bu olu umlar n 
gerçek yüzü anlat larak tüm emekçilerin sendikam za üye olmas  sa lanmal d r. 

 Önümüzdeki dönem eylem ve etkinlik programlar  i yerlerindeki talepler 
üzerinden merkezile tirilmelidir. 
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BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI GENEL ÜYE HAREKETLER  
 ( 2012 Nisan Dönemi tibariyle ) 

 
 GENEL ÜYE DURUMU Üye Say s  

     NET ÜYE SAYIMIZ 21671

     ST FA SAYISI 31769

     VEFAAT 284

     MÜKERRER 342

     EMEKL  8452

      KOLU DE KL  2351

     GENEL ÜYE HAREKET  64869
    
 

 
Örgütlülük Durumu Yüzdelik De erleri: 

 

Üye Hareketlili ine Göre Yüzdelik Durumu

 kolu De i ikli i
4%

Mükerrer
1%

stifa
52%

Vefaat
0% Net Üye 

33%

Emekli
10%

Net Üye Emekli  kolu De i ikli i Mükerrer stifa Vefaat
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Kad n-Erkek Say lar : 
 

FAAL ÜYE L STES  Üye Say s  

ERKEK ÜYE 12092 

KADIN ÜYE  9579 

Sendikam z n Erkek ve Kad n Yüzdelik Oranlar : 

9579; 44%

12092; 56%

ERKEK ÜYE

KADIN ÜYE

 
 

Ö renim Durumlar : 
 

FAAL ÜYE L STES  Üye Say s  

LKOKUL MEZUNU   1169 

L SE MEZUNU 10096 

YÜKSEK OKUL MEZUNU (2 Y ll k Yüksekokul dahil) 10406 
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Sendikam z Üyelerinin Ö renim Durumlar : 

LK OKUL; 1169

ORTA OKUL; 
10096

ÜN VERS TE; 
10406

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

LK OKUL ORTA OKUL ÜN VERS TE

 
 

Erkek Üyelerimizin Ö renim Durumlar : 
 

LK OKUL; 

L SE; 

ÜNVERS TE; 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

LK OKUL L SE ÜNVERS TE

ERKEK ÜYELERN Ö RENM DURUMU
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Kad n Üyelerimizin Ö renim Durumlar : 

LK OKUL; 

L SE; 

ÜNVERS TE; 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

LK OKUL L SE ÜNVERS TE

KADIN ÜYELERN Ö RENM DURUMU

 
 
 
 
 
 
 
 

Üyelerimizin Ya  Durumlar : 
Ya  Gruplar na Göre Üye Durumu

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

18-20

20-25

25-35

35-45

45-55

55-60

Üye say s
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Üyelerimizin Ya  Gruplar na Göre Yüzdelik Durumu

27%

31%

32%
1% 3% 6%

18-20

20-25

25-35

35-45

45-55

55-60

 
 

 
UBELER M Z VE BA LI LLER N NET ÜYE SAYILARI 

(30 Nisan 2012 tarihi itibariyle ) 
 

ubesi ube Üye 
Say s  l Ad  l Üye Say s  

ADANA 510 

ADANA 369 

HATAY 135 

OSMAN YE 6 

ANKARA-1 1945 ANKARA-1 1945 

ANKARA-2 1336 
ANKARA-2 1306 

KIRIKKALE 30 

ANTALYA 725 ANTALYA 725 

AYDIN 548 
AYDIN 322 

MU LA 226 

BALIKES R 498 BALIKES R 498 

BARTIN (*) 195 

BARTIN 80 

BOLU 40 

DÜZCE 11 

KARABÜK 39 

KASTAMONU 25 

BURSA 672 
BURSA 655 

YALOVA 17 

ÇANAKKALE (*) 295 
ÇANAKKALE 231 

TEK RDA  64 

ÇORUM (*) 291 
AMASYA 58 

ÇANKIRI 2 
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ÇORUM 171 

TOKAT 60 

DEN ZL  494 
AFYON 58 

DEN ZL  436 

 
D YARBAKIR 

 
1031 D YARBAKIR 1031 

ED RNE (*) 337 
ED RNE 230 

KIRKLAREL  107 

ESK EH R (*) 266 

B LEC K 34 

ESK EH R 219 

KÜTAHYA 13 

GAZ ANTEP (*) 360 
GAZ ANTEP 335 

K L S 25 

G RESUN 167 

G RESUN 96 

GÜMÜ HANE 11 

ORDU 60 

HAKKAR  451 

HAKKAR  328 

MU  19 

IRNAK 104 

ISPARTA (*) 49 
BURDUR 22 

ISPARTA 27 

STANBUL-1 1280 STANBUL-1 1280 

STANBUL-2 1313 STANBUL-2 1313 

STANBUL-3 1179 STANBUL-3 1179 

ZM R 2605 ZM R 2605 

KAYSER  (*) 321 

KAYSER  210 

KIR EH R 45 

NEV EH R 17 

S VAS 45 

YOZGAT 4 

KOCAEL  (*) 390 
KOCAEL  353 

SAKARYA 37 

KONYA (*) 228 AKSARAY 5 
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KARAMAN 37 

KONYA 126 

N DE 60 

MAN SA 460 
MAN SA 363 

U AK 97 

MARD N 480 

BATMAN 218 

MARD N 179 

S RT 83 

MERS N 619 MERS N 619 

SAMSUN 427 
SAMSUN 349 

S NOP 78 

ANLIURFA (*) 302 

ADIYAMAN 107 

KAHRAMANMARA  17 

ANLIURFA 178 

TRABZON (*) 313 

ARTV N 78 

R ZE 37 

TRABZON 198 

TUNCEL  619 

B NGÖL 38 

ELAZI  27 

ERZ NCAN 62 

ERZURUM 7 

MALATYA 186 

TUNCEL  299 

VAN 514 

A RI 43 

ARDAHAN 8 

B TL S 100 

I DIR 8 

KARS 90 

VAN 265 

ZONGULDAK 451 ZONGULDAK 451 

TOPLAM 21671 TOPLAM 21671 

        

Not :  (*) ile i aretlenen ubelerimiz, lgili yasa ve tüzük gere i ube Yetkisine kaybeden 
illerimizdir.  
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Kurumlara Göre Genel Üye Durumu: 

 
ÖRGÜTLÜ OLDU UMUZ KURUMLARDAK  ÜYE SAYILARIMIZ 

 

Kurum Ad  Üye 
Say s  

ADALET BAKANLI I 5049 
ANAYASA MAHKEMES  BA KANLI I 21 
BA BAKANLIK 3 
ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I 80 
DANI TAY BA KANLI I 99 
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜ Ü 31 
DEVLET MALZEME OF S  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 45 
DEVLET METEOROLOJ  LER  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 68 
DEVLET PERSONEL BA KANLI I  
DI  T CARET MÜSTE ARLI I 6 
DI LER  BAKANLI I 150 
EKONOM  BAKANLI I 4 
GENÇL K VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü 403 
GÜMRÜK MÜSTE ARLI I 302 
HAZ NE MÜSTE ARLI I 4 
Ç LER  BAKANLI I 1062 

KALKINMA BANKASI A. . GENEL MÜDÜRLÜ Ü 51 
MAL YE BAKANLI I 10556 
M LL  P YANGO DARES  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 17 
ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BA KANLI I 2 
SAYI TAY BA KANLI I 56 
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I 2950 
TÜRK YE STAT ST K KURUMU BA KANLI I 126 
TASARUF MEVDUATI S GORTA FONU 2 
TÜRK YE  KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 414 
YARGITAY BA KANLI I 46 
TÜRK YE B RL  VE KALKINMA DARES  BA KANLI I 3 
TÜTÜN VE ALKOL P YASASI DÜZENLEME KURUMU 11 
YÜKSEK SEÇ M KURULU BA KANLI I 110 
  
Kurum Üye Say s  21671 
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Genel Üye Say m z n Kurumlara Göre Yüzdelik Da l m : 
 

ÜYE SAYISI

2950; 14%

5049; 23%

10556; 48%

302; 1%414; 2%
403; 2%

150; 1% 126; 1%

659; 3%

1062; 5% MAL YE
ADALET
SGK
Ç LER  

 KUR
GENÇL K SPOR 
GÜMRÜK 
DI LER  
STAT ST K 
D ER

 
 
 

Sendikam z n örgütlenme alan nda olup, örgütlenmemizin olmad  kurumlar: 
 

 

AVRUPA B RL  GENEL SEKRETERL  

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BA KANL I 

BA BAKANLIK YÜKSEK DENETLEME KURUMU BA KANLI I 

DEVLET DENETLEME KURULU BA KANLI I 

DEVLET PERSONEL BA KANLI I 

DEVLET PLANLAMA TE K LATI 

DO AL AFET S GORTALARI KURUMU BA KANLI I 

ÖZELLE T RME DARES  BA KANLI I 

REKABET KURUMU BA KANLI I 

EKER KURUMU BA KANLI I 

TÜRK AKRED TASYON KURUMU DARES (TURKAK) 

TÜRK YE HRACAT KRED  BANKASI A (TÜRK EKS MBANK) 

TÜRK B RL  VE KALKINMA DARES  BA KANLI I 

ÇALI MA VE SOSYAL GÜV. E T. VE ARA T.MERKEZ  (ÇASGEM) 
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lçelerde Bulunan  Kolumuza Ait Kurumlar n Da l m : 
 

 

1 
 

lçe adliyeler 
 

 

2 
 

Kaymakaml k ve Nüfus Müdürlükleri,  
 

 

3 
 

Vergi Daireleri, Saymanl klar, Malmüdürlükleri 
 

 

4 
 

lçe Seçim Kurullar  (Büro Çal anlar ) 
 

5 
  

S n rlardaki Gümrük Muhafaza Birimleri 
 

6 
 

Gençlik Spor l Müdürlükleri (Ba l  Birimler) 
 

7 
 

Meteoroloji Birimleri 
 

 

8 
 

DMO lçe Birimleri 
 

 

9 
 

lçe Sosyal Güvenlik Merkezleri 
 

 

10 

 

 Kur Bürolar  
 

 

 

Bölgelere Göre Üye Hareketlili i: 

6402

3345

1980

4950

1269

1760

1965

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Marmara

Ege

Akdeniz

ç Anadolu

Do u Anadolu

Güneydo u Anadolu

Karadeniz

Üye Durumu
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Bölgelerin Üye Say lar na Göre Yüzdelik oranlar : 

ÜYE DA ILIMI

Ege
15%

Akdeniz
9%

ç Anadolu
23%

Do u Anadolu
6%

Güneydo u Anadolu
8%

Karadeniz
9% Marmara

30%
Marmara
Ege
Akdeniz
ç Anadolu
Do u Anadolu
Güneydo u Anadolu
Karadeniz

 
 
 

llerimizde Bulunan  Kolumuza Ait Kurumlar n Da l m : 
 

 

1 
 

l ve çe adliyeler 
 

 

2 
 

Kaymakaml klar, Nüfus Müdürlükler, Valilik 
 

 

3 
 

Defterdarl klar, Vergi Daireleri, Saymanl klar, Malmüdürlükleri 
 

 

4 
 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Bölge Müdürlükleri  
 

 

5 
 

l ve lçe Seçim Kurullar  (Büro Çal anlar ) 
 

6 
 

TÜ K Bölge Müdürlükleri 
7 

  

Gümrük Ba müdürlükleri (S n rlarda Gümrük Muhafaza Birimleri), l Müdürlükleri 
 

8 
 

Gençlik Spor l Müdürlükleri (Ba l  Birimler) 
 

9 
 

Meteoroloji l Müdürlükleri 
 

 

10 
 

DMO Bölge Müdürlükleri 
 

 

11 
 

SGK l Müdürlükleri 
 

 

12 

 

 Kur l Müdürlükleri 
 

 

13 
 

Darphane ve Damga Matbaas  Gen.Müd. ( stanbul) 
 

 

14 
 

Darülaceze Müessesi Müdürlü ü ( stanbul) 
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2010 N SAN  - 2012 N SAN DÖNEM  
LLERDE YAPILAN ÜYE VE GELEN ST FA SAYILARI 

 

L ADI 

ub
e YEN  YAPILAN ÜYELER 

TOPLAM 
YEN  ÜYE

GELEN ST FALAR 
TOPLAM 

ST FA 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ADANA   29 27 17 73 30 63 12 105 

ADIYAMAN   24 29 9 62 7 6 11 24 

AFYON   4 28 3 35 1 7 4 12 

A RI     13   13 1 11 2 14 

AKSARAY         0 1 1   2 

AMASYA   7 3   10 2 9 1 12 

ANKARA 1 164 380 79 623 118 231 96 445 

ANKARA 2 166 314 77 557 127 168 57 352 

ANTALYA   79 150 53 282 31 48 26 105 

ARDAHAN         0 3     3 

ARTV N     6 3 9 5 3 1 9 

AYDIN   31 54 29 114 28 37 21 86 

BALIKES R   80 81 11 172 87 58 13 158 

BARTIN     11   11 10 15 7 32 

BATMAN   12 88 12 112 8 13 3 24 

BAYBURT         0   1   1 

B LEC K   2 9 2 13 1 12   13 

B NGÖL   4 9 6 19 9 4 2 15 

B TL S   14 23 3 40 11 6 3 20 

BOLU   2 1   3 8 9   17 

BURDUR   1 12   13 8 7 4 19 

BURSA   67 84 50 201 32 42 42 116 

ÇANAKKALE   23 25 3 51 16 20 5 41 

ÇANKIRI         0       0 

ÇORUM   17 27 6 50 11 17 3 31 

DEN ZL    93 114 55 262 23 35 17 75 

D YARBAKIR   209 231 78 518 57 85 49 191 

DÜZCE     4   4   2   2 

ED RNE   14 27 22 63 14 12 37 63 

ELAZI      2   2 2 2   4 

ERZ NCAN     20 1 21 5 1 4 10 

ERZURUM   1 1   2   1   1 
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ESK EH R   22 26 11 59 10 17 15 42 

GAZ ANTEP   61 71 10 142 23 36 30 89 

G RESUN   5 5 1 11 4 14 7 25 

GÜMÜ HANE     2   2 2 2 1 5 

HAKKAR    30 48 11 89   1 6 7 

HATAY   24 48 9 81 5 12 7 24 

I DIR   5 1   6 1 1   2 

ISPARTA     4   4 7 2   9 

STANBUL 1 128 197 43 368 62 105 15 182 

STANBUL 2 112 339 64 515 45 78 15 138 

STANBUL 3 123 162 28 313 58 141 18 217 

ZM R   247 632 195 1074 224 251 105 580 

KAHRAMANMARA    1 4   5 1 2 2 5 

KARABÜK   1 3   4 6 2 2 10 

KARAMAN   4 2   6 2 6 1 9 

KARS   18 40 3 61 8 18 4 30 

KASTAMONU   2 2   4 1 6 3 10 

KAYSER    20 38 7 65 11 13 4 28 

KIRIKKALE   8 11 5 24 3 3 1 7 

KIRKLAREL    4 13 1 18 11 12 11 34 

KIR EH R   2 13   15 4 10 6 20 

K L S   11     11 3 2   5 

KOCAEL    28 48 10 86 12 63 24 99 

KONYA   37 20 2 59 31 31 5 67 

KÜTAHYA         0 2     2 

MALATYA   29 59 5 93 7 6 6 19 

MAN SA   67 90 20 177 23 57 21 101 

MARD N   10 37 23 70 15 8 4 27 

MERS N   108 135 32 275 72 113 58 243 

MU LA   6 80 7 93 14 24 10 48 

MU      1   1 2   1 3 

NEV EH R     6   6 6 5   11 

N DE     8 1 9 4 1 1 6 

ORDU   4 2   6 16 5 3 24 

OSMAN YE     2   2   3   3 

R ZE   1     1 11 7 4 22 

SAKARYA     9 1 10 9 4 2 15 

SAMSUN   49 62 9 120 19 48 18 85 
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S RT   4 10 5 19 10 12 7 29 

S NOP   1 14 7 22 7 7   14 

S VAS   17 8 3 28   9 2 11 

ANLIURFA   42 20 46 108 15 23 3 41 

IRNAK     46   46   8 1 9 

TEK RDA    3 7   10 11 10   21 

TOKAT   3 18   21 5 8   13 

TRABZON   9 25 6 40 10 16 6 32 

TUNCEL    28 74 35 137 2 1 3 6 

U AK   9 54 1 64 4 16 8 28 

VAN   28 29 9 66 23 14 7 44 

YALOVA     7   7 2     2 

YOZGAT   2 3   5 2 1 1 4 

ZONGULDAK   40 61 11 112 34 30 29 93 

TOPLAM   2396 4369 1140 7905 1515 2190 897 4602 

 
 
 
 
 
 

2010 N SAN  - 2012 N SAN DÖNEM  
LLERDE YAPILAN ÜYE VE GELEN ST FA SAYILARIN 

YÜZDEL K DURUMLARI 
ÜYE

1515; 33%

2190; 48%

897; 19%

2010 2011 2012
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ST FA

2396; 30%

4369; 56%

1140; 14%

2010 2011 2012

 
 

 
 
 
 

Üyelerimizin Baz  Meslek Gruplar  ve Kadro Unvanlar na Göre Da l m : 
 

Kadro Ünvan  
Üye 

Say s  

  

Kadro Ünvan  Üye Say s  
MEMUR 5829 B LG SAYAR LETMEN  195 
ZABIT KAT B  2824 BEKÇ  183 
VHK LETMEN  2551 UZMAN 135 
YOKLAMA MEMURU 1664 BEKÇ -BAKICI 98 
H ZMETL  1190 AVUKAT 80 
EF 1096 KALOR FERC  77 
CRA MEMURU 539 ECZACI 76 

GEL R UZMANI 428 CRA MÜDÜR YARDIMCISI 52 
VEZNEDAR 426 UBE MÜDÜRÜ 47 
MÜBA R 361 MÜDÜR 45 
YAZI LER  MÜDÜRÜ 360 MÜHEND S 44 
TAHS LDAR 313 PS KOLOG 43 
OFÖR 269 A ÇI 43 

TEKN SYEN 234 HAZ NE AVUKATI 41 
DAKT LOGRAF 206 HEM RE 40 
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KURUMLARA GÖRE  KOLUMUZDAK  SEND KALARIN 2011 TUTANAK SAYILARI 

KURUM ADI POTANS YEL 
ÇAL. BES TÜRK BÜRO 

SEN 
MEMUR 

SEN 

ADALET BAKANLI I 39083 5462 6933 7016 

ANAYASA MAHKEMES  BA KANLI I 133 22 41   

BA BAKANLIK 1647 3 243 345 

ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I 2819 210 356 411 

ÇSGB - E T M VE ARA TIRMA MERKEZ  52 6 5 13 

DANI TAY BA KANLI I 445 145 12 13 

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL 
MÜDÜRLÜ Ü 138 22   27 

DEVLET MALZEME OF S  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 712 45 218 98 

DEVLET METEOROLOJ  LER  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2099 68 862 1074 

DI  T CARET MÜSTE ARLI I 1930 5 440 123 

DI LER  BAKANLI I 625 119 2 164 

GENÇL K VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü 5432 380 1636 2262 

GÜMRÜK MÜSTE ARLI I 9363 333 2327 807 

HAZ NE MÜSTE ARLI I 1180 11 152 131 

Ç LER  BAKANLI I 17802 1001 5117 4873 

KALKINMA BANKASI A. . GENEL MÜDÜRLÜ Ü 657 32   12 

MAL YE BAKANLI I   ( GEL R ) 38750 8009 9401 3965 

MAL YE BAKANLI I  ( G DER ) 22360 2804 4282 2541 

M LL  P YANGO DARES  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 555 18 136 163 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BA KANLI I 240 3 35 42 

SAYI TAY BA KANLI I 574 59 251 39 

SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I 23227 2949 5854 6657 

TÜRK YE STAT ST K KURUMU BA KANLI I 3295 99 399 1034 

TÜRK YE  KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ Ü 2461 331 545 893 

TÜTÜN VE ALKOL P Y.DÜZ.KUR. 148 9 31 47 

YARGITAY BA KANLI I 1382 50 3   

YÜKSEK SEÇ M KURULU BA KANLI I 1977 116 184 153 

                                                                        TOPLAM 179086 22311 39465 32903 
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Sendikam z n Y llara Göre Tutanak Say lar n Yüzdelik Dilimleri: 
 

SEND KAMIZIN YILLARA GÖRE TUTANAK SAYILARI

23.212; 10%
22.379; 9%

22.944; 10%

21.289; 9%

22.311; 9% 26.840; 11%

24.008; 10%

28.491; 12%

25.564; 11%22.734; 9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 

 
 Kolumuzdaki Sendikalar n Y llara Göre Tutanak Say lar : 

 
 

  YILLARA GÖRE  KOLUMUZDAK  SEND KALARIN ÜYE SEND KALARI 

  BES TÜRK-BÜRO-SEN MEMUR-SEN BASK B RLE K - BÜRO  

2002 26.840 30.441 2.109 1.319   

2003 24.008 29.697 4.201 5.209   

2004 28.491 28.902 7.440 5.228   

2005 25.564 28.132 8.415 4.696   

2006 22.734 32.371 11.643 4.734   

2007 23.212 34.894 14.298 5.718 372 

2008 22.379 35.498 15.881 4.226 862 

2009 
22.994 37.506 18.719 443 860 

2010 
21.283 34.620 17.556 381 795 

2011 
22.311 39.763 32.979 568 887 
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 Kolumuzdaki Di er Sendikalar n Yüzdelik Oranlar : 
2011

32.979; 34%

39.763; 41%

22.311; 23%
887; 1%568; 1%

BES TÜRK-BÜRO-SEN MEMUR-SEN BASK B RLE K - BÜRO 
 

 
 
 

2002-2011 YILLARI ARASI KESK VE BA LI SEND KALARIN ÜYE SAYILARI 
 

(ÇALI MA BAKANLI I TUTANAKLARINA GÖRE) 

 

 
E T M 

SEN  
 SES   BES 

 
TÜMBEL-

SEN  
 ESM 

 TARIM 
ORKAM 

SEN  

 
HABER 

SEN  
 BTS 

 
KÜLTÜR 
SANAT 

 YAPI-
YOL  

 
D VES   KESK 

2002 149.383 24.187 26.840 13.581 14.649 10.121 7.859 5.866 2.565 7.297   262.348

2003 166.515 31.463 24.008 28.442 10.820 10.410 9.238 3.384 2.444 8.875 231 295.830

2004 154.524 41.408 28.491 32.611 9.724 7.840 7.631 3.702 3.346 7.837   297.114

2005 139.429 38.924 25.564 27.941 7.827 6.315 6.341 3.159 3.059 5.398 103 264.060

2006 122.760 35.707 22.734 26.070 6.480 5.162 4.435 2.759 2.995 4.993 241 234.336

2007 119.909 36.419 23.212 25.812 5.869 4.585 4.703 2.975 3.275 5.445 355 231.987

2008 112.366 38.548 22.379 24.687 6.601 4.235 4.550 2.922 3.018 5.093 364 223.460

2009 110.868 40.359 22.944 25.456 4.867 3.955 4.538 2.855 3.263 4.858 500 224.413

2010 109.833 38.768 21.289 25.555 4.504 3.503 4.374 3.007 3.425 4.395 542 219.195

2011 115.949 41.520 22.311 28.516 4.311 3.341 4.264 3.213 3.883 4.198 577 232.083
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UBELER VE BA LI LLER 

S.No ube Ad  Ba l  ller 

1 ADANA OSMAN YE - HATAY 

2 ANKARA-1  

3 ANKARA-2 KIRIKKALE 

4 ANTALYA  

5 AYDIN MU LA 

6 BALIKES R  

7 BARTIN KARABÜK – BOLU – DÜZCE – KASTAMONU 

8 BURSA YALOVA 

9 ÇANAKKALE TEK RDA  

10 ÇORUM AMASYA – TOKAT – ÇANKIRI 

11 DEN ZL  AFYON 

12 D YARBAKIR  

13 ED RNE KIRKLAREL  

14 ESK EH R B LEC K – KÜTAHYA 

15 GAZ ANTEP K L S 

16 G RESUN ORDU – GÜMÜ HANE – BAYBURT 

17 HAKKAR  IRNAK – MU  

18 ISPARTA BURDUR 

19 STANBUL-1  

20 STANBUL-2  

21 STANBUL-3  

22 ZM R  

23 KAYSER  S VAS – YOZGAT – NEV EH R – KIR EH R 

24 KOCAEL  SAKARYA 

25 KONYA KARAMAN – AKSARAY – N DE 

26 MAN SA U AK 

27 MARD N S RT – BATMAN 

28 MERS N  

29 SAMSUN S NOP 

30 ANLIURFA ADIYAMAN – KAHRAMANMARA  

31 TRABZON R ZE – ARTV N 

32 TUNCEL  MALATYA – B NGÖL – ERZ NCAN – ELAZI  - ERZURUM 

33 VAN A RI – KARS – ARDAHAN – I DIR - B TL S 

34 ZONGULDAK  
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5. DÖNEM UBE ve L TEMS LC L  YÖNET M KURULU ÜYELER M Z 
 

ADANA UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

S NAN TUNÇ ube Ba kan  SEYHAN V.D. 

SABAHAT ERDO AN ube Sekreteri SEYHAN V.D. 

MUSTAFA DE RMENDA  ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 

ABDURRAH M ERDEM ube E itim ve Kültür Sekreteri M LL  EMLAK MÜD 

ERDAL ASLAN ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

HAL L AKBA  ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. SGK L MÜD. 

TAH R SARMI  ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. S V.SAV.ARA.KUR. 
 
 
 

ADIYAMAN L 
TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MAHMUT TORUN l Temsilcisi METEOROLOJ  STAS. 

N HAT YALÇIN l Sekreteri ADIYAMAN VAL L  

SERHAT Ç FÇ  l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

AH SMA L HARMANCI l Mali Sekreteri ADIYAMAN V.D. 

ABDURRAHMAN KILAVUZ l E itim ve Kül.Sekreteri ADIYAMAN ADL YES  
 
 
AFYON L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

HÜSEY N ÖZCAN l Temsilcisi AFYON ADL YES  

AL  HSAN ORHAN l Sekreteri KOCATEPE V.D. 

BEKTA  DEM REL  l Örgütlenme Sekreteri AFYON ADL YES  

AHMET KAYGISIZ l Mali Sekreteri AFYON ADL YES  

ORHAN CAN l E itim ve Kül. Sekreteri PERSONEL MÜD. 
 
 
A RI L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SA TA TAN l Temsilcisi A RI V.D. 

RAMAZAN GÜLÇ N l Sekreteri MUHASEBE MÜD. 

AHMET AYDIN l Örgütlenme Sekreteri A RI V.D. 

SMET ÖZCAN l Mali Sekreteri PERSONEL MÜD. 

GÜRSEL YANAR l E itim ve Kül. Sekreteri A RI V.D. 
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AMASYA L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

YÜKSEL BAVAG R l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

C HAT PEKTA  l Sekreteri GÜMÜ HACIKÖY V.D. 

AR F SAYAR l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

SA M KÖSE l Mali Sekreteri AMASYA V.D. 

ENG N KONA  l E itim ve Kül. Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 
ANKARA-1 NOLU UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

F KRET ASLAN ube Ba kan  ÇANKAYA M.M. 

BAHADIR BERD C O LU ube Sekreteri SGK BA KANLI I 

SEHER TOKSOY ube Örgütlenme Sek. Ç.S.G.B. 

NED ME KORKMAZ ube E itim ve Kültür Sekreteri H T T V.D. 

SERP L AKPINAR ube Mali Sekreteri KOCATEPE SGM 

AHMET DANACIO LU ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. DMO 

T MURLENK AYDEM R ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. EMEKL  SAN. AR V 
 
ANKARA-2 NOLU UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MEVLÜT ÇAKMAK ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

GÜRSEL DEL CE ube Sekreteri KEÇ ÖREN V.D. 

SEV L YILMAZ ube Örgütlenme Sek. ANKARA ADL YES  

MERAL MEM  ube E itim ve Kültür Sekreteri NÜFUS VE VAT. L. 

TAYLAN GÜMÜ  ube Mali Sekreteri OST M V.D. 

NERM N ATE  ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. NSAN KAY.MÜD. 

CO KUN GÖK ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. KUR OST M B. 
 
ANTALYA UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MUSTAFA AYAR ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

AY E M EK ube Sekreteri ANTALYA ADL YES  

MUHAMMET EV N ube Örgütlenme Sek. NSAN KAY.MÜD. 

AL  ÇELEB  ube E itim ve Kültür Sekreteri SGK L MÜD. 

AL  RIZA GEN  ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

MEHMET GÜNALTAY ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. ANTALYA ADL YES  

OSMAN DO AN ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. MUHASEBE MÜD. 
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ARTV N L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AL  YILDIZ l Temsilcisi ARHAV  M.M. 

AL  FUAT AKIN l Sekreteri GENÇL K VE SPOR 

VEL  VEL O LU l Örgütlenme Sekreteri BORÇKA M.M. 

CAV T AYDIN l Mali Sekreteri HOPA M.M. 

PEHLÜL YA AR YERL KAYA l E itim ve Kül. Sekreteri GENÇL K VE SPOR 
 
AYDIN UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

BRAH M ÇAVDAR ube Ba kan  Ç NE V.D. 

SADIK ERAYDIN ube Sekreteri SGK L MÜD. 

B LAL KARCIO LU ube Örgütlenme Sek. NSAN KAY.MÜD. 

TURGUT ÖZTÜRK ube E itim ve Kültür Sekreteri MU LA SGK L MD. 

MEHMET UYGUNTÜRK ube Mali Sekreteri GENÇL K SPOR 

Av. TOLGAY DÖGER ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. SGK L MÜD. 

KEMAL ÖZTÜRK ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. AYDIN ADL YES  
 
BALIKES R UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SMA L YILMAZ ube Ba kan  MUHASEBE MÜD. 

ÖZER YILMAZ ube Sekreteri BALIKES R ADL YES  

NAS  DA LI ube Örgütlenme Sek. SUSURLUK V.D. 

EVKET KAYA ube E itim ve Kültür Sekreteri BURHAN YE M.M. 

EREF LHAN ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

LEVENT TANCAN ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. BANDIRMA ADL YES  

ENOL EY GÜN ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. AYVALIK V.D. 
 
BARTIN UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

TAYFUN KALENDER ube Ba kan  VAL L K 

SIDIK ALADAK ube Sekreteri BARTIN V.D. 

ALTAN I IK ube Örgütlenme Sek. GENÇL K VE SPOR 

MUSTAFA ÖZPEK ube E itim ve Kültür Sekreteri BOLU GEL R MÜD. 

MET N ERG N ube Mali Sekreteri BARTIN V.D. 

YÜKSEL ARSLAN ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. 
KARABÜK MUHASEBE 
MÜD. 

KAD R NAKI  ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. 
KASTAMONU 
MUHASEBE MÜD. 
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BATMAN L TEMS LC L          

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

HÜSEY N YILDIRIM l Temsilcisi S V L SAVUNMA MÜD. 

HASAN B ÇEN l Sekreteri S V L SAVUNMA MÜD. 

HAYRETT N ÖNÜR l Örgütlenme Sekreteri BATMAN ADL YES  

SKAN KAYA  l Mali Sekreteri BATMAN V.D. 

AHMET CEVAT AKSOY l E itim ve Kül. Sekreteri BATMAN ADL YES  
 
 
 
B LEC K L TEMS LC L   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

ÖZGÜR ALGIN l Temsilcisi B LEC K V.D. 

ZUHAL ÖZKAY l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

N GAR ATILGAN l Örgütlenme Sekreteri B LEC K V.D. 

MERAL AÇIK l Mali Sekreteri B LEC K V.D. 

EM NE KASAP l E itim ve Kül. Sekreteri B LEC K V.D. 
 
 
 
B NGÖL L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MUSA BE Ç l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

YUSUF YILMAZ l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MEHMET HAL L ÖVER l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MURAT ÜRÜMC  l Mali Sekreteri L NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü 

AR FE ÖZLEM BOLKAN l E itim ve Kül. Sekreteri L NÜFUS MÜDÜRLÜ Ü 
 
 
 
B TL S L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

N MET LK l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

DANYAL SÖNMEZ l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

SMA L BALCI l Örgütlenme Sekreteri M LL  EMLAK MÜD. 

SHAK DEM R l Mali Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

SAL H YAMAÇ l E itim ve Kül. Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
113 

BURSA UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SÜLEYMAN AYYILMAZ ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

B LG VAR ERGÜN ube Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

ALPER EN ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 

AL  KEMAL ERDEM ube E itim ve Kültür Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

A. MÜRSEL TANRIVERD  ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

HAT CE SEVER 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. NSAN KAY.MÜD. 

YAVUZ B L R 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. OSMANGAZ  M.M. 

 
BOLU L TEMS LC L        

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  
MUSTAFA ÖZPEK l Temsilcisi GEL R MÜDÜRLÜ Ü 
KAD R KILIÇ l Sekreteri MUHASEBE MÜD. 
AYDO AN KEBAPCI l Örgütlenme Sekreteri L SEÇ M MÜD. 
HAL L SUR l Mali Sekreteri BOLU V.D. 
YÜCEL OFLAZ l E itim ve Kül. Sekreteri GENÇL K VE SPOR 
 
ÇANAKKALE UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SEDAT SKENDERO LU ube Ba kan  SGK L MÜD. 

YILMAZ TALAS ube Sekreteri GEL R MÜD. 

TÜLAY AYGÜN ube Örgütlenme Sek. PERSONEL MÜD. 

HAL T GÜNAY ube E itim ve Kültür Sekreteri SGK L MÜD. 

NE E SÖZER  ube Mali Sekreteri ÇANAKKALE V.D. 

SURUR  SAVA  ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. VAL L K 

M. MUSTAFA ER AN ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. SGK L MÜD. 
 
ÇORUM UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

ERTU RUL ALPER ube Ba kan  ÇORUM V.D. 

MEHMET KARAKÜTÜK ube Sekreteri ÇORUM ADL YES  

AYDIN GENÇ ube Örgütlenme Sek. ÇORUM ADL YES  

YÜKSEL BAVAG R ube E itim ve Kültür Sekreteri AMASYA SGK L MÜD. 

MUSTAFA YÜZGEÇ ube Mali Sekreteri ÇORUM V.D. 

SELÇUK AH N ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. ÇORUM ADL YES  

MURAT AKPUNAR ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. TOKAT Z LE V.D. 
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DEN ZL  UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

YUSUF YURDAKUL ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

MESDAN YILDIRIM ube Sekreteri M LL  EMLAK MD. 

SADIK R N ube Örgütlenme Sek. DEN ZL  ADL YES  

AHMET SARIASLAN ube E itim ve Kültür Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

SADIK ARIKAN ube Mali Sekreteri MUHASEBE MÜD. 

RAFET KAVAK ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. DEN ZL  ADL YES  

ERSOY ÖZDEN ube Bas n Yay n ve Halkla li k. Sek. SGK L MÜD. 
 
D YARBAKIR UBE   
ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  
ED P B NB R ube Ba kan  ADL YE 

MEHMET KARAASLAN ube Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 
SUPH  ZOL ube Örgütlenme Sek. ADL YE 
RESUL BA BO  ube E itim ve Kültür Sekreteri SGK L MÜD. 
MET N TEKE  ube Mali Sekreteri SGK L MÜD. 
MURAT KAYA ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. NSAN KAY.MÜD. 

MEHMET NAR N 
ube Bas n Yay n ve Halkla li k. 

Sek. VAL L K 
 
ED RNE UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

YILMAZ DERE ube Ba kan  DAR  VE MAL  L. 

MUSTAFA ERDO AN ube Sekreteri M LL  EMLAK MD. 

MEHMET TOLUNAY ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 

PINAR ÇAÇA ube E itim ve Kültür Sekreteri LÜLEBURGAZ ADL YES  

ABAN HAKAN GRAMME N ube Mali Sekreteri ED RNE ADL YES  

SA T EM R ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. KIRKLAREL  V.D. 

FAT H KAFALI 
ube Bas n Yay n ve Halkla li k. 

Sek. DAR  VE MAL  L. 
 
 
ERZ NCAN L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

F KRET IRMAK l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

AL  ARAS l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

ERDAL SAL l Örgütlenme Sekreteri ERZ NCAN ADL YES  

PEKAN ÜNLÜ l Mali Sekreteri MUHASEBE MÜD. 

GÜLCAN ERGÜL l E itim ve Kül. Sekreteri PERSONEL MÜD. 
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ESK EH R UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AYHAN GÜRLER ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

SMA L HAKKI AKÇ N ube Sekreteri PERSONEL MÜD. 

FAHR  TUNA ube Örgütlenme Sek. PERSONEL MÜD. 

SMA L AYDEM R ube E itim ve Kültür Sekreteri 2 EYLÜL V.D. 

AHMET ASLAN ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

SONER KALENDER ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. KÜTAHYA Ç N L  V.D. 

YAS N KÖKSAL KABAN 
ube Bas n Yay n ve Halkla li k. 

Sek. NSAN KAY.MÜD. 
 
ERZURUM L TEMS LC L             

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SAVA  AKTUR l Temsilcisi TU K BÖLGE MÜD. 

LEVENT ÖNDA  l Örgütlenme Sekreteri TU K BÖLGE MÜD. 

S NAN KUZUCANLI l Mali Sekreteri TU K BÖLGE MÜD. 
 
GAZ ANTEP UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SEVGÜL ÖZDEM R ube Ba kan  MUHAKEMAT MD. 

M KDAT KURT ube Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

BEKTA  DO AN ube Örgütlenme Sek. G.ANTEP ADL YES  

RIFAT KOÇ ube E itim ve Kültür Sekreteri NSAN  KAY.MÜD. 

YILMAZ AYDIN ube Mali Sekreteri SGK L MÜD. 

VEDAT AH N ube Hukuk ve Toplu Görü me Sek. G.ANTEP ADL YES  

AHMET ÖZDO AN 
ube Bas n Yay n ve Halkla li k. 

Sek. NSAN KAY.MÜD. 
 
G RESUN UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

FATMA EK Z ube Ba kan  BULANCAK M.M. 

BRAH M KOL ube Sekreteri BULANCAK M.M. 

YAKUP REYHAN ube Örgütlenme Sek. PERSONEL MÜD. 

CEM L KOÇ 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri ORDU SGK L MÜD. 

AL  HSAN YILMAZ ube Mali Sekreteri G RESUN V.D. 

AL  YILDIZ BEYAZIT 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. ORDU ÜNYE V.D. 

LKER KARABIÇAK 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. SGK L MÜD. 
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HAKKAR  UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

CAH T BALIKES R ube Ba kan  HAKKAR  V.D. 

HAM T BOSTANCI ube Sekreteri L NÜFUS MÜD. 

MUSTAFA DEM R ube Örgütlenme Sek. HAKKAR  V.D. 

EMEL ATAY AKBA  
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri SGK L MÜD. 

SEL M ERTU  ube Mali Sekreteri SGK L MÜD. 

VEZ R KIZILKAYA 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. GÜMRÜK MUH.MD. 

RECEP CEYHAN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. HAKKAR  V.D. 

 
 
 
 
 
ISPARTA UBE 

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MEHMET DA DELEN ube Ba kan  1 NOLU SA .K.DSS 

ASIM EK Z ube Sekreteri DAVRAZ V.D. 

MEHMET YAVUZ ube Örgütlenme Sek. GEL R MÜDÜRLÜ Ü 

HÜLYA SEVEN 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri BURDUR GSGM 

SELAM  ÖZTA  ube Mali Sekreteri GENÇL K VE SPOR 

AL  OSMAN BAY 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. BURDUR  SGK 
 
 
 
 
 
 

STANBUL-1 NOLU UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

DURSUN DO AN ube Ba kan  BEYAZIT V.D. 

CENG Z ASLAN ube Sekreteri BEYL KDÜZÜ V.D. 

EJDER ERBULAN ube Örgütlenme Sek. ESENLER V.D. 

GÜLSÜM YILDIZ 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri BA CILAR SGM 

MET N ERKAN ÖZKAN ube Mali Sekreteri K.MUSTAFAPA A V.D. 

NEJDET PAYCI 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. K.ÇEKMECE ADL YES  

SERDAR KARALAR 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. K.ÇEKMECE V.D. 
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STANBUL-2 NOLU UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

NEV N KAPLAN ube Ba kan  L  M.M. 

MURTAZA PEKTEZEL ube Sekreteri KASIMPA A V.D. 

ERHAN TA KIRAN ube Örgütlenme Sek. FINDIKLI SA .SGM 

BAK  ULA  KARACA 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri FAT H SGM 

TURGUT B L R ube Mali Sekreteri BEYO LU V.D. 

RIFAT O UZ 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. STANBUL ADL YES  

MEHMET DEM R 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. STANBUL ADL YES  

 
 
 

STANBUL-3 NOLU UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AHMET ACAR ube Ba kan  SARIGAZ  V.D. 

SÜLEYMAN YILMAZ ube Sekreteri RIHTIM VE.HARÇ.V.D. 

HAYDAR E LMEZ ube Örgütlenme Sek. PEND K SGM 

HASAN GÖKTA  
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri NAK L. VASIT.V.D. 

ZEL HA YURTSEVER ÇALIK ube Mali Sekreteri NAK L. VASIT.V.D. 

ÖZGÜR B RL K 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. KARTAL ADL YES  

TAYLAN ÖZGÜR TEKM L 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. RIHTIM VE.HARÇ.V.D. 

 
 
 
 

ZM R UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

RAM S SA LAM ube Ba kan  KEMALPA A V.D. 

AKIN METE ube Sekreteri BASMANE V.D. 

MUSTAFA GÜVEN ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 

SERVET ERTA  
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri S V L SAV.ARA.KUR. 

GÜNAYDIN TEMEL ube Mali Sekreteri BAYINDIR V.D. 

SELMA EN 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. ZM R ADL YES  

VEL  SALGIN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. KAR IYAKA ADL YES  
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KAHRAMANMARA  L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

HAL L ERTÜRK l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

YETER K RAZ l Örgütlenme Sekreteri AKSU V.D. 

ÖZEN DEN Z l Mali Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 
KARABÜK L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

YÜKSEL ARSLAN l Temsilcisi MUHASEBE MÜD. 

RAH AN CINGILLIO LU l Sekreteri KARABÜK V.D. 

AL  KARATAY l Örgütlenme Sekreteri YEN CE M.M. 

HÜSEY N U UR l Mali Sekreteri PERSONEL MÜD. 

HÜSEY N B LG N l E itim ve Kül. Sekreteri PERSONEL MÜD. 
 
KARAMAN L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

SAL H KÖSEO LU l Temsilcisi KARAMAN V.D. 

AHMET BA TU  l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

AB DE ÇET N l Örgütlenme Sekreteri KARAMAN V.D. 

FATMA RUH YE UYSAL l Mali Sekreteri KARAMAN V.D. 

AHMET E MEKAYA l E itim ve Kül. Sekreteri KARAMAN V.D. 
 
KARS L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

NAN ERCAN l Temsilcisi KARS V.D. 

ZEKA  YILMAZ l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

NAS  CENG Z l Örgütlenme Sekreteri SEL M M.M. 

VURAL ENG N l Mali Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

AL  EKBER KARAKOÇ l E itim ve Kül. Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 
 
KASTAMONU L TEMS LC L   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

KAD R NAKI  l Temsilcisi MUHASEBE MÜD. 

MUAZZEZ SEVNUR ERKAN l Sekreteri L DERNEKL.MÜD. 

BÜLENT YÜCE l Örgütlenme Sekreteri S V L SAVUNMA 

SATI GÖKÇEN l Mali Sekreteri KASTAMONU V.D. 

BURHAN KARTAL l E itim ve Kül. Sekreteri DADAY M.M. 
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KAYSER  UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

FATMAGÜL AYDIN ube Ba kan  DENET M KOOR.MÜD. 

NURETT N DURMU  ube Sekreteri M MARS NAN V.D. 

AL  EKBER POLAT ube Örgütlenme Sek. SGK  SA . L. 

FEDA  BUHUR 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri KIR EH R SGK 

SAN YE AKBULUT ube Mali Sekreteri GENÇL K VE SPOR 

HAMD  GÜNAY 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. KAYSER  ADL YES  

MUSA ÇELEN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. SGK L MÜD. 

 

 
KIR EH R L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MUSTAFA BAYRAM l Temsilcisi 2 NOLU DSS MÜD. 

FEDA  BUHUR l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MUSTAFA KORKMAZ l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

FIRAT AH N l Mali Sekreteri 1 NOLU DSS MÜD. 

OSMAN CO KUN l E itim ve Kül. Sekreteri KIR EH R ADL YES  
 

 
K L S L TEMS LC L    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

KIYASETT N ASLAN l Temsilcisi MUSABEYL  M.M. 

MUZAFFER PORSUK l Sekreteri K L S V.D. 

TUBA SUSOY l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MEHMET ÖZDEM R 
 

l Mali Sekreteri 
 

MRK. LÇE SEÇ M 
 

BRAH M CEYLAN l E itim ve Kül.Sekreteri PERSONEL MÜD. 
 

 
 
KOCAEL  UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AKIN MAN ube Ba kan  TEPEC K V.D. 

GÜLÜZAR ATE  ube Sekreteri SGK L MÜD. 

AHABETT N I IK ube Örgütlenme Sek. GÖLCÜK M.M. 

ERDEM KARUL 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri GÜMRÜK BA MD. 

NURHAN BAYRAKTAR ube Mali Sekreteri ACISU V.D. 

CANDAN ERYILMAZ 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. KOCAEL  ADL YES  

HASAN TA  
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. SAKARYA SGK  
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KONYA UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AL  ÜLKÜMEN ube Ba kan  ALAADD N V.D. 

RAS M HARMANCI ube Sekreteri SGK L MÜD. 

NURHAYAT AV AR ube Örgütlenme Sek. ALAADD N V.D. 

OGÜN ÖKSÜZ 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri AK EH R V.D. 

GÜLDEN DALGIÇ ube Mali Sekreteri SELÇUK V.D. 

SÜLEYMAN SIRRI ÇET N 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. KARAMAN V.D. 

FAT H EROL DEM RC  
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. ALAADD N V.D. 

 
 
 
 
 
MALATYA L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

FEYZULLAH KAYA 
 

l Temsilcisi 
 

 KURUMU L MÜD. 
 

ORHAN ÇEL K l Sekreteri BEYDA I V.D. 

M. REMZ  AYDIN l Örgütlenme Sekreteri AKÇADA  M.M. 

ZEHRA EM R l Mali Sekreteri BEYDA I V.D. 

AL  P K N l E itim ve Kül. Sekreteri MALATYA ADL YES  
 
 
 
 
 
MAN SA UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AL  GÖK ube Ba kan  MES R V.D. 

UFUK DORUK ube Sekreteri MÜKELL.H Z.MÜD. 

OZAN EV K ube Örgütlenme Sek. DENET M. KOOR. 

HUR T GÜNGÖR 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri SGK L MÜD. 

EBRU GEY KÇE ube Mali Sekreteri VERG  VE ANLA MALAR MD. 

SERHAT ÖZTÜRK 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. SGK L MÜD. 

HASAN ÇER T 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. PERSONEL MÜD. 
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MARD N UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

EYHMUS AKBABA ube Ba kan  KIZILTEPE M.M. 

ERHAN BERHEMO LU ube Sekreteri YE LL  M.M. 

HAL T AYDIN ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 

HALUK HAZAR 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri ÖMERL  M.M. 

AL  VURGUN ube Mali Sekreteri L NÜFUS MÜD. 

HASAN B ÇEN 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. BATMAN-  S V.SAV. 

SABR  ÖZDEM R 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. S RT - T.  KUR 

 
MERS N UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

YUSUF KAYA ube Ba kan  L MAN V.D. 

AL  MET N AKSOY ube Sekreteri M LL  EMLAK MD. 

MURAT DO AN ube Örgütlenme Sek. URAY V.D. 

KEMAL GÖÇMEN 
ube E itim ve Kültür 

Sekreteri TARSUS V.D. 

AYNUR GÖNÜLTA  ube Mali Sekreteri URAY V.D. 

MET N TOPAL 
ube Hukuk ve Toplu 

Görü me Sek. MERS N ADL YES  

FATMA F DAN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. MERS N ADL YES  

 
 
MU LA L TEMS LC L  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

N YAZI BÖLÜK l Temsilcisi NSAN KAY.MÜD. 

MUHARREM SA IN l Sekreteri M LAS V.D. 

TURGUT ÖZTÜRK l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MURAT PEHL VAN l Mali Sekreteri GENÇL K VE SPOR 

YUSUF UYAN l E itim ve Kül. Sekreteri BODRUM M.M. 
 
NEV EH R L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

ALKAN GÜNEY l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

U UR TA DEM R l Sekreteri AVANOS M.M. 

GAZ  BARAN l Örgütlenme Sekreteri TU K BÖLGE MÜD. 

OKTAY ONGU l Mali Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

S NAN GÜREL l E itim ve Kül. Sekreteri PERSONEL MÜD. 
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N DE L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

GÖKSEL ÜSTÜNTA  l Temsilcisi PERSONEL MÜD. 

LKER ERBAY  l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

SMA L ANBERO LU l Örgütlenme Sekreteri PERSONEL MÜD. 

H KMET TEKEL   l Mali Sekreteri N DE V.D. 

H KMET SOYER l E itim ve Kül. Sekreteri L NÜFUS MÜD. 
 
 
 
ORDU L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

B ROL BA  l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MESUT GÜREL l Sekreteri KABADÜZ M.M. 

CEM L KOÇ l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

YA AR ÖZDEM R  l Mali Sekreteri BOZTEPE V.D. 

ERGÜN ERO LU l E itim ve Kül. Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 
 
 
 
R ZE L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

ABAN UYGUN l Temsilcisi KAÇKAR V.D. 

MEVLÜT ALTINKAYA l Sekreteri KAÇKAR V.D. 

AL  RIZA AKPAK l Örgütlenme Sekreteri KAÇKAR V.D. 

FATMA NEB O LU l Mali Sekreteri KAÇKAR V.D. 

KAZIM BEKTA  l E itim ve Kül. Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 
 
 
 
SAKARYA L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

HASAN TA  l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü  

EFRAH M KALMI  l Sekreteri HENDEK V.D. 

MET N KOCATEPE l Örgütlenme Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

HAYDAR BEKTA  l Mali Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

SAADET BURHANO LU l E itim ve Kül. Sekreteri GÜMRÜKÖNÜ V.D. 
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SAMSUN UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AHMET KES K ube Ba kan  NSAN KAY.MÜD. 

AL  C VELEK ube Sekreteri SGK L MÜD. 

AL YE NCE ube Örgütlenme Sek. VEZ RKÖPRÜ M.M. 

YILMAZ TULUK ube E itim ve Kültür Sekreteri SAMSUN ADL YES  

ÖMER FARUK ALAKU  ube Mali Sekreteri NSAN KAY.MÜD. 

AY EGÜL BAKAL 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. SAMSUN ADL YES  

MELAHAT DURAN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. NSAN KAY.MÜD. 

 
 
 
S RT L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

CELAL KAYA l Temsilcisi PERSONEL MÜD. 

ZEK  ÇELEPKOLU l Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

MURAT U UR l Örgütlenme Sekreteri S RT ADL YES  

HSAN ÖZLÜK l Mali Sekreteri GENÇL K VE SPOR 

M RZA EK N l E itim ve Kül. Sekreteri AYDINLAR M.M. 
 
 
 
S NOP L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

AR F ERDO AN l Temsilcisi SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

TURAN NCEL l Sekreteri S NOP V.D. 

VEDAT KOCAMAN l Örgütlenme Sekreteri GERZE MAL MÜD. 

KENAN AYVAZO LU l Mali Sekreteri -KUR L MÜD. 

DURSUN AL  GÜNE  l E itim ve Kül. Sekreteri GÜMRÜK MUH.MÜD. 
 
 
 
S VAS L TEMS LC L     

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

KEMAL AKKAYA l Temsilcisi S VAS ADL YES  

MEHMET YÜKSEK l Sekreteri GEL R MÜDÜRLÜ Ü 

ADIGÜZEL ZERK NL  l Örgütlenme Sekreteri SGK L MÜDÜRLÜ Ü 

ERCAN TEMEL l Mali Sekreteri S VAS ADL YES  

HACI ÖZ l E itim ve Kül. Sekreteri KALE V.D. 
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ANLIURFA UBE  

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MÜSLÜM ÖCAY ube Ba kan  SGK L MÜD. 

FER DUN KARAMAN ube Sekreteri SGK L MÜD. 

LEYLA SEZER ube Örgütlenme Sek. NSAN KAY.MÜD. 

SERHAT Ç FÇ  ube E itim ve Kültür Sekreteri ADIYAMAN SGK 

CEMAL AH N ube Mali Sekreteri SGK L MÜD. 

AHMET ERDEM 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. NSAN KAY.MÜD. 

ABDURRAHMAN KILAVUZ 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. ADIYAMAN ADL YE 

TOKAT L TEMS LC L         

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MURAT AKPUNAR l Temsilcisi Z LE V.D. 

ABBAS SÖZEN Temsilcilik Sekreteri Z LE V.D. 

FAT H ER  l Örgütlenme Sekreteri Z LE V.D. 

ELVAN ÜNAL l Mali Sekreteri Z LE V.D. 

RIZA ÖZKORKMAZ l E itim ve Kül. Sekreteri Z LE V.D. 
 
TRABZON UBE    
ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  
N GAR SÜMER ube Ba kan  SGK L MÜR, 
ABDUL ÖZCAN ube Sekreteri SÜRMENE LÇE NÜF. 

AYHAN KANBER ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 
HASAN BALTA ube E itim ve Kültür Sekreteri AKÇAABAT V.D. 
MET N KAYMAK ube Mali Sekreteri HIZIRBEY V.D. 

YA AR ENTÜRK 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. TRABZON ADL YES  

AY E ELVAN 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. MUHASEBE MÜD. 

 
TUNCEL  UBE    

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

ÜM T YILDIZ ube Ba kan  MUHASEBE MÜD. 

YAS N ALTINKAYNAK ube Sekreteri SGK L MÜD. 

HÜSEY N MAV  ube Örgütlenme Sek. GENÇL K VE SPOR 

ÖZCAN GÜRTA  ube E itim ve Kültür Sekreteri MUHASEBE MÜD. 

ARZU ÇAKMAK ube Mali Sekreteri SA .KUR.DSS MÜD. 

HÜSEY N KESER 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. TUNCEL  V.D. 

MUSA KILIÇ 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. TUNCEL  VAL L  
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U AK L TEMS LC L          

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  
FA K DO AN l Temsilcisi U AK ADL YES  
KA AN TUNCER l Sekreteri U AK V.D. 
VEDAT ALTUN l Örgütlenme Sekreteri U AK V.D. 
AHMET AKÇA l Mali Sekreteri U AK V.D. 
AL  N JAT ERGELEN l E itim ve Kül. Sekreteri U AK V.D. 
 
VAN UBE   

ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  

MEHMET Y T ube Ba kan  M LL  EMLAK MD. 

MEHMET CEVDET YAV Ç ube Sekreteri GÜRPINAR KAY. 

MEHMET AYDEM R ube Örgütlenme Sek. VAN V.D. 

N MET LK ube E itim ve Kültür Sekreteri B TL S SGK L MÜD. 

MEHMET EREF KESK N ube Mali Sekreteri GÜRPINAR M.M. 

AYTEN EKSEN 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. TAS  UBE MÜD. 

KAD R TERTEM Z 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. SGK L MÜD. 

 
 
 
 
 
ZONGULDAK UBES    
ADI VE SOYADI GÖREV  GÖREV YER  
AL  YENER ube Ba kan  BÖLGE DARE MAH. 

RE DE NURAK ube Sekreteri UZUNMEHMET V.D. 

HAYR  ANIL ÇET N ube Örgütlenme Sek. SGK L MÜD. 
CENG Z YILMAZ ube E itim ve Kültür Sekreteri GÖKÇEBEY ADL YES  

CENG Z ACAR ube Mali Sekreteri UZUNMEHMET V.D. 

MEHMET ZEK  YENER 
ube Hukuk ve Toplu Görü me 

Sek. ZONGULDAK ADL YES  

ÜNVER YAVUZ 
ube Bas n Yay n ve Halkla 
li k. Sek. SGK L MÜD. 
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iLLERE GÖRE TOPLAM ÇALI AN SAYISI , SEND KAMIZ ÜYES  , D ER SEND KA 
ÜYELER  VE SEND KALARA ÜYE OLMAYAN TOPLAM ÇALI AN SAYISI 

ADANA 

TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 2269 35 396 1667 1,54% 

ÇALI MA 
BAKANLI I 

66 1 11 22 1,52% 

DMO 0 0  

GENÇL K SPOR 122 0 100 20 0,00% 

GÜMRÜK 0 0  

Ç LER  494 4 217 228 0,81% 

 KUR 41 5 10 18 12,29% 

MAL YE GEL R 1607 
243 

699 568 
15,12% 

MAL YE G DER 546 211 241 

METROLOJ  0 1 79  

SGK 592 77 414 89 13,01% 

TÜ K 36 1 12 22 2,75% 

YÜKSEK SEÇ M 45 3 3 35 6,65% 

TOPLAM 5818 370 2152 2910 6,36% 

 
 
 

ADIYAMAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 615 21 55 492 3,42% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

DMO 0 0 0  

GENÇL K SPOR 52 0 40 11 0,00% 

GÜMRÜK 0 0  

Ç LER  171 19 62 95 11,14% 

 KUR 20 2 10 7 10,10% 

MAL YE GEL R 156 
49 

75 37 
31,37% 

MAL YE G DER 152 69 57 

METROLOJ  0 2 0  

SGK 113 14 98 8 12,36% 

TÜ K 0 0  

YÜKSEK SEÇ M 25 7 17 0,00% 

TOPLAM 1304 107 415 724 8,21% 
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AFYON 

TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 974 29 114 751 2,98% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0 0  

GENÇL K SPOR 55 0 37 16 0,00% 

GÜMRÜK 0 0   

Ç LER  331 3 198 118 0,91% 

 KUR 14 1 1 12 6,99% 

MAL YE GEL R 297 
24 

84 176 
8,08% 

MAL YE G DER 234 69 140 

METROLOJ  0 26   

SGK 166 1 118 41 0,60% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 44 0 39 0,00% 

TOPLAM 2115 58 648 1293 2,74% 

 
 
 
 
 

A RI 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 352 5 59 264 1,42% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0 0  

GENÇL K SPOR 36 2 29 1 5,51% 

GÜMRÜK 0 6 44   

Ç LER  125 2 66 48 1,59% 

 KUR 11 2 8 0,00% 

MAL YE GEL R 81 
25 

22 36 
30,71% 

MAL YE G DER 113 15 76 

METROLOJ  0 0   

SGK 58 2 34 20 3,43% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 26 1 0 24 3,79% 

TOPLAM 804 43 272 477 5,35% 
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AKSARAY 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 307 1 80 202 0,33% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0   

GENÇL K SPOR 25 23 2 0,00% 

GÜMRÜK 0 0   

Ç LER  136 75 56 0,00% 

 KUR 15 8 7 0,00% 

MAL YE GEL R 79 
1 

0 70 
1,26% 

MAL YE G DER 114 73 38 

METROLOJ  0 0   

SGK 101 3 89 9 2,96% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 9 2 6 0,00% 

TOPLAM 788 5 350 390 0,63% 

 
 
 

AMASYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 432 9 26 361 2,08% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0   

GENÇL K SPOR 58 1 46 11 1,72% 

GÜMRÜK 0 0   

Ç LER  155 69 77 0,00% 

 KUR 12 9 3 0,00% 

MAL YE GEL R 222 
40 

122 57 
18,00% 

MAL YE G DER 188 77 85 

METROLOJ  0 0   

SGK 123 8 79 27 6,49% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 20 6 13 0,00% 

TOPLAM 1211 58 435 634 4,79% 
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ANKARA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES 
ÜYE 

SAYISI

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE 
OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET BAKANLI I 5214 521 750 5,10% 

ANAYASA MAHKEMES  BA K. 130 21 42 67 16,18% 

AVRUPA B RL  GENEL SEKRETERL  64 0 64 0,00% 

BA BAKANLIK 0 3 0 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU 145 0 145 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 2001 75 415 924 3,75% 

ÇALI MA BAKANLI I (ÇASGEM) 43 1 0 42 2,33% 

DANI TAY BA KANLI I 459 99 29 255 21,58% 

DEVLET MALZEME OF S  455 33 114 282 7,25% 

DEVLET PERSONEL DA RE BA K. 162 0 162 0,00% 

DEVLET PLANLAMA TE K LATI 782 0 782 0,00% 

DI  T CARET MÜSTE ARLI I 2011 6 524 1381 0,30% 

DI LER  BAKANLI I 1878 150 2 1726 7,99% 

DO AL AFET S GORTALARI KURUMU 0 0 0 

EKONOM  BAKANLI I 0 4 0 

GEL R DARES  BA KANLI I 6694 325 1650 4956 0,00% 

GENÇL K VE SPOR L MÜD. 1071 47 230 474 4,39% 

GÜMRÜK MÜSTE ARLI I 1925 108 395 2212 5,61% 

HAZ NE MÜSTE ARLI I 563 4 207 277 0,71% 

Ç LER  BAKANLI I 2677 95 340 1734 3,55% 

 KUR L MÜDÜRLÜ Ü 704 58 193 378 8,24% 

KAMU HALE KURUMU BA KANLI I 235 0 235 0,00% 

MAL YE BAKANLI I(G DER) 4341 178 295 3308 24,97% 

METEOROLOJ  LER  MÜD. 0 14 326 

M LL  P YANGO DARES  631 187 444 0,00% 

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BA KANLI I 179 2 0 177 1,12% 

ÖZELLE T RME DARES  BA KANLI I 0 0 0 

REKABET KURUMU BA KANLI I 344 0 344 0,00% 

SAYI TAY BA KANLI I 563 56 207 277 9,94% 

SEÇ M KURULU 187 5 2 180 2,67% 

SOSYAL GÜVENL K KURUMU 5296 708 2690 3638 8,53% 

EKER KURUMU BA KANLI I 50 0 50 0,00% 

T. HRACAT KRED  BANKASI A (TÜRK EKS MBANK) 0 0 0 

T.KALKINMA BANKASI A  746 51 2 648 6,84% 

TÜ K 1013 46 237 731 4,54% 

TÜRK AKRED TASYON KURUMU DARES (TURKAK) 53 0 53 0,00% 
TÜRK B RL  VE KALKINMA DARES  
BA KANLI I 

124 3 0 121 2,41% 

TÜTÜN MAM.ALKOLLÜ ÇK LER P YASASI 
DÜZNL.KRL. 

110 11 0 99 10,00% 

YARGITAY BA KANLI I 992 46 226 721 4,64% 

TOPLAM 41842 3251 9061 29530 6,12% 

 
Ankara 1 No'lu ube Net Üye Say s : 1945 
Ankara 2 No'lu ube Net Üye Say s : 1336 
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ANTALYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 502 86 263 131 17,15% 

MAL YE G DER 591 
325 

152 288 
55,02% 

MAL YE GEL R 1228 404 434 

ADALET 2329 291 172 1670 12,50% 

YÜKSEK SEÇ M 40 4 2 30 10,10% 

TÜ K 29 2 8 17 6,99% 

ÇALI MA BAKANLI I 30 1 20 8 3,37% 

Ç LER  352 5 107 218 1,42% 

 KUR 51 2 12 33 3,95% 

DMO 0 0   

GÜMRÜK 0 5 58   

GENÇL K SPOR 103 1 69 30 0,97% 

METROLOJ  0 3 80   

TOPLAM 5253 725 1346 2859 13,80% 

 
 

ARDAHAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 165 3 13 137 1,82% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0   

GENÇL K SPOR 14 11 3 0,00% 

GÜMRÜK 0 0   

Ç LER  76 1 23 46 1,32% 

 KUR 6 3 2 0,00% 

MAL YE GEL R 24 
3 

4 16 
12,40% 

MAL YE G DER 66 1 54 

METROLOJ  0 0   

SGK 29 1 8 18 3,50% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 12 0 11 0,00% 

TOPLAM 392 8 64 287 2,04% 
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ARTV N 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 208 2 70 123 0,96% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

DMO 0 0   

GENÇL K SPOR 42 5 21 10 11,96% 

GÜMRÜK 0 26   

Ç LER  109 1 22 76 0,92% 

 KUR 9 0 8 0,00% 

MAL YE GEL R 81 
61 

10 37 
74,94% 

MAL YE G DER 143 9 83 

METROLOJ  0 1 0   

SGK 46 7 31 0 15,15% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 18 1 0 15 5,68% 

TOPLAM 656 78 189 352 11,90% 

 
 
 

AYDIN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

ADALET 2449 9 162 1987 0,37% 

ÇALI MA BAKANLI I 22 15 6 0,00% 

DMO 0 0   

GENÇL K SPOR 80 9 37 24 11,21% 

GÜMRÜK 0 0   

Ç LER  316 7 135 159 2,22% 

 KUR 36 13 8 15 35,81% 

MAL YE GEL R 691 
190 

172 306 
27,50% 

MAL YE G DER 283 83 131 

METROLOJ  0 0   

SGK 223 11 155 49 4,93% 

TÜ K 0 0   

YÜKSEK SEÇ M 40 2 8 26 5,05% 

TOPLAM 4139 241 774 2703 5,82% 
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BALIKES R 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 229 21 150 56 9,18% 

MAL YE G DER 415 
252 

74 227 
60,77% 

MAL YE GEL R 855 166 363 

ADALET 1313 195 73 855 14,85% 

YÜKSEK SEÇ M 36 6 3 21 16,53% 

TÜ K 22 4 16 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

Ç LER  320 12 102 176 3,75% 

 KUR 30 7 9 13 23,57% 

DMO 0 0   

GÜMRÜK 0 0   

GENÇL K SPOR 80 4 59 14 4,98% 

METROLOJ  0 1 85   

TOPLAM 3300 498 725 1741 15,09% 

 
 
 

BARTIN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 55 4 32 15 7,27% 

MAL YE G DER 81 
36 

13 40 
44,23% 

MAL YE GEL R 57 12 18 

ADALET 340 23 19 251 6,77% 

YÜKSEK SEÇ M 12 2 2 6 16,53% 

TÜ K 0 0   

ÇALI MA BAKANLI I 0 0   

Ç LER  89 10 29 37 11,22% 

 KUR 0 1 0   

DMO 0 0   

GÜMRÜK 0 0   

GENÇL K SPOR 17 2 10 3 12,12% 

METROLOJ  0 2 0   

TOPLAM 651 80 117 370 12,29% 
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BAYBURT 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 55 41 13 0,00% 

MAL YE G DER 44 
0 

14 27 
0,00% 

MAL YE GEL R 29 20 8 

ADALET 141 29 102 0,00% 

YÜKSEK SEÇ M 6 0 6 0 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  67 0 13 49 0,00% 

 KUR 0 0  

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 17 8 7 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 358 0 130 206 0,00% 

 
 
 

BATMAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 69 35 25 16 50,51% 

MAL YE G DER 86 
107 

14 41 
124,71% 

MAL YE GEL R 83 6 27 

ADALET 351 20 31 273 5,70% 

YÜKSEK SEÇ M 14 1 2 10 6,99% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  143 48 23 80 33,57% 

 KUR 13 3 4 5 22,73% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 28 4 17 9 14,55% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 787 218 122 461 27,72% 
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B LEC K 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 84 1 37 41 1,20% 

MAL YE G DER 100 
27 

57 31 
26,97% 

MAL YE GEL R 85 37 20 

ADALET 370 5 72 266 1,35% 

YÜKSEK SEÇ M 13 1 11 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  127 1 39 79 0,79% 

 KUR 17 13 3 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 28 17 10 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 822 34 273 461 4,14% 

 
 
 

B NGÖL 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 78 6 51 17 7,68% 

MAL YE G DER 112 
8 

40 63 
7,13% 

MAL YE GEL R 76 32 34 

ADALET 274 9 31 216 3,29% 

YÜKSEK SEÇ M 12 1 10 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  133 8 51 67 6,01% 

 KUR 10 9 1 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 41 7 17 18 17,20% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 736 38 230 426 5,16% 
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B TL S 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 46 15 15 15 32,47% 

MAL YE G DER 131 
55 

28 77 
42,02% 

MAL YE GEL R 100 30 36 

ADALET 391 4 6 349 1,02% 

YÜKSEK SEÇ M 17 1 14 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  121 9 63 50 7,44% 

 KUR 11 2 3 7 18,18% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 32 14 4 9 43,89% 

METROLOJ  0 1 0  

TOPLAM 848 100 150 557 11,79% 

 
 
 

BOLU 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 117 2 103 10 1,72% 

MAL YE G DER 138 
27 

44 59 
19,64% 

MAL YE GEL R 133 46 50 

ADALET 561 5 84 425 0,89% 

YÜKSEK SEÇ M 15 1 2 9 6,49% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  131 67 56 0,00% 

 KUR 17 1 2 9 6,06% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 50 4 37 7 8,08% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1161 40 386 625 3,45% 
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BURDUR 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 70 2 50 16 2,84% 

MAL YE G DER 142 
8 

41 79 
5,64% 

MAL YE GEL R 110 24 65 

ADALET 450 6 34 374 1,33% 

YÜKSEK SEÇ M 14 0 13 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  140 1 89 44 0,72% 

 KUR 17 4 11 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 34 5 13 10 14,66% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 977 22 255 612 2,25% 

 
 
 

BURSA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 664 74 355 163 11,14% 

MAL YE G DER 421 
351 

78 240 
83,31% 

MAL YE GEL R 1346 420 499 

ADALET 2046 141 187 1564 6,89% 

YÜKSEK SEÇ M 37 0 31 0,00% 

TÜ K 31 20 10 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 35 14 14 0,00% 

Ç LER  451 37 180 215 8,20% 

 KUR 78 15 41 27 19,21% 

DMO 26 1 12 12  

GÜMRÜK 0 10 151  

GENÇL K SPOR 151 26 67 48 17,25% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 5288 655 1526 2823 12,39% 
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ÇANAKKALE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK    128 46 37 38 36,05% 

MAL YE G DER   217 
127 

33 103 
58,61% 

MAL YE GEL R   227 55 68 

ADALET    725 15 47 597 2,07% 

YÜKSEK SEÇ M 28   1 23 0,00% 

TÜ K    0   0     

ÇALI MA BAKANLI I 0   0     

Ç LER     183 33 42 107 18,07% 

 KUR 14 10 0 10 69,93% 

DMO 0   0     

GÜMRÜK 0   0     

GENÇL K SPOR 53   41 11 0,00% 

METROLOJ   0   0     

TOPLAM 1573 231 256 957 14,69% 

 
 
 
 

ÇANKIRI 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 72 64 7 0,00% 

MAL YE G DER 179 
1 

119 55 
0,56% 

MAL YE GEL R 120 92 23 

ADALET 395 1 131 240 0,25% 

YÜKSEK SEÇ M 18 11 6 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  178 141 34 0,00% 

 KUR 19 17 2 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 50 41 8 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1030 2 615 375 0,19% 
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ÇORUM 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 151 5 100 30 3,32% 

MAL YE G DER 262 
65 

74 136 
24,83% 

MAL YE GEL R 239 145 45 

ADALET 718 87 112 477 12,11% 

YÜKSEK SEÇ M 23 1 1 19 4,33% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  238 10 151 71 4,21% 

 KUR 25 3 12 8 11,86% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 52 47 4 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1707 171 642 790 10,02% 

 
 
 
 

DEN ZL  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 244 38 136 44 15,56% 

MAL YE G DER 307 
197 

70 138 
64,19% 

MAL YE GEL R 591 141 255 

ADALET 1018 175 122 689 17,20% 

YÜKSEK SEÇ M 28 8 2 18 29,09% 

TÜ K 25 3 20 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  276 6 149 111 2,17% 

 KUR 31 7 18 11 22,73% 

DMO 0 2 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 69 3 53 13 4,33% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 2588 436 694 1299 16,85% 
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D YARBAKIR 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 286 99 97 62 34,62% 

MAL YE G DER 365 
374 

39 143 
102,41% 

MAL YE GEL R 384 43 129 

ADALET 1550 299 25 1116 19,29% 

YÜKSEK SEÇ M 39 11 1 26 28,57% 

TÜ K 26 4 1 19 15,15% 

ÇALI MA BAKANLI I 22 2 9 0,00% 

Ç LER  356 123 81 211 34,51% 

 KUR 31 30 21 2 97,40% 

DMO 10 1 0 1  

GÜMRÜK 0 2 1  

GENÇL K SPOR 91 75 19 14 82,15% 

M LL  P YANGO 0 2 0  

METROLOJ  0 11 39  

TOPLAM 3160 1031 369 1732 32,62% 

 
 
 

DÜZCE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 77 1 48 26 1,30% 

MAL YE G DER 90 
8 

36 46 
8,87% 

MAL YE GEL R 116 69 38 

ADALET 263 1 80 166 0,38% 

YÜKSEK SEÇ M 14 2 10 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  135 72 58 0,00% 

 KUR 14 1 11 3 6,99% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 13 8 5 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 723 11 327 352 1,52% 
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- 

ED RNE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 100 20 53 18 19,98% 

MAL YE G DER 205 
105 

35 76 
51,32% 

MAL YE GEL R 308 75 123 

ADALET 824 78 43 638 9,47% 

YÜKSEK SEÇ M 14 3 2 9 20,98% 

TÜ K 20 1 3 15 5,05% 

ÇALI MA BAKANLI I 15 7 7 0,00% 

Ç LER  124 1 35 77 0,80% 

 KUR 13 9 4 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 17 305  

GENÇL K SPOR 44 5 31 8 11,36% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1668 230 597 975 13,79% 

 
 
 
 

ELAZI  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 179 7 142 24 3,90% 

MAL YE G DER 241 
14 

107 113 
5,81% 

MAL YE GEL R 279 189 69 

ADALET 718 3 117 540 0,42% 

YÜKSEK SEÇ M 24 1 21 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 29 25 3 0,00% 

Ç LER  208 100 97 0,00% 

 KUR 28 12 14 0,00% 

DMO 19 18 1  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 85 3 70 13 3,54% 

METROLOJ  0 85  

TOPLAM 1810 27 866 895 1,49% 
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ERZ NCAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 87 9 56 17 10,36% 

MAL YE G DER 120 
27 

44 58 
22,52% 

MAL YE GEL R 92 54 22 

ADALET 310 20 74 198 6,45% 

YÜKSEK SEÇ M 15 0 14 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  151 3 88 52 1,99% 

 KUR 11 3 2 6 27,27% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 50 48 1 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 836 62 366 368 7,42% 

 
 
 

ERZURUM 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 267 2 222 41 0,75% 

MAL YE G DER 250 
1 

119 117 
0,40% 

MAL YE GEL R 320 198 111 

ADALET 1103 2 202 818 0,18% 

YÜKSEK SEÇ M 33 4 26 0,00% 

TÜ K 25 1 12 11 3,95% 

ÇALI MA BAKANLI I 22 17 5 0,00% 

Ç LER  322 1 178 131 0,31% 

 KUR 22 18 4 0,00% 

DMO 13 6 7  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 70 55 14 0,00% 

METROLOJ  0 59  

TOPLAM 2449 7 1090 1285 0,29% 
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ESK EH R 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 344 16 231 85 4,65% 

MAL YE G DER 339 
186 

80 205 
54,90% 

MAL YE GEL R 638 238 165 

ADALET 976 9 24 858 0,92% 

YÜKSEK SEÇ M 22 0 19 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 24 3 19 0,00% 

Ç LER  223 2 77 131 0,90% 

 KUR 31 17 12 0,00% 

DMO 36 31 5  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 88 6 56 25 6,82% 

METROLOJ  0 44  

TOPLAM 2721 219 801 1524 8,05% 

 
 
 

GAZ ANTEP 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 296 41 172 69 13,86% 

MAL YE G DER 270 
176 

63 158 
65,31% 

MAL YE GEL R 714 231 267 

ADALET 979 91 74 743 9,30% 

YÜKSEK SEÇ M 20 1 17 0,00% 

TÜ K 31 11 18 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 15 9 1 0,00% 

Ç LER  262 10 94 144 3,82% 

 KUR 36 9 15 14 24,79% 

DMO 21 11 9  

GÜMRÜK 0 4 124  

GENÇL K SPOR 75 3 46 22 4,01% 

METROLOJ  0 1 0  

TOPLAM 2718 335 850 1462 12,32% 

 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
143 

 

G RESUN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 130 4 89 30 3,08% 

MAL YE G DER 143 
53 

59 56 
37,06% 

MAL YE GEL R 175 70 66 

ADALET 596 34 77 419 5,70% 

YÜKSEK SEÇ M 22 1 1 18 4,55% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  191 2 108 76 1,04% 

 KUR 17 1 10 5 6,06% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 50 1 34 10 2,02% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1323 96 449 680 7,25% 

 
 
 

GÜMÜ HANE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 73 1 62 9 1,38% 

MAL YE G DER 81 
3 

21 50 
3,69% 

MAL YE GEL R 42 13 24 

ADALET 330 6 78 222 1,82% 

YÜKSEK SEÇ M 11 2 8 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  94 58 32 0,00% 

 KUR 13 9 3 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 37 1 31 6 2,67% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 681 11 274 354 1,62% 
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HAKKAR  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 42 34 12 0 81,34% 

MAL YE G DER 96 
100 

3 32 
104,49% 

MAL YE GEL R 68 3 9 

ADALET 218 65 9 146 29,84% 

YÜKSEK SEÇ M 10 7 1 6 70,71% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  98 67 2 33 68,44% 

 KUR 8 3 0 7 38,96% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 17 10  

GENÇL K SPOR 53 35 11 8 66,29% 

METROLOJ  0 4 0  

TOPLAM 592 332 52 241 56,10% 

 
 
 

HATAY 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 244 34 134 64 13,92% 

MAL YE G DER 325 
69 

108 178 
21,26% 

MAL YE GEL R 603 299 233 

ADALET 1004 7 80 832 0,70% 

YÜKSEK SEÇ M 30 1 26 0,00% 

TÜ K 19 4 13 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  271 14 95 158 5,17% 

 KUR 31 1 10 17 3,25% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 6 217  

GENÇL K SPOR 87 2 47 32 2,30% 

METROLOJ  0 2 0  

TOPLAM 2613 135 996 1553 5,17% 
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I DIR 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 36 3 17 16 8,26% 

MAL YE G DER 67 

 

2 59 
0,00% 

MAL YE GEL R 45 17 26 

ADALET 156 1 7 135 0,64% 

YÜKSEK SEÇ M 9 1 7 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  85 24 55 0,00% 

 KUR 11 4 0 10 36,36% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 21 7 13 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 430 8 74 321 1,86% 

 
 
 

ISPARTA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 139 107 28 0,00% 

MAL YE G DER 219 
22 

120 80 
10,05% 

MAL YE GEL R 242 138 75 

ADALET 620 3 134 438 0,48% 

YÜKSEK SEÇ M 26 12 13 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  197 1 88 99 0,51% 

 KUR 23 1 7 14 4,33% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 68 51 7 0,00% 

METROLOJ  0 32  

TOPLAM 1535 27 688 754 1,76% 
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MERS N 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 344 38 249 41 11,04% 

MAL YE G DER 353 
350 

119 132 
99,12% 

MAL YE GEL R 946 328 271 

ADALET 1555 185 376 835 11,89% 

YÜKSEK SEÇ M 28 7 0 21 25,45% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  355 20 167 157 5,63% 

 KUR 36 7 14 15 19,28% 

DMO 17 13 2  

GÜMRÜK 0 3 283  

GENÇL K SPOR 103 6 47 42 5,80% 

M LL  P YANGO 0 2 0  

METROLOJ  0 1 0  

TOPLAM 3738 619 1596 1516 16,56% 

 

STANBUL 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 3500 540 1584 1179 15,43% 

MAL YE G DER 1973 
1944 

220 1333 
98,51% 

MAL YE GEL R 9254 2837 3793 

ADALET 13396 1103 226 10945 8,23% 

YÜKSEK SEÇ M 129 2 3 114 1,55% 

TÜ K 65 25 7 53 38,52% 

ÇALI MA BAKANLI I 117 28 61 0,00% 

Ç LER  1175 40 208 853 3,40% 

 KUR 266 47 77 159 17,66% 

DMO 80 56 21  

GÜMRÜK 0 30 519  

GENÇL K SPOR 239 4 162 64 1,68% 

DARPHANE VE 
DAMGA 

0 31 0   

M LL  P YANGO 0 3 0  

METROLOJ  0 1 92  

TAS MEV S G FONU 0 2 0  

TOPLAM 30194 3772 6018 18575 12,49% 
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ZM R 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 1536 281 590 506 18,30% 

MAL YE G DER 1187 
1393 

116 682 
117,36% 

MAL YE GEL R 3409 320 1619 

ADALET 4120 624 140 3064 15,15% 

YÜKSEK SEÇ M 86 21 3 62 24,48% 

TÜ K 40 40 8 26 101,01% 

ÇALI MA BAKANLI I 88 3 33 31 3,41% 

Ç LER  727 141 129 446 19,39% 

 KUR 102 20 25 55 19,55% 

DMO 37 10 14 20  

GÜMRÜK 0 50 271  

GENÇL K SPOR 165 12 112 36 7,27% 

M LL  P YANGO 0 7 0  

METROLOJ  0 3 62  

TOPLAM 11496 2605 1822 6547 22,66% 

 
 
 

KARABÜK 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 81 5 70 10 6,14% 

MAL YE G DER 120 
30 

63 28 
25,02% 

MAL YE GEL R 139 87 18 

ADALET 349 1 102 221 0,29% 

YÜKSEK SEÇ M 12 10 2 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  120 2 65 47 1,67% 

 KUR 17 1 11 4 6,06% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 28 23 4 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 865 39 431 334 4,51% 
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KARAMAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 96 12 66 20 12,54% 

MAL YE G DER 74 
24 

36 23 
32,56% 

MAL YE GEL R 84 45 13 

ADALET 388 1 70 288 0,26% 

YÜKSEK SEÇ M 9 1 7 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  112 20 84 0,00% 

 KUR 10 8 2 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 18 11 6 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 790 37 257 443 4,68% 

 
 
 
 

KARS 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 85 29 72 5 34,24% 

MAL YE G DER 98 
28 

22 47 
28,60% 

MAL YE GEL R 74 17 32 

ADALET 344 22 84 223 6,39% 

YÜKSEK SEÇ M 20 3 4 12 15,15% 

TÜ K 25 0 23 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  129 4 40 81 3,11% 

 KUR 9 2 2 4 22,73% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 37 1 14 17 2,67% 

METROLOJ  0 1 19  

TOPLAM 821 90 273 444 10,97% 
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KASTAMONU 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 99 70 26 0,00% 

MAL YE G DER 223 
13 

95 105 
5,82% 

MAL YE GEL R 160 89 55 

ADALET 671 6 125 490 0,89% 

YÜKSEK SEÇ M 32 14 16 0,00% 

TÜ K 20 11 8 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  228 5 124 85 2,20% 

 KUR 15 1 10 5 6,49% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 63 47 14 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1510 25 586 804 1,66% 

 
 
 
 

KAYSER  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 372 46 197 126 12,37% 

MAL YE G DER 362 
100 

90 222 
27,63% 

MAL YE GEL R 733 360 249 

ADALET 1015 42 224 677 4,14% 

YÜKSEK SEÇ M 34 6 26 0,00% 

TÜ K 25 11 13 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 28 11 14 0,00% 

Ç LER  327 8 110 186 2,45% 

 KUR 39 11 12 13 28,57% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 80 3 52 24 3,74% 

METROLOJ  0 40  

TOPLAM 3014 210 1112 1550 6,97% 
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KIRIKKALE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 153 4 80 62 2,62% 

MAL YE G DER 216 
10 

105 100 
4,64% 

MAL YE GEL R 161 122 24 

ADALET 590 15 91 451 2,54% 

YÜKSEK SEÇ M 14 2 11 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  190 1 67 111 0,53% 

 KUR 24 12 10 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 48 45 3 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1396 30 525 772 2,15% 

 
 
 
 

KIRKLAREL  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 116 25 62 27 21,65% 

MAL YE G DER 151 
38 

73 56 
25,22% 

MAL YE GEL R 189 66 75 

ADALET 417 16 18 331 3,84% 

YÜKSEK SEÇ M 17 2 3 10 12,12% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  112 1 40 64 0,89% 

 KUR 20 19 0 4 95,96% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 0 6 0  

METROLOJ  41 20 12  

TOPLAM 1062 107 281 579 10,08% 
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KIR EH R 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 119 14 119 28 11,78% 

MAL YE G DER 119 
19 

123 49 
15,99% 

MAL YE GEL R 87 59 28 

ADALET 455 10 20 426 2,20% 

YÜKSEK SEÇ M 18 0 18 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  149 34 114 0,00% 

 KUR 15 1 8 7 6,49% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 44 30 14 0,00% 

METROLOJ  0 1 26  

TOPLAM 1005 45 419 683 4,48% 

 
 
 

K L S 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 26 3 26 5 11,36% 

MAL YE G DER 70 
13 

70 52 
18,47% 

MAL YE GEL R 36 1 35 

ADALET 125 2 0 123 1,59% 

YÜKSEK SEÇ M 2 2 0 0 90,91% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  72 2 24 45 2,80% 

 KUR 11 2 2 7 18,18% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 18 1 13 3 5,68% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 361 25 138 271 6,93% 

 
 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
152 

KOCAEL  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 498 44 498 97 8,83% 

MAL YE G DER 306 
203 

306 199 
66,38% 

MAL YE GEL R 732 162 570 

ADALET 2175 70 163 1942 3,22% 

YÜKSEK SEÇ M 23 4 19 0,00% 

TÜ K 25 1 8 17 3,95% 

ÇALI MA BAKANLI I 36 6 31 0,00% 

Ç LER  240 6 41 193 2,50% 

 KUR 55 2 20 33 3,64% 

DMO 0 1 0  

GÜMRÜK 0 19 130  

GENÇL K SPOR 92 7 72 14 7,58% 

METROLOJ  0 1 0  
 
 
 
 
 

KONYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 464 7 464 93 1,51% 

MAL YE G DER 542 
93 

542 214 
17,15% 

MAL YE GEL R 1048 519 529 

ADALET 1725 12 439 1274 0,70% 

YÜKSEK SEÇ M 54 2 12 40 3,71% 

TÜ K 31 1 9 21 3,25% 

ÇALI MA BAKANLI I 42 20 22 0,00% 

Ç LER  541 9 246 286 1,66% 

 KUR 50 22 28 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 140 2 34 104 1,43% 

METROLOJ  0 75  

TOPLAM 4637 126 2383 2610 2,72% 
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KÜTAHYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 160 4 160 27 2,51% 

MAL YE G DER 184 
4 

46 45 
2,18% 

MAL YE GEL R 270 200 65 

ADALET 567 3 46 517 0,53% 

YÜKSEK SEÇ M 19 1 18 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 24 13 11 0,00% 

Ç LER  226 157 68 0,00% 

 KUR 17 1 14 1 6,06% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 52 1 35 16 1,93% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1516 13 673 768 0,86% 

 
 
 

MALATYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 235 13 235 53 5,52% 

MAL YE G DER 231 
97 

231 135 
41,99% 

MAL YE GEL R 331 142 189 

ADALET 800 51 233 516 6,38% 

YÜKSEK SEÇ M 28 1 7 20 3,64% 

TÜ K 19 11 8 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 34 23 11 0,00% 

Ç LER  306 8 169 128 2,62% 

 KUR 62 16 33 13 25,97% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 25  

GENÇL K SPOR 95 90 4 0,00% 

METROLOJ  0 61  

TOPLAM 2140 186 1261 1077 8,69% 
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MAN SA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 266 32 266 78 12,02% 

MAL YE G DER 347 
233 

347 200 
67,24% 

MAL YE GEL R 824 273 551 

ADALET 1374 74 42 1258 5,39% 

YÜKSEK SEÇ M 36 1 3 32 2,75% 

TÜ K 20 1 19 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  283 8 68 207 2,83% 

 KUR 32 13 8 11 40,75% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 74 2 42 30 2,71% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 3255 363 1049 2386 11,15% 

 
 
 

K.MARA  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 175 3 136 31 1,72% 

MAL YE G DER 279 
6 

179 88 
2,15% 

MAL YE GEL R 384 171 189 

ADALET 821 5 2 737 0,61% 

YÜKSEK SEÇ M 26 6 19 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  246 1 153 84 0,41% 

 KUR 21 1 8 12 4,78% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 1 0  

GENÇL K SPOR 64 63 1 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 2016 17 717 1161 0,84% 
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MARD N 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 74 38 74 19 51,56% 

MAL YE G DER 163 
78 

163 92 
47,91% 

MAL YE GEL R 149 23 125 

ADALET 646 27 142 477 4,18% 

YÜKSEK SEÇ M 22 1 0 21 4,55% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  218 32 39 147 14,69% 

 KUR 13 2 4 7 15,15% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 51 1 23 27 1,98% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1334 179 468 915 13,42% 

 
 

MU LA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 202 26 202 40 12,85% 

MAL YE G DER 339 
164 

339 222 
48,41% 

MAL YE GEL R 558 106 452 

ADALET 1044 22 89 933 2,11% 

YÜKSEK SEÇ M 29 2 26 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  224 4 43 178 1,78% 

 KUR 25 3 0 22 11,86% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 46 4 28 15 8,66% 

M LL  P YANGO 0 3 0  

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 2467 226 809 1888 9,16% 
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MU  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 42 7 42 0 16,75% 

MAL YE G DER 85 
5 

85 48 
5,90% 

MAL YE GEL R 63 21 42 

ADALET 309 3 13 293 0,97% 

YÜKSEK SEÇ M 11 0 11 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  116 35 80 0,00% 

 KUR 9 1 6 2 11,36% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 34 2 10 22 5,87% 

METROLOJ  0 1 0  

TOPLAM 668 19 211 499 2,85% 

 
 
 

NEV EH R 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 103 3 103 34 2,90% 

MAL YE G DER 136 
9 

136 90 
6,60% 

MAL YE GEL R 101 44 57 

ADALET 385 3 26 356 0,78% 

YÜKSEK SEÇ M 18 1 17 0,00% 

TÜ K 26 11 15 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  136 1 30 106 0,73% 

 KUR 15 1 13 1 6,49% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 56 46 10 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 978 17 411 686 1,74% 
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N DE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 105 12 105 22 11,48% 

MAL YE G DER 117 
30 

117 80 
25,73% 

MAL YE GEL R 85 20 65 

ADALET 528 7 3 518 1,33% 

YÜKSEK SEÇ M 17 1 15 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  138 9 20 109 6,55% 

 KUR 19 1 2 16 5,35% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 42 1 29 12 2,39% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1048 60 296 836 5,72% 

 
 
 

OSMAN YE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 77 77 18 0,00% 

MAL YE G DER 143 
3 

143 58 
2,10% 

MAL YE GEL R 204 141 60 

ADALET 416 1 52 363 0,24% 

YÜKSEK SEÇ M 11 6 6 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  183 103 79 0,00% 

 KUR 14 2 7 6 13,99% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 29 18 11 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1076 6 546 600 0,56% 
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ORDU 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 141 10 141 18 7,10% 

MAL YE G DER 230 
34 

230 139 
14,79% 

MAL YE GEL R 321 151 171 

ADALET 891 4 69 818 0,45% 

YÜKSEK SEÇ M 31 1 0 30 3,25% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  242 90 152 0,00% 

 KUR 15 8 2 5 51,95% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 53 3 41 9 5,68% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1924 60 724 1341 3,12% 

 
 
 

R ZE 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 129 7 129 28 5,44% 

MAL YE G DER 138 
29 

138 64 
21,09% 

MAL YE GEL R 184 102 81 

ADALET 403 127 276 0,00% 

YÜKSEK SEÇ M 19 12 7 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  157 56 101 0,00% 

 KUR 17 1 8 8 6,06% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 44 36 8 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1089 37 607 573 3,40% 

 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
159 

 

SAKARYA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 201 4 201 41 1,99% 

MAL YE G DER 232 
22 

232 120 
9,48% 

MAL YE GEL R 438 188 250 

ADALET 752 9 166 577 1,20% 

YÜKSEK SEÇ M 28 1 1 25 3,64% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  281 1 156 123 0,36% 

 KUR 28 13 14 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 62 61 1 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 2021 37 1019 1152 1,83% 

 
 
 

SAMSUN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 460 31 460 115 6,74% 

MAL YE G DER 400 
179 

400 188 
44,71% 

MAL YE GEL R 723 272 451 

ADALET 1465 99 264 1102 6,76% 

YÜKSEK SEÇ M 36 1 8 28 2,75% 

TÜ K 30 14 15 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 37 23 14 0,00% 

Ç LER  405 10 185 210 2,47% 

 KUR 42 17 9 16 40,67% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 3 68  

GENÇL K SPOR 110 3 92 15 2,73% 

METROLOJ  0 6 56  

TOPLAM 3708 349 1851 2154 9,41% 
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S RT 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 63 17 63 17 27,11% 

MAL YE G DER 80 
30 

80 36 
37,36% 

MAL YE GEL R 64 14 50 

ADALET 355 7 20 329 1,97% 

YÜKSEK SEÇ M 13 1 12 0,00% 

TÜ K 23 2 1 20 8,66% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  143 9 39 96 6,29% 

 KUR 15 3 6 7 19,48% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 61  

GENÇL K SPOR 0 15 0  

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 757 83 284 566 10,97% 

 
 
 

S NOP 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 75 11 75 14 14,71% 

MAL YE G DER 143 
58 

11 82 
40,56% 

MAL YE GEL R 113 17 97 

ADALET 463 1 46 416 0,22% 

YÜKSEK SEÇ M 19 6 13 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  143 1 107 35 0,70% 

 KUR 18 5 2 10 28,41% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 2 0  

GENÇL K SPOR 34 23 11 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1008 78 286 679 7,74% 
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S VAS 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 186 9 186 36 4,84% 

MAL YE G DER 351 
17 

351 149 
4,84% 

MAL YE GEL R 238 147 90 

ADALET 739 15 150 575 2,03% 

YÜKSEK SEÇ M 33 4 29 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 14 12 2 0,00% 

Ç LER  252 4 147 101 1,59% 

 KUR 22 10 12 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 79 74 6 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1914 45 1081 999 2,35% 

 
 
 

TEK RDA  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 186 186 36 0,00% 

MAL YE G DER 351 
42 

351 149 
11,97% 

MAL YE GEL R 238 147 90 

ADALET 739 7 150 583 0,95% 

YÜKSEK SEÇ M 33 1 4 28 3,03% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 14 12 2 0,00% 

Ç LER  252 1 147 104 0,40% 

 KUR 22 6 10 6 27,27% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 7 0  

GENÇL K SPOR 79 74 6 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1914 64 1081 1003 3,34% 
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TOKAT 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 145 145 101 0,00% 

MAL YE G DER 254 
35 

254 136 
13,77% 

MAL YE GEL R 285 149 136 

ADALET 625 14 11 600 2,24% 

YÜKSEK SEÇ M 25 1 0 24 3,95% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  242 9 78 155 3,72% 

 KUR 28 13 14 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 61 1 45 14 1,65% 

METROLOJ  0 51  

TOPLAM 1664 60 746 1181 3,61% 

 
 
 

TRABZON 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 289 43 289 71 14,86% 

MAL YE G DER 252 
106 

252 113 
42,08% 

MAL YE GEL R 444 168 276 

ADALET 767 17 73 677 2,22% 

YÜKSEK SEÇ M 29 4 24 0,00% 

TÜ K 29 7 22 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 23 15 8 0,00% 

Ç LER  264 17 105 143 6,44% 

 KUR 33 4 19 10 12,12% 

DMO 28 21 7  

GÜMRÜK 0 1 88  

GENÇL K SPOR 103 10 67 26 9,67% 

METROLOJ  0 33  

TOPLAM 2261 198 1141 1377 8,76% 
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TUNCEL  
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 48 48 48 0 99,17% 

MAL YE G DER 80 
99 

80 26 
123,29% 

MAL YE GEL R 65 0 65 

ADALET 204 56 91 56 27,52% 

YÜKSEK SEÇ M 20 5 0 15 25,25% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  101 56 20 25 55,34% 

 KUR 6 11 0 6 200,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 17 17 0 1 103,03% 

METROLOJ  0 7 0  

TOPLAM 540 299 240 194 55,36% 

 
 
 

.URFA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 134 34 134 48 25,34% 

MAL YE G DER 238 
99 

238 107 
41,67% 

MAL YE GEL R 260 94 166 

ADALET 749 17 135 597 2,27% 

YÜKSEK SEÇ M 26 1 25 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  245 24 128 94 9,78% 

 KUR 20 12 8 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 1 0  

GENÇL K SPOR 59 3 46 10 5,05% 

METROLOJ  0 56  

TOPLAM 1731 178 844 1055 10,28% 
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IRNAK 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 52 16 52 20 30,95% 

MAL YE G DER 98 
22 

98 76 
22,47% 

MAL YE GEL R 51 3 47 

ADALET 196 17 3 176 8,68% 

YÜKSEK SEÇ M 15 1 0 14 6,49% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  125 34 4 87 27,11% 

 KUR 7 2 6 1 30,30% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 4 66  

GENÇL K SPOR 18 8 0 10 45,45% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 561 104 232 431 18,54% 

 
 
 

U AK 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 114 4 114 19 3,50% 

MAL YE G DER 114 
65 

116 65 
56,82% 

MAL YE GEL R 140 35 105 

ADALET 510 23 95 393 4,51% 

YÜKSEK SEÇ M 17 0 17 0,00% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  123 40 84 0,00% 

 KUR 21 1 9 11 4,78% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 46 3 26 17 6,49% 

METROLOJ  0 1 0  

TOPLAM 1086 97 435 709 8,93% 
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VAN 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 107 41 107 24 38,43% 

MAL YE G DER 232 
112 

232 104 
48,26% 

MAL YE GEL R 158 36 122 

ADALET 905 38 136 731 4,20% 

YÜKSEK SEÇ M 29 3 0 26 10,49% 

TÜ K 30 1 1 28 3,37% 

ÇALI MA BAKANLI I 19 9 10 0,00% 

Ç LER  263 41 76 146 15,60% 

 KUR 21 10 6 5 47,85% 

DMO 20 18 2  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 45 16 21 8 35,48% 

METROLOJ  0 3 47  

TOPLAM 1828 265 689 1206 14,50% 

 
 
 

YALOVA 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 81 4 81 16 4,91% 

MAL YE G DER 111 
13 

111 69 
11,70% 

MAL YE GEL R 117 46 70 

ADALET 168 40 129 0,00% 

YÜKSEK SEÇ M 3 3 0 0,00% 

TÜ K 17 15 1 0,00% 

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  99 47 52 0,00% 

 KUR 20 11 9 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 20 2 18 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 636 17 358 363 2,67% 
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YOZGAT 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 116 116 16 0,00% 

MAL YE G DER 221 
1 

221 48 
0,45% 

MAL YE GEL R 188 99 89 

ADALET 626 2 184 440 0,32% 

YÜKSEK SEÇ M 22 1 8 13 4,55% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 0 0  

Ç LER  246 135 111 0,00% 

 KUR 13 2 11 0,00% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 50 36 13 0,00% 

METROLOJ  0 0  

TOPLAM 1482 4 801 742 0,27% 

 
 

ZONGULDAK 
TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

BES ÜYE 
SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 
ÜYE SAYISI 

ÜYE OLMAYAN 
ÇALI AN 
SAYISI 

ÖRGÜTLENME 
ORANI 

SGK 249 80 249 27 32,18% 

MAL YE G DER 239 
211 

114 110 
88,40% 

MAL YE GEL R 372 85 287 

ADALET 619 128 81 410 20,67% 

YÜKSEK SEÇ M 17 4 0 13 24,24% 

TÜ K 0 0  

ÇALI MA BAKANLI I 21 18 3 0,00% 

Ç LER  160 17 56 86 10,66% 

 KUR 20 4 13 3 20,20% 

DMO 0 0  

GÜMRÜK 0 0  

GENÇL K SPOR 62 6 40 16 9,74% 

METROLOJ  0 1 67  

TOPLAM 1757 451 723 955 25,67% 

 
 

*  Örgütlenme Oranlar   Kurum Baz nda ve  l Toplam Çal an na Göre Verilmi tir. 
 

*  Tabloda Kar l  Bo  B rak lan Kurumlarda Üye Yap lmam t r. 
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UBE VE  
TEMS LC L KLER M ZLE  

YAPILAN 
ÖNEML  ÖRGÜTLENME  

YAZI MALARI 
 
 
 
 
 
 

 
 

Umutsuzluk; 
Kötülü ün nedenlerini anlamayanlara, 

Ç k  yolunu göremeyenlere, 
Mücadele yetene inden yoksun olanlara özgüdür.” 

Lenin 
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Say  :  2010/312        11.03.2010 
Konu :  Maliye Bakanl  Eylemleri. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLERE 
 

IMF talimatlar  üzerine Maliye Bakanl nda yeniden yap lanma haz rl klar na giri en 
i birlikçi AKP iktidar , ayn  masada ayn  i i yapan emekçileri “uzmanl k” ad  alt nda bölüp, farkl  
ücret politikalar  yaratarak tasfiye sürecini h zland rmaktad r. 

Ak l, bilim ve meslek eti ine uygun olmayan bu uygulama, AKP iktidar n n ahlak ve adalet 
anlay n  da ortaya koyan bir kara mizah örne idir. 

Sendikam z, ayn  masada ayn  i i yapan emekçileri ücret farklar  üzerinden bölen, ki ilik 
haklar na sald ran, insan haklar n  ihlal eden, ahlak, vicdan, onur gibi erdemli ilkeleri yok sayan, 
bilimsel ve akademik formasyonu, kanun ezbercili ine indirgeyen, emekçileri bireycili e zorlayan, 
çal ma bar n  bozan, çal anlar aras ndaki dayan may  yok eden AKP iktidar n n emek ve emekçi 
dü man  bu uygulamas na kar  a a daki eylemler karar alt na al nm t r. 

1- 15 Mart 2010 tarihinde saat 11.00’da Genel Merkezimizde Bas n Toplant s  
düzenlenecektir. 

2- 15 Mart 2010 -25 Mart 2010 tarihleri aras nda Ba bakanl a, Maliye Bakanl ’na 
ve Gelir daresi Ba kanl ’na Genel Merkezimizce gönderilecek olan protesto 
fakslar  çekilecektir. 

3- 17 Mart 2010 tarihinde ülke genelinde Vergi Dairesi Ba kanl klar  ve/veya l 
Defterdarl klar  önünde bu uygulamalar  k nayan ve Yeniden Yap lanmaya 
yönelik taleplerimizi ifade eden Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap lacakt r. 

4- 25 Mart 2010 tarihinde ülke genelinde tüm Maliye Bakanl  ve G B birimlerinde 
yar m gün süreyle  B rakma Eylemi yap lacak ve tüm Vergi Dairesi 
Ba kanl klar  ve/veya l Defterdarl klar  önünde Oturma Eylemleri 
gerçekle tirilecektir. 

5- Eyleme ili kin materyaller (afi , bildiri, faks metni, bas n aç klamas  metni vs.) Genel 
Merkezimiz taraf ndan örgütümüze gönderilecektir. 

ube ve Temsilciliklerimiz eylemliliklerin en nitelikli biçimde hayata geçirilmesi için kendi 
yerellerinde i yeri toplant lar  düzenlemeli, üyelerimize ve hedef kitlemize eylemin amaçlar n  
anlatmal , eylemlerin güçlü k l nmas na, protesto fakslar n n tüm çal anlar taraf ndan imzalanarak 
gönderilmesi, fakslar n ilgili kurumlar taraf ndan kapat lmas  durumunda, posta yoluyla mektup 
tarz nda da olsa ilgili yerlere bir üst yaz  ekinde gönderilmesi için gerekli ön çal malar  yapmalar , 
yerel bas n yay n organlar n  kullanarak AKP iktidar n n bu sald rgan politikalar n  te hir etmeleri 
gerekmektedir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
                    Abidin SIRMA         Osman B ÇER 

        Genel Örgütlenme Sekreteri                       Genel Ba kan 
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Say  : 2010/489                02.04.2010 
Konu : Örgütlenme Çal malar  ve Yetki Dönemi.  
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i üzere 2010 y l  Yetki Dönemine ili kin Sendika Üye Say lar na ili kin tespit, her 
y l oldu u gibi bu y l da, May s ay  Sendika Aidat  Kesinti Listeleri üzerinden yap lacakt r. 

15 May s 2010 tarihinde, esasen, Sendika Aidat  Kesinti Listeleri üzerinden yap lacak 
olan Üye Say m  sonucunda hem kolumuzdaki Yetkili Sendika ve hem de her kolundaki 
çe itli Kurumlar n, Kurum dari Kurulu Toplant lar na kat lacak olan Sendikalar n tespiti 
gerçekle tirilecektir. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimiz, 15 May s 2010 tarihine kadar kendi yerellerinde 
Örgütlenme ve Yetki Dönemine ili kin çal malar n  h zland rmal , yeni üye yapt klar  ki ilere 
ili kin Üye Formlar n  bekletmeksizin, en k sa sürede Genel Merkezimize göndermelidir. 

Adalet Bakanl nda; 2009 y l  Kurum dari Kurulu Yetkisini 9 üye fark yla elde 
etti imiz gerçe i gözden kaç r lmadan, tüm ube ve Temsilciliklerimizce Yarg  Emekçilerinin 
örgütlenmesine özel bir önem verilmelidir. 

Maliye Bakanl  Ba l , lgili ve li kili Kurulu larda (Gelir ve Gider birimlerinde) 
Yetkiye yönelik çal malar m z tüm ube ve Temsilciliklerimizce olabildi ince h zland r lmal , 
bu kurumun Yetki almaya en yak n oldu umuz Kurumlardan biri oldu u gerçe i tüm 
örgütümüz taraf ndan görülmeli ve tüm ube ve Temsilciliklerimizin Örgütlenme 
Çal malar n n planlanmas nda bu gerçek dikkate al nmal d r. 

SGK ve di er Kurumlara yönelik çal malar m z tüm ube ve Temsilciliklerimizce bir 
bütün olarak yürütülmelidir. 

Her y l oldu u gibi bu y l da “Yetki Döneminde”, veren Güdümlü Sar  Sendikalar 
taraf ndan Sendikam z aleyhine “Karalama Kampanyalar ” yürütülmeye ba lanm t r. Kamu 
Emekçilerinin hak ve ç karlar n n korunmas  ve geli tirilmesi konusunda en ufak bir çaba bile 
sarfetmeyen bu yap lar, Üyelerimizi ve Örgütlenme Hedefimizdeki Kamu Emekçilerini yalan 
yanl  bilgilerle aldatarak, her y l oldu u gibi, bu y l da Yetki almak pe ine dü eceklerdir. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimiz bu tür Karalama Kampanyalar na kar  duyarl  
olmal  ve özellikle Yetki Döneminde ya anmas  muhtemel stifalara ili kin olarak imdiden 
gerekli önlemleri almal d r. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimiz, en k sa sürede ve en seri bir biçimde Örgütlenme 
Alanlar n  ve Hedeflerini belirleyerek, Örgütlenme Çal malar n  h zland rmal , bu çal malar 
s ras nda Sar  Sendikalar n bize yönelik Karalama Kampanyalar  ve veren Yanl s  tutumlar  
te hir edilmelidir. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimizce yürütülecek Örgütlenme Çal malar  s ras nda 4/B ve 
4/C statüsündeki Büro Emekçilerinin örgütlenmesine de özel bir önem verilmesi Sendikam z 
aç s ndan önemli bir görev ve sorumluluk olarak alg lanmal d r. 

Bilindi i üzere Hukuk Mücadelesini de içeren uzun bir Mücadele Sürecinin ard ndan 
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  4/C statüsündeki Kamu Emekçilerinin 4688 say l  Kamu 
Görevlileri Sendikalar  Kanununa uygun olarak faaliyet yürüten Sendikalarda örgütlenmesi 
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gerekti ini Hukuk zoruyla da olsa kabul ve beyan etmi tir. Bu nedenle 4/C’li Büro Emekçilerinin 
Sendikam zda örgütlenmeleri konusunda özel bir çaba içinde olunmas  önemlidir. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimiz yürütmekte oldu umuz Sendikal Faaliyetlerin bütünü 
ve özellikle de son süreçte hayata geçirmi  oldu umuz Eylem ve Etkinliklerin Büro Emekçileri 
üzerinde b rakm  oldu u olumlu etki üzerinden Örgütlenme Hedefimizde bulunan Büro 
Emekçileriyle bulu mal  ve Sendikam z  2010 y l nda hem nicel ve hem de nitel aç dan daha 
büyük ve daha güçlü bir Sendikal Örgüt haline getirme konusunda samimi ve srarl  ad mlar 
atmaya devam etmelidir. 

Gere ini bilgilerinize sayg  ile sunar, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
 

  Abidin SIRMA  Osman B ÇER 
   Genel Örgütlenme Sekreteri  Genel Ba kan 
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Say  : 2010/569                27.04.2010 
Konu : Adalet Bakanl  yerlerine yönelik Örgütlenme Çal malar . 
 
 

AC L VE SÜREL D R 
 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 

Bilindi i üzere; Adalet Bakanl  2009 y l  Yetkisi, Sendikam z taraf ndan 9 (dokuz) üye 
farkla al nm t r. 

2009 y l  Yetkili Sendika belirlemesi döneminde; Adalet Bakanl  yetkilileri, Yetkinin 
Türk Büro Sen’e verilebilmesi konusunda ciddi çabalar sarfetmi tir. 

Sendikam z n srarl  çabalar  ve mücadelesi sonucunda bu tutum bo a ç kar lm  ve 9 üye 
fark yla da olsa, Yetki Sendikam zca al nm t r. 

Yukar da belirtilen nedenlerle; 2010 y l nda da, Adalet Bakanl nda Yetkili Sendika 
olabilmemiz için ciddi çaba sarfetmemiz, Örgütlenme konusunda Adalet Bakanl na ba l  
i yerlerinde adeta bir Örgütlenme Seferberli i içerisinde olmam z gerekti i aç kt r. 

Bu nedenle tüm ube ve Temsilciliklerimiz, yeri Temsilcilerimiz ve Kadrolar m z 
taraf ndan özellikle 15 May s 2010 tarihine kadar Adalet Bakanl na ba l  yerlerinde, 
Adliyelerde h zl  ve sonuç al c  bir biçimde Sendikam za Yeni Üye Kazanma temelinde 
çal malar yap lmas , yap lan yeni üyelere ait Üye Formlar n n mümkün olan en k sa sürede 
Genel Merkezimize iletilmesi, konuya dair ciddi ve detayl  bir planlama çerçevesinde gerekli 
görülen tüm çal malar n yürütülmesi önemlidir. 

Bilgi ve gere ini sayg  ile rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
 

   Abidin SIRMA    Osman B ÇER 
   Genel Örgütlenme Sekreteri    Genel Ba kan 
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Say : 2010/579             28.04.2010 
Konu: kolu De i ikli i Hk. 
 
 

AC L VE SÜREL D R 
 
 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 

kolumuzda bulunan Sivil Savunma l Müdürlükleri, yasada yap lan de i iklikle 
Bay nd rl k, n aat ve Köy Hizmetleri koluna ba lanm t r. 

2010 yetki döneminde belirtilen kurum çal anlar  Bay nd rl k i kolunda bulunan 
sendikalar n yetki sürecine dahil edilecektir. 

Bu nedenle ube ve Temsilciliklerimiz Yap  Yol-Sen ile ili kiye geçerek mevcut üyelerini 
belirtilen sendikan n ube ve temsilciliklerine, 15.05.2010 tarihinden önce aktarmalar  yetki süreci 
aç s ndan önemlidir. 

kolu de i ikli i nedeniyle bu kurumlarda çal an üyelerimiz merkez ve ube kay tlar ndan 
dü ürülmü  olup, ilgili sendikaya bildirilmi tir. 

Bilgilerinize sunar, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
 

   Abidin SIRMA   Osman B ÇER 
   Genel Örgütlenme Sekreteri     Genel Ba kan 
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Say  : 2010/ 782                                     30.06.2010 
Konu : Eylemler 

 

UBE VE TEMS LC L KLERE 

 

Merkez Yönetim Kurulumuz taraf ndan yap lan de erlendirmede, Meclis Plan ve 
Bütçe Komisyonu’ndan geçerek TBMM Genel Kuruluna gönderilen ve içerisinde Maliye 
Bakanl , Gelir daresi Ba kanl  ve Adalet Bakanl ’yla ilgili çe itli düzenlemelere yer 
verilen Torba Yasayla ilgili olarak; tüm ube ve Temsilciliklerimizce Kitlesel Alan Eylem ve 
Etkinliklerinin de içerisinde yer ald  bir dizi eylemin hayata geçirilmesi kararla t r lm t r. 

Bilindi i gibi; Maliye Bakanl , 2005 y l ndan yürürlü e konan G B Yasas  ile fiilen ikiye 
bölünmü  ve Maliye Emekçileri aras nda ciddi bir Ücret Adaletsizli ine yol aç lm t r.  

Sendikam z taraf ndan y llard r bu Ücret Adaletsizli e kar  Eylem ve Etkinlikler 
düzenlenmi , “E it e E it Ücret” Talebimiz yükseltilmi tir. 

Son olarak Merkez Yönetim Kurulumuz, 30 Mart 2010’da Maliye Bakan yla görü mü  
olup, Maliye Emekçilerinin tüm sorun ve Talepleri Say n Bakana iletilmi tir.  

Yap lan Görü me s ras nda Say n Bakan “Ücret Adaletini” sa lama konusunda elinde 
bulunan enstrüman  kullanaca n  ifade etmesine ra men, bu sözün gere ini yerine 
getirmemi tir. 

Adalet Bakanl  ve ba l  birimlerde çal an Yarg  Emekçilerinin Sorun ve Talepleri de 
Sendikam z taraf ndan Merkezi ve Yerel Eylem ve Etkinliklerle Kamuoyunun, Hükümetin ve 
Yarg  Emekçilerinin gündemine sürekli bir biçimde ta nm  olup, bu konuda Adalet 
Bakanl  Yetkilileriyle de defalarca görü meler yap lm t r. 

Havuz Paras  diye adland r lan 3717 say l  Yasan n Yeniden Düzenlenmesi konusuyla ilgili 
olarak ta hem Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen Karar sürecinde hem de mevcut Torba Yasa 
içerisinde yap lmak istenen de i iklikler hakk nda Yarg  Emekçilerinin Sorunlar  ve Talepleriyle, 
Sendikam z n görü leri Yetkililere iletilmi , ancak bu konuda somut bir ilerleme sa lanamam t r. 

Hem Maliye Emekçilerini, hem de Yarg  Emekçilerini ilgilendiren Torba Yasa 
Tasar s na ili kin Görü  ve Önerilerimiz Milletvekillerine, TBMM’nin ilgili Komisyonlar na 
ve Siyasi Parti Gruplar na iletilmi tir. 

Sonuçta Milletvekillerine, TBMM ilgili Komisyonlar na ve Siyasi Parti Gruplar na 
Sendikam zca iletilen Maliye ve Yarg  Emekçilerinin Sorun ve Talepleriyle ilgili konularda 
tatmin edici bir geli me sa lanamamas  nedeniyle; Merkez Yönetim Kurulumuz Torba Yasa 
Tasar s na ili kin olarak a a daki Eylem Süreçlerini planlam t r. 

1- 3717 say l  Yasan n yeniden düzenlenmesi konusuyla ilgili olarak, tüm ube ve 
Temsilciliklerimizce yaz m z ekinde gönderilen Dilekçelerin olabildi ince fazla Yarg  
Emekçisi taraf ndan kendi l Milletvekillerine fakslanmas  sa lanacakt r. 

2- Torba Yasan n Yarg  Emekçilerini ilgilendiren k sm yla ilgili olarak; 7 Temmuz 
2010 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanl  önünde, tüm illerde ise Adliyeler 
önünde Kitlesel Alan Eylemleriyle konuya ili kin Bas n Aç klamalar  yap lacakt r. 
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3- Torba Yasan n Maliye Emekçilerini ilgilendiren k sm yla ilgili olarak; tüm ube ve 
Temsilciliklerimizce yaz m z ekinde gönderilen Dilekçelerin olabildi ince fazla Maliye 
Emekçisi taraf ndan kendi l Milletvekillerine fakslanmas  sa lanacakt r. 

4- Genel Merkezimiz taraf ndan Torba Yasa ile ilgili olarak ç kart lan 2 adet Bildiri 
ve 2 adet Afi  1 Temmuz Per embe günü tüm ube ve Temsilciliklerimize 
gönderilecektir. 

5- Genel Merkezimizden gönderilen Bildiri ve Afi lerin en iyi bir biçimde 
de erlendirilmesi konusunda tüm ube ve Temsilciliklerimiz alabildi ine h zl  duyarl  
davranmal d r. 

6- Tüm i yerlerinde Torba Yasa konusuyla ilgili olarak Geni  Kat l ml  Toplant lar 
organize edilmeli, Yerel Medya kullan larak AKP iktidar n n tutumu te hir edilmeli, 
Maliye ve Yarg  Emekçilerinin Hakl  Talepleri Kamuoyunun gündemine sokulmal d r. 

7- 13 Temmuz 2010 tarihinde Ankara’da TBMM önünde, illerde ise Vergi Dairesi 
Ba kanl klar  ve/veya l Defterdarl klar  önünde Kitlesel Alan Eylemleriyle konuya 
ili kin Bas n Aç klamalar  yap lacakt r. 

 

Gere ini bilgilerinize sayg  ile sunar, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 

 
                          Abidin SIRMA               Osman B ÇER 

   Genel Örgütlenme Sekreteri                       Genel Ba kan 
 

 
 
 
 
 
NOT : 
1-) Bas n Aç klamas  Metinleri en k sa sürede tüm ube ve Temsilciliklerimize iletilecektir. 
2-) Tüm Milletvekillerinin Telefon ve Faks numaralar  tüm ube ve Temsilciliklerimize 
Elektronik ortamda gönderilecektir. 
 
 
 
EK : 2 Adet Dilekçe Örne i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
175 

Say  : 2010/ 503          26.10.2010 
Konu : Örgütlenme Program . 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

 
BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI 

2010-KASIM / 2012-MART DÖNEM  
ÖRGÜTLENME PERSPEKT FLER  VE PROGRAMIDIR 

 

Sendikam z n 6. Kongre dönemine kadar yürütece i örgütlenme çal malar  ve 
program  a a da belirtilen ilke ve perspektifler nda yürütülecektir. 

ube ve Temsilciliklerimiz örgütlenme çal malar n  bu program dahilinde ve kendi 
özgünlüklerini göz önünde tutarak, üye potansiyeli yüksek kurumlardan ba layarak, i kolumuzda 
bulunan tüm kurumlar  dönem içerisinde çal ma ve örgütlenme programlar na dahil ederek 
i yerlerinde hedef kitlemize yönelik örgütlenme çal malar  yürütmelidir. 

Üye say s  400’ün alt nda olan ba l  ubelerimiz; Bart n, Çanakkale, Çorum, Edirne, 
Eski ehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, Kayseri, Konya, Mardin, anl urfa, Trabzon 
ve ba l  illerde merkezi örgütlenme program  do rultusunda çal malar yürütülecektir.  

400 say s n n alt na dü en ubelerimiz, kendilerine ba l  l Temsilciliklerimizle birlikte 
alanlar na ili kin örgütlenme çal malar n  h zland rmal , programlar ç karmal , düzenli ve 
devaml  çal malar yürüterek 400 say s n n üzerine ç kmay  hedeflemelidir. 

MYK’m z öncelikle bu illerde örgütlenme çal malar  yapmay  hedeflemi  olup, en k sa 
sürede çal ma program n  ba latacakt r. 

ube Yöneticilerimiz sendikal izinlerini düzenli olarak kullanmal , programlar 
dahilinde i yeri örgütlenme çal malar n  yürütmelidir. 

ubelerimiz, merkezi örgütlenme çal malar m z do rultusunda YK, TK ve genel 
üye toplant lar n  düzenli olarak yapmal , örgütlenme program m z n hedef ve amaçlar n  
i yerlerine indirmelidir. 

l Temsilciliklerimiz, kendi illerinde genel üye toplant lar n  yaparak örgütlenme 
çal malar m z n hedef ve amaçlar n  üyelerimize ve i yerlerimize indirmelidir. 

Ba l  illerden olu an birle ik ubelerimiz, kendilerine ba l  il ve ilçelerde dönem içerisinde 
örgütlenme çal malar n  yürütmelidir. 

Bugüne kadar birle ik ubelerimizin kendilerine ba l  illerde yeterli örgütlenme 
çal malar n  yapamad klar , hatta kimi ubelerimiz aç s ndan hiç gidilmeyen illerimizin dahi oldu u 
anla labilmektedir. Bu nedenle birle ik ubelerde önemli üye kay plar n n oldu u gerçe i 
görülmelidir. 

Ülke genelinde illere ba l  ilçelerde üye say m z n yok denecek düzeyde oldu unu, özellikle 
büyük illerin ilçelerinde örgütlenme durumunun oldukça zay f oldu unu görerek, ubelerimiz ve l 
Temsilciliklerimiz dönem içinde ilçe örgütlenme çal malar n  öne ç karmal d r. 

ube ve l Temsilciliklerimiz kendi illerinde üye hareketlili ini düzenli olarak takip 
etmeli, üye kay p ve kaçaklar n n önüne geçmeyi hedeflemelidir. 
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Örgütlenme program  dahilinde i yerlerinde genel kitle toplant lar  yap larak, sendikam z n 
hedef ve amaçlar  üye olabilecek potansiyel kitlemize ula t r lmal d r.  

kolumuzdaki kurumlarda 90 bin çal an n hiçbir sendikaya üye olmad  gerçe i görülerek 
yerel çal malar n önemi tüm yönetici ve kadrolar m z n bilincine ç kart lmal d r. 

Merkez verilerimiz üzerinden yap lan de erlendirmede; ube ve Temsilciliklerimizin il 
çal an potansiyelleri üzerinden merkezi örgütlenme program  dahilinde, May s/2011 dönemine 
kadar yapabilecekleri öngörülen asgari üye say lar  belirtilmi tir. 

Örgütümüz, 1 Kas m 2010 tarihi itibariyle ba lay p, May s 2011 tarihine kadar sürecek olan 
örgütlenme çal malar m z n birinci a amas na kadar yapabilece i öngörülen üye say lar  konusunda 
gerekli özeni ve disiplini göstererek çal malar n  yürütmelidir. 

Merkezi örgütlenme program m z dahilinde ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan 
yap labilece i öngörülen üye say lar  May s 2011 tarihinde tüm örgütümüze gönderilecektir. 

Merkezi örgütlenme program  dahilinde ube ve Temsilcilik örgütlenme sekreterleriyle 
merkezi periyodik toplant lar yap lacakt r. Toplant  tarihleri daha sonra örgütümüze bildirilecektir. 

ÖRGÜTLENME PROGRAMI 

Sendikam z; örgütlenme yakla mlar nda, i kolumuzdaki kurumlarda ya anan sorunlar ve bu 
sorunlar n çözümlerine yönelik ya amda kar l  olan aç l mlar üzerinden Büro Emekçilerinin 
Çal ma ve Ya am Ko ullar n n yile tirilmesine Yönelik Politikalar Üreterek, somut bir 
program üzerinden amaçlar na ula may  hedefler. 

Ku kusuz; büro i kolunda ya anan sorunlar, ülkemizin sorunlar ndan ba ms z olarak 
ele al namaz. Bu nedenle de, Örgütlenme ve Mücadele Programlar m z Emek ve Demokrasi 
mücadelesi ba lam nda da bütünlük arzeder. 

Emperyalist merkezlerin talimatlar  üzerine Kamusal Alan  ve Kamu Hizmetlerini tasfiye 
etmeye yönelik yasalar  ç karan i birlikçi AKP iktidar  bir bütün olarak Kamu Emekçilerine yönelik 
sald r  dalgas n  yükselterek, ayn  i i yapan emekçiler aras nda yarat lan yapay ayr mlarla farkl  
ücret politikalar n  dayatm  ve bu yöntemle emekçileri parçalamay  hedeflemi  ve amaçlam t r. 

Emekçileri parçalama politikalar , i  güvencesinin kald r lmas , performans ölçümleri, esnek 
çal ma, k smi çal ma, sözle meli ve süreli çal ma, emekçileri birbirine kar  yar t rma, eme i ve 
emek mücadelesini de ersizle tirme süreçleriyle devam edecektir. 

Sendikam z; i birlikçi AKP iktidar n n bu y k m politikalar na kar , tüm emekçileri 
do ru bilgilendirme temelinde ajitasyon ve propaganda çal malar n  geli tirmeyi ve bu 
çal malar  uygun zeminlerde alana indirmeyi birincil hedef olarak uygulamaya 
çal maktad r. 

Bugün i kolumuzda ba lat lan “ayn  i i yapan memurlar aras ndaki farkl  ücret 
politikalar ’n n temel amac , emekçileri bölerek tasfiye sürecini h zland rmak, i  güvencesini 
ortadan kald rmak ve kurals z çal may  hayata geçirmektir. 

Bu politikalara kar  mücadele etmekte olan sendikam z, i kolumuzdaki tüm emekçileri 
örgütleyecek bak  aç s na sahiptir. Bunun için de emekçiler aç s ndan tüm sonuçlar  ortaya ç km  
olan uygulamalar  te hir edip, bilince ç karmak en önemli görevlerimizden birisidir. 

AKP iktidar n n i kolumuzdaki tüm olumsuz uygulamalar  Büro Emekçileri taraf ndan net 
olarak görülmü , hiçbir yalan art k bu gerçekleri örtemez hale gelmi tir. 
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Sar  sendikalar n bilinç bulan kl  yaratmaya yönelik tüm çarp tmalar , ya anan 
sonuçlar  de i tirmek bir yana, onlar n AKP iktidar yla olan yak n ba lar n  da aç kça ortaya 
koymu tur. 

Buradan hareketle, çal malar m zda AKP iktidar n n uygulamalar n  ve sar  
sendikalar n; Emek ve Emekçi dü man  tutumlar n  net bir dille tüm emekçilere anlatmal y z. 

Geçmi ten günümüze ya anan süreç, sar  sendikalar n y llard r emekçileri kand rmak 
üzerine kurulmu  örgütlenmeler oldu unu, amaçlar n n; emekçilerin hak ve ç karlar n  korumak 
de il, tam tersine ortadan kald rmak için IMF’ye ve i birlikçi iktidarlara yard mc  olmak oldu unu 
aç kça ortaya koymu tur. 

Ya an lan süreçler, sar  sendikalar n, Halk m za ve Kamu Emekçilerine yönelik tüm 
y k m politikalar n  desteklediklerini, emekçileri bölen bütün uygulamalar n gönüllü piyonlar  
ve uygulay c lar  olduklar n  göstermi tir. Bizim üzerimize dü en görev, sar  sendikalar n bu 
tutumlar n  her zaman ve her yerde te hir etmek ve emekçileri do ru bir yerde, sendikam zda 
örgütlenmeye davet etmektir.   

Gelmi  oldu umuz noktada, Kamu Emekçileri Mücadelesinin ba ndan bu yana KESK ve 
KESK’e ba l  sendikalar üzerinden emek ve emekçi dü manl  yapan bu kontra sendikalara kar  
ata a geçmek, onlar n gerçek yüzlerini te hir etmek, tüm kadrolar m z n en önemli ve ertelenemez 
görevlerindendir. 

Sendikal örgütümüzün tüm kadrolar , örgütlenme yakla mlar m z  yukar da belirtilen 
çerçeve içerisinde emekçilere aktarmal d r. Belirlemelerimiz bir sendikal rekabet tutumu olarak 
alg lanmamal , tam tersine emekçilere do ru bir sendikal ve s n fsal bilinci ta yarak onlar n 
gözünde “gerçek ile sahtenin ay rt edilmesini sa lamak” olarak anla lmal d r. 

Örgütlenme Çal malar m z n Amac : 

Büro i kolunda bulunan sendikal , sendikas z tüm emekçilere gerçekleri anlatarak, bilinç 
yan lsamalar n  ortadan kald rmak, i birlikçi, emekçi dü man  sar  sendikalar n gerçek yüzlerini 
ortaya ç karmak, emperyalist merkezlerin talimatlar  üzerine toplumsal ya amda a r tahribatlara 
neden olan yasal düzenlemeleri hayata geçiren i birlikçi AKP iktidar n n uygulamalar n  sonuçlar  
üzerinden aç a ç kartmakt r. 

 kolumuzdaki emekçilere s n fsal temelde sendika ve demokrasi bilinci ta yarak, hak 
gasplar na yönelik politikalar  aç a ç kartmak, emekçilerin ortak ç karlar  için birlikte 
tutum almaya, mücadele etmeye ve örgütlenmeye ça rmak. 

 kolumuzda bulunan tüm emekçiler taraf ndan ya anan sorunlar , sonuçlar  üzerinden 
anlatarak emekçileri bilinçlendirmek, çözümün mücadelede, örgütlenmede ve s n fsal 
bilinçte oldu unu ortaya koymak, bu niteliklere sahip tek i kolu sendikas n n BES 
oldu unu aç a ç kartmak. 

 kolumuzda ya anan sorunlara kar  tek çözümün BES çat s  alt nda birle mekten 
geçti ini anlatmak ve sar  sendikalar n emekçilere verdi i zararlar  ya ad m z hayattan 
verece imiz örneklerle ortaya koymak. 

 Sendikal örgütlenmemizi güçlendirerek, sald r  yasalar na kar  tutum almak, hak 
gasplar n n önüne geçmek. 
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Örgütlenmede Hedeflerimiz: 

2011 y l nda BES’in i kolunda yetkili sendika olmas  için tüm kadro ve 
olanaklar m z n seferber edilmesi gerekmektedir. 

Tüm ube ve l Temsilcili i Yöneticilerimizin, yeri Temsilcilerimizin, kadrolar m z n 
2011 y l nda yetkili sendikan n BES olaca na kesinlikle inanmas  ve bu do rultuda çal ma 
yürütmesi, ba ar y  ve ço unlu u da yan nda getirecektir. 

Buradan hareketle, tüm ube ve Temsilciliklerimiz May s ay yla s n rl  olmamakla 
birlikte, öncelikle 2011 y l  May s ay  sonuna kadar büyük bir co kuyla ve kararl l kla 
çal malar n  sürdürmelidir. 

20 y ld r onurlu bir mücadelenin neferi olan Sendikam z, 2011 y l nda yetkili sendika olmay  
ba armal , emek ve emekçi dü man  olan sar  sendikalar  te hir ederek bu amac na ula mal d r. 

Bu çerçevede, bütün ubelerimiz kendi alanlar nda yerel programlar olu turmal , 
kendilerine ba l  l Temsilcilikleri de dahil olmak üzere, örgütlenme ve yeni üye yaz m  
çal malar na ba lamal d r. 

ube ve Temsilciliklerimizin bu yöndeki çal malar na MYK taraf ndan olu turulacak 
programlar dahilinde de her türlü destek sunulacakt r. 

Sendikam z, 21.500 üyeye, i kolumuzda bulunan Türk Büro-Sen ise 35.290 üyeye sahiptir. 
Aram zdaki fark 13.790 üyedir. 

Ba lataca m z “Her Üyeden Bir Yeni Üye” kampanyas  çerçevesinde; her bir üyemiz, 
yeni bir üye yapt nda üye say m z 43 bine ula acakt r. Hedefimiz ula lamaz de ildir. Tüm 
kadrolar m z buna inan p, bunu istedi inde, sendikam z n 43 bin üye s n r na ula abilecek güce ve 
bilince sahiptir. 

Y l n 365 günü sendikam za yönelik olarak yürüttükleri yalan ve iftira kampanyalar  
üzerinden üyelerimizi istifa ettirmeye çal an sar  sendikalara kar  aya a kalkal m. Onlar n 
tüm karalama kampanyalar na kar  gerçekleri anlatal m, emek ve demokrasi mücadelesinin tek 
adresinin Sendikam z oldu unu tüm büro emekçileriyle payla al m. 

2011 YILI YETK YE EN YAKIN OLDU UMUZ KURUMLAR 

Adalet Bakanl  

Sendikam z, kuruldu undan bu yana Adalet Bakanl ’nda 2009 y l na kadar yetkili 
olmu tur. Ancak 2010 y l nda 169 farkla yetkiyi kaybetmi tir. 

Sendikam z taraf ndan Yarg  Emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük hak ve ç karlar na 
yönelik olarak yürütülen eylem ve etkinliklere ra men, üye say m zda bir önceki döneme göre 
Merkez Yönetim Kurulunca planlanan ekilde bir üye art  olmamas  örgütümüz aç s ndan önemli 
bir eksiklik olarak görülmeli, 2011 y l nda tekrar yetkili sendika olma hedefimizi büyütmeli, adliye 
emekçilerine yönelik örgütlenme ve mücadele çal malar m za devam edilerek, adliyelerde önemli 
bir aç l m sa lamal y z. 

ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan bu eksiklik en k sa sürede giderilmeli, Adalet 
Bakanl n n 2011 y l  K K yetkisi yine Sendikam z taraf ndan al nmal , Sendikam z n Adalet 
Bakanl ndaki yetkili sendika durumu güçlendirilmelidir. 

Türk Büro-Sen, Büro Memur Sen ve Birle ik Büro-  ad ndaki sar  sendikalar n 
özellikle Adalet Bakanl ndaki yetkimizin dü ürülmesi için adeta birlikte hareket ettikleri 
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bilinmeli ve ube ve Temsilciliklerimizce bu konuda gereken önlemler al nmal , her türlü 
olumsuz geli me en k sa sürede Genel Merkezimize iletilmelidir. 

Maliye Bakanl  

Tüm Maliye-Sen sürecinden bu yana en güçlü örgütlenme gelene ine sahip oldu umuz bu 
kurumda, son üç y ld r kurum yetkisini kaybetmi  durumday z. 

2010 y l  kurum tutanak say lar  üzerinden yetkili sendikalara bakt m zda; 

Gelir daresi Ba kanl nda Türkiye genelinde 1.328 üye fark yla, 

Maliye Bakanl n  Gider Birimlerinde ise Türkiye genelinde 759 üye fark yla yetkili 
sendikan n Türk Büro-Sen oldu u görülmektedir. 

Yukar da belirtilen kurumlarda, 2011 y l  yetkisini mutlak suretle almam z gerekti i, tüm 
verili durumun bizden yana oldu u, örgütümüzün bu konuda h zl  bir çal ma yöntemiyle aradaki 
fark  kapataca na olan inanc m z tamd r. 

Sosyal Güvenlik Kurumu  

Tüm Sosyal-Sen’den buyana, sosyal güvenlik kurumlar nda önemli bir mücadele gelene ine 
sahip olan sendikam z, bu alanda önemli üye kay plar  ya ayarak üçüncü sendika durumuna 
gelmi tir. 2010 y l  yetki döneminde Sendikam z bu durumunu korumu  olmakla birlikte, 
önümüzdeki dönem itibariyle kurumdaki güçlü mücadele gelene imizden hareketle 2011 y l  yetkili 
sendika olma hedefini yükselterek gerekli çal malar  yapmal d r. 

Di er Kurumlar 

Bununla birlikte, i kolumuzda bulunan di er kurumlarda ube ve Temsilciliklerimiz gerekli 
örgütlenme çal malar n  yaparak, çal anlar m z n sorun ve taleplerini i yerlerinde tespit ederek, bu 
kurumlarda çal anlar n sendikam zla bulu turulmas  örgütlenmemiz aç s ndan önem arzetmektedir. 

2010-2011 YILI HEDEFLER M Z 

Genelde i kolunda yetkili sendika olmay  hedeflemekle birlikte, özellikle Adalet 
Bakanl , Maliye Bakanl , Gelir daresi Ba kanl , Sosyal Güvenlik Kurumu ve di er tüm 
kurumlarda yetkili sendika olabilmemiz için örgütümüz seferber olmal , tüm olanaklar n  bu 
hedefe kilitlemelidir. 

Sar  sendikalar n, ya anan sorunlar n çözümünde önemli bir engel oldu unu, çal anlar n 
hak ve ç karlar n  korumak yerine IMF yasalar n n yan nda yer alarak, emekçileri yanl  
yönlendirdi ini ya anan süreçler ortaya koymu tur. Örgütümüz, bu tutumu i yerlerinde te hir etmeli 
ve Büro Emekçilerini, Sendikam zda örgütlenmeye ikna etmelidir. 

Adalet Bakanl nda, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda, Sosyal 
Güvenlik Kurumunda yetkili sendika oldu umuz takdirde sar  sendikalar n önemli bir güç, 
prestij ve motivasyon kayb na u rayaca n , genel anlamda çözülmeye do ru gideceklerini 
görerek çal malar m z  buna göre yürütmeli, moral ve motivasyonumuzu yükseltmeliyiz. 

Sonuç: 

Ülkemizdeki y k m yasalar n n ba  destekçisi olan, emek ve emekçi dü manl n  yapan bu 
sar  sendikalar n güçlerini ancak ve ancak onlar n “yetki” durumlar n  ortadan kald rarak k rabiliriz. 

Örgütlenme çal malar m z, somut talepler üzerinden net, anla labilir, uygulanabilir 
bir çal ma program  dahilinde gerçekle tirilmelidir. 
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ube ve Temsilciliklerimiz, kendi yerel özgünlüklerine uygun yöntemler geli tirerek, 
programlar dahilinde örgütlenme ve üye çal malar n  güçlendirmelidir. 

Sendikam z n merkezi örgütlenme program  do rultusunda, MYK’m z tüm illerde 
örgütlenme çal malar  yapmay  öngörmü  olup, özellikle May s ay  sonuna kadar çal an 
potansiyelin yüksek oldu u bölgelerden ba layarak, örgütlenme çal malar n  gerçekle tirecektir. 

l programlar  daha sonra ayr nt l  olarak gönderilecektir. 

Örgütlenme çal malar m z n daha somutlanmas , ula labilir hedefler üzerinden hareket 
edilmesi amac yla, örgütlenme büromuzun mevcut verileri üzerinden yap lan analizde, ube ve 
Temsilciliklerimizin 2011 y l  yetki dönemine kadar yapmak için çaba göstermesi gereken üye 
say lar  program m zda belirtilmi tir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 

 

           Abidin SIRMA      Osman B ÇER 
Genel Örgütlenme Sekreteri      Genel Ba kan 

 

Ek: Liste (2 sayfa) 
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2010-2011 YILI ÖRGÜTLENME PROGRAMI DAH L NDE UBE VE 
TEMS LC L KLER M Z N YAPAB LECE  ÖNGÖRÜLEN ÜYE SAYILARI 

 

ube/Temsilcilik Ad  

L TOPLAM 
ÇALI AN 

SAYISI 
 BES ÜYE 

SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 

TOPLAMI 

SEND KASIZ 
TOPLAM 
ÇALI AN 

2011 Yetki Dönemine 
Kadar Yapabilece i 

Öngörülen Üye Say s  

ADANA 4.865 466 1.916 2.483 240 
ADIYAMAN 863 103 377 383 50 
AFYON 1.417 59 589 772 20 
A RI 1.216 42 247 927 50 
AKSARAY 662 7 318 337 20 
AMASYA 1.037 62 395 580 50 
ANKARA-1 45.443 2.003 10.463 31.837 1200 
ANKARA-2 1.140 600 
ANTALYA 4.404 689 1.224 2.491 400 
ARDAHAN 319 9 58 252 20 
ARTV N 712 86 172 454 30 
AYDIN 2.533 323 704 1.506 150 
BALIKES R 2.772 566 659 1.547 200 
BARTIN 558 111 107 340 50 
BATMAN 505 136 111 258 40 
BAYBURT 465 2 124 339 --- 
B LEC K 695 37 248 410 30 
B NGÖL 623 36 209 378 30 
B TL S 717 84 136 497 30 
BOLU 988 56 351 581 50 
BURDUR 809 25 232 552 30 
BURSA 4.656 686 1.387 2.583 400 
ÇANAKKALE 1.321 244 233 844 100 
ÇANKIRI 872 1 559 312 --- 
ÇORUM 1.418 154 584 680 70 
DEN ZL  2.172 419 631 1.122 100 
D YARBAKIR 2.636 971 335 1.330 200 
DÜZCE 597 10 297 290 30 
ED RNE 2.000 245 543 1.212 70 
ELAZI  1.527 30 787 710 30 
ERZ NCAN 699 53 333 313 30 
ERZURUM 2.047 6 991 1.050 --- 
ESK EH R 2.311 234 728 1.349 200 
GAZ ANTEP 2.578 348 773 1.457 150 
G RESUN 1.113 113 408 592 50 
GÜMÜ HANE 586 14 249 323 --- 
HAKKAR  615 293 47 275 40 
HATAY 2.585 97 905 1.583 50 
I DIR 361 2 67 292 --- 
ISPARTA 1.290 32 625 633 50 
STANBUL-1 

25.036 
1.408

5.471 15.631
700 

STANBUL-2 1.263 700 
STANBUL-3 1.263 700 
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ZM R 10.529 2.308 1.656 6.565 700 
KAHRAMANMARA 1.710 17 652 1.041 --- 
KARABÜK 725 46 392 287 30 
KARAMAN 664 44 234 386 30 
KARS 686 99 248 339 50 
KASTAMONU 1.268 34 533 701 30 
KAYSER  2.562 204 1.011 1.347 50 
KIRIKKALE 1.183 15 477 691 30 
KIRKLAREL  895 119 255 521 50 
KIR EH R 853 56 258 539 50 
K L S 310 23 58 229 30 
KOCAEL  3.468 396 884 2.188 200 
KONYA 3.923 153 1.799 1.971 50 
KÜTAHYA 1.293 9 661 623 50 
MALATYA 1.861 154 916 791 50 
MAN SA 2.727 377 603 1.747 150 
MARD N 1.120 139 256 725 50 
MERS N 3.537 683 1.451 1.403 150 
MU LA 2.055 208 418 1.429 100 
MU  665 16 135 514 --- 
NEV EH R 823 15 237 571 50 
N DE 865 59 132 674 50 
ORDU 1.256 72 463 721 50 
OSMAN YE 1.261 6 420 835 --- 
R ZE 918 53 436 429 50 
SAKARYA 1.698 48 752 898 50 
SAMSUN 3.219 401 1.270 1.548 100 
S RT 681 101 186 394 50 
S NOP 995 70 259 666 50 
S VAS 1.605 39 790 776 --- 

ANLIURFA 1.437 147 557 733 100 
IRNAK 777 76 86 615 --- 

TEK RDA  1.709 66 494 1.149 50 
TOKAT 1.411 51 434 926 50 
TRABZON 2.051 210 764 1.077 50 
TUNCEL  441 199 102 140 50 
U AK 914 65 290 559 100 
VAN 1.505 286 414 805 150 
YALOVA 551 10 230 311 --- 
YOZGAT 1.256 4 662 590 --- 
ZONGULDAK 1.483 466 482 535 100 
TOPLAM 171.134 21.472 58.102 91.560  9.910 
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ÖNÜMÜZDEK  DÖNEME L K N MÜCADELE PROGRAMI 
 

MTK’da ortaya konulan yönelimler üzerinden Merkez Yönetim Kurulumuzca kararla t r lan 
Önümüzdeki Döneme Yönelik yürütülecek örgütlenme ve mücadele program n  a a da 
belirtilmi tir. 
 
A- EYLEMLER 

1- 28 Ekim 2010 tarihinde “e it i e e it ücret”  ve Maliye ba ta olmak üzere büro emekçilerinin 
talepleri için kurumlarda yürütülecek mücadele program n n MYK’ca kamuoyuna 
aç klanmas , 

2- a) 3 Kas m 2010 tarihinde SGK’da tüm illerde merkezile tirilecek olan TURN KE 
UYGULAMASIn n durdurulmas  için tüm SGK birimlerinde sabah bas n aç klamas  
yaparak “kart basmadan”  girme ve basmadan ç kma eylemlerinin yap lmas ; 
b) SGK’nda kadrola ma ve usulsüz görevlendirmelere son verilmesi, SGM’lere kadro ihdas 
edilmesi, turnike ve performans uygulamas na son verilmesi,  ek ödeme ve fazla çal ma 
ücretlerinin artt r larak emekli maa na yans yacak ekilde temel ücrete dahil edilmesi, 
taleplerini içeren i yerlerinde dilekçe kampanyas  yürütülmesi, 
c) 15 gün arayla toplanan dilekçelerin kitlesel aç klamalarla toplu kuruma verilmesi  
d) devam nda yemekhanelerde bildiri okunmas  ve toplant  salonlar nda taleplerimizin ve 
ya anan sorunlar n bilince ç kar lmas  için toplant lar organize edilmesi,  devam nda benzer 
toplu eylem ve sosyal etkinliklerin kurum ve ube düzeyinde gerçekle tirilmesi, 
 

3- a) Eylül 2010’da Maliye i yerlerinde ba lat lan sürecin devam  olarak, 4 Kas m 2010 
tarihinde tüm Vergi Dairelerinde/Defterdarl klarda ”Bu i yerinde Ücret Adaleti Yoktur” 
“Ücrette Adalet stiyoruz” temal  afi ler, dövizler as larak, i yeri önlerinde aç klamalar 
yap lmas , 
b) 11 Kas m 2010’da “Maliye Bakan n  Sözünü Tutmaya Davet Ediyoruz” “E it e E it 
Ücret stiyoruz” talepli i yeri önlerinde oturma eylemleri yap lmas , 

  c) 1 Aral k 2010 tarihinde Maliye birimlerinin yemekhanelerinde bildiri okunmas , 
d) 15 Aral k 2010’da i yeri önlerinde oturma ya da alk l  protestolarla “Maliye   Bakan n  

Sözünü Tutmaya Davet Ediyoruz” “Ücrette Adalet istiyoruz” 
e) Her 15 günde bir bu tür eylemleri yaparak i yerimizdeki tüm emekçileri 
taleplerimiz için birle tirerek ubat ay n n 2. haftas nda Merkezi Ankara eylemi sonuç 
al namamas  halinde ve Mart ay n n 2. haftas  tam günlük i  b rakma eylemi 
yap lmas ;   

f) Vergi Haftas nda “Vergide ve Ücrette Adalet stiyoruz” Afi lerinin, dövizlerinin as lmas , ilk 
günü tüm illerde aç klamalar yap larak Bakanl n Vergi ve gelir da l m , bütçe kalemlerinin 
te hir edilmesi, ube Yöneticilerimizin Vergi Daireleri ile ortak kutlamalara kat lmamas , 
 
4-a) 9 Aral k 2010 tarihinde Yarg  birimlerinde ve Adliyelerde Adalet Hizmeti 
Tazminatlar n n, ek ücretlerin ve fazla çal ma ücretlerinin artt r lmas  ve emekli maa na 
yans tacak ekilde temel ücrete dahil edilmesi ve KRE  için dilekçe kampanyas  ba lat lmas ,  
b) 15 Gün sonra saat 16:00’dan sonra yemekhanelerde ya da toplant  salonlar nda toplant lar 
yaparak taleplerimiz (havuz paras , tazminatlar n artt r lmas , yol ücretleri, hamile kad n 
emekçilerin nöbete ve duru maya ç kar lmamas , kre )  için yürüttü ümüz mücadele ve 
taleplerimizin bilince ç kar lmas , 
c) 15 gün arayla dilekçelerin i yerlerine toplu olarak verilmesi ve kitlesel aç klamalar yap lmas ,  
dayan may  güçlendirecek toplu etkinlikler (yemek, enlik, sinema, tiyatro gösterimi gibi) 
düzenlenmesi  
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d) ubat ay n n son haftas nda Adliyelerde kre  aç lmas  ve hamile ve ezikli kad n 
emekçilerin nöbete ve duru maya ç kar lmamas  talepli imza kampanyas  ve aç klamalar 
yap lmas , 
 
5- Nüfus Müdürlüklerinde fazla mesai ücretinden vergi kesintisi yap lmas n n durdurulmas  “ek 
ücretlerin ve fazla çal ma ücretlerinin artt r lmas  ve emekli maa na yans t lmas  için tüm 
kurumlarda dilekçe kampanyas  yap lmas , Valilik çal anlar , TÜ K, Seçim Kurullar , KUR 
ile Geçlik Spor ve Ba bakanl a ba l  Müste arl klarda ya anan sorunlara yönelik olarak da 
benzer çal malar n yürütülmesi  
 
6- Tüm kurumlara özgü talepler yan  s ra, ortak talepler üzerinden yap lacak i yeri ve yerel 
eylemlerin devam nda ubat ay n n 2. Haftas nda Ankara Yürüyü ü ile Merkezi Ankara 
Eylemi yap lmas , 
 
7- ubat’ n son haftas nda i  yava latma, Taleplerimiz kar lanmad nda Mart ay n n 2. 
haftas nda tam gün i  b rak lmas  ve sonuç al nana kadar mücadelenin kesintisiz 
sürdürülmesi,    Kararla t r lm t r. 
 

B- E T MLER 
 
- ube sekreterliklerinin E itiminin 23-24-25-26 Kas m 2010 tarihlerinde yap lmas , 
 
- MTK’na sunulan E itim planlamas  çerçevesinde ba ta Ankara, stanbul ve zmir lleri olmak 
üzere Temsilci E itimlerinin 2. MTK öncesinde gerçekle tirilmesi sa lanacakt r. 
 
C- ÖRGÜTLENME: 
 
Kas m, Aral k 2010’da üye say s  400’ün alt nda olan iller, Ocak- ubat-Mart Metropol iller, di er 
illerin de takip eden aylar olmak üzere ubelerle e güdüm halinde yürütülmesi Planlanm t r. 

 
Örgütlenme ve Mücadele Program n n her a amas n n tüm i yerlerine, tüm üye ve tüm çal anlarla 
bulu turulmas , i yeri ve üyelerimizle kopan ba lar m z n yeniden canlanmas  için son derece 
önemlidir. Her eylemin bir sonraki a amay  güçlendirece i dü üncesiyle her i yerine nüfuz eden bir 
çal mas n n örgütümüzü ve mücadelemizi büyütece i inanc yla, tüm temsilci ve yöneticiler olarak 
heyecanla, kolektif bir çal ma perspektifiyle hareket etmeyi ba armam z halinde kazanan 
sendikam z ve büro emekçileri olacakt r. 
 
       BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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Say  : 2010/671         28.12.2010 
Konu : Eylem Program  
 
 

UBE VE TEMS LC L KLERE 
 

AKP iktidar , emperyalist merkezlerin y k m politikalar n  ya am n her alan nda 
uygulamaya devam etmektedir. 

Büyük bedeller u runa kazan lm  temel hak ve özgürlüklere yönelik emperyalizmin 
sald r lar  ülkemizde i birlikçi AKP iktidar  taraf ndan “reform” olarak gündeme getirilmekte ve 
Meclisten yasa olarak ç kmaktad r. 

AKP’nin iktidara getirildi i günden bu yana “reform” ad  alt nda ç kar lan yasalar; yoksul 
halk kesimlerine ve emekçi y nlara yönelik soygun ve sömürünün daha da derinle tirilmektedir. 
Emekçilerin kazan lm  haklar n n ortadan kald r lmas , çal ma ya am n n kurals z, güvencesiz hale 
getirilmesi, temel istihdam biçiminin sözle meli çal t rma biçimi haline getirilerek emekçilere 
“modern kölelik” dayat lmakta, eme e ve emekçiye yönelik sald r lar s n rs z hale getirilmektedir. 

Sendikam z da bu sald r  dalgas ndan pay n  almaktad r. AKP ktidar  2005 y l ndan bu yana 
i kolumuzda bulunan kurumlara yönelik hak gasp  niteli indeki sald r  politikalar n  sistemli, sürekli 
bir program dahilinde devam ettirmektedir.  

Maliye Bakanl , Adalet Bakanl  ve Adliyeler, Sosyal Güvenlik Kurumlar  ba ta olmak 
üzere örgütlü oldu umuz tüm kurumlarda çal an emekçilere yönelik ayr mc  uygulamalar, ücret 
adaletsizli i ve tasfiye politikalar  devam etmektedir. 

Sendikam z, kuruldu u günden bu güne kadar tüm bu sald r lara kar  mücadele etmi , 
bundan sonra da mücadelesini sürdürecektir. Bundan hareketle merkezi mücadele ve eylem 
program  daha önce örgütümüze gönderilmi tir. 

Merkezi eylem ve mücadele program nda belirtilen Ankara Yürüyü ü, “Güvenceli Çal ma, 
nsanca Ya am, Ba ms z Demokratik Türkiye” iar yla gerçekle tirilecektir. 

Ankara yürüyü ünün ve Ankara’da yap lacak olan merkezi eylemin program  a a daki 
gibidir. 

1) Ankara yürüyü ü 7 ubat 2011 tarihinde, stanbul Ye il Plaza’dan ba layacak olup 11 
ubat 2011 tarihinde Ankara’da olunacakt r.  

2) Yürüyü  Kolumuz stanbul, Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bal kesir, Manisa, 
zmir, U ak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eski ehir güzergah ndan geçerek 11 ubat 

2011 sabah  ülke genelinden Ankara’ya gelen kitlemizle bulu acakt r. 

3) 7 ubat günü stanbul’dan ba layacak olan yürüyü ümüz, stanbul program n  
uygulayarak Gebze’deki i yerleri önünde aç klama yaparak ayn  gün Kocaeli’ne 
varacakt r. Kocaeli’ndeki eylem ve etkinlik program ndan sonra konaklama 
Kocaeli’nde yap lacakt r. 

4) 8 ubat sabah  Kocaeli’nden hareket edilerek Yalova, Bursa illerinde i yerlerimiz 
önünde gerekli eylem ve etkinlikler yap ld ktan sonra Bal kesir iline geçilecek ve 
konaklama burada yap lacakt r. 
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5) 9 ubat sabah  Bal kesir’deki eylem ve etkinlik program ndan sonra Bal kesir’den 
hareket edilerek Manisa ve zmir illerindeki eylem ve etkinlerden sonra zmir’de 
konaklama yap lacakt r. 

6) 10 ubat sabah  zmir’den hareket edilerek, U ak, Afyonkarahisar, Kütahya üzerinden 
Eski ehir iline var lacakt r. Bu illerdeki eylem ve etkinliklerden sonra konaklama 
Eski ehir’de yap lacakt r. 

7) 11 ubat sabah  Eski ehir ilinden hareket edilerek, illerden gelen kitleyle Ankara’da 
bulu ulacak ve yürüyü  ba lat lacakt r. 

8) Güzergah üzerinde bulunan ilçeler zaman ve ko ullar n uygun olmas  halinde ziyaret 
edilecektir. Yürüyü  kolumuz il ve ilçe merkezlerinin giri lerinde araçtan inerek 
yürüyü ler yapacakt r. Güzergah üzerinde bulunan ube ve Temsilciliklerimiz il 
planlamalar n  yaparak Genel Merkezimize bilgi vermelidir. Konaklama yap lacak 
illerde ilgili ubelerimiz gereken planlamay  yaparak Genel Merkeze bilgi 
vereceklerdir. 

9) 7 ubat’ta stanbul’dan ba layacak olan yürüyü  kolumuz 11 ubat’ta Ankara’da 
olacakt r. ube ve Temsilciliklerimiz Ankara eylemine kitlesel kat l m 
gerçekle tirecektir. Bu nedenle tüm örgütümüz seferber olmal , eylemin i yeri ve 
kamuoyu çal mas  yap larak gerekli kat l m n sa lanmas  oldukça önemlidir. 
Ankara eylemine kitlesel kat l m sa layacak örgütümüz, 10 ubat ak am  yola 
ç kacak, 11 ubat sabah  Ankara’da olacakt r. Tüm örgütümüz eylem disiplinine 
uyacak, gerekli tutumu alacakt r. 

10) Yürüyü  koluna her ube ve Temsilcilik Yönetim Kurulundan birer ki i 
kat lacakt r. Kat lacaklar n isimleri en geç 21 Ocak 2011 tarihine kadar Genel 
Merkeze bildirilecektir. 

11) Yürüyü  ile ilgili bildiri, afi , pankart, apka, önlük ve di er tüm haz rl klar Genel 
Merkezce yap lacakt r. 

12) ube ve Temsilciliklerimiz eylem çal malar n  i yerlerine indirmeli, i yeri toplant lar  
yap lmal , bildiri ve afi ler tüm i yerlerimizde da t lmal , eyleme kat l m ça r lar  
yap larak, bu sürecin örgütlenme ve yetki dönemine hizmet etmesi sa lanmal d r. 

13) MYK üyelerimiz taraf ndan yürüyü  güzergah  üzerinde bulunan il ve ilçelerde 
örgütlenme çal malar  yürütülecektir. 

14) Eyleme ili kin ayr nt lar daha sonra bildirilecektir. 

 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
 
                  Abidin SIRMA        Osman B ÇER 
      Genel Örgütlenme Sekreteri        Genel Ba kan 
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Say  : 2011/ 17          07.01.2011 
Konu : Torba Yasa ve Eylem Sürecimizle ilgili Kararla malar. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 
4 Ocak 2011 tarihinde yap lan Merkez Yönetim Kurulumuzda Örgütlenme ve 

Mücadele Program m z yeniden de erlendirilerek al nan Kararlar a a da bildirilmi tir. 
1- Tüm ube ve Temsilciliklerimiz 12 Ocak 2011 Çar amba günü, kendi 

belirleyecekleri alanlarda yapacaklar  Kitlesel Bas n Aç klamalar n n ard ndan 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine ve TBMM’de temsil edilen Siyasi 
Partilerin Grup Ba kan Vekilliklerine Kitlesel bir biçimde Faks çekeceklerdir. 

2- 26 Ocak 2011 tarihinde tüm illerde; l Defterdarl klar  ve/veya Vergi Dairesi 
Ba kanl klar  önünde Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap larak, 11 ubat 2011 
tarihinde yap lacak olan Merkezi Ankara Eylemimiz Kamuoyuna duyurulacakt r. 

3- 7 ubat 2011 tarihinde tüm illerde ube ve Temsilciliklerimizce belirlenecek olan 
alanlarda Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap larak, “Güvenceli Çal ma, nsanca 
Ya am, Ba ms z Demokratik Türkiye Yürüyü ü Yürüyü  Kolumuzun” 
stanbul’dan Ankara’ya do ru Yürüyü e ba lad  duyurulacak ve 11 ubat 2011 

tarihinde yap lacak olan Merkezi Ankara Eylemine Kitlesel Kat l m konusunda ça r  
yap lacakt r. 

Yukar da belirtilen Eylem ve Etkinliklere ili kin olarak gerekli Faks Metni ve Faks 
Numaralar  ile Bas n Aç klamas  Metinleri ayr ca ube ve Temsilciliklerimize iletilecektir. 
 
   Abidin SIRMA     Osman B ÇER 
  Genel Örgütlenme Sekreteri     Genel Ba kan 
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Say  : 2011/ 93                                              27.01.2011 
Konu : Bilgilendirme 
 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 
 

birlikçi AKP iktidar , emperyalist merkezlerinin talimatlar  do rultusunda ç kard  
ve ç karaca  yeni sald r  yasalar  ile soygun ve sömürüyü derinle tirmekte, hukuk ve yasa 
tan maz tutumuyla bask  ve zoru hakim k larak toplumsal muhalefete gözda  vermeye 
çal maktad r. 

En son Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz Abidin SIRMA, Maliye Bakanl  G B 
onay yla stanbul Vergi Dairesi Ba kan  Mehmet KOÇ’un da özel çabalar yla süresi içinde 
bildirimde bulunmad  gerekçesiyle i ine son verilmi tir. 

Sendikam z süreci içinde ilgili i yerine yaz l  olarak bilgi vermi , 2004-2006-2008 
y llar nda ayn  yöntemi uygulam t r. 

AKP iktidar n n son sald r  kervan na Mehmet KOÇ’da kat larak önceki onay 
imzalar n  unutmu , AKP iktidar na kendini ispat etmek için sendikam za yönelik sald r  
politikalar na tüm yaz malar m za yok sayarak kat lm t r. 

Sendikam z dün oldu u gibi bugün de kendisine yönelik tüm sald r lar  bo a ç kartm , 
sald rganlar  tarihin çöplü üne atarak yoluna devam etmi tir. 

MYK üyemize yönelik bu sald r n n AKP bürokratlar  taraf ndan planl  programl  bir 
ekilde ortaya konulan bir mizansal oldu unu ve sendikam za yönelmi  bir sald r  oldu unu 

biliyoruz. 

Bu sald r ya ili kin MYK’m z taraf ndan yürütülecek çal malar örgütümüze 
bildirilecektir. 

Bilgilerinize rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
                                                                      

        Abidin SIRMA       Osman B ÇER 
               Genel Örgütlenme Sekreteri       Genel Ba kan 
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Say  : 2011/ 117         01.02.2011 
Konu : Torba Yasa Eylemi 
 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLERE 
 

birlikçi AKP iktidar , IMF ve Emperyalist merkezlerin talimatlar  üzerine ülkemiz 
emekçilerine kölelik yasalar n  dayatarak, soygun ve sömürüyü s n rs z hale getirmek, emperyalist 
sömürgen efendileri için ülkeyi “dikensiz gül bahçesi” haline getirmek için büyük bir sald r  
dalgas n  “Torba Yasa” ad  alt nda ba latm t r. 

Bu yasaya destek veren Türk- , Hak- , Kamu-Sen, Memur-Sen gibi i birlikçi sar  
sendikalar hem kendi üyelerinin, hem de ülkemizin gelece ini IMF’ye teslim etmektedirler. 

Kendi üye tabanlar n  “yalan yanl ” bilgilerle kand rarak  i birlikçi tutumlar n  sürdürerek 
gerçek yüzlerini gizlemekte emekçileri bölme görevini yerine getirmekteler. 

Örgütümüz bu noktada tüm emekçileri do ru bilgilendirmek ve sar  sendikalar n gerçek 
yüzünü emekçilere te hir etmek görevini özenle yerine getirmelidir. 

Bilindi i gibi, Torba yasaya kar  tarihe onurlu bir not dü en KESK, D SK, TMMOB, TTB 
stanbul, zmir, Diyarbak r, Trabzon illerinden bugün yürüyü  kollar  ile yola ç kt lar. 

Yürüyü  kollar  3 ubat 2011 tarihinde ülke genelinde gelecek olan kitleyle Ankara 
Kurtulu  (Kolej) Park nda saat 10:30’da bulu arak Meclise yürüyecektir. Ülke genelinden gelen 
emekçiler Meclisi ku atarak torba yasan n geçmesine izin vermeyecektir. 

Bu nedenle tüm ube ve Temsilciliklerimiz 3 ubat Ankara eylemine kat labilecek en 
kitlesel kat l m  sa lamalar  için gerekli çal malar  yapmalar , Çar amba günü ak am  tüm 
bile enlerle birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. 

Eylemin giderleri merkezimiz taraf ndan kar lanacakt r. Bu nedenle örgütümüz kat l m 
konusunda s n rlama yapmamal , geni  kat l m sa lamal d r. 

3 ubat sabah  BES örgütü genel merkezimiz taraf ndan kar lanacak, genel merkez pankart  
aç lacakt r. Örgütümüz, taleplerimizi ifade eden döviz, afi , pankart vb. ta yabilecektir. 

Eylem süreciyle ilgili ya anabilecek sorun ve s k nt lar koordineli bir ekilde genel merkezle 
irtibata geçilerek çözülecektir. 

Ya anabilecek sorunlar için Ankara’da bulunan Genel Örgütlenme Sekreterimiz görevlidir. 

 
 

Abidin SIRMA 
Genel Örgütlenme Sekreteri 

 

 

rtibat Telefonlar  

0530 967 89 51 
0536 578 72 01 
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Say  : 2011/ 109         31.01.2011 
Konu : Yürüyü  Kolu simleri 
 
 

KESK MERKEZ YÖNET M KURULUNA 
 

Yar n ba layacak olan kol yürüyü lerine BES (Büro Emekçileri Sendikas ) kat l m listesi 
a a dad r. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 

             Abidin SIRMA          Osman B ÇER 
 Genel Örgütlenme Sekreteri                Genel Ba kan 

 
 

BES - TORBA YASA YÜRÜYÜ  KOLUNA KATILACAKLAR L STES  
    
  STANBUL Ad  ve Soyad  Telefon No 
1 MYK LKNUR B LGEN 530 967 89 52 
2 STANBUL 1 NOLU UBE DURSUN DO AN 505 757 24 26 
3 STANBUL 2 NOLU UBE MEHMET DEM R 531 658 02 82 
4 STANBUL 3 NOLU UBE KAZIM DO AN 532 201 35 96 
5 KOCAEL  ERDEM KARUL 542 293 33 93 
       
 ZM R     

1 MYK MUSA SEVER 530 967 89 55 
2 ZM R RAM S SA LAM 533 560 72 31 
3 AYDIN BRAH M ÇAVDAR 532317 70 72 
4 BALIKES R SMA L YILMAZ 542 694 29 01 
5 BURSA YAVUZ B L R 536 962 93 67 
6 DEN ZL  AHMET SARIASLAN 535 469 93 40 
       
 D YARBAKIR     

1 MYK FATMA BORA KOÇA  530 967 89 54 
2 D YARBAKIR ED P B NB R 532 676 37 73 
3 ANLIURFA FER DUN KARAMAN 530 345 73 63 
4 ANLIURFA MÜSLÜM ÖCAY 507 232 79 91 
5 VAN MEHMET Y T 538 304 36 55 
       
 TRABZON     

1 MYK OSMAN B ÇER 533 719 25 42 
2 MYK MET N TATAR 530 967 89 53 
3 TRABZON ABDÜL ÖZCAN 538 862 79 39 
4 TRABZON B LAL AKCELEP 533 382 16 82 
5 G RESUN BRAH M KOL 533 634 15 39 
6 SAMSUN AL YE NCE 542 361 06 83 
7 SAMSUN KEMAL TA   
8 SAMSUN AF AR DUMAN  
9 KASTAMONU KAD R NAKI  536 657 93 85 
10 R ZE HAZAN YAZICI 530 883 90 88 
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Say  : 2011/ 96                          28.01.2011 
Konu : Torba Yasa Eylemi ve  
             ‘Güvenceli Çal ma, nsanca Ya am,  

 Ba ms z Demokratik Türkiye’ eylemimize ili kin bilgilendirme.  
 
      
 

(ACELE) 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 
 
LG  : KESK’in 28.01.2011 tarih ve 2011–47/04–12 say l  yaz s . 

 
Bilindi i gibi “Torba Yasa TBMM Genel Kurulunda görü ülmeye ba lam t r. Bu sald r  

yasas n n geri çekilmesi amac yla KESK, D SK, TMMOB ve TTB olarak program 
ortakla t r lm t r. 

 
  Bu programa göre 31/01/2011 Pazartesi günü yerellerde tüm emek ve demokrasi güçleriyle 
ortakla t r larak “Torba Yasaya Kar  Ankara’ya Yürüyoruz” iar  ile yürüyü  ve bas n aç klamas  
yap lacak, bildiri da t lacakt r. 
 
  01/02/2011 Sal  günü Diyarbak r, stanbul, zmir ve Trabzon’dan birer otobüsle 
yürüyü  kollar  ba lat lacakt r.  
 

03/02/2011 Per embe günü Ankara’da merkezi olarak yap lacak yürüyü  ve kitlesel 
bas n aç klamas na tüm illerden üyelerimizin kat lmas  için çal malar n ba lat lmas  ve 
Per embe günü kitlesel olarak Ankara’da olunmas  önemlidir. 

 
Konfederasyonumuzun belirlemeleri do rultusunda Yürüyü  Kollar na Sendikam z  

temsilen kat lacaklar n say s  ve hangi illerden kat l m sa lanaca  a a da gösterilmi tir. 
 
A a da yaz l  olan ube ve Temsilciliklerimizin; 1 ubat 2011 Sal  gününden, 3 ubat 2011 

Per embe gününe kadar sürecek olan Yürüyü  Kollar nda görevlendirece i Mücadele 
Arkada lar m z  derhal belirlemesi ve onlarla ilgili zin dahil her türlü i  ve i lemi 31 Ocak 2011 
Pazartesi günü Mesai Bitimine kadar tamamlamas  gerekmektedir. 

 
 Yürüyü  Kollar nda görev alacak olan Mücadele Arkada lar m z n Ad, Soyad ve Cep 
Telefonlar  acilen Genel Merkezimize bildirilecek ve bu Arkada lar m z n, Yürüyü ün ba layaca  
gün (1 ubat 2011 Sal  günü) en geç Saat 08.30 itibar yla Toplanma Merkezi olarak belirlenen 
illerde bulunmalar  sa lanacakt r. 
 
 Ayr ca; Yürüyü  Kollar n n Ankara’da bulu aca  3 ubat 2011 Per embe günü tüm 
illerden gelecek olan KESK, D SK, TMMOB ve TTB’li kitlelerle birlikte Ankara’da yap lmas  
planlanan Kitlesel Bas n Aç klamas  için de tüm ube ve Temsilciliklerimiz acilen gerekli 
çal malara ba lamal  ve Sendikam z n mümkün olan en geni  Kitlesel Kat l mla Eylemde Yer 
Almas n n Sa lanmas  gereklidir. 
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Di er yandan, Genel Merkezimizin örgütlü oldu umuz alanlar n Sorun ve Talepleri 
üzerinden belirlemi  oldu u Mücadele Program n n 7-11 ubat 2011 tarihleri aras nda 
gerçekle tirilecek olan stanbul-Ankara Yürüyü  Kolu ve 11 ubat 2011 Merkezi Kitlesel Ankara 
Eylemi, halen TBMM’de görü ülmekte olan “Torba Yasa” nedeniyle ileriki bir tarihe ertelenmi tir. 

 
 Gere ini bilgilerinize sayg  ile sunar, Çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
  Fatma BORA KOÇA     lknur B LGEN 
    Genel Hukuk ve T S Sekreteri       Genel E itim Sekreteri 
 
 
 
 
 
Yürüyü  Kollar na Kat l m Say s  ve Kat lacak ller: 
 
stanbul Yürüyü  Koluna kat lacak olan ube ve Temsilciliklerimiz  (5) ki i 

MYK Üyemiz lknur B LGEN ile birlikte; stanbul 1-2-3 Nolu ubelerimiz ile Kocaeli ubemizden 
1’er ki i. 
 
zmir Yürüyü  Koluna kat lacak olan ube ve Temsilciliklerimiz (5) ki i 

MYK Üyemiz Musa SEVER’le birlikte; zmir, Ayd n, Manisa, Denizli ubelerimizden 1’er ki i. 
 
Diyarbak r Yürüyü  Koluna kat lacak olan ube ve Temsilciliklerimiz (5) ki i 
MYK Üyemiz Fatma BORA KOÇA ’la birlikte; Diyarbak r, Gaziantep, anl urfa ve Van 

ubelerimizden 1’er ki i. 
 
Trabzon Yürüyü  Koluna kat lacak olan ube ve Temsilciliklerimiz (10) ki i 
Genel Ba kan m z ve MYK Üyemiz Metin TATAR’la birlikte; Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, 
Kastamonu, Çorum, Zonguldak, Bart n ubelerimizden 1’er ki i. 
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Say  : 2011/ 359            
22.03.2011 
Konu : Yetki ve Örgütlenme 

ÖNEML D R 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i gibi 2011 y l  yetkili sendika ve yetkili kurum tespitleri her y l n May s ay  üye 
kesinti listeleri üzerinden yap lmaktad r. Bu nedenle tüm örgütümüz kendi yerellerinde üye kay p ve 
kaça n n önlenebilmesi için tüm i yerlerinde üye kontrol ve güncellemelerini yapmal d r. 

Yine 2011 y l  örgütlenme hedeflerimiz ve örgütlenme program m z Ekim 2010 tarihinde 
yap lan MTK’da tüm örgütümüzle birlikte karar alt na al nm  ve uygulamaya konulmu tur. 

Örgütlenme program m zda yetkiye en yak n oldu umuz kurumlar belirtilmi  olup, yetki 
dönemine kadar tüm örgütlümüzün bu kurumlarda öncelikle örgütlenme faaliyetleri sürdürmesi 
istenmi tir. 

ADALET BAKANLI I 
2010 kurum yetkisi 169 üye fark yla T.Büro-Sen’e geçmi tir. Örgütümüz 2011 y l  Adalet 

Bakanl  kurum yetkisi için 15 May s 2011 tarihine kadar tüm olanaklar n  seferber ederek il ve ilçe 
adliyelerinde çal ma yürüterek yetkiyi yeniden almal d r. 

Bunun için Genel Merkezimiz ve yerel örgütlerimiz taraf ndan 15 May s 2011 tarihine kadar 
a rl k adliyeler olmak üzere örgütlenme çal malar  yap lacakt r. 

MAL YE BAKANLI I 
Gelir daresi Ba kanl ’nda ülke genelinde T.Büro-Sen ile 2010 y l  yetki fark  bin (1000) 

ki idir. 
Gider Birimlerinde ülke genelinde T.Büro-Sen ile 2010 y l  yetki fark  550 ki idir. 
Maliye Bakanl ’nda ya anan sorunlara ili kin yapm  oldu umuz eylem ve etkinlikler tüm 

çal anlar m zca bilinmektedir. Dolay s yla ya ananlar bizi do rulam , tüm çal anlar n 
sendikam za üye olabilmeleri için bu temelde h zl  bir çal ma tüm örgütümüz taraf ndan 
yürütülmelidir. 

Maliye Bakanl  (Gelir-Gider) birimlerinde 2011 y l  yetkili sendika olma hedefimiz 
önemsenmelidir. 

Tüm örgütümüz yukar da belirtilen Adalet Bakanl , Maliye Bakanl  2011 y l  yetkili 
sendika olma hedefimizle birlikte i  kolumuzda bulunan ba ta SGK olmak üzere tüm kurumlarda 
örgütlenme çal malar n  yürütmelidir. 

Örgütümüz yetki sürecine kalan son birbuçuk ayl k zaman  h zl  de erlendirmeli, 
örgütlenme ve üye yaz m  için tüm olanak ve kadrolar n  seferber etmelidir. 

Yeni kaydedilen üyeler hemen Genel Merkezimize gönderilmeli, i yerlerinde üye 
güncellemesi yap lmal d r. 

Son dönemlerde i kolumuzda bulunan tüm sar  sendikalar n sendikam za kar  karalama 
çal malar n  yürüttükleri, üyelerimizi istifa ettirdikleri taraf m zdan tespit edilmi tir. Son 
dönemlerde tüm illerimizden önemli oranda istifalar gelmektedir. 

Tüm örgütümüz bu konuda gerekli tedbirleri alarak, sar  sendikalar  te hir ederek etkisiz 
hale getirmelidir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

                                                    

                            Abidin SIRMA     Osman B ÇER 
       Genel Örgütlenme Sekreteri    Genel Ba kan 
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Say : 2011/1249         26.11.2011 
Konu: Bilgilendirme. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M Z’E 
 

Sendikam za, üyelerimize yönelik, i ten atmalar, aç a almalar, sürgünler, soru turmalar, 
tutuklanmalar, tehdit, antaj, muhbirlik teklif etmeler ve her türlü bask  ve sindirme politikalar  
devam ediyor.  
 Kuruldu umuz günden bu yana yüzlerce üyemiz yukar da belirtti imiz bask  ve sindirme 
politikalar na maruz kald , ileri demokrasiden bahseden AKP ktidar  gelmi  geçmi  tüm iktidarlar 
gibi, temel hak ve özgürlükler mücadelesi veren sendikam za yönelik sindirme ve teslim alma 
politikalar n  çe itli sald r  biçimleri alt nda sürdürmektedir.  
 Yüzlerce örnekten birkaç n  verelim; stanbul 1 Nolu ube E itim Sekreterimiz Gülsüm 
YILDIZ 6 ayd r Sincan F Tipi Kad n Hapishanesinden tutuklu bulunmaktad r.  
 Ankara Adliyesi yeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin NAR N ve Turgay AKÇAY, Hopa’da 
ya anan olaylarla ilgili KESK ve çe itli demokratik kitle örgütleri taraf ndan yap lan bas n 
aç klamas na kat ld klar  için Ankara Adalet Komisyonu taraf ndan bir daha devlet memurlu una 
atanmamak üzere memurluktan ç kar lma cezas yla 11.11.2011 tarihinde Adalet Bakanl  Yüksek 
Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.  
 Ankara SGK yeri Temsilcimiz Ahmet TURAN, ya ad  bir gözalt  sonucu, SGK 
Ba kanl  taraf ndan mevcut tüm yasalar ve hukuk ihlal edilerek 21.11.2011 tarihinde aç a al nd .  
 En son Ankara Adliyesi yeri Temsilcimiz Civan YILDIRIM 24.11.2011 tarihinde saat 
20.00 s ralar nda evinin önünde malum üç ki i taraf ndan kaç r lmak istendi ve kendisine “birlikte 
çal al m” denilerek muhbirlik teklif edilerek tehdit edildi.  
 Yine ertesi gün 25.11.2011 tarihinde saat 11.24’de telefonla aranarak tehdit ve antaj devam 
ettirildi.  
 Yüzlerce örnek verebiliriz, belgelerini ortaya koyabiliriz, mahkemelerde süren davalar 
sayabiliriz, ancak uzatmak istemiyoruz.  
 Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki, bu ülkede demokrasi mücadelesinin temel hak ve 
özgürlükler mücadelesinin, bedeller gerektirdi ini, soygun ve sömürü düzeninin sahiplerinin bu 
mücadeleden korktu unu biliyoruz.  
 Asla geri ad m atmayaca z, hizaya gelmeyece iz, teslim olmayaca z, soygun ve 
sömürünün olmad  bir dünya için mücadeleye devam edece iz.  
 Sendikam z yönelik bu bask  ve sindirme politikalar n  dün oldu u gibi yar n da bo a 
ç karaca z, tüm örgütümüzün bu sald r lar  bo a ç karaca na ve gerekli duyarl l  gösterece ine 
inan yoruz.  
 Bilgi ve gere ini rica ederiz.  
 
 
 

 Musa SEVER             Abidin SIRMA   
Bas n Yay n Halklar li k. Ve  Genel Örgütlenme Sekreteri 

                                     D  li kiler Genel Sekrt.     
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MERKEZ TEMS LC LER KURULUNA SUNULAN  

ÖRGÜTLENME PROGRAMI, YAKLA IMLARI VE HEDEFLER M Z 

Sendikam z; örgütlenme yakla mlar nda, i kolumuzdaki kurumlarda ya anan sorunlar ve bu 
sorunlar n çözümlerine yönelik ya amda kar l  olan aç l mlar üzerinden Büro Emekçilerinin 
Çal ma ve Ya am Ko ullar n n yile tirilmesine Yönelik Politikalar Üreterek, somut bir 
program üzerinden amaçlar na ula may  hedeflemektedir. 

Ku kusuz; büro i kolunda ya anan sorunlar, ülkemizin sorunlar ndan ba ms z olarak ele 
al namaz. Bu nedenle de, Örgütlenme ve Mücadele Programlar m z Emek ve Demokrasi mücadelesi 
ba lam nda da bütünlük arz eder. 

Emperyalist merkezlerin talimatlar  üzerine Kamusal Alan  ve Kamu Hizmetlerini tasfiye 
etmeye yönelik yasalar  ç karan i birlikçi AKP iktidar  bir bütün olarak Kamu Emekçilerine yönelik 
sald r  dalgas n  yükselterek, ayn  i i yapan emekçiler aras nda yarat lan yapay ayr mlarla farkl  
ücret politikalar n  dayatm  ve bu yöntemle emekçileri parçalamay  hedeflemi  ve amaçlam t r. 

Emekçileri parçalama politikalar , i  güvencesinin kald r lmas , performans ölçümleri, esnek 
çal ma, k smi çal ma, sözle meli ve süreli çal ma, emekçileri birbirine kar  yar t rma, eme i ve 
emek mücadelesini de ersizle tirme süreçleriyle devam edecektir. 

Sendikam z; i birlikçi AKP iktidar n n bu y k m politikalar na kar , tüm emekçileri do ru 
bilgilendirme temelinde ajitasyon ve propaganda çal malar n  geli tirmeyi ve bu çal malar  uygun 
zeminlerde alana indirmeyi birincil hedef olarak uygulamaya çal maktad r. 

Bugün i kolumuzda ba lat lan “ayn  i i yapan memurlar aras ndaki farkl  ücret 
politikalar ’n n temel amac , emekçileri bölerek tasfiye sürecini h zland rmak, i  güvencesini 
ortadan kald rmak ve kurals z çal may  hayata geçirmektir. 

Bu politikalara kar  mücadele etmekte olan sendikam z, i kolumuzdaki tüm emekçileri 
örgütleyecek bak  aç s na sahiptir. Bunun için de emekçiler aç s ndan tüm sonuçlar  ortaya ç km  
olan uygulamalar  te hir edip, bilince ç karmak en önemli görevlerimizden birisidir. 

AKP iktidar n n i kolumuzdaki tüm olumsuz uygulamalar  Büro Emekçileri taraf ndan net 
olarak görülmü , hiçbir yalan art k bu gerçekleri örtemez hale gelmi tir. 

Sar  sendikalar n bilinç bulan kl  yaratmaya yönelik tüm çarp tmalar , ya anan sonuçlar  
de i tirmek bir yana, onlar n AKP iktidar yla olan yak n ba lar n  da aç kça ortaya koymu tur. 

Buradan hareketle, çal malar m zda AKP iktidar n n uygulamalar n  ve sar  sendikalar n; 
Emek ve Emekçi dü man  tutumlar n  net bir dille tüm emekçilere anlatmal y z. 

Geçmi ten günümüze ya anan süreç, sar  sendikalar n y llard r emekçileri kand rmak 
üzerine kurulmu  örgütlenmeler oldu unu, amaçlar n n; emekçilerin hak ve ç karlar n  korumak 
de il, tam tersine ortadan kald rmak için IMF’ye ve i birlikçi iktidarlara yard mc  olmak oldu unu 
aç kça ortaya koymu tur. 

Ya an lan süreçler, sar  sendikalar n, Halk m za ve Kamu Emekçilerine yönelik tüm 
y k m politikalar n  desteklediklerini, emekçileri bölen bütün uygulamalar n gönüllü piyonlar  
ve uygulay c lar  olduklar n  göstermi tir. Bizim üzerimize dü en görev, sar  sendikalar n bu 
tutumlar n  her zaman ve her yerde te hir etmek ve emekçileri do ru bir yerde, sendikam zda 
örgütlenmeye davet etmektir.   

Gelmi  oldu umuz noktada, Kamu Emekçileri Mücadelesinin ba ndan bu yana KESK ve 
KESK’e ba l  sendikalar üzerinden emek ve emekçi dü manl  yapan bu kontra sendikalara kar  
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ata a geçmek, onlar n gerçek yüzlerini te hir etmek, tüm kadrolar m z n en önemli ve ertelenemez 
görevlerindendir. 

Sendikal örgütümüzün tüm kadrolar , örgütlenme yakla mlar m z  yukar da belirtilen 
çerçeve içerisinde emekçilere aktarmal d r. Belirlemelerimiz bir sendikal rekabet tutumu olarak 
alg lanmamal , tam tersine emekçilere do ru bir sendikal ve s n fsal bilinci ta yarak onlar n 
gözünde “gerçek ile sahtenin ay rt edilmesini sa lamak” olarak anla lmal d r. 

Örgütlenme Çal malar m z n Amac : 

Büro i kolunda bulunan sendikal , sendikas z tüm emekçilere gerçekleri anlatarak, bilinç 
yan lsamalar n  ortadan kald rmak, i birlikçi, emekçi dü man  sar  sendikalar n gerçek yüzlerini 
ortaya ç karmak, emperyalist merkezlerin talimatlar  üzerine toplumsal ya amda a r tahribatlara 
neden olan yasal düzenlemeleri hayata geçiren i birlikçi AKP iktidar n n uygulamalar n  sonuçlar  
üzerinden aç a ç kartmakt r. 

 kolumuzdaki emekçilere s n fsal temelde sendika ve demokrasi bilinci ta yarak, hak 
gasplar na yönelik politikalar  aç a ç kartmak, emekçilerin ortak ç karlar  için birlikte 
tutum almaya, mücadele etmeye ve örgütlenmeye ça rmak. 

 kolumuzda bulunan tüm emekçiler taraf ndan ya anan sorunlar , sonuçlar  üzerinden 
anlatarak emekçileri bilinçlendirmek, çözümün mücadelede, örgütlenmede ve s n fsal 
bilinçte oldu unu ortaya koymak, bu niteliklere sahip tek i kolu sendikas n n BES 
oldu unu aç a ç kartmak. 

 kolumuzda ya anan sorunlara kar  tek çözümün BES çat s  alt nda birle mekten 
geçti ini anlatmak ve sar  sendikalar n emekçilere verdi i zararlar  ya ad m z hayattan 
verece imiz örneklerle ortaya koymak. 

 Sendikal örgütlenmemizi güçlendirerek, sald r  yasalar na kar  tutum almak, hak 
gasplar n n önüne geçmek. 

Örgütlenmede Hedeflerimiz: 

2012 y l nda sendikam z BES’in i kolunda yetkili sendika olmas  için tüm kadro ve 
olanaklar m z n imdiden seferber edilmesi gerekmektedir. 

Tüm ube ve l Temsilcili i Yöneticilerimizin, yeri Temsilcilerimizin, kadrolar m z n 
2012 y l nda i kolunda yetkili sendikan n BES olaca na kesinlikle inanmas  ve bu do rultuda 
çal ma yürütmesi, ba ar y  ve ço unlu u da yan nda getirecektir. 

Buradan hareketle, tüm ube ve Temsilciliklerimiz yetki dönemini beklemeden 2012 
y l  yetkili sendika olma çal malar n   büyük bir co kuyla ve kararl l kla sürdürmelidir. 

20 y ld r onurlu bir mücadelenin neferi olan Sendikam z, 2012 y l nda yetkili sendika olmay  
ba armal , emek ve emekçi dü man  olan sar  sendikalar  te hir ederek bu amac na ula mal d r. 

Bu çerçevede, bütün ubelerimiz kendi alanlar nda yerel programlar olu turmal , 
kendilerine ba l  l Temsilcilikleri de dahil olmak üzere, örgütlenme ve yeni üye yaz m  
çal malar na ba lamal d r. 

ube ve Temsilciliklerimizin bu yöndeki çal malar na MYK taraf ndan olu turulacak 
programlar dahilinde de her türlü destek sunulacakt r. 

Sendikam z, i kolunda rekabetçi bir anlay a sahip olmamakla birlikte i  kolumuzda bulunan 
sar  sendikalar n üyelerimize yönelik istifa ettirme çal malar  tüm h z yla devam etmektedir, 
örgütümüz bu gerçe i görerek gerekli çal malar  yürütmelidir. 
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Ba lataca m z “Her Üyeden Bir Yeni Üye” kampanyas  çerçevesinde; her bir üyemiz, 
yeni bir üye yapt nda üye say m z n iki kat na ç kaca  gerçe ini görerek örgütümüz örgütlenme 
kampanyalar  düzenlemelidir..  

Y l n 365 günü sendikam za yönelik olarak yürüttükleri yalan ve iftira kampanyalar  
üzerinden üyelerimizi istifa ettirmeye çal an sar  sendikalara kar  aya a kalkal m. Onlar n tüm 
karalama kampanyalar na kar  gerçekleri anlatal m, emek ve demokrasi mücadelesinin tek adresinin 
Sendikam z oldu unu tüm büro emekçileriyle payla al m. 

2012 YILI YETK YE EN YAKIN OLDU UMUZ KURUMLAR 

Adalet Bakanl  

Sendikam z, kuruldu undan bu yana Adalet Bakanl ’nda 2009 y l na kadar yetkili 
olmu tur. Ancak son iki y ld r az bir farkla  yetkiyi kaybetmi tir. 

Sendikam z taraf ndan Yarg  Emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük hak ve ç karlar na 
yönelik olarak yürütülen eylem ve etkinliklere ra men, üye say m zda bir önceki döneme göre 
Merkez Yönetim Kurulunca planlanan ekilde bir üye art  olmamas  örgütümüz aç s ndan önemli 
bir eksiklik olarak görülmeli, 2012 y l nda tekrar yetkili sendika olma hedefimizi büyütmeli, adliye 
emekçilerine yönelik örgütlenme ve mücadele çal malar m za devam edilerek, adliyelerde önemli 
bir aç l m sa lamal y z. 

ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan bu eksiklik en k sa sürede giderilmeli, Adalet 
Bakanl n n 2012 y l  K K yetkisi yine Sendikam z taraf ndan al nmal , Sendikam z n Adalet 
Bakanl ndaki yetkili sendika durumu güçlendirilmelidir. 

Türk Büro-Sen, Büro Memur Sen ve Birle ik Büro-  ad ndaki sar  sendikalar n 
özellikle Adalet Bakanl ndaki yetkimizin dü ürülmesi için adeta birlikte hareket ettikleri 
bilinmeli, ube ve Temsilciliklerimizce bu konuda gereken önlemler al nmal , her türlü 
olumsuz geli me en k sa sürede Genel Merkezimize iletilmelidir. 

Maliye Bakanl  

Tüm Maliye-Sen sürecinden bu yana en güçlü örgütlenme gelene ine sahip oldu umuz bu 
kurumda, son dört y ld r kurum yetkisini kaybetmi  durumday z. 

2011 y l  kurum tutanak say lar  üzerinden yetkili sendikaya bakt m zda; 

Gelir daresi Ba kanl nda Türkiye genelinde 1.400 üye fark yla, 

Maliye Bakanl n  Gider Birimlerinde ise Türkiye genelinde 1.478 üye fark yla yetkili 
sendikan n Türk Büro-Sen oldu u görülmektedir. 

Yukar da belirtilen kurumlarda, 2012 y l  yetkisini mutlak suretle almam z gerekti i, tüm 
verili durumun bizden yana oldu u, örgütümüzün bu konuda h zl  bir çal ma yöntemiyle aradaki 
fark  kapataca na olan inanc m z tamd r. 

Sosyal Güvenlik Kurumu  

Tüm Sosyal-Sen’den buyana, sosyal güvenlik kurumlar nda önemli bir mücadele gelene ine 
sahip olan sendikam z, bu alanda önemli üye kay plar  ya ayarak üçüncü sendika durumuna 
gelmi tir. 2012 y l  yetki döneminde Sendikam z bu durumunu korumu  olmakla birlikte, 
önümüzdeki dönem itibariyle kurumdaki güçlü mücadele gelene imizden hareketle 2012 y l  yetkili 
sendika olma hedefini yükselterek gerekli çal malar  yapmal d r. 

Di er Kurumlar 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
198 

Bununla birlikte, i kolumuzda bulunan di er kurumlarda ube ve Temsilciliklerimiz gerekli 
örgütlenme çal malar n  yaparak, çal anlar m z n sorun ve taleplerini i yerlerinde tespit ederek, bu 
kurumlarda çal anlar n sendikam zla bulu turulmas  örgütlenmemiz aç s ndan önem arzetmektedir. 

2011-2012 YILI HEDEFLER M Z 

Genelde i kolunda yetkili sendika olmay  hedeflemekle birlikte, özellikle Adalet 
Bakanl , Maliye Bakanl , Gelir daresi Ba kanl , Sosyal Güvenlik Kurumu ve di er tüm 
kurumlarda yetkili sendika olabilmemiz için örgütümüz seferber olmal , tüm olanaklar n  bu 
hedefe kilitlemelidir. 

Sar  sendikalar n, ya anan sorunlar n çözümünde önemli bir engel oldu unu, çal anlar n 
hak ve ç karlar n  korumak yerine IMF yasalar n n yan nda yer alarak, emekçileri yanl  
yönlendirdi ini ya anan süreçler ortaya koymu tur. Örgütümüz, bu tutumu i yerlerinde te hir etmeli 
ve Büro Emekçilerini, Sendikam zda örgütlenmeye ikna etmelidir. 

Adalet Bakanl nda, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda, Sosyal 
Güvenlik Kurumunda yetkili sendika oldu umuz takdirde sar  sendikalar n önemli bir güç, 
prestij ve motivasyon kayb na u rayaca n , genel anlamda çözülmeye do ru gideceklerini 
görerek çal malar m z  buna göre yürütmeli, moral ve motivasyonumuzu yükseltmeliyiz. 

Sonuç: 

Ülkemizdeki y k m yasalar n n ba  destekçisi olan, emek ve emekçi dü manl n  yapan bu 
sar  sendikalar n güçlerini ancak ve ancak onlar n “yetki” durumlar n  ortadan kald rarak k rabiliriz. 

Örgütlenme çal malar m z, somut talepler üzerinden net, anla labilir, uygulanabilir 
bir çal ma program  dahilinde gerçekle tirilmelidir. 

ube ve Temsilciliklerimiz, kendi yerel özgünlüklerine uygun yöntemler geli tirerek, 
programlar dahilinde örgütlenme ve üye çal malar n  güçlendirmelidir. 

Sendikam z n merkezi örgütlenme program  do rultusunda, tüm illerde örgütlenme 
çal malar  örgütümüz taraf ndan yürütülmeli, 2012 y l nda  yetkili sendika olmay  hedeflemeliyiz. 

 
 
        Abidin SIRMA           Osman B ÇER 
Genhel Örgütlenme Sekreteri        BES Genel Ba kan  
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2010-2011 YILI ÖRGÜTLENME PROGRAMI DAH L NDE UBE VE 
TEMS LC L KLER M Z N YAPAB LECE  ÖNGÖRÜLEN ÜYE SAYILARI 

ube/Temsilcilik Ad  
L TOPLAM 
ÇALI AN 
SAYISI 

 BES 
ÜYE 

SAYISI 

D ER 
SEND KALAR 

TOPLAMI 

SEND KASIZ 
TOPLAM 
ÇALI AN 

2011 Yetki Dönemine 
Kadar Yapabilece i 

Öngörülen Üye Say s  

 EYLÜL      
2010-2011  

KADAR 
YAPILAN 

ÜYE 
SAYILARI 

ADANA 4.865 423 1.916 2.483 240 37 

ADIYAMAN 863 110 377 383 50 28 

AFYON 1.417 45 589 772 20 13 

A RI 1.216 45 247 927 50 12 

AKSARAY 662 7 318 337 20   

AMASYA 1.037 60 395 580 50 7 

ANKARA-1 

45.443 

2063 

10.463 31.837

1200 349 

ANKARA-2 1316 600 352 

ANTALYA 4.404 780 1.224 2.491 400 144 

ARDAHAN 319 10 58 252 20   

ARTV N 712 83 172 454 30 4 

AYDIN 2.533 341 704 1.506 150 42 

BALIKES R 2.772 607 659 1.547 200 108 

BARTIN 558 95 107 340 50 11 

BATMAN 505 207 111 258 40 87 

BAYBURT 465 2 124 339 ---   

B LEC K 695 38 248 410 30 8 

B NGÖL 623 34 209 378 30 9 

B TL S 717 106 136 497 30 28 

BOLU 988 47 351 581 50 2 

BURDUR 809 28 232 552 30 12 

BURSA 4.656 692 1.387 2.583 400 85 

ÇANAKKALE 
1.321 

253 
233 844

100 24 

ÇANKIRI 872 2 559 312 ---   

ÇORUM 1.418 170 584 680 70 33 

DEN ZL  2.172 473 631 1.122 100 125 

D YARBAKIR 
2.636 

1059 
335 1.330

200 244 

DÜZCE 597 14 297 290 30 4 

ED RNE 2.000 253 543 1.212 70 31 

ELAZI  1.527 26 787 710 30   

ERZ NCAN 699 66 333 313 30 17 

ERZURUM 2.047 5 991 1.050 ---   

ESK EH R 2.311 132 728 1.349 200 22 

GAZ ANTEP 2.578 400 773 1.457 150 81 

G RESUN 1.113 113 408 592 50 9 

GÜMÜ HANE 586 14 249 323 --- 2 

HAKKAR  615 336 47 275 40 50 
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HATAY 2.585 142 905 1.583 50 61 

I DIR 361 8 67 292 --- 6 

ISPARTA 1.290 23 625 633 50 2 
STANBUL-1 

25.036 

1391 

5.471 15.631

700 168 

STANBUL-2 1403 700 329 

STANBUL-3 1224 700 178 

ZM R 10.529 2655 1.656 6.565 700 620 

KAHRAMANMARA  1.710 21 652 1.041 --- 4 

KARABÜK 725 43 392 287 30 2 

KARAMAN 664 41 234 386 30 3 

KARS 686 84 248 339 50 17 

KASTAMONU 1.268 30 533 701 30 2 

KAYSER  2.562 225 1.011 1.347 50 46 

KIRIKKALE 1.183 28 477 691 30 14 

KIRKLAREL  895 123 255 521 50 12 

KIR EH R 853 61 258 539 50 16 

K L S 310 27 58 229 30 11 

KOCAEL  3.468 384 884 2.188 200 52 

KONYA 3.923 149 1.799 1.971 50 37 

KÜTAHYA 1.293 11 661 623 50   

MALATYA 1.861 187 916 791 50 53 

MAN SA 2.727 381 603 1.747 150 87 

MARD N 1.120 165 256 725 50 37 

MERS N 3.537 680 1.451 1.403 150 152 

MU LA 2.055 264 418 1.429 100 81 

MU  665 18 135 514 ---   

NEV EH R 823 18 237 571 50 6 

N DE 865 67 132 674 50 8 

ORDU 1.256 65 463 721 50 6 

OSMAN YE 1.261 8 420 835 --- 2 

R ZE 918 43 436 429 50 1 

SAKARYA 1.698 45 752 898 50 8 

SAMSUN 3.219 397 1.270 1.548 100 69 

S RT 681 90 186 394 50 8 

S NOP 995 80 259 666 50 13 

S VAS 1.605 54 790 776 --- 18 

ANLIURFA 1.437 148 557 733 100 23 

IRNAK 777 121 86 615 --- 48 

TEK RDA  1.709 57 494 1.149 50 7 

TOKAT 1.411 65 434 926 50 18 

TRABZON 2.051 205 764 1.077 50 13 

TUNCEL  441 268 102 140 50 80 

U AK 914 109 290 559 100 61 

VAN 1.505 297 414 805 150 39 

YALOVA 551 15 230 311 --- 7 

YOZGAT 1.256 6 662 590 --- 2 
ZONGULDAK 1.483 480 482 535 100 67 

TOPLAM 171.134 22.947 58.102 91.560  9.910 4.477 
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DÖNEM FAAL YET  
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GENEL E T M SEKRETERL  
 
Sendikalar n üyeleri için ayn  zamanda bir okul oldu u, geçmi ten bu yana sürekli söylenen bir 
gerçektir. Üyeleri için ayn  zamanda bir okul olma özelli i ta mas , onlar n pek çok eyi mücadele 
içinde, ya ayarak ö renmelerinden ileri gelir. Bu okulda ö renilen ve durmadan geli tirilen 
emekçilerin s n f bilincidir. S n f bilinci emekçinin kendili inden geli imi içinde olu maz, s n f 
bilinci ayn  zamanda ö renilir. çilerin, emekçilerin s n f bilincini geli tirmek, mücadele yetene ini 
yükseltmek için sendikalar n yapmas  gerekenlerin ba nda sendikal e itime gerekli önemi ve 
a rl  vermeleri gelmektedir.  
 
Sermayenin tüm engelleme ve çarp tmalar na kar n, sendikalar tarihsel süreç içinde en etkili 
olabilmi  s n f örgütlerinin ba nda gelmektedir. Bu özelliklerini, üyelerinin ekonomik ve 
demokratik ç karlar n n belirledi i gönüllü birlikteli inden al rlar. Sendikalarda üye ba lam nda 
homojen bir yap dan söz edilemez. Dinsel inançlar , etnik kökenleri ve siyasal e ilimleriyle üyeler, 
çok geni  bir yelpaze içinde yer al rlar. Bu durum, sendikalar n gücünü azaltan bir zaaf olarak 
görülmemelidir. Tam tersine, demokratik i lerli in iyi sa lanabildi i örgütlenmelerde tüm 
farkl l klar birer zenginlik; sosyal dayanaklar sa lamas  anlam nda da güç katan unsurlar olarak 
de erlendirilmesi gerekir.  
 
Sendikal e itim dar anlam yla, üyelerin sendikal örgütlenme, ekonomik geli meler ve siyasal 
düzenlemeler konular nda bilgilendirilmelerini amaçlayan etkinlikler olarak tan mlanabilir. Sendikal 
e itim, hangi düzeyde olursa olsun, sendikalar n emekçilerin birlik, dayan ma ve mücadele örgütü 
oldu u gerçe ine uygun haz rlanmal d r. E itim seminerlerinin temel, orta ve yüksek düzey a amal  
olarak, derinli i, içeri i ve yöntemi; ülkenin, bölgenin ve i kolunun özellikleri, deneyimler, üyelerin 
genel kültür ve bilinç düzeyi göz önüne al narak belirlenmesi önemlidir.  
 
Ö renme süreci ku kusuz sadece e itim seminerleriyle s n rl  de ildir; eylemin kendisi de en büyük 
e iticidir, hatta s n f bilincinin peki mesinin en sa lam arac d r. Gerek e itim, gerekse sendikal 
eylem zaman içinde süreklili i olan ya am biçimleri de ildir. Sürekli olan, s radan çal ma ve 
dinlenme düzenidir; yani 24 saat sistemin ideolojik sald r lar na sürekli aç k olan ya am biçimidir.  
 
Türkiye’deki sendikal harekete bakt m zda, sendikal e itimin kendine özgü sorunlar n n yan nda, 
çok ciddi bir e itim bo lu u ile kar la lmaktad r. Belirli baz  dönemler d nda e itim her zaman 
ertelenebilir, hatta “kaç n lmas  gereken” bir sendikal etkinlik olarak görülmektedir. Sendikalarda 
öncelikle bu anlay  ortadan kald racak tart malara ihtiyaç vard r.  
 
Bugün, sendikalar n h zla kan kaybetti i gerçe i göz önüne al nd nda, özellikle kadrolar ve i yeri 
temsilcilerine yönelik e itim çal malar n n temel bir ihtiyaç olarak ortaya ç kt  söylenebilir. 
Ancak sendikalar m zda kadro ve i yeri temsilcileri e itimlerinin bile yeterince yap ld  
söylenemez. Bu durum, egemen kültür kar s nda, emekçilerin alternatif kültürünün yarat lmas n  
engelleyen temel faktörlerden birisidir. Bu anlamda, egemen kültüre ve onun yayd  al kanl klara 
kar , alternatif emekçi tutumu, davran  ve dü ünce biçimlerini gerçekle tirmek gün geçtikçe daha 
zor hale gelmektedir.  
 
Egemen kültür ve ideolojinin, son derece geli mi  ve yayg nla m  ileti im araçlar n n da yard m yla 
sürekli ve her yerde sürdürdü ü denetleyici ve yönlendirici etkinin nas l k r laca , sendikal 
e itimlerin temel sorununu olu turmak zorundad r. Bu amaçla uygulanacak sendikal e itimin 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
203 

içeri i, kapsam  ve biçiminin yeniden tart lmas  ve bu anlamda köklü bir yenilenmenin ya anmas  
zorunludur. Aksi takdirde kapitalist sistemin, her dakika televizyonlar yla, gazeteleriyle ve di er 
kitle ileti im araçlar yla yapt , ço u zaman kendisini aç kça belli etmeden verdi i kar  e itimin 
etkisini k rmak mümkün olmayacakt r.  
 
Sendikalar, sendikal e itim sürecini emekçilerin ya am  içinde yakalayabilecek araçlar 
kullanamazsa, insanlar  dinlenirken, e lenirken, çal rken e itebilecek araçlara sahip de ilse, 
seminer biçimini a amayan, didaktik (sadece ö reten tarzda) ve tek tarafl  e itim çal malar yla fazla 
yol al nmas  mümkün görünmemektedir.  
 
Gerek sendikalar n, gerekse de sendika üyelerinin bugünkü görünümü, yap lan e itim çal malar n n 
yetersiz kald n , yeni bir sendikal e itim tarz n n yarat lmas  gerekti ini ortaya koymaktad r. Yeni 
e itim tarz n n belirli, gerçekçi ve planl  bir e itim tarz  olmas  zorunludur. Bugün siz istedi iniz 
kadar bir salonda sinema gösterin, tart n, e itim verin, bro ür haz rlay n vs; üye o salondan ç kt  
zaman kapitalizmin, onun çe itli düzeylerdeki siyasal-ideolojik yans malar n n (bireycilik, rekabet 
vb) etkisi içine girmekte, e itimlerde söylenen do rular n etkisi mutlak olarak azalmaktad r. 
Kapitalist sistem, her dakika televizyonlar yla, gazeteleriyle ve di er kitle ileti im araçlar yla adeta 
bir kar  e itim vermektedir. Bu ekilde sermaye, devletin ideolojik ayg tlar n n da yard m yla, ço u 
zaman kendisini aç kça belli etmeyen gizli, el alt ndan yürütülen bir kar  e itim vermektedir.   
 
Sermayenin egemen ideolojisinin gündelik ya ama yans yan ve kitlelerde belli bir davran  ve 
dü ünü  modeli olu turan etkinli ine kar , bunun alternatifinin ne oldu u gösterilmeye 
çal lmal d r. Böylece tek do runun ve gerçe in topluma sunulan ve dayat lan eyler olmad  
gösterilebilir. Sendikal e itim modelleri ve programlar , emekçilerin alternatif kültürünün 
zenginle tirilip yayg nla t r lmas na yönelik olmal d r.  
 
Ba ar l  bir sendikal e itim etkinli in gerçekle mesinde, iyi programlanm  e itim modellerinin 
yan nda, bunlar  gerçekle tirecek araçlara da gereksinim vard r. Özellikle görsel ve i itsel ileti im 
araçlar n n, bas n-yay n organlar n n iyi kullan lmas  ve bunlar üzerinde denetimin mümkün oldu u 
ölçülerde sa lanmas , sorunun a lmas n  büyük ölçüde kolayla t racakt r. Ayr ca, e itim ve kültürü 
sürekli ve kal c  k lacak kültür ve ar iv merkezleri ile kurumlar n n kurulmas  ve yayg nla t r lmas  
da, bilgi birikiminin sa lanmas  ve bilginin depolanmas  aç s ndan önemlidir.  
 
Sendikal e itimin temel amac , bilgiyi içselle tirmek ve sendikal çal malarda kullanabilmektir. 
çselle tirilen bilgi, insana birçok de er kazand raca  gibi, anlama ve yorumlama yetene ini de 

artt r r. Anlama ve yorumlama yeterlili ine ula an ki ilerin olu turdu u bir sendikan n her aç dan 
güçlü olmas  kaç n lmazd r. kinci önemli nokta ise yeterliliktir. stek, i  yapabilme becerisi, kendine 
güven yeterlilik için son derece önemli unsurlard r. Üyeleri ayaklar  üzerinde durdurabilen, i  
yapabilme becerisine sahip k labilen bir e itim çal mas  yapmak gerekir. Bu yeterlilikteki üyeler 
zaman içinde sendikan n temsilcisi, yöneticisi olabilece ini hissedebilmelidir.   
 
E itim faaliyetinin kazand rmas  gereken önemli unsurlardan bir di eri de kat l mc l kt r. 
Sendikalarda u de erlendirmeler s k s k yap l r; “Üyeler ubelerine gelmiyorlar”, “Etkinliklere 
kat lm yorlar”, “Mitinglere, bas n aç klamalar na kat l m az”, “Üyelerde isteksizlik var”. Oysa tüm 
bu yak nmalar sendikan n içinde bulundu u durumun nedeni de il, sadece geçmi ten bu yana 
ya ananlar n sonucudur. Dolay s yla, tek ba na sonuçtan yola ç k larak üyeleri “pasiflikle”, 
“duyars zl kla” suçlamak yanl  olur. Bu noktada yap lmas  gereken aynay  kendimize çevirmek ve 
bu yak nmalar n önüne geçebilmek için neler yap lmas  gerekti ini sendikan n iç i leyi i içinde 
çözüme kavu turmakt r.  
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E itim, sendikal faaliyetlere kat l m özelli ini üyelere kazand rmal  ve bu ekilde üyeler sendikal  
olma bilincini içselle tirmelidir. Üyeler keyif alarak sendikalar na gelmeli, dü üncelerini özgürce 
ifade edebilmelidir. Bunlar olmay nca, yani kat l ms zl k söz konusu olunca, sendikal faaliyetin 
belirli ki ilerin üzerinde kalmas , dolay s yla o ki inin hata yapmas  veya keyfi davranma 
al kanl n n sonucunda çe itli sorunlar n gündeme gelmesi kaç n lmaz olmaktad r. 
 
E itimin kazand rmas  gereken özelliklerden bir tanesi de kayna mad r. Kayna mam  bir kitlenin, 
ne kadar örgütlü olursa olsun ba ar l  olmas  mümkün de ildir. nsan s cakl n  hisseden, birlik ve 
dayan ma duygular n  güçlendiren e itimlerin yap lmas  kayna m  ve mücadeleye kazan lm  bir 
kitle yaratmak aç s ndan önemlidir.  
 
GEÇT M Z DÖNEM YAPILAN E T M ÇALI MALARI  
 
Sendikam zda da e itim faaliyetleri henüz yeterli düzeyde süreklili e ve yayg nl a ula abilmi  
de ildir. Bu eksiklikte önemli etkenlerden biri yukar da belirtilen sendikal e itime bak taki 
yetersizliklerdir.  
 
Bununla birlikte bu dönem yap lan iki y ll k e itim planlamas  23 Kas m 2010-27 Kas m 2011 
tarihleri aras nda hayata geçirilmi tir. E itim planlamas n n birinci bölümünde Yönetici E itimlerine 
yer verilmi tir.  kinci bölümde yeri Temsilcileri E itimi ve Genç Kadro E itimi 
gerçekle tirilmi tir. 
 
Sendikam z n temel ihtiyaçlar ndan birisi, üye, i yeri temsilcisi ve genç kadro e itimlerinin 
önümüzdeki dönem daha sistematik ve yayg n bir ekilde yap lmas d r. Örgütlü bulundu umuz 
kurumlarda genç kadro istihdam  artmaktad r. Sendikam z n genç kadrolara ula mas , sadece üye 
olmalar  de il, yap lacak e itimlerle sendikal bilinç kazand r lmas  ve buralardan sendikam z n 
kadrolar n n yenilenmesi aç s ndan genç kadro e itimleri bugünün acil ihtiyaçlar ndan birisi olarak 
ortaya ç kmaktad r. 

 
A- YÖNET C  E T MLER   
 
23-24-25-26 Kas m 2010 tarihinde gerçekle tirilen Yönetici E itimlerinde e itim konular ;  
 

 Esnek Çal ma TKY ve Performans De erlendirme, 

 657 Say l  DMK’daki De i iklikler ve Yeni Personel Sistemi, 

 Yeniden Yap lanman n kolumuza Yans malar , Ya anan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 

 Örgütlenme Sorunlar , Çözüm Önerileri ve Genel De erlendirme, 

 
Atölye Çal malar  

 
1- Tüzüksel lke ve Amaçlar m z 

2- Kurumsal leyi imiz 

a) Nas l Bir Sendikal leyi ? 

b) Sorunlar  Yerinde Çözüme Kavu turma 
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c) Örgütlenmede Ya anan Sorunlar 

d) yeri Ziyaretleri 

e) Yönetici zinleri 

f) Panolar n Güncelle tirilmesi 

g) Merkezi Yay nlar m z n yerlerine ndirilmesi 

YÖNET C  E T MLER  
TAR H 23-24 Kas m 2010 
YER E itim-Sen Genel Merkezi 

HEDEFLENEN 
KATILIMCILAR 

ube Sekreterleri 
ube Örgütlenme Sekreterleri 
ube E itim Sekreterleri 
l Sekreterleri 
l Örgütlenme Sekreterleri 
l E itim ve Kültür Sekreterleri 

KATILAN UBELER 

Adana, Ankara-1, Ankara-2, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bart n, Bursa, 
Çorum, Denizli, Diyarbak r, Edirne, Eski ehir, Gaziantep, Giresun, 
Hakkari, stanbul-2, stanbul-3, zmir, Kayseri, Konya, Mersin, Samsun, 

anl urfa, Trabzon, Van, Zonguldak ubelerimiz ile Amasya, Artvin, 
Bingöl, Bitlis, Bolu, Hatay, Karaman, Kars, Ordu, K rklareli, Kütahya 
Temsilciliklerimiz kat lm lard r. Isparta, stanbul-1, Kocaeli, Manisa 

ubelerimiz ile Ad yaman, Afyon, A r , Bilecik, Karabük, K r ehir, 
Kilis, Mu la, Nev ehir, Ni de, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, 

rnak, U ak Temsilciliklerimiz mazeretsiz kat lmam  olup, Çanakkale, 
Mardin ube ve Malatya Temsilcili imiz mazeret bildirerek kat l m 
sa layamam lard r. 

SEM NER KONULARI 

  Esnek Çal ma TKY ve Performans De erlendirme 
  657 Say l  DMK’daki De i iklikler ve Yeni Personel Sistemi, 
  Yeniden Yap lanman n kolumuza Yans malar , Ya anan Sorunlar 

ve Çözüm Önerileri, 
  Örgütlenme Sorunlar , Çözüm Önerileri ve Genel De erlendirme, 
 Atölye Çal malar  

1- Tüzüksel lke ve Amaçlar m z 
2- Kurumsal leyi imiz 

a. Nas l Bir Sendikal leyi ? 
b. Sorunlar  Yerinde Çözüme Kavu turma 
c. Örgütlenmede Ya anan Sorunlar 
d. yeri Ziyaretleri 
e. Yönetici zinleri 
f. Panolar n Güncelle tirilmesi 
g. Merkezi Yay nlar m z n yerlerine ndirilmesi 

3- Sendikal Politikalar m z  

E T MC LER 

Dr. Erkan AYDO ANO LU - E itim-Sen E itim Uzman  
Genel Sekreter – Döndü TAKA ÇINAR 
Genel Örgütlenme Sekreteri – Abidin SIRMA 
Genel E itim Sekreteri – lknur B LGEN 
Genel Mali Sekreter – Metin TATAR 

PLANLANAN YÖNET C  
SAYISI 

166 

E T ME KATILANLARIN 
SAYISI 82 ube ve l Yöneticimiz 
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TAR H 25-26 Kas m 2010 

YER E itim-Sen Genel Merkezi 

HEDEFLENEN 
KATILIMCILAR 

ube Mali Sekreterleri 
ube Hukuk ve T S Sekreterleri 
ube Bas n Yay n ve Halkla li kiler Sekreterleri 
l Temsilcileri 
l Mali Sekreterleri 

KATILAN UBELER 

Adana, Ankara-1, Ankara-2, Antalya, Ayd n, Bal kesir, Bart n, 
Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak r, Eski ehir, Gaziantep, 
Hakkari, stanbul-2, stanbul-3, zmir, Mersin, Samsun, anl urfa, 
Trabzon, Tunceli, Van ubelerimiz ile Amasya, Artvin, Bingöl, 
Bitlis, Hatay, Kahramanmara , Kars, Kastamonu, Ni de, Ordu, 
Sakarya Temsilciliklerimiz kat lm lard r. Çorum, Edirne, Isparta, 
stanbul-1, Kocaeli, Manisa ubelerimiz ile Ad yaman, Afyon, A r , 

Bilecik, Bolu, Erzurum, Karabük, Karaman, K r ehir, Kilis, Mu la, 
Nev ehir, Rize, Siirt, Sinop, Sivas, rnak, U ak Temsilciliklerimiz 
mazeretsiz kat lmam  olup, Mardin, Zonguldak ubelerimiz ile 
Malatya Temsilcili imiz mazeret bildirerek kat l m 
sa layamam lard r. 

SEM NER KONULARI 

  Esnek Çal ma TKY ve Performans De erlendirme 
  657 Say l  DMK’daki De i iklikler ve Yeni Personel Sistemi, 
  Yeniden Yap lanman n kolumuza Yans malar , Ya anan 

Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 
  Örgütlenme Sorunlar , Çözüm Önerileri ve Genel De erlendirme, 
 Atölye Çal malar  

1- Tüzüksel lke ve Amaçlar m z 
2- Kurumsal leyi imiz 

a. Nas l Bir Sendikal leyi ? 
b. Sorunlar  Yerinde Çözüme Kavu turma 
c. Örgütlenmede Ya anan Sorunlar 
d. yeri Ziyaretleri 
e. Yönetici zinleri 
f. Panolar n Güncelle tirilmesi 
g. Merkezi Yay nlar m z n yerlerine ndirilmesi 

3- Sendikal Politikalar m z 

E T C LER 

 Dr. Erkan AYDO ANO LU - E itim-Sen E itim Uzman  
 Genel Sekreter – Döndü TAKA ÇINAR 
 Genel E itim Sekreteri – lknur B LGEN 
 Genel Mali Sekreter – Metin TATAR 
 Genel Hukuk ve T S Sekreteri – Fatma BORA KOÇA  

PLANLANAN 
YÖNET C  SAYISI 199 

E T ME 
KATILANLARIN SAYISI 

68 ube ve l Yöneticimiz 
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E itim çal malar nda;  
 
1- Esnek çal ma, Toplam Kalite Yönetimi ve Performans Esasl  Yönetim Modeli ve 657 say l  
yasada öngörülen de i iklikler ile yeni personel sistemi konular nda Dr.Erkan Aydo ano lu 
taraf ndan ayr nt l  sunumlar yap lm t r.  
 
2- Yeniden yap lanman n i kolumuza yans malar , i yerlerinde ya anan sorunlar ve çözüm 
önerileri üzerinde Genel Hukuk ve T S Sek., Genel E itim Sek. Ve Genel Mali Sekreterimiz 
taraf ndan sunum gerçekle tirilmi tir. 
 
3- Örgütlenme sorunlar  ve çözüm önerileri Genel Örgütlenme Sekreteri taraf ndan, genel 
de erlendirme ve önümüzdeki dönem yönelimlerimiz üzerine Genel Sekreter taraf ndan aç l mlar 
yap larak canl  tart malar yürütülmü tür.  
 
4- Her sekreterlik taraf ndan sekreterlik iç e itimi, kolektif çal ma ve örgütsel iç i leyi teki 
eksikliklerimizin giderilmesine yönelik aç l mlar ve önerilerle tamamland ktan sonra atölye 
çal malar na geçilmi tir.  
 
5- Sekreterliklerden olu an atölyelerde, kurumsal i leyi imiz, tüzüksel amaç ve ilkelerimize 
uygunluk, sendikal politikalar m z ve örgütlenme sorunlar  tart lm t r.  
 
Sonuç olarak;  
 
Sendikam z n önümüzdeki dönem örgütlenme hedeflerine ula mas  ve i yeri odakl  taleplerini 
gerçekle tirmek üzere belirlenen i yeri eylemlerinin ve merkezi Ankara yürüyü ü ile i  b rakma 
eylemlerinin hayata geçirilmesi için kolektif bir çal ma seferberli i içinde olunmas ,  
 
Tüzüksel amaç ve ilkelerimiz do rultusunda çal malar yürütülmesi, güncel geli melerin ve 
ülkemizde ya anan sorunlar n emek ve demokrasi mücadelesinin birlikteli i ilkesi çerçevesinde 
ele al nmas , pratik hatalar m z n aç kl kla ele tirilmesi, örgütsel dil birli inin her konuda 
sa lanmas ,  
 
Düzenli ve gündemli yönetim kurulu toplant lar n n yap lmas , ube Denetleme Kurullar n n 
periyodik denetim raporlar  ile ayl k ube çal ma ve mali raporlar n n genel merkeze 
gönderilmesi,  
 

ube yönetici izinlerinin düzenli olarak i yeri örgütlenme çal malar nda ve sendikal görevlerde 
rasyonel de erlendirilmesi, örgütlenme çal malar na MYK’nun daha çok zaman ay rmas ,  
 

yeri temsilciliklerinin etkin hale getirilmesi, ube Temsilciler Kurullar n n düzenli toplanmas  ve 
karar alma süreçlerine dahil edilmesi, farkl  statüde bulunan (4/B, 4/C, ta eron) emekçilerin 
örgütlenmesi için i yeri mücadele meclisleri olu turulmas ,  
 

yeri panolar m z n her ay düzenli olarak güncellenmesi, olamayan i yerlerinde pano ve i yeri 
temsilcilik odalar n n talep edilmesi,  
 
E itim çal malar n n iller baz nda ve i yerlerine nüfuz edecek ekilde merkezi ve ube düzeyinde 
planl  bir ekilde yürütülmesi, i yeri ayd nlatma çal malar na önem verilmesi,  
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Sendikal yay nlar m z n (bildiri, kitap, bro ür, takvim) i yerlerine yayg n da t lmas , e itim arac  
olarak okunmas  ve tart lmas ,  taleplerin belirlenmesinde her kurumun özelliklerinin dikkate 
al nmas  biçiminde e ilim ortaya ç km t r.  

 
B- YER  TEMS LC LER  E T MLER 
 
stanbul 1-2-3 No’lu ubeler Temsilci E itimi; 

 
28 Ocak 2011 tarihinde stanbul 1-2-3 No’lu ube i yeri temsilcilerinin kat l m yla Makine 
Mühendisleri Odas  stanbul ubesinde Temsilci E itimi gerçekle tirilmi tir. Kat l mc  olarak 120 
temsilci planlanm , stanbul 1 No’lu ube 34, stanbul 2 No’lu ube 25, stanbul 3 No’lu ube 46 
olmak üzere toplam 105 i yeri temsilcisi e itime kat lm t r.  
 
E itim konular ;  
 

 Torba Yasa Tasar s  ve 657 say l  yasadaki de i iklikler 
 Sendikalar, yeri Örgütlenmesi, Temsilcinin Görev ve Sorumluluklar  
 Sendikal Mücadele Tarihi olarak belirlenmi tir.  

 
E itim çal mas na e itimci olarak Dr. Erkan AYDO ANO LU kat lm t r.   
 
 

STANBUL YER  TEMS LC LER  E T M  PROGRAMI 
 

 
SÜRE 

 
KONU 

 
E T MC  

09:45–11:00 Sendikal Mücadele Tarihi Dr. Erkan AYDO ANO LU 
11:00–11:15 Ara  

11:15–12:30 Sendikal Mücadele Tarihi Dr. Erkan AYDO ANO LU 

12:30–13:15 Yemek Aras  
 

 

13:15–14:30 Torba Yasa ve 657 DMK De i iklikleri Dr. Erkan AYDO ANO LU 
 

14:30–14:45 Ara  

14:45–16:00 Sendikalar ve yeri Örgütlenmesi Dr. Erkan AYDO ANO LU 

     
      

  
zmir ube yeri Temsilcileri E itimi 

 
25 Ekim 2011 tarihinde BES zmir ube i yeri temsilcilerine yönelik bir yeri Temsilcileri E itimi 
yap ld . E itimci olarak Dr. Erkan AYDO ANO LU’nun kat ld  programda; kapitalizmin ilk 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
209 

y llar ndan itibaren çal ma ili kilerinin ya ad  dönü üm, kamu hizmetlerinde ve kamu personel 
sisteminde ya anan de i iklikler, esnek ve güvencesiz çal ma uygulamalar , i yeri örgütlenmesi, 
i yeri temsilcili inin önemi ve i leyi i konular  ele al narak tart ld . 
 
Vergi Daireleri, SGK birimleri, Nüfus Müdürlükleri ve Adliyeden 72 yeri Temsilcisi, ube 
Yönetim Kurulu ile Genel E itim Sekreteri Özlem YILMAZ YE ER ile Genel Bas n Yay n Halkla 
li kiler ve D  li kiler Sekreteri Musa SEVER kat ld lar.  

 
 

ZM R UBE TEMS LC  E T M  PROGRAMI 

SÜRE KONU 
 

E T MC  

10:00–11:00 Kamuda Emek Sürecinin Dönü ümü: 
Esneklik ve Güvencesizlik 

 
Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 

11:00–11:20 ARA 
 

11:20–12:30 
 
Kamuda Emek Sürecinin Dönü ümü: 
Esneklik ve Güvencesizlik 

 
Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 

12:30–13:30 YEMEK ARASI   
 

13:30-14:30 
 

yeri Örgütlenmesi ve yeri 
Temsilcili inin Önemi 

 
Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 

14:30-14:50 
 
ARA 

 

14:50-15:30 
 

yeri Örgütlenmesi ve yeri 
Temsilcili inin Önemi 

 
Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 
 
Ankara 1 ve Ankara 2 No’lu ubeler Temsilci E itimi 
 

yeri Temsilci E itimlerinin ikincisi 01 Kas m 2011 tarihinde Ankara 1 ve Ankara 2’nolu 
ubelerden 85 i yeri temsilcisinin kat l m yla gerçekle tirilmi tir.   

 
Dr. Erkan AYDO ANO LU’nun e itimci olarak kat ld  birinci bölümde; kapitalizmin ilk 
y llar ndan itibaren çal ma ili kilerinin ya ad  dönü üm, kamu hizmetlerinde ve kamu personel 
sisteminde ya anan de i iklikler, esnek ve güvencesiz çal ma uygulamalar , i yeri örgütlenmesi, 
i yeri temsilcili inin önemi ve i leyi i konular  ele al narak tart ld . 
 
kinci bölümde Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Özgür MÜFTÜO LU taraf ndan kapitalizmin 

krizi ve sendikal harekete etkilerine ili kin sunum yap larak sorular cevapland .  
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ANKARA YER  TEMS LC LER  E T M  PROGRAMI 
 

SÜRE KONU 
E T MC  

 
09:45–11:15 

Kamuda Emek Sürecinin Dönü ümü: 

Esneklik ve Güvencesizlik 

 

Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 

11:15–11:30 ARA  

 
11:30–12:30 

yeri Örgütlenmesi ve yeri  

Temsilcili inin Önemi 

 

Dr. Erkan AYDO ANO LU 

12:30–13:30 YEMEK ARASI    

 
13:30-14:30 

 

Kapitalizmin Krizi ve Sendikal Hareket

Yrd. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 

Marmara Üniv. Ö r. Üyesi 

14:30-14:45 ARA  

 
14:45-15:30 

 

Kapitalizmin Krizi ve Sendikal Hareket

Yrd. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 

Marmara Üniv. Ö r. Üyesi 

 
 
C- GENÇ KADRO E T M  
 
Merkezi E itim Program m za göre Genç Kadro E itimimiz 26–27 Kas m 2011 tarihlerinde stanbul 
1-2-3 No’lu ubelerden 55 üyenin kat l m yla ile’de gerçekle tirildi.  
 
E itim konusu olarak;  
 

 Sendikal Mücadele Tarihi 

 Kamuda Emek Sürecinin Dönü ümü: Esneklik ve Güvencesizlik 

 yeri Örgütlenmesi ve yeri Temsilcili inin Önemi 

 Kapitalizmin Krizi ve Sendikal Hareketin Güncel Sorunlar  ba l klar  belirlenmi tir.  

Birinci bölümde Marmara Üniversitesi Ö retim Üyesi Özgür MÜFTÜO LU taraf ndan 
kapitalizmin krizi ve sendikal harekete etkilerine ili kin sunum yap larak sorular cevapland . 
 
Dr. Erkan AYDO ANO LU’nun e itimci olarak kat ld  ikinci bölümde;  dünyada ve ülkemizde 
sendikal hareketin geli imi, kapitalizmin ilk y llar ndan itibaren çal ma ili kilerinin ya ad  
dönü üm, kamu hizmetlerinde ve kamu personel sisteminde ya anan de i iklikler, esnek ve 
güvencesiz çal ma uygulamalar , i yeri örgütlenmesi, i yeri temsilcili inin önemi ve i leyi i 
konular  ele al narak tart ld . 
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GENÇ KADRO E T M PROGRAMI 

 
26 Kas m 2011 (Cumartesi) 

 
SÜRE KONU E T MC  
10:30–
11:30 Kapitalizmin Krizi ve Sonuçlar  Yard. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 

Marmara Üniv. Ö retim Üyesi 
11:30–
11:50 ARA  

11:50–
13:00 Kapitalizmin Krizi ve Sonuçlar  Yard. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 

Marmara Üniv. Ö retim Üyesi 
13:00–
14:00 YEMEK ARASI    

14:00-
15:00 

 
Sendikal Hareketin Güncel Sorunlar  

Yard. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 
Marmara Üniv. Ö retim Üyesi 

15:00-
15:20 

ARA  

15:20-
16:30 

 
Sendikal Hareketin Güncel Sorunlar  

Yard. Doç. Özgür MÜFTÜO LU 
Marmara Üniv. Ö retim Üyesi 

 
        27 KASIM 2011 (Pazar) 

SÜRE 
 KONU E T MC  

09.30-10:30 Sendikal Mücadele Tarihi  
Dr. Erkan AYDO ANO LU 

10.30-10.45 ARA  
 

10.45-11.15 Sendikal Mücadele Tarihi  
 Dr. Erkan AYDO ANO LU 

11:15–11:30 ARA  

11.30-13.00 Kamuda Emek Sürecinin Dönü ümü  
  Dr. Erkan AYDO ANO LU 

13:00–14:00 YEMEK ARASI    

14:00–15:00 Sendikalar ve yeri Örgütlenmesi  
 Dr. Erkan AYDO ANO LU 

15:00-15.15 ARA  
 

15.15-16.00 Sendikalar ve yeri Örgütlenmesi  
 Dr. Erkan AYDO ANO LU 

 
Gerçekle tirilen bütün e itimler de kat l mc lara e itime ili kin dü üncelerini belirtmeleri için 
de erlendirme anketi da t lm t r. Anketlerde a rl kl  olarak, seçilen konular n isabetli oldu u, 
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e itimcilerin çok ba ar l  bulundu u, e itimlerin daha s k ve i yerlerini de kapsayacak ekilde 
yap lmas  gerekti i belirtilmi tir.   
 
 

      Özlem YILMAZ YE ER 
      Genel E itim Sekreteri 
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Genel Mali Sekreterlik 

DÖNEM FAAL YET  
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MAL  RAPOR 

 
          Kurulu umuzdan 6. Ola an Genel Kurulumuza kadar geçen 20 y l  a k n bir süredir 
Fiili ve Me ru temelde sürdürdü ümüz Sendikal Hak ve Özgürlükler Mücadelesi zorlu 
süreçlerden geçerek günümüze kadar sürmü tür. Bugün ise 4688 say l  yasada yap lan sözde                 
De i ikliklerle üçüncü evresine girmi tir. Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan neo-
liberal politikalar sonucunda kamunun tasfiyesini hedefleyen sald r lar h zla sürmektedir bu 
sald r  yasalar na kar  yürüttü ümüz mücadelede önümüzdeki sürecide gören bir yerden 
mali kaynaklar n daha verimli kullan lmas na çaba gösterilmi tir. 
 
          5. Dönem BES Merkez Yönetim Kurulu olarak mali i leyi imiz aç s ndan tespit 
etti imiz eksikliklerin giderilmesi konusunda ube ve Temsilciliklerimize yazd m z 
yaz lara ve 23-26 Kas m 2010 tarihleri aras nda yap lan ube Yönetici e itimi toplant lar na 
kat lan Mali Sekreterler ile yap lan toplant lara ra men kurumsalla amama sorunumuz 
devam etmektedir.  
 
         Sendikam z n temel gelir kayna  üyelik aidatlar d r. Dönem içerisinde üyelik 
aidatlar n n yan  s ra, fon geliri kazan lan dava gideri ve üyelerimize ödenen dayan ma 
ödentilerinin geriye dönü lerinden olu maktad r.   
 
         5.Ola an Genel Kuruldan sonra olu turulan yönetim kurulumuzca, öncelikle devir 
bilançosu ve mevcut durum tespiti yap lm t r. lk olarak Genel Kurul esnas nda yap lan 
harcamalar n kalan ödemeleri ve yeni dönemin mali planlamas  yap lm t r. 
           
          Sendikam za al nan mal ve hizmetler Merkez Yönetim Kurulu kararlar  
do rultusunda olu turulan komisyonca ve MYK’ n n bilgisi dâhilinde ihale yöntemiyle 
al nm t r.   
             
         ube ve Temsilciliklerimizin talepleri de erlendirilerek olanaklar çerçevesinde ubat 
2011 den geçerli olmak üzere avanslar  art r lm t r. 
 
         Genel Kurullar m z Ba ta olmak üzere organ toplant lar na kat lan Delegasyon ve 
Yöneticilerimize toplant larda elden ödenen ula m giderleri ve yolluklar  mali aç dan 
s k nt ya dü melerini önlemek ve kurumsalla ma aç s ndan de erlendirilerek ilki Eylül 2011 
de yap lan KESK Dan ma Meclisinden geçerli olmak üzere ube ve Temsilciliklerimizin 
hesaplar na yat r lmak suretiyle ube ve Temsilciliklerimizin muhasebele tirmeleri 
i leyi ine geçilmi tir. 

                                                                                                                                                         
 Sendikay  mali aç dan zarara u ratmamak ad na ödemeler Zaman nda yap lm , 
süresi bitmek üzere olan sözle meler gerekli ara t rmalar yap larak yenilenmi tir. Kira 
ödeyen ube ve Temsilciliklerimizin güncellenmesi yap lm  geçmi  y llarda SSK pirim ini 
ve stopaj vergisini kendisi ödeyen ube ve Temsilciliklerimizden kaynakl  geriye dönük 
ç kan borçlar  6111 say l  kanun çerçevesinde yap land r larak cezalar yla ödenmi  stopaj 
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vergisi ödemelerinin tamam n n Genel Merkez taraf ndan ödenmesi için gerekli çal malar 
yap larak sonuçland r lm t r.   

                                                                                                                                                         
 Önceki Merkez Yönetim kurulunca imzalanan 2008 – 2009 ve 2010 y llar n  
kapsayan Genel Merkez, ube ve Temsilcilik kargo gönderi ve al nd lar  Aras Kargonun 
fiyat art  teklifi üzerine yap lan ara t rmalar sonucunda 25.02.2011 tarihinden geçerli 
olmak üzere yine Aras kargo ile tekliflerinin daha alt nda dosya fiyat  3.25 +KDV TL. ile 
kargo ta ma fiyat  üzerinden %30 indirim sözle mesi imzalanm  2012 y l nda da ayn  
sözle me devam etmektedir       
                          
          Genel Merkez ve baz  ubelerimizin ileti imde kulland  sabit Telefonlarla yap lan 
görü melerin daha ekonomik olmas  için Millenicom’ la yap lm  olan indirim sözle mesi 
Eylül 2011’ de sonland r larak ( % lik indirim oranlar  daha fazla olan) ehir içi 
görü melerde %37 ehirleraras  görü melerde %47 oran nda indirimli olan  Net Telefon 
Abonelik sözle mesi yap lm t r. 
           
         14.01.2011 tarih’ li Merkez Yönetim Kurulu Karar  ile Merkez Yönetim Kurulu 
üyelerinin kullan m  için Türkcell Kurumsal Star Paket tarifeli GMS numaralar  al nm , 
yine ayn  tarihli kararla ube Ba kanlar n n Cep Telefon faturalar n n 50.00 TL; sinin l 
Temsilcilerinin ise 30.00 TL; sinin sendikam zca kar lanmas  karar  uygulanmaya 
konmu tur. Bu uygulama sonucu hem Yöneticilerimizin ödedikleri yüksek telefon faturalar  
hem de Genel Merkezimizde kullan lan GMS ve sabit telefon fatura tutarlar nda önemli 
oranda dü ü  sa lanm t r.         
 
      Profesyonel Yönetici Ücretlerini ve Hak edi lerini düzenleyen Tüzü ümüzün 50. 
Maddesinin d bendi gere ince 30.09.2010 tarihli Merkez Yönetim Kurulu karar  ile Merkez 
Yönetim Kurulu üyelerinin görev yapt  kurumdaki personele ödenen oranda fazla mesai 
ücreti ödenmesine Ekim 2010 ba lanm t r. 
 

ube ve Temsilciliklerimizin dönemsel ihtiyaçlar  gözetilerek ek avans talepleri, 
(Örgütlenme, Ta nma, Etkinlik, Bilgisayar, Faks, Demirba  vb.) bütçe olanaklar  
do rultusunda kar lanm t r. 
 
         Sendikal faaliyetlerinden dolay  ceza alan ve aç a al nan üyelerimizin hukuksal 
i lemlerinin yan  s ra maddi kay plar n n önlenmesi için maddi destek sa lanm t r. Aç a 
al nan üyelerimize aç kta kald  sürece hak edi leri Genel Merkezimizce kar lanm t r. 
 
      Genel Merkez Çal an m z Zelal  AZ ZO LU’ nun elim bir trafik kazas  sonucu 
hayat n  kay p etmesi nedeniyle tüm hak edi leri hesaplanarak toplam 13.397.33 TL. 
Varislerinin hesab na yat r lm t r. Arkada m z n geride kalan e i ve çocuklar  için 
örgütledi imiz dayan maya Örgütümüzce gereken duyarl l k gösterilmemi tir.    
 
       Akiti fes edilen Avukat m z Sevil CEYLAN ERKAT’ n tüm hak edi leri 
hesaplanarak 38.305.12 TL. Hesab na yat r lmak suretiyle ödenmi tir. 
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       Avukatl k hizmetleri için Hukuk bürosu ile yap lan sözle me gere i al nan hizmet 
kar l  ayl k net 3.062.50 TL ödenmektedir. 
 
      Genel Merkez Çal anlar m zdan bir arkada m z n ölümü bir arkada m z n da i ten 
ayr lmas  nedeniyle 13.09.2011 ve 24.04.2012 tarihlerinde iki arkada m z Genel Merkez de 
Çal t r lmak üzere istihdam edilmi tir. Yine üye say s  1000’ i geçen Diyarbak r ubemizde 
çal mak üzere 01.04.2011 tarihinde bir arkada m z i e al nm t r.      
 
       6.Ola an Genel Kurulumuzda al nan Genel Kurul Karar  gere i bir y la a k n bir süre 
yap lan ara t rmalar sonucunda u anda Genel Merkez olarak faaliyetlerimizi 
sürdürdü ümüz 2 adet daire toplam 340 m2 15.11.2011 tarihinde Halk Bankas  Halk 
Sigorta A.  den ihale yoluyla 328.000.00. Tl.’ye sat n al nm , 6.000. Tl. tapu masraf  
yap lm , söz konusu daireler uzun y llar bo  kalm  ve kullan lmaz halde olmas  nedeniyle 
tadilat yap lmas  için aç lan ihale sonucu 74.900,50 TL.ye tadilat  yapt r lm ; ta nma, 
projelendirme ve  kontrol mühendisli i gideri olarak da 11.000. Tl. harcama yap lm , 26-27 
Mart 2012 tarihinde ta nma i lemi gerçekle tirilmi tir.  
      

Yeni sat n  al nan  dairelerle ilgili olarak büro mobilyalar  için  23.500,88 TL, büro 
ve ar iv dolaplar n n yap m  için 25.334,60 TL olmak üzere KDV dahil  toplam 48.835,48 
TL ödeme yap lm t r.  
 
Örgütün 31.03.2012 tarihi itibariyle mevcutlar ;  
 

Kasa 12.039,74 
Banka 34.903,47 
Fon 13.580,80 

ube Avanslar  61.272,73 
Sat c lar 19.732,88 
Di er Sat c lara Borç 27.224,64 
Ödenecek vergi Fon 23.678,52 
Personele Borçlar      24.315,05 
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Genel Hukuk ve T S Sekreterli i 

DÖNEM  FAAL YET  
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HAKLAR YASALARDAN ÖNCE GEL R 

 

Temel Hak ve Özgürlüklerin k s tland , dü ünce, ifade ve örgütlenme özgürlü ünün yok 
say ld , sokaklarda insanlar n vuruldu u, göz at nda katletmelerin devam etti i, kazan lm  sosyal 
ve özlük haklar m z n her geçen gün geriye çekildi i, Özgür Toplu Sözle me ve Grev hakk m z n 
engellendi i, sendikalar m za ve yöneticilerimize yönelik bask lar n artt , Yönetici ve 
Üyelerimizin tutukland , bas n aç klamalar na müdahalelerin yayg nla t , 
derneklerin/dergilerin/gazetelerin/televizyonlar n bas larak kapat ld ; k saca fa izmin tüm 
sald rganl n n pervas zca devam etti i bir dönem ya amaktay z.  

Temel hak ve özgürlükler mücadelesi yüzy llard r devam etmekte ve haklar n elde edilmesi 
her zaman yasalar çerçevesinde olmamaktad r. Haklar mücadelesi yasal s n rlar n geni letilerek 
evrensel olarak kabul görmü  kurallar n hayata geçirilmesini içermektedir.  

Sistem taraf ndan olu turulmu  yasalar içerisinde her hak talebi yasal olmayabilir. 
Yürürlükteki yasalar hukukun evrensel prensiplerini içermeyebilir ve haklar yasalarda belirlenmemi  
olabilir. Ancak, bu haklar n hukuki olmad  anlam na gelmez ve hak arama mücadelesinin önünde 
engel olamaz.  

Hak arama mücadelesi hayat n her alan nda çe itli yollardan sürdürülmekte olup, hukuksal 
mücadele bu alanlardan biridir. Bizler için, bu mücadelede temel olan hakl l k, me ruluktur.   

Kamu Emekçilerinin mücadele tarihi içerisinde de bu böyle olmu tur. Özellikle 80 Askeri 
Fa ist Darbesinden sonra, kamu emekçilerinin örgütlenmesi yasaklanm , hiçbir yasada örgütlenme 
hakk  düzenlenmemi  olmas na ra men, kamu emekçileri örgütlenmenin me ru bir hak oldu u 
bilinciyle önce dernekler, ard ndan sendikalarla me ru haklar n  kullanarak örgütlenmi ler ve BES’i, 
KESK’i olu turmu lard r. 

Hukuksal mücadele böyle ele al nmal , haklar m z n me rulu u üzerinden ilerletilmelidir. 
Sendikam z taraf ndan fiili ve me ru mücadele hatt  üzerinden örgütlülü ümüz geli tirilirken, 
mücadelenin bir parças  olan hukuksal mücadele de devam ettirilmektedir.  

Bugün emperyalizmin h zla sald rganla t , kapitalizmin kamuyu talan etti i ve kamusal 
alanda sürekli bir de i imin ya and  dü ünüldü ünde, hukuksal mücadele daha bir önem 
kazanmaktad r. Hukuksal mücadelenin önem kazanmas na neden olan bir ba ka faktörde fiili ve 
me ru mücadelenin zay flamas  olarak gösterilebilir. 

Sendikam z taraf ndan, kuruldu u günden bu yana fiili me ru mücadelenin yan nda 
hukuksal mücadele de sürdürülmü , pek çok hukuksal kazan m sa lam  ve yasal de i ikler 
yap lmas n  sa lam t r. BES, bu mücadele sürecinde kendi hukukunu da olu turmu tur. 

 

HUKUKSAL LEY M Z  

 

Büro Emekçileri olarak bizler, pek çok sald r n n yan  s ra çal ma ili kilerimizi alt üst eden, 
esnek, kurals z ve rekabete dayal  bir çal ma hayat  dayatmas  ile de kar  kar ya bulunmaktay z. 

kolumuzdaki kurumlar n hemen hepsinde bir “yeniden yap land rma” süreci ya anmakta, sürekli 
mevzuat de i iklikleri olmakta ve pek çok hak kayb  do uran yeni yeni düzenlemeler yap lmaktad r. 
Bu düzenlemelere kar  fiili, me ru ve militan mücadele ile hukuksal mücadelenin bütünlüklü 
yürütülmesi gerekti i aç kt r. 

Sendikam z n hukuk bürosuna yans yan birçok sorun i yerinde fiilen yürütülecek mücadele 
ile çözülebilecek sorunlard r. Ancak sorunlar n i yerinde fiilen çözümü noktas nda hareket 
edilmeyerek dava ile çözülmesi beklenmektedir.  
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Elbette ki hukuksal mücadele verilmeli, örgütlenme, temel hak ve özgürlükler mücadelesi 
buradan da sürdürülmelidir. Fakat tek ba na hukuksal mücadele örgütsel mücadeleyi 
yükseltmemektedir, yükseltmesini beklemek de do ru bir tutum de ildir. Hukuksal kazan mlar fiili 
mücadeleyi destekleyen kazan mlar olarak görülmelidir. 

Tüzü ümüz hükümleri ve on y llard r yaratt m z Sendikal de erlerimiz gere i 
üyelerimizin sendikal faaliyetlerinden dolay  kar la t  hukuksal problemlere, Sendikam za ve 
demokratik haklar n kullan m na yap lan sald r lara kar  sendika olarak taraf olmaktay z. Bunun 
yan  s ra üyelerimizin ki isel olarak kar la t  sorunlarda hukuksal taleplerini “hukuksal yard m” 
olarak kar lamaktay z.  

Sendikal örgütlülü ümüz aç s ndan i leyi imiz öyle bir s ralamaya tabidir: üyelerimiz 
ya ad  sorunlar  önce yeri Temsilcisine iletmeli, yeri Temsilcisi gere ini yapt ktan sonra 
durumu ube Yönetimine iletmeli konu ubeden çözülemeyecek bir konu ise ube Yönetimi 
taraf ndan yaz l  olarak Genel Merkezimize iletilmelidir. 

Ancak pratikte, üyelerimiz taraf ndan direkt olarak Genel Merkezimize talepler iletilmekte, 
kar la t klar  tüm sorunlara ili kin maddi boyutunun Genel Merkezimiz taraf ndan kar lanaca  
beklenmekte, ba lat lan hukuki sürece ili kin sonuçlar Genel Merkezimize iletilmemekte, gönderilen 
evraklar üzerinden ubenin görü ü veya beklentisi bildirilmemektedir. 

Sa l kl  bir hukuk bürosu i leyi inin sürdürülebilmesi aç s ndan ube Hukuk 
Sekreterliklerinin etkin duruma getirilebilmesi ve ayn  zamanda ya anan sorunlara yerinde ve fiili 
müdahale edilebilmesi için önümüzdeki dönemde a a daki hususlara dikkat edilmesi önemli 
bulunmaktad r. 

Bu do rultuda; 

1. yeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz taraf ndan ube ve Temsilciliklerimize iletilen 
sorunlar öncelikle detayl  ara t r lmal , gerekli ara t rmadan sonra Hukuk Sekreterimiz 
ve Yönetim Kurulumuzca konunun dava yoluyla çözülece i noktas nda karar verilmi  
ise öncelikle üyemize hukuksal yard m sa lan p sa lanmayaca  yada Sendika olarak 
taraf olup olmayaca m z belirlenmelidir.  

2. Sendika olarak taraf olmam z gereken ya da özellikli bir konuda dava aç lmas  gerekiyor 
ise, gerekli tüm belgeler ile ubemiz taraf ndan konuya ili kin görü ün de belirtildi i 
ekilde bir üst yaz  ile Genel Merkezimize bildirilmelidir. 

3. yeri Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin sürgün davalar  ile üye ve 
yöneticilerimizin Sendikal ve Demokratik haklar n kullan m nda kar la lan yapt r mlar 
Genel Merkezimiz taraf ndan dava konusu yap ld ndan gerekli tüm belgelerin ivedi 
olarak Genel Merkezimize ula t r lmas  sa lanmal d r. 

4. Üye ve Yöneticilerimizin duru mal  olarak aç lm  davalar  Genel Merkezimize 
bildirilmek ve tüzü ümüz ile örgütsel i leyi imize ayk r  olmamas  ko uluyla MYK 
taraf ndan yap lacak görevlendirme ile avukat m z taraf ndan takip edilecektir. 

5. Hukuk Sekreterlerimiz ve ube Yönetim Kurulumuz taraf ndan, Üyelerimize hangi 
konularda hukuksal yard mda bulundu umuz hangi konularda taraf oldu umuz ifade 
edilmeli, rü vet yolsuzluk, tacizde bulunma gibi konularda taraf olmayaca m z ve 
hiçbir yard mda bulunmayaca m z belirtilmelidir. 

6. Üyemize hukuksal yard m sa lanmas na karar verilmi  ancak üyemizin avukat n takip 
etmesini istedi i durumda, dava masraflar n n üyemiz taraf ndan kar lanaca  üyemize 
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ifade edilecek ve üyenin evraklar  ile birlikte Genel Merkezimize durum bildirilecek ve 
MYK karar  ile davan n takibi sa lanabilecektir. 

7. ube ve Temsilciliklerimiz yada üyelerimiz taraf ndan dava aç lacak veya hukuksal 
yard m sa lanacak belgeler direkt olarak üst yaz s z ekilde Genel Merkezimize 
fakslanmaktad r. Gelen faks n nereden, hangi taleple geldi i ayr ca ara t r lmak zorunda 
kal nmakta veya faks n ula p ula mad  konusunda s k nt lar ya anmaktad r. Bu 
ekilde olumsuz sonuçlar n önlenebilmesi ve i leyi imize uygun i lem yap labilmesi 

aç s ndan ube, Temsilciliklerimiz veya üyelerimiz taraf ndan üst yaz  yaz lmadan 
fakslanan evraklar ile e-posta yoluyla gönderilen evraklar i leme al nmayacakt r. 

8. Daha önceden aç lan davalar ve yap lan hukuksal yard mlar takip edilmeli, tüm 
geli meler Genel Merkezimize üst yaz  ile bildirilmelidir. 

Bu nedenle; ube ve Temsilcilik Yönetimlerimizin kendileriyle ilgili sorumlulu u üstlenip 
gerekli titizli i göstermeleri önemlidir. 

 
 
SON YASAL DÜZENLEMELER N ÖRGÜTLENME ALANIMIZDA DE T RD KLER  
 

6111 say l  Torba Yasa ile temel olarak i çi ve memurlar n yani tüm emekçilerin kazan lm  
haklar  ortadan kald r lm , çal ma hayat  esnek ve kurals z hale getirilmi tir. 

6223 say l  yetki kanunu ile Bakanlar Kuruluna; “Kamu kurum ve kurulu lar nda istihdam 
edilen memurlar, i çiler, sözle meli personel ile di er kamu görevlilerinin çal malar nda etkinli i 
art rmak üzere, bunlar n atanma, nakil, görevlendirilme, seçilme, terfi, yükselme, görevden al nma 
ve emekliye sevk edilme usul ve esaslar nda düzenlemelerde bulunmak üzere” Kanun Hükmünde 
Kararname ç karma yetkisi verilmi tir. Bu kanunda yer alan “Kamu kurum ve kurulu lar  
taraf ndan yürütülen hizmetlerin, özelli inden kaynaklanan zorunlu farkl l klar sakl  kalmak 
kayd yla, standardizasyon sa lanacak ekilde düzenlenmesi” , “Kamu hizmetlerinde i  bölümü 
ve koordinasyonun sa lanmas n , benzer hizmetlerin tek kurulu  veya birim taraf ndan 
yürütülmesini” gibi hükümleri dikkate al nd nda hükümetin kamu hizmetlerinin yerine 
getirilmesinde kurumlar aras nda sürekli bir görevlendirme ve atama gerçekle tirece i 
görülmektedir. 

Hükümet, bu kanunun ard  s ra pek çok Kanun Hükmünde Kararname ç karm  ve 
Bakanl klar n olu umundan, kamu emekçilerinin görevlendirilmesine kadar bir çok de i iklik 
gerçekle tirmi tir.  

Sa l k Bakanl ’nda uygulamas  ba lat lan özel sektörden yönetici atanmas , i yerlerinin 
ticari i letme mant  ile kar güden kurumlar olarak ekillendirilmesinin ba lang c  olup, tüm 
i yerlerine yay laca  görülmelidir. 

Siyasi ktidar, bir yandan demokrasi söylemlerini her alanda kullan rken, di er yandan fa ist 
yüzünü ortaya ç karm , kendi burjuva hukukunu bile çi neyip Meclis iradesini de ortadan 
kald rarak tüm düzenlemelerini Kanun Hükmünde Kararnameler ile gerçekle tirmi tir. AKP, 
düzenlemelerin tart lmamas , gerçek yüzünün kamuoyundan gizlenmesi niyetiyle Kanun 
Hükmünde Kararname yolunu tercih etmekte, yanda  medyas  ile de yapt  düzenlemeleri 
olumluluk gibi yans tmaktad r. 

Bu düzenlemeler ile daha önce imza alt na al nan GATS anla mas n n kamunun 
küçültülmesi ve kamu hizmetlerinin piyasa ko ullar na aç larak özelle tirilmesi sa lanmak 
istenmektedir. Neticede hükümetler de i se de GATS hükümlerinin uygulanmas , bu çerçevede 
sosyal haklar ve kazan mlar n ortadan kald r lmas  planlar  uygulanmaktad r.  

AKP’nin, emperyalist politikalar  uygulaman n yan  s ra kendi kadrola mas n  da bu 
düzenlemeler üzerinden gerçekle tirdi i, özellikle üst düzey bürokratlar n özel sektörden atanmas , 
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Bakanl klar n merkez te kilatlar nda sözle meli uzman istihdam , önceki bürokratlar n Ara t rmac  
kadrolar na atanarak tasfiye edilmesi ile görülmektedir. 

Hükümet, yaz döneminden önce yeni bir KHK ç karma yetkisi alaca n  ve 657 say l  
yasada son de i iklikleri yapaca n  duyurmu tur. Hükümetin yapmay  planlad  düzenleme ile i  
güvencesi tamamen kald r lmas  planlanmaktad r. 

Emekçi s n flar n; AKP’nin emperyalist politikalar do rultusundaki sald rganl na kar  
ideolojik bir kar  duru  sergilemesi, mücadeleyi ve direni i büyütmesi gerekmektedir. 
 
BU DÜZENLEMELER N EMEKÇ LERE YANSIMALARI 
 

1978 y l ndan beri 657 say l  Devlet Memurlar  Kanununda yer alan 4/B, 4/C gibi istihdam 
biçimleri öncelikle temininde güçlük çekilen i ler için kullan lmakta iken, yo unluklu olarak 2005 
y l ndan sonra temel istihdam biçimi olarak kullan lmaya ba lanm  olup yeni kanuni düzenlemeler 
ile ücretli kölelik biçimi olan istihdam ekli giderek daha da kurals z hale getirilmektedir.  

 
 kolumuzdaki istihdam biçimleri: 

 Kadrolular 
 657 kapsam nda Sözle meli Personel 4/B 
 657 kapsam nda Geçici Personel 4/C 
 Kadro Kar l  Sözle meliler (Te kilat Yasalar  ile belirlenmi ) 
 399 say l  KHK kapsam nda istihdam edilen kadro kar l  sözle meliler 
 Ta eron i çiler 

 
657 say l  Kanunun 4/A maddesi ile istihdam edilen Memurlar yani Kadrolular : 

 güvencesinin varl  son y llarda tart lmakta olup bu güvence yine 657 say l  yasadan 
gelmektedir. Ancak son yap lan kanuni de i iklikler ile i  güvencesi s n rs z halden ç kar lm t r. 
6111 say l  yasa yani Torba Yasa ile pek çok de i iklik yap l rken hükümetin ard  ard na ç kard  
Kanun Hükmünde Kararnameler ile ba ta i  güvencesi olmak üzere çal ma ili kileri de i tirilmi  ve 
esnekle tirilmi tir. 

6111 say l  yasa ile yap lan de i ikliklere birkaç örnek;  
657 say l  yasan n 91. maddesi de i tirilerek Kadrosu Kald r lan Memurlar n di er kurumlara 
atanmalar  esnek hale getirilmi , eski madde hükmünde yer alan “kendi kurumlar nda eski 
s n flar ndaki derecelerine e it bir göreve atanmalar  mecburidir, kadrosu kald r lanlar n yerine 
ba kalar  atanamaz” hükmü kald r lm t r. Bu durumda kurumun te kilat kanunundaki 
de i iklikle kadrosu kald r lan memur ba ka kuruma ve ba ka bir kadroya yasal olarak 
atanacakt r. Bu maddede ayr ca ara t rmac  kadrolar  da i aret edilmi  ve müdür, uzman gibi 
unvanlarda görev yapanlar n ara t rmac  kadrosuna atanacaklar  belirlenmi tir. 

657 say l  yasan n 100. maddesinde yer alan günlük çal ma saatlerinin tespitine ili kin 
de i iklik yap lm  olup, “Memurlar n yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyar nca 
tespit edilen çal ma saat ve süreleri ile görev yerlerine ba l  olmaks z n çal abilmeleri 
mümkündür.” Düzenlemesi getirilmi tir. Bu madde ile i yeri tan m , i  saati tan m  tamamen esnek 
hale getirilmi , ESNEK ÇALI MA kanunile tirilmi tir. 

657 say l  yasaya Ek 8.madde eklenmi , Kurumlar Aras  Geçici Görevlendirme 
düzenlenmi tir. Bu maddeye göre y l içinde 6 ay süre ile ba ka kurumlara geçici görevlendirme 
yasal hale getirilmi  ve bu sürenin bir kat na kadar uzat lmas  öngörülmü tür. Bu durumda 
memurlar, kamu yarar  ve hizmet gerekleri sebebiyle  ihtiyaç  duyulmas   hâlinde kurumlar nca, 
 Devlet  Personel  Ba kanl n n   uygun görü ü al narak di er kamu kurum ve kurulu lar nda 
görevlendirilecek olup, i yeri tan m  tamamen de i tirilerek esnekle tirmenin kapsam  da 
geni letilmektedir. 
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Yine 6111 say l  yasa ile sicil sistemi kald r lm  yerine disiplin sistemi getirilmi , disiplin 
sisteminin alt  ise performans ile doldurulmu tur. Personele ili kin tüm ilerleme ve 
ödüllendirmeler performans kriterlerine ba lanm t r. 6111 ile çerçevesi çizilen performans 
belirlemeleri kurumlar n kendi kanunlar  ile ekillendirilmi tir. 
 
 
 
657 say l  Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen Sözle meli Personel : 
 

  güvencesi bulunmamaktad r. Y ll k sözle me ile çal t rma yap lmaktad r. 
 e ba lad klar  andan itibaren Sendika Üyesi olabilmektedir. 
 375 say l  KHK kapsam nda Ek Ödeme ödenmektedir. 
 6111 say l  yasayla yap lan de i iklik ile Aile Yard m  Ödene i ödenmektedir. 
 Genel olarak atama, tayin, görevde yükselme, özlük haklar  bulunmamaktad r. 
 Disiplin hükümleri belirlenmemi  olup, T P Sözle mede de bu konuda belirleme 

bulunmamaktad r. 
 

Seçim öncesinde 04.06.2011 tarihinde ç kar lan 632 say l  Kanun Hükmünde Kararname ile bu 
tarihte 657 say l  yasan n 4/B maddesine göre çal makta olan sözle meli personel kadroya 
geçirilmi tir. Görev yapt klar  unvan ile yap lan atamalarda, aday/stajyer memurluk gibi deneme 
süreleri uygulanmam t r.  

04.06.2011 tarihinde atamas  yap lan ancak göreve ba lamayan/ba lat lmayanlar n kadrolu 
olarak atamalar  yap lmam , i kolumuzdaki pek çok sözle meli de (Gençlik Spor Müdürlü ü, 
D i leri Bakanl  ) kapsam d nda b rak lm t r. Buna ili kin bireysel i lem üzerinden davalar 
aç lm , ayr ca Anamuhalefet Partisine Anayasa Mahkemesinde dava açt r lm t r. 

Hükümet sadece seçim yat r m  yapm , tamamen sözle meli çal t rmadan vazgeçilmemi  
olup yeni yeni sözle meli personel al m ilanlar  verilmeye kurum kanunlar nda sözle meli çal t rma 
yönünde hükümler konulmaya devam edilmektedir. 

Örgütlülük alan m zda Adalet Bakanl , SGK, kur, Nüfus Müdürlükleri ba ta olmak üzere 
yayg n ekilde sözle meli personel çal t r lmaktad r. Nisan ay  ba nda T.  Kurumu 
Müdürlüklerinde 2 bin 500 e yak n sözle meli personel i e ba lam t r. 

Sözle me ücreti d nda ücret ödenmemesi, izin süreleri, sözle menin fesih nedenleri, 
çal lan kurumun ek ödeme/fazla mesai ödemesi/ikramiye gibi ödemelerinden faydalanmalar  ile 
ilgili Genel Merkezimizce gerek bireysel i lem olu turarak gerekse de BKK’n n iptali talebiyle dava 
konusu yap lm t r. Davalar halen devam etmektedir. 
 
 
657 say l  Kanunun 4/C maddesine göre istihdam edilen Geçici Personel : 

 
 güvencesi bulunmamaktad r. (Özelle tirme sonras  istihdam edilen 4/C li personelin 

emeklilik artlar n  ta y ncaya kadar sözle melerinin vizelenece i hüküm alt na 
al nm t r.) 

 3 ay ila 11 ay aras nda sözle me imzalat lmaktad r. 
 Özelle tirme sonras  4/C kapsam nda imzalanan Sözle me ücreti BKK ile 

belirlenmektedir. (650-1100 TL aras nda) 
 Sözle me ücreti d nda hiçbir ücret ödenmemektedir. 
 Herhangi bir görev tan m  yap lmad ndan her türlü i  yapt r lmaktad r. 
 e ba lad klar  andan itibaren Sendika Üyesi olabilmektedir. 
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Kanunda süreli i leri yapt rmak üzere tan mlanm  istihdam biçimidir. Bir y ldan az süreli 
i ler için imzalanan sözle meler ile istihdam edilmektedir.  kolumuzda özellikle TÜ K de anketör 
ve istatistikçi olarak istihdam edilen personel bulunmakta olup, özelle tirme sonras  kapat lan 
kurumlar n personeli de 4/C kapsam nda çal t r lmaktad r. 

Örgütlülük alan m zda TÜ K, Adalet Bakanl , Maliye Bakanl , Valiliklerde yo unluklu 
olarak 4/C li personel istihdam  yap lmaktad r. 

Adalet ve Maliye Bakanl  ile Dan tay ba kanl nda görev yapan 4/C li personele fazla 
mesai ücreti ödenmemesi, i  sonu tazminat  ödenmemesi, Aile Yard m  Ödene i ödenmemesi gibi 
bireysel i lemler üzerinden dava konusu edilirken, Bakanlar Kurulu Kararlar n n ve T P 
Sözle menin hukuksuz bölümlerinin iptali için de davalar aç lm t r. Bu davalar halen devam 
etmektedir. 
 
Ta eron i çiler; kolumuzda genel olarak temizlik ve yemek i lerinde çal t r lmakta, özel 
güvenlik personeli olarak da istihdam edilmektedirler. Bu personel özel irket i çisi olup, özel 
irketin belirlemelerine göre genellikle asgari ücretle çal t r lmaktad r. 

Kurumlar n te kilat kanunlar ndaki düzenlemeler çerçevesinde çal t r lan sözle meli 
personel ile kadro kar l  sözle meli personel de genel olarak Merkez Te kilatlar nda görev 
yapmaktad r. 

Ta eronla t rma ba ta sa l k olmak üzere tüm birimlere yayg nla t r lmaktad r. Hizmetlerin 
sat n alma yoluyla yürütülmesi kamu politikas  olarak belirlenmi  olup, i kolumuzda da kapsaml  
ekilde uygulamaya konulaca  bilinmektedir. Gelir daresi Ba kanl  Yasas nda Avukatl k 

hizmetlerinin sat n alma yoluyla sürdürülebilece i, Sosyal Güvenlik alan nda prim toplama 
hizmetlerinin firmalar arac l yla sürdürülebilece i gibi düzenlemeler göstermektedir ki, tüm 
hizmetler ta eronla t r l p, emekçilerin güvencesiz ve ucuz i gücü olarak çal t r lmalar  
hedeflenmektedir. 

Ayn  i  yerinde ayn  i in kadrolu, sözle meli, geçici ve ta eron personel istihdam  ile 
yapt r lmas , Farkl  istihdam n d nda ayn  statüde istihdam edilen emekçiler aras nda unvan 
farkl l klar  üzerinden parçalanmalar yarat lmas ,  tüm bu statü ve unvanlarda farkl  ücret ve sosyal 
haklar n uygulanmas  sonucunda emekçiler bölünmekte ve ortak bir tepkiyi hayata geçirmekte 
zorlanmaktad rlar.  

Yap lmak istenen bu sald r lara kar ; ya anan geli melerden ma dur olan, haks zl a 
u rayan mevcut emekçilerin sonuçsuz beklentiler ile oyalanmalar , günübirlik protestolar 
geli tirilmesi, umutsuzlu un büyütülmesi yerine, ileri taleplerimizi öne ç karmam z gerekmektedir. 

 güvencesinin korunmas  ve tüm kesimleri kapsayacak ekilde geli tirilmesi için mücadele 
edilmelidir. 
 
 
5.DÖNEMDE YAPILAN FAAL YETLER 
 

Örgütlenme alan m zda bulunan tüm kurumlar n düzenleyici i lemleri, hukuka ayk r  
i lemleri ve üyelerimizin özlük hak kay plar na neden olan i lemler takip edilerek, çözülmeye 
çal lm , ilgili kurumlarla yaz malar yap lm  ve çözülemeyen konular yarg ya ta narak iptali 
yönünde giri imlerde bulunulmu tur. 
 Yine üyelerimizin demokratik eylemlerinden kaynakl  kar la t klar  bask lara kar  taraf 
olunarak üyelerimize gerekli tüm hukuki destek sunulmu , süreçte yanlar nda olunmu tur. Ankara 1 
Nolu ube Üyemiz Ahmet TURAN, Deniz DER NYOL, Hac  ÖZKAN’ n, Ankara 2 No'lu ube 

yeri Temsilcilerimiz Hüseyin GÖLPUNAR, Ekin Narin ÇOLAK, stanbul 1 No'lu ube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, Hakkari ube Ba kan m z Cahit BALIKES R’in gözalt  süreçleri 
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ile gözalt na al narak tutuklanan emdinli Adliyesinde çal an üyemiz Erol AYDEM R’in yarg  
süreci Sendikam z avukatlar  taraf ndan takip edilmi , savc l k süreçlerine kat l m sa lanm t r.  
 Samsun, Adana, Van, Ayd n, Ankara, Antalya ubelerimizden gelen talepler üzerine 
üyelerimizin duru malar na kat l m sa lanm t r. 
 Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Necla YILDIZ’ n katledilmesine ili kin tüm süreçler 
takip edilmi  ve davaya Sendika olarak müdahil olunmu , devam eden duru malar na kat l nm t r. 

Ek ödemelerin merkez/ta ra birimlerinde farkl  ödenmesi, baz  birimlerde baz  unvanlara 
farkl  oranlarda ek ödeme yap lmas  ayr mc  politikalar n devam  niteli inde olup, düzenlemelere 
kar  Sendikam z taraf ndan aç lan davalar halen devam etmektedir. 

Fazla Mesai ücretlerinin ödenmesi de ayr mc  politikalar n parças  haline getirilmi , farkl  
birimlerde görev yapanlara, farkl  kriterler üzerinden ödenmesi yönünde Bakanl k olurlar  al nm , 
baz  personele ücret iyile tirmesi gibi ödenirken baz  personele ise kartl  geçi  sistemi üzerinden 
hesaplanarak fiili çal maya ba l  ödenmesi kararla t r lm t r. Sendikam z taraf ndan bu 
düzenlemelere de davalar aç lm  olup bu davalar da halen devam etmektedir.  

666 say l  KHK ile tabanda bir e itlik olu turan siyasi iktidar, y llard r maliye emekçilerinin 
maa lar n  eritmi  ve maliye emekçilerinin u rad klar  haks zl  devam ettirmi tir. 666 say l  KHK 
Ana Muhalefet Partisi taraf ndan dava konusu edilmi , gelir uzman  olan Antalya ube Ba kan m z 
üzerinden yarat lan e itsizli in iptali için, 659 say l  KHK’nda Muhasebe ve Milli Emlak 
Denetmenlerinin hak kay plar n n iptali için Milli Emlak Denetmeni üyemiz üzerinden A HM’ne 
ba vuru yap lm t r. 

Avrupa nsan Haklar  Mahkemesinin, Türkiye Hükümetini aleyhine en fazla ba vuru yap lan 
ülke ilan etti i bir süreçte, binlerce Maliye emekçisinin e it i e e it ücret talebiyle Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesine ba vuruda bulunarak uluslar aras  yollardan Siyasi iktidara bask  yap lmas n  
sa lamak ve e it i e e it ücret talebini tekrar gündemle tirmek üzere dilekçe örnekleri haz rlanm t r. 
Ancak, ube ve Temsilciliklerimizin konuyu yeteri kadar gündemle tirememeleri ve belirlenen 
takvim içinde bu çal may  sürdürememelerinden dolay  hedeflenen eylemsellik 
gerçekle tirilememi , baz  ubelerimizin ba vurular na cevaplar gelirken, baz  ubelerimiz çal maya 
yeni ba lam , bütünlüklü bir faaliyet olu turulamam t r. 

KESK bütünlü ünde “ula labilir kamu hizmeti” talebinden do ru hizmetlerin 
yerelle tirilmesine kar  ç k lmam , Sosyal Güvenlik Kurumlar n n birle tirilmesine ve ilçelerde 
Sosyal Güvenlik Merkezleri olu turulmas na dair kar  duru  sergilenmemi tir. Ancak, ilçelerde 
olu turulan Sosyal Güvenlik Merkezleri emekçiler aç s ndan “geçici görevlendirmeler” ile sürgün ve 
cezaland rma arac  haline dönü mü tür. 

Bunun yan  s ra 5502 say l  yasada yer verilmeyen Sa l k Sosyal Güvenlik Merkezleri 
olu turulmu  ve bu merkezlerde de geçici görevlendirmeler yoluyla mevcut personel 
görevlendirilmi tir. Genel Merkezimiz taraf ndan SGK Ta ra Te kilat  Yönetmeli inde yer alan 
SSGM’lerinin olu turulmas na ili kin dava aç lm  olup bu dava halen devam etmektedir.  

SGK Ba kanl  birimlerinde VHK  kadrolar  ve icra memuru kadrolar  s navs z olarak 
verilmekte iken, AKP taraf ndan kadrola ma arac  olarak kullan lm  bu kadrolar ço unlukla yanda  
sendika üyelerine verilmi tir. Sendikam z n kampanya ve davalar  sonucunda SGK Ba kanl nca 
bir düzenleme yap lm  ve VHK  kadrolar n n da t m  kriterlere ba lanm t r. Ancak, bu kriterler 
de adil kriterler olmay p, fiilen bilgisayar kullan m n n göz önünde tutulmamas ndan dolay  
Sendikam z hukuki yollara ba vurmu tur. 

Sosyal Güvenlik Kurumu i  kolumuzda en fazla kadrola man n ya and  kurum olup, 
kadrola maya kar  davalar aç lm , eylem ve etkinler yap lm  ancak, tabanda yeteri kadar 
anlat lamad ndan sürekli ve merkezi hale getirilememi tir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu birimlerinde ya anan en büyük sorunlardan biri “turnike” lerdir. 
Siyasi ktidar taraf ndan hayat m z n her alan  kameralarla denetlenmekte iken i yerine giri  
ç k lar m z kameralar n yan  s ra turnikelerle denetlenmeye ba lam t r. SGK Ba kanl n n 1 Ekim 
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2010 tarihli genelgesi ile tüm SGK birimlerinde turnike ile fazla mesai denetim sistemi ba lat lm , 
Sendikam z taraf ndan söz konusu genelgenin iptali için dava aç lm t r. 

zmir SGK l Müdürlü ü’ndeki turnikelerin kald r lmas  için ba vuruda bulunulmu , 
Valili e tespitte bulundurulmu  ancak aç lan dava yerel mahkemede aleyhimize sonuçlanm t r. 
Yine Ankara Primsiz Ödemeler Genel Müdürlü ü’nde yürürlü e konulan turnike sisteminin ve fazla 
mesai ödemesinin bu sistem üzerinden yap lmas na kar  dava aç lm  olup bu dava da halen devam 
etmektedir. 

Sendikam z n bu konuda alm  oldu u eylem kararlar  da yeterince hayat bulmam  ve 
kitlesel ve merkezi hale dönü türülememi tir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununda disiplin cezas  alan memurlardan ek ödeme ve 
ikramiye kesintisi 5502 say l  yasa ve Anayasa Mahkemesi karar  çerçevesinde yap lmakta idi. 666 
say l  KHK ile kurum yasalar  uyar nca ödenen ek ödemlerin tamam  kald r lm  olup tamam  375 
say l  KHK kapsam nda ödenmeye ba lanm t r. 5502 say l  yasada ek ödemelere ili kin hükümler 
kald r ld ndan disiplin cezas  verilenlerden ek ödeme kesintisi yap laca na ili kin hükümlerde 
kald r lm t r.  

Bu dönemde örgütlenme hakk m z n kullan m na ili kin olarak en fazla sald r  Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba kanl  taraf ndan yap lm t r. Bursa, zmir, Kocaeli, Hatay ba ta olmak üzere 
pek çok ilde ube Yöneticilerimiz sürgün edilmi , üye ve yöneticilerimize cezalar verilmi tir.  

Hukuk sistemi ve dolay s yla bu alanda görev yapanlar egemenlere göre ekillendirilmekte, 
her siyasi iktidar kendi yarg s n  olu turmaktad r. Yakla k her on y lda bir Dan tay, Anayasa 
Mahkemesi, Say tay ve Yarg tay hem bürokratlar  hem de i leyi leri ile de i tirilmi , AKP de kendi 
yarg  sistemini son y llarda yerle tirmi tir. 

Bu ba lamda, Anayasa Mahkemesi, Dan tay, Yarg tay gibi Ba kanl klar n tüm bürokrasisi 
ve üyeleri de i tirilmi  AKP politikalar n  destekleyecek hakim, savc  ve yarg çlar ba kanl klara 
getirilmi tir.  

Oligar i içi çat malar da bu vesileyle daha da h z kazanm , HSYK’n n seçimleri ve 
yeniden olu turulmas nda hat safhaya ula m t r. Muhalif hakim, savc  ve yarg çlar YARGI SEN’in 
kurulu unu gerçekle tirmi ler ve hukuki platforma ta m lard r.  

4688 say l  yasa ile birlikte Tüm Yarg  Sen kapat lm , konu dava konusu edilmi  dava halen 
A HM’nde devam etmektedir. 4688 say l  yasa kapsam nda “Ceza infaz kurumlar nda çal an kamu 
görevlileri” örgütlenme kapsam  d nda b rak lm t r. nfaz koruma memuru ile Denetimde 
Serbestlik biriminde görevli doktor üyelerimiz üzerinden davalar aç lm  olup bu davalar da halen 
devam etmektedir. 

Bu dönemde, Adliye emekçilerinin özellikle ücretlerinin dü üklü ü konusunda çal malar 
yürütülmü , Adalet Hizmetleri Tazminat n n art r lmas  ve temel ücrete dahil edilmesi talebi öne 
ç kar lm t r. 

3717 say l  yasa ile ödenmekte olan Havuz Paralar n n yeniden düzenlenmesi sürecinde 
Sendikam z müdahil olmu , emekçilerin aleyhine düzenlemeleri kabul etmemi , Ana muhalefet 
Partisi kanal yla Anayasa Mahkemesine ta nmas n  sa lam t r. 

Adalet Bakanl  ile yap lan K K görü melerinde Büyük ehirlerden ba lamak üzere yol 
ücreti ödenmesi kararla t r lm , nüfusu 200,000’e kadar olan yerle im yerlerinde görev yapan 
emekçilere yol ücreti ödenmesi sa lanm t r. Ancak, Bakanl kta yetkili kaybetmi  olmam z ve 
yetkili sendikalar n bu konu üzerinde durmamalar ndan kaynakl  bu kazan mda gerilemeler 
ya anmaktad r. 

Adliyelerde görev yapan Müba ir kadrolar n n Yard mc  Hizmetler S n f nda 
say lmalar ndan kaynaklanan mali ve özlük sorunlar n çözümü, talep haline getirilmi , konu ile 
davalar aç lm t r. TBMM gündemine gelecek yarg ya ili kin yasa tasar lar na bu talebimizin 
eklenmesi ile ilgili imza kampanyalar  düzenlenmi  ve Ana muhalefet partisinin önerge vererek alt 
komisyonda taleplerimi ifade etmeleri sa lanm t r. 
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Yine, yarg  i yerlerinde s kl kla kar la t m z Hakim Savc  bask s  ile ilgili olarak farkl  
farkl  iller üzerinden somutlanan olaylara üyelerimiz üzerinden davalar aç lm t r. 

Adalet Bakanl  merkez binalar n giri  kap lar  ile yeni aç lan Adliyelere turnike ve X-Ray 
cihaz  ile denetim yap lmaya ba lanm  olup, sendikam z taraf ndan bu uygulama da dava konusu 
edilmi tir. 

kolumuzda özellikle Adliyeler, Dan tay ve Yarg tay da 4/C li personel istihdam  yap lm  
olup, hem 4/C li personelin üyelikleri hem de di er özlük ve mali sorunlar na ili kin davalar 
aç lmas  sa lanm t r. 

Özellikle, Nüfus Müdürlükleri örgütlülü ümüzü geni letebilece imiz bir alan olarak 
önümüzde durmakta olup Sendikam z n eylem ve etkinlikleri ile bu i yerlerindeki emekçiler 
yakla k 5-6 y ld r fazla mesai ücreti almaya ba lam  bulunmaktad rlar. Ancak, fazla mesai ücretleri 
zaten dü ük iken bir de bu ücretten gelir vergisi kesintisi yap lmaktad r. Sendikam z taraf ndan bu 
konuda bir dizi eylem ve etkinlik planlanm , hem idare mahkemelerinde hem de vergi 
mahkemesinde dava konusu yap lm t r. Aç lan davalar temyiz a amas nda devam etmektedir. 

çi leri Bakanl  Görevde Yükselme S navlar na ili kin yeni düzenlemeler yap lm  olup, 
hizmet y l n n yükseltilmesine ili kin düzenleme Sendikam z taraf ndan dava konusu edilmi tir.  

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile SGÜM, ÇASGEM ile  KUR Genel 
Müdürlükleri örgütlülük alan m zda bulunmaktad r. 

ÇSGB özellikle son y llarda personel say s n  art rm , di er kurumlardan Bakanl k Merkeze 
pek çok personel atamas  yap lm  ve kadrola ma yayg nla t r lm t r. 

ÇSGB merkez ve ta ra te kilat ndaki bu kadrola ma ile personele yönelik performans 
uygulamalar n n h zlanmas  yeni yeni hukuksuzluklar  ortaya ç karm t r. 

Bakanl k merkez binalar nda turnike sistemi ve kamera sistemi uygulanmaya ba lanm , 
özellikle i yeri temsilcilerimizin bildiri da t m  yapmalar na bizzat Müste ar taraf ndan engel 
olunmaya çal lm , i yeri panolar m z iste imiz d ndaki yerlere as lm t r. Çal ma hayat n  
düzenlemesi beklenen Bakanl kta Sendikal haklar m z n kullan m na ili kin bask lar 
olu turulmu tur. 

Sendikam za ve üyelerimize yönelik bask lar n  art ran ÇSGB, 2010 y l nda gerçekle tirdi i 
görevde yükselme s nav nda sorular  yanda  sendika üyelerine vermi , puanlama ve 
de erlendirmede hukuksuz davranm , s nav komisyonunda s nava kat lanlara yer vermi  velhas l 
haks zl k ve hukuksuzluk dolu bir s nav yapm t r. Sendikam z bu s nav n iptali ile dava açm  olup 
dava halen devam etmektedir. 

 KUR Genel Müdürlü ü de kadrola maya ili kin hukuk tan maz tutumunu devam 
ettirmektedir. Sendikam z hukuksuz olarak yap lan l Müdürü ve ube Müdürü atamalar n n iptali 
için dava açm , dava sonucu atamalar iptal edilmi  ancak Genel Müdürlük bu personeli ba ka 
müdür kadrolar na atayarak yeni yeni hukuksuzluk yapmay  sürdürmü tür. Sendikam z taraf ndan 
hukuki süreç takip edilmektedir. 

 Kur emekçilerinin ek ödemelerinin art r lmas na ili kin çal malar yap lm , Sözle meli 
personele ayn  oranda ek ödeme, ikramiye ve fazla mesai ödenmemesi üzerinden davalar aç lm  
olup, davalar devam etmektedir. 

 KUR l Müdürlükleri birimlerinde yeni i e ba layan, yakla k 2500 sözle meli uzman 
personelin performans  yeterli görülmeyenlerin hizmet aktine son verilece ini ili kin sözle me 
maddesinin iptali için dava aç lm t r. 

Ayr ca, i kolumuzdaki geli melere ili kin TBMM nezdinde yaz l  soru önergeleri 
haz rlanm , sözlü önergeler için Milletvekillerine bilgi notlar  haz rlanm , kanun teklifleri 
haz rlanm , Anayasa Mahkemesine götürülmesi gereken kanunlara ili kin iptalini istedi imiz 
maddeler ve gerekçeleri haz rlanarak Mecliste grubu bulunan partilere gönderilmi tir. 

5.Dönem içerisinde aç lan ve dönem içinde sonuçlanan davalar tablolar halinde a a da 
ç kar lm t r. 
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KURUM DAR  KURUL TOPLANTILARI 
 

Sendikam z n yetkili oldu u i yerlerinde 4688 say l  yasa gere i yap lan Kurum dari Kurul 
Toplant lar na kat lacak üyelerimizin tespiti yap larak, dönemsel toplant lar a a daki ekilde 
gerçekle tirilmi tir. 
 
2010 y l  Nisan ve Ekim Dönemi Kurum dari Kurul Toplant lar : 

Adalet Bakanl  K K Toplant s na Bal kesir ubemizden Levent TANCAN, Bursa 
Adliyesinden Fatih AKIN, zmir Adliyesinden Selma EN ve Ankara 1 Nolu ubemizden Vildan 
KESK N kat l m sa lam  ve taleplerimiz tutana a geçirilerek imzalatt r lm t r.  

D i leri Bakanl  K K Toplant lar na Muzaffer ÇEL KKOL, Bayram ALGAN ve Celal 
TUTCALI kat l m sa lam , taleplerimiz tutana a geçirilmi tir. 
 Kalk nma Bakanl  K K Toplant lar na Emin KARACA ve Fulya BAYRAKTAR kat l m 
sa layarak, taleplerimiz gündem yap p tutana a geçirmi lerdir. 
 Dan tay Ba kanl  Nisan Dönemi K K Toplant s na Sendikam z  temsilen Hac  ÖZKAN, 

ükrü BE TA  ve Osman Nuri MERTTÜRK kat lm lar ve taleplerimizi ifade etmi lerdir.  
 
2011 y l  Nisan ve Ekim Dönemi Kurum dari Kurul Toplant lar : 
 

Kalk nma Bankas  A  K K Toplant lar na, M. Emin KARACA ve Fatma Zekiye KINAY 
kat lm  ve taleplerimizi ifade etmi ler ve tutana a geçirerek imzalam lard r. 

D i leri Bakanl  2011/Nisan Dönemi K K Toplant s na Sendikam z  temsilen Muzaffer 
ÇEL KKOL, Suat NOKTA ve Gürsel BARLAS kat l m sa lam t r. 2011 May s döneminde yetkiyi 
kaybetti imizden dolay  2011 Ekim Dönemi K K Toplant s na Sendikam z kat lamam t r. 

Dan tay Ba kanl  2011/Nisan Dönemi K K toplant s ndan önce i yeri Temsilcili imiz ile 
görü erek Toplant ya kat lacak üyelerimiz belirlenmesi istenmi , Temsilcili imiz taraf ndan toplant  
için bildirilen isimler üzerinden Kuruma yaz  yaz larak toplant  günü ve saatinin belirlenmesi 
istenmi tir. Kurum taraf ndan toplant  günü ve saati belirlenmi , Genel Merkezimizce de i yeri 
temsilcilerimize bildirilmi  olmas na ra men; Metin GÖK, Ye im GÜRKALE ile Hac  ÖZKAN 
olarak görevlendirilen arkada lar m z Kurum dari Kurul Toplant s na Genel Merkezimize de bilgi 
vermeden kat lmam lard r. 

Dan tay Ba kanl  2011/Ekim dönemi Kurum dari Kurul Toplant s na Sendikam z  
temsilen ükrü BE TA , Hac  ÖZKAN ve Ayd n ÖZKAZANÇ kat lm lard r. Toplant  Kas m 
ay nda gerçekle tirilmi  ve yeri Temsilcili imizin belirledi i sorun ve talepler ba l klar halinde 
gündem yap l p görü üldü ü halde Raportörlü ünü i yeri temsilcili imizin üstelendi i toplant  
tutana  düzenlenmemi  ve imzalanmam t r. 
 
2012 y l  Nisan Dönemi Kurum dari Kurul Toplant lar : 
 

Kalk nma Bankas  A  ve Dan tay K K Toplant lar  faaliyet raporu haz rland nda halen 
gerçekle memi ti. Kurul Toplant lar na ayn  üyelerimiz kat l m sa layacaklard r. 
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SEND KAL-DEMOKRAT K HAK VE ÖZGÜRLÜKLER N KULLANIMINI KAR ISINDA 
AÇILAN/SONUÇLANAN DAVALAR 

  Dava Edilen 
Kurum Üye Ad  Dava Konusu/Dava Durumu 

1 

Adalet Bakanl    

Adalet Bakanl  birimlerine konulan kameralar n 
kald r lmas  için yapt m z ba vurunun reddi üzerine 
Ankara 13 dare Mahkemesinde açt m z dava red 
edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tayda devam 
etmektedir. 

2 

Adalet Bakanl  Hasan AYDIN 

Denetimde serbestlik biriminde görevli üyemizin 
üyeli inin kabul edilmemesinin iptali için açt m z 
dava Antalya 1 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

3 

Adalet Bakanl  Funda B ÇER 

4/B'li sözle meli olarak görev yapan üyemizin 632 
say l  KHK uyar nca kadroya atanmamas  i leminin 
iptali için Açt m z dava Antalya 3 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

4 Adalet Bakanl  
Özgül Erdem 
CO AR 

MTK Üyemize MTK için idari izin verilmemesi 
i leminin iptali için açt m z dava devam etmektedir.

5 
Adalet Bakanl  Edip B NB R 

ube Ba kan m z n Kütahya iline sürgün edilmesinin 
iptali için açt m z dava Diyarbak r 2 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

6 

Adalet Bakanl  Vildan KESK N 

Adalet Bakanl  Bilgi lem Daire Ba kanl nda 
ube Müdürü ve i yeri temsilcimizin Ankara 

Adliyesine sürgün edilmesine ili kin i lemin iptali 
için aç lan davan n kabulüne karar verilerek i lem 
iptal edildi. dare taraf ndan temyiz edilen dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

7 

Adalet Bakanl    

Adalet Bakan  Sadullah ERG N hakk nda Genel 
Kurul Karar m z do rultusunda 45/1 say l  
Genelgenin sohbet hakk  ile ilgili k sm n  
uygulamayarak görevini kötüye kullanmas ndan 
dolay  suç duyurusunda bulunuldu. Yap lan suç 
duyurusunun olumsuz sonuçlanmas  üzerine A r 
Ceza Mahkemesine itiraz edildi. 

8 
Adalet Bakanl  Turgay AKÇAY 

Hopa olaylar n  protesto eylemlerinde gözalt na 
al nan üyemizden Savc l k taraf ndan istenilen 
savunma dilekçesi haz rland . 

9 

Adalet Bakanl   Vildan KESK N 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava Ankara 14 dare Mahkemesince kabul edilerek 
i lemin iptaline karar verilmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay da devam etmektedir. 

10 

Adalet Bakanl   
Belgüzar 
KARABULUT 

yeri Temsilcimizin Adalet Bakanl  merkezden 
Ankara Adliyesine sürgün edilmesi i leminin iptali 
için açt m z dava Ankara 9 dare Mahkemesinde 
devam ederken üyemiz davadan çekilmek istemi , 
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dilekçesi üzerine davadan vazgeçilmi tir. 

11 
Adana Seyhan 
Kaymakam    

Seyhan Kaymakam  smail Hakk  DEVEL 'nin 
kendisiyle görü meye giden ube Yöneticilerimizi 
korumalar e li inde odas ndan ç karmas , hakaret 
etmesi, Sendikal faaliyetlerimizi yürütmemize engel 
olmas ndan dolay  suç duyurusunda bulunulmu tur. 

12 

Adana Valili i 
Abdürrahim 
ERDEM 

ube Yöneticimizin Alada  Malmüdürlü üne sürgün 
edilmesinin iptali için açt m z dava Adana 2 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. Duru mal  olarak 
aç lan davada duru maya kat l m sa lanm t r. 

13 Ankara 
Cumhuriyet 
Ba savc l  Gülsüm YILDIZ 

Gözalt na al narak tutuklanan ube Yöneticimiz 
hakk nda Ankara 11 A r Ceza Mahkemesinin 
2011/144 esas nosunda devam eden duru malara 
kat l m sa lanmakta ve dava takip edilmektedir. 

14 

Ankara 
Cumhuriyet 
Ba savc l    

Üye ve i yeri temsilcilerimiz Hüseyin GÖLPUNAR, 
Turgay AKÇAY, Fatma Ekin NAR N, Hac  
ÖZKAN' nda içinde bulundu u HOPA 
Eylemlerinden gözalt nda tutulan hakk nda aç lan 
dava Ankara 24 Asliye Ceza Mahkemesinin 
2011/1111 esas nosunda devam etmekte olup, 
duru malar na kat l m sa lanmakta dava takip 
edilmektedir. 

15 
Ankara 
Cumhuriyet 
Ba savc l    

3 ubat Torba Yasa eyleminden sonra içinde pek çok 
üye ve yöneticimizin bulundu u soru turma 
ba lat lm  olup, üyelerimizin emniyete ifadeye 
ça r lmalar  üzerine emniyette susma hakk  
kulland r lm t r. l d ndan talimatla savc l a 
ifadeye ça r lan üyelerimize ise ifade metni 
haz rlanarak gönderilmi tir. 

16 
Ankara 
Cumhuriyet 
Ba savc l  Civan YILDIRIM 

Ankara Adliyesi i yeri temsilcimiz Civan 
YILDIRIM' n polis taraf ndan tehdit edilmesine 
ili kin olarak suç duyurusunda bulunuldu. 

17 Ankara 
Cumhuriyet 
Ba savc l  

Deniz Derinyol 
DEM RC  

Ankarada Bat gül AH N ile ilgili yap lan eyleme 
müdahale eden kolluk güçlerince gözalt na al nan 
üyemiz hakk nda Ankara 2 Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2011/673 esas nosu ile aç lan davada 
duru malara kat l m sa lanarak dava takip 
edilmektedir. 

18 

Ankara Emniyet 
Müd.yetkilileri   

02 Haziran 2011 tarihinde Gülsüm YILDIZ ile ilgili 
yap lan bas n aç klamas  öncesinde Ankara çevik 
kuvvet ubesi yetkililerinin kanunsuz tutumu ile ilgili 
suç duyurusunda bulunulmu , takipsizlik karar  
verilmesi üzerine Sincan A r Ceza Mahkemesinde 
dava aç lm t r. 

19 
Ankara Valili i 

Döndü TAKA 
ÇINAR 

25 Ocak 2011 tarihli eylemde Ankara l Emniyet 
Müdürü, Müdür Yard mc s  ve görevliler hakk nda 
görevlerini kötüye kulland kalr  ve zor kullanma 
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yetkisine ili kin s n r n a lmas  sebepleriyle kamu 
davas  aç lmas  için suç duyurusunda bulundu. 

20 

Ankara Valili i 
Döndü TAKA 
ÇINAR 

25 Ocak 2011 tarihindeki eylemde l Emniyet Müdür 
Yard mc s  Kenan KABAK' n KESK Genel 
Ba kan m za hakaret etmesi üzerine suç duyurusunda 
bulunuldu. 

21 
Ankara Valili i Hac  ÖZKAN 

Hopa Olaylar n  protesto eylemi sonras nda ya anan 
gözalt  sürecine dair Emniyet yetkilileri hakk nda suç 
duyurusunda bulunuldu. 

22 
Ankara Valili i 

Hüseyin 
GÖLPUNAR 

Hopa Olaylar n  protesto eylemi sonras nda ya anan 
gözalt  sürecine dair Emniyet yetkilileri hakk nda suç 
duyurusunda bulunuldu. 

23 
Ankara Valili i Turgay AKÇAY 

Hopa Olaylar n  protesto eylemi sonras nda ya anan 
gözalt  sürecine dair Emniyet yetkilileri hakk nda suç 
duyurusunda bulunuldu. 

24 
Ankara Valili i Osman B ÇER 

Hopa Olaylar n  protesto eylemi sonras nda darp 
sonucu yaralanan Genel Ba kan m z ad na Emniyet 
yetkilileri hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. 

25 

Ankara Valili i   

1 Nisan TEKEL eyleminden sonra içinde çok say da 
üyemizin bulundu u dava Ankara 19 Asliye Ceza 
Mahkemesinin 2011/509 esas nosunda devam 
etmekte olup, duru malar na kat l m sa lanmakta ve 
dava takip edilmektedir. 

26 

Ankara Vergi 
Dairesi Ba k. Birsel ÖZGÜN 

yeri temsilcimizin 2010/1 say l  Ba bakanl k 
Genelgesi gerekçe gösterilerek SGK'nda geçici 
görevlendirilmesinin iptali için açt m z davada 
Ankara 16 dare Mahkemesince dava kabul edilerek 
görevlendirme i lemi iptal edilmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay da devam etmektedir. 

27 

Ayd n Valili i 
Mehmet 
UYGUNTÜRK 

Torba Yasa eyleminden dolay  Gençlik Sporda görev 
yapan Yönetim Kurulu üyemize verilen k nama 
cezas n n iptali için Ayd n dare Mahkemesinde 
aç lan dava devam etmektedir. 

28 

Ayd n Valisi-
Emniyet Müdürü   

3 ubat eylemini protesto etmek için yap lan bas n 
aç klamas na izin vermeyerek polis zoruyla 
engelleyen, Sendikal Faaliyet ve haklar n kullan m na 
engel olan Ayd n Valisi Hüseyin Avni CO  ve 
Emniyet Müdürü Tacettin KURT hakk nda 
görevlerini kötüye kullanmalar ndan dolay  suç 
duyurusunda bulunuldu. 

29 

Ba bakanl k   

2010/1 say l  SGK da geçici görevlendirmelere 
ili kin Ba bakanl k Genelgesinin iptali için Ankara 7 
dare Mahkemesinde açt m z dava devam 

etmektedir. 

30 Bursa SGK L 
Müdürü   

SGK l Müdürü Ramazan YILDIZ hakk nda TCK 
118 ve 257.maddelerini ihlal ederek örgütlenme 
hakk m z  ihlal etti inden dolay  kamu davas  
aç larak cezaland r lmas  için yap lan suç 
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duyurusunun red edilmesi üzerinde Bölge dare 
Mahkemesine itirazda bulunuldu. Verilen takipsizlik 
karar  üzerine A r Ceza Mahkesinde dava aç ld . 

31 Bursa Vergi 
Dairesi Ba kanl Gül BAYRAK 

yeri temsilcimizin Çekirge Vergi Dairesine sürgün 
edilmesi i leminin iptali için Bursa 1 dare 
Mahkemesinde açt m z dava devam etmektedir. 

32 
Bursa Vergi 
Dairesi Ba kanl Ekrem BAYRAK 

ube Disiplin Kurulu Üyemizin Nilüfer Vergi 
Dairesine sürgün edilmesi i leminin iptali için 
açt m z dava Bursa 1 dare Mahkemesinde devam 
etmekte iken üyemiz davadan çekilmek istemi , 
dilekçesine istinaden davadan vazgeçilmi tir. 

33 Diyarbak r Ba lar 
Kaymakaml    

Kaymakaml k giri ine konulan cihazlarla Parmak izi 
ile mesai takibi yap lmas n n iptali için açt m z 
dava Diyarbak r 1 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

34 

Erzincan Valili i Ya ar KIZILTU  

25 Kas m 2009 tarihinde TCK 260.maddesi ile 
yasaklanan greve kat lmalar  nedeniyle aç lan davaya 
ifade haz rland . Yap lan tüm duru malar na MYK 
düzeyinde kat l m sa land . 

35 Gelir daresi 
Ba kanl  Ali ÇALI KAN 

2010/May s müdür yard mc l  s nav  yaz l s n n 
iptali için Ankara 7 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

36 

Gelir daresi 
Ba kanl    

Bildiri da tan i yeri temsilcilerimizin nsan 
Kaynaklar  Grup Ba kan  ve Güvenlik Amiri 
taraf ndan fiili olarak engellenmesine kar  yetkililer 
hakk nda Suç duyurusunda bulunuldu. 2012/40006 
soru turma numaras  ile ba lat lan süreç devam 
etmektedir. 

37 
Gelir daresi 
Ba kanl  Figen AYDIN 

G B Merkez personeli olan ve Bas n ve Halkla 
li kiler Mü avirli i  Yeri Temsilcimizin 2010 gelir 

uzmanl n  kazanmas  üzerine Ankara Vergi Dairesi 
Ba kanl  Kavakl dere Vergi Dairesi Müdürlü üne 
sürgün edilmesi i leminin iptali için dava aç ld . 

38 

Gençlik Spor 
Genel Müdürlü ü   

Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Boks Federasyonu 
ba kan  Halil Caner DO ANEL  hakk nda kurumda 
usulsüzlükler yap lmas na olur verdi inden dolay  
görevini kötüye kullanmas  nedeniyle yap lan suç 
duyurusun reddi üzerine A r Ceza Mahkemesine 
itiraz edildi. 

39 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Hasan KARACA 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada, Ankara 14 dare Mahkemesi davay  red 
etmi tir. Karar temyiz edilmi  olup Dan tay da 
devam etmektedir. 

40 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Nedret CEBEC  

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada, Ankara 11 dare Mahkemesi davay  red 
etmi tir. Karar temyiz edilmi  olup Dan tay da 
devam etmektedir. 
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41 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Hasan KURT 

MYK üyesi iken kullanmad  y ll k izinlerin 
kulland r lmamas  i leminin iptali için açt m z 
davada Ankara 4 dare Mahkemesi davay  red 
etmi tir. Karar temyiz edilmi  olup Dan tay da 
devam etmektedir. 

42 

G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Haki NC  

Sendikam z n eylemine kat ld klar  gerekçesi ile 
üyelerimize dü ük sicil notu vermesinin iptali için 
açt m z davada Ankara 8 dare Mahkemesince Sicil 
notunun dü ürülmesinde geçerli somut bilgi 
sunulmad ndan i lem iptal edilmi tir. dare 
taraf ndan temyiz edilen dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

43 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Gülay KARAGÖZ

Sendikam z n eylemine kat ld klar  gerekçesi ile 
üyelerimize dü ük sicil notu vermesinin iptali için 
açt m z dava Ankara 1 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

44 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. 

H.Özlem 
ÖZDEM R 

Sendikam z n eylemine kat ld klar  gerekçesi ile 
üyelerimize dü ük sicil notu vermesinin iptali için 
açt m z dava Ankara 1 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

45 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. 

Nedime 
KORKMAZ 

Sendikam z n eylemine kat ld klar  gerekçesi ile 
üyelerimize dü ük sicil notu vermesinin iptali için 
açt m z dava Ankara 16 dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

46 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Süleyman AH N 

Sendikam z n eylemine kat ld klar  gerekçesi ile 
üyelerimize dü ük sicil notu vermesinin iptali için 
açt m z davada Ankara 17 dare Mahkemesince 
dava red edilmi  olup, temyiz etti imiz dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

47 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. 

Nihal 
KARLIKAYA 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava Ankara 5 dare Mahkemesince kabul edilerek 
i lemin iptaline karar verilmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay da devam etmektedir. 

48 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Leman K RAZ 

yeri temsilcimizin Denetim Müdürlü ünden 
Cumhuriyet VDM ne sürgün i leminin iptali için 
açt m z davada Ankara 15 dare Mahkemesi davay  
red etmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay da 
devam etmektedir. 

49 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Kenan AKBABA 

MYK üyemizin görevine ba lad ktan sonra eski 
görev yerinde i e ba lat lmamas  i leminin iptali için 
Ankara 10 dare Mahkemesinde açt m z dava red 
edildi. Temyiz etti imiz dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

50 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k Nermin ATE  

Denetmen olan üyemize üyelerimiz hakk nda 
düzenlenen raporda ceza önermemesinden dolay  
verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n iptali için 
açt m z dava kabul edilerek ceza iptal edildi. dare 
taraf ndan temyiz edilen dava Dan tay da devam 
etmektedir. 
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51 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k 

Serpil 
PARMAKSIZ 

Sendika temsilcisi olarak "idare üzerinde bask  
olu turma, bu dairede biz ne dersek o olur" 
eklindeki tutumu nedeniyle istenilen savunma 

dilekçesi haz rland . 

52 G B Ankara Vergi 
Dairesi B k Naci ARAR 

Sendika temsilcisi olarak "idare üzerinde bask  
olu turma, bu dairede biz ne dersek o olur" 
eklindeki tutumu nedeniyle istenilen savunma 

dilekçesi haz rland . 

53 G B Diyarbak r 
Vergi Dairesi B k Ahmet AKCEV Z 

ube Yöneticimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada Diyarbak r 3 dare Mahkemesi Yürütmeyi 
Durdurma Karar  vermi  olup dava devam 
etmektedir. 

54 
G B Diyarbak r 
Vergi Dairesi B k M.Halis B NTEPE

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada Diyarbak r 2 dare Mahkemesi " darenin salt 
takdir yetkisini kullanarak görev yeri de i tirmesinin 
hukuka ayk r  oldu u" gerekçesi ile Davay  kabul 
ederek i lemi iptal etti. 

55 G B Diyarbak r 
Vergi Dairesi B k M.Sabri GÜL 

ube Ba kan m z n sürgün i leminin iptali için aç lan 
davan n olumsuz sonuçlanmas  üzerine dava 
Dan tayda temyiz edilmi  olup devam etmektedir. 

56 G B stanbul 
Vergi Dairesi B k. Ümit ÜNGEN 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava stanbul 4 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

57 G B stanbul 
Vergi Dairesi B k. Dursun DO AN 

ube Ba kan m z n sürgünün iptali için açt m z 
dava stanbul 3 dare Mahkemesince red edilmi tir. 
Temyiz etti imiz dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

58 G B stanbul 
Vergi Dairesi B k. Ali YÜCEL 

Uygulama Grup Müdürlü üne yap lan yetki devri ile 
i yerinin de i tirilmesi i leminin iptali için açt m z 
dava stanbul 3 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

59 G B stanbul 
Vergi Dairesi B k. Fikret PEK EN 

yeri temsilcimizin i yeri de i ikli inin iptali için 
açt m z davada stanbul 2 dare Mahkemesince 
dava red edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay 
da devam etmektedir. 

60 G B stanbul 
Vergi Dairesi B k. Abidin SIRMA 

MYK Üyemizin i ten at lmas na ili kin i lemin iptali 
için aç lan davada idarenin i lemi iptal etmesi üzerine 
Mahkemece karar verilmesine yer olmad na karar 
verildi. 

61 G B K rklareli 
Vergi Dairesi B k Sait EM R 

28-29 Mart Grev ve Ankara Eylemi nedeniyle 
istenilen savunma haz rlanm t r. 

62 G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k Leyla SEZEN 

ube Yönetim Kurulu Üyemize haftal k bir gün 
sendikal iznini kulland rmayan Vergi Dairesi Ba k 
hakk nda açt m z tazminat davas  .Urfa dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

63 G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k Leyla SEZEN 

KESK Kad n Yürüyü üne kat ld  gerekçesi ile 
verilen k nama cezas n n iptali için açt m z davada, 

.Urfa dare Mahkemesi davay  red etmi tir. Temyiz 
etti imiz dava Dan tay da devam etmektedir. 
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64 
G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k Ahmet ERDEM 

ube Yönetim Kurulu Üyemizie haftal k bir gün 
sendikal izin verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesince kabul edilerek 
i lem iptal edilmi tir. dare taraf ndan temyiz edilen 
dava Dan tay da devam etmektedir. 

65 
G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k Leyla SEZEN 

ube Yönetim Kurulu Üyemize haftal k bir gün 
sendikal izin verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesince kabul edilerek 
i lem iptal edilmi tir. dare taraf ndan temyiz edilen 
dava Dan tay da devam etmektedir. 

66 G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k Ahmet ERDEM 

ube Yönetim Kurulu Üyemize haftal k bir gün 
sendikal iznini kulland rmayan Vergi Dairesi Ba kan  
hakk nda açt m z tazminat davas  .Urfa dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

67 

G B anl urfa 
Vergi Dairesi B k   

ube Yönetim Kurulu üyelerimize 4688 say l  yasaya 
ayk r  olarak haftada bir gün izin kulland rmayan 
Vergi Dairesi Ba kan  Cuma SA LAM hakk nda suç 
duyurusunda bulunulmu , soru turma izni 
verilmemesi üzerine Siverek A r Ceza 
Mahkemesinde dava aç lm t r. 

68 G B Zonguldak 
Vergi Dairesi B k. Nil TÜFEKÇ  

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada Zonguldak dare Mahkemesi davay  kabul 
ederek i lemi iptal etmi tir. dare taraf ndan temyiz 
edilen dava Dan tay da devam etmektedir. 

69 Gümrük ve 
Ticaret Bakanl  Meryem ÇA  

Demokratik Haklar n  kullanan üyemizin 
memuriyetten at lmas  i leminin iptali için zmir 2 
dare Mahkemesinde açm  oldu umuz dava devam 

etmektedir. 

70 çi leri Bakanl  Bülent KAYA 

GBT kayd n n silinmesi için yap lan ba vurunun 
reddi üzerine aç lan davada Dan tay taraf ndan da 
davan n red edilmesi üzerine Karar Düzeltme 
talebinde bulunuldu. 

71 

zmir Valili i Meryem ÇA  

Gümrük Müdürlü ünce zinsiz il d na ç kt  
gerekçesiyle verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n iptali 
için aç lan davada, zmir 4 dare Mahkemesi davay  
kabul ederek, cezay  iptal etmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay'da temyiz a amas nda 
devam etmektedir. 

72 

zmir Valili i Meryem ÇA  

Gümrük Müdürlü ünce izinsiz i e gelmedi i 
gerekçesi ile verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n iptali 
için aç lan dava zmir 4 dare Mahkemesi davay  
kabul ederek cezay  iptal etmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tayda temyiz a amas nda 
devam etmektedir. 

73 
zmir Valili i 

Mustafa 
BERBERO LU 

yeri temsilcimize verilen K nama Cezas n n iptali 
için açt m z dava zmir 4 dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

74 zmir Valili i 
Mustafa 
BERBERO LU 

yeri temsilcimizin zmir Gümrük Saymanl ndan 
Güzelbahçe Malmüdürlü üne sürgününün iptali için 
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zmir 2 dare Mahkemesinde açt m z dava devam 
etmektedir. 

75 

Karaman Valili i   

Valilik ve Defterdarl k birimlerine konulan 
Kameralar n kald r lmas  için açt m z dava Konya 2 
dare Mahkemesi taraf ndan red edildi. Temyiz 

etti imiz dava Dan tayda devam etmektedir. 

76 
Kars Valili i nan ERCAN 

25 ubat eyleminde 2911 say l  yasaya muhalefet 
ettiklerinden dolay  aç lan davaya yaz l  savunma 
haz rland . 

77 K z ltepe 
Kaymakaml  

eyhmus 
AKBABA 

ube Ba kan m za kat ld  bas n aç klamas  
nedeniyle verilen Ayl ktan kesme Cezas n n iptali 
için açt m z dava Mardin dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

78 Kocaeli Valili i   
Kameralar n kald r lmas  için açt m z dava Kocaeli 
2 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

79 

Kocaeli Valili i 
Döndü TAKA 
ÇINAR 

Kocaeli Dilovas nda yap lan eylem sonras nda 2911 
say l  yasaya muhalefet gerekçesi ile Döndü TAKA 
ÇINAR hakk nda Gebze Asliye Ceza Mahkemesinde 
aç lan dava takip edilmekte, duru malar na kat l m 
sa lanmaktad r. 

80 

Malatya Valili i Yusuf POLAT 

yeri temsilcimizin Malatya merkez ilçe Nüfus 
Müdürlü ünden Pütürge lçe Nüfus müdürlü üne 
sürgün edilmesi i leminin iptali için Malatya dare 
Mahkemesinde açt m z dava devam etmektedir. 

81 

Mersin Valili i Yusuf KAYA 

15 Aral k 2008 tarihinde düzenlenen Me aleli 
Yürüyü  eylemi nedeniyle 2911 say l  yasaya 
muhalefet ettikleri gerekçesi ile Ceza Mahkemesince 
verilen ceza Yarg tayda temyiz edildi. 

82 

Samsun Valili i Kadir ATICI 

25 Kas m Grevi nedeniyle Gençlik Spor l 
Müdürlü ünce verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n 
iptali için aç lan davada Samsun 2 dare 
Mahkemesince dava kabul edilerek, ceza iptal 
edilmi tir. dare taraf ndan temyiz edilen dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

83 

Samsun Valili i Hamdi UZUN 

25 Kas m Grevi nedeniyle Gençlik Spor l 
Müdürlü ünce verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n 
iptali için aç lan davada Samsun 2 dare 
Mahkemesince dava kabul edilerek, ceza iptal 
edilmi tir. dare taraf ndan temyiz edilen dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

84 

Samsun Valili i 
Dursun Ali 
SAVA  

26 Kas m Grevi nedeniyle Gençlik Spor l 
Müdürlü ünce verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n 
iptali için aç lan davada Samsun 1 dare 
Mahkemesince dava red edilmi tir. Sendikam zca 
temyiz edilmi  olup devam etmektedir. 

85 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Nesimi Y T 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada, Ankara 2 dare Mahkemesi davay  red 
etmi tir. Karar temyiz edilmi  olup Dan tay da 
devam etmektedir. 
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86 
SGK Ankara l 
Müdürlü ü Hasan AK L 

i yeri temsilcimizin merkez kadrosundan Ankara l 
Müdürlü ü kadrosuna atanmas  i leminin iptali için 
açt m z davada Ankara 9 dare Mahkemesi davay  
red etmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tayda 
devam etmektedir. 

87 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Güngör TUNCER 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava yerel mahkemece red edilmi tir. Temyiz 
etti imiz dava Dan tay da devam etmektedir. 

88 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Ahmet TURAN 

2004 Newroz eyleminde tertip komitesinde yer alan 
ube Ba kan m z n 2911 say l  yasaya muhalefet 

ettikleri gerekçesi ile verilen ceza Yarg tayda temyiz 
edildi. 

89 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Serpil AKPINAR 

21 Aral k Grevi nedeniyle istenilen savunma 
dilekçesi haz rland . darenin verdi i uyarma 
cezas na itiraz dilekçesi haz rland . Merkez Disiplin 
Kurulunda ise ceza kald r ld . 

90 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Deniz AKIL 

21 Aral k Grevi nedeniyle istenilen savunma 
dilekçesi haz rland . darenin verdi i uyarma 
cezas na itiraz dilekçesi haz rland . Merkez Disiplin 
Kurulunda ise ceza kald r ld . 

91 SGK Ankara l 
Müdürlü ü Murat YAZIRLI 

21 Aral k Grevi nedeniyle istenilen savunma 
dilekçesi haz rland . darenin verdi i uyarma 
cezas na itiraz dilekçesi haz rland . Merkez Disiplin 
Kurulunda ise ceza kald r ld . 

92 SGK Antalya l 
Müdürlü ü Remzi YILDIZ 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava Antalya 1 dare Mahkemesince red edilmi tir. 
Temyiz etti imiz dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

93 SGK Bursa l 
Müdürlü ü erafettin Ç ÇEK 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 3 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

94 SGK Bursa l 
Müdürlü ü Sinan YILDIRIM 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 1 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

95 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Süheyla 
OKUMU  

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 1 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

96 

SGK Bursa l 
Müdürlü ü ahizer SALAY 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 3 dare Mahkemesince Sendikan n eylemine 
kat lan personelin performans n n dü ük olarak 
de erlendirilemeyece i gerekçesi ile dava kabul 
edilerek i lem iptal edildi. 

97 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Tunç Bülent 
ÖZBEK 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 2 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
267 

98 SGK Bursa l 
Müdürlü ü Alper EN 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 3 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

99 SGK Bursa l 
Müdürlü ü Leyla YILMAZ 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 1 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

100 SGK Bursa l 
Müdürlü ü inasi TATAR 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 1 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

101 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Emine Ye im 
PEKBOYAYAN 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 2 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

102 SGK Bursa l 
Müdürlü ü I k ÖZTÜRK 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 2 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

103 SGK Bursa l 
Müdürlü ü Necdet SELÇUK 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 3 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

104 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Emine Ye im 
PEKBOYAYAN 

SGK önünde bas n aç klamas na kat ld ndan dolay  
2011/1 ikramiye kesintinin iptali için açt m z dava 
Bursa 2 dare Mahkemesince kabul edilerek i lemin 
iptaline karar verildi. 

105 

SGK Bursa l 
Müdürlü ü Alper EN 

ube Yönetim Kurulu Üyemizin haftal k izin 
gününün de i tirilmesi i leminin iptali için açt m z 
davada Bursa 1 dare Mahkemesince "Örgütlenme 
faaliyetlerinin yürütülmesi bak m ndan Sendikal izin 
gününün Sendika ubesi taraf ndan belirlenmesi 
gerekti i" görü üyle dava kabul edilerek i lem iptal 
edildi 

106 

SGK Bursa l 
Müdürlü ü Alper EN 

Sendikam z n el ilan n  da tt  gerekçe gösterilerek 
verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n iptali için 
açt m z davada Bursa 1 dare Mahkemesince 
"Sendikan n karar  do rultusunda bas lan el ilan n n 
da t m n n sendikal faaliyet oldu u ve bu gerekçe ile 
verilen cezan n hukuka ayk r  oldu u" gerekçesi ile 
dava kabul edilerek i lem iptal edilmi tir. 

107 SGK Bursa l 
Müdürlü ü Alper EN 

Sendikal faaliyet nedeniyle 2011/2 dönemi ikramiye 
kesintisinin iptali için açt m z dava Bursa 3 dare 
Mahkemesince kabul edilerek i lemin iptaline karar 
verilmi tir. 

108 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Emine Ye im 
PEKBOYAYAN 

Sendikal faaliyet nedeniyle 2011/2 dönemi ikramiye 
kesintisinin iptali için açt m z dava Bursa 2 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

109 SGK Bursa l 
Müdürlü ü inasi TATAR 

ube Yöneticimizin Mudanya SGM'ne geçici görevle 
sürgün edilmesi i leminin iptali için açt m z dava 
Bursa 3 dare Mahkemesinde devam etmektedir. 
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110 SGK Bursa l 
Müdürlü ü 

Tunç Bülent 
ÖZBEK 

3 Kas m tarihinde SGK önünde yapt m z bas n 
aç klamas na kat ld ndan dolay  K D cezas  
istemiyle istenilen savunma haz rland . 

111 SGK Diyarbak r l 
Müdürlü ü Metin TEKE  

21 Aral k Grevi nedeniyle istenilen savunma 
dilekçesi haz rland  

112 SGK Diyarbak r l 
Müdürlü ü Metin TEKE  

14 Ekim 2011 Me aleli Yürüyü  eylemine ili kin 
istenilen savunma dilekçesi haz rland  

113 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Celal ASLAN 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle verilen uyarma 
cezas n n iptali için açt m z dava Hatay dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

114 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Süleyman ÜS 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle verilen uyarma 
cezas n n iptali için açt m z dava Hatay dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

115 SGK Hatay l 
Müdürlü ü 

Neslihan 
BOSTANCI 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle verilen uyarma 
cezas n n iptali için açt m z dava Hatay dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

116 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Ferhat ÇABUKEL 

Sendikal faaliyetleri nedeniyle verilen uyarma 
cezas n n iptali için açt m z dava Hatay dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

117 SGK Hatay l 
Müdürlü ü 

Neslihan 
BOSTANCI 

Sendikal faaliyet nedeniyle ikramiye kesintisinin 
iptali için açt m z dava Hatay dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

118 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Süleyman ÜS 

Sendikal faaliyet nedeniyle ikramiye kesintisinin 
iptali için açt m z dava Hatay dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

119 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Celal ASLAN 

Sendikal faaliyet nedeniyle ikramiye kesintisinin 
iptali için açt m z dava Hatay dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

120 SGK Hatay l 
Müdürlü ü Ferhat ÇABUKEL 

Sendikal faaliyet nedeniyle ikramiye kesintisinin 
iptali için açt m z dava Hatay dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

121 
SGK zmir l 
Müdürlü ü Sat lm  LKYAZ 

yeri Temsilcimizin, yeni kurulan SSGM ler gerekçe 
gösterilerek il d na sürgün edilmesinin iptali için 
aç lan davada zmir 3 dare Mahkemesince dava 
kabul edilerek i lem iptal edilmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay da devam etmektedir.  

122 SGK zmir l 
Müdürlü ü Ali R za ERO LU

ube yöneticimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada zmir 1 dare Mahkemesince Yürütmeyi 
Durdurma Karar  verilmi  olup dava devam 
etmektedir. 

123 SGK zmir l 
Müdürlü ü Metin ERÖZCAN 

ube Yöneticimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada zmir 2 dare Mahkemesi Yürütmeyi 
Durdurma Karar  vermi  olup dava devam 
etmektedir. 

124 SGK zmir l 
Müdürlü ü Ali R za ERO LU

ube Yöneticimizin sürgününün iptali için açt m z 
davada zmir 2 dare Mahkemesi Yürütmeyi 
Durdurma Karar  vermi  olup dava devam 
etmektedir. 
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125 SGK zmir l 
Müdürlü ü 

Hasan Fehmi 
GÜNAL 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava zmir 4 dare Mahkemesinde devam etmektedir.

126 SGK zmir l 
Müdürlü ü ükrü D NÇEL 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava zmir 4 dare Mahkemesinde devam etmektedir.

127 
SGK zmir l 
Müdürlü ü   

SGK l Müdürü Mustafa KESK N hakk nda TCK 
118 ve 257.maddelerini ihlal ederek örgütlenme 
hakk m z  ihlal etti inden dolay  kamu davas  
aç larak cezaland r lmas  için suç duyurusunda 
bulunuldu. 

128 

SGK Kocaeli l 
Müdürlü ü Gülizar ATE  

ube Yöneticimizin Çay rova SGM'ne sürgünün 
iptali için kendisinin açt  davaya müdahil olunmu , 
yap lan görü meler sonucu i lem iptal edilmi tir. 
Kocaeli 1 dare Mahkemesi davan n esas  hakk nda 
karar verilmesine yer olmad na karar vermi tir. 
dare taraf ndan temyiz edilen dava Dan tay da 

devam etmektedir. 

129 

SGK Manisa l 
Müdürlü ü Serhat ÖZTÜRK 

25 Kas m Grevi nedeniyle SGK l Müdürlü ünce 
verilen uyarma cezas ndan dolay  ek ödeme 
verilmemesinin iptali için aç lan davay  Manisa dare 
Mahkemesi red etmi , Bölge dare Mahkemesine 
yapt m z itirazda kabul edilmeyerek karar 
kesinle ti inden A HM'ne yapt m z ba vuru kabul 
edilmi  olup dava A HM de devam etmektedir. 

130 

SGK Manisa l 
Müdürlü ü 

Mehmet 
TANRIÖVER 

26 Kas m Grevi nedeniyle SGK l Müdürlü ünce 
verilen uyarma cezas ndan dolay  ek ödeme 
verilmemesinin iptali için aç lan davay  Manisa dare 
Mahkemesi red etmi , Bölge dare Mahkemesine 
yapt m z itirazda kabul edilmeyerek karar 
kesinle ti inden A HM'ne m z ba vuru kabul 
edilmi  olup dava A HM de devam etmektedir. 

131 
SGK Manisa l 
Müdürlü ü lyas ATA  

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen uyarma cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava Manisa dare Mahkemesince red edilmi tir. 
Manisa Bölge dare Mahkemesine yapt m z itiraz 
da red edilmi  olup dava A HM ne ta nm t r.  

132 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Cemal AH N 

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

133 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Veysel 
YURDABAYRAK

27 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

134 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Süleyman 
RA BETL  

28 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

135 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Müslüm ÖCAY 

29 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

136 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Cemal AH N 

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas n n 
iptali için açt m z dava .Urfa dare Mahkemesince 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
270 

kabul edilerek i lemin iptaline karar verilmi tir. 

137 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Veysel 
YURDABAYRAK 

27 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas n n 
iptali için açt m z dava .Urfa dare Mahkemesince 
kabul edilerek i lemin iptaline karar verilmi tir. 

138 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Süleyman 
RA BETL  

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas n n 
iptali için açt m z dava .Urfa dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

139 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Müslüm ÖCAY 

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas n n 
iptali için açt m z dava .Urfa dare Mahkemesince 
kabul edilerek i lemin iptaline karar verilmi tir. 

140 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Ömer AH N 

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için açt m z 
dava .Urfa dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

141 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Ömer AH N 

26 May s Grevi nedeniyle verilen k nama cezas n n 
iptali için açt m z dava .Urfa dare Mahkemesince 
kabul edilerek i lemin iptaline karar verilmi tir. 

142 

SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Feridun 
KARAMAN 

Newroz tertip komitesi üyesi olarak 2911 say l  
yasaya muhalefet, Cenaze törenine kat lmak, 
Demokrasi Platformu eylemine kat lmak, KESK li 
tutuklular Serbet B rak ls n ba l kl  oturma eylemine 
kat lmak gibi demokratik haklar n  kullanmas ndan 
dolay  ba lat lan soru turmada savunma haz rland . 

143 
SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Müslüm ÖCAY 

Cenaze törenine kat lmak, Demokrasi Platformu 
eylemine kat lmak, KESK li tutuklular Serbest 
B rak ls n ba l kl  oturma eylemine kat lmak gibi 
demokratik haklar n  kullanmas ndan dolay  
ba lat lan soru turmada savunma haz rland . 

144 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü Müslüm ÖCAY 

Gerilla cenazesine kat ld ndan dolay  verilen 
k nama cezas na itiraz dilekçesi haz rland . 

145 SGK anl urfa l 
Müdürlü ü 

Feridun 
KARAMAN 

Gerilla cenazesine kat ld ndan dolay  verilen 
k nama cezas na itiraz dilekçesi haz rland . 

146 

SGK anl urfa l 
Müdürlü ü   

26 May s Grevi nedeniyle soru turma ba latan l 
Müdürü Nurettin NACAR, üyelerimizi ça rarak 
Sendikam zdan istifa ederlerse ceza vermeyece ini 
ifade ederek, üyelerimizi tehdit etmesi üzerine 
hakk nda suç duyurusunda bulunulmu , soru turma 
izni verilmemesi üzerine de Siverek A r Ceza 
Mahkemesinde dava aç lm t r. 

147 
SGK Trabzon l 
Müdürlü ü Necmi UZUNER 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen uyarma cezas ndan 
dolay  ek ödeme verilmemesinin iptali için Trabzon 
dare Mahkemesinde açt m z dava kabul edilerek 

kesintileri geri ödenmi tir. dare taraf ndan temyiz 
edilen dava Dan tay da devam etmektedir. 

148 SGK Zonguldak l 
Müdürlü ü H.An l ÇET N 

SGK E-Postas n  sendikal ve siyasal mesajlar için 
kulland ndan dolay  istenilen savunma dilekçesi 
haz rland . 

149 SGK Zonguldak l 
Müdürlü ü H.An l ÇET N 

SGK l Müdürlü ünce Sendika Yöneticisi olarak 
yapt  bas n aç klamas na ili kin istenilen savunma 
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dilekçesi haz rland . 

150 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

Zonguldak SGK l Müdürlü ünün sendikal 
faaliyetleri belirleyen genelgesinin iptali için 
açt m z dava Zonguldak dare Mahkemesi 
taraf ndan red edilmi tir. Temyiz etti imiz dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

151 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

ubelerin yaz malarda muhatap al nmayarak Ankara 
1 Nolu ubenin ba vurusunun reddi üzerine Ankara 
16 dare Mahkemesinde açt m z dava kabul 
edilerek idarenin i lemi iptal edilmi tir. 

152 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

Ankara 1 Nolu ube i yeri temsilcilerinin yetkili 
sendika olmad m z gerekçesi ile kabul edilmemesi 
için açt m z dava Ankara 9 dare Mahkemesinde 
red edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay da 
devam etmektedir. 

153 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

2010 Ta ra Te kilat  Yönetmeli i'nin SSGM 
olu turulmas  ba ta olmak üzere hak kayb na neden 
olan maddelerinin iptali için açt m z dava Dan tay 
2.Dairesinde devam etmektedir. 

154 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

Disiplin cezalar ndan ek ödeme kesintisi yap laca na 
dair iç genelgesinin iptali için Dan tay 11 Dairesinde 
açt m z dava devam etmektedir. 

155 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

zmir MTK Üyesine MTK kat l m  için idari izin 
verilmemesi i leminin iptali için zmir 3 dare 
Mahkemesinde açt m z dava devam etmektedir. 

156 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl    

zmir SGK bina giri lerindeki Turnikelerin 
kald r lmas  için açt m z davada zmir 1 dare 
Mahkemesi davay  red etmi tir. Temyiz etti imiz 
dava Dan tay da devam etmektedir. 

157 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl  Sema YÜKSEL 

yeri temsilcimize SGK l Müdürlü ü taraf ndan 
sistemli ekilde idari bask  yap lmas ndan dolay  
aç lan manevi tazminat davas  devam etmektedir. 

158 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl  

Feridun 
KARAMAN 

ube Yöneticimizin Urfada yap lan bas n 
aç klamas na kat ld ndan dolay  verilen K nama 
Cezas n n iptali için açt m z dava .Urfa dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

159 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl  Müslüm ÖCAY 

ube Yöneticimizin Urfada yap lan bas n 
aç klamas na kat ld ndan dolay  verilen K nama 
Cezas n n iptali için açt m z dava .Urfa dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

160 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl  Sad k ERAYDIN 

Torba Yasa eylemi nedeniyle verilen Uyarma Cezas  
ve Ek Ödeme Kesintisinin iptali için açt m z dava 
Ayd n dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

161 
Sosyal Güvenlik 
Kurumu 
Ba kanl  

brahim 
SEDEFO LU 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava stanbul 4 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

162 Sosyal Güvenlik 
Kurumu 

Hasan Hüseyin 
ÜNEL 

Manisa SGK yeri temsilcimizin geçici 
görevlendirme i leminin iptali için açt m z dava 
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Ba kanl  devam etmektedir. 

163 T.  Kur Genel 
Müdürlü ü Hatice ALAKU  

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava Adana 1 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

164 T.  Kur Genel 
Müdürlü ü Senan YILDIZ 

yeri temsilcimizin sürgününün iptali için açt m z 
dava Ankara 16 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

165 T.  Kur Genel 
Müdürlü ü  

Ahmet Ersun 
GENÇ 

Sendikam z n görevde yükselme s nav  sonuçlar n  
kurumun sitesinden duyurmas na kar n sendikam za 
ve kendi ki ili ine yönelik hakaret eden Besim EV Z 
hakk nda suç duyurusunda bulunuldu. 

166 Türkiye Hükümeti Tayyar 
KARACAO LU 

Mardin Defterdarl ’nda Milli Emlak Denetmeni 
olarak görev yapan üyemiz üzerinden 659 say l  
KHK ile Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenleri 
tenzili rütbe ile Defterdarl k uzman  olarak resen 
atayan düzenlemenin iptali için A HM’ne ba vuru 
yap ld . 

167 Türkiye Hükümeti Mustafa AYAR 

Antalya Vergi Dairesi Ba kanl nda görev yapan ve 
gelir uzman  kadrosunda bulunan ube Ba kan m z 
üzerinden, 666 KHK ile yarat lan merkez ta ra 
uzmanlar  aras ndaki ücret ve özlük haklar na ili kin 
hak kayb  yaratan düzenlemelerin iptali için A HM 
ba vurusu yap ld . 

168 Türkiye Hükümeti Mehmet ALYÜZ 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen disiplin cezalar n n 
ve ek ödeme kesintilerinin iptali için yapt m z 
ba vurunun kabul edildi ine dair A HM Yaz  leri 
Müdürlü ü yaz l  bilgi verdi. 

169 Türkiye Hükümeti Sad k ERAYDIN 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen disiplin cezalar n n 
ve ek ödeme kesintilerinin iptali için yapt m z 
ba vurunun kabul edildi ine dair A HM Yaz  leri 
Müdürlü ü yaz l  bilgi verdi. 

170 Türkiye Hükümeti Cüneyt 
DA A AN 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen disiplin cezalar n n 
ve ek ödeme kesintilerinin iptali için yapt m z 
ba vurunun kabul edildi ine dair A HM Yaz  leri 
Müdürlü ü yaz l  bilgi verdi. 

171 Türkiye Hükümeti Hac  Ali BOZTA

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen disiplin cezalar n n 
ve ek ödeme kesintilerinin iptali için yapt m z 
ba vurunun kabul edildi ine dair A HM Yaz  leri 
Müdürlü ü yaz l  bilgi verdi. 

172 Türkiye Hükümeti Taylan GÜMÜ  

Ankara Vergi Dairesi Ba kanl  taraf ndan fazla 
mesaiye b rak lmamas  nedeniyle u rad  kay plar n 
kar lanmas  için iç hukuk yollar n n olumsuz 
sonuçlanmas  üzerine A HM ba vurusu yap ld . 

173 Türkiye Hükümeti Ali ÇELEB  4 ubat eylemi nedeniyle verilen uyarma cezas n n 
iptali için A HM'ne yapt m z ba vuru kabul edildi. 

174 Türkiye Hükümeti Kemal GÖÇMEN 
14 Nisan 2009 eylemimiz nedeniyle verilen uyarma 
cezas n n iptali için yap lan A HM ba vurumuz kabul 
edildi. 
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175 Türkiye Hükümeti Abdülkadir 
BAYDUR 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

176 Türkiye Hükümeti Selma 
TANRISEVEN 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

177 Türkiye Hükümeti Süreyya U AKLI 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

178 Türkiye Hükümeti Ali SAVA  25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

179 Türkiye Hükümeti Ersin UYAR 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

180 Türkiye Hükümeti Özlem ZERENER 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

181 Türkiye Hükümeti Y ld r m USLU 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

182 Türkiye Hükümeti Ay e Arma an 
ERSAN 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

183 Türkiye Hükümeti Nuriye TUNCAR 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

184 Türkiye Hükümeti Güler METE 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

185 Türkiye Hükümeti Muharrem 
S VR LER 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

186 Türkiye Hükümeti Gülsen 
MUTLUAY 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

187 Türkiye Hükümeti Ayhan 
ESMERO LU 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

188 Türkiye Hükümeti Oya UZUN 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

189 Türkiye Hükümeti Nalan PEYN RC  25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

190 Türkiye Hükümeti C.Bahar ÖZTÜRK 
SERT 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

191 Türkiye Hükümeti Selami YAMAN 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

192 Türkiye Hükümeti Fikret PEK EN 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

193 Türkiye Hükümeti Serhat ÖZTÜRK 25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

194 Türkiye Hükümeti Mehmet 
TANRIÖVER 

25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

195 Türkiye Hükümeti lyas ATA  25 Kas m Grevi nedeniyle verilen K nama Cezas n n 
iptali için yap lan A HM ba vurusu kabul edildi. 

196 Türkiye Hükümeti

Sinan TUNÇ 

Valilik taraf ndan yasakl  yer ilan edilen parkta bas n 
aç klamas  yapt klar ndan dolay  kesilen dari Para 
Cezas  Sulh Ceza Mahkemesi karar yla 
kesinle ti inden PC'nin iptali için A HM'ne ba vuru 
yap lm t r. 
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197 Türkiye Hükümeti

Ercan ERDO AN, 
Fikret ASLAN, 
Kezban 
TUNÇYÜREK, 
Lütfi KARA, 
Nedime 
KORKMAZ, 
Nilgün PIÇAK, 
Pirzamettin 
TÜRK, Sabriye 
TA , Ali KAYA, 
Amil K RMAN, 
Zübeyde KILIÇ, 
H.Erdinç 
KAHRAMAN, 
smail 

AYDO DU, 
Ekrem ARAS, 
Ersoy DUMAN, 
Yusuf UYAN, 

4 Mart 2005 eylemi nedeniyle Ankara Defterdarl  
taraf ndan verilen uyarma ve k nama cezalar  iç 
hukuk yollar ndan sonra A HM'ne götürülmü tür. 
Avrupa nsan Haklar  Mahkemesinin kesin karar  ile; 
Avrupa nsan Haklar  Sözle mesinin 35.maddesinde 
ülkelerin iç hukuklar nda dava yolunun 
tükenmesinden sonra 6 ay içinde ba vuru yap lmas  
gerekti i eklinde oldu undan, ba vurular m z n usul 
aç s ndan de erlendirilerek kabul edilmedi i 
yönündedir. A HM karar nda, Uyarma ve K nama 
Cezalar na kar  iç hukukta sadece itiraz 
düzenlendi inden ve dava açma hakk  
düzenlenmedi inden dolay , idarenin itiraza cevap 
verilmesinden sonra 6 ay içinde A HM nezdinde 
dava aç lmas  gerekti inden dolay , sözle me 
maddesinde belirtilen sürecin izlenmemesi nedeniyle 
A HM ba vurular m z red edilmi tir. 

198 Türkiye Hükümeti

Ak n MAN, 
Sedat ALTUN, 

Necmettin ARAZ, 
Hasan TURANLI 

BES Kocaeli ube Yöneticilerimize Kocaeli 
Defterdarl  taraf ndan KESK taraf ndan ç kar lm  
olan 1 May s 2004 afi lerini Vergi Dairelerinin 
duvarlar na ast klar  için verilen uyarma cezalar n n 
iptai için A HM'e yap lan ba vurular kabul edilmi  
ve A HM taraf ndan dava kabul edilerek Hükümet 
mahkum edilmi tir. 

199 

Urfa Valili i   

25 Kas m Kad n Yürüyü ü nedeniyle fiili olarak 
engellenen ve haklar nda 2911 e muhalefetten dava 
aç lan Döndü TAKA ÇINAR ve ube Ba kan m z 
Müslüm ÖCAY n da içlerinde bulundu u dava Urfa 
4 Asliye Ceza Mahkemesinde devam etmekte olup, 
duru malar na kat l m sa lanmakta ve dava takip 
edilmektedir. 

200 

Van Valili i K ymet ER AR  

Tatvan da Kad na Yönelik iddetin k nanmas yla 
ilgili bas n aç klamas na kat ld  gerekçesiyle 
istenilen savunma haz rland . 
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GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMEL /HAK KAYIPLARINA L K N 
AÇILAN/SONUÇLANAN DAVALAR 

  Dava Edilen Kurum Üye Ad  Dava Konusu/Dava Durumu 

1 Adalet Bakanl    

09,01,2011 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 
Adalet Bakanl  Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan De i ikli i Yönetmeli inin hak kayb na 
neden olan maddelerinin iptali için açt m z dava 
Dan tay 5 Dairesinde devam etmektedir. 

2 

Adalet Bakanl  Suphi ZOL 

Adalet Bakanl  Unvan De i ikli i s nav na 
Matematik mezunu oldu u için kabul edilmemesi 
üzerine bireysel i lem ile birlikte yönetmelikte 
ö renim ve e itim durumunu düzenleyen 
maddelerin iptali için dava aç ld . 

3 

Adalet Bakanl  Gülten ENOL 

Adalet Bankanl n n 2011 y l nda gerçekle tirdi i 
görevde yükselme s nav nda dari ler Müdürlü ü 
s nav n  kazand  halde bu kadroya atanmama 
i leminin iptali için dava aç lm t r. 

4 

Adalet Bakanl  
Antalya Adalet 
Komisyonu  

Özlem 
KOCABA  

Görevde Yükselme Müdürlük s nav na 
ba vurusunun s ralama nedeniyle reddinin iptali için 

açt m z davada Antalya 2 dare Mahkemesince 
Yürütmeyi Durdurma Karar  verilmi  olup dava 

devam etmektedir. 

5 Ba bakanl k   

Devlet Meteoroloji leri Gn.Müd. Görevde 
Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i 
07.03.2011 tarihli de i ikliklerin iptali için 
açt m z dava Dan tay 2 Dairesinde devam 
etmektedir. 

6 Ba bakanl k   

Görevde Yükselme Çerçeve Yönetmeli inde yap lan 
de i ikliklerden hak kayb na neden olan maddeler 
ile De erlendirme Formundaki baz  maddelerin 
iptali için Dan tay 5 Dairesinde açt m z dava 
devam etmektedir. 

7 Ba bakanl k   

G B Müdür yard mc l  s nav n  kazananlar n 
sendikalar n isimlerinin bildirilmesi için yapt m z 
ba vurunun Bilgi Edinme Üst Kurulu taraf ndan da 
red edilmesi üzerine açt m z dava Ankara 14 dare 
Mahkemesince kabul edilmi  ve dareden listelerin 
verilmesi istenilmi tir. 

8 
Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bk   

2010 ube Müdürlü ü s nav n n yaz l  bölümünün 
iptali için Ankara 1 dare Mahkemesinde açt m z 
dava devam etmektedir. 

9 Dan tay Ba kanl    

Dan tay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeli inin 
hak kayb  yaratan maddelerinin iptali için açt m z 
dava devam etmektedir. 

10 
Devlet Malzeme 
Ofisi Gn.Md.   

2009 Görevde Yükselme Yönetmeli i'nin hak 
kayb na neden olan maddelerinin iptali için Dan tay 
5.Dairesinde açt m z dava k smen kabul, k smen 
red edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay dare 
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Dava Daireleri Kurulunda devam etmektedir. 

11 D i leri Bakanl  Ay e AYHAN 

D i leri Bakanl  Görevde Yükselme 
Yönetmeli indeki süre s n r  nedeniyle uzmanl k 
s nav na al nmayan üyemiz ad na bireysel i lem ile 
birlikte Yönetmeli in ilgili maddesinin iptali için 
Dan tay 5 Dairede açt m z dava devam 
etmektedir. 

12 Diyarbak r Valili i Murat AYGÜN 

çi leri Bakanl  Görevde yükselme s nav n  
kazanan üyemizin puanlamaya göre merkez kadrolar 
yerine ta ra eflik kadrosuna atanmas  i leminin 
iptali için açt m z dava devam etmektedir. 

13 Diyarbak r Valili i Hikmet 
HALMAN 

E  durumu nedeniyle tayin talebinin reddi üzerine 
dava dilekçesi haz rland . 

14 
Gelir daresi 
Ba kanl    

09.09.2011 tarihli Görevde Yükselme 
Yönetmeli inin hak kayb na neden olan 
maddelerinin iptali için açt m z dava Dan tay 5 
Dairesinde devam etmektedir. 

15 
Gelir daresi 
Ba kanl    

2010/A ustos Müdür yard mc l  sözlü s nav n n 
iptali için açt m z dava Ankara 4 dare 
Mahkemesince dava açmaya yetkili olmad m z 
gerekçesi ile red edilmi tir. Temyiz etti imiz dava 
Dan tay da devam etmektedir. 

16 
Gelir idaresi 
ba kanl  Abidin NANÇ 

Kadrosu Maliye Bakanl  Defterdarl k Personel 
Müdürlü ünde bulunan üyemizin Gelir Uzmanl  
S nav na yapt  ba vurunun red edilmesi üzerine 
açt m z dava devam etmektedir. 

17 

Gelir daresi 
Ba kanl  Sevim ATE  

2009 y l  Müdür Yard mc l  Sözlü S nav n n iptali 
için açt m z dava kabul edilerek i lem iptal edildi. 
Yeni bir sözlü s nava ça r lan üyemiz tekrar elendi. 
Dava Dan tay da devam etmektedir. 

18 

Gelir daresi 
Ba kanl  dris AKÇEL K 

2007 y l  Müdür Yard mc l  sözlü s nav iptaline 
ili kin mahkeme karar n  uygulamayan Osman 
ARIO LU, Yusuf Ç LKOPARAN, Bülent 
BÜYÜKDI AN, Fethi KARA hakk nda görevlerini 
kötüye kulland klar  için aç lan ceza davas nda 
5.Asliye Ceza Mahkemesi, TCK nun ilgili 
maddelerindeki de i iklik nedeniyle görevsizlik 
karar  vererek davan n Sulh Ceza Mahkemesine 
gönderilmesine karar verildi. Sulh Ceza 
Mahkemesinde süren yarg lama ve duru malar n 
sonucunda beraatlerine karar verildi. Temyiz 
etti imiz dava Yarg tay da devam etmektedir. 

19 
Gelir daresi 
Ba kanl  Ali ÇALI KAN 

2010 y l  Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  
s nav n n yaz l  bölümünün iptali için aç lan dava 
devam etmektedir. 
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20 
Gelir daresi 
Ba kanl  Tülay CAN 

Zonguldak’ta görev yapan üyemizin Maliye Kursu 
mezunu olarak Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  
s nav na al nmamas  i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

21 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl    

13.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 
Görevde Yükselme Yönetmeli inin hak kab na 
neden olan maddelerinin iptali için açt m z dava 
devam etmektedir. 

22 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl  TAS  Ali Haydar ÖZ 

2009 görevde yükselme s nav nda ba ar l  olmas na 
ra men kadro say s  gerekçe gösterilerek müdürlük 
kadrosuna atanmama i leminin iptali için açt m z 
dava Diyarbak r 2 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

23 çi leri Bakanl  
Fatma 
DA TEK N 

Çanakkale Valili i Yaz  leri Müdürlü ü s nav na 
kat lmas n n uygun görülmemesi i leminin iptali 
için açt m z davada Çanakkale dare Mahkemesi 
davay  red etmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay 
da devam etmektedir. 

24 çi leri Bakanl  Abdül ÖZCAN 

2011 Görevde Yükselme S nav na ba vurusunun 
reddinin iptali için Trabzon dare Mahkemesinde 
açt m z dava devam etmektedir. 

25 çi leri Bakanl  Halil AYER 

2011 Görevde Yükselme S nav na ba vurusunun 
reddinin iptali için Çanakkale dare Mahkemesinde 
açt m z dava devam etmektedir. 

26 çi leri Bakanl     

12.03.2010 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 
çi leri Bakanl  Görevde Yükselme 

Yönetmeli inin baz  maddeleri için açt m z dava 
Dan tay 5 Dairesinde devam etmektedir. 

27 Kamu hale Kurumu   

01.03.2011 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan 
Kamu hale Kurumu Personeli Görevde Yükselme 
ve Unvan De i ikli i Yönetmeli inin hak kayb na 
neden olan maddelerinin iptali için Dan tay 5 
Dairesinde açt m z dava devam etmektedir. 

28 Maliye Bakanl    

06.10.2011 tarihli Görevde Yükselme 
Yönetmeli inin baz  maddelerinin iptali için 
açt m z dava Dan tay 5 Dairesinde devam 
etmektedir. 

29 Maliye Bakanl    

Muhasebe Uzmanl  2011 s nav duyurusunun sözlü 
s nav ve iki defadan fazla girilememesine ili kin 
ibarelerin iptali için açt m z dava Dan tay 
5.Dairesinde devam etmektedir. 

30 Maliye Bakanl    

Muhasebe Uzmanl  2009 s nav duyurusunun sözlü 
s nav ve iki defadan fazla girilememesine ili kin 
ibarelerin iptali için açt m z dava Dan tay 
5.Dairesinde devam etmektedir. 
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31 SGK   

26.05.2011 tarihli Resmi Gazetede yay mlanan SGK 
Denetmenli i S nav, atama, görev yönetmeli inin 
hak kayb na neden olan maddelerinin iptali için 
Dan tay 2 Dairesinde açt m z dava devam 
etmektedir. 

32 SGK   

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
De i ikli i Yönetmeli inin baz  maddelerinin iptali 
için Dan tay 2 Dairesinde açt m z dava devam 
etmektedir. 

33 SGK   

2010 y l nda yap lan s navs z Merkez Müdür 
Yard mc l  atamalar n n ve bu de i ikli e neden 
olan yönetmelik maddesinin iptali için açt m z 
dava Dan tay 2 Dairede devam etmektedir. 

34 SGK  Bülent GÜL EN

Yönetmeli e göre hizmet puan  hesaplanmas n n 
yaratt  hak kayb n n Yönetmelik maddesi ile 
birlikte bireysel i lemin iptali için açt m z dava 
Dan tay 2 Dairesinde devam etmektedir. 

35 

Sosyal Güvenlik 
Kurumu B k Fikret TA TAN 

SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan 
De i ikli i Yönetmeli inin 8/1.maddesinin ve 
Sat nalma memuru kadrosunda bulunan üyemizin 
ef kadrosu için aç lan görevde yükselme s nav na 

al nmamas  i leminin Yönetmeli in ilgili 
maddesiyle birlikte iptali için aç lan dava kabul 
edilerek i lemin iptaline karar verilmi tir. Mahkeme 
Karar n n uygulanmamas  üzerine yeni bir dava 
aç lm  olup dava devam etmektedir. 

36 TAPDK   

Meslek Personeli S nav, görev, çal ma usul ve 
esaslar  yönetmeli inin sözlü s nav ibaresinin iptali 
için açt m z dava Dan tay 12 Dairesinde devam 
etmektedir. 

37 TAPDK   

Meslek Personeli S nav, görev, çal ma usul ve 
esaslar  yönetmeli inin 26.ve 30.maddelerinin iptali 
kariyer ibaresi ve ek 2 formun iptali için açt m z 
dava Dan tay 12.Dairesinde devam etmektedir. 
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ÖZLÜK HAK KAYIPLARINA L K N AÇILAN/SONUÇLANAN DAVALAR 

Dava Edilen Kurum Üye Ad  Dava Konusu/Davan n Durumu 

1 Adalet Bakanl    

Giri  kap lar na konulan ve personel için 
zorunlu k l nan X ray cihazlar n n 
kald r lmas  için açt m z davada Ankara 8 
dare Mahkemesi davay  red etmi tir. 

Temyiz etti imiz dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

2 Adalet Bakanl    

Antalya Adalet Komisyonunun müba irlere 
katip görevi verilmesine dair karar r n iptali 
için açt m z dava Antalya 1 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

3 Adalet Bakanl  Funda B ÇER 

Antalya Adliyesinde görev yapan 4/B li 
üyemizin 632 say l  KHKdan sonra i e 
ba lad  gerekçesi ile kadroya atanmamas  
i leminin iptali için dava aç ld . 

4 Adalet Bakanl  Evin Narin TOKGÖZ 

Gebze adliyesinde görevli üyemize 3717 
say l  yasa gere i havuz paras  
ödenmemesinin iptali için açt m z dava 
Kocaeli 1 dare Mahkemesinin 2011/564 
Esas Nosunda devam etmektedir. 

5 Adalet Bakanl  Aytaç ARSLAN 

Mersin adliyesinde 4/C li olarak görevli 
üyemizin emekli olmas  üzerine i  sonu 
tazminat  ödenmemesinin iptali için 
açt m z davada dosya Mersin 1 Vergi 
Mahkemesine gönderilmi  olup, dava 
devam etmektedir. 

6 Adalet Bakanl  Ali YALÇIN 

4/C li geçici personel olan üyemize harc rah 
ödemesinin yap lmamas  i leminin iptali 
için açt m z dava Antalya 3 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

7 Adalet Bakanl  kbal YURDAKUL  

Görevi olmayan bir i i yapmamas ndan 
dolay  Hakimle tart t  için verilen 
ayl ktan kesme cazas n n iptali için 
açt m z dava Ankara 12 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

8 Adalet Bakanl  Saynur AKÇIL 

Adalet Bakanl  taraf ndan yol 
tazminat n n ödenmemesi üzerine aç lan 
davada cevap dilekçesi haz rland . 

9 Adalet Bakanl  Hüseyin BEKMAN 

Adalet Bakanl  Müfetti leri taraf ndan 
düzenlenen hal ka d n n iptali ve maruz 
kald  parasal hak kay plar n n tazmini 
istemli dava dilekçesi haz rland . 

10 Adalet Bakanl  Gönül BACAKSIZ 

Turgutlu Adliyesinde görev yapan üyemize 
verilen Kademe lerlemesinin Durdurulmas  
Cezas n n iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 
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11 Adalet Bakanl  Örnek dava dilekçesi 

Adalet Bakanl  personelinden zab t katibi 
kadrosunda bulunan üyelerimizin VHK  
kadrosunun haklar ndan yararlanamamalar  
i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

12 Adalet Bakanl  Adil KILIÇ 

Çubuk Cumhuriyet Ba savc l  taraf ndan 
verilen uyarma cezas n n iptali istemiyle 
dava dilekçesi haz rland . 

13 Adalet Bakanl  Emre KES KHALI 
Sicil notunun iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

14 Adalet Bakanl  Onur AYDINGÖZ 

Adli Yarg  Komisyonu taraf ndan yaz l  
olarak uyar lmas na kar l k dilekçe 
haz rland . 

15 Adalet Bakanl  Emre KES KHALI 

3717 say l  yasa ile ödenmesi gereken yol 
tazminat n n ödenmemesi üzerine açt  
davan n reddi üzerine temyiz dilekçesi 
haz rland . 

16 Adalet Bakanl  Ali ATABEY 

Adliye personeli iken geçici görevle 
Antalya ATGV tesislerinde teknisyen 
olarak geçici görevlendirdi i döneme ait 
kar pay n n eksik ödenmesinin iptali için 
aç lan davada yenileme dilekçesi haz rland .

17 Adalet Bakanl  
Mustafa 
SARIKABAK 

Savc l k taraf ndan memura fazla ödeme 
yapt  gerekçesiyle aç lan davada ifade 
metni haz rland . 

18 Adalet Bakanl  Adil KILIÇ 
Ayl ktan Kesme Cezas n n iptali istemiyle 
dava dilekçesi haz rland . 

19 Adalet Bakanl  Zeliha ANBARCI 

Adliye teknisyen kadrosuna atanma 
talebiyle yapt  ba vurunun reddi üzerine 
dava dilekçesi haz rland . 

20 Adalet Bakanl  Özer AKARSI 

Trabzon Adliyesinden Samsun Adliyesine 
tayin talebinin reddi üzerine dava dilekçesi 
haz rland . 

21 Adalet Bakanl  brahim Halil BEL 

Ankara Adliyesinde Doktor olarak görev 
yapan üyemize Aile Hekimli ine ili kin 
itiraz dilekçesi haz rland . 

22 Adalet Bakanl  Zeliha ANBARCI 
Üyenin açt  davada cevap dilekçesi 
haz rland . 

23 Adalet Bakanl  Murat GÜNDO AR 

Üyemizin yol tazminat  talebiyle açt  
davan n reddi üzerine temyiz dilekçesi 
haz rland . 

24 Adalet Bakanl  
Arzu ÇEL K 
KESKEN 

Adliye Yaz  leri Müdürlü ü s nav na 
s ralama gerekçesiyle al nmama i leminin 
iptali için aç lan davada ek dilekçe 
haz rland . 

25 Adalet Bakanl  Muharrem ÇEL K 

Sarayköy Adliyesinde müba ir olarak görev 
yapan üyemizin Güney Adliyesinde 
görevlendirilme i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 
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26 Adalet Bakanl  Tamer SEZER 

Mazgirt Malmüdürlü ünde Veri Haz rlama 
Kontrol letmeni olarak görev yapmakta 
iken Pülümür Malmüdürlü üne naklen 
atanma i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

27 Adalet Bakanl  Adil KURTO LU 

Be ikdüzü Adliyesi Asliye hukuk 
Mahkemesi’nde Yaz  i leri müdürü olan 
üyemizin görevden uzakla t r lmas n n 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

28 Adalet Bakanl  Hasan B N C ER 

Ad yaman Adliyesinde görev yapan 
üyemizin Kahta Adliyesine geçici olarak 
görevlendirilmesi i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

29 Adalet Bakanl  Ali SAVA  

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

30 Adalet Bakanl  Ramazan ZENG N 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

31 Adalet Bakanl  Ramazan YETM  

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

32 Adalet Bakanl  Übeydullan YAZOK 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

33 Adalet Bakanl  Murat YILMAZ 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

34 Adalet Bakanl  Ayd n YÜREKL  

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

35 Adalet Bakanl  Mehmet Ali GÜLER 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

36 Adalet Bakanl  
Mehmet Zülfi 
ÇAVU O LU 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

37 Adalet Bakanl  Rifat YILDIRIM 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 
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38 Adalet Bakanl  Ali ÇET NKAYA 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

39 Adalet Bakanl  
Mehmet Fatih 
YOLDA  

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

40 Adalet Bakanl  Hac  Bayram KAYA 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

41 Adalet Bakanl  
Mehmet Latif 
YAPRAK 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

42 Adalet Bakanl  
Mehmet Zülfi 
ELVERD  

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

43 Adalet Bakanl  Kadri TEK 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

44 Adalet Bakanl  Lamih BOZKURT 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

45 Adalet Bakanl  Mithat GÖK 

Diyarbak r Adliyesinde 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

46 Adalet Bakanl  Ahmet TEK NAY 

Kayseri dare Mahkemesinde çal an 
üyemize verilen Ayl ktan Kesme Cezas n n 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

47 Adalet Bakanl    

Diyarbak r ubemizin nöbet tutan Adliye 
personeline izin kulland r lmas  için yapt  
yaz l  ba vurunun Diyarbak r Adli Yarg  lk 
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu 
Ba kanl nca red edilmesi üzerine Nöbet 
tutan personele izin kulland r lmas  
talebiyle dava aç ld . 

48 Ankara Defterdarl  Cennet SULAKAR 
Üyemizin açm  oldu u davada temyiz 
dilekçesi haz rland . 

49 Ankara Defterdarl  Safiye BE KAYA kaz yaz s na itiraz dilekçesi haz rland . 

50 Ankara Defterdarl  Fazl  ULUSOY 

6111 say l  yasal de i iklerle kademe 
ilerlemesi yap lmayan üyemizin 
ba vurusunun reddi i leminin iptali için 
dava dilekçesi haz rland . 
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51 Ankara Valili i 
Cemalettin 
ÖZGÜNDÜZ 

Nüfus Müdürlü ünde görevli üyemizin 
VHK  kadrosuna atanma talebinin reddi 
üzerine dava dilekçesi haz rland . 

52 
Ankara Vergi Dairesi 
Ba k. Haki NC  

Teknisyen olan ve özelle tirme 
uygulamalar  sonucu G B de 
görevlendirilen üyemizin Kadrosu d nda 
görevlendirme i leminin iptali için 
açt m z davada Ankara 9 dare 
Mahkemesi i lemin iptaline karar vermi tir. 
dare taraf ndan temyiz edilen dava 

Dan tay da devam etmektedir. 

53 Antalya Defterdarl  Fatih PEKTA  

Antalya Defterdarl  1 Nolu SKS dan 
Gümrük Saymanl na görevlendirme 
i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

54 Ba bakanl k   

2009 tarihli Müracaat ve ikayet 
Yönetmeli inin muhbirlikle ilgili 
maddesinin iptali için açt m z davada 
Dan tay 5.Dairesince dava kabul edilerek 
Yönetmeli in ilgili maddesi iptal edilmi tir.

55 Ba bakanl k   

10.01.2012 tarihli Resmi Gazetede 
yay mlanan Geçici Personele Ödenecek 
Ücretler Hakk nda Karar n iptali için 
açt m z dava devam etmektedir. 

56 Ba bakanl k   

Geçici Personel 2010 BKK 30 günü 
geçmeyecek i göremezlik ödene i ibaresini 
düzenleyen 9/2.maddesinin iptali  için 
açt m z dava Dan tay 12 Dairesinde 
devam etmektedir. 

57 Ba bakanl k   

Geçici Personel 2010 BKK sözle mede 
belirtilen ücret d nda ücret 
ödenmeyece ini düzenleyen 
3/5.maddesinin iptali  için açt m z dava 
Dan tay 12 Dairesinde devam etmektedir. 

58 Ba bakanl k   

Sözle meli Personel Çal t r lmas na ili kin 
esaslarda 31.12.2010 tarihi itibariyle 
de i iklik yapan BKK nun iptali için aç lan 
dava Dan tay 12 Dairesinde devam 
etmektedir. 

59 Ba bakanl k   

Ankara 1 Nolu ube AVDB 
Promosyonlar na ili kin ba vurusunun Bilgi 
Edinme Kurulu taraf ndan reddinin iptali 
için açt m z davada Ankara 10 dare 
Mahkemesince i lemin iptaline karar 
verilmi tir. 

60 Ba bakanl k   

Geçici Personel 2011 BKK karar n n iptali 
için açt m z dava Dan tay 12 Dairesinde 
devam etmektedir. 
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61 Ba bakanl k   

Geçici Personel 2010 BKK nun hak 
kayb na neden olan maddelerinin iptali için 
Dan tay 12 Dairesinde açt m z dava 
devam etmektedir. 

62 Ba bakanl k    

Geçici Personel 2010 BKK Hastal k izni 
nedeniyle ücret kesintisini düzenleyen 9/2-
2.maddesinin iptali için açt m z dava 
Dan tay 12 Dairesinde devam etmektedir. 

63 Ba bakanl k    

2010 ek ödeme oranlar n  sadece baz  
ünvanlar için art ran BKK karar n n iptali 
için Dan tay 11 Dairesinde açt m z dava 
devam etmektedir. 

64 Ba bakanl k     

Geçici Personel 2009 Bakanlar Kurulu 
Karar n n hak kayb  olu turan maddelerinin 
iptali için Dan tay 12 Dairesinde açm  
oldu umuz dava devam etmektedir. 

65 Bolu Defterdarl  Mustafa ÖZPEK 

Fiilen bilgisayar kullanmas  nedeniyle 
VHK  kadrosunun verilmesi için açm  
oldu u davan n reddi üzerine temyiz 
dilekçesi haz rland . 

66 
Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bk. Muharrem ELDEN 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  
GÜM de görev yapan üyemizin geçici 

görev ile Kayseri Bölge Müdürlü ünde 
görevlendirilmesi i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

67 Çanakkale Defterdarl  nci KAYA 
Vergi Dairesi Müdürlü ünce ba lat lan 
soru turmada savunma dilekçesi haz rland . 

68 Çanakkale Defterdarl  nci KAYA 
Vergi Dairesi Müdürlü ünce ba lat lan 
soru turmada savunma dilekçesi haz rland . 

69 Çanakkale Defterdarl  Sema BOZ 
Sicil notunun iptali için açt  davada cevap 
dilekçesi haz rland . 

70 Çanakkale Defterdarl  nci KAYA 

l Disiplin Kurulunca verilen k nama 
cezas n n iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

71 Çorum Defterdarl  Özgür Ç ÇEK 

Gelir uzman  atamas nda geçmi e yönelik 
parasal hak kay plar n n ödenmesine dair 
yerel mahkeme karar n n idare taraf ndan 
temyizi üzerine temyiz dilekçesi haz rland . 

72 Çorum Defterdarl  Günseli YALÇIN 

Gelir uzmanl na atanma istemiyle açt  
davan n reddi üzerine temyiz dilekçesi 
haz rland . 

73 Dan tay Ba kanl  Adem TÜRK 

4/C li geçici personel olan üyemize harc rah 
ödemesinin yap lmamas  i leminin iptali 
için açt m z davada Ankara 8 dare 
Mahkemesi "4/C li personele ilk atamada 
harc rah verilece ine ili kin düzenleme 
bulunmad " gerekçesi ile davay  red etti. 
Temyiz etti imiz dava Ankara Bölge dare 
Mahkemesince onanm  olup A HM'ne 
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götürülmü  olup, A HM den karar 
beklenmektedir. 

74 Dan tay Ba kanl  Ferit DEM R 

4/C li geçici personel olan üyemize aile 
yard m  ödemesinin yap lmamas  i leminin 
iptali için açt m z dava Ankara 9 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

75 Dan tay Ba kanl  Ferit DEM R 

4/C li üyemizin sözle mesinin geç 
imzalanarak e geç ba lat lmas ndan 
kaynakl  zarar n tazmini talebi ile aç lan 
dava devam etmektedir. 

76 Dan tay Ba kanl  Adem TÜRK 

4/C li Geçici Personel olarak Dan tay 
Ba kanl nda çal an üyemize fazla mesai 
ödenmemesi i leminin iptali için açt m z 
dava Ankara 8 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

77 Dan tay Ba kanl  Tu ba AYCAN 

4/C li Geçici Personel olarak Dan tay 
Ba kanl nda çal an üyemize fazla mesai 
ödenmemesi i leminin iptali için açt m z 
dava Ankara 8 dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

78 Diyarbak r Valili i 
Murat lker 
SEV LM  

K nama cezas n n iptali için açt  davan n 
reddi üzerine temyiz dilekçesi haz rland . 

79 Diyarbak r Valili i Samet BAYRAM 

Lice Malmüdürlü ünün fazla mesai 
ödemelerini geri istemesi üzerine itiraz 
dilekçesi haz rland . 

80 Diyarbak r Valili i Serdal SAVA ÇI 
Promosyon talebiyle açt  davada Karar 
Düzeltme dilekçesi haz rland . 

81 Erzincan Defterdarl  Ali ÇOBAN 

Gelir uzmanl  atamas nda geçmi e 
yönelik parasal hak kay plar n n giderilmesi 
için açt  davan n reddi üzerine temyiz 
dilekçesi haz rland . 

82 Eski ehir Defterdarl  Fahri TUNA 

oför kadrosuna atanma talebiyle yapt  
ba vurunun reddi üzerine dava dilekçesi 
haz rland . 

83 Gelir daresi Ba kanl    

Gelir uzmanlar  ve VHK  kadrosunda 
çal an personelin Mükeffel memur olarak 
görevlendirilece ine ili kin genel yaz s n n 
iptali için açt m z dava Ankara 2 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

84 Gelir daresi Ba kanl    

09.09.2011 tarihli Yönetici Atama 
Yönetmeli inin hak kayb na neden olan 
maddelerinin iptali için açt m z dava 
Dan tay 5 Dairesinde devam etmektedir. 
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85 Gelir daresi Ba kanl    

G B Baz  unvanlar için ek ödeme 
oranlar n n art r lmas na ili kin Maliye 
Bakanl  olurunun iptali için açt m z 
dava Dan tay 2 Dairesinde devam 
etmektedir. 

86 Gelir daresi Ba kanl    

Fiilen d ar da gezici olarak görev yapan 
yoklama memuru, tahsildar, icra memuru 
gibi kadrolu personele seyahat kart  
verilmeyece ine ili kin genel yaz n n iptali 
için dava aç ld . 

87 Gelir daresi Ba kanl  Arslan KORKMAZ 

Çorum Defterdarl nda görev yapan ve 
Yüksek Disiplin Kurulu karar  ile görevine 
son verilen üyemize dava dilekçesi 
haz rland  

88 
Gençlik ve Spor 
Gen.Müd. Özgür ÖZDEM R 

4/B'li sözle meli olarak görev yapan i yeri 
temsilcimizin 632 say l  KHK uyar nca 
kadroya atanmamas  i leminin iptali için 
açt m z dava Diyarbak r 3 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

89 
Gençlik ve Spor 
Gen.Müd. Sadegül GÜNE  

Sicil notunun iptali için açt  davan n 
Dan tayda da red edilmesi üzerine karar 
düzeltme dilekçesi haz rland . 

90 
G B Adana Vergi Dairesi 
B k. 

Biray 
TÜRKMENO LU 

Ye il Pasaport almak üzere kadro derece 
ilerlemesinin yap lmamas  i leminin iptali 
için açt  davada cevap dilekçesi 
haz rland . 

91 
G B Adana Vergi Dairesi 
B k. Zafer ERKAN 

Ye il pasaport talebiyle yapt  ba vurunun 
reddi üzerine aç lan davada temyiz 
dilekçesi haz rland . 

92 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Güner ÖZDEM R 

Hitit Vergi Dairesi Müdürlü ünden Yahya 
Galip Vergi Dairesi Müdürlü üne 
atanmas na dair i lemin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

93 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Ali YAZIRLI 

2009 y l  sicil notunun dü ük verilmesi için 
açt  davay  kazanan üyemizin Kazan 
Kaymakam  hakk nda manevi tazminat 
talebi için dava dilekçesi haz rland . 

94 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Seden UYSAL 

SGK taraf ndan hastane masraflar n n 
istenilmesi üzerine itiraz dilekçesi 
haz rland . 

95 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Dursun Zehni ERÇ N 

yeri de i ikli inin i leminin iptali 
istemiyle dava dilekçesi haz rland . 

96 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. Bilal KOYUNO LU 

Ankara Denetim Grup Müdürlü ünden 
Ulus Vergi Dairesi Müdürlü üne Resen 
atamas n n iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

97 
G B Ankara Vergi 
Dairesi B k. 

Serbülent 
BABAO LU 

Ankara Denetim Grup Müdürlü ünden 
Ostim Vergi Dairesi Müdürlü üne Resen 
atamas n n iptali için dava dilekçesi 
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haz rland . 

98 
G B Antalya Vergi 
Dairesi B k U ur ÖZBA CI 

Antalya Vergi Dairesi Ba kanl nda 
görevli üyemizden VEDOP sisteminde 
devlet büyüklerinin bilgilerine girdi i 
gerekçesi ile istenilen savunma dilekçesi 
haz rland . 

99 
G B Ayd n Vergi Dairesi 
B k. Asiye TEM ZGÖL 

Vergi Dairesi Müdür Yard mc s  taraf ndan 
istenilen savunma dilekçesi haz rland . 

100 
G B Bal kesir Vergi 
Dairesi B k Metin TUNA 

Mükellef taraf ndan V MER e yap lan 
ikayet üzerine istenilen savunma dilekçesi 

haz rland . 

101 
G B Bursa Vergi Dairesi 
B k. 

Nurten Yüce 
TANRIKULU 

Gelir uzmanl  davas nda temyiz dilekçesi 
haz rland . 

102 
G B Denizli Vergi 
Dairesi B k Hasan ACAR 

Kamu zarar n n talebinin hukuksuz 
oldu una dair itiraz dilekçesi haz rland . 

103 
G B Edirne Vergi Dairesi 
B k. Örnek dava dilekçesi 

Vergi Dairesi Ba kanl nda görev yapan 
üyelerimizin VHK  kadrosu taleplerinin 
reddi üzerine dava dilekçesi haz rland . 

104 
G B stanbul Vergi 
Dairesi B k.   

15.09.2011 tarihli Uygulama Grup 
Müdürlü ü kurularak personelin atama ve 
görevlendirmelerinin Grup Müdürlüklerine 
devredilmesine ili kin olurunun iptali için 
açt m z dava stanbul 6 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

105 
G B stanbul Vergi 
Dairesi B k. Ali YÜCEL 

Sicil notunun iptali için açt  davada cevap 
dilekçesi haz rland . 

106 
G B stanbul Vergi 
Dairesi B k. Ali YÜCEL 

stanbul Vergi Dairesi Ba kanl nda 
görevli üyemizin görev yerinin 
de i tirilmesi i lemi için açt  davada 
cevap dilekçesi haz rland . 

107 
G B Kayseri Vergi 
Dairesi B k Fatmagül BAYAT 

Sicil notunun iptali için açt  davada cevap 
dilekçesi haz rland . 

108 
G B Kayseri Vergi 
Dairesi B k 

Nuh Mehmet 
YILDIRIM 

Erciyes Vergi Dairesi Müdürlü ü taraf ndan 
verilen k nama cezas na itiraz dilekçesi 
haz rland . 

109 
G B Kocaeli Vergi 
Dairesi B k Özkan ÖZKAN 

Gelir uzmanl  ek gösterge talebi ile açt  
davan n reddi üzerine temyiz dilekçesi 
haz rland . 

110 
G B Manisa Vergi 
Dairesi B k aban YILMAZ 

Vergi Dairesinde çal an üyemizin VHK  
talebiyle yapt  ba vurunun reddi üzerine 
dava dilekçesi haz rland . 

111 
G B Mersin Vergi 
Dairesi B k. Mahmut MELLEÇ 

Vergi Dairesi Müdürlü ü s nav n n sözlü 
bölümünde ba ar s z say lmas na dair 
i lemin iptali için açt  davan n reddi 
üzerine temyiz dilekçesi haz rland . 

112 
G B Mu la Vergi Dairesi 
B k. Muharrem SA IN 

Di  tedavisi nedeniyle ödenmeyen fatura 
bedelinin ödenmesi talebiyle dava dilekçesi 
haz rland . 
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113 
G B Mu la Vergi Dairesi 
B k. Canan SEZER 

Tayininden dolay  promosyon ödenmemesi 
i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

114 G B Tokat Defterdarl  R za ÖZKORKMAZ 

Gelir Uzman  olan üyemize icra memurlu u 
görevinin yapt r lmas na MÜKEFFEL 
MEMUR olmad  ve kefalet kapsam nda 
bulunmad  üzerinden dava aç ld . 

115 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl    

01.10.2011 tarihli Ta ra Te kilat  K l k 
K yafet Yönetmeli inin iptali için açt m z 
dava Dan tay 5 Dairesinde devam 
etmektedir. 

116 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl  

Özlem ZEYBEK 
ÖZDEM R 

Gümrük ve Ticaret Bakanl nda 4/B li 
olarak çal makta iken kadroya atanan 
üyemize bir derece verilmemesi i leminin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

117 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl  Hasan KORKUT 

Antalya Gümrük kap s nda görevli 
üyemizin görevi olmad  halde gümrük 
i lemlerine tabi tutmadan kap dan e ya 
geçirdi i gerekçesi ile aç lan Antalya 1 
Asliye Ceza Mahkemesinde süren davan n 
duru malar na kat l m sa lanarak dava takip 
edilmektedir. 

118 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanl  + SGK Utku KAPUCU 

4/B li olarak görev yapmakta iken 632 
say l  KHK ile kadroya atanan üyemizin 
emeklilik i lemlerinin Emekli Sand  
Kanununa göre de il de 5510 say l  SGK 
yasas na göre düzenlenmesi i leminin ve 
SGK genelgesinin ilgili bölümünün iptali 
için açt m z dava devam etmektedir. 

119 Hatay Defterdarl  Deniz KAHRAMAN 

Muhasebe Uzmanl  Temel Mesleki 
E itim S nav n n yaz l  bölümünde 
ba ar s z say lmas na dair i lemin iptali için 
dava dilekçesi haz rland . 

120 çi leri Bakanl  
Ramazan 
AYDO MU  

Nüfus Müdürlü ünde görev yapan 
üyemizin fazla mesai ücretinden gelir 
vergisi kesilmesinin iptali için açt m z 
davada Ankara 3 Vergi Mahkemesince 
dava red edildi. Ankara Bölge dare 
Mahkemesine yapm  oldu umuz itiraz 
henüz sonuçlanmam t r. 

121 zmir Valili i   

4/C li personelin üyeli inin kabulü için 
açt m z dava zmir 2 dare Mahkemesi 
davay  kabul etmi tir. dare taraf ndan 
temyiz edilen dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

122 Kalk nma Bankas  A    

Kalk nma Bankas  A  Personel 
Yönetmeli i 2011 De i ikli inin iptali için 
Ankara 6 dare Mahkemesinde açt m z 
dava devam etmektedir. 
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123 Karaman Defterdarl  Osman TUNÇ 

Bandrollü ürünlere ili kin saha denetim 
görevinin sona erdirilmesine ili kin yapt  
ba vurunun reddi üzerine dava dilekçesi 
haz rland . 

124 Karaman Defterdarl  
Mehmet 
ÇA LAYANKAYA 

VHK  kadrosuna atanmak üzere açt  
davan n reddi üzerine temyiz dilekçesi 
haz rland . 

125 Kayseri Valili i 
Cemal 
ERDO ANO LU 

Tayin talebinin reddi üzerine dava dilekçesi 
haz rland . 

126 Kayseri Valili i Ahmet TANBAY 
Disiplin cezas  nedeniyle aç lan davada 
cevap dilekçesi haz rland . 

127 Konya Defterdarl  Özgür ERGEZER 

Muhasebe Uzmanl  s nav na iki defadan 
fazla giremeyece i gerekçesi ile 
ba vurusunun red edilmesine dair i lemin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

128 Malatya Valili i Haydar EREN 
Uyarma cezas n n iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

129 Maliye Bakanl    

666 say l  KHK hükümlerine ili kin Maliye 
Bakanl n n 161 say l  Devlet Memurlar  
Tebli inin baz  maddelerinin iptali için 
açt m z dava devam etmektedir. 

130 Maliye Bakanl    

Gelir daresi Ba kanl 'n n 17.08.2011 
tarihli fazla mesai usul ve esaslar nda 
de i iklik yapan olurunun iptali için 
açt m z dava Dan tay 2 Dairesinde 
devam etmektedir.  

131 Maliye Bakanl    

Maliye Bakanl 'n n 22.07.2011 tarihli 
fazla mesai usul ve esaslar  de i ikli ine 
ili kin olurunun iptali için açt m z dava 
Dan tay 2 Dairesinde devam etmektedir. 

132 Maliye Bakanl    

Baz  ünvanlar için ek ödeme oranlar n n 
art r lmas na ili kin genel yaz n n iptali için 
açt m z dava Dan tay 2 Dairesinde 
devam etmektedir. 

133 Maliye Bakanl  Fat magül AH N 

Maliye Bakanl ndan SGK'na geçici 
görevlendirme i lemi s ras nda ek ödeme, 
ilave ek ödeme ve ikramiye ödenmemesi 
i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

134 Maliye Bakanl  
Kamuran Ate  
ERDO AN 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

135 Maliye Bakanl  Cuma DURAK 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

136 Maliye Bakanl  Ercan BURKAY 
Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
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ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

137 Maliye Bakanl  Bahri ESMER 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

138 Maliye Bakanl  Ahmet TÜRK 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

139 Maliye Bakanl  Pa a KAPLAN 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

140 Maliye Bakanl  Orhan SARUHAN 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

141 Maliye Bakanl  Ansari YAVUZ 

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

142 Maliye Bakanl  
Nizamettin 
KURTULU  

Diyarbak r Defterdarl nda 4/C li olarak 
çal makta olan üyemize fazla mesai 
ücretinin ödenmemesi i leminin iptali için 
dava aç ld . 

143 
Maliye Bakanl /Ankara 
Valili i  Safiye BE KAYA 

Tar m Bakanl  Saymanl nda çal an 
üyemize Tar m Bakanl  Veteriner 
birimlerinde ödenen Üretim Te vik 
Priminin ödenmemesi i leminin iptali için 
aç lan dava Ankara 4 dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 

144 Mardin Defterdarl  Mesut SAL  
Tayin talebinin reddi üzerine açt  davan n 
reddi üzerine temyiz dilekçesi haz rland . 

145 Mersin Defterdarl  
Bilge Devrim ERK N 

 

Muhasebe Uzmanl  s nav na iki defadan 
fazla giremeyece i gerekçesi ile 
ba vurusunun red edilmesine dair i lemin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

146 Mersin Defterdarl  
Bilge Devrim ERK N 

 

Muhasebe Uzmanl  s nav na iki defadan 
fazla giremeyece i gerekçesi ile 
ba vurusunun red edilmesine dair i lemin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

147 Mersin Valili i Müslüm YILDIZ 

Erdemli Nüfus Müdürlü ü tarafndan 
ba lat lan soru turma kapsam nda savunma 
haz rland . 

148 Mersin Valili i Mustafa ERDA  

Silifke Nüfus Müdürlü ünde görevli 
üyemizden KESK'in 12/14 Ekim 2011 
tarihlerinde tüm illerde yapma karar  ald  
bas n aç klamas  ve oturma eylemlerine 
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kat ld  için istenilen savunma dilekçesi 
haz rland . 

149 Samsun Valili i Kemal TA  
Sicil notunun iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

150 Samsun Valili i Kemal TA  

DM  Gn Md. Vardiyal  çal t ndan fazla 
mesai ücretinin tamam n n ödenmesi için 
yapt  ba vurunun reddi üzerine dava 
dilekçesi haz rland . 

151 Samsun Valili i Rauf ATABAY 
Promosyon talebinin reddi üzerine dava 
dilekçesi haz rland . 

152 SGK   

28.12.2011 tarihli Resmi Gazetede 
yay mlanan Ta ra Te kilat  Yönetmeli inde 
De i iklik Yap lmas na Dair Yönetmeli in 
hak kayb na neden olan maddelerinin iptali 
için açt m z dava devam etmektedir. 

153 SGK   

2008/8 say l  fazla mesai genelgesinin iptali 
için açt m z davada Ankara 9 dare 
Mahkemesince i lemin iptaline karar 
verilmi tir. dare taraf ndan temyiz edilen 
dava Dan tay da devam etmektedir. 

154 SGK   

2011/52 say l  Turnike Sistemi ile mesai 
takibine ili kin genelgesinin iptali için 
açt m z dava Dan tay 2 Dairesinde 
devam etmektedir. 

155 SGK Melek TEF L 

Tedavi yolluklar n n ödenmemesine ili kin 
SUT Tebli inin iptali için Dan tay 10 
Dairesinda açt m z dava devam 
etmektedir. 

156 SGK   

Unvan Baz nda i /görev tan mlar  2011/35 
say l  genelgenin hem ire ile ilgili 
bölümünün iptali için açt m z dava 
Dan tay 2 Dairesinde devam etmektedir. 

157 SGK   

SGK Yönetim Kurulunun 2010/143 say l  
karar  ile kurum misafirhanelerinin 
kiralanmas  i leminin iptali için Ankara 11 
dare Mahkemesinde açt m z dava red 

edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay 
da devam etmektedir. 

158 SGK   

stanbul Cibali SGM'nin refakat izni 
kulland r lmamas na ili kin genelgesinin 
iptali için stanbul 4 dare Mahkemesinde 
açt m z dava red edilmi tir. Temyiz 
etti imiz dava Dan tay da devam 
etmektedir. 

159 SGK   

zmir l Müdürlü ü hastal k izinlerinde 
ikramiye kesintisi yap lmas n n iptali için 
zmir 1 dare Mahkemesinde açt m z dava 

kabul edilerek genelge iptal edilmi tir. dare 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
292 

taraf ndan temyiz edilen dava Dan tay da 
devam etmektedir. 

160 SGK   

zmir il müdürlü ünün geçmi e yönelik 
yemek bedeli borcu ç karmas na dair 
yaz n n iptali için zmir 3 dare 
Mahkemesinde açt m z dava red 
edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay 
da devam etmektedir. 

161 
SGK Adana l 
Müdürlü ü Eyüp METL O LU 

Tayin talebinin reddinin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

162 
SGK Aksaray l 
Müdürlü ü lker ARSLAN 

SGK l Müdürlü ünün kramiye kesintisi 
yap lmas na dair i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

163 
SGK Ankara l 
Müdürlü ü 

Yasemin B LG N 
ZOL 

Kocatepe SSGM'nde görev yapan 
üyemizden istenilen savunma 
haz rlanm t r. 

164 
SGK Antalya l 
Müdürlü ü   

Antalya SGK l Müdürlü ünün sigara içme 
dakikalar n  belirleyen 26.09.2011 tarihli 
2011/10 say l  iç genelgesinin iptali için 
açt m z dava Antalya 1 dare 
Mahkemesinde devam etmektedir. 

165 
SGK Bal kesir l 
Müdürlü ü Orhan B NGÜL 

SGK l Müdürlü ünde görevli üyemizin 6 
ay süreyle geçici görevlendirme i leminin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

166 
SGK G.Antep l 
Müdürlü ü Demet SAKAR 

SGK taraf ndan küçük ya ta sigortal  
kaydetmekten dolay  ba lat lan 
soru turmada savunma haz rland . 

167 
SGK G.Antep l 
Müdürlü ü Enver HIZIRKAN 

SGK taraf ndan küçük ya ta sigortal  
kaydetmekten dolay  ba lat lan 
soru turmada savunma haz rland . 

168 
SGK G.Antep l 
Müdürlü ü Selver KU SULA I 

SGK taraf ndan küçük ya ta sigortal  
kaydetmekten dolay  ba lat lan 
soru turmada savunma haz rland . 

169 
SGK G.Antep l 
Müdürlü ü Y lmaz AYDIN 

SGK taraf ndan küçük ya ta sigortal  
kaydetmekten dolay  ba lat lan 
soru turmada savunma haz rland . 

170 
SGK G.Antep l 
Müdürlü ü Cengiz HAZNEDAR 

SGK l Müdürlü ünce verilen Ayl ktan 
Kesme Cezas n n iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

171 SGK Hatay l Müdürlü ü   

Hatay SGK l Müdürlü ünün mesai saatleri 
d nda yap lan hizmet içi e itime 
kat lmayanlara disiplin cezas  verilece ine 
ili kin 2011/15 say l  iç emrinin iptali için 
açt m z dava Hatay dare Mahkemesinde 
devam etmektedir. 
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172 
SGK stanbul l 
Müdürlü ü Hasan EMEKTAR 

stanbul Gaziosmanpa a SGM de görev 
yapan üyemizin 666 say l  KHK ile 
kald r lan 30 puan ek ödemenin fark 
tazminat  olarak ödenmesi talebinin reddi 
üzerine dava aç ld . 

173 SGK zmir l Müdürlü ü   

Mesai saatlerinin belirlenmesine ili kin 
genelgenin iptali için açt m z dava zmir 2 
dare Mahkemesinde devam etmektedir. 

174 SGK zmir l Müdürlü ü Seher ÖZGÜR 

SGK l Müdürlü ü taraf ndan verilen 
k nama cezas n n ve ek ödeme kesintisinin 
iptali için dava dilekçesi haz rland . 

175 SGK zmir l Müdürlü ü Cem Sefa F L Z 

SGK l Müdür Yard mc s  atamalar na 
kar n Genel Merkezimizce ba lat lan imza 
kampanyas  nedeniyle savunma haz rland . 
dare taraf ndan uyarma cezas  verilmi , 

uyarma cezas na itiraz dilekçesi haz rlanm  
ve Disiplin Kurulunda ceza kald r lm t r. 

176 
SGK Kayseri l 
Müdürlü ü 

Levent Cemal 
TATLISU 

SGK Kontrol Memurlu u kadrosu mülakat 
s nav nda yeterli puan almad ndan dolay  
atamas n n yap lmamas  i leminin iptali için 
dava dilekçesi haz rland . 

177 
SGK Kayseri l 
Müdürlü ü Musa ÇELEN 

SGK l Müdürlü ü taraf ndan ba lat lan 
soru turmada savunma dilekçesi haz rland . 

178 
SGK Kayseri l 
Müdürlü ü Bora ERDEM 

Harc rah talebiyle yapt  ba vurun reddi 
üzerine dava dilekçesi haz rland . 

179 
SGK Kayseri l 
Müdürlü ü Ahmet TANBAY 

SGK l Müdürlü ünce verilen uyarma 
cezas na dava dilekçesi haz rland . 

180 
SGK Kocaeli l 
Müdürlü ü Gülüzar ATE  

SGK ek ödeme talebiyle açt  davan n 
reddi üzerine temyiz dilekçesi haz rland . 

181 
SGK Manisa l 
Müdürlü ü aban ARDEÇ 

Geçici görevlendirme i leminin iptali için 
dava dilekçesi haz rland . 

182 
SGK Trabzon l 
Müdürlü ü Nejmi UZUNER 

E  durumundan atama talebinin reddi 
üzerine dava dilekçesi haz rland . 

183 
SGK Zonguldak l 
Müdürlü ü Adem I IK 

SGK'nun 2011 Kurum içi naklen atama 
cetvelinde hizmetli kadrolar n n 
bulunmamas  i leminin iptali için 
Zonguldak dare Mahkemesinde açt m z 
dava devam etmektedir. 

184 
SGK Zonguldak l 
Müdürlü ü Hayri An l ÇET N 

ube Yöneticimizin Kamula t rma 
gerekçesi ile lojmandan ç kart lmas  
i leminin iptali için açt m z dava 
Zonguldak dare Mahkemesinde devam 
etmektedir. 

185 
SGK Zonguldak l 
Müdürlü ü Salih DEM R 

SGK VHK  kadrosunun yan ödemelerinden 
faydalanmak üzere yapt  ba vurunun 
reddi üzerine dava dilekçesi haz rland . 
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186 Siirt Valili i   

Kameralar n kald r lmas  için açt m z 
davada Diyarbak r 1 dare Mahkemesince 
dava kabul edilerek kameralar n 
kald r lmas na karar vermi tir. dare 
taraf ndan temyiz edilen dava Dan tay da 
devam etmektedir. 

187 
T.  Kurumu Malatya l 
Müdürlü ü Mehmet ÇOLAK 

kur l Müdürlü ü taraf ndan i  ve 
i lemlerin eksik yap lmas ndan dolay  
verilen uyarma cezas na itiraz dilekçesi 
haz rland . 

188 T.  Kurumu Gn Md    

2011 Ta ra Te kilat  Personeli atama 
yönetmeli inin hak kayb na neden olan 
maddelerinin iptali için açt m z dava 
Dan tay 2 Dairesinde devam etmektedir. 

189 T.  Kurumu Gn Md  Celal SÖNMEZ 

4/B li üyemizin ek ödemesinin kadrolular n 
oran nda verilmesi için stanbul 5 dare 
Mahkemesinde açt m z dava red 
edilmi tir. Temyiz etti imiz dava Dan tay 
da devam etmektedir. 

190 T.  Kurumu Gn Md  Zekai TAN 
Kayseri  Kur l Müdürlü ünde görevli 
üyemizden istenilen savunma haz rland . 

191 T.  Kurumu Gn Md    

Yeni istihdam edilen sözle meli personele 
imzalatt r lan T P Sözle melerindeki 
"Performans  yeterli görülmeyenlerin i  
akdine son verilir" ibaresinin iptali için 
dava aç ld . 

192 T.  Kurumu Gn Md  Ha im M DAM 

Fiilen bilgisayar kullanmas  nedeniyle 
VHK  kadrosunun zam ve tazminatlar n n 
ödenmesi için ba vuruda bulunan ef 
üyemizin talebinin reddi üzerine dava 
aç ld . 

193 
T.  Kurumu Malatya l 
Müdürlü ü Hasan KARA 

 Kur Merkez Disiplin Kurulu karar  ile 
verilen uyarma cezas n n iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

194 
T.  Kurumu Malatya l 
Müdürlü ü Mehmet ÇOLAK 

 Kur Merkez Disiplin Kurulu karar  ile 
verilen uyarma cezas n n iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 

195 Tunceli Defterdarl  Münevver ÇAKMAK 

Atama i leminin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 

196 Tunceli Defterdarl  Münevver ÇAKMAK 

Telekomdan özelle tirme ile Defterdarl kta 
görevlendirilen üyemize denge tazminat  
ödenmemesine ili kin i lemin iptali için 
açt  davan n reddi üzerine temyiz 
dilekçesi haz rland . 

197 Tunceli Defterdarl  Serhat ALTINDA  

Pertek Malmüdürlü ünden Tunceli 
Personel Müdürlü üne resen atanmas na 
ili kin i lemin iptali için dava dilekçesi 
haz rland . 
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198 Tunceli Defterdarl  Serpil ÖZER 
Sicil notunun iptali için davada cevap 
dilekçesi haz rland . 

199 Tunceli Defterdarl  Celal SARIBIYIK 

Mal Müdürlü ü görevini sürdürdü ü sürede 
vekalet ücreti ödenmesi talebiyle açm  
oldu u davan n reddi üzerine temyiz 
dilekçesi haz rland . 

200 Tunceli Valili i Songül DO AN 
Ye il pasaport talebiyle yapt  ba vurunun 
reddi üzerine dava dilekçesi haz rland . 

201 TÜ K   

Geçici personel çal t r lmas na ili kin 
ücretlerin belirlenmesine dair  06.01.2012 
tarihli karar n iptali için açt m z dava 
devam etmektedir. 

202 TÜ K   

15 Nisan 2011 tarihli Geçici Personel 
Çal t r lmas na li kin Usul ve Esaslar n 
8/3.bendinde yer alan i  sonu ibaresinin 
iptali 

203 TÜ K   

15 Nisan 2011 tarihli Geçici Personel 
Çal t r lmas na li kin Usul ve Esaslar n 
84/4.bendinde yer alan sözle me ücreti ve 
sözle menin feshi ibaresinin iptali için 
açt m z dava Dan tay 12 Dairesinde 
devam etmektedir. 

204 TÜ K   

15 Nisan 2011 tarihli Geçici Personel 
Çal t r lmas na li kin Usul ve Esaslar n 
8/1.bendinde yer alan disipline ayk r  
fiillerin sözle me fesih nedeni olaca na 
ili kin düzenlemenin iptali için açt m z 
dava Dan tay 12 Dairesinde devam 
etmektedir. 

205 TÜ K   

15.04.2011 tarihli BKK ile Geçici Personel 
Çal t r lmas na dair yönetmeli in iptali için 
Dan tay 12 Dairesinde açt m z dava 
devam etmektedir. 

206 

Türkiye Hükümeti 

Julide ÖZDEM R 

Yaz  leri Müdürü olan üyemizin 
memuruna dü ük sicil notu vermedi inden 
dolay  uyarma cezas  ile cezaland r lmas  
i lemine dair A HM ne yapt m z ba vuru, 
Mahkeme Taraf ndan sözle me hükümleri 
ile ilgili bir uyu mazl k olmad ndan red 
edilmi tir. 

207 Türkiye Hükümeti Salih YÜ  

Kadro yetersizli i nedeniyle atanma 
talebinin reddi üzerine i lemin iptali için 
A HM'ne yapt m z ba vuru kabul edildi. 

208 

Türkiye Hükümeti 

lyas DO AN 

SGK l Müdürlü ünde kamera uygulamas  
nedeniyle ba lat lan soru turma sonucunda 
verilen K nama Cezas n n ve ek ödeme 
kesintilerinin iadesi için yap lan  A HM 
ba vurusu kabul edildi. 
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209 Van Defterdarl  
Abdülmennan 
KORKMAZ 

l d nda tedavi görmesi nedeniyle 
ödenmesi gereken tedavi yollu unun 
ödenmemesi i leminin iptali için dava 
dilekçesi haz rland . 
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Genel Bas n Yay n Halkla li kiler Sosyal ve D  
li kiler Sekreterli i 

 

DÖNEM FAAL YET  
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BASIN YAYIN HALKLA L K LER VE DI  L K LER SEKRETERL  

YÜRÜTÜLEN ÇALI MALAR 

 
Sermaye s n f  egemenli ini süreklile tirmek için bas n faaliyetlerini etkin bir biçimde 

kullanmas n  bilmi tir.  
Sermaye s n f  yaz l  ve görsel bas n  kullanarak s n f n ç karlar n , mülksüzle tirdi i halk n 

ve i çi s n f n n ç kar ym  gibi göstermektedir. Ayr ca kendi kültürünü yaymak ve i çi s n f n n 
kendisine yabanc la mas n  sa lamak için yaz l  ve görsel bas n  etkin bir biçimde kullanm  ve 
kullanmaktad r.  

Bunun kar s nda sendikalara dü en görev; sermaye s n f  taraf ndan yönetilmenin gere i 
olarak, özellikle öne ç kar lan ayr  yanlar m z yerine parçalanm l m z  ortadan kald racak s n f 
bilincini güçlendirecek yay nlara özel önem vermektir.  

Sendikam z hegemonyay  elinde tutmak ve güçlendirmek için kullan lan bas n yay n 
faaliyetlerinin önemini kavrayarak kurumlar n ihtiyaçlar n  kar lamak için bildiri, bro ür, özel yay n 
ç karmay  ba arm t r. Ancak düzenli bir yay n  planlamas na ra men bu dönem bunu 
gerçekle tirememi tir.  

Bildiriler daha çok sendikam z n özgün i yeri talepleri ve yap lan eylem ve etkinliklerin 
sonuçlar n  çal anlara duyurmak için kullan lm t r. Ya da örgütlenmeye hizmet edecek ekilde ele 
al nm t r. Yani sendikam za örgütlenme taleplerini duyurmak ya da sendika içi ileti imi sa layacak 
bir yay n arac  olarak görülmü tür. Di er taraftan taleplerimizi içeren Afi ler de önemi 
do rultusunda haz rlanarak örgütümüze gönderilmi tir.  

Bu dönem yine bildiri, afi , bro ür çal mas  belirli aral klarla ve örgütsel ihtiyaçlar 
çerçevesinde yap lm t r. 

Örgütlenmeye yönelik, örgütlenme sekreteri ile birlikte ortak çal malar yap larak, büro 
çal anlar n n kurum sorunlar  ve çözüm önerilerini içeren çal malar gerçekle tirilmi tir. 

Sendikam z n üyelerinin aidiyet duygusunun geli tirilmesini sa layacak ve dönü türecek 
materyallerin yan  s ra takvim, kimlik, rozet gibi tan t c  faaliyetlere devam ettirilmi tir. 

Sendikam z n ve KESK’in kurulu  y ldönümlerinde ube ve Temsilciliklerimizle birlikte 
etkinlikler düzenlenmeye özen gösterilmi tir. 

Bu dönem PSI, EPSU ve LO ile ili kiler düzenli olarak sürdürülmü tür.  
PSI ve EPSU ile yap lan etkinlikler;  
- 2 ubat 2011 tarihinde Ankara’da PSI Sendikalar  Proje Yönetim toplant s  

gerçekle tirildi.  
- 23 Mart 2011 tarihinde EPSU ve PSI yöneticilerinin de kat ld  Güvencesiz Çal ma 

üzerine PSI Sendikalar  ile Ankara’da ortak panel düzenlenmi tir.  
- 5-7 May s 2011 tarihinde Yalova Harb-  Tesislerinde Proje toplant s  

gerçekle tirilmi tir.  
- 14-15 Temmuz 2011 tarihinde Yalova Harb-  Tesislerinde PSI Bölge Toplant s  

gerçekle tirildi.  
- 21-22 Eylül 2011 Ankara’da Proje de erlendirme toplant s  yap lm t r.  
- 8 lde Bölge Konferanslar , PSI sendikalar  ile  Ekim, Kas m, Aral k aylar nda 

gerçekle tirilmi tir.  
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- PSI Türkiye Yürütmesiyle belirlenen,  Adana’da, 20 Ekim 2011’de Sendikam z 
taraf ndan Güvencesiz Çal ma konulu konferans düzenlenmi tir. 

Dönem içerisinde ç kar lan bas l  ve görsel materyaller a a da belirtilmi  olup, dönem 
içinde bas na ve kamuoyuna yap lan aç klamalar n bir k sm na Raporun Belgeler Bölümünde yer 
verilmi tir. 

 
N SAN 2010-MAYIS 2012 

TAR HLER  ARASINDA BASIN YAYIN FAAL YETLER  
 
 

Tarih Yay n Türü Yay n çeri i Adet

Temmuz/2010 Afi  Sözle meli Köle Olmayaca z 2.000

Temmuz/2010 Kitapç k Sözle meli Köle Olmayaca z 10.000

Temmuz/2010 Bildiri Sözle meli Köle Olmayaca z 70.000

Temmuz/2010 Pankart Maliye Bakanl nda Ücrette Ayr mc l a, Çal anlar 
Aras ndaki ücret Adaletsizli ine Son 1

Kas m/2010 Bildiri 25 Kas m 20.000

Kas m/2010 Bildiri Maliye Emekçileri ( ubat 2011 Ankara Yürüyü ü) 50.000

Kas m/2010 Bildiri SGK Emekçileri ( ubat 2011 Ankara Yürüyü ü) 20.000

Kas m/2010 Bildiri Adliye Emekçileri ( ubat 2011 Ankara Yürüyü ü) 30.000

Kas m/2010 Afi  Ek Ödemeler Art r ls n 3.000

Kas m/2010 Afi  Turnike/Performans Denetimine, Kadrola ma ve 
Usulsüz Görevlendirmelere Hay r 3.000

Kas m/2010 Afi  Ücret Adaletsizli ine Son 3.000
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Aral k/2010 Takvim Duvar Takvimi 12.500

Aral k/2010 Takvim Masa Takvimi 30.000

Aral k/2010 Bildiri Torba Yasa 30.000

Aral k/2010 Kart Yeni Y l Kart  250

Ocak/2011 Önlük BES önlü ü 1.000

Ocak/2011 Pankart BES Pankart  3 adet

Mart/2011 Bildiri  8 Mart 30.000

Mart/2011 Kart 8 Mart 20.000

May s/2011 Afi  SGK 350

May s/2011 Bildiri SGK 15 bin

A ustos/2011 Kart Bayram ve Tebrik Kart  200 
adet

Aral k /2011 K rlang ç  Büyük BES-KESK K rlang ç 200

21 Aral k 2011 Bildiri      Grev Bildirisi 70.000

 Aral k 2011  Takvim Masa Takvimi 2012 35.000

Aral k 2011  Takvimi Duvar Takvimi 2012 12.500

Aral k 2011  Kart Y lba  Tebrik Kart       200

Ocak 2012 Bildirisi Maliye Bildirisi 30.000

Ocak 2012  Afi  1 Maliye- nsan Haklar  hlal Edilmektedir 15.000

Ocak 2012 Afi  2 Maliye-Ayn  Masalarda Ayn  i Yapanlar çin 
Ücret Adaleti stiyoruz, Alaca z..! 30.000

Ocak 2012 Afi  3 Maliye-Bu i yerinde ücret adaleti yoktur 15.00

ubat 2012 Bildiri 8 Mart Bildirisi 30.000
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Nisan 2012 Bildiri Örgütlenme Bildirisi 70.000

Nisan  2012 Rapor Genel Kurul Faaliyet Raporu 500

Nisan 2012 Defter Not Defteri 1.000

Nisan 2012 Kalem  1.000

Nisan 2012 Flama  1.000

Nisan 2012 Kart Delege ve Konuk Yaka Kart  600

Nisan 2012 Bildiri T S Bildirisi 50.000

Nisan 2012 Bildiri Adalet Emekçileri Bildirisi 20.000

N SAN 2010-MAYIS 2012 

TAR HLER  ARASINDA YAPILAN BASIN AÇIKLAMALARI 

 

Tarih çeri i 

7 Temmuz 2010 Adliye – Havuz Paralar  

13 Temmuz 2010 TBMM 

5 A ustos 2010 Havuz Paralar  

10 A ustos 2010 Yine Skandal, Yine SGK-SGK eflik S nav  Dü ümü Nas l Çözülür? 

11 A ustos 2010 Havuz Paralar  

13 A ustos 2010 Mahmut Ceyhan Sürgün 

6 Eylül 2010 Adl  Y l Aç l  

15 Eylül 2010 
Maliye Bakan n  Sözünü Tutmaya, Ücret Adaletini Sa lamaya, E it e E it 
Ücret lkesine Uygun Davranmaya Ça r yoruz. 

(Eylem Program ) 

22 Eylül 2010 Maliye Bakan n  Sözünü Tutmaya, Ücret Adaletini Sa lamaya, E it e E it 
Ücret lkesine Uygun Davranmaya Ça r yoruz. 

28 Eylül 2010 Gelir daresi Ba kanl ’nda Kadrola ma Devam Ediyor 

7 Ekim 2010 Maliye Bakan n  Sözünü Tutmaya, Ücret Adaletini Sa lamaya, E it e E it 
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Ücret lkesine Uygun Davranmaya Ça r yoruz. 

18 Ekim 2010 G B ve SGK çin: Sükut krardand r (Susmak Kabullenmektir.) 

21 Ekim 2010 Necla Y ld z Vefat 

28 Ekim 2010 AKP Kadrola ma 

3 Kas m 2010 SGK 

4 Kas m 2010 Maliye Bakan n  Sözünü Tutmaya Davet Ediyoruz 

11 Kas m 2010 2011 Bütçesi 

17 Aral k 2010 SGK Bursa 

23 Aral k 2010 KUR 

30 Aral k 2010 SGK 

12 Ocak 2011 Torba Yasa Tasar s  

26 Ocak 2011 Torba Yasa 

28 Ocak 2011 Abidin S rma 

25 ubat 2011 Vergi Haftas  

1 Mart 2011 Adalet Bakan  Hakk nda Suç Duyurusu 

11 Mart 2011  B rakma 

15 Mart 2011 Meteoroloji Çal anlar  

30 Mart 2011 Maliye Bakan  Mehmet im ek Hakk nda 

5 Nisan 2011 KUR 

9 Nisan 2011 Mu la SGK 

15 Nisan 2011 Mu la SGK 

19 Nisan 2011 Meteoroloji Çal anlar  

18 May s 2011 SGK Haftas  
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27 May s 2011 Gülsüm Y ld z  

31 May s 2011 SGK 

2 Haziran 2011 Gülsüm Y ld z 

3 Haziran 2011 Hopa Olaylar  

15 Haziran 2011 Nüfus Çal anlar  

22 Haziran 2011 BES Kurulu  Y l Dönümü 

29 Temmuz 2011  Bas n aç klamas  Maliye Bakanl  Ücret adaletsizli i ve Mesailer 

18 A ustos 2011  Maliye Bakanl  Bas n Aç klamas  

13 Eylül 2011 Defterdarl k ve vergi dairesi bas n aç klamas  

15 Eylül 2011  Nejla YILDIZ ikinci duru ma bas n aç klamas . 

16 Kas m 2011 Ek Ödemeler ile ilgili Ba bakanl k önünde yap lan bas n aç klamas  

19 Kas m 2011 Adliye Çal anlar  Turgay Akçay,F.E.Narin ile ilgili Ankara Adliyesi Önünde 
yap lan Bas n Aç klamas   

23 Kas m 2011 Gülsüm Y ld z ile ilgili bas n aç klamas  

28 Kas m 2011 Ahmet Turan ile ilgili bas n aç klamas  

29 Kas m 2011 Civan Y ld r m ile ilgili bas n aç klamas   

01 Aral k 2011 Gülsüm Y ld z ile ilgili bas n aç klamas  

21 Aral k 2011 21 Aral k Grevi  

18 Ocak 2012 Maliye Çal anlar n n Sorunlar  hk. Bas n aç klamas  

19 Ocak 2012 Edip Binbir görev yeri de i ikli i bas n aç klamas  

8 ubat 2012 Maliye Bas n Aç klamas -A HM Ba vuru  

20 ubat 2012 Gülsüm Y ld z Bas n aç klamas  
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20 ubat 2012 
Adalet Bakanl - Yard mc  Hizmetler S n f nda çal anlar n G H s n f na 
al nmas  hk.  
 

22 ubat 2012 Ücrette E itlik ve Adalet stiyoruz-Grev Bas n Aç klamas  
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ÖRGÜTLÜ OLDU UMUZ 
KURUMLARLA YAZI MALAR, 

GÖRÜ MELER 
VE 

B LG  NOTLARI 
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Say  : 2010/                          03.05.2010 

Konu : Adalet Bakanl  K K Tutana     

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

Adalet Bakanl  Nisan/2010 Kurum dari Kurul Toplant s  27 Nisan tarihinde 
gerçekle tirilmi  olup, toplant  tutana  yaz m z ekinde gönderilmektedir. 

Sendikam z mevcut sorunlar çözülmeden, geçmi  Kurum dari Kurul Toplant lar nda imza 
alt na al nan konularda bir ilerleme sa lanmadan yeni gündem maddeleri olu turulmayaca n , imza 
alt na al nan mevcut sorunlar n çözülmemesi durumunda toplant lara ili kin tutumumuzun 
de i ece i ve yeni yöntemlerle mücadele edece imiz iletilmi tir. 

Kurum dari Kurul Toplant s nda; 

 3717 say l  yasaya ili kin haz rlanan taslak,  

 Suçüstü nöbetlerine ili kin ya anan sorunlar,  

 Adalet Hizmetleri Tazminat n n art r lmas na ili kin çal malar, 

 Personel eksikli inin giderilmesi, müba irlerin s n f de i tirmesine ili kin çal malar ve 
yard mc  hizmetler s n f na görevde yükselme s nav  aç lmas , yol ücretlerinin 
ödenmesindeki s k nt lar, 

 Sözle meli personelin çal ma ko ullar  ile özlük haklar nda ya anan sorunlar 

Öne ç kart lm t r. 

Toplant da, Adalet Bakanl n n 3717 say l  yasaya ili kin haz rlam  oldu u tasla n yarg  
emekçilerinin taleplerini kar lamad  ve mevcut biriken paralar n da t m n  içeren 2.maddenin 
de i tirilerek tüm paran n da t m  noktas nda Bakanl n ad m atmas  gündeme getirilmi  olup, 
Bakanl k yetkililerince bu konuda komisyona sunmak üzere de i iklik önergesi haz rland  ve 
TBMM’nde müdahale edilece i belirtilmi tir. 

Adalet Hizmetleri Tazminat n n art r lmas na ili kin olarak, Maliye Bakanl n n konuya 
s cak bakmad  ancak çal malar n personelin maa lar n n iyile tirilmesi çabas yla devam ettirildi i 
belirtilmi tir. 

Suçüstü nöbetlerinde ya anan sorunlarla ilgili olarak toplant  devam ederken bir genel yaz  
yaz larak tüm Adliyelere da t m  yap lm t r. Personel Genel Müdürlü ü’nün 27.04.2010 tarih ve 
25848 say l  yaz s  ile Suçüstü nöbeti tutan personele izin kulland r lmas  ve gece geç saatlerde 
nöbet tutulmas  durumunda personelin evlerine kadar b rak lmas  gerekti i belirtilmi tir. 

Toplant da gündem yap lan di er konulara ili kin ifade edilenler tutana a ba lanm  olup, 
K K toplant  tutana , toplant ya ili kin bilgi notu ve di er belgeler internet sitemizde 
yay mlanmaktad r. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 

 Fatma BORA KOÇA     Osman B ÇER 

     Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Ba kan 

EK : K K tutana  
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  Suçüstü nöbetlerine ili kin Adalet Bakanl  yaz s . 

 

Say  : 2010/              30.06.2010 

Konu : Maliye Bakanl na ve vergi politikalar na  

              ili kin yasa tasar lar . 

 

……………….  PART S  GRUP BA KANLI INA 

 

25.05.2010 tarihinde 1/886 esas numaras  ile TBMM’ne sevk edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Baz  
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s  ile vergi 
kanunlar n n yan  s ra Gelir daresi Yasas nda ve 178 say l  Kanun Hükmünde Kararnamede 
de i iklik yap lmas  öngörülmektedir. Tasar  önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kuruluna 
gelecektir. 

 

Tasar  Bakanl n yap s  ve emekçiler aç s ndan incelendi inde; 

 

 Vergi nceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu olu turulaca  ve denetim birimlerinin 
tek çat  alt nda birle tirilerek Maliye Bakanl na ba lanaca , 

 178 say l  KHK’de de i iklik yap larak Daire Ba kan , Genel Müdür Yard mc  ve Defterdar 
kadrosunda çal anlar n Personel Genel Müdürlü ünde kontrolör kadrolar na atanaca , 

 Gelir daresi Ba kanl n n ta ra te kilat nda avukat çal t r lmas  sa lan rken, avukatl k 
hizmetlerinin hizmet sat n al nmas  yoluyla özel avukatlara yapt r labilece i, 

 320 say l  Milli Piyango daresi Genel Müdürlü ünün Kurulu  ve Görevleri Hakk nda 
Kanun Hükmünde Kararname de de i iklik yap larak; ans oyunlar  i  ve hizmetlerinin özel 
hukuk sözle meleri ile TTK hükümlerine göre kurulan Anonim irketlere yapt r laca , 

 5345 say l  yasada yap lan de i iklikle; avukatl k hizmetleri özelle tirilmekte, serbest 
avukat veya avukatl k ortakl klar ndan hizmet sat n al nabilece i, 

 Yine 5345 say l  yasada yap lan de i ikle; 6 y l çal m  olmak art yla yaz l  ve sözlü 
s navla yetkili gelir uzmanlar  görevlendirilece i,  

 Ba kanl n stratejik plan ve performans programlar nda yer alan projelerin hayata 
geçirilmesi için tam veya k smi zamanl  150 adet sözle meli personel çal t r labilece i, bu 
personele 657 say l  yasan n 4/B bendine göre belirlenen sözle me ücreti tavan n n 5 kat  
ücret verilece i, sözle meli personelin sözlü s nav ile istihdam edilece i ve sözlü s navda 
Dan tay karar na ayk r  olarak kay t tutulmayaca , 

 Kanunun yay m  tarihi itibariyle; Gelir daresi Ba kan Yard mc s , Gelir daresi Daire 
Ba kan  kadrosunda bulunanlar Bakanl k Mü aviri kadrosuna,  Vergi Dairesi Ba kan  
kadrolar nda bulunanlar Ba kanl k Mü aviri kadrosuna atanaca , 

 5345 say l  yasan n Geçici 3.maddesi kapsam nda yap lan gelir uzmanl  özel s navlar ndan 
herhangi birinde 70 ve üzeri puan alanlar n gelir uzman  kadrosuna atanaca , 
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Öngörülmektedir. 
 
Dolay s yla, Maliye emekçilerinin talepleri ve beklentileri tasar  içerisinde yer almamaktad r. Maliye 
Bakan  ile Sendikam z aras nda 30 Mart 2010 tarihinde yap lan görü mede maliye emekçilerinin 
talepleri kendisine dosya halinde iletilmi  ve Bakan taraf ndan bizzat sorunun çözümü noktas nda 
ad m at laca  ifade edilmi  olmas na ra men özellik ücrette adalet sorunu bugüne kadar 
çözülmemi tir. 
 
Sendikam z, gerek 5345 say l  Gelir daresi Yasas ’n n tasar  a amas nda, gerekse kanunla t ktan 
sonraki a amalar nda Yasaya kar  tepkilerini geni  ekilde tüm kamuoyu ile payla m , bu konuda 
fiili me ru ve hukuki mücadelesini emekçiler lehine sürdürmektedir. Yasaya ili kin görü lerimiz ve 
çözüm önerilerimiz Ba kanl n za da defaten sunulan dosyalar ile bildirilmi tir. 
 
Bilindi i üzere, Gelir daresi Ba kanl n n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 16.05.2005 tarih 
ve 25817 say l  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e girmi , aradan 5 y ldan fazla bir zaman 
geçmesine ra men Kanunun gerekçeleri bile yerine getirilememi tir. Bu kanun ile birlikte Maliye 
Bakanl ’nda görev yapmakta olan emekçiler aras nda ayr mc  uygulamalar hayata geçirilmi tir.  
 
Vergi Sisteminde ya anan sorunlar n bu Yasa ile çözülemedi i ve vergi gelirlerinin art r lamad , 
verginin adil bir ekilde toplanmas  yönünde geli tirilemedi i ve mükellefler ile dare aras nda 
ya anan ihtilaflar n artt  görülmü tür. 
 
Yasan n çal anlar aç s ndan da her hangi bir olumlu yan  görülmemi , tam tersine sorunlar 
katlanarak artm , çal anlar huzursuz edilmi , çal ma bar  zedelenmi , çal anlar ile idare 
aras ndaki ihtilaflar artm  ve artarak devam etmektedir. 
 
 
Uzmanl k ad  alt nda hayata geçirilen uygulamalar ile: ayn  masalarda ayn  i i yapan, ayn  
görev/yetki ve sorumluluk ile görev yapan maliye emekçileri uzman olan uzman olamayan eklinde 
ayr lm  ve aralar nda 600 TL’ye varan ücret farkl l klar  yarat lm t r. 
 
Ayn  i i yapan emekçiler aras ndaki ücret adaletsizli inin giderilmesi noktas nda ad m at lmad  
gibi, TBMM’ne sunulan yasa tasar s nda da bu konuda herhangi bir madde bulunmamaktad r. 
 
5345 say l  Gelir daresi Yasas ; Kurum çal anlar  ve vergi ödeyenler aç s ndan olumsuz sonuçlar 
do urmu , vergi adaletsizlikleri artm , uygulamada daha bürokratik bir yap  olu turmu , 
çal anlar n kazan lm  haklar  korunmad  gibi hak kay plar  ya anm , i  yükü artm , fazla 
mesailer, kesintisiz hizmet uygulamas  ve performans gibi de erlendirmeler ile çal anlar n sosyal 
ya ant lar  ile psikolojik durumlar  y pranm , çe itli Vergi Dairelerinde intihar ve kalp krizi vakalar  
artm t r. 5345 say l  Yasa geri çekilmeli ve “yeniden yap lanma” ad  alt ndaki uygulamalardan 
vazgeçilmelidir. 
 
E it e E it Ücret; ilkesi tamamen yok say larak, ayn  serviste ayn  masalarda/ayn  görev/ayn  
yetki ve sorumlulukla çal anlar aras nda ücret farkl l klar  yarat lm t r. Dairelerde uzman olan-
uzman olmayan tart mas  yarat larak ücret üzerinden olu turulan farkl l k ile huzursuzluk 
büyümektedir. Gelir daresi Ba kanl  yap lacak yeni düzenlemeler ile ayn  i i yapanlar 
aras nda ücret farkl l n  gidermeli ve E T E E T ÜCRET verilmesi yönünde bir tutum 
izlemelidir. 
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5345 say l  Yasan n Geçici 3.maddesinden kaynaklanan sorunlar; Yasan n Geçici 3.maddesi ile 
kurum içinden Gelir Uzmanl  kadrosuna yap lacak atamalarda KPSS art ndan, e itim art na 
kadar büyük bir adaletsizlik olu turulmu tur. 2006,2007 ve 2010 y llar nda yap lan dört s nav ile 
yakla k 12000 ki inin atamas  Gelir Uzman  kadrosuna yap lm , bu s navlar sonucunda binlerce 
davalar aç lm t r. Aç lan davalar sonucu atamalar yap lm  bulunmaktad r. 2006 y l ndan bu yana 
kurum içinde salt uzmanl k üzerinden ciddi olumsuzluklar ya anmakta ve çal anlar n 
huzursuzluklar  artmaktad r. Gelir Uzmanl  kadrosu kurum personeline ekonomik bir 
iyile tirme gibi uygulanmakta ve bu iyile tirmeden tüm çal anlar n faydalanmas  idare 
taraf ndan engellenmektedir. Yasan n geçici 3.maddesi ile dare taraf ndan haz rlanan Usul ve 
Esaslar tüm çal anlar gözetilerek yeniden düzenlenmeli, kurumda çal anlar n tamam n n KPSS 
art  aranmaks z n bu kadroya atanmas  yönünde yeni bir düzenleme yap lmal d r. Maliye 

emekçileri y llard r bu ülkede vergi tarh eden, tebli  yapan, tahsilat yapan, canlar  pahas na 
icra i lemlerini yerine getiren, maliye politikalar n  büyük bir özveri ile hayata geçirmektedir. 
Dolay s yla, e er bir uzmanl ktan bahsedilecek ise; kadro, unvan ve görevine bak lmaks z n 
yap lan i  üzerinden tüm Maliye Emekçileri yapt klar  i in uzman d r ve tüm personelin bu 
kadroya atanmas  sa lanmal d r.  
 
Di er yandan, aç ktan atanan Gelir Uzmanlar  ile kurum içinden atanan Gelir Uzmanlar  aras nda 
farkl  uygulamalar yap lmakta ve kurum içinden atanan Gelir Uzmanlar n n özlük haklar  (derece ve 
ek gösterge gibi) ihlal edilmekte ve hak kay plar  ya anmas na neden olunmaktad r. Gelir daresi 
Ba kanl  “uzmanl k”  ve “uzmanla ma” konusunda yeni düzenlemeler yaparak ve çal anlar 
lehine e it ve adil bir düzenlemeyi hayata geçirmelidir. 

 
213 say l  Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13.maddesine göre ödenmekte olan Ek Ödemeler; Son 
y llarda çok dü ük %’lik zamlar ile kar  kar ya b rak lan ve 5793 say l  kanunla di er kamu 
personelinin yararland  ek ödemeden yararlanamayan Ba kanl k personelinin maa lar  erimi  ve 
yoksulluk s n r n n alt nda kalm t r. Ek Ödemelerin günün ko ullar , ya anmakta olan ekonomik 
kriz, enflasyon oranlar  ve hayat pahal l  göz önünde tutularak art r lmas  yönünde çal ma 
yürütülmeli, Ek Ödemelerdeki Merkez/Ta ra ayr m  ile Genel dare Hizmetleri ve Yard mc  
Hizmetler S n f  ayr m  ortadan kald r larak ayn  oran ve miktarda ödenmelidir. Kurum 
içerisinde ya anan ücret adaletsizliklerini giderecek ekilde özellik memur kadrosunda 
bulunan personelin ek ödeme miktarlar  daha fazla art r lmal  ayr ca ek ödemelerin emekli 
kesene ine eklenmesi sa lanmal d r. 
 
Özetle, ya anan E it e E it Ücret ilkesinin uygulanmamas  sorununun çözülebilmesi için; 
 
 Maliye Emekçilerinin yapt klar  i in uzman  olduklar  de erlendirilerek, 5345 say l  yasaya; 

“Maliye Bakanl nda görev yapan kadro ve ünvan  ne olursa olsun tüm personel “gelir 
uzman ” kadrosuna atan rlar” ibaresinin eklenmesinin sa lanmas ,  

 
 213 say l  Kanunun Ek 13.maddesinin 4/a f kras nda yer alan “en yüksek Devlet memuru 

ayl n n %200’ünü (Vergi incelemesine yetkili Maliye ve Gümrük Bakanl  merkez 
denetim elemanlar  ile münhas ran Gelirler Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra te kilat nda 
çal an personel için %60’ n ) geçmeyecek ekilde ek ödeme yapt rmaya” ibaresinin “en 
yüksek Devlet memuru ayl n n %300’ünü geçmeyecek ekilde en dü ü ü %200 olmak 
üzere ödeme yapt rmaya” eklinde de i tirilerek ek ödemelerinin artt r lmas  yoluyla ücret 
adaletinin sa lanmas , 

 
Gerekmektedir. 
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Partiniz taraf ndan konunun de erlendirilerek, TBMM Genel Kurulunda yap lacak 

görü melerde, Maliye Emekçilerinin hak ve ç karlar  do rultusunda bir tutum al narak Maliye 
Emekçilerinin taleplerinin ifade edilmesini ve adil bir düzenleme yap lmas  için gerekli çaban n 
gösterilece i inanc yla, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 
 
        Fatma BORA KOÇA               Osman B ÇER 
Genel Hukuk ve T S Sekreteri               Genel Ba kan 
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Say   : 2010/                15.09.2010 
Konu : Maliye Bakanl  eylemleri. 
 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 
 
Bilindi i gibi, Sendikam z taraf ndan E it e E it Ücret talebimiz her alanda ifade edilmekte 

ve bu taleple pek çok eylem etkinlik hayata geçirilmektedir. Özellikle uzmanl k uygulamalar n 
yo unla t  i yerlerimizde bu sorun son derece can yak c  bir hal alm , emekçilerin tepkileri 
yo unla m t r. 

 
Maliye Bakan  taraf ndan 07.09.2010 tarihinde imzalanan olur ve Maliye Bakanl  Personel 

Genel Müdürlü ü’nün 08.09.2010 tarih ve 19856 say l  yaz s  ile baz  kadrolar n ek ödeme oran n n 
15 ila 40 puan aras nda artt r ld  duyurulmu tur. 

 
Örgütümüzün bilgisi dahilinde oldu u üzere, Maliye Bakan  ile Merkez Yönetim 

Kurulumuz taraf ndan yap lan görü mede Maliye Bakan , ek ödemeleri art rmak yoluyla ücret 
adaletsizli ini çözmek için örgütümüze söz vermi  ve sözünü tutmas  için eylemler hayata 
geçirmi tik. 

 
Bu defa, yay mlanan yaz  ile sadece yönetici konumundakilerden baz lar n n ek 

ödemelerinin art r larak adaletsizliklerin büyütülmesine yönelik olarak Merkez Yönetim 
Kurulumuzca a a da belirlenen eylem ve etkinliklerin hayata geçirilmesi kararla t r lm t r. 

 
Belirlenen eylem ve etkinlikler i yerlerinde olu an tepkileri aç a ç karmaya, ileride 

gerçekle tirece imiz eylemlerin alt n  örmeye ve Maliye Emekçilerini mücadeleye katmaya yönelik 
olup, 7 Ekim tarihinden sonras  için Merkez Temsilciler Kurulumuz taraf ndan bir kararla ma 
ya anmas  dü ünülmü tür. 

 
Merkez Yönetim Kurulumuzca 15.09.2010 tarihinde gerçekle tirilen bas n toplant s  ile hem 

tepkimiz ortaya konulmu  hem de a a da belirtilen eylem program  kamuoyu ile payla lm t r. 
Bas n aç klamas  metni ayn  zamanda internet sitemizde de yay nlanm t r. 

 
Bu çerçevede; 
 

1-) 15 Eylül 2010 Çar amba günü Sendikam z Genel Merkezinde düzenlenecek olan bir Bas n 
Toplant s yla, Eylem Program m z Örgütümüz ve Kamuoyuyla payla lacakt r. 
 
2-) 16 – 24 Eylül 2010 tarihleri aras nda; tüm i yerlerimizdeki Maliye Emekçileri taraf ndan Maliye 
Bakanl na yönelik olarak; Ek Ödemelerin Bütünlüklü ve Adaletli bir biçimde Art r lmas  
Gerekti ini ifade eden Dilekçeler Fakslanacakt r. 
 
3-) 22 Eylül 2010 Çar amba günü; ülke genelinde tüm Maliye Bakanl  birimlerinde Mesai Saati 
Ba lang c nda yerlerine girilmeden önce, 1 saat  B rak larak yerleri önünde Kitlesel Bas n 
Aç klamalar  yap lacakt r. 
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4-) 29 Eylül 2010 Çar amba günü; ülke genelinde tüm Maliye Bakanl  birimlerinde ube ve 
Temsilciliklerimizce yereldeki nesnel ko ullara göre belirlenecek olan zaman dilimlerinde, 1 saat  
B rak larak yerleri önünde Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap lacakt r. 
 
5-) 5 Ekim 2010 Sal  günü; tüm ube ve Temsilciliklerimizce l Defterdarlar  ve/veya Vergi Dairesi 
Ba kanlar  Ziyaret Edilerek, Maliye Emekçilerinin Talepleriyle ilgili Görü meler 
gerçekle tirilecektir. 
 
6-) 7 Ekim 2010 Per embe günü; ülke genelinden Ankara’ya gelecek olan Büro Emekçileri 
Sendikas  Merkez Temsilciler Kurulu Üyeleri ve Ankara’daki Maliye Emekçileriyle birlikte Maliye 
Bakanl na gidilerek Maliye Emekçilerinin Hakl  Talepleri Maliye Bakanl  önünde yap lacak 
olan Kitlesel Bas n Aç klamas yla ifade edilecek ve 16 – 24 Eylül 2010 tarihleri aras nda Maliye 
Bakanl na ba l  yerlerinde düzenlenen Dilekçe Kampanyalar yla toplanarak Maliye Bakanl na 
Fakslanan Onbinlerce Dilekçe Maliye Bakanl na Merkez Yönetim Kurulumuzca olu turulacak 
olan bir Heyet arac l yla elden teslim edilecektir. 
 
7-) Maliye Bakanl nca tüm Maliye Emekçilerinin Taleplerini Kar layacak yeni bir Ek Ödeme 
Düzenlemesi Yap lmamas  halinde Merkez Temsilciler Kurulumuzca Belirlenecek olan Program 
Dahilinde Grev Hakk m z ba ta olmak üzere, fiili/me ru mücadele ve direnme hakk m z tüm 
kitleselli iyle hayata geçirilecektir. 
 

 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
             Fatma BORA KOÇA           Osman B ÇER 

Genel Hukuk ve T S Sekreteri                      Genel Sekreter 
 
 
 
Maliye Bakanl  faks no  : 0312.425.00.58 
 
 
 
EK : 1 sayfa dilekçe. 
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MAL YE BAKANLI INA 
Sunulmak Üzere 

………. MÜDÜRLÜ ÜNE 
 
 Maliye Bakanl  Personel Genel Müdürlü ü’nün 08.09.2010 tarih ve 019856 say l  yaz s  
ile; 07.09.2010 tarihli Bakan Oluru ile 213 say l  Yasan n Ek 13.maddesine uyar nca Maliye 
Bakanl  personeline ödenmekte olan ek ödeme oranlar n n baz  ünvanlar için artt r ld  
aç klanm t r. 
 
 15.09.2010 tarihinde yürürlü e giren ek ödeme art  oranlar , Defterdar Yard mc s , Grup 
Müdürü, Müdürler ve 1 ve 2.dereceli Müdür Yard mc lar n  kapsamakta olup, bu kadrolarda görev 
yapanlara 90 ila 230 TL aras nda zam yap lm t r. 
 
 E it e E it Ücret ilkesi çarp t larak, ek ödeme alan kurumlarda görevli personelin maa lar  
neredeyse sabit tutulmu  ve bu nedenle, Maliye Bakanl  çal anlar  y llard r %’lik zamlar d nda 
herhangi bir ücret iyile tirmesinden faydalanamad ndan, maa lar m z ekonomik de erini yitirerek 
erimi tir.  
 
 Maliye Bakanl  çal anlar n n maa lar nda yeni bir düzenleme yap larak, ekonomik 
kay plar n n giderilmesi ve kay plar n n telafi edilmesi için gerekli çal malar n yürütülmesi 
konusunda Maliye Bakan  gerekli çabay  gösterece ini ve personelin ma duriyetini giderece ine söz 
vermi , ancak bu güne kadar bir geli me ya anmad  gibi sadece yönetici kadrolar nda bulunanlar n 
bir k sm n n ek ödemelerinin artt r lmas  kurum içerisindeki huzursuzluklar  daha da artt rm t r.  
 

Gelir ve Gider birimlerinde görev yapan tüm Maliye Emekçileri olarak, ayn  i i yapt m z 
halde, farkl  ünvanlara bölünerek ayn  ücretten yararland r lmad m z gibi hükümet politikalar  ile 
maa lar m z n yoksulluk s n r n n alt nda kald  aç kt r. 

 
Bu nedenle, sadece baz  Müdür Yard mc lar  ile daha üst kadrolara ek ödeme art  getiren 

Maliye Bakanl  Personeline Yap lacak Ek Ödemeye li kin Usul ve Esaslar’da 07.09.2010 
tarihinde yap lan de i iklik eksik ve yetersiz olup, e itlik ve adaletten uzakt r. 

 
213 say l  Kanunun Ek 13.maddesine dayan larak ç kart lan Usul ve Esaslar’ n; tüm 

kadro/derecedeki Maliye Bakanl  Personelini kapsayacak, adaletli bir ücret art  sa layacak ve 
personelin ma duriyetini giderecek ekilde de i tirilmesi beklentimiz oldu u gibi hakkaniyetin de 
gere idir. 

 
213 say l  Yasa ile Maliye Bakan ’na verilen yetkinin s n rlar  dahilindeki oranlar n en 

dü ük maa  alandan ba layarak kademeli ekilde art r lmas  yoluyla Ek Ödeme oranlar n n 
yükseltilmesi halinde sorun k smen çözülebilecektir. 

  
Ek Ödeme miktar n n merkez/ta ra ve G H/Y H ayr m  yap lmaks z n tüm çal anlara günün 

ko ullar na göre, ayr m yap lmayacak ekilde, emekli maa na yans yacak ekilde ve “e it i e e it 
ücret” ilkesi gere ince yeniden düzenlenmesi ve ekonomik kay plar m n giderilmesini arz ederim. 

  
      sim-imza 
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ADRES: 
Say   : 2010/         27.09.2010 
Konu : Sözlü s navlarla kadrola ma. 
 

BA BAKANLIK 
KAMU ET K KURULU BA KANLI I’NA 

 
 Sendikam z, 4688 say l  kanunla tariflenen Büro, Bankac l k ve Sigortac l k  Kolunda 
kurulu ve Maliye Bakanl  ile Gelir daresi Ba kanl nda örgütlü bulunmaktad r. 

Bilindi i gibi 28.02.2009 tarih ve 27155 (Mükerrer) say l  Resmi Gazete’de yay mlanan, 
18.02.2009 tarih ve 5838 say l  Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas  Hakk nda Kanunun 
20.maddesi de i tirilerek “Gelir daresi Grup Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, müdür, vergi dairesi 
müdür yard mc s  ve müdür yard mc s  kadrolar ” için yaz l  s nav n yan  s ra sözlü s nav art  
getirilmi ; 6009 say l  yasan n 42.maddesi ile de yine 5345 say l  Kanunun 29 uncu maddesine ek 
yap larak sözlü s nav n ekli belirlenmi  ve s nav n kay t alt na al nmayaca na 
hükmedilmi tir. 

Söz konusu yasal hükümler meri mevzuat m za, yerle ik yarg  kararlar na ve hukuka ayk r  
olup, Sendikam z taraf ndan iptali için gerekli giri imlerde bulunulmu  olup, süreçler devam 
etmektedir. 

Gelir daresi Ba kanl ’n n sözlü s navlarda srar etmesi, yap lacak sözlü s navlara ili kin 
usulleri yasa ile belirlemesi, yerle ik yarg  kararlar na ayk r  düzenlemelerde bulunulmas  ile sözlü 
s nav ile amaçlan n ne oldu u konusunda üphelere ve hukuksuzluklara neden olaca  
gözlemlenmektedir.     

Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan birbirine çok yak n tarihlerde ayn  ünvanlar için Görevde 
Yükselme S nav  yap ld  ve aç lan s navlarda belirlenen kadro say s n n çok alt nda atama 
yap ld  bilinmektedir. 

Örne in, 2009 y l na Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  yap lm , yaz l  s nav  
kazanan personelden çok daha az  sözlü s navda ba ar l  say lm t r. 2009 y l  Müdür Yard mc l  
s nav na kat lan bir üyemiz üzerinden açt m z davada Mahkeme sözlü s nav n objektif ekilde 
yap lmad na karar vermi  ve iptal etmi  olup, Ba kanl k yeni bir sözlü s nav için üyemize ça r da 
bulunmu tur.  

Gelir daresi Ba kanl  Görevde Yükselme Yönetmeli i’nde bulunan “sözlü” ibarelerin 
iptali ve 2007 y l nda yap lan Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  sözlü s nav nda ba ar s z say lan bir 
üyemiz üzerinden açm  oldu umuz dava Dan tay Ba kanl  taraf ndan lehimize karar verilmi , 
ancak Gelir daresi Ba kanl  Mahkeme Karar n  uygulamam lard r. Mahkeme karar n  
uygulamayan yetkililer hakk nda Ceza davas  aç lm  olup, yarg lama halen devam etmektedir. 

Yine, 15.05.2010 tarihinde yeni bir Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  aç lm  ve bu 
s navda da 250 ki ilik aç lan s nav n yaz l  bölümünü 211 personel kazanm  ancak sözlü s nav 
sonucuna göre 138 personelin atamas  yap lm t r.  

28.08.2010 tarihinde ise yeniden bir Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  yap larak 
burada da yaz l  bölümde ba ar l  olan 518 personelden 200’ü sözlü s nav sonucuna göre ba ar l  
say lm t r. 
       Ayn  ekilde 2009 tarihinde Vergi Dairesi Müdürlü ü s nav  yap lm  ancak aç klanan kadro 
say s  kadar atama yap lmam , 29.05.2010 tarihinde yeni bir Vergi Dairesi Müdürlü ü s nav  
yap lm  ve 247 personel yaz l  bölümünü kazanm  sözlü s nav sonucunda 50 personelin atamas  
yap lm t r. Sözlü s nav n iptaline ili kin davalar sonuçlanm , Ba kanl k taraf ndan yap lan atamalar 
iptal edilmi  ve yeniden bir sözlü s nav yap lm t r. Ancak ikinci kez yap lan sözlü s navda kazanan 
adaylar içinde çok fazla bir de i iklik olmam  ve ilk s navda ba ar l  say lan personelin tamam  
tekrar ba ar l  say lm lard r. 
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 Tüm bu geli meler sadece kurum içinde aç lan Görevde Yükselme S navlar nda ya anm  
olup, aç ktan atama yoluyla yap lan Vergi Denetmen Yard mc l , Gelir Uzman  Yard mc l  gibi 
kadrolara ili kin yap lan sözlü s navlarda ya ananlara ula ma ans m z bulunmamaktad r. 
 Yaz l  s navda ba ar l  olarak sözlü s nava kat lmay  hak eden üyelerimizden gelen bilgiler 
ve ikayetler de erlendirildi inde; an lan s navlarda Sendikam z üyesi personelin ba ar l  
say lmamas n n aç k bir tutum oldu u gözlemlenmekte ve sözlü s navlar n tamamiyle idareye 
yak nl  bulunan personeli tercih etmek için kullan ld  görülmektedir. 

Y llard r tüm toplum kesimlerinin rahats z oldu u siyasal kadrola man n yegane dayana  
olan sözlü s nav sisteminin kald r lmas  için çaba sarfedilmesi gerekirken, Gelir daresi taraf ndan 
sözlü s navlarda srar edilmesi kar s nda duydu umuz kayg n n ne kadar hakl  oldu unu yukar da 
yer verdi imiz örnekler göstermektedir. 

Sözlü s nav uygulamas nda idarenin hangi kriterlere göre hareket etti i belirsiz olup, hangi 
personele hangi sorular n soruldu u ve puanlaman n nas l yap ld  anla lamam t r. Sözlü 
s navlarda, objektif kriterlerden çok subjektif kan larla de erlendirme yap ld , torpil ve adam 
kay rman n çok yayg n oldu u, bu s navlar n siyasi kadrola man n bir yöntemi oldu u, adaylar n e it 
ko ullarda yar malar n  sa layan nesnel bir yöntem olmad , her türlü öznel de erlendirmeye aç k 
oldu u,  herkesçe bilinmekte ve Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan bu yarg lar  giderecek herhangi 
bir çal ma ve düzenleme de yap lmad  gibi tam tersi aibeleri art ran düzenlemelerde srar 
edilmektedir. 

Ayr ca, Ba kanl k taraf ndan yaz l  ve sözlü s nava kat lan personelden sadece ba ar l  
olanlar n isimleri Ba kanl n web sayfas nda puanlar  gösterilmeden aç klanmakta, dolay s yla 
gerek yaz l  s navda gerek sözlü s navda üyelerimizde dahil hangi personelin kaç puan ald  hususu 
ö renilememektedir. S navlar n effafl n n sa lanmas  için, ya anan tüm idari süreçlerin bireysel 
inisiyatiflerden uzak ve objektif ekilde yürütülmesi gerekti i halde, sözlü s nav sürecinde hangi 
kriterlere göre de erlendirme yap ld  dahi anla lamamaktad r. 

Di er yandan, yukar da s ralad m z s navlara kat lan personele harc rah ödenmekte, s nav 
komisyonuna, görevlilere ücret ödenmekte ve s nav için çe itli giderler yap lmaktad r.  Bu durum 
kamuya ve kuruma ciddi bir maddi külfet do urdu u ve kamu zarar  olu tu u da aç kt r. 

Gelir daresi Ba kanl  yetkilileri taraf ndan, sözlü s navlar n aç k bir kadrola ma arac  
olarak kullan ld , Sendikam z üyeleri aleyhine aç k bir tutum al nd , kurumun güven ve itibar n n 
zedelendi i, çal anlardaki adalet ve e itlik beklentisinin tahrip edildi i ve kurumun ad n n aibelere 
konu edildi i görülmektedir. 

Sendikam z taraf ndan her s nav sonras nda kuruma 4982 say l  Bilgi Edinme Kanunu 
kapsam nda ba vuruda bulunularak, yaz l  ve sözlü s nav  kazanan personellerin hangi Sendikalara 
üye olduklar  ve s nav maliyetinin ne kadar oldu u sorulmu  olup, Ba kanl k taraf ndan 
ba vurular m za cevap verilmeyerek Bilgi Edinme hakk m z kulland r lmam , olu an aibelerin 
giderilmesi konusunda bir ad m at lmam t r. 

Aç klanan nedenlerle, Vergi Dairesi Müdürlü ü ve Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  sözlü 
s navlar nda kadrola ma amac yla hareket eden, siyasal kadrola ma yaratan, e itlik ve liyakat 
ilkelerini uygulamayan ve yarg  kararlar  ile kurumu zarara u ratt klar  ve hukuka ayk r  
davrand klar  kesinle enler hakk nda i lem yap lmas  ve kurum hakk nda olu an aibelerin 
giderilmesi gerekmektedir. 

Söz konusu olumsuzluklardan kurumun tüm i lemlerinden Kurum Ba kan  olarak Mehmet 
K LC , nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  Bülent BÜYÜKDI AN ile s nav komisyon üyeleri 
sorumludurlar. 

Sorumlular n yukar da yer alan davran  ve tutumlar n n; 13.04.2005 tarih ve 25785 say l  
Resmi Gazete’de yay mlanan Kamu Görevlileri Etik Davran  lkeleri le Ba vuru Usul Ve Esaslar  
Hakk nda Yönetmelik’in; “Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci ba l kl  5.maddesi, 
Dürüstlük ve tarafs zl k ba l kl  9.maddesi, Sayg nl k ve güven ba l kl  10.maddesi, Savurganl ktan 
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kaç nma ba l kl  17.maddesi, Bilgi verme, saydaml k ve kat l mc l k ba l kl  19.maddelerine ayk r  
oldu u aç kt r. 

Ayr ca, belirtilen yetkililer taraf ndan Kamu Görevlileri Etik Sözle mesi’nin             “-
Görevimi insan haklar na sayg , saydaml k, kat l mc l k, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yarar n  
gözetme ve hukukun üstünlü ü ilkeleri do rultusunda yerine getirmeyi,  
-Dil, din, felsefi inanç, siyasi dü ünce, rk, ya , bedensel engelli ve cinsiyet ayr m  yapmadan, f rsat 
e itli ini engelleyici davran  ve uygulamalara meydan vermeden tarafs zl k içerisinde hizmet 
gereklerine uygun davranmay ,  
- Kamu mallar  ve kaynaklar n  kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri d nda kullanmamay  ve 
kulland rmamay , bu mal ve kaynaklar  israf etmemeyi,…” ilkelerine ayk r  hareket edildi i 
görülmektedir.. 

Kurumun maddi ve manevi olarak y pranmas na neden olan, kurumu zarara u ratan, sözlü 
s navlar  siyasal kadrola ma arac  olarak kullanarak kuruma kar  güvensizlik olu mas na neden olan 
ve Kamu Görevlileri Etik Davran  lkelerine ayk r  hareket eden Gelir daresi Ba kan  Mehmet 
K LC , nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  Bülent BÜYÜKDI AN ve s nav komisyonu üyeleri 
hakk nda gerekli inceleme ve soru turman n yap lmas n , Kamu Görevlileri Etik Sözle mesine ayk r  
bulunan davran lar ndan dolay  gerekli yapt r m n uygulanmas n  ve yap lan i lemlerin sonucundan 
Genel Merkezimize bilgi verilmesini arz ederiz. 

 
 
 

Fatma BORA KOÇA     Osman B ÇER 
 Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Ba kan 
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Say   : 2010/         01.10.2010 
Konu : G B Müdür Yard mc l  Sözlü S nav  hk. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 
 

Bilindi i gibi özellikle son y llarda AKP iktidar  tüm kurumlarda siyasal kadrola ma 
yapmakta, gerek s navs z atamalarla gerekse sözlü s navlarla kendi kadrolar n n atamalar n  
gerçekle tirmektedir. 

 
 Örgütlülük alan m zda bulunan kurumlardan Gelir daresi Ba kanl ’n n önce Görevde 
Yükselme Yönetmeli i’nde de i iklik yaparak sözlü s nav  getirmesi, ard ndan 5345 say l  yasada 
de i iklik yaparak sözlü s nav  yasal hüküm haline getirmesi, son olarak 6009 say l  yasa ile yine 
sözlü s nav n kriterlerinin yasa ile belirlenmesi ve sözlü s nav n kay t alt na al nmamas  ile yarg  
kararlar n  yok sayarak, kendi kadrola mas n  yaratman n yasal düzenlemeleri gerçekle tirmi tir. 
 
 Sendikam z taraf ndan Ana Muhalefet Partisi ile konu hakk nda görü meler ve yaz malar 
gerçekle tirmi  olup yasadaki sözlü s nav ibaresinin iptali için Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilmesi sa lanm t r. 
 
 Ayr ca son yap lan Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  ve Müdürlük s nav na ili kin çe itli 
soru önergeleri haz rlanarak TBMM’nde tart lmas  sa lanmak üzere Milletvekillerine 
gönderilmi tir. 
 
 28.08.2010 tarihinde yaz l , 13-24 Eylül 2010 tarihlerinde sözlü bölümü yap lan Vergi 
Dairesi Müdür Yard mc l  s nav nda Merkezden do ru tespit etti imiz 99 üyemiz yaz l  s nav  
kazanm , 8 üyemiz de sözlü s nav sonucunda ba ar l  say lm t r. 
 
 Sözlü s navda üyelerimizin yan  s ra, demokrat ve alevi olan ancak üyemiz olmayan 
personelin de ba ar s z say ld , sözlü s nav sonucu ba ar l  olan personelin büyük bir bölümünün 
Büro Memur Sen Üyesi oldu u bilinmektedir. 
 
 Gelir daresi Ba kanl ’n n bu tarafl  tutumu ile ilgili Tefti  Kurullar  ve Bakanl klar 
düzeyinde ikayet ba vurular  yap lm , ayr ca Bilgi Edinme Kanunu Kapsam nda ayr nt l  bilgiler 
istenilmi tir. 
 
 Bilindi i gibi, 2007 y l  Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  sözlü s nav nda ba ar s z say lan 
üyemiz dris AKÇEL K üzerinden dava aç lm  ve dava olumlu sonuçlanm  ancak Gelir daresi 
Ba kanl  Mahkeme Karar n  uygulamam t r. Yapt m z suç duyurusu neticesinde Gelir daresi 
Ba kanl  yetkilileri hakk nda yarg lanma karar  verilmi  olup, ceza davalar  halen devam 
etmektedir. 
 
  
 

Yine 2009 y l nda yap lan s nav sonucunda sözlü s navda elenen üyemiz Sevim ATE  
üzerinden dava aç lm  ve dava olumlu sonuçlanm  üyemiz yeni bir sözlü s nava ça r lm t r. 
Yap lan yeni sözlü s navda da üyemiz taraf ndan aç klama yap lmadan soru sorulmamas  ve sorulara 
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yan t verilmeyece i, sözlü s nav sonucunda elenme nedenlerinin aç klanmas  istenilmi  olup, s nav 
komisyonu taraf ndan bu sorulara cevap verilmemi tir. 

 
 Genel Merkezimiz taraf ndan 27.09.2010 tarihinde bir aç klama yap lm , aç klama 
metnimiz bas n yay n kurulu lar na gönderilmi  ve konu kamuoyuna ta nm t r. 
 
 Gelinen noktada 13-24 Eylül 2010 tarihlerinde yap lan sözlü s nav n iptali için tüm 
üyelerimiz ad na toplu olarak Genel Merkezimiz taraf ndan dava aç lmas  kararla t r lm t r. 
 
 Dava sürecinin bir an önce ba lat lmas  için ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan; 

- S nava kat lan ve yaz l  s navda ba ar l  olan üyelerimizin isimlerinin, 
- Yaz l  S nav sonuçlar n n, 
- Üyemize Sözlü s navda hangi sorular n soruldu unun, 

tespit edilerek, 
 
Sendikam z taraf ndan dava aç lmak üzere ekte gönderilen yetki belgesinin doldurularak 

06.10.2010 tarihine kadar Genel Merkezimize gönderilmesi gerekmektedir. 
 
Bilgi ve gere i ile üyelerimizin bilgilendirilmesini ve gerekli bilgilerin belirtilen tarihe kadar 

Genel Merkezimize iletilmesini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 
Fatma BORA KOÇA               Döndü TAKA ÇINAR 

   Genel Hukuk ve T S Sekreteri         Genel Sekreter 
 

  
 
 
EK : Yetki Belgesi 
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Say   : 2010/         15.10.2010 
Konu : Kadrola ma. 
 

BA BAKANLIK 
TEFT  KURULU BA KANLI I’NA 

 
 Sendikam z, 4688 say l  kanunla tariflenen Büro, Bankac l k ve Sigortac l k  Kolunda 
kurulu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl nda örgütlü bulunmaktad r. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  kuruldu u tarihten bugüne kadar, kurum içinde 
s navs z olarak pek çok ünvana atamalar yap lmaktad r. 

 
Veri Haz rlama Kontrol letmeni, cra Memurlu u gibi kadrolara s navs z atamalar 

yap lm  olup, Sendikam z n çabalar  sonucunda k smi düzenlemeler getirilmi tir. 
 
Giri imlerimiz sonunda; Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl nca, Veri Haz rlama Kontrol 

lemeni Kadrosu için atama usulleri belirlenerek kriterler olu turulmu , yine icra memurlar na 
ili kin olarak ise 13.08.2010 tarihinde cra Memurlar  Atama Yönetmeli i yay mlanarak s navs z ve 
kritersiz atama yolundan vazgeçilmesi ve hukuki bir zemine ta nmas  sa lanm t r. 

 
Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  taraf ndan, s navs z olarak yap lan atamalar, kurumda 

ciddi rahats zl klar yaratm t r. Özellikle, Büro Memur Sen üyelerinin VHK  ve cra Memuru 
kadrolar na atanmalar  yap lm  ve ad  geçen Sendikaya üye olmalar  noktas nda çal anlara 
psikolojik bask lar yap lm , di er sendika üyelerinin kadro talepleri olumlu kar lanmayarak red 
edilmi tir. 

 
Sendikam z taraf ndan Kurum çal anlar  ve Kurum ile yap lan yaz malar ve görü meler 

sonucunda edinilen bilgiler, Kamu Kurum ve Kurulu lar n n amirlerine ve Etik Kurallar na ayk r  
bulunmakta ve sorumlular hakk nda gerekli i lemlerin yap lmas  sa lanmal d r. 

 
Genel Merkezimiz taraf ndan SGK Ba kanl na yap lan bilgi edinme ba vurusu ile icra 

memurlu una yap lan atamalar ile atamas  yap lan memurlar n Sendika üyelikleri hakk nda bilgi 
istenilmi , kurum taraf ndan bilgiler verilmedi inden yarg  yoluna ba vurulmu  ve yarg  karar  ile 
Ba kanl k taraf ndan istedi imiz bilgiler k smen taraf m za verilmi tir. 

 
SGK Ba kanl ’n n ilgili yaz s  ekinde sunulan listede sadece 2008 y l na ili kin atamalara 

yer verilerek, 49 personelin icra memuru olarak atamas n n yap ld , 49 personelden 10’unun 
Sendika üyesi olmad , geri kalan 39 personelden 26’s n n Büro Memur Sen üyesi oldu u, 9’unun 
Türk Büro Sen üyesi oldu u ve 4’ünün de Sendikam z üyesi bulundu u bildirilmi tir. Bu tablodan 
da görülece i üzere, SGK Ba kanl  taraf ndan yanl  ve tarafl  bir tutum izlenmekte ve bir Sendika 
lehine tutum tak n larak kay rmac l k ve bunun üzerinden de kadrola ma yap lmaktad r. cra 
Memuru olarak atamas  yap lan memurlarla ayn  artlar  ta yan, hatta liyakat ve kariyer ilkelerine 
göre daha k demli say lmas  gereken üyelerimizin ise ba vurular  red edilerek, bu kay rmac  ve 
tarafl  tutum iyice aç a ç kar lm , kimi üyelerimize ise Büro Memur Sen üyesi olmalar  durumunda 
kadro verilebilece i ifade edilmi tir. 

 
Yine Veri Haz rlama Kontrol letmeni Kadrolar na yap lan atamalarda da benzer durum 

ya anm  olup, VHK  kadrosunda atanma talep eden üyelerimizin talepleri red edilirken, sözü edilen 
Sendika üyelerinin atamalar  öncelikli olarak yap lm t r. Sendikam z taraf ndan yap lan ba vuru 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
320 

neticesinde Ba kanl k taraf ndan Nisan/2010 döneminde yap lan atamalar n listesi gönderilmi  olup, 
burada da yanl  bir tutum tak n ld  görülmü tür. 

 
Y llard r tüm toplum kesimlerinin rahats z oldu u siyasal kadrola man n kald r lmas  için 

çaba sarfedilmesi gerekirken, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  taraf ndan s navs z atamada srar 
edilmesi kar s nda duydu umuz kayg n n ne kadar hakl  oldu unu yukar da yer verdi imiz örnekler 
göstermektedir. 

 
Yukar da verilen örnekler ile Kurum yetkililerinin atamalar  siyasal kadrola ma için 

kulland n , siyasal kadrola man n yan  s ra Devlet erkinin bir Sendika lehine kullan ld  
görülmektedir. 

 
Son olarak ise, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kan  oluru ile 45 adet l Müdür Yard mc s  

atamas  yap lm t r. Yine s navs z ve herhangi bir kritere dayanmadan yap lan atamalar SGK 
Ba kanl n n siyasal kadrola may  görev edindi ini, liyakat ve kariyer ilkelerini tan mad klar n  ve 
bütün hukuk kurallar n  yok sayd klar n  göstermektedir. Bu atamalardan önce de, atamas  
yap lanlar n üyesi bulunduklar  Sendikalardan istifa etmeleri istenilmi , böylece Sendikam z n 
yapt  ba vurular sonucu ortaya ç kacak tablo engellenmeye çal lm t r. 

 
Aç klanan nedenlerle, Devlet erkini kötüye kullan larak kadrola ma amac yla hareket eden, 

siyasal kadrola ma yaratan, e itlik ve liyakat ilkelerini uygulamayan ve hukuka ayk r  davranan 
Kurum Ba kan  ve yetkilileri hakk nda i lem yap lmas  ve kurum hakk nda olu an aibelerin 
giderilmesi gerekmektedir. 

 
Söz konusu olumsuzluklardan kurumun tüm i lemlerinden Kurum Ba kan  olarak Mehmet 

Emin Zarars z, nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  Salim KAHRAMANO LU ile Daire Ba kanlar  ve 
Genel Müdürler sorumludurlar. 
 
 Sendikam z  ve tüm kamu emekçilerini rahats z eden hususlar n ara t r larak aç kl a 
kavu turulmas , meydana ç kan kurum zarar n n ve tarafgir tutumun tespiti aç s ndan önemlidir. 
 

Kurumun maddi olarak y pranmas na neden olan, kurumu zarara u ratan ve atamalar  
siyasal kadrola ma arac  olarak kullanan Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  yetkilileri hakk nda 
gerekli inceleme ve soru turman n yap lmas n , sorumlular n disiplin hükümlerine tabi tutulmas n  
ve yap lan i lemlerin sonucundan Genel Merkezimize bilgi verilmesini arz ederiz. 

 
 

Fatma BORA KOÇA     Osman B ÇER 
 Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Ba kan 
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Say   : 2010/          30.10.2010 
Konu : Zorunlu Fazla çal t rma. 

 
HATAY SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ Ü’NE 

Büro Emekçileri Sendikas , 4688 Say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Yasas  uyar nca 
kurulmu  olup, büro, bankac l k ve sigorta hizmet alan nda 36 ubesi ve 42 l Temsilcili i ile ülke 
çap nda örgütlü bir sendika olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Büro  kolu an lan yasa ile 
belirlenmi  olup, i  kolumuzda Sosyal Güvenlik Kurumlar  ve ba l  i yerleri de bulunmaktad r. 

Hatay Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü de örgütlenme alan m zda bulunmakta olup, burada 
görev yapan üyelerimizin oldu u kadar tüm büro emekçilerinin sorun ve taleplerinin ilgililere 
iletilmesi, çözüm yollar n n bulunmas  noktas nda taraf bulunmaktay z. 

Bilindi i üzere, Sendikal hak ve özgürlüklerin geli tirilmesi, Sendikal faaliyetlerin 
yürütülmesinde kolayl k gösterilmesine ili kin Ba bakanl ’n n 1999/44, 2002/17, 2003/37, 
2005/14, 2010/2 say l  Genelgeler, Maliye Bakanl n n 2003/1 say l  Genelgesi olmak üzere çe itli 
yay mlanan Genelgeler ile Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ’n n yay mlam  oldu u 
Genelgelerde Kamu Kurum ve Kurulu lar n n idarecilerinden “…Sendikalar n yürüttükleri 
faaliyetlerde kolayl klar sa lanmas , i yerindeki sorunlarda taraf kabul edilmesi, Sendika ve 
temsilcileri ile sürekli diyalog kurulmas ….” istenilmi tir.  

l Müdürlü ünüz taraf ndan uzun zamand r günlük mesai saatleri d nda Hizmet çi E itim 
Programlar  yürütüldü ü ve görev yapan personelin bu durumdan rahats z bulundu u bilinmekte 
olup, yap lan görü melerimizde taleplerimiz red edilmi  bulunmaktad r. 

Anayasan n 18 inci maddesinde; “hiç kimse zorla çal t r lamaz. Angarya yasakt r..... “ 
hükmüne yer verilmi tir. Anayasan n 90 nc  maddesi uyar nca iç hukuk normu haline gelen Avrupa 
nsan Haklar  Sözle mesinin 4. maddesinin kölelik ve zorla çal t rma yasa  ba l  alt nda; “ .... 

hiç kimse zorla çal t r lamaz ya da zorunlu çal maya ba l  tutulamaz “ ifadesine yer verilerek, 
zorla çal t rma yasaklanm t r. 

657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nun 99.maddesinde yer alan “Memurlar n haftal k 
çal ma süresi genel olarak 40 saattir.  Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere 
düzenlenir. Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayan larak ç kar lacak 
tüzük ve yönetmeliklerle, kurumlar n ve hizmetlerin özellikleri dikkate al nmak suretiyle farkl  
çal ma süreleri tespit olunabilir.” hükmü ile çal ma saatleri belirlenmi , 100.maddesinde ise 
“Günlük çal man n ba lama ve bitme saatleri ile ö le dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin 
özelliklerine göre merkezde Ba bakanl k Devlet Personel Ba kanl n n teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca, illerde valiler taraf ndan tesbit olunur.”hükmü ile bu tasarrufun Valiliklerce tespit 
olunaca  hüküm alt na al nm t r. 

5502 Say l  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun Personelin Statüsü, Ücret ve Mali 
Haklar n  düzenleyen 28 inci maddesinin be inci f kras nda; “Fazla çal ma gerektiren her türlü 
kurum i leri için çal ma saatleri d nda görevlendirilen ve fiilen çal an memurlar ve 
sözle meli personele ayda 60 saati geçmemek üzere ve y l  merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirtilen ücretin iki kat  kar l nda Yönetim Kurulunca belirlenen esas ve usullere göre 
fazla çal ma yapt r labilir. Zorunlu hallerde bu süre % 50 art r labilir” denilmektedir. 

5502 Say l  Yasal düzenleme yukar da yer verilen Anayasal hüküm ve Avrupa nsan Haklar  
Sözle mesi hükümleri ile birlikte de erlendirildi inde, fazla mesainin zorunlu olmad , personelin 
gönüllü ünün esas al narak bu mesaiye kat labilece i aç kt r.  

Hatay Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü taraf ndan ç Emir ve ç Sirküler ile ak am 17.00-
19.00 saatleri aras nda “kurum personelinin bilgilerini tazelemek, mevzuat de i ikliklerini 
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ö retmek, de i ikliklere intibaklar n  sa lamak ve verimliliklerini artt rmak üzere” Hizmet çi 
E itim program  yap laca  personele duyurulmu tur. 

Bu duyuruda, e itime tüm personelin kat l m n n zorunlu oldu u, e itime kat lmayan 
personel hakk nda disiplin i lemi uygulanaca  belirtilmi tir. 

Öncelikle Hizmet çi E itim Programlar  tüm kamu kurum ve kurulu lar  taraf ndan 
uygulanmakta olup gereklili ini tart ma konusu yapmad m z bilinmelidir. Ancak Hizmet çi 
E itimin çal man n bir parças  olarak de erlendirilmesi ve günlük mesai saatleri içerisinde 
yap lmas  gerekti i de aç kt r. 

Hatay Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü taraf ndan Hizmet çi E itim fazla mesai olarak 
uygulanmakta ve zorunlu bir hale getirilerek bu çal maya kat lmayan personele disiplin hükümleri 
uygulanaca  belirtilmektedir. 

Oysa ki, fazla çal mada esas olan mesai süresi içinde tamamlanamayan bir hizmetin 
süreklili ini sa lamak oldu undan sadece bu amaçla fazla çal man n öngörülmesi 
gerekmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumlar n n yeniden yap land r lmas , üç kurumun birle tirilmesi, hizmet 
sunulan kesimlerin geni lemesi ve yeni personel al m n n yeterli olmamas  gibi pek çok nedenle i  
yükünün artt  bilinmektedir. Yo un i  yükü ile çal makta ve günlük i lerini yeti tiremedikleri için 
fazla mesai çal mas  yapmakta olan bir Kurumun çal anlar na Hizmet çi E itim Program  
çerçevesinde mesai saati bittikten sonra ak am 17,00-20,30 saatleri aras nda zorunlu bir çal ma 
yapt r lmas  anla labilir bir tutum olmad  gibi temel insan hak ve özgürlükleri ile yasal 
mevzuat m za da ayk r  bulunmaktad r. 

Dolay s yla, l Müdürlü ünüz taraf ndan yay mlanan ç Emir ve ç Sirküler ile belirlenen 
Hizmet çi E itim Programlar n n günlük mesai saatleri d nda belirlenmesi hukuka ve mevzuata 
ayk r  olup, de i tirilmesi ve geri al nmas  gereklili i bulundu u aç kt r. 

Zorunlu fazla mesai uygulamas na dönü en Hizmet çi E itim Program n n saatlerinin 
de i tirilmesi ve daha nitelikli bir halde sunulmas  için gerekli i lemlerin Müdürlü ünüz taraf ndan 
yap lmas  ile yap lan i lemlerin sonucundan Sendikam za bilgi verilmesini arz ederiz. 

 

 
Fatma BORA KOÇA     Döndü TAKA ÇINAR 

 Genel Hukuk ve T S Sekreteri                  Genel Sekreter 
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Say   : 2010/                29.11.2010 
Konu : mza kampanyalar . 

 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

 
Bilindi i gibi, Merkez Temsilciler Kurulumuzdan sonra ortaya ç kan Mücadele 

Program m zda önümüzdeki günlerde yap lacak eylem ve etkinlik takvimimiz örgütümüze 
gönderilmi ti.  

Mücadele Program nda yer verilen kurum sorunlar na ili kin imza kampanyalar  
düzenlenerek i yerlerinde emekçilerle birebir örgütlenme faaliyeti içerisinde olunmas  
amaçlanm t r. 

01-31 Aral k 2010 tarihleri aras nda Sosyal Güvenlik Kurumlar , Nüfus Müdürlükleri ve 
Seçim Müdürlüklerine yönelik haz rlanan metinler yaz m z ekinde gönderilmektedir. ube ve 
Temsilciliklerimiz taraf ndan imza kampanyalar n n mücadele program  çerçevesinde bas n 
aç klamalar  gibi eylemselliklerle birle tirmeleri önemlidir. 

 
ube ve Temsilciliklerimizin, belirtilen tarihlerde taleplerimizi içeren metinleri 

i yerlerimizde emekçilerle bulu turmalar  ve ilgili kurumlara gönderilmesini sa lamalar  önemlidir. 
 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
             Fatma BORA KOÇA                Osman B ÇER 

Genel Hukuk ve T S Sekreteri                Genel Ba kan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK : 5 sayfa dilekçe. 
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SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I’NA 
Sunulmak Üzere 

……… L MÜDÜRLÜ Ü’NE 
 

Bilindi i üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  Ta ra Te kilat n n olu umu 5502 say l  
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 27.maddesinde “her ilde kurulan  sosyal güvenlik il 
müdürlükleri ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine ba l  olarak kurulacak sosyal güvenlik 
merkezlerinden olu ur” eklinde belirlenmi tir. 
 

Personel kadrolar n n atama ve tespiti ise yine ayn  kanunun 29.maddesinde; “Kurum 
kadrolar n n tespiti, ihdas , kullan lmas  ve iptali ile kadrolara ili kin di er hususlar 190 say l  Genel 
Kadro ve Usulü Hakk nda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, atamalarda ise bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hallerde 23/6/1981 tarihli ve 2477 say l  Kanun hükümleri uygulan r.” Hükmü 
ile belirlenmi tir. 
 

01.10.2010 tarih ve 27716 say l  Resmi Gazete’de yay mlanan Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ta ra Te kilat  Kurulu  Ve Çal ma Usul Ve Esaslar  Hakk nda Yönetmelik ile Sosyal Güvenlik 
Merkezlerinin olu umu, görev ve yetkileri ile personelin görevlendirilmeleri belirlenmi  olup, hangi 
Sosyal Güvenlik Merkezinde ne kadar personel görevlendirilece i hususuna bir aç kl k 
getirilmemi tir. 
 

Ayn  ekilde, SGK Ta ra Te kilat  birimi olarak gösterilen Sosyal Güvenlik Merkezleri’ne 
ait kadrolar n ihdas na ili kin 190 say l  Kanun Hükmünde Kararname ile 5502 say l  yasaya ekli 
cetvellerde de herhangi bir hüküm bulunmamaktad r. 
 

Yeni aç lan Sosyal Güvenlik Merkezlerinde personel görevlendirilmesi, gönüllük esas  
d nda geçici görevlendirme yoluyla çözülmeye çal lmakta ve pek çok personel bu nedenle 
ma dur edilmektedir. 

 
Ayr ca, kadrosuz bir ekilde atamalar yap lmakta olup, kurulan Sosyal Güvenlik 

Merkezlerinde kaç personel için kadro ihdas edildi i de bilinmedi inden, personel aç s ndan 
kadrosuz ve güvencesiz çal ma yarat lmaktad r. 
 

Bu konuda ma dur olan personelin açm  oldu u davalarda yarg ; “..her kurum için gerekli 
kadrolar n s n f , derecesi, ünvan  ve adedi gösterilerek, memurun kendi kadro görevinde 
çal mas n n temel ilke olarak kabul edilmesinde tereddüt bulunmad na, geçici görevlendirme 
yoluyla memurun kadrosundan fiilen uzakla t r lmas na neden olundu una..” karar vermi tir. 
 

Bu nedenle, kadrolu ve güvenceli istihdam n sa lanabilmesi ve kurum çal anlar n n 
ma dur edilmemesi için, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinin kadro say s n n belirlenmesi ve 
190 say l  Kanun Hükmünde Kararnameye ek cetvellerde de i iklik yap lmas  gerekmektedir. 
 

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerinde kaç adet kadro tahsis edildi inin ünvanlar yla 
birlikte belirlenmesini, kadro cetvellerinin olu turulmas  için gerekli de i iklerin yap lmas n  arz 
ederim.  
 
 
         sim, imza 
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SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I’NA 
Sunulmak Üzere 

……. SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ Ü’NE 
 

 
 
 

Bilindi i gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çal anlar na, ek ödeme ald klar  gerekçesi ile 
y llard r %’lik zamlar d nda herhangi bir ücret iyile tirmesi yap lmam  olup, enflasyon kar s nda 
maa lar  erimi  ve kurum çal anlar  yoksulluk s n r n n alt nda ücret al r hale getirilmi tir. 
 

Kurum personelinin ücret ve mali haklar  5502 say l  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 
28.maddesinde belirlenerek; “Kurumun merkez ve ta ra te kilât  kadrolar nda  çal an memurlar  ile 
sözle meli personeline, sa l k kurullar nda ve fatura ile reçetelerin incelenmesi i lerinde çal mak 
üzere Kurum d ndan görevlendirilen tabiplere en yüksek Devlet memuru ayl n n (ek gösterge 
dahil) % 200'ünü geçmemek üzere ek ödeme yap l r.” Denilmi tir. 
 

Ancak, kurum personeli için belirlenen ek ödeme oranlar  çok dü ük olup, günün 
ko ullar nda art r larak kurum çal anlar n n ücretlerinin iyile tirilmesi gerekli hale gelmi tir. 
 

Sosyal Güvenlik Kurumunun yeniden yap land r lmas , hizmet alan kesimin artmas , i  ve 
i lemlerdeki de i iklikler,  yer de i iklikleri gibi pek çok nedenle i  yo unlu umuz artm  ve kurum 
çal anlar  olarak ald m z ücretler yetersiz hale gelmi tir. 
 

Yukar da yer verilen Kanun hükmü gere ince ç kar lan Sosyal Güvenlik Kurumu 
Personeline Yap lacak Ek Ödeme Usul ve Esaslar nda de i iklik yap lmas  Kurum Ba kanl  ve 
Yönetim Kurulu onay  ile yap labilecek olup, Kurum personelinin ek ödeme oranlar n n 
art r lmas nda ba kaca herhangi bir hukuki engel bulunmamaktad r. 
 

Dolay s yla, Kurum Ba kanl  ve Yönetim Kurulu taraf ndan Ek Ödeme Usul ve 
Esaslar nda de i iklik yap larak, Ek Ödeme oranlar n n 50 puan art r lmas n , emekli maa m za 
yans t lmas n  ve ma duriyetimizin giderilmesini arz ederim. 
 
 
 
 
         sim, imza 
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Ç LER  BAKANLI I’NA 
Sunulmak Üzere 

Nüfus Ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü’ne 
 
 
 5490 say l  Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 66.maddesi; “MERN S, Kimlik ve Adres 
Payla m  Sistemleri projelerinde görevlendirilen fiilen fazla çal ma yapan Genel Müdürlük merkez 
ve ta ra te kilât  personeline (sözle meli personel dahil), ayda elli saati ve y l  merkezî yönetim 
bütçe kanununda belirtilen fazla çal ma ücretinin üç kat n  geçmemek üzere Bakanl kça 
belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çal ma ücreti ödenir.”  eklinde düzenlenmi , Nüfus ve 
Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü’nün 03.05.2006 tarih ve 792 say l  yaz lar  ile 01.05.2006 
tarihinden itibaren belirlenen çerçevede fazla mesai çal malar  yap lmaya ba lan lm t r. 
 
 Fazla mesai çal mas  yapan di er kamu kurum ve kurulu lar nda ödenen fazla mesai 
ücretinden gelir vergisi kesintisi yap lmamas na ra men, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel 
Müdürlü ü merkez ve ta ra personelinin fiilen yapt  fazla çal malar kar l nda alm  olduklar  
fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yap lmaktad r. 
 
 Anayasan n kanun önünde e itlik ba l  alt nda düzenlenen 10.maddesinin dördüncü 
f kras nda; “Devlet organlar  ve idare makamlar , bütün i lemlerinde kanun önünde e itlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundad rlar” hükmüne yer verilmi tir. Kanun önünde e itlik mutlak 
anlamda e itli i de il benzer durum ve konumda bulunanlara farkl  hükümler 
uygulanmamas n  ifade etmektedir. 
 
 Di er kurumlarla ayn  hükümler çerçevesinde fazla çal ma yapmakta ve fazla mesai ücreti 
almakta olmama ra men, di er kurumlardaki fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesintisi 
yap lmay p, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü personelinin fazla mesai ücretinden gelir 
vergisi kesintisi yap lmas  Anayasa’n n e itlik ilkesine ayk r l k te kil etmektedir. 
 
 Kurumlar aras ndaki e itsizli in giderilmesi ve u rad m kay plar n giderilmesi için, özel 
yasa olan 5490 say l  yasan n 66.maddesinde “fazla mesai ücretinin gelir vergisi kesintisine tabi 
tutulamayaca ” ve “fazla mesai ücretinin üç kat n  geçmemek üzere ibaresinin” “be  kat n ” 
olarak de i tirilmesi yönünde bir hüküm eklenmesi için çal ma yürütülmesini ve ekonomik 
kay plar m n telafi edilmesini arz ederim. 
 
 
 
 
 
 
         sim  
         mza 
 
 
 
 
 
 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
327 

TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S  BA KANLI INA 
 
 

 
5490 say l  Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 66.maddesi; “MERN S, Kimlik ve Adres 

Payla m  Sistemleri projelerinde görevlendirilen fiilen fazla çal ma yapan Genel Müdürlük merkez 
ve ta ra te kilât  personeline (sözle meli personel dahil), ayda elli saati ve y l  merkezî yönetim 
bütçe kanununda belirtilen fazla çal ma ücretinin üç kat n  geçmemek üzere Bakanl kça 
belirlenecek esaslar çerçevesinde fazla çal ma ücreti ödenir.”  eklinde düzenlenmi , Nüfus ve 
Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü’nün 03.05.2006 tarih ve 792 say l  yaz lar  ile 01.05.2006 
tarihinden itibaren belirlenen çerçevede fazla mesai çal malar  yap lmaya ba lan lm t r. 
 
 Fazla mesai çal mas  yapan di er kamu kurum ve kurulu lar nda ödenen fazla mesai 
ücretinden gelir vergisi kesintisi yap lmamas na ra men, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel 
Müdürlü ü merkez ve ta ra personelinin fiilen yapt  fazla çal malar kar l nda alm  olduklar  
fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yap lmaktad r. 
 
 Anayasan n kanun önünde e itlik ba l  alt nda düzenlenen 10.maddesinin dördüncü 
f kras nda; “Devlet organlar  ve idare makamlar , bütün i lemlerinde kanun önünde e itlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundad rlar” hükmüne yer verilmi tir. Kanun önünde e itlik mutlak 
anlamda e itli i de il benzer durum ve konumda bulunanlara farkl  hükümler 
uygulanmamas n  ifade etmektedir. 
 
 Di er kurumlarla ayn  hükümler çerçevesinde fazla çal ma yapmakta ve fazla mesai ücreti 
almakta olmama ra men, di er kurumlardaki fazla mesai ücretlerinden gelir vergisi kesintisi 
yap lmay p, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü personelinin fazla mesai ücretinden gelir 
vergisi kesintisi yap lmas  Anayasa’n n e itlik ilkesine ayk r l k te kil etmektedir. 
 
 Kurumlar aras ndaki e itsizli in giderilmesi için yasal düzenleme yap lmas  gerekmekte 
olup, özel yasa olan 5490 say l  yasan n 66.maddesinde “gelir vergisi kesintisine tabi 
tutulamayaca ” ve “fazla mesai ücretinin üç kat n  geçmemek üzere ibaresinin” “be  kat n ” 
olarak de i tirilmesi yönünde bir hüküm eklenmesini arz ederim. 
 
 
 
 
 
        sim 
        mza 
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YÜKSEK SEÇ M KURULU BA KANLI I’NA 
 
 
 

298 say l  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakk nda Kanun ile Yüksek 
Seçim Kurulu Merkez ve Ta ra Te kilat  ile çal ma ko ullar  belirlenmi tir. 
 
 Seçim Kurulu personeli olarak özellikle genel ve yerel seçim dönemlerinde i  yükümüz 
artmakla birlikte, il ve ilçelerde yürütülen sendika, dernek, siyasi parti seçimleri gibi seçimlerde de 
görevli oldu umuzdan hemen hemen y l n her döneminde yo un i  temposu ve özveri ile görev 
yapmaktay z. 
 
 Bilindi i gibi seçmen kütük bürolar m z ile ilçe seçim kurulu ba kanl klar m z n pek ço u 
Adliye binalar  yada Hükümet Konaklar  içerisinde bulunmaktad r. 
 
 yerlerimizin Adliye binalar nda bulunmas  nedeniyle, s k s k Adliye personelinin yapt  i  
ve i lemleri yapmak üzere Adliyelerde görevlendirilmekteyiz. 
 
 Adliyelerde geçici olarak sürdürdü ümüz görev s ras nda Adalet Bakanl  personelinin 
faydaland  ekonomik ve özlük haklardan da faydalanamamakta, böylece ayn  i i yapt m z Adalet 
Bakanl  personeli ile Seçim Kurulu personeli aras nda adaletsiz bir uygulama olu maktad r. 
 
 Bu durum, hem kendi i  ve i lemlerimizin zaman nda ve noksans z yap lmas na engel 
olmakta, hem de farkl  mevzuat  ve i leyi i olan Adliyelerin çal ma ko ullar nda y pranmam za 
neden olmaktad r. 
 
 Seçim Kurulu personeli olarak Adliyelerde görevlendirilmemizin ve ma dur edilmemizin 
önlenmesi için, 298 say l  Yasa’n n 30.maddesinde yer alan; “ lçe seçim Kurulu Ba kan  i lerin 
müsaadesi nispetinde seçmen kütükleri bürosu memurlar n n o yerdeki adalet hizmetlerinde 
geçici olarak çal malar na müsaade edebilir.”  ibaresinin yasa metninden ç kar lmas  için gerekli 
çal malar n yap lmas n  arz ederim. 
 
 
 
 
 
         sim, imza 
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Say   : 2010/        10.12.2010 
Konu : 657 de i iklik tasar s  hk. 
 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 
 
Bilindi i üzere, 657 say l  Devlet Memurlar  Kanununda de i iklik öngören yasa  “Baz  Alacaklar n 
Yeniden Yap land r lmas  ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu ve Di er Baz  
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s ” na 
eklenerek 30.11.2010 tarihinde TBMM’ne sevk edilmi  bulunmaktad r. 

 
Halen Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda bulunan yasa tasar s na ili kin pek çok de i iklik önergesi 
bulundu u ve alt komisyonun çal malar n  yürüttü ü bilinmektedir. 
 
Konfederasyonumuz taraf ndan yasan n TBMM Genel Kuruluna gelip gelmeyece inin 
kararla t r laca  14.12.2010 Sal  günü tüm illerde AKP binalar , Ankara’da ise TBMM önünde 
kitlesel bas n aç klamalar  yap lmas  kararla t r lm t . 
 
Genel Merkezimiz taraf ndan mevcut yasa ile öngörülen hak gasplar n n ya anmamas  için tasar n n 
Meclis’ten geri çekilmesi talebiyle TBMM Ba kanl ’na fakslanmak üzere ayr  bir dilekçe 
kampanyas  ba lat lm t r. 
 
Hem aylard r sürdürmekte oldu umuz 657 say l  yasa de i ikliklerinin kabul edilemeyece ine 
ili kin çal mam z  desteklemek, hem de yapaca m z di er eylem etkinlikleri desteklemek amac yla 
sürdürülmesinin faydal  oldu unu dü ündü ümüz faks eylemlerinin tüm i yerlerinden kitlesel olarak 
yap lmas  önemli bulunmaktad r. 
 
Bu nedenle, yaz m z ekinde gönderilen faks metninin 14-22 Aral k 2010 tarihlerinde a a da 
belirtilen faks numaralar na fakslanmas  önemlidir. 
 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 

   Fatma BORA KOÇA     Döndü TAKA ÇINAR 
      Genel Hukuk ve T S Sekreteri         Genel Sekreter 

 
 
 
 
TBMM Ba kanl k Faks No: 0312 420 51 65 
Ba kanvekilleri Faks No   : 0 312 420 51 83- 420 51 84- 420 66 53- 420 52 09 
    420 52 19- 420 52 22- 420 52 25 
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TÜRK YE BÜYÜK M LLET MECL S  BA KANLI I’NA 

 
30.11.2010 tarihinde TBMM’ne sevk edilen “Baz  Alacaklar n Yeniden Yap land r lmas  ile Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas  Kanunu ve Di er Baz  Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Tasar s ” içerisinde 657 say l  Devlet 
Memurlar  Kanunu’nda yap lmas  öngörülen de i iklikler de yer almaktad r. 
 
Yasa tasar s  ile; 

 Niteli i itibariyle ölçülemeyen hizmet alan nda performans uygulamalar  getirilmekte ve 
subjektif de erlendirmelerle performansa ba l  ücretlendirme sisteminin dayanaklar  
olu turulmakta, Toplu Sözle me i levsizle tirilmekte, 

 D ar dan hizmet al m  ile ta eronla t rma yasalla t r lmakta, kurumlar n e itim birimleri 
kald r larak özel sektöre yapt r lmas  öngörülmekte, 

 Geçici görevlendirme ile farkl  kurumlarda görevlendirme ve sürgün yasal hale getirilmekte,  
görev yeri, süresine ba l  kalmaks z n “ödünç” çal t rma ve esnek çal ma hayata 
geçirilmekte, 

 Kamuda tek istihdam ekli uzmanl k olarak öngörülmekte ve uzman kadrolar  sözle meli 
hale getirilerek i  güvencesi ortadan kald r lmakta, 

 Kurumlar n te kilat yasalar nda kadrosu kald r lan memurlar havuza al narak tasfiye 
edilmekte, 

 Grev yasa n n çerçevesi geni letilerek Sendikal Haklar, Toplu Pazarl k Hakk  yok 
edilmekte, 

 Kamu yönetimi politikas n  belirleyen üst düzey personelin özel sektörden atanmas  yoluyla, 
kamu hizmetlerinin “yönetimi” yanda  sermaye ve siyasi kadrolara b rak lmakta, liyakat ve 
kariyer ilkeleri yok edilerek kurum içinden yükselmenin önü kapat lmakta, 

Olup, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde esnek ve kurals z çal ma getirilmekte esasen i  
güvencesi ortadan kald r lmaktad r. 
 
Yasa tasar s  bu haliyle, nitelikli kamu hizmeti üretilmesine ve kamu hizmeti üreten binlerce 
emekçinin kazan lm  haklar n n yok edilmesine neden olmaktad r. 
 
Emekçilerin çal ma ortamlar n n, ücretlerinin iyile tirilmesi, görevde yükselmelerinin daha objektif 
kurallarla belirlenmesi, güvenceli istihdam n sa lanmas  gibi haklar  geli tirici ad mlar at lmas  
yönünde yasal de i iklikler yap lmas n n sa lanmas  beklenmektedir. 
 
Kamuyu “ticari i letme”,  kamu hizmetlerini “meta”, vatanda  “mü teri” olarak gören ve bu 
yönde kamu hizmeti üreten kamu emekçilerini de piyasa ko ullar nda güvencesiz çal maya 
zorlayan yasa tasar s  biz kamu emekçilerinin taleplerini yans tmamaktad r. 
 
Dolay s yla, kazan lm  haklar m z  geli tirmekten uzak olan ve i  güvencesi ba ta olmak üzere pek 
çok hak gasp na neden olacak Yasa Tasar s n n TBMM’nden geri çekilmesini talep ediyorum. 
 
 
  
 
 
         sim, imza 
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Say   : 2010/          15.12.2010 
Konu : Servis Hizmetleri hk. 

 
ADALET BAKANLI I 

YURTLARI YÜKSEK KURULU BA KANLI I’NA 

Büro Emekçileri Sendikas , 4688 Say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Yasas  uyar nca 
kurulmu  olup, büro, bankac l k ve sigorta hizmet alan nda 36 ubesi ve 42 l Temsilcili i ile ülke 
çap nda örgütlü bir sendikad r.  

4688 say l  Yasa gere ince y lda iki defa Sendikam z ile Bakanl k yetkilileri aras nda 
gerçekle tirilen Kurum dari Kurul Toplant lar  yap lm  ve Müste ar Yard mc s  Mustafa 
KÖKÇAM ba kanl nda toplanan 27.10.2009 tarihli K K Toplant s  sonucu imzalanan Tutanakta 
da yer ald  üzere 2010 y l ndan itibaren Adalet Bakanl  Merkez ve Ta ra Te kilat  personelinin 
servis hizmetinden faydalanmas  ve yol ücretlerinin ödenmesi konusunda mutabakat sa lanm  
bulunmaktad r. 

Bu toplant  sonucunda var lan mutabakat gere ince 2010 y l  ba ndan itibaren nüfusu 200 
binin üzerindeki yerle im yerlerindeki Adalet Bakanl  personeline yol ücreti ve servis hizmeti 
tan nmaya ba lanm t r. 

Ancak, pek çok ilden ube ve Temsilciliklerimizin Genel Merkezimize iletti i üzere, yeni 
personel al m  ve yol ücretlerine belediyeler taraf ndan yap lan zamlar öngörülmeyerek yeterli bütçe 
aktar lmad ndan dolay ; ya personelin kulland  servisler kald r lmakta, ya yol ücretleri 
ödenmemekte ya da eksik ödenmektedir. 

Kayseri ve stanbul illerinde görev yapan yarg  personeli ba ta olmak üzere, servislerin 
kald r lmas  ve ya yol ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle Bakanl n z personeli ma dur 
edilmektedirler. 

Konu ile ilgili olarak Bakanl n z dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl  ile yap lan 
yaz malarda illere gönderilen ula m hizmetleri bütçesinin yurtlar  Yüksek Kurulu karar  ile 
belirlendi i ve taraflar nca sorunun çözümü hakk nda yap lacak bir i lem bulunmad  belirtilmi tir. 

Bilindi i üzere, Kamu Hizmetlerinin süreklili i esas olup, bu hizmetin Bakanl n z ad na 
sürdürülece i taahhüt edilerek imza alt na al nm  bulunmaktad r.  

Bakanl n z personelinin ma dur edilmemesi ve hizmet süreklili inin esas al narak 
Kurulunuzca 2011 y l  Bütçesinde ula m hizmetleri pay n n yeni al nan ve al nacak personel say s  
göz önünde bulundurularak belirlenmesi önemli bulunmaktad r. 

Öncelikle Kayseri ve stanbul illerinde ya anan ma duriyetin giderilmesi ve yol ücretlerinin 
ödenmesinin sa lanmas n , 2011 y l  ula m bedelinin bu do rultuda belirlenmesinin sa lanarak hak 
kayb  ya anmas n n önlenmesini ve yap lacak i lemlerin sonucundan Sendikam za bilgi verilmesini 
arz ederiz. 

 
 

Fatma BORA KOÇA         Osman B ÇER 
 Genel Hukuk ve T S Sekreteri                    Genel Ba kan 
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Say   : 2011/          03.01.2011 
Konu: DMO Çal anlar n n sorun ve talepleri 
 
 
 

DEVLET MALZEME OF S  GENEL MÜDÜRLÜ Ü’NE 
 

Sendikam z 4688 say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanunu’nda tariflenen Büro, 
Bankac l k ve Sigortac l k  Kolunda tariflenen 42 kurum ve kurulu ta örgütlü olup faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü ü de örgütlenme alan m zda bulunmakta olup, 
çal anlar n son zamanlarda kar la t klar  sorun ve taleplerine yönelik Sendikam zca haz rlanan 
dosya ili ikte sunulmaktad r. 

Ekli dosyada belirtilen konular n öncelikli olarak çözüme kavu turulmas n  arz ve talep 
ederiz. 

 
   
 
 

Fatma BORA KOÇA      Osman B ÇER 
   Genel Hukuk ve T S Sekreteri    Genel Ba kan 

 
 
 
 
 
EK: Dosya 
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DEVLET MALZEME OF S  GENEL MÜDÜRLÜ Ü 
YA ANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI 

 
1- Sendikal Faaliyetlerimiz ve Örgütlenme Özgürlü ümüz ile ilgili kar la lan sorunlar: 
 Genel Müdürlü ünüz ve Ankara Bölge Müdürlü ü’nde Sendikam z n bildiri, bro ür ve ça r  
metinlerinin da t m  sonras nda sürekli olarak tutanaklar tutulmas : 
 Son olarak, 657 say l  yasadaki de i iklerinde içinde oldu u Torba Yasa ile ilgili bildirimizi 
da tan i yeri temsilcimiz ve ube Yönetim Kurulu üyemiz hakk nda yine bir tutanak tutulmu  ve 
i yeri temsilcimiz hakk nda soru turma ba lat lm t r. 

Bilindi i gibi, Sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili olarak, Birle mi  Milletler Medeni ve 
Siyasi Haklar Sözle mesi ve Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi de do rudan uygulanabilecek iç 
hukuk normlar  oldu undan, kamu i vereni bu normlara da uygun hareket etmek zorundad r. Ayr ca 
gerek 4688 say l  yasa ve bu yasa çerçevesinde ç kar lan tebli  ve yönetmelikler, gerekse 
Ba bakanl k Genelgeleri ile Sendikal faaliyetlerde kolayl klar sa lanmas  gerekti i yönünde 
düzenlemeler yap lm t r. 

Sendika Genel Merkezimiz ve ba l  oldu umuz Konfederasyonumuz KESK taraf ndan 
gerek ülkemizdeki ekonomik ve sosyal sorunlara ili kin olarak, gerek i kolumuzu ilgilendiren 
sorunlara ili kin olarak bildiri, afi , bro ür gibi yay nlar n; ayr ca yap lmas  planlanan eylem ve 
etkinliklerle ili kin bilgi ve aç klama içeren özel say  niteli indeki yay nlar n i yerinde da t lmas  
sendikan n i yeri örgütlülü ünün gere i olup, güvenlik görevlilerinin Sendika Bildirilerinin 
da t lmas ndan hareketle, sendikal faaliyeti engellemeyi yetkisi dahilinde görmesi, dü ünceyi ifade 
etme hakk n n ve örgütlenme hakk n n özünü ihlal etmektedir. 

Bu çerçevede; Genel Müdürlü ünüz çal anlar  taraf ndan her etkinli imiz sonras nda 
tutanak tutulmas , üye, temsilci ve yöneticilerimiz hakk nda tutanak tutulmas  i lemi, Sendikal 
faaliyetlerimizi bask land rmaya yönelik bir tutum olarak alg land ndan bu i lemden ve 
soru turma yürütülmesinden vazgeçilmelidir. 
 
2- Ücretlerdeki dü üklük ve adaletsizliklerle ilgili sorunlar: 
 Bilindi i gibi, 399 say l  KHK’ye tabi görev yapan çal anlar n ücretlerinin taban ve tavan 
belirlemeleri BKK ile yap lmakta ve bu limitler aras nda belirlenmesi kurumlara b rak lmaktad r. 
 399 say l  KHK kapsam ndaki kurumlar aras nda en dü ük ücreti alan kurum Devlet 
Malzeme Ofisi’dir. Dolay s yla, ayn  KHK kapsam nda bulunan di er kurumlardaki sözle meli 
personele oranla DMO personelinin ücretlerin dü ük olmas , e itlik ilkelerine ayk r l k ta maktad r. 
 Bu çerçevede; di er kurumlarla DMO personeli aras ndaki ücret adaletsizli inin giderilmesi 
ve di er kurumlarla ayn  düzeye yükseltilmesi yönünde giri imde bulunulmas  çal ma bar n  
sa lamak aç s ndan önemli bulunmaktad r. 
3- Sicil raporlar n n düzenlenmesinde adil ve objektif davran lmas : 
 Bilindi i gibi, Sözle meli personelin ücret belirlemesi sicil notlar na göre yap lmaktad r.  
 Dolay s yla, sicil raporlar  düzenlenirken ücretle do rudan ba lant l  olmas ndan kaynakl  
olarak di er kurumlara oranla daha hassas davran lmas  kurum çal anlar n n beklentisidir. 
 Bu çerçevede, bu husus da daha hassas davran lmas , objektif tutum al nmas  kurum 
çal anlar n n beklentisini kar layacakt r. 
 
4- Görevde Yükselme S navlar  Yap lmamas : 
 Genel Müdürlü ünüz bünyesinde uzun bir zamand r görevde yükselme s navlar  
yap lmamakta olup, Görevde Yükselme Yönetmeli inde de i iklik yap lmas  ile birlikte yak n bir 
zamanda s nav yap lmas  beklentisi yo unla m t r. 
 Personelin talebini kar layacak ekilde görevde yükselme s navlar  aç larak, çal ma bar  
sa lanmal d r. 
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Say     : 2011/                                              07.02.2011 
Konu  : MYK üyemizin i ten at lmas . 

 
 

ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I’NA 
 
 

Sendikam z 4688 say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanunu hükümleri çerçevesinde 
Büro, Bankac l k ve Sigortac l k hizmet kolunda örgütlü olarak faaliyet göstermektedir.  

Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl  da örgütlülük alan m z içerisindedir ve 15 
000’e yak n üyemiz bulunmaktad r. 

Merkez Yönetim Kurulumuz 7 ki iden olu makta olup, 4 üyemiz Maliye Bakanl  Gelir 
daresi Ba kanl  Personeli bulunmaktad r. 

Bilindi i gibi, 4688 say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanunu’nun 18.maddesine göre 
Sendika veya Konfederasyon Yönetim Kuruluna seçilenler ücretsiz izinli say lmaktad rlar. 

Sendikam z 5.Ola an Genel Kurulu 16-17-18 Nisan 2010 tarihlerinde yap lm  olup, 
Çankaya lçe Seçim Kurulu taraf ndan seçim mazbatas  22.04.2010 tarihinde Yönetim Kurulumuza 
teslim edilmi tir. 

Genel Merkezimiz taraf ndan Merkez Yönetim Kurulumuza seçilen tüm üyelerimiz için 
27.04.2010 tarihinde ücretsiz izinlerinin devam ettirilmesi için yaz  yaz larak gönderilmi  olup 
Maliye Bakanl  Gelir daresi Ba kanl nda görev yapmakta olan di er 3 MYK üyemize ayl ks z 
izin verilmesine ra men stanbul Vergi Dairesi Ba kanl nda görevli MYK üyemiz Abidin 
SIRMA’ya izin verilmeyerek görevine son verilmi tir. 

Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA için de 
27.04.2010 tarih ve 2010/565 say l  yaz m z ile ayl ks z izinli durumunun devam ettirilmesi için 
görev yapt  kurum olan stanbul Vergi Dairesi Ba kanl ’na yaz  yaz lm t r. 

MYK üyemiz Abidin SIRMA 2004 y l nda gerçekle tirdi imiz 2.Ola an Genel 
Kurulumuzda Merkez Yönetimine seçilmi  olup bundan sonra gerçekle tirdi imiz Genel Kurullarda 
da Yönetim Kuruluna tekrar seçilerek MYK üyeli i görevi devam etmi tir. 

Abidin SIRMA göreve ilk defa seçilmi  oldu u tarih itibariyle Kurumuna Sendika Genel 
Merkezimizin yaz s  ve kendi ahsi dilekçesi ile ba vurmu  ve 22.04.2004 tarihinde ayl ks z izne 
ayr lm t r. 

17-18-19 Mart 2006 tarihlerinde yap lan 3.Ola an Genel Kurulumuzda da yönetime seçilmi  
ve yine Sendika Genel Merkezimizin yaz s  ile ayl ks z izinli durumunun devam ettirilmesi Kuruma 
bildirilmi  olup, stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  taraf ndan 26.04.2006 tarihli olur ile ayl ks z 
izinli durumunun devam ettirilmesine karar verilmi tir. 

11-12-13 Nisan 2008 tarihlerinde gerçekle tirilen 4.Ola an Genel Kurulumuzda da yönetim 
kurulu üyeli ine seçilmi  ve Sendika Genel Merkezimizin Kuruma yazm  oldu u 05.05.2008 tarih 
ve 2008/403 say l  yaz s  ile ayl ks z izinli durumunun devam ettirilmesi istenilmi  ve stanbul Vergi 
Dairesi Ba kanl n n 30.07.2008 tarih ve 6747 say l  yaz s  ile ayl ks z izninin deva ettirildi i 
bildirilmi tir. 

Ancak, ayn  süreç 5. Ola an Genel Kurulumuz sonras nda da i letilmesine ra men stanbul 
Vergi Dairesi Ba kanl  taraf ndan MYK Üyemizin ayl ks z izinli durumu devam ettirilmemi  olup, 
17.06.2010 tarih ve 2529 say l  yaz lar  ile Abidin SIRMA’n n ahsi dilekçesi istenilmi tir. 

Merkez Yönetim Kurulumuz, 01.07.2010 tarih ve 2010/787 say l  yaz  ile Merkez Yönetim 
Kurulu Üyemiz 27.04.2010 tarihli Abidin SIRMA’n n dilekçesi yaz m z ekinde stanbul Vergi 
Dairesi Ba kanl ’na gönderilmi tir. 
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Dolay s yla, geçmi  y llarda aranmayan dilekçenin bu y l aranmas  hukuksuz olmas na 
ra men 2010 y l nda istenilen dilekçe de Genel Merkezimiz taraf ndan iyi niyetli olarak 
gönderilmi tir. 

Bu defa, stanbul Vergi Dairesi Ba kanl ’n n talebiyle soru turma ba lat ld  ö renilmi  
olup, stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  Denetim Grup Müdürlü ü Vergi Denetmeni Mustafa 
ÇAKIR taraf ndan Sendikam za yaz lan 11.08.2010 tarih ve 2010-2614/17 say l  yaz  ile 
Sendikam z n iç i leyi ine müdahale edecek ekilde bilgi ve belgeler istenilmi  ve Sendikam z 
sorgulamaya tabi tutulmaya çal lm t r. 

Genel Merkezimizin 20.08.2010 tarih ve 859 say l  yaz s  ile stanbul Vergi Dairesi 
Ba kanl ’na, ayn  tarih ve 860 say l  yaz s  ile Vergi Denetmeni Mustafa ÇAKIR’a birer yaz  
yaz larak konu tekrar anlat lm ; iç i leyi imize müdahale edilmesinin hukuksuz oldu u ve LO 
sözle melerine ayk r  oldu u belirtilmi tir. 

Genel Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA, Vergi Denetmeni Mustafa ÇAKIR’ n 
istemi  oldu u ifadeyi vermi  ve ifadesinde, Sendikam z n 4688 say l  yasa, BES Ana Tüzü ü ve 
ilgili genelgeler çerçevesinde gerekli bildirimlerde bulundu unu belirtmi tir. 

Ancak, tüm bu aç klamalar m za, süreç hakk nda i letilen yöntemleri yaz lar m zla 
belirtmemize ve MYK Üyemiz Abidin SIRMA’dan istenilen dilekçeyi göndermemize ra men, tüm 
uluslar aras  ve ulusal mevzuat ile yerle ik içtihatlar yok say larak stanbul Vergi Dairesi 
Ba kanl ’n n 18.01.2011 tarih ve 148 say l  yaz s  ile Abidin SIRMA 657 say l  Devlet Memurlar  
Kanunu’nun 94.maddesi gere ince kesintisiz ve mazeretsiz olarak 20 gün göreve gelmedi i 
gerekçesi ile müstafi (istifa etmi ) say lm  ve görevine son verildi i 25.01.2011 tarihinde tebli  
edilmi tir. 

Yukar da geni  ekilde izah edildi i üzere, Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel 
Örgütlenme Sekreterimiz Abidin SIRMA 87 ve 151 say l  LO Sözle melerine, 4688 say l  Yasa 
hükümlerine, yerle ik uygulamalara ayk r  ekilde görevinden at lm  ve stanbul Vergi Dairesi 
Ba kanl  taraf ndan yasalar ihlal edilerek suç i lenmi tir. 

Sendikam z, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl ’nda emekçilerin hak kay plar n n 
önlenmesi, ücret adaletinin sa lanmas , e it i e e it ücret ilkesinin uygulanmas , fazla mesai 
çal malar n n angarya halini almamas , performans ve kesintisiz hizmet uygulamalar n n Anayasal 
ve nsan Haklar  Sözle mesi ile LO Sözle melerine ayk r l klar n n giderilmesi için mücadele 
etmekte, son y llarda geli en uzmanl k uygulamalar na kar  emekçileri bilgilendirme faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu faaliyetlerimiz ve mücadele prati imiz s ras nda üye ve yöneticilerimiz Maliye 
Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan pek çok bask , cezaland rma ve sürgünlerle kar  
kar ya b rak lm , örgütlenme özgürlü ümüz pek çok kez ihlal edilmi tir. 

stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  taraf ndan Merkez Yönetim Kurulu Üyemizin hukuka 
ayk r  ekilde i ten at lmas  da bu bask lar n ve Sendikal faaliyetlerimizin engellenmesinin bir 
parças d r. 

Ayn  yaz larla di er MYK Üyelerimize izin verildi i halde Genel Örgütlenme Sekreterimiz 
Abidin SIRMA’ya izin verilmemesi, önceki y llarda ayn  yöntemlerle izin verildi i halde en son 
Genel Kurulumuzda izin verilmemesi, soru turma ba lat larak Sendikam z n i  i leyi ine müdahale 
edilmesi; yasalar n e it uygulanmamas  ve dareciler taraf ndan bask  arac  olarak keyfi ve görevini 
kötüye kullanacak ekilde kullan lmas  sonucunu do urmu tur. Bu durum LO Sözle meleri ile 
koruma alt na al nan örgütlenme hakk n  ihlal etti i gibi, bu hakk n kullan m n  garanti alt na alan 
sözle me ve yasa hükümlerini de ihlal etmi tir. 

Konunun Bakanl n z taraf ndan de erlendirilerek yasal hükümlerle belirlenen 
örgütlenme hak ve özgürlüklerin kullan lmas n  engelleyen stanbul Vergi Dairesi Ba kan  ve 
di er sorumlular n cezaland r lmas  ve MYK Üyemiz Abidin SIRMA’n n i e iadesinin 
sa lanmas   için gere inin yap lmas  hususunu bilginize sunar, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
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                          Fatma BORA KOÇA                       Osman B ÇER 
         Genel Hukuk ve T S Sekreteri              Genel Ba kan 
 
 
 
EKLER           : 

1- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl na yaz lan 2004 tarihli Sendikam z yaz s . 
2- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n 2004 tarihli izin yaz s . 
3- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl na yaz lan 2004 tarihli Sendikam z yaz s . 
4- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n 2006 tarihli izin yaz s . 
5- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl na yaz lan 2008 tarihli Sendikam z yaz s . 
6- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n 2008 tarihli izin yaz s . 
7- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl na yaz lan 27.04.2010 tarihli Sendikam z yaz s . 
8- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n 17.06.2010 tarihli yaz s . 
9- Sendikam z n 01.07.2010 tarihli yaz s  ve ekleri 
10- stanbul Vergi Dairesi Ba kanl ’n n 11.08.2010 tarihli soru turma yaz s . 
11- Sendikam z n 20.08.2010 tarih ve 859-860 say l  yaz lar . 
12- MYK Üyemiz Abidin SIRMA taraf ndan Vergi Denetmenine verilen ifade örne i. 
13- MYK Üyemiz Abidin SIRMA’ya stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n 18.01.2011 tarih ve 

148 say l  görevine son verildi ini bildiren yaz s . 
14- Sendikam z taraf ndan di er MYK Üyelerimiz ad na yaz lan yaz  ve verilen cevap örnekleri. 
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Say  : 2011/           10.03.2011 
Konu : Geçici Personeli aile yard m  hk. 

 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

 
 Bilindi i gibi, Torba Yasa ad  alt nda 657 say l  Yasada de i iklikler yap lm  ve emekçiler 
aleyhine pek çok düzenleme hayata geçirilmi tir. 
 6111 say l  yasa ile yap lan de i ikliklerin emekçiler aç s ndan k smi iyile tirme olarak 
görülebilecek düzenlenmelerden biri de, sözle meli personele aile yard m  ödenmesinin sa lanmas  
olarak de erlendirilmekle birlikte, bu iyile tirmeden 4/C li geçici personelin yararland r lmamas  
kabul edilemez bir tutumdur. 
 T.Kamu Sen ve Memur Sen Torba Yasaya evet deyip, tepkisiz kalm  ve yasay  büyük bir 
olumluluk gibi görmü lerdir. Bu sar  sendikalar; “Gelir uzmanl  s nav na tüm personelin girmesini 
sa lanacak”, “Sözle meli personel tüm haklardan faydaland r lacak”, gibi söylemlerle emekçilerin 
Torba Yasaya tepki göstermelerini engellemeye çal m lard r.  
 Sar  Sendikalar imdi ise, “4/C lilere aile yard m  ödenece i istiyoruz”, “görü tük aile 
yard m  al yoruz”, “VHK  kadrosunu s navs z verdiriyoruz” gibi söylemlerle emekçileri aldatmaya 
devam etmektedirler. 
 Yetki dönemi öncesinde bu sendikalar n emekçi kar t  söylemlerini bo a ç karmal  ve 
hükümet yanl s  tutumlar n  te hir etmeliyiz. 
 Özelle tirmeli destekleyen, özelle tirme sonras  personelin 4/C kölelik ko ullar n  kabul 
eden ve destekleyen, sermaye lehine emekçiler aleyhine düzenlemelerde Siyasal ktidarlar n yan nda 
yer alan Sendikalar n emekçilerin hak ve ç karlar n  koruyamayaca  tüm i yerlerimizde ifade 
edilmelidir. 
 Merkez Yönetim Kurulumuz taraf ndan 4/C li emekçilere aile yard m  ödene inin 
verilmemesi ve yeni bir düzenleme yap larak bu ödenekten faydalanmalar  için imza kampanyas  
ba lat lmas  kararla t r lm t r. 
 Örgütlenme alan m zdaki i yerlerimizde tüm 4/C li emekçilere ula arak di er sendikalar n 
kendilerini yan ltt klar  aç klanmal  ve dilekçelerimiz imzalat larak kampanyam za kat l mlar  
sa lanmal d r. Bu çal ma yetki dönemi öncesinde özellikle Adliyelerde yürütece imiz örgütlenme 
çal malar m za katk  sa layacak bir ekle dönü türülmelidir. 
 Dilekçelerin imzalat larak Ba bakanl a iletilmesi sa lanmal , ube ve Temsilciliklerimiz 
öznel ko ullar nda bas n aç klamalar , toplu faks çekme gibi planlayacaklar  etkinliklerle 
emekçilerin taleplerini kamuoyu ile payla mal d rlar. 
 4/C li çal anlara yönelik bu adaletsiz uygulaman n iptali için hukuki olarak dava süreçleri 
ba lat lacak olup, geli meler örgütümüzle payla lacakt r. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 Fatma BORA KOÇA                  lknur B LGEN 
    Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Sekreter 
 
EK : 1 sayfa dilekçe. 
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BA BAKANLIK MAKAMINA 
Sunulmak Üzere 

…………….. Müdürlü ü’ne 
 
 

Bilindi i üzere, “Özelle tirme Uygulamalar  Sonucunda siz Kalan ve Bilahare siz 
Kalacak Olan çilerin Di er Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Geçici Personel Statüsünde stihdam 
Edilmelerine li kin Esaslar” 03.05.2004 tarih ve 2004/7898 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile 
yürürlü e konulmu tur. 

Her y l Bakanlar Kurulu Karar  ile 657 say l  yasan n 4.maddesinin C f kras na göre 
Kurumlarda çal acak olan personel say s  ilan edilmekte ve Maliye Bakanl n n vizesinden sonra 
sözle melerimiz imzalanmaktad r. 

Dolay s yla, Kamu kurum ve kurulu lar nda sözle me imzalayarak, 657 say l  yasada 
belirlenen hükümler do rultusunda görev yapmaktay m. 

Geçici Personel olarak; Kamu kurumlar nda istihdam edilen 4/C li çal anlar çok dü ük 
ücretlerle çal makta olup çal t m z kurumlardaki personelin faydaland  di er imkan ve özlük 
haklar ndan faydalanamamaktay z. 

657 say l  Kanuna tabi olarak görev yapan memurlar aile yard m  verilmekteydi. 
Hükümetinizce yap lan düzenleme ile 25.02.2011 tarihinden itibaren sözle meli personel de bu 
kapsama dahil edilmi  ve aile yard m  ödene inden faydalanmalar  sa lanm t r. 

Ayn  kurumda, ayn  artlarda çal mam za ra men ayn  özlük haklardan faydalanamamam z 
Anayasa’n n e itlik ilkesiyle, hakkaniyetle ve adaletle ba da mamaktad r. 
 Anayasan n kanun önünde e itlik ba l  alt nda düzenlenen 10 uncu maddesinin dördüncü 
f kras nda,; “… Devlet organlar  ve idare makamlar , bütün i lemlerinde kanun önünde e itlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad rlar.” denilmektedir.  

Kanun önünde e itlik mutlak anlamda e itli i de il benzer durum ve konumda bulunanlara 
farkl  hükümler uygulanmamas n  ifade etmektedir. Bu itibarla, somut durum aç s ndan 
de erlendirildi inde de, ayn  ko ullarda ve konumda görev yapt m z di er personele ödenen aile 
yard m  ödene inin taraf ma da ödenmesi yönünde düzenleme yap lmas  gerekmektedir. 

 
Kamu personeli aras nda e itlik ve adaletin sa lanmas , sözle me imzalayarak kamu 

kurumlar nda görevlendirildi im de göz önünde bulundurularak hak kay plar m n önlenmesi 
aç s ndan aile yard m  ödene inin taraf ma da ödenmesinin sa lanmas n  arz ederim. 

 
 
 
        sim 
        mza 

 
Adres :  
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Say   : 2011/          14.03.2011 
Konu : stanbul Vergi Dairesi B k. hk. 

 
 

MAL YE BAKANLI I 
TEFT  KURULU BA KANLI I’NA 

 

Büro Emekçileri Sendikas , 4688 Say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Yasas  uyar nca 
kurulmu  olup, büro, bankac l k ve sigorta hizmet alan nda 36 ubesi ve 42 l Temsilcili i ile ülke 
çap nda örgütlü bir sendika olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Büro  kolu an lan yasa ile 
belirlenmi  olup, i  kolumuzda Gelir daresi Ba kanl  ve ba l  i yerleri de bulunmaktad r. 

stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  da örgütlenme alan m zda bulunmakta olup, burada görev 
yapan üyelerimizin oldu u kadar tüm büro emekçilerinin sorun ve taleplerinin ilgililere iletilmesi, 
çözüm yollar n n bulunmas  noktas nda taraf bulunmaktay z. 
 stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  Beyaz t Vergi Dairesi Müdürlü ü çal anlar n n tamam  
“28.01.2011 günlü Ba kanl k Onay  ile ba lat lan tahkikat n selameti bak m ndan” ba ka Dairelere 
naklen atanm lard r. 
 Disiplin hükümleri 657 say l  yasada tan mlanm  olup, ayr ca Vergi Dairelerinin tefti i ve 
tefti  esnas ndaki uygulanacak yöntemler de bu Vergi Daireleri Kurulu  ve Te kilat Yasas  ile di er 
yasal düzenlenmeler ile belirlenmi tir. 
 Bir Vergi Dairesinde görev yapan 68 çal an n tamam n n tahkikat gerekçesiyle yerinin 
de i tirilmesi hukuka, mevzuata, genel düzenlemelere ayk r  bulunmaktad r. Tahkikat veya 
soru turma esnas nda soru turma yada kovu turmaya muhatap olan memurlara ili kin al nacak 
tedbirler yasa ve yönetmeliklerle belirlenmi  olup bu belirlemeler do rultusunda uygulanmas  
soru turmac n n teklifi üzerine idare taraf ndan gerçekle tirilebilmektedir.  
 Bilindi i gibi, disiplin suçlar  özgü yani mahsus suç niteli inde olup, ceza yasas ndaki 
ahsilik ilkesi ile ayn  niteli e sahiptir. Yani soru turma, kovu turma veya tahkikata muhatap 

personel için bu tedbirler uygulanabilecek olup, bir Dairenin tüm personeli aç s ndan bir tahkikat 
gerekçe gösterilerek bu yönde tedbir al nmas  hakkaniyet ilkesi ile ba da mamaktad r. 

Bir Vergi Dairesinin tüm memurlar  hakk nda yan lt c , küçük dü ürücü, onurlar n  
zedeleyici bir tav rla i yerlerinin de i tirilmesi kabul edilemeyece i gibi, mükellefin memura 
olan güvenini zedeleyici yönde yap lan uygulama ile bu görevleri sürdüren arkada lar m z n bundan 
böyle bu görevlerini ifas nda kar  kar ya kalaca  s k nt lar  art r lmaktad r. Bu uygulama ile tüm 
personelin hem i  ortam nda hem de mükellefler nezdinde güven ili kilerinin zedelenmesine ve kar  
taraflar aç s ndan üpheli bir duruma dü ürülmelerine neden olunmu tur. 
 Kamu idaresi ve kamu görevi süreklilik arzetmekte olup, daha nitelikli bir kamusal hizmet 
verilmesi ve kamu hizmetinin sunulmas nda ya anan problemler ile kamu çal anlar n n kar  
kar ya kalm  olduklar  sorunlar ile sorunlar n çözümü do rudan dareye aittir.  

stanbul Vergi Dairesi Ba kan  oluru üzerine olu an bu olumsuz durum, telafisi güç ve 
imkans z boyuta ula abilir niteliktedir. Bu nedenle tahkikat n amac n  a an, memurlar n güven ve 
itibar n  zedeleyen, üphe alt nda kalmalar na neden olan i lem geri al nmal , personel eski 
görev yerlerine atanarak itibarlar  iade edilmelidir. 

stanbul Vergi Dairesi Ba kanl  Beyaz t Vergi Dairesi Müdürlü ü personelinin tamam n n 
ki ilik ve memuriyet haklar n  zedeleyen i lem Anayasa ve nsan Haklar na ayk r  bulunmaktad r. 
Anayasa’n n 14 üncü maddesine ve hukukun genel ilkelerine göre, hakk n kötüye kullan m  yasa  
çi nenmi tir. Avrupa nsan Haklar  Sözle mesi’nin 17 inci maddesi de hakk n kötüye kullan m n  
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yasaklamakta olup Türk Ceza yasas n n 125 inci maddesinde ise bir kimsenin onur, eref ve 
sayg nl n  rencide edenlere yönelik uygulanacak yapt r mlar belirlenmi tir. 

Bu do rultuda, aralar nda üyelerimizin de bulundu u personelin say lan haklar  sakl  kalmak 
ve hakk nda tahkikat yap lmas na ili kin yeterli bilgi ve belge bulunan personele ait idari tedbirler 
sakl  kalmak üzere; di er atama i lemlerinin iptali ile eski görev yerlerine iadesinin sa lanmas  
hususunda stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n uyar lmas  gerekmektedir. 

Di er yandan, emrinde görevli personelin temel hak ve özgürlüklerini, güvenli ini, ki ilik 
ve memuriyet haklar n n zedelenmesine neden olan stanbul Vergi Dairesi Ba kan  hakk nda gerekli 
kovu turma ve soru turman n yap lmas n , görevini kötüye kullanmas ndan dolay  yasal hükümlerin 
uygulanmas n  ve i lemlerin sonucundan Sendikam za bilgi verilmesini arz/rica ederiz. 

 

 

 

       Fatma BORA KOÇA              Osman B ÇER 

Genel Hukuk ve T S Sekreteri             Genel Ba kan 
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Say  : 2011/                 13.04.2011 
Konu : SGK mza kampanyas  
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i üzere, 6111 say l  Yasa ile düzenlenen vergi ve prim aflar  çerçevesinde 
örgütlenme alan m zda bulunan Vergi Daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlar nda i  yükünün artt  
bilinmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  emekçilere yönelik sald rgan ve hak tan maz tutumunu 
devam ettirerek, borçlar n yap land r lmas  sürecinde zorunlu fazla mesai uygulamas n  
dayatmaktad r. Fazla mesai çal malar  zorunlu hale getirilerek, kat lmayan personele disiplin 
soru turmalar  ba lat lmakta ve çal anlar üzerindeki bask  artt r lmaktad r. 

Sosyal Güvenlik Kurumlar nda ya anan olumsuz sürecin tüm çal anlar n ya amlar n  alt üst 
etti i, sorunlar n hat sayfa ula t  bugün sonuçlar  itibariyle ortaya ç km  bulunmaktad r. 

Turnike, performans, geçici görevlendirmeler, mevzuattan kaynakl  s k nt lar, personel 
eksikli i, i  yükünün giderek artmas  gibi pek çok olumsuz ko ullarla kar  kar ya b rak lan SGK 
emekçilerinin zorunlu fazla mesai dayatmas  ile kar  kar ya b rak lmas  kabul edilebilir bir tutum 
de ildir. 

Fazla mesai uygulamas  ile ilgili olarak Sendikam z n tutumu ve mevcut yasal 
düzenlemelere ayk r  oldu u bilinmektedir. 

Ba ta LO Sözle melerine ve Anayasa’ya ayk r  olan fazla mesai uygulamas , öznel 
süreçlerde idareler taraf ndan uygulanabilmekte olup, prim aflar  ve borçlar n yap land r lmas  süreci 
bu öznel süreç içinde de erlendirilebilir bir durum olarak kabul edilebilir. Ancak, bu durumda bile 
zorunluluk hali almamal  ve fazla mesai kar l nda personelin eme ini kar layacak bir ücret 
ödenmelidir. 

Bu çerçevede; Genel Merkezimiz taraf ndan fazla çal malar n gönüllülük temelinde 
tutulmas , yap lan fazla çal malar kar l nda ise eme in kar l  olarak ilave ek ödeme verilmesi, 
fazla çal malarda yemek ihtiyac n n kurum taraf ndan kar lanmas  ve af dönemi içinde üçer ayl k 
periyotlar halinde ikramiye verilmesi talebini içeren imza kampanyas  ba lat lmas  
kararla t r lm t r. 

15 Nisanda yapaca m z eylemsellik süreci ile birlikte planlanan kampanyan n Nisan ay  
sonuna kadar i yerlerimizde yap lmas , ekte gönderilen dilekçelerin Kurumlar na verilmesinin 
sa lanmas  ve sonucunun takip edilerek Genel Merkezimize bildirilmesi önemlidir.  

 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 Fatma BORA KOÇA     lknur B LGEN 
     Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Sekreter 

 
 
 
EK : Dilekçe örne i. 
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SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI I’NA 
Sunulmak Üzere 

……….. SOSYAL GÜVENL K L MÜDÜRLÜ Ü’NE 
 

Bilindi i gibi biz Sosyal Güvenlik Kurumu çal anlar na ek ödeme ald m z gerekçesi ile 
y llard r yüzdelik zamlar d nda ek ödeme art  ve ücret iyile tirmesi yap lmad ndan maa lar m z 
erimi  ve yoksulluk s n r n n alt nda kalm t r. 

Sosyal Güvenlik Kurumu olu turuldu undan bu yana yeniden yap land rman n tüm 
olumsuzluklar  personele yüklenilmi , performans, turnike, kamera ve geçici görevlendirmeler ile 
kurum personeli psikolojik bask  alt nda b rak lm t r. 

6111 say l  yasa çerçevesinde prim borçlar n n yeniden yap land r lmas  i lemlerinin 
yap lmas  için bu süreç boyunca hafta sonlar  da dahil olmak üzere zorunlu fazla mesai uygulamas  
getirilerek bir kez daha yap land rman n yükü SGK çal anlar na yüklenilmek istenmektedir. 

SGK personeli geçmi te ihtiyaç görülen durumlarda çok dü ük ücret ödenmesine 
ra men gönüllülük çerçevesinde fazla mesai yapm  ve hizmet alan vatanda lar m z  ma dur 
etmeden görevini yerine getirmi tir. Ancak, Kurumca uygulamaya konulan “zorunlu, cebri ve 
mecburi fazla çal ma” Uluslar aras  sözle melere ve Anayasal hükümlere ayk r  bulunmaktad r. 

Anayasa’n n Zorla çal t rma yasa  ba l kl  18.maddesinde; “Hiç kimse zorla 
çal t r lamaz. Angarya yasakt r.” hükmü, 29 Nolu LO Sözle mesinin 1.maddesinde; “Uluslar 
aras  Çal ma Örgütünün bu sözle meyi onaylayan her üyesi mümkün oldu u kadar k sa bir 
sürede her ne ekil alt nda olursa olsun cebri veya mecburi çal t rman n kald r lmas n  
taahhüt eder”, 2.maddesinde ise “cebri veya mecburi çal t rma ifadesi herhangi bir ki inin 
ceza tehdidi alt nda ve bu ki inin tam iste i olmadan mecbur edildi i tüm i  veya hizmetleri 
ifade eder” hükümleri bulunmaktad r. 

Yine ayn  sözle mede belirtilen kriterlere uygun fazla çal t rma yap lsa dahi, gönüllü 
çal lan sürelerdeki ücret nispetinde fazla çal man n ücretlendirilmesi gerekti i belirlenmi tir. 

Müdürlü ümüz hem sözle me hükümlerine ayk r  olarak fazla çal may  zorunlu hale 
getirmeye çal makta, hem de yap lan fazla çal malar kar l nda 90 saat için 189 TL gibi çok 
dü ük miktarda fazla mesai ücreti ödemektedir. Di er kurumlarda fazla mesai ücreti çok daha 
yüksek olmas na ra men, af döneminde yap lacak fazla çal malar kar l nda SGK personelinin 
fazla mesai ücretleri çok dü ük b rak lmaktad r. 

Bu çerçevede di er kurumlarla SGK aras nda olu an ücret farkl l klar n n giderilmesi ve 
yap lan i  ve i lemler esnas nda personelin ma duriyetin kar lanmas  aç s ndan; 

 Fazla çal man n zorunluluk olmaktan ç kar larak gönüllülük çerçevesinde 
yap lmas n n sa lanmas n , 

 Yap land rma döneminde artan i  yükü ve yo unlu unun telafisinin 
sa lanabilmesi için Mart, Nisan, May s ve Haziran aylar nda birer ikramiye 
verilmesini, 

 Fazla çal ma yapan tüm personele fazla mesai kar l nda ayl k 350 TL ilave 
ek ödeme verilmesini, 

 Yap land rma döneminde fazla mesaiye kalan personele yemek ve servis 
hizmetlerinin kurum taraf ndan verilmesinin sa lanmas n , 

 
Talep ederim. 
 
 
         sim, imza  
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Say  : 2011/                 06.06.2011 
Konu :  Kur mza kampanyas  sonuçlar  
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i üzere,  Kur Genel Müdürlü ünde kadrolu olarak görev yapanlar n “ek ödeme 
tavan puan n n artt r lmas na ili kin yasal de i iklik yap l ncaya kadar, ek ödeme oranlar n n,  
görev unvan  yan s ra Kurulu  Kanunu ve ilgili Yönetmelikte belirlenmi  olan çal ma verimi ve 
hizmetlerin rasyonelli ini sa layacak ilkeler de göz önünde bulundurularak, adalet ve 
hakkaniyet ölçülerine uygun ekilde yeniden belirlenmesi için”   Kur Genel Müdürlü ü 
Yönetim Kuruluna yönelik imza kampanyas  düzenlemi tik. 
 

Bu do rultuda Genel Merkezimiz taraf ndan  Kur Genel Müdürlü ü önünde bas n 
aç klamalar  yap lm  ve tüm illerden Genel Merkezimize ula an 1194 adet dilekçe  09.05.2011 
tarihinde  Kur Genel Müdürlü ü’ne iletilmi tir. 
 

 Kur Genel Müdürlü ü Personel ve E itim Dairesi Ba kanl  03 Haziran 2011 tarihinde 
tüm Müdürlüklerine gönderdi i yaz  ile; kurum çal anlar n gönderdi i dilekçeler do rultusunda 
yönetmelik ve eki oranlar n n yeniden belirlenmesi için çal malar n ba lat ld n  duyurmu tur. 
 

Genel Merkezimiz çal malar  ve geli meleri takip etmeye, haklar m z ve gelece imiz için 
mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. 

 
Bilgi edinilmesini ve  Kur emekçilerinin bilgilendirilmesini rica eder, çal malar n zda 

ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 Fatma BORA KOÇA     lknur B LGEN 
     Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Sekreter 

 
 
 
 
 
EK :  Kur Genel Müdürlü ü yaz s . 
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Say   : 2011/          10.06.2011 
Konu : Havuz paralar  hk 

 

  
ADALET BAKANLI I 

Strateji Geli tirme Ba kanl ’na 

 

Bilindi i üzere, 3717 say l  Adli Personel ile Devlet Davalar n  Takip Edenlere Yol Gideri 
ve Tazminat Verilmesi ile 492 say l  Harçlar Kanunu’nun Bir Maddesinin Yürürlükten Kald r lmas  
Hakk nda Kanunun 2.maddesinin, 6009 say l  yasa ile yeniden düzenlenmi tir. 

Kanunun 2.maddesi çerçevesinde hangi personele ne kadar ke if ve yol ücreti ödenece i 
belirtilmi  olmakla birlikte, bu i lerde görevlendirilen oför kadrolar nda görev yapanlara ili kin bir 
belirleme yap lmam t r. 

ube ve Temsilciliklerimiz ile yapt m z görü meler ve de erlendirmeler sonucu farkl  
illerde farkl  Adliyelerde görev yapan oförlere de 3717 say l  yasa kapsam nda yol tazminat  
ödendi i; baz  illerde baz  Adliyelerde görev yapan oförlere ise bu ödemenin yap lmad  
anla lm t r. 

Yasal de i iklik öncesinde ke if ve icra i lerini yapmakla görevli tüm oförlere yol 
tazminat  ödemesi yap lmakta iken yasal de i iklikten sonra farkl  Adliyelerde ve illerde farkl  
uygulamalar ya anmaktad r. 

Bu çerçevede, hem daha öncesinde ödenmekte olan yol tazminat n n ödenmesi için hem de 
farkl  birimlerde sürdürülen farkl  uygulamalar n ortadan kald r larak uygulama birli i sa lanmas  
için gere inin yap lmas n  ve yap lan i lemlerin sonucundan Sendikam za bilgi verilmesini arz 
ederiz. 

 
 

Fatma BORA KOÇA     lknur B LGEN 
 Genel Hukuk ve T S Sekreteri                             Genel Sekreter 
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Say   : 2011/          13.06.2011 
Konu : Nüfus emekçileri fazla mesaileri hk. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i üzere her seçim döneminde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 
çal anlar  zorunlu olarak fazla mesai yapmak durumunda b rak lmakta, fazla mesai ödemeleri ise 
kendi te kilat Kanunundan kaynakl  olarak çal lan süre kadar ödenememektedir. 

 
Sendikam z konu ile ilgili olarak çi leri Bakanl  ve Nüfus ve Vatanda l k leri Genel 

Müdürlü ü nezdinde giri imlerde bulunarak yaz l  olarak; “ya anan i  yo unlu ve yapt r lan fazla ve 
yo un çal ma da dikkate al narak yapt r lacak Cumartesi-Pazar fazla çal ma ücretlerinin ödenerek 
fazla mesai ücretlerinden yap lan %15’lik gelir vergisi kesintisine son verilmesini, bir brüt maa  
tutar nda ikramiye ödenmesini, Cumartesi-Pazar yapt r lacak fazla çal mada yol ve yemek 
giderlerinin kar lanmas n , belirtilen konularla ilgili acilen bir düzenleme yap lmas  ve Nüfus 
Emekçilerinin beklentilerinin kar lanmas  yönünde ad m at lmas ” n  talep etmi tir. 

 
Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Sendikam za yazm  oldu u 05.04.2011 tarih 

ve 32359 say l  yaz s  ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda Nüfus Müdürlüklerinin i  
hacimlerindeki art  nedeniyle 375 say l  KHK kapsam nda ek ödeme ödenmesi için çal malar n 
sürdü ünü bildirmi tir. 

 
11 Haziran 2011 Cumartesi tarih ve 27961 say l  Mükerrer Resmi Gazetede yay mlanan 

2011/1811 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile “Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü merkez 
ve ta ra te kilat nda istihdam edilen memurlar ile sözle meli personelden 375 say l Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3.maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011-
14.06.2011 tarihleri aras nda nüfus hizmetlerinde meydana gelen art tan dolay  yo un mesai 
yapmalar  nedeniyle, an lan tarihler aras nda %53 oran nda ilave ek ödeme yap lmas na” karar 
verilmi tir. 

 
Genel Müdürlü ün Mart/Haziran dönemi ödeme yap laca na ili kin Sendikam za verdi i 

cevaba ra men bu yönde düzenleme yap lmam , yo un i  yükü alt nda ezilen nüfus emekçileri 
Anayasal hükümler yok say larak Angaryaya tabi tutularak ma dur edilmi lerdir. 

 
 Bakanlar Kurulu Karar  ile Mart ay ndan May s ay na kadar yap lan fazla mesailere ili kin 

herhangi bir ödeme yap lmas na karar verilmemi  olup sadece 15 May s-14 Haziran dönemi için bir 
ayl k bir ödeme yap lmas na karar verilmi tir. Dolay s yla, Nüfus emekçilerinin 14 Mart 2011 
tarihinden itibaren fazla çal ma yapmalar  nedeniyle ödenmeyen fazla mesai ücretleri için bir 
düzenleme yap lmamas  adaletsiz, haks z ve hukuksuz bir durumdur. 

 
Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 14.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda 

zorunlu olarak fazla çal t rma yapt rd  Nüfus emekçilerine fazla mesai ücretlerini tam ve 
eksiksiz olarak ödemelidir.  

 
Merkez Yönetim Kurulumuz taraf ndan çi leri Bakanl  ve Bakanlar Kurulunun bu 

adaletsiz tutumunu protesto etmek üzere 15 Haziran 2011 Çar amba günü tüm illerde 
Valilikler/Nüfus Müdürlükleri önünde Ankara’da Nüfus ve Vatanda l k leri Genel 
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Müdürlü ü önünde bas n aç klamalar  yap lmas na karar verilmi tir. Bas n aç klamas  metni daha 
sonra gönderilecektir. 

 
Ayr ca Genel Merkezimiz taraf ndan çi leri Bakanl  nezdinde gerekli giri imlerde 

bulunulmu  olup, 14.03.2011 tarihinden itibaren fazla mesai yapan üyelerimizin kald klar  fazla 
mesai tarih ve saatlerini tespit ederek l/ lçe Nüfus Müdürlüklerine ba vuruda bulunarak fazla mesai 
ücretini talep etmeleri gerekmektedir. 

 
Üyelerimizin kuruma verecekleri örnek ba vuru dilekçeleri yaz m z ekinde gönderilmekte 

olup, Genel Merkezimiz taraf ndan dava süreçlerine ili kin hukuki süreçte gerekli yard mda 
bulunulacakt r. 

 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 
 

Fatma BORA KOÇA    lknur B LGEN 
          Genel Hukuk ve T S Sekreteri    Genel Sekreter 
 
 
 
 
EK : Dilekçe örne i 
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VAL L K MAKAMINA 

( letilmek Üzere) 
L NÜFUS VE VATANDA LIK LER  MÜDÜRLÜ Ü 

……… lçe Nüfus Müdürlü üne 
 
 

çi leri Bakanl  11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelge yay mlanarak 18.03.2011 
tarihinden itibaren 12 Haziran seçimlerine kadar Nüfus Müdürlü ü personelinin zorunlu fazla 
çal t r lmas  hususunda Valiliklerce gerekli düzenlemelerin planlanmas n  istemi tir. 

 
657 say l  Devlet Memurlar  Kanununun 99.maddesi; haftal k çal ma süresini 40 saat olarak 

tespit etmi  ve bu çal ma sürelerinin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olarak düzenlenece ini hüküm 
alt na alm t r. Yine ayn  Kanunun 178.maddesinde de, fazla çal malar n kar l nda ücret 
ödenmesi yada izin kulland r lmas  gerekti i hüküm alt na al nm t r. 

 
Anayasam z n 18.maddesi hiç kimsenin zorla çal t r lamayaca n  ve angaryan n 

yasak oldu unu hüküm alt na alm t r.  
 
çi leri Bakanl  Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü konu ile ilgili ba vuruda 

bulunan Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi’ne yazm  oldu u 05.04.2011 tarih ve 32359 
say l  yaz s  ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda Nüfus Müdürlüklerinin i  hacimlerindeki 
art  nedeniyle 375 say l  KHK kapsam nda ek ödeme ödenmesi için çal malar n sürdü ünü 
bildirmi tir. 

 
Ancak, 11.06.2011 tarih ve 27961 say l  Resmi Gazetede yay mlanan Bakanlar Kurulu 

Karar  ile 18.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda yap lan fazla çal malar dikkate al nmayarak 
15.05.2001-14.06.2011 tarihleri için 311 TL ilave ek ödeme yap laca  duyurulmu tur. 

 
çi leri Bakanl n n 11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelgesine istinaden 18.03.2011 tarihi 

ile 12.06.2011 tarihleri aras nda, Cumartesi-Pazar günleri dahil günlük ….. fazla çal ma yapt r lm  
olup 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda yapt m ….saat fazla mesai ücreti taraf ma 
ödenmemi tir. 

18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda zorunlu olarak yapt r lan fazla çal malar n 
kar l n n taraf ma ödenmesini ve ma duriyetimin giderilmesini arz ederim. 

 
 
 
        sim  
        mza 

 
 
ADRES : 
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Say  : 2011/          13.06.2011 
Konu : Zorunlu fazla mesai ücretleri.  
      

NÜFUS VE VATANDA LIK LER  GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE 
 

LG  : 28.03.2011 tarih ve 2011/381 say l  yaz m z. 
   05.04.2011 tarih ve 32359 say l  yaz n z. 
 
     Bilindi i üzere; 12 Haziran 2011 tarihinde yap lan Genel Seçimler öncesinde yay mlanan 
11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelge ile nüfus çal anlar na hafta sonlar  dahil fazla mesai 
yapt r lmas  zorunlu hale getirilmi tir. 
      Söz konusu Genelge ile 18.03.2011/08.04.2011 tarihleri aras nda zorunlu fazla çal ma 
yap lmas  belirlenmi ken, tüm Nüfus l Müdürlüklerinin 12.06.2011 tarihine kadar hafta sonu tatil 
günleri de dahil olmak üzere ak am geç saatlere kadar seçmenlere hizmet vermi tir. 

Sendikam z ilgide kay tl  yaz m z ile “ya anan i  yo unlu ve yapt r lan fazla ve yo un 
çal ma da dikkate al narak yapt r lacak Cumartesi-Pazar fazla çal ma ücretlerinin ödenerek fazla 
mesai ücretlerinden yap lan %15’lik gelir vergisi kesintisine son verilmesini, bir brüt maa  tutar nda 
ikramiye ödenmesini, Cumartesi-Pazar yapt r lacak fazla çal mada yol ve yemek giderlerinin 
kar lanmas n , belirtilen konularla ilgili acilen bir düzenleme yap lmas  ve Nüfus Emekçilerinin 
beklentilerinin kar lanmas  yönünde ad m at lmas ” n  talep etmi tir. 

Genel Müdürlü ünüzün Sendikam za yazm  oldu u 05.04.2011 tarih ve 32359 say l  cevabi 
yaz  ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda Nüfus Müdürlüklerinin i  hacimlerindeki art  
nedeniyle 375 say l  KHK kapsam nda ek ödeme ödenmesi için çal malar n sürdü ünü bildirmi tir. 

11 Haziran 2011 Cumartesi tarih ve 27961 say l  Mükerrer Resmi Gazetede yay mlanan 
2011/1811 say l  Bakanlar Kurulu Karar  ile “Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü merkez 
ve ta ra te kilat nda istihdam edilen memurlar ile sözle meli personelden 375 say l Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 3.maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011-
14.06.2011 tarihleri aras nda nüfus hizmetlerinde meydana gelen art tan dolay  yo un mesai 
yapmalar  nedeniyle, an lan tarihler aras nda %53 oran nda ilave ek ödeme yap lmas na” karar 
verilmi tir. 
  Bakanlar Kurulu Karar  ile Mart ay ndan May s ay na kadar yap lan fazla mesailere ili kin 
herhangi bir ödeme yap lmas na karar verilmemi  olup sadece 15 May s-14 Haziran dönemi için bir 
ayl k bir ödeme yap lmas na karar verilmi tir. Dolay s yla, Nüfus emekçilerinin 14 Mart 2011 
tarihinden itibaren fazla çal ma yapmalar  nedeniyle ödenmeyen fazla mesai ücretleri için bir 
düzenleme yap lmamas  adaletsizlik olu turmu tur. 

Genel Müdürlü ünüzün Mart/Haziran dönemi için ödeme yap laca na ili kin Sendikam za 
verdi i cevaba ra men bu yönde düzenleme yap lmam , yo un i  yükü alt nda ezilen nüfus 
emekçileri Anayasal hükümler yok say larak angaryaya tabi tutulmu  ve ma dur edilmi lerdir. 

Anayasam z n 18. maddesiyle “Angarya” yani “Kar l ks z Çal t rma” aç kça yasaklanm , 
idarenin talebi üzerine yap lan veya yapt r lan her türlü çal man n kar l n n ödenmesi konusu 
Anayasal güvence alt na al nm t r. 

Bu do rultuda, 14.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda zorunlu olarak fazla çal t rma 
yapt r lan Nüfus emekçilerine fazla mesai ücretlerinin tam ve eksiksiz olarak ödenmesi hukukun ve 
adaletin gere idir.  
     Genel Müdürlü ünüz taraf ndan acilen bir düzenleme yap lmas  ve Nüfus Emekçilerinin 
beklentilerinin kar lanmas  yönünde ad m at lmas , yap lan i lemlerin sonucundan Sendikam za 
bilgi verilmesini arz ederiz. 

Fatma BORA KOÇA     lknur B LGEN               
Genel Hukuk ve T S Sekreteri   Genel Sekreter   
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Say   : 2011/          22.06.2011 
Konu : Nüfus emekçileri fazla mesaileri hk. 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 

Bilindi i üzere her seçim döneminde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 
çal anlar  zorunlu olarak fazla mesai yapmak durumunda b rak lmakta, fazla mesai ödemeleri ise 
kendi te kilat Kanunundan kaynakl  olarak çal lan süre kadar ödenememektedir. 

 
Sendikam z n daha önce ba latt  kuruma yönelik dilekçe kampanyalar  devam etmekte 

olup, 22.06.2011 tarihinde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü ile Genel Merkez 
Yöneticilerimiz ve i yeri temsilcilerimizin kat ld  görü me yap lm t r. 

 
Genel Merkezimiz taraf ndan yap lan de erlendirmede, görü me sonucu ile sürecin birlikte 

de erlendirilmesinden sonra sorunun çözümü noktas nda Genel Müdürlü ünde iradesi olmakla 
birlikte çözüm yerinin çi leri Bakanl  ve Bakanlar Kurulu olmas  kar s nda bu kurumlara yönelik 
bir eylemsellik planlanm t r. 

 
çi leri Bakanl  ve Ba bakanl k’a yönelik protesto fakslar n n i yerlerinde 

toplanarak 27 Haziran 2011 tarihinde ube ve Temsilciliklerimizin belirledikleri saatlerde kitlesel 
faks çekme eylemleri yap lmas na karar verilmi tir. 

 
Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 
 

Fatma BORA KOÇA    lknur B LGEN 
          Genel Hukuk ve T S Sekreteri     Genel Sekreter 
 
 
 
Ç LER  BAKANLI I FAKS : 0312 422 40 00 

BA BAKANLIK FAKS  : 0312 422 18 99 
 
 
 
EK : Dilekçe örne i 
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Ç LER  BAKANLI I’NA 
 
 

Bilindi i üzere, çi leri Bakanl  11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelge yay mlanarak 
18.03.2011 tarihinden itibaren 12 Haziran seçimlerine kadar Nüfus Müdürlü ü personelinin 
zorunlu fazla çal t r lmas  hususunda Valiliklerce gerekli düzenlemelerin planlanmas n  istemi tir. 

 
Bu genelge çerçevesinde, 18.03.2011 tarihinden 12.06.2011 tarihine kadar hafta sonlar  da 

dahil olmak üzere geç saatlere kadar fazla mesai yapt rt lm  bulunmaktad r. 
 
Yakla k 3 ayl k fazla mesai yapt r lm  olmas na ra men, 11.06.2011 tarih ve 27961 say l  

Resmi Gazetede yay mlanan Bakanlar Kurulu Karar  ile 18.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda 
yap lan fazla çal malar dikkate al nmayarak 15.05.2001-14.06.2011 tarihleri için 311 TL ilave ek 
ödeme yap laca  duyurulmu tur. 

 
Ancak, çi leri Bakanl n n 11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelgesine istinaden 

18.03.2011 tarihi ile 12.06.2011 tarihleri aras nda Cumartesi-Pazar günleri dahil fazla çal ma 
yapt r lm  olup 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda yap lan fazla mesai ücreti Nüfus 
emekçilerine ödenmemi tir. Bu nedenle an lan Bakanlar Kurulu Karar  eksik düzenleme 
içermekte ve Nüfus çal anlar n n yakla k iki ayl k fazla çal malar  kar l nda ücret 
ödenmemesi e itsiz, haks z ve hukuksuz bulunmaktad r. 

 
Bu düzenleme ile Kamuda en dü ük ücreti almakta olan Nüfus emekçileri bir kez daha 

ma dur edilmi tir. 
 
Eksik düzenlemenin giderilerek 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda zorunlu olarak 

yapt r lan fazla çal malar n kar l n n ödenmesi ve ma duriyetlerinin giderilmesi için yeni bir 
düzenleme yap lmas n  arz ederiz. 

 
 
 
        sim  
        mza 

 
 
ADRES : 
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BA BAKANLIK MAKAMINA 
 
 

Bilindi i üzere, çi leri Bakanl  11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelge yay mlanarak 
18.03.2011 tarihinden itibaren 12 Haziran seçimlerine kadar Nüfus Müdürlü ü personelinin 
zorunlu fazla çal t r lmas  hususunda Valiliklerce gerekli düzenlemelerin planlanmas n  istemi tir. 

 
Bu genelge çerçevesinde, 18.03.2011 tarihinden 12.06.2011 tarihine kadar hafta sonlar  da 

dahil olmak üzere geç saatlere kadar fazla mesai yapt rt lm  bulunmaktad r. 
 
Yakla k 3 ayl k fazla mesai yapt r lm  olmas na ra men, 11.06.2011 tarih ve 27961 say l  

Resmi Gazetede yay mlanan Bakanlar Kurulu Karar  ile 18.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda 
yap lan fazla çal malar dikkate al nmayarak 15.05.2001-14.06.2011 tarihleri için 311 TL ilave ek 
ödeme yap laca  duyurulmu tur. 

 
Ancak, çi leri Bakanl n n 11.03.2011 tarih 23618 say l  Genelgesine istinaden 

18.03.2011 tarihi ile 12.06.2011 tarihleri aras nda Cumartesi-Pazar günleri dahil fazla çal ma 
yapt r lm  olup 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda yap lan fazla mesai ücreti Nüfus 
emekçilerine ödenmemi tir. Bu nedenle an lan Bakanlar Kurulu Karar  eksik düzenleme 
içermekte ve Nüfus çal anlar n n yakla k iki ayl k fazla çal malar  kar l nda ücret 
ödenmemesi e itsiz, haks z ve hukuksuz bulunmaktad r. 

 
Bu düzenleme ile Kamuda en dü ük ücreti almakta olan Nüfus emekçileri bir kez daha 

ma dur edilmi tir. 
 
Eksik düzenlemenin giderilerek 18.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda zorunlu olarak 

yapt r lan fazla çal malar n kar l n n ödenmesi ve ma duriyetlerinin giderilmesi için yeni bir 
düzenleme yap lmas n  arz ederiz. 

 
 
 
        sim  
        mza 

 
 
ADRES : 
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Say  : 2011/         13.10.2011 
Konu : Baz istasyonlar  imza kampanyas  
 

UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 
 
 Bilindi i gibi baz istasyonlar n n kurulmas  ve kullan m n n insan sa l na olumsuz etkileri 
üzerine ara t rmalar yap lm  ve sa l  olumsuz etkiledi ine dair raporlar düzenlenmi tir. 
 Özellikle yeni Adliye binalar nda baz istasyonlar  kurulmamas n n ve Adalet Bakanl  Gazi 
Ek Binas nda bulunan baz istasyonunun kald r lmas  Adalet Bakanl  ile Genel Merkezimiz 
aras nda yap lan Ekim/2009 K K toplant s nda gündeme getirilmi , Ankara 1 Nolu ubemiz baz 
istasyonunun kald r lmas  için imza kampanyas  düzenlemi tir. Adalet Bakanl  Nisan/2010 dönemi 
K K toplant s nda baz istasyonlar n n kurulmas n n bir zorunluluk oldu unu, GSM irketinden 
kamuflaj n n art r lmas  ve etkilerinin azalt lmas  için çal ma yapmas n  talep ettiklerini belirtmi  
olup esasen baz istasyonlar n n zararlar  oldu unu kabul etmi lerdir. 
 Ankara Üniversitesi Çevre Hukuk Ana Bilim Dal , Elektrik Mühendisleri Odas , Çevre 
Koruma Derne i, Tüketici Haklar  Derne i, Tabip Odalar , Çevre çin Hekimler Derne i gibi birçok 
Demokratik Kitle Örgütü ve Sivil Toplum Kurulu unun bu konuda düzenledikleri raporlar ve 
ara t rmalar mevcuttur. Bu ara t rma ve raporlarda elektronik ortamlar n ve baz istasyonlar n n ciddi 
sa l k problemleri ve sa l k riskleri yarataca  belirtilmi tir. 
 Sa l k Bakanl  ve Çevre Bakanl  da cep telefonu ve Elektronik Haberle me Cihazlar n n 
insan Sa l n  tehdit etti ini aç klam t r. Sa l k Bakanl  taraf ndan cep telefonlar n n sa l a 
etkisi ile ilgili 01.02.2011 tarihinde bir rapor yay mlanm t r. Raporda, kablolu kulakl k kullan lmas  
halinde telefonun ba  bölgesinden uzak tutulmas  sa lanabildi inden cep telefonlar n n zararl  
etkilerinin azald , kulakl n olmad  durumlarda "hoparlör" ile konu ulmas , telefon görü mesi 
yerine mesaj n tercih edilmesi, arama yap ld nda ba lant  kurulduktan sonra cep telefonunun 
kula a tutulmas , cep telefonlar n n kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta tutulmas  tavsiye 
edilmi tir. Hamilelerin, çocuklar n cep telefonu kullanmamas  uyar s nda bulunan raporda, uyurken 
cep telefonlar n n kapat lmas , kapat lmayacaksa ba ucundan en az 1 metre uza a konulmas  
önerilmi tir. 
  Baz istasyonlar n n kurulmas na ili kin Yönetmelik’te baz istasyonlar n n kurulmas  için yer 
s n rlamas  getirilmemi  olup yer i letmeci taraf ndan belirlenmekte, elektromanyetik kirlilik yaratan 
baz istasyonlar  hakk nda her türlü tedbirleri almak, istasyonlar n denetlemelerini yapmakla da 
Valilikler görevlendirilmi tir. Baz istasyonlar n n kurulmas na ili kin düzenleyici i lemler Elektrik 
Mühendisleri Odas  ve Tüketici Haklar  Derne i taraf ndan dava konusu yap lm  olup, davalar 
Dan tay’da devam etmektedir. 
 Ayr ca, Yarg tay 4.Hukuk Dairesi 2004/10516 say l  karar nda; “binalara ve i yerlerine 
kurulan baz istasyonlar n n ki i ve çevreye zarar verdi i, yerle im yerlerinden uzakta kurulmas  
gerekti i için meskun mahale kurulan baz istasyonlar n n sökülmelerine”, 2007/14629 E,2008/10720 
K. Say l  karar nda; “…  Merkezinde kurulu dava konusu istasyonun konumu, yerle im yerlerine 
ve davac lar n oturduklar  yerlere yak nl  itibar  ile uzun sürede ki i ve çevreye zarar verece i ve 
istasyonun bulundu u yerde kullan lmas n n sak ncal  oldu u anla ld ndan yerle im yerlerinden 
daha uzak ve uygun bir yere ta nmas  gerekmektedir” 2008/9947 E. 2009/6327 say l  karar nda; 
“dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de çevre binalarda ve bu ba lamda davac lar n 
meskeninde bulunanlar n sa l k bak m ndan büyük endi eler ta d , ayn  bölgede ya ayan 
insanlar n psikolojik olarak ya am n  olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da insanlar n psikolojik 
yap s nda tedirginlik ve ümitsizlik yarataca  aç k olup davac lar n zarar gördü ünün kabulü 
gerekir.” eklinde kararlar vermi tir. Bu konuda aç lm  pek çok iptal, haks z fiilin önlenmesi ve 
elatma davalar  mevcut olup pek ço u ki iler lehine sonuçlanm t r. 
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 Son geli meler, yasal düzenlemeler, yarg  kararlar  do rultusunda GSM irketleri taraf ndan 
baz istasyonu kurulacak yerde çal an/oturan ki ilerin baz istasyonu kurulmas  ile ilgili r zas n  
almak ve ço unlu u ikna ederek dava a amas nda elini güçlendirmeye yönelik çal malar 
sürdürülmektedir. 
 Dünya Sa l k Örgütü (WHO), Uluslararas  Non-Iyonize Radyasyondan Korunma 
Komisyonu (ICNIRP), Uluslararas  Elektromanyetik Alanlar Güvenlik Komisyonu (ICEMS), Gazi 
Non- yonizan Radyasyondan Korunma Merkezi (GNRK), Elektrik Mühendisleri Odas  ve Tabipler 
Odas  konuya ili kin de erlendirmeler, ara t rmalar ve raporlar haz rlam , bildirgeler yay mlam  
ve önerilerde bulunulmu tur.  
 Bu çerçevede yap lan tespitler; baz istasyonlar n n elektromanyetik kirlilik yaratt , insan 
sa l n  olumsuz etkiledi i, halk sa l na ve çevreye zarar verdi i noktalar nda ortakla makta ve 
bu hususlar ulusal ve uluslar aras  tüm bilimsel çevrelerce kabul edilmektedir. 

leti im cihazlar ndan ve teknolojiden yararlanmak için bu istasyonlar n kurulmas  bir 
zorunluluk olup ya am alanlar n n d nda kurulmas  sa lanmal , Uluslar aras  Kurulu lar n 
belirledi i kurallar do rultusunda kurulum ve denetim gözlemlenmesi gerekmekte iken Türkiye’de 
bu kurallar n yerine getirilmedi i görülmektedir. 

Dolay s yla, insan sa l na olumsuz etkileri bilimsel olarak kan tlanm  baz istasyonunun 
günün büyük bir bölümünü geçirdi imiz i yerimizde kurulmamas na, kurulmu  baz istasyonlar n n 
kald r lmas na yönelik çal malar yürütmemiz gerekti i aç kt r. 

Merkez Yönetim Kurulumuz taraf ndan i yerlerinde kurulmu  bulunan baz istasyonlar n n 
kald r lmas  talebiyle ba vurular yap lmas na ve imza kampanyas  düzenlenmesine karar verilmi tir. 

Yaz m z ekinde gönderilen dilekçe örne inin baz istasyonu bulunan i yerlerinde kitlesel 
ekilde toplanarak ilgili idareye verilmesi, tepkinin aç a ç kar lmas  aç s ndan önemli 

bulunmaktad r. 
Ayr ca, ube ve Temsilciliklerimiz taraf ndan ekte gönderilen ba vuru dilekçesi ile kuruma 

resmi bir ba vuru yap lmas  ve ba vuru sonucu al nan cevab n Genel Merkezimizle payla lmas  
dava süreçleri aç s ndan önemlidir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
 
 Fatma BORA KOÇA                  lknur B LGEN 
    Genel Hukuk ve T S Sekreteri    Genel Sekreter 

 
 
EK : 1-Kurumlara verilecek ba vuru dilekçesi 
   2-Dilekçe metni 
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Say  : 2011/            …/…/2011 
Konu : Baz istasyonun kald r lmas . 
 

…………. MÜDÜRLÜ Ü’NE 
……….. CUMHUR YET BA SAVCILI I’NA 

 
 Bilindi i gibi baz istasyonlar n n kurulmas  ve kullan m n n insan sa l na olumsuz etkileri 
üzerine ara t rmalar yap lm  ve sa l  olumsuz etkiledi ine dair raporlar düzenlenmi tir. 
 Özellikle yeni Adliye binalar nda baz istasyonlar  kurulmamas n n ve Adalet Bakanl  Gazi 
Ek Binas nda bulunan baz istasyonunun kald r lmas  Adalet Bakanl  ile Genel Merkezimiz 
aras nda yap lan Ekim/2009 K K toplant s nda gündeme getirilmi , Ankara 1 Nolu ubemiz baz 
istasyonunun kald r lmas  için imza kampanyas  düzenlemi tir. Adalet Bakanl  Nisan/2010 dönemi 
K K toplant s nda baz istasyonlar n n kurulmas n n bir zorunluluk oldu unu, GSM irketinden 
kamuflaj n n art r lmas  ve etkilerinin azalt lmas  için çal ma yapmas n  talep ettiklerini belirtmi  
olup esasen baz istasyonlar n n zararlar  oldu unu kabul etmi lerdir. 
 Ankara Üniversitesi Çevre Hukuk Ana Bilim Dal , Elektrik Mühendisleri Odas , Çevre 
Koruma Derne i, Tüketici Haklar  Derne i, Tabip Odalar , Çevre çin Hekimler Derne i gibi birçok 
Demokratik Kitle Örgütü ve Sivil Toplum Kurulu unun bu konuda düzenledikleri raporlar ve 
ara t rmalar mevcuttur. Bu ara t rma ve raporlarda elektronik ortamlar n ve baz istasyonlar n n ciddi 
sa l k problemleri ve sa l k riskleri yarataca  belirtilmi tir. 
 Sa l k Bakanl  ve Çevre Bakanl  da cep telefonu ve Elektronik Haberle me Cihazlar n n 
insan Sa l n  tehdit etti ini aç klam t r. Sa l k Bakanl  taraf ndan cep telefonlar n n sa l a 
etkisi ile ilgili 01.02.2011 tarihinde bir rapor yay mlanm t r. Raporda, kablolu kulakl k kullan lmas  
halinde telefonun ba  bölgesinden uzak tutulmas  sa lanabildi inden cep telefonlar n n zararl  
etkilerinin azald , kulakl n olmad  durumlarda "hoparlör" ile konu ulmas , telefon görü mesi 
yerine mesaj n tercih edilmesi, arama yap ld nda ba lant  kurulduktan sonra cep telefonunun 
kula a tutulmas , cep telefonlar n n kalp, beyin, böbrek gibi organlardan uzakta tutulmas  tavsiye 
edilmi tir. Hamilelerin, çocuklar n cep telefonu kullanmamas  uyar s nda bulunan raporda, uyurken 
cep telefonlar n n kapat lmas , kapat lmayacaksa ba ucundan en az 1 metre uza a konulmas  
önerilmi tir. 
  Baz istasyonlar n n kurulmas na ili kin Yönetmelik’te baz istasyonlar n n kurulmas  için yer 
s n rlamas  getirilmemi  olup yer i letmeci taraf ndan belirlenmekte, elektromanyetik kirlilik yaratan 
baz istasyonlar  hakk nda her türlü tedbirleri almak, istasyonlar n denetlemelerini yapmakla da 
Valilikler görevlendirilmi tir. Baz istasyonlar n n kurulmas na ili kin düzenleyici i lemler Elektrik 
Mühendisleri Odas  ve Tüketici Haklar  Derne i taraf ndan dava konusu yap lm  olup, davalar 
Dan tay’da devam etmektedir. 
 Ayr ca, Yarg tay 4.Hukuk Dairesi 2004/10516 say l  karar nda; “binalara ve i yerlerine 
kurulan baz istasyonlar n n ki i ve çevreye zarar verdi i, yerle im yerlerinden uzakta kurulmas  
gerekti i için meskun mahale kurulan baz istasyonlar n n sökülmelerine”, 2007/14629 E,2008/10720 
K. Say l  karar nda; “…  Merkezinde kurulu dava konusu istasyonun konumu, yerle im yerlerine 
ve davac lar n oturduklar  yerlere yak nl  itibar  ile uzun sürede ki i ve çevreye zarar verece i ve 
istasyonun bulundu u yerde kullan lmas n n sak ncal  oldu u anla ld ndan yerle im yerlerinden 
daha uzak ve uygun bir yere ta nmas  gerekmektedir” 2008/9947 E. 2009/6327 say l  karar nda; 
“dar anlamda ve para ile ölçülebilen bir zarar yok ise de çevre binalarda ve bu ba lamda davac lar n 
meskeninde bulunanlar n sa l k bak m ndan büyük endi eler ta d , ayn  bölgede ya ayan 
insanlar n psikolojik olarak ya am n  olumsuz biçimde etkilemekte ve bunun da insanlar n psikolojik 
yap s nda tedirginlik ve ümitsizlik yarataca  aç k olup davac lar n zarar gördü ünün kabulü 
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gerekir.” eklinde kararlar vermi tir. Bu konuda aç lm  pek çok iptal, haks z fiilin önlenmesi ve 
elatma davalar  mevcut olup pek ço u ki iler lehine sonuçlanm t r. 
 Son geli meler, yasal düzenlemeler, yarg  kararlar  do rultusunda GSM irketleri taraf ndan 
baz istasyonu kurulacak yerde çal an/oturan ki ilerin baz istasyonu kurulmas  ile ilgili r zas n  
almak ve ço unlu u ikna ederek dava a amas nda elini güçlendirmeye yönelik çal malar 
sürdürülmektedir. 
 Dünya Sa l k Örgütü (WHO), Uluslararas  Non-Iyonize Radyasyondan Korunma 
Komisyonu (ICNIRP), Uluslararas  Elektromanyetik Alanlar Güvenlik Komisyonu (ICEMS), Gazi 
Non- yonizan Radyasyondan Korunma Merkezi (GNRK), Elektrik Mühendisleri Odas  ve Tabipler 
Odas  konuya ili kin de erlendirmeler, ara t rmalar ve raporlar haz rlam , bildirgeler yay mlam  
ve önerilerde bulunulmu tur.  
 Bu çerçevede yap lan tespitler; baz istasyonlar n n elektromanyetik kirlilik yaratt , insan 
sa l n  olumsuz etkiledi i, halk sa l na ve çevreye zarar verdi i noktalar nda ortakla makta ve 
bu hususlar ulusal ve uluslar aras  tüm bilimsel çevrelerce kabul edilmektedir. 

Dolay s yla, insan sa l na olumsuz etkileri bilimsel olarak kan tlanm  baz istasyonunun 
ubemiz örgütlenme alan nda bulunan …….. Müdürlü ünden/………binas ndan kald r lmas n  arz 

ederiz. 
 
 
 
 
 
  
           ube Sekreteri    ube Ba kan  
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………… CUMHUR YET BA SAVCILI I’NA 

………. MÜDÜRLÜ Ü’NE 
 
 
 
 

 Anayasam z n 56.maddesine göre; "Herkes sa l kl  ve dengeli bir çevrede ya ama hakk na 
sahiptir. Çevreyi geli tirmek, çevre sa l n  korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve
vatanda lar n ödevidir." Hükmünü ta makta olup, sa l kl  bir çevrede ya aman n sa lanmas
Anayasal koruma alt na al nm t r. 

 
Bilim ve sa l k kurulu lar , a r  manyetik alanlar n; çocuklarda hücrelerin genetik

yap lar na zarar vererek kanser riskinin ve do um kusurlar n n artmas na, yeti kinlerde de, beyin ve
kan kanserlerine, üreme özelliklerinin yitirilmesine, kalp sa l  sorunlar na, stres düzeyinde art a
ve uyku bozukluklar na, kan bas nc nda art , ba  a r s , ba  dönmesi gibi sorunlara neden oldu unu
aç klamaktad r.  

 
……. yeri binam zda baz istasyonu kurulmu  olup, baz istasyonlar n n insan sa l  

üzerinde olumsuz etkiler yaratt  ve yukar da belirtilen rahats zl klara neden oldu u bilinmektedir. 
 

yerimizde bulunan baz istasyonlar ndan yay lan radyasyondan ve olu an elektromanyetik
alanlardan ruhen zarar görmekteyiz, bedenen de olumsuz etkilendi imize ve ileride ciddi sa l k 
sorunlar  ya ayaca m za inan yoruz.  
 

Hiç bir hizmetin, insan ya am  kadar öncelik ve önem ta yamayaca  göz önünde
bulundurularak, i yerimizde kurulan ve sa l m z  olumsuz etkileyen baz istasyonunun
kald r lmas n  arz ederim. 
 
 
 
 

Ad -Soyad  
                                                                                                               mza 
 
 
ADRES: 
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Say : 2011/        28.12.2011 
Konu: 2011 Y l  harcama belgeleri ve kira stopajlar  hk.  
 
 
 
 

UBE VE TEMS LC L KLERE 
 
 
 

2011 Y l na ait sarf evraklar n n icmal bordrolar yla birlikte en geç 10 Ocak 2012 tarihinde 
Genel Merkezde olacak ekilde gönderilmesi gerekmektedir.  
  
Daha sonraki aylarda gönderilecek 2011 y l na ait belgelerin mali büro i leyi imiz aç s ndan 
muhasebele tirilmesi mümkün olmayacakt r.  
 

Ayr ca, kira ödemelerimizde meydana gelen de i ikliklerin stopaj vergisine yans t lmas  
gerekti i için kira ödemesinde de i iklik olan ube  ve Temsilciliklerimizin, de i iklik oldu u anda 
ivedilikle Genel Merkezimizi bilgilendirmelerini rica ederiz.  

 
Çal malar n zda ba ar lar dileriz.  
 
 
 
    Metin TATAR   lknur B LGEN 
         Genel Mali Sekreter   Genel Sekreter 
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Say  : 2012/300                31.01.2012 
Konu : Muhasebe program  
 
 

UBE VE TEMS LC L KLERE 
 

            ube kongrelerinde ve 6. Ola an Genel Kurulumuzda sa l kl  bir faaliyet raporu sunmak için 
ube ve Temsilciliklerimizin  2010 ile 2011 y llar na ait gelir-gider devir (kasa) durumunu belirten 

tablolar ekte gönderilmi tir.  

ube ve Temsilciliklerimizin kullanmakta oldu u muhasebe program  takvim y l  
de i ti inden, daha önce maillerinizde olan ve kulland n z 2011 y l  program , 2012 y l na geçi  
yapmamaktad r. Mali büromuz muhasebe program  üzerinde gerekli düzenlemeleri ve devir 
i lemlerini yaparak, 2012 Muhasebe Program  e-mail olarak ube ve Temsilciliklerimize 
gönderilmi tir. 

Ocak/2012 dönemi icmal bordolar n n, düzeltilen icmali dikkate alarak Programa i lenmesi, 
muhasebe uygulamalar n n do rulu u aç s ndan gereklidir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 

 

 

 

       Metin TATAR                   lknur B LGEN 
         Genel Mali Sekreter            Genel Sekreter 

 
 
 
 
Not: Program, e-mail olarak gönderilmi tir. Program  e-mail olarak alamayan ube ve 
Temsilciliklerimizin Genel Merkez ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. 
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Say  : 2012/         08.03.2012 
Konu : KUR dilekçe kampanyas  

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 
Bilindi i gibi, KUR Genel Müdürlü ü 2005 y l ndan bu yana idari kadrolara yap lan 

atamalarla hep gündemimizde olmu , yasa ve yönetmeliklere ayk r  ekilde gerçekle tirilen 
atamalardan baz lar  Sendikam z n taraf olmas  ile iptal edilmi tir. Ancak, KUR Yönetimi 
taraf ndan kanuna ve mahkeme kararlar na ayk r  olarak yeni yeni atamalar yap lmakta ve bo  
kadrolar doldurulmaya çal lmaktad r. 

02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 665 say l  KHK ile idari 
yap s  de i tirilen KUR’da mevcut kadrolar yeniden düzenlenerek çok say da yeni kadro ihdas 
edilmi  olup bu kapsamda ta ra te kilat nda çal t r lmak üzere 412 ki ilik ube müdürü kadrosu, 
200 ki ilik e itim uzmanl  kadrosu ve 520 ki ilik ef kadrosu ihdas edilmi tir.  

Kurumda ube müdürlü ü kadrolar  için yap lan görevde yükselme s nav n n üzerinden 5 
y l, e itim uzmanl  kadrosu için yap lan görevde yükselme s nav n n üzerinden ise yakla k 15 y l 
geçmi  bulunmas na ra men idare bo  kadrolar , görevde yükselme s nav  yöntemiyle de il Kurum 
d ndan yap lan tart mal  nakiller ve hülle olarak tabir edilen atamalar yoluyla doldurmaktad r. 

Bu durum; y llard r Kurumda hizmet eden, zor ko ullarda çal an ve görevde yükselme ve 
unvan de i ikli i s nav n  bekleyen KUR emekçilerini olumsuz etkilemekte ayn  zamanda da 
Kariyer, Liyakat, Adalet, Hakkaniyet ve E itlik lkelerine ayk r  bulunmaktad r. 

Merkez Yönetim Kurulumuzca KUR Genel Müdürlü ü yeri Temsilcili imizin talepleri 
de erlendirilerek Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i S nav n n yap lmas  için dilekçe 
kampanyas  ba lat lmas na karar verilmi tir. 

mza kampanyas , Kurumda son dönemlerde artan kadrola man n önüne geçmeyi de 
sa layacak olmas  aç s ndan da önemli bulunmaktad r.  

Ekte gönderilen dilekçelerin KUR emekçilerine imzalatt r l p toplanarak 23 Mart 2012 
tarihine kadar Genel Merkezimize gönderilmesi kampanyay  güçlendirecektir.  

Genel Merkezimizde toplanan dilekçeler 26 Mart 2012 tarihinde dosyalar halinde KUR 
Genel Müdürlü üne götürülecek ve sorunlara ili kin görü me yap lacakt r.  

Bilgi ve gere i ile i yerlerinde gerekli çal malar n yürütülmesini rica eder, çal malar n zda 
ba ar lar dileriz. 

 
 
 
       Fatma BORA KOÇA     Osman B ÇER 
Genel Hukuk ve T S Sekreteri    Genel Ba kan 

 

 

EK : 1 sayfa dilekçe. 
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TÜRK YE  KURUMU GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE 
( nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl ) 

                                                                                                      ANKARA 
 
 

Bilindi i üzere, Genel Müdürlü ümüzde uzun y llard r Görevde Yükselme ve Unvan 
De i ikli i S nav  yap lmamakta, pek çok kadroya yap lan görevlendirme ya da vekaleten 
atamalarla Kurumun i  ve i lemleri yürütülmektedir. 657 say l  yasada bulunan kariyer ve liyakat 
ilkelerini ve adalet, hakkaniyet, e itlik duygular n  tahrip eden bu uygulama biz çal anlar üzerinde 
moral bozuklu u ba ta olmak üzere bir dizi olumsuzluk yaratmakta, görevde yükselme umutlar m z  
yok etmekte ve tüm bunlar n sonucu olarak çal ma bar  ciddi ekilde olumsuz etkilenmektedir.  

 
Öte yandan, Kurumumuzda, bo  bulunan ve görevlendirme ile doldurulan kadrolar n 

yan s ra, 665 say l  Kanun Hükmünde Kararname ile baz  kadrolar revize edilerek ube Müdürü, 
E itim Uzman  ve ef unvanlar  için yeni kadrolar ihdas edilmi tir. Dolay s yla, Görevde Yükselme 
ve Unvan De i ikli i S nav n n tüm s nav kadrolar  için acilen gerçekle tirilmesi bir zorunluluk 
halini alm t r. KUR’un önümüzdeki süreci güçlü ekilde kar lamas  ve ihtiyaçlara tatmin edici 
ölçüde cevap vermesi aç s ndan bu s nav son derece önemlidir. Bu durumun, KUR Genel 
Müdürlü ümüzce de takdir edildi inden ve anla ld ndan ku kum yoktur. 

 
Türkiye  Kurumuna y llard r hizmet eden ve uzun süredir s nava girmeyi bekleyen biri 

olarak her sene sab rla aç lmas n  bekledi im Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i S nav n n bir 
an önce gerçekle tirilmesi için gere ini bilgilerinize arz ederim. …/03/2012 
 
 
 
 
        mza        : 
        Ad-Soyad: 
        Unvan      : 
 
 
 
 
Adres:  
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Say   : 2012/                       15.03.2012 
Konu : Disiplin Kurullar  hk. 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 
Bilindi i Gibi, Disiplin Kurullar  Ve Disiplin Amirleri Hakk nda Yönetmelik 2005 y l nda 

de i tirilmi  ve Sendika Üyeleri hakk nda görü ülen disiplin cezalar na ili kin toplant lara Sendika 
Temsilcisinin Disiplin Kurulu Üyesi olarak kat lmas  eklinde düzenleme yap lm t r. Bu do rultuda 
Valilikler bünyesinde olu turulan l Disiplin Kurullar na üyemizi temsilen bir üyemiz kurumlar n Merkez 
ve Yüksek Disiplin Kurulu Toplant lar na ise Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz kat lmakta olup, torba 
yasa ile yap lan de i ikliklerle birlikte l Disiplin Kurullar n n görevleri geni letilmi tir. 

6111 say l  yasa ile 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nda yap lan de i iklik ile disiplin 
cezalar na kar  itiraz n Disiplin Kurullar na yap laca  hüküm alt na al nm , uyarma, k nama ve ayl ktan 
kesme cezalar na kar  yap lacak itirazlar n Disiplin Kurullar na, Kademe lerlemesinin Durdurulmas  
Cezas na kar  yap lacak itiraz n Yüksek Disiplin Kuruluna yap laca  düzenlenmi tir. 

Bu do rultuda, Vergi Dairesi Ba kanl  kurulan illerdeki Gelir daresi Ba kanl  ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba kanl  l Müdürlükleri personeli olan üyelerimizin Uyarma, K nama ve Ayl ktan 
Kesme Cezalar na kar  yapacaklar  itirazlar Gelir daresi Ba kanl  Merkez Disiplin Kurulu ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba kanl  Merkez Disiplin Kuruluna yap lacak, bu kurumlar d ndaki di er 
kurumlarda görev yapan üyelerimizin bu cezalara kar  itirazlar  l Valilikleri bünyesinde bulunan l 
Disiplin Kuruluna yap lacakt r. Bu kurumlarda verilen Kademe lerlemesinin Durdurulmas  Cezas na 
li kin itiraz ise kurumlar n  Yüksek Disiplin Kuruluna yap lacakt r. 

tirazlar için süre yedi gün olarak belirlenmi  olup bu süre içinde itiraz edilmeyen cezalar 
kesinle mi  say lacakt r. Verilen tüm disiplin cezalar  itiraz edilse dahi dava konusu 
yap labilecektir. 

Üyelerimizin yapt klar  itirazlara ili kin Valilikler bünyesinde yap lacak toplant lara l Disiplin 
Kurulu Üyesi olarak ube ve Temsilciliklerimizden belirlenen bir üyemizin Disiplin Kurullar na eskiden 
oldu u ekilde kat lmas  gerekmektedir. Bu çerçevede ube ve Temsilcilik Yönetimlerimizce l Disiplin 
Kuruluna kat lacak üyelerimiz Valiliklere Sendikam z yaz s yla bildirilmelidir.  

lgili Yönetmelik gere ince Disiplin Kurulu Üyesi olarak l Disiplin Kuruluna kat lacak üyemize 
ilgili dosya 7 gün öncesinde gönderilecek ve üyemiz Disiplin Kurulu Üyesi s fat yla ilgili dosyaya ili kin 
olumlu veya olumsuz görü ünü bildirecektir. 
           Tüzü ümüz ve Sendikal ilkelerimiz gere ince Sendikam zca rü vet, zimmet, yolsuzluk, tacizde 
bulunma gibi konularda taraf olmayaca m z ve ilgili üyeye hiçbir hukuki yard mda 
bulunmayaca m z aç k oldu undan; bu fiillerden kaynakl  olarak Disiplin Kuruluna yans yan ve 
i lendi i sabit olan olaylara ili kin dosyalar n görü ülece i l Disiplin Kurulu toplant lar nda bu 
tutumuza uygun hareket edilecektir. Üyemizin hakl l  ve darenin haks zl  aç k olan durumlarda 
Üyemiz lehine aç klamalar yap lmal , itirazlar m z dikkate al nmad  ve itiraz n reddine karar 
verildi i durumlarda ise karara kat lmad m z  belirten erh dü ürülerek imzalanmal d r. 

Üyelerimizin hukuksuzlu a maruz kalmamalar  aç s ndan ube ve Temsilcilik Yönetimlerimizin 
gerekli özeni göstermeleri önemlidir. 

Kurumlar n Merkez Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Toplant lar na Genel 
Merkezimiz taraf ndan veya belirlenen üyelerimiz taraf ndan kat l m sa lanacak ve süreç takip 
edilecektir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
             Fatma BORA KOÇA                Osman B ÇER 

Genel Hukuk ve T S Sekreteri   Genel Ba kan 
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Say   : 2012/         15.03.2012 
Konu : Yurtd  sözle meli personel hk. 
 
 

MAL YE BAKANLI I’NA 
(Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlü ü) 

 
Bilindi i üzere, 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunu’nun 202.maddesi ile evli olan ve e i 

çal mayan Devlet Memuruna e i ve çocuklar  için belirlenen katsay lar tutar nda “Aile Yard m  
Ödene i” ödenece i hüküm alt na al nm t r. 

 
6111 say l  Kanun ile 375 say l  Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 8 ile de 

“kamu kurum ve kurulu lar n n merkez ve ta ra te kilatlar  ile döner sermaye i letmelerinde 
sözle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilenlerden aile yard m  ödene inden veya ba ka bir 
ad alt nda da olsa ayn  amaçla yap lan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet 
memurlar na verilen aile yard m  ödene i, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks z n ayn  
usul ve esaslar çerçevesinde ödenir” hükmü getirilmi tir. 

 
Bu hüküm uyar nca tam zamanl  sözle meli olarak istihdam edilen sözle meli personele de 

aile yard m  ödene i verilmeye ba lanm t r. Ancak, Bakanl klar n Yurt D nda çal makta olan 
sözle meli personeline “aile yard m  ödene i” ödenmemektedir. 

 
Sendikam z n örgütlü bulundu u D i leri Bakanl , Ekonomi Bakanl  (D  Ticaret 

Müste arl ), Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  gibi Bakanl klar n yurt d nda görev yapan 
kadrolu personeli ile yurt içinde çal an sözle meli personeline bu yard m ödenirken sözle meli 
personeline ödenmemektedir. 

 
Bu durum Anayasal hükümler ile Uluslar aras  sözle melerde belirlenen e itlik ilkesine 

ayk r  oldu u gibi ayn  ko ulda çal anlar aras nda adaletsiz ve hakkaniyet ilkesi ile ba da mayacak 
sonuçlar yaratmaktad r. 

 
Anayasan n 2’ nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayan ma ve 

adalet anlay  içinde, insan haklar na sayg l , Atatürk milliyetçili ine ba l , ba lang çta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmüne yer verilmek 
suretiyle Cumhuriyetin temel nitelikleri ortaya konulmu tur. Bu niteliklerin Devleti olu turan bütün 
kuvvetler aç s ndan ba lay c  oldu u, her tür yetki ve sorumlulu un belirlenmesinde ve 
kullan lmas nda bu nitelikler çerçevesinde de erlendirme yapma zorunlulu u bulundu u aç kt r.  

 
Anayasan n kanun önünde e itlik ba l  alt nda düzenlenen 10 uncu maddesinin dördüncü 

f kras nda; “ Devlet organlar  ve idare makamlar , bütün i lemlerinde kanun önünde e itlik ilkesine 
uygun olarak hareket etmek zorundad rlar.” denilmektedir.  

 
Anayasan n 49’ uncu maddesinin ikinci f kras nda ise; “Devlet, çal anlar n hayat seviyesini 

yükseltmek, çal ma hayat n  geli tirmek için, çal anlar  ve i sizleri korumak, çal may  
desteklemek, i sizli i önlemeye elveri li ekonomik bir ortam yaratmak ve çal ma bar n  sa lamak 
için gerekli tedbirleri al r.”düzenlemesine yer verilmi tir.  
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Yine Anayasan n 55’ inci maddesinde ise; “Ücret eme in kar l d r. Devlet çal anlar n 
yapt klar  i e uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve di er sosyal yard mlardan yararlanmalar  
için gerekli tedbirleri al r” hükmüne yer verilmi , Devletin çal anlar n aleyhine hükümleri ortadan 
kald rmak ve lehlerine olan hükümleri öngörmek temel bak  olarak benimsenmi tir.   

Anayasan n 90 nc  maddesi uyar nca iç hukuk normu haline gelen Birle mi  Milletler Genel 
Kurulu'nun 10 Aral k 1948 tarih ve 217 A(III) say l  Karar yla ilan edilen nsan Haklar  Evrensel 
Beyannamesinin 23. maddesinde ise, "Herkesin, hiçbir fark gözetmeksizin, e it i  kar l nda e it 
ücret hakk  vard r" denilerek, e it i  yapanlar n e it ekilde ücretlendirilmesi evrensel bir insan hakk  
olarak tespit edilerek kurala ba lanm t r. 

 
Kanun önünde e itlik mutlak anlamda e itli i de il benzer durum ve konumda bulunanlara 

farkl  hükümler uygulanmamas n  ifade etmektedir. Bu itibarla, yurtd nda çal an sözle meli 
personel ile yurtiçinde çal an sözle meli personel aras nda farkl  sosyal haklar uygulanmas n n 
e itlik ilkesine ayk r  oldu u aç kt r. 

 
Mevzuat m zda yurt d nda çal an sözle meli personele 657 say l  yasan n 202.maddesinde 

belirlenen sosyal haklar n verilmeyece ine ili kin bir düzenleme yada k s tlama yer almamakta olup, 
e itlik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde yurtd nda çal makta olan sözle meli personele de bu 
yard m n ödenmesi gerekmektedir. 

 
Bu do rultuda, Bakanl klar n yurtd  te kilat nda görev yapan sözle meli personele de aile 

yard m  ödene inin verilmesi yönünde gerekli i lemlerin yap lmas n , yurtd nda görev yapan 
sözle meli personelin ma duriyetinin giderilmesini arz ederiz. 

 
 
 
 

Fatma BORA KOÇA                  Osman B ÇER 
       Genel Hukuk ve T S Sekreteri                Genel Ba kan 
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Say   : 2012/                       15.03.2012 
Konu : Hukuksal i leyi imiz. 

 
UBE VE TEMS LC L KLER M ZE 

 

ube ve Temsilciliklerimizin 6.Ola an Genel Kurullar  tamamlanm  olup, ube ve 
Temsilciliklerimizin Yönetim Kurulu görevlendirmelerini yapm lard r. 

Örgütümüzün bütünlüklü olarak hukuksal i leyi i hakk nda yeni Yönetim Kurulu 
üyelerimizin bilgilendirilmesine ve hat rlat lmas na ihtiyaç duyulmu tur.  

Büro Emekçileri olarak bizler, pek çok sald r n n yan  s ra çal ma ili kilerimizi alt üst eden, 
esnek, kurals z ve rekabete dayal  bir çal ma hayat  dayat lmas  ile de kar  kar ya bulunmaktay z. 

kolumuzdaki kurumlar n hemen hepsinde bir “yeniden yap land rma” süreci ya anmakta, sürekli 
mevzuat de i iklikleri olmakta ve pek çok hak kayb  do uran yeni yeni düzenlemeler yap lmaktad r. 
Bu düzenlemelere kar  bütünlüklü bir mücadele yürütmek gerekti i aç kt r. 

Sendikam z n hukuk bürosuna yans yan birçok sorun i yerinde fiilen yürütülecek mücadele 
ile çözülebilecek sorunlard r. Ancak sorunlar n i yerinde fiilen çözümü noktas nda hareket 
edilmeyerek dava ile çözülmesi beklenmektedir.  

Elbette ki hukuksal mücadele verilmeli, örgütlenme, temel hak ve özgürlükler mücadelesi 
buradan da sürdürülmelidir. Fakat tek ba na hukuksal mücadele örgütsel mücadeleyi 
yükseltmemektedir, yükseltmesini beklemek de do ru bir tutum de ildir. Hukuksal kazan mlar fiili 
mücadeleyi destekleyen kazan mlar olarak görülmelidir. 

Tüzü ümüz hükümleri ve on y llard r yaratt m z Sendikal de erlerimiz gere i 
üyelerimizin sendikal faaliyetlerinden dolay  kar la t  hukuksal problemlere, Sendikam za ve 
demokratik haklar n kullan m na yap lan sald r lara kar  sendika olarak taraf olmaktay z. Bunun 
yan  s ra üyelerimizin ki isel olarak kar la t  sorunlarda hukuksal taleplerini “hukuksal yard m” 
olarak kar lamaktay z.  

Sendikal örgütlülü ümüz aç s ndan i leyi imiz öyle bir s ralamaya tabidir: üyelerimiz 
ya ad  sorunlar  önce yeri Temsilcisine iletmeli, yeri Temsilcisi gere ini yapt ktan sonra 
durumu ube/Temsilcilik Yönetimine iletmeli konu yerelde çözülemeyecek bir konu ise 

ube/Temsilcilik Yönetimi taraf ndan yaz l  olarak Genel Merkezimize iletilmelidir. 

Ancak pratikte, üyelerimiz taraf ndan direkt olarak Genel Merkezimize talepler iletilmekte, 
kar la t klar  tüm sorunlara ili kin maddi boyutunun Genel Merkezimiz taraf ndan kar lanaca  
beklenmekte, ba lat lan hukuki sürece ili kin sonuçlar Genel Merkezimize iletilmemekte, gönderilen 
evraklar üzerinden ubenin görü ü veya beklentisi bildirilmemektedir. 

Sa l kl  bir hukuk bürosu i leyi inin sürdürülebilmesi aç s ndan ube Hukuk 
Sekreterliklerinin etkin duruma getirilebilmesi ve ayn  zamanda ya anan sorunlara yerinde ve fiili 
müdahale edilebilmesi için önümüzdeki dönemde a a daki hususlara dikkat edilmesi önemli 
bulunmaktad r. 

Bu do rultuda; 

1. yeri temsilcilerimiz ve üyelerimiz taraf ndan ube ve Temsilciliklerimize iletilen sorunlar 
öncelikle detayl  ara t r lmal , gerekli ara t rmadan sonra Hukuk Sekreterimiz ve Yönetim 
Kurulumuzca konunun dava yoluyla çözülece i noktas nda karar verilmi  ise öncelikle 
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üyemize hukuksal yard m sa lan p sa lanmayaca  yada Sendika olarak taraf olup 
olmayaca m z belirlenmelidir.  

2. Sendika olarak taraf olmam z gereken ya da özellikli bir konuda dava aç lmas  gerekiyor 
ise, gerekli tüm belgeler ile ubemiz taraf ndan konuya ili kin görü ün de belirtildi i 
ekilde bir üst yaz  ile Genel Merkezimize bildirilmelidir. 

3. yeri Temsilcimiz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin sürgün davalar  ile üye ve 
yöneticilerimizin Sendikal ve Demokratik haklar n kullan m nda kar la lan yapt r mlar 
Genel Merkezimiz taraf ndan dava konusu yap ld ndan gerekli tüm belgelerin ivedi 
olarak Genel Merkezimize ula t r lmas  sa lanmal d r. 

4. Üye ve Yöneticilerimizin duru mal  olarak sürdürülen davalar  Genel Merkezimize 
bildirilmek ve tüzü ümüze ve örgütsel i leyi imize ayk r  olmamas  ko uluyla MYK 
taraf ndan yap lacak görevlendirme ile avukat m z taraf ndan takip edilecektir. 

5. Hukuk Sekreterlerimiz ve Yönetim Kurulumuz taraf ndan, Üyelerimize hangi konularda 
hukuksal yard mda bulundu umuz hangi konularda taraf oldu umuz ifade edilmeli, 
rü vet yolsuzluk, tacizde bulunma gibi konularda taraf olmayaca m z ve hiçbir 
yard mda bulunmayaca m z belirtilmelidir. 

6. Üyemize hukuksal yard m sa lanmas na karar verilmi  ancak üyemizin avukat n takip 
etmesini istedi i durumda, dava masraflar n n üyemiz taraf ndan kar lanaca  üyemize 
ifade edilecek ve üyenin evraklar  ile birlikte Genel Merkezimize durum bildirilecek ve 
MYK karar  ile davan n takibi sa lanabilecektir. 

7. ube ve Temsilciliklerimiz yada üyelerimiz taraf ndan dava aç lacak veya hukuksal 
yard m sa lanacak belgeler direkt olarak üst yaz s z ekilde Genel Merkezimize 
fakslanmaktad r. Gelen faks n nereden, hangi taleple geldi i ayr ca ara t r lmak zorunda 
kal nmakta veya faks n ula p ula mad  konusunda s k nt lar ya anmaktad r. Bu 
ekilde olumsuz sonuçlar n önlenebilmesi ve i leyi imize uygun i lem yap labilmesi 

aç s ndan ube, Temsilciliklerimiz veya üyelerimiz taraf ndan üst yaz  yaz lmadan 
fakslanan evraklar ile e-mail yoluyla gönderilen evraklar i leme al nmayacakt r. 

8. Daha önceden aç lan davalar ve yap lan hukuksal yard mlar takip edilmeli, tüm 
geli meler Genel Merkezimize üst yaz  ile bildirilmelidir. 

ube ve Temsilcilik Yönetimlerimizin hukuksal i leyi imize gerekli özeni göstermeleri 
önemlidir. 

Bilgi ve gere ini rica eder, çal malar n zda ba ar lar dileriz. 
 
 
 
 
             Fatma BORA KOÇA     Osman B ÇER 

Genel Hukuk ve T S Sekreteri   Genel Ba kan 
 
 
 
 
 
 

 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
366 

B LG  NOTU 
 

Büro Emekçileri Sendikas  ile Gümrük Müste arl  aras nda 16.02.2011 tarihinde bir görü me 
yap lm t r. Görü mede Gümrük Çal anlar n n Sorunlar  yaz l  olarak sunulmu  ve tek tek 
s ras yla ele al nm t r. 

 

GÖRÜ MEYE KATILANLAR: Gümrük Müste arl n  temsilen; Müste ar Vekili Ali NURAL , 
Büro Emekçileri Sendikas n  temsilen; Osman B ÇER Genel Ba kan, Metin TATAR Genel Mali 
Sekreter, Mevlüt ÇAKMAK Ankara 2 No’lu ube Ba kan , erafettin ARUN Gümrükler Genel 
Müdürlü ü  Yeri Temsilcisi, Nihat Karakaz m ARSLAN dari ve Mali ler Dairesi Ba kanl  

yeri Temsilcisi 

  

GÖRÜ MEN N KONU BA LIKLARI VE SONUÇLARI: 1) Te kilat Yasa’s ,  2) Yer 
De i tirme Yönetmeli i, 3) Mali Haklar, (Ek ücretler/ Fazla mesai ücretleri, 4B Sözle meli 
Personelin Fazla Çal t r lmas , Promosyon Ücretleri) 4)Gümrük Muhafaza Memurlar n n Sorunlar , 
5-Çal ma Ko ullar  ve Personel Yetersizli i, Görevde Yükselme 

1.Gümrük Müste arl  Te kilat Yasa Tasar s :  

Sendikam z taraf ndan, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda bulunan Te kilat Yasas  ile Gümrük 
Müste arl ’n n yeniden yap land r lmas  ve personel politikas na ili kin Müste arl kça yürütülen 
çal malar gümrük çal anlar n  tedirgin etti i, 

Bu dönemde,“her bir i  ve i lem süreçlerinin tespiti ve azami bitirilece i sürenin taahhüt alt na 
al nmas ” ve “norm kadro” çal malar  gündeme getirildi i, Müste arl k birimlerinin, gümrük 
emekçilerinin (ve onlar n temsilcileri olan sendikam z n) bu gününü ve geleceklerini ilgilendiren bu 
Te kilat Yasa Tasar s ’n n haz rlan  süreci d nda tutulmas  kayg lar  daha da derinle tirdi i, 
Tasar da, Te kilat yap s nda baz  birimler ile mevcut personelin tasfiyesinin  düzenlendi i, ube 
Müdürlüklerinin ahsa ba l  kadrolar haline getirilerek “ara t rmac ” kadrolar na atanmalar n n 
öngörüldü ü, Müfetti  ve Kontrolörler, Gümrük Uzmanl na geçi  için ba vurmalar , 
ba vurmamalar  halinde, kendi kadrolar nda kalmalar , AB Uzmanlar n n da Gümrük Uzman  
kadrolar na atanmalar n n öngörüldü ü, ef, Memur, VHK , K s m Amiri, Muamele Memuru, 
Kurum Uzmanl , Gemici, Kolcu vb. mevcut pek çok kadro ünvan  da Tasar ’da ifade 
edilmedi i belirtilmi  ve Müste arl kta halen 657 say l  Kanuna ba l  olarak çal anlardan; 
Gümrük uzmanl  için öngörülen, ya , ö renim dal  ve yabanc  dil artlar  aranmaks z n 4 
y ll k Yüksek Okul mezunu olanlardan s navla unvan alanlar n do rudan, di erlerinin ise, 
Müste arl kça yap lacak mevzuat s nav nda ba ar l  olmalar  halinde, Gümrük Uzmanl  
kadrolar na do rudan atanmalar n  öngören bir düzenleme yap lmas  do rultusunda talepte 
bulunulmu tur.  

Bu tespit ve önerilerimizin Müste ar vekili taraf ndan yap lan de erlendirmesinde; “Muayene 
memurlar n n uzman olarak tasar da yer almas n n Plan Bütçe Komisyonunda yap lan 
görü meler s ras nda yap lan de i iklikle yer ald n , di er personelin durumu konusunda ise, 
talebimiz do rultusunda bir eyi yapamayaca n  belirtmi tir. Ancak bu konuda 
örnekledi imiz di er kurum örnekleri konusundaki de erlendirmemize ise, tamam belki 
üzerinde çal labilece ini ifade etmi tir.    

2. Yer De i tirme Yönetmeli i 
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Yer De i tirme Yönetmeli inde, daha önceleri rotasyon kapsam  d nda bulunan Memur, VKH , 
ef vb. personel de rotasyona tabi tutuldu u, çal ma süreleri, puanlama usulleri ve bir çok konuda 

eksiklikler ve hatalar n olu tu unu, bunun sonucunda Yer De i tirme Yönetmeli i’nin bir çok 
maddesinin iptali do rultusunda dava aç lmas na da sebep olundu u, bu durumun 
s zlanmalar  ve çal ma bar n  etkileyen bir husus oldu u,  

Dolay s yla, Yer De i tirme Yönetmeli ine tabi personelin atamalar na esas puanlama 
esaslar n n objektif kriterlere dayand r lmas  ve puanlar n Müste arl k personelinin 
görebilece i ekilde bilgisayar ortam nda önceden yay mlanmas  ve personelin düzeltme 
taleplerinin  yerine getirilmesi aç kl k ve effafl k ilkesi ve çal anlardaki güvensizli in ve 
tedirginli in giderilebilmesi bak m ndan yararl  olaca n  bunun neler yap labilece i 
konusundaki önerimize;  

Müste ar vekili taraf ndan yap lan de erlendirmesinde; rotasyona tabi tüm personelin sicil 
numaras  ile kendi durumun sisteme girmek suretiyle görebildi ini belirtmi tir. “Tüm 
personelin rotasyon öncesi ve sonras  puanlar n n aç klanmas n n aç kl k ve effafl k 
bak m ndan ve gidebilece i yer seçiminde yararl  olaca ” yolundaki önerimize ise, “bir 
personelin ba ka bir personelin puanlar n  ve durumunu görmesinin ne yarar sa layacakt r” 
biçiminde yan tlanm t r.  
Rotasyon uygulamas  süreci ile ve bir çok konuda sendikam z n komisyonda yer almas n n 
personelin süreçten bilgi sahibi olmas n  kolayla t raca  yönündeki önerimize ise, “buna bir 
bakal m de erlendirelim” diye cevap vermi tir. 
3. Mali Haklar, (Ek ücretler/ Fazla mesai ücretleri) 
Çal anlar n, Fazla Çal ma Ücretine puan art , vergi kesintisi ortadan kald r lmas  ve 
oförlerin Genel dari Hizmetler s n f na dahil edilerek fazla çal ma ücretleri ile mesailerinde 

iyile tirme yap lmas  konusundaki taleplerimiz; 
Müste ar vekili taraf ndan talebimiz olumlu kar lanm , “fazla çal ma ve mesai ücretlerinde 
bir iyile tirme yapmak için son a amaya geldiklerini fazla çal ma ücretlerinden vergi 
kesintisi, puan art  ve oförlerin genel idari hizmetler s n f na dahil edilerek iyile tirme 
yap lmas  çal malar n n yak n zamanda sonuçlanabilece i” belirtilmi tir.  
4/B "Sözle meli Personel Çal t r lmas na li kin Esaslar n 13. maddesinde; “sözle meli personele 
normal çal ma saatleri d nda veya tatil günlerinde yapacaklar  çal malar  kar l nda herhangi 
bir ek ücret ödenmez." Hükmünün yer ald n  ancak bu hüküm Dan tay 12. Dairesinin 2008/285 
say l  karar  ile Anayasa’n n “Angarya Yasakt r” hükmüne at fta bulunarak iptal edildi ini 
dolay s yla bu kapsamda çal an personelin fazla çal ma ücreti almalar na yönelik düzenleme 
yap lmas  ve 657/4B sözle meli personelin sözle melerinde yer alan 3 ve 4. maddelerin 
kald r larak bu çal anlara bir iyile tirme yap lmas  gerekti i do rultusundaki önerimizde 
olumlu bulunmu tur. Bu konunun da di er “ek ücret ve mesai ücretleri ile birlikte 
de erlendirilece i” belirtilmi tir. 
Promosyon ücretleri konusu ise, sözle menin bitimi s ras nda ele al narak de erlendirilece ini 
bu konuda farkl  sözle melerinde incelenebilece i belirtilmi tir. 
4-Gümrük Muhafaza Memurlar n n sorunlar  
Muhafaza çal anlar n n y pranma, silah tazminat  ve k l k k yafetleri ile ilgili taleplerimiz 
konusunda ise, “tazminatlar ve y pranma konusunun Te kilat Yasas  ile çözülece ini, k l k 
k yafet konusunda ise iyile tirmelerin yap ld n ” belirtmi tir.  
 5-Çal ma Ko ullar  ve Personel Yetersizli i, Görevde Yükselme 
Çal ma ko ular n n iyile tirilmesi konusundaki talebimize; “Merkez Te kilat ’n n yeni 
binas na ta nmas  ile ilgili çal malar n h zla devam etti ini, y l ortas na kadar bunun 
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gerçekle ebilece ini, yine personelin e itim hizmetlerini ve dinlenmelerini sa lamak üzere 
e itim binas n n da yap m  çal malar n n devam etti ini,  
Ta ra te kilat nda iyile tirmelerin devam etti ini, bu güne kadar 7 kap  gümrü ünün yap i let 
devret modeliyle yap m n n gerçekle tirildi ini, 13 kap n n yap m na ise devam edildi ini, 
bunlar n büyük bölümünün bu y l içinde de i ik zamanlarda bitirilece ini, dolay s yla gümrük 
çal anlar n n fiziki çal ma ko ullar n n da bu çerçevede iyile ece ini” belirtmi tir.  
 
 
Di er taraftan, Merkezde son günlerde uygulamaya konulan “Nöbet” uygulamas n n 
kald r lmas  konusundaki talebimize ise, “böylesi bir uygulaman n konulmad n , sadece 
Müste ar m z n çal ma zaman n n mesai saatleri d na sarkmas  nedeniyle baz  birim 
amirlerinin kalmas n n bir süre devam edece ini daha sonra bu uygulaman nda stafta 
de erlendirilebilece ini” belirtmi tir.  
 
 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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ÇALI MA VE SOSYAL GÜVENL K BAKANLI I MÜSTE ARI B ROL 
AYDEM R LE YAPILAN GÖRÜ MEYE L K N B LG  NOTU 

24.06.2011 Cuma günü, Genel Sekreterimiz lknur B LGEN, Genel E itim Sekreterimiz 
Özlem YILMAZ, Ankara 1 Nolu ube Örgütlenme Sekreterimiz Seher TOKSOY ve yeri 
Temsilcimiz Bülent KAYA’n n kat ld  bir heyetle, Müste ar Say n Birol AYDEM R ile görü me 
gerçekle tirilmi tir.  

Yap lan görü mede; Turnike Kontrol Sistemi, Ek Ödemelerin Art r lmas  ve Odalar n Fiziki 
Durumlar ndan kaynakl  sorunlar gündeme getirilmi tir. 

  Daha önce i yeri temsilcili imizin Turnike Kontrol Sistemine yönelik 516 ki i üzerinden 
yapm  oldu u anket sonuçlar  ile ek ödeme oranlar ndaki art  talebimizi ifade eden bir tabloda 
Say n Müste ara dosya halinde sunulmu tur.  

Sendikam z taraf ndan; Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl n n, ma durlar n sorunlar n n 
çözüm yeri olarak görülen bir kurum oldu una vurgu yap lm , haks zl a maruz kalan emekçilerin 
daha ilk giri te bin bir türlü sorularla kar  kar ya kalarak, sorgulanan, bask lanan bir tutum ve 
davran la kar la malar n n do ru olmad  ifade edilmi tir. Anket sonuçlar ndan anla laca  gibi 
mesaiye geli  ve gidi lerin saniyesine kadar kaydedilmesi ve liste halinde ç kt  al narak birim 
amirlerine yönlendirilmesinin, giri e yerle tirilen ekran n çal anlarda psikolojik rahats zl k ve 
huzursuzluk yaratt , ç k larda izdiham ve karga aya neden oldu u, turnikenin y ld rma, sindirme 
ve taciz olarak görüldü ü, bu durumun kamu hizmetlerinin sunulmas nda da olumsuzluklar yaratt  
ifade edilmi tir. Çal ma ortam , özlük haklar , yemek ve servis hizmetleri de dâhil olmak üzere 
yap lmas  dü ünülen tüm i lerde kamu çal anlar n n görü  ve dü üncelerine ba vurulmas n n 
çal ma bar  ve verimi aç s ndan önemli olaca , bakanl n d  tellerle çevrili olmas  nedeniyle 
adeta aç k hava hapishanesine benzemesinin rahats z edici oldu u, çal anlar  ve çal ma ortam n  
rahats z ve huzursuz edecek her türlü uygulamadan vazgeçilmesi gerekti i belirtilmi tir. 

Sendikam z n bu görü  ve önerilerine kar l k Say n Müste ar: “Turnike Kontrol Sisteminin 
medeni bir sistem oldu unu, objektifli i sa lad n  bu sistemle çal mayan , i e zaman nda 
gelmeyeni rahatl kla takip edece ini, turnike sisteminin çal anlar  denetlemek için olumlu 
sonuçlar n n oldu unu, i  yo unlu undan çok, çal an say s n n fazla oldu unu, özelle tirmeden 
gelenlerle toplant lar ve anket düzenledi ini, sorumluluk vermek istedi ini ancak toplant ya 
kat lanlardan tek bir ki inin bile görev almad n , yemekhane vs gibi en küçük ayr nt yla 
ilgilendi ini, çal ma ko ullar n n birçok kurumdan daha iyi oldu unu, bina etraf ndaki tellerden 
kendilerinin de rahats z oldu unu, ye illendirmek suretiyle görüntüyü düzeltmeye çal t klar n  
belirtmi tir. 

Görü menin ba ndan itibaren Say n Müste ar, turnike kontrol sisteminden emekçilerin 
rahats z olmas n  ba ar  olarak görmü  ve bu yöntemden vazgeçilmesi önerimize kar l k srarla 
Turnike Kontrol Sistemi öncelikli olmakla birlikte, Doküman Yönetim Sistemiyle ve birim 
amirlerinin görü lerini de alarak emekçilerin çal malar n  kontrol edece ini ifade etmi lerdir.  
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Görü mede ayr ca, ek ödeme tavan n n, görev unvan n yan  s ra kurulu  kanununda da 
belirtilen ilke ve amaçlar göz önünde bulundurularak adalet ve hakkaniyet ölçülerinde yeniden 
belirlenmesi, sadece unvanlar dikkate al narak düzenlenen ek ödeme oranlar  aras nda özellikle alt 
kadrolardaki personel aleyhine önemli farkl l klar ve dengesizliklerin bulundu u belirtilerek; ek 
ödeme oranlar n n Sosyal Güvenlik Kurumu esaslar na göre belirlemesini ancak, yasal düzenlemeler 
sa lan ncaya kadar Ek Ödeme Usul ve Esaslar Yönetmeli inin hükümleri uyar nca ekli “Ek Ödeme 
oranlar n ” listede belirtildi i gibi art r larak %150 s n r na getirilmesi sendikam z taraf ndan talep 
edilmi tir.  

Ek ödeme oranlar n n art na ili kin talebimizle ilgilenece ini ifade etmi lerdir.  

Çal ma odalar n n fiziki konumlar n n iyile tirilmesine dair, hizmet üretilen ubelerde idari 
personelin çal ma ko ullar n n iyile tirilmesi ve fiziki rehabilitasyona ihtiyaç oldu u,  son 
dönemlerde bakanl kta istihdam edilen kamu çal anlar n say lar n n artmas  nedeniyle odalar n 
kalabal kla t , odalar n küçük olmas ndan dolay  hareket alanlar n n darald , bu durumun göz 
önünde bulundurularak odalar n yeniden düzenlemesinin yap lmas n n do ru olaca  konusunda 
görü  ve önerilerimizi ifade ettik.  

Sendikam z n bu talebine kar l k Say n Müste ar, Bölge Müdürlü ünün ve Grup 
Ba kanl n n ayr  bir binaya ta n lmas  dü ünüldü ünü beyan etmi tir.  

KUR Genel Müdürlü ü’nün Toros Sokakta bulunan binas n n yemekhane sorunu ve ek 
ödeme ile ilgili talepleri ifade edilmi , yemekhaneyle ilgili bilgisinin bulunmad n , konuyu 
ara t r p görü me yapaca n , ek ödemeye ili kin herhangi bir bilgisinin bulunmad n  beyan 
etmi tir.  

    

        MERKEZ YÖNET M KURULU 
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 KURUMU GENEL MÜDÜRÜ LE SORUNLARIMIZ HAKKINDA GÖRÜ TÜK 

 
Türkiye  Kurumu Genel Müdür Yard mc s  Kaz m Y T ile Genel Ba kan m z ve Genel 

Sekreterimiz görü me gerçekle tirmi lerdir. 
Görü mede T.  Kurumu Genel Müdürlü ü Personeline 2012/Ocak Dönemi kramiyesinin 

pe in ödenmesi ve devredilen Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlü ü personelinden geri 
istenilen promosyon ödemelerine ili kin giri imde bulunulmas  taleplerimiz iletilmi tir. 
 
KRAM YE ÖDEMELER NE L K N OLARAK 

 
666 say l  Kanun Hükmünde Kararname ile yap lan de i ik sonucu ikramiye ödemelerinin 

ayl k olarak ödenece i düzenlenmi ti.  
Ancak, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl ’na ba l  Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  

personeline 2012/1 dönemi ikramiyesinin pe in olarak ödenece ine ili kin Sosyal Güvenlik Kurumu 
Ba kanl n n 16.12.2011 tarih ve 2011/32 say l  Genelgesi  ile 2012/Ocak Dönemi ikramiyesinin 
Ba kanl k oluru ile Ocak Ay n n ilk haftas nda ödenece i duyurulmu tur. 

Ayn  Bakanl a ba l  Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü personeline 4904 say l  Türkiye 
 Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesine göre ödenmekte olan ikramiyelerin Sosyal Güvenlik 

Kurumu Personeline ödenece i ekliyle ödenmesi e itlik ilkesi gere i oldu u ve bu konuda Genel 
Müdürlü ün giri imde bulunulmas  talep edilmi tir. 

Ayr ca, devredilen Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Bölge Müdürlü ü personelinin de 
bu ikramiyeden yararland r lmas  talebimiz iletilmi tir. 
 Genel Müdür Vekili Kaz m Y T taraf ndan; kramiye ödemelerine ili kin olarak y ll k 
ödenecek ikramiye tutar n n tamam n n Ocak ay  içerisinde ödenmesi ile ilgili olarak Hukuk 
Mü avirli inden görü  istenildi i, gelecek sonuca göre Yönetim Kuruluna ta naca  ve personel 
lehine çözüm yollar n n zorlanaca  ifade edilmi tir. 
 
PROMOSYON ÖDEMELER NE L K N OLARAK 
 

Bilindi i gibi 665 say l  Bilindi i üzere 665 say l  Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 
tarihinde ve 28103 mükerrer say l  Resmi gazetede yay nlanarak yürürlü e girmi  olup, Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanl  Bölge Müdürlükleri T.  Kurumu Genel Müdürlü ü’ne devredilmi tir. 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü üne 
devredilmi  olmas  nedeniyle Bölge Müdürlü ü personelinin tüm özlük i lemleri de Türkiye i  
Kurumu l Müdürlüklerine devredilmi tir. 

Personelin maa  ödemeleri de bu kapsamda Türkiye  Kurumu l Müdürlü ü personelinin 
maa  ald  banka da de i tirilmi  ve T.  Kurumu Genel Müdürlü ü’nün protokolü çerçevesinde 
T.C. Ziraat Bankas  A. . aktar lm t r. 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Bölge Müdürlükleri kendi personeli için banka maa  
protokolü gerçekle tirmi  olup baz  Devredilen Müdürlüklerin maa  protokolü halen devam etmekte 
iken bankalar de i tirilmi tir.  

Maa  ödemesi yap lan bankalar n T.  Kurumu Genel Müdürlü ü protokolü çerçevesinde 
de i tirilmesi ile birlikte eski protokolü sonland r lan bankalar taraf ndan personele ödenen 
promosyon ödemeleri geri istenilmi tir. Bu durumda kurum personeli ma dur olmas na neden 
olunacakt r. 

Kurum personelinin kurumun te kilat yap s n n de i tirilmesinden sorumlu 
olamayaca ndan ve maa  ald  bankay  kendi insiyatifi ile belirlemedi inden dolay  KHK ile 
yap lan düzenlemeden kaynakl  de i ikliklerden de sorumlu tutulmamas  gerekti i aç kt r. 
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Bu nedenle, Genel Müdürlü ünüz taraf ndan durumun de erlendirilmesi ve bu konumda 
bulunan Devredilen Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlü ü personelinin ma dur edilmemesi 
yönünde bütünlüklü önlem al nmas  gerekmektedir. 

Devredilen Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin imzalam  olduklar  banka 
maa  protokolü ve personele ödenen promosyon sözle mesi hükümleri gere ince gerekli giri imlerin 
yap lmas  ve personelin ma dur edilmemesi için gerekli giri imlerin yap lmas  talep edilmi tir. 

Genel Müdür Vekili Kaz m Y T taraf ndan; Promosyon ödemelerinde hiçbir kurum 
personelinin ma dur edilmeyece ini ve bu konuda gerekli giri imlerin yap ld n  ifade etmi tir. 

Bu konuda, çal malar  devam etmekle birlikte mevcut banka maa  protokollerinin sona 
erdirilmeyerek devredilen kurumlar n personelinin maa  ödemelerinin önceki bankalar üzerinden 
yap lmaya devam ettirilerek sorunun çözülebilece i yada yeni yap lacak banka maa  protokolüne bu 
yönde ibare konularak personelin geri ödeme yapmamas n n sa lanaca n  ifade etmi tir. Hiçbir 
ko ulda personelden geri ödeme istenilmeyece i ve personelin ma dur edilmeyece i ifade edilerek, 
gerekirse Kurum kaynaklar ndan ödeme yap laca  ve personelin ödeme yapmas  yoluna 
gidilmeyece i ifade edilmi tir. 
 

YEMEK H ZMETLER NE L K N OLARAK 
 

Sendikam z taraf ndan, l Müdürlü ü personelinin yemek hizmetlerinden yararland r lmas  
ve yemek verilmesi talep edilmi tir. 

Genel Müdür Vekili taraf ndan; devredilen Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlü ü 
personeli ile birlikte ilk etapta bu illerde yemek sorunun yeni y lla birlikte çözülece i, di er illerde 
ise yeni personel al m n n yap lmas  ile birlikte yemek sorununun çözülece i ifade edilmi tir. 

 
 
 
 
 

SEND KAMIZ, KUR GENEL MÜDÜR VEK L  KAZIM Y T’LE ÇALI ANLARIN 
SORUN VE TALEPLER N  GÖRÜ TÜ 

 
 

 SEND KAMIZ, KUR GENEL MÜDÜR VEK L  KAZIM Y T’E  GÖREVDE 
YÜKSELME VE UNVAN DE KL  SINAVI AÇILMASI Ç N TOPLANAN 794 
D LEKÇEY   ELDEN TESL M ETT  VE ÇALI ANLARIN SORUN VE TALEPLER N  
GÖRÜ TÜ 
 
 Sendikam z Merkez Yönetim Kurulu, KUR Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it ile 4 Nisan 2012 
tarihinde bir görü me gerçekle tirdi. Görü meye, Sendikam z ad na, Genel Sekreter lknur Bilgen, 
Genel E itim Sekreteri Özlem Y lmaz Ye er ve  KUR yeri temsilcisi Banu Aykaç kat ld .  

 Görü mede, Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i S nav n n yap lmas  için 8 Mart 2012 
tarihinde ba latt m z dilekçe kampanyam zla toplanan 794 adet dilekçe klasörlerle Genel Müdür 
Vekili Kaz m Yi it’e elden teslim edilirken, kampanyaya ili kin taleplerimizle birlikte KUR 
çal anlar n n di er sorun ve talepleri de dile getirildi. 
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 GÖRÜ ME KONULARI VE DE ERLEND RME 

 AC LEN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DE KL  SINAVI AÇILMALI 

 KUR Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it’e dilekçelerin teslimi ile birlikte; 

 Genel Sekreter lknur Bilgen; KUR Genel Müdürlü ünün 2005 y l ndan bu yana idari kadrolara 
yap lan atamalar n n hep gündemimizde oldu u, yasa ve yönetmeliklere ayk r  ekilde 
gerçekle tirilen atamalardan baz lar n n Sendikam z n taraf olmas  ile iptal edildi i ve  KUR 
Yönetimi taraf ndan kanuna ve mahkeme kararlar na ayk r  olarak yeni yeni atamalar n yap lmaya 
devam edildi i ve bo  kadrolar n böylece doldurulmaya çal ld ; 
 
 02.11.2011 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 665 say l  KHK ile idari yap s  
de i tirilen KUR’da mevcut kadrolar n yeniden düzenlenerek çok say da yeni kadronun ihdas 
edildi i, bu kapsamda ta ra te kilat nda çal t r lmak üzere 412 ube müdürlü ü kadrosu, 200 e itim 
uzmanl  kadrosu ve 520 eflik kadrosunun ihdas edilmi  olmas ndan hareketle; Kurumda ube 
müdürlü ü kadrolar  için yap lan görevde yükselme s nav n n üzerinden 5 y l, e itim uzmanl  
kadrosu için yap lan görevde yükselme s nav n n üzerinden ise yakla k 15 y l geçmi  bulunmas na 
ra men idarenin bo  kadrolar , görevde yükselme s nav  yöntemiyle de il Kurum d ndan yap lan 
tart mal  nakiller ve hülle olarak tabir edilen atamalar yoluyla doldurdu u, 
 
 Bu durumun, y llard r Kurumda hizmet eden, zor ko ullarda çal an ve görevde yükselme ve unvan 
de i ikli i s nav n  bekleyen KUR emekçilerini olumsuz etkiledi i, ayn  zamanda da çal ma 
bar n  bozdu u, Kariyer, Liyakat, Adalet, Hakkaniyet ve E itlik lkelerine ciddi zararlar verdi i, 

 

  KUR çal anlar n n bu rahats zl k ve beklentilerinin kar l k bulmas  için  KUR’da s nava tabi 
tüm kadrolara yönelik Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i S nav n n yap lmas  için 8 Mart 
2012 tarihinde bir dilekçe kampanyas   ba lat ld , 

 

 Dilekçe kampanyas na toplam 794 merkez ve ta ra KUR çal an n n kat ld  ve toplanan 
dilekçelerin yaz m z ekinde yer alan klasörlerle kendisine sunuldu u,  
 
 Kampanyam z n bununla sona ermeyece i, s navlar aç lana dek sürecin takipçisi olaca m z ifade 
edildi.  
 
 794 adet dilekçemizi bizzat teslim alan Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it, Görevde Yükselme ve 
Unvan De i ikli i s navlar n n aç lmas  için gereken çal malara en k sa sürede ba lanaca n , 
s navlar için mevzuatta zorunlu k l nan s nav e itimlerinin kendilerini çok zorlad n  belirterek,  
e itim zorunlulu unu ortadan kald rmak için mevzuata istisna getirilmesine yönelik giri imlerde 
bulunacaklar n  ve bunun sa lanmas  halinde, en k sa sürede s navlar  açacaklar n  ifade etti. 2012 
y l n n sonuna kadar tüm s nav kadrolar  için s nav aç laca n  belitti. 
 
 2012 YILI EFL K SINAVI SONUCU 70 VE ÜZER  PUAN ALAN TÜM PERSONEL 
ATANACAK MI?  
 
  2011 y l nda gerçekle tirilen eflik Görevde Yükselme  S nav nda (GYS) münhal kadro olan 90 
ki ilik ataman n tamamland , 90 ki inin d nda kalan ve  70 ve üzeri puan alan personelin 
atamalar n n da yap l p yap lmayaca ; daha önceki GYS’lerde 70 ve üzeri puan alan herkesin 
münhal kadro say lar n n üstünde doldur-bo alt yöntemiyle atand , bu uygulaman n mevzuata 
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uygun olmaman n yan nda daha sonraki s navlar  geciktirdi i 100 ki iyi sevindirirken 100’lerce 
çal an  da ma dur etti i ancak, daha önce yap ld  için imdi de yap lmas  gerekti i zira, tüm 70 ve 
üzeri puan alan arkada lar m zda bir beklentinin var oldu u vurguland . 
 
 KUR Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it; 
2011 y l nda gerçekle tirilen eflik Görevde Yükselme S nav nda 90 ki inin atamas n n 
tamamland n  teyit etti. Bununla birlikte atamas  yap lan personelin mazeretleri nedeniyle geçici 
görevlendirmelerle bulunduklar  yerlerde çal malar n n sa land n  ve ma duriyetlerin 
önlendi ini, ancak 70 ve üzeri puan alan tüm arkada lar n atanmalar  için bir de erlendirme 
yapmad klar n  ifade ederek, bu konudaki talebimizi mutlaka inceleyeceklerini belirtti.   
 

 VE MESLEK DANI MANLARI VE D ER PERSONEL N DURUMU 
 
2 Nisan 2012 tarihinde atamalar  gerçekle tirilen 2 bin 817 i  ve meslek dan man  için Kurumda 
altyap  haz rl klar n n haz r olup olmad  ve nerelerde görevlendirildikleri, bunun yan nda 

KUR’da y llard r, yeni al nan i  ve meslek dan manlar n n  yapmas  planlanan görevleri yerine 
getiren yüzlerce personelin bulundu u hat rlat larak bu  personelin de mutlaka etkin bir ekilde 
de erlendirilmesi gerekti i bu konudaki planlamalar n ne oldu u konusunda bilgi istendi.  
 
 Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it;  
 
 Atanan i  ve meslek dan manlar n n ma dur olmamalar  için il müdürlüklerine  geni  yetkiler 
verildi ini, özellikle oturma yeri ve masa konusunda ma dur edilmemeleri için talimat verildi ini 
belirterek atananlar n görev yerlerini belirlemek için çal malar n sürdürüldü ünü belirtti. Bu 
görevleri daha önce yerine getiren personel için de ilgili daire ba kanl  taraf ndan çal malar n 
sürdürüldü ünü söyleyerek, bu arkada lar n sözle meli olarak çal mak istemeleri halinde bu imkana 
sahip olduklar n  söyledi. Ancak  ve  meslek dan manlar  ile e it ücret ödeme giri imlerinin ise 
sonuçsuz kald n  ifade etti. 
 
 KUR H ZMET B R MLER NE YAPILACAK GÖREVLEND RMELER 
 
 llerde aç lmas  planlanan KUR hizmet birimlerine personel görevlendirmelerinin,  gönüllülük 
esas na dayal  olmas  ve objektif kriterlere ba lanmas  gerekti i; hizmet birimlerine, daha önceki 
olumsuz uygulamalarda oldu u gibi, objektif kriterlere ba l  olmayan ve sürgün niteli indeki 
atamalar n çal ma bar na, çal anlar n moral ve motivasyonuna ciddi zararlar verdi i ve 
çal anlar n Kuruma aidiyet duygular n  zedeledi i; talep al narak görevlendirmelerin yap lmas  
gerekti i ifade edildi.  
 
 KUR Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it; 
 
Bu konudaki görü lerimize kat ld n , böyle s k nt lar n ya anmamas  için azami gayret ve 
hassasiyetin gösterilece ini;  çal anlar n rahat olmas n  ama tüm çal anlar n her yerde görev 
yapabilme anlay nda olmas  gerekti ini ifade etti.   
 
 L ST HDAM UZMANLI I SINAVINA KURUM PERSONEL  DE ALINSIN 
 
665 say l  yasa ile illerde çal t r lmak üzere al nacak il istihdam uzmanl  kadrolar  için yap lacak 
s nava Kurum personelinin de al nmas  gerekti i, KUR çal anlar n n bu konuda çok ciddi talep ve  
beklentisinin oldu u ifade edildi.  
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 Genel Müdür Vekili Kaz m Yi it; 
l istihdam Uzmanl  kadrolar  için bu y l içerisinde s nav aç lamayaca  ancak s nav aç lmas  

halinde talebimizin de erlendirilece ini söyledi. 
 
 ADAY MEMURLARIN 2012 KRAM YELER N N ÖDENMES  LE LG L  
TALEPLER M Z 
 
 Kurumda çal an aday memurlar n 2012 ikramiyelerini alamad , ma dur olduklar  ifade edildi.  
 Konu hakk nda bilgi sahibi olmad n , ilgili birimlerle temasa geçece ini, ödenebilmesinin 
mevzuat aç s ndan sorun yaratmamas  halinde aday memurlara 2012 y l  ikramiyelerinin ödenmesi 
için çal ma yap laca n  ifade etti.  
 
 SEND KAMIZCA ROTASYON YÖNETMEL  UYGULANACAK MI? SORUSUNA;  
 2011 y l nda Sendikam z n KUR çal anlar yla da payla t  bildirilerle eksikliklerini göz önüne 
serdi i ve baz  maddelerinin iptaline ili kin dava açt , 18/01/2011 tarih ve 27819 say l  Resmi 
Gazete’de yay mlanan Türkiye  Kurumu Genel Müdürlü ü Ta ra Te kilat  Personeli Yer 
De i tirme Suretiyle Atanma Esaslar na Dair Yönetmeli inin,  geçen y l bir y l süre ile 
durduruldu unu, ancak bu y l için konuya ili kin çal malar n n olup olmad  soruldu. 
  
Rotasyon Uygulamas na li ki Olarak; 
  
Geçti imiz y l içinde Rotasyon Yönetmeli inin geciktirilmesi yönünde u ra  verdi ini ve 
uygulaman n 1 y l geciktirildi ini, ancak mevzuata uygun hareket etmeleri gerekti ini, içeri ini 
aç klamamakla beraber Yönetmeli i personelin lehine yeni düzenlemeler ve de i ikliklerle birlikte 
bu y l uygulamaya koyacaklar n n ifade etti.  
  
ÇALI ANLARIN KRE   ve M SAF RHANE HT YAÇLARI G DER LMEL  
 
 Y llard r, kre  ve misafirhane sorunu ya ayan KUR çal anlar n n taleplerini iletirken özellikle  
in aat  devam eden genel müdürlük hizmet binas nda kre  aç lmas  talebimize;  
 Kre  ve misafirhane ihtiyac n n fark nda oldu unu ve bu konuda hassasiyet ta d n , Özellikle 
büyük illerde misafirhanelerin olmas  gerekti ini ancak,  yak n vadede buna yönelik bir geli me 
olamayaca n , Ankara’da in aat  süren hizmet binas nda da kre  aç lmayaca n , bo alacak S hhiye 
hizmet binas n n e itim merkezi ve misafirhane, Maltepe E itim Merkezi binas n n da kre  olarak 
de erlendirilmesinin gündemlerinde oldu unu ifade etti. 
 
 SONUÇ OLARAK; Taleplerimizin mevzuat aç s ndan uygun olmas  halinde çözülebilece ini 
kendisini a an ve düzenleme gerektiren konularla ilgili ÇSGB’na iletilece i ifade edildi.  
 
       

                 BES GENEL MERKEZ   
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BES 5. DÖNEM 1. MERKEZ TEMS LC LER KURULU SONUÇ B LD RGES  

 

7-8 Ekim 2010 Ankara’da Merkez Temsilciler Kurulumuzca,  güncel olarak siyasal ve 
sendikal alanda ya anan geli meler ile i kolumuzda ve i yerlerinde ya anan sorunlar 
de erlendirilmi , önümüzdeki dönemde yürütülecek örgütlenme ve mücadele yönelimleri 
belirlenmi tir. 

Güncel sendikal Siyasal Geli melere Yönelik de erlendirmeler 

MTK’da, tüm ekonomik büyüme söylemlerine kar n emekçilerin ya am n  karartan sosyal 
ve ekonomik sald r lar n yan  s ra,  gelir da l m nda adaletsizli in derinle ti i, ücretlerin dü tü ü, 
yoksulluk ve i sizli in artt , sa l k ve sosyal güvenlik haklar n n k s tland , istihdam ve çal ma 
ko ullar n n giderek a rla t , performans yönetimi, ta eronla t rma, esnek ve kurals zla t rma ile 
güvencesiz çal t rman n kamu kesiminde de yayg nla t r ld na dikkat çekilmi tir. Tüm bunlara 
ra men, i çi ve emekçilerin sendikalarda örgütlenme ve mücadele etme iste i içinde olduklar  
vurgulanm t r. Sendikal alanda ise, emekçilerin kazan lm  haklar na yönelik tek merkezden 
belirlenen sald r  politikalar n  geriletecek bir örgütlenme ve mücadele stratejisine ihtiyaç oldu u 
ifade edilmi tir.  

Son süreçte, ülkemizde gerçekle en Anayasa Referandumu ile emekçilerin ve tüm toplum 
kesimlerinin de i im iste inin istismar edildi i, referandum sürecinde emek kar t  ve 
neoliberalizmin ihtiyaçlar  do rultusunda dayat lan de i ikliklere, özellikle grevsiz toplu sözle me 
aldatmacas na, ve ayn  anda iki sendikaya üyelik, yerindelik denetiminin kald r lmas yla 
özelle tirmelerin önündeki engellerin kald r lmas  ve Ekonomik Sosyal Konsey’in anayasal güvence 
alt na al nmas na yönelik emek kar t  de i ikliklere kar  Konfederasyon bütünlü ünde net bir 
tutum geli tirilmemesi ve Toplu görü melerde izlenen taktik tutum ele tirilmi tir. 

Tüm demokratikle me söylemlerine ra men söz ve örgütlenme özgürlü ünün önündeki 
engellerin devam etti i, sendikalara üye olduklar  için i ten at lmalar ve idari bask lara maruz 
kal nd , “sözde aç l m”lara ra men Kürtler ve Aleviler ba ta olmak üzere e it yurtta l k 
taleplerinin kar lanmad , ilerici, demokratik yap lara yönelik sald r lar n artt na vurgu yap larak 
demokrasi ve özgürlüklerin ancak emekçilerin ortak mücadelesi ile kazan laca na dikkat 
çekilmi tir.  

Sendikam z n örgütlenme alan nda bulunan kurumlarda, ücret adaletsizli i, kadrola ma ve 
usulsüz görevlendirme, performans yönetimi, kesintisiz hizmet gibi esnek çal ma uygulamalar ,  bir 
çok il ve ilçedeki yemek sorunu, kötü çal ma ko ullar , i  yükü ve personel yetersizli i,  servis, 
kre , idari bask lar, statü farkl l klar , ta eronla t rma vb sorunlar n ya and  belirlenmi tir. Bu 
sorunlar, y llard r uygulanmakta olan ekonomik ve sosyal politik programdan ba ms z 
olmad ndan hareketle, kimi zaman kurumlara özgü talepler kimi zamanda genel mücadele 
talepleriyle ba  kurularak bütünlüklü yürütülmesine vurgu yap lm t r. 

 

Önümüzdeki Döneme Yönelik Öneriler 

1- 657 say l  yasa’da yap lmas  planlanan de i ikliklere yönelik i yerlerinde ayd nlatma, 
bilgilendirme çal malar n n ç kar lan bro ür ve bildirilerin da lmas  ve toplant lar 
yap larak sürdürülmesi, Tasar n n geri çekilmesi için konfederasyon bütünlü ünde di er 
sendikalarla birlikte mücadele örgütlenmesi, 

2- Maliye birimlerinde sürmekte olan “e it i e e it ücret” talepli mücadelenin, di er 
kurumlarla e  zamanl  olarak “ücret adaletsizli inin giderilmesi, kadrola ma ve usulsüz 
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görevlendirmelere son verilmesi, ek ücret ve fazla çal ma ücretlerinin artt r lmas , ek 
ödemelerin temel ücrete dahil edilerek emekli maa na yans t lmas , 4/b, 4/c gibi 
sözle meli çal anlar n kadroya al nmas , ücrette ve sosyal haklarda e itlik sa lanmas , 
yemek, servis, kre  gibi talepler üzerinden hak al c  mücadele program yla yürütülmesi, 

3- yerinde ya anan sorunlara kar  i yerindeki tüm emekçileri birle tirecek bir örgütlenme 
(i yeri mücadele komiteleri) ve mücadele hatt  olu turulmas , 

4- Genç çal anlar n örgütlenmesine yönelik politikalar geli tirilmesi, Adalet Bakanl  yetkisi 
ba ta olmak üzere i kolunda ço unluk sendikas  olma hedefli bir örgütlenme çal mas n n 
sürekli k l nmas ,  

5- Yöneticiler ba ta olmak üzere i yeri temsilcilerinin ve genç kadro e itimlerinin yap lmas , 

6- yeri ve kurumlara özgü özel say lar n yan  s ra düzenli bir yay n organ n ç kar lmas , 

7- Kürt sorununun çözümüne yönelik çat mas zl k ortam n n devam etmesi ve bar n 
sa lanmas  için tüm illerde özellikle bat  illerinde di er i çi sendikalar  ve meslek 
örgütleriyle birlikte ubeler Platformu üzerinden “Emekçiler Bar  stiyor” inisiyatifleri 
olu turulmas  ve ortak çal malar yap lmas ,  

8- Din ve Vicdan özgürlü ü ve laiklik ilkesi gere i zorunlu din derlerinin kald r lmas  için 
Alevi Derneklerinin ba latt  çal man n desteklenmesi, 

9- Hasta tutuklular n serbest b rak lmas  ve F tipi hapishane ko ullar nda tecrite son verilmesi 
için yürütülen çal malara destek verilmesi, 

10- Sa l k ve E itim Hakk  ba ta olmak üzere özelle tirme ve ta eronla t rma uygulamalar n n 
durdurulmas , çevrenin ve do an n korunmas  için emek ve demokratik kitle örgütleriyle 
birlikte mücadelenin sürdürülmesi,  

Genel olarak önerilmi  ve yönelim olarak belirlenmi tir. 

Sonuç olarak, Merkez Temsilciler Kurulumuz, Kamu Emekçilerinin ihtiyaçlar n  ve sendikam zdan 
beklentilerine denk dü ecek bir örgütlenme ve mücadele hatt  olu turulmas nda irade birli i 
sa lam t r.  Kamusal alan n tasfiyesine, i  güvencemizin elimizden al nmas na ve birçok 
kazan lm  hakk m z n hedef haline getirilmesine, ücret adaletsizli ine, esnek kurals z çal maya, 
performans uygulamalar na, turnike, kamera uygulamalar na kar  etkili bir bir mücadelenin 
örgütlenmesi gere i ortaya konulmu tur.  

Mevcut çal ma tarz m z  a arak, tüm sendika organlar m z  buna uygun bir biçimde harekete 
geçirmek ve sendikam z  büro emekçilerinin örgütlenme ve mücadele merkezi haline getirmek için 
kolektif bir anlay la hareket edecek, tüm büro emekçilerinin ilgisini, mücadelesini ve umudunu 
canl  tutmak önümüzdeki dönemde en temel hedeflerimizden birisi olacakt r.  

        

BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI 

5. DÖNEM 2. MERKEZ TEMS LC LER KURULU 

SONUÇ B LD RGES D R 

 

29-30 Eylül, 1 Ekim 2011 tarihlerinde zmir/Gümüldür’de toplanan 5. Dönem 2. Merkez 
Temsilciler Kurulumuzca, bütünlüklü olarak Güncel Siyasal ve Sendikal de erlendirmeler yap lm , 
Siyasal ve Sendikal alanda ya anan geli meler, kolumuzda ve yerlerimizde ya anan sorunlar 
tart lm , sorunlar m z  a acak, taleplerimizin kar lanmas n  sa layacak bir tarzla önümüzdeki 
dönemde yürütülmesi gereken Örgütlenme ve Mücadele yönelimlerimizin belirlenmesi 
hedeflenmi tir. 

 

GÜNCEL SEND KAL S YASAL GEL MELERE YÖNEL K 
DE ERLEND RMELER 

 

 Merkez Temsilciler Kurulumuzda; Uluslar aras  sermaye ve IMF politikalar yla, ekonominin 
sürekli sermaye için büyüdü ü emekçiler için ise daha fazla yoksulluk daha fazla sömürü anlam na 
geldi i, gelir da l m ndaki adaletsizli in derinle ti i; yoksullu un ve i sizli in artt , ba ta e itim, 
sa l k ve sosyal güvenlik kurumlar  olmak üzere bir çok kamu hizmetinin ticari i letmeye 
dönü türüldü ü, emekçilerin haklar n n k s tland , emekçilerin kazan lm  haklar na yönelik 
sald r lar n artt , k dem tazminatlar n n kald r lmak istendi i, kamu emekçilerine dayat lan grevsiz, 
sosyal diyalogcu sendika yasa tasar s n n meclisin gündemine gelece i, i yerlerinde turnikelerle, 
kartl  kontrol sistemleriyle emekçilerin i yerlerine hapsedildi i, esnek, kurals z çal man n 
performans esasl  yönetim anlay n n, güvencesiz çal man n yayg n çal ma haline getirildi i ifade 
edilerek; tüm bu sald r  politikalar n  geri püskürtmek için örgütlenme ve mücadele stratejisine 
ihtiyaç oldu u belirtilmi tir. 

 AKP’nin 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu sonras nda HSYK’dan Dan tay’a, 
Yarg tay’dan Anayasa Mahkemesine kadar bütün kurumlarda “AKP Vesayetini” hayata geçirdi i 
son dönemde, Yasama Organ  olan TBMM’nin bile devreden ç kart ld , ülkenin Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yönetilir hale getirildi i de erlendirilmi tir. 

Örgütlenme ve fade Özgürlü ünün önündeki engellerin devam etti i, Sendikam z Yönetici 
ve Üyelerinin de her geçen gün daha fazla bedel ödedi i, siyasi iktidar n kendisine yedekleyemedi i 
Sendikam z üye ve yöneticileri üzerindeki bask y  art rd , disiplin cezalar n n, sürgün ve 
soru turmalar n, gözalt  ve tutuklamalar n bu dönemde artt  tespiti yap lm t r. 

Cezaland r lan, Sürgün edilen, Gözalt na al nan, Tutuklanan Üyelerimizi daha fazla 
sahiplenmenin ve daha yo un bir mücadelenin verilmesinin aç k bir gereklilik oldu u ve 
tutarl  ve bütünlüklü bir Mücadele Hatt n n belirlenmesi gerekti i hususu Merkez Temsilciler 
Kurulumuzun ortakla t  önemli ba l klardan bir tanesidir. 

4688 say l  yasada yap lmak istenen de i ikliklerle; Sendikalar n sosyal diyalogu i leten 
sivil toplum örgütlerine dönü türülmek istendi i, dayan ma aidat  ile hükümete yanda  sendikalar n 
büyütülmeye çal ld , Hakem Heyeti ile Grev Hakk n n z mmen yasakland , Sendika 
tüzüklerine aç k müdahale ile örgütlenme özgürlü ünün bask land r lmaya çal ld  ve KESK ve 
ba l  Sendikalar n daralt lmak istendi i tespit edilmi tir.  
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Toplu  Sözle mesi Hakk n  sadece mali ve sosyal haklarla s n rlayan, örgütlenme 
özgürlü ünün önündeki engelleri kald rmayan, i yeri temsilcilerinin haklar  ve en ba ta Grev 
hakk na ili kin taleplerimizi kabul etmeyen bu yasa de i ikli inin kabul edilmeyece i, 
Taleplerimiz kabul edilinceye kadar fiili-me ru ve militan bir mücadele vererek direnmemiz 
ve Haklar Yasalardan Önce Gelir iar yla ba ta GREV hakk m z olmak üzere haklar m z  
kullanarak KESK bütünlü ünde mücadeleyi büyütmemiz ve KESK’in dönemsel olarak 
belirledi i eylem ve etkinliklerin kitlesel ekilde hayata geçirilmesi gerekti i vurgulanm t r. 

kolumuzdaki de i ikliklerin ve ya ananlar n emperyalist sald r lardan ba ms z olmad , 
GATS ile imza alt na al nan kamunun küçültülmesi ve kamu hizmetlerinin piyasa ko ullar na 
aç larak özelle tirilmesinin h zland r larak 20 farkl  Kanun Hükmünde Kararname ç kar ld  tespiti 
yap lm ; AKP’nin emperyalist politikalar  uygulaman n yan  s ra kendi kadrola mas n  da bu 
düzenlemeler üzerinden gerçekle tirdi i, i  kolumuzdaki kurumlar n örgütlenmesi ve te kilat 
yap lar n n de i tirildi i, personele ili kin tasfiyeler getirildi i, yeni kadro ihdaslar  ile iptallerinin 
yap ld  ve esasen tüm kurum ve kurulu larda, sözle meli çal t rma ve uzmanl k politikalar  temel 
politika olarak belirlendi i de erlendirilmi tir. Özellikle stanbul Vergi Dairesi Ba kanl n n pilot 
olarak seçilerek uygulanmaya çal ld  sisteme ve Ça layan Adliyesi gibi büyük i yerlerine 
yönelik merkezi bir faaliyet yürütülmesi gerekti i belirtilmi tir. 

Sendikam z n örgütlenme alan nda bulunan kurumlarda ayn  i i yapan emekçiler aras nda 
ücret adaletsizli i, kadrola ma usulsüz görevlendirme performans yönetimi, turnike ve kart 
sistemini, kameralarla denetim, kötü çal ma ko ullar , i  yükü ve personel yetersizli i, idari 
bask lar, servis, kre  ve statü farkl l klar n n yaratt  sorunlar n ya and  belirlenmi tir.  

Emekçi s n flar n; AKP’nin emperyalist politikalar do rultusundaki sald rganl na 
kar  bütünlüklü bir kar  duru  sergilemesi, mücadeleyi ve direni i büyütmesi gerekti i, tüm 
sorunlar n çözümünün ve taleplerimizin hayata geçirilmesinin yolunun ise Örgütlü, Birle ik, 
Fiili ve Me ru temelde yükselen Militan bir Mücadele Hatt  ve Direni  Çizgisinin belirlenmesi 
oldu u da MTK’muz taraf ndan alt  çizilerek tespit edilmi tir.  

Önümüzdeki dönemde daha fazla tart lacak olan “Yeni Anayasa” konusunda 
ülkemizin en temel sorunlar n n çözümünde taraf olan emek örgütleri olarak eme in 
haklar n n ve emekçilerin kazan mlar n n korunmas  ve yeni kazan mlar sa lanmas , 
ülkemizin demokratikle tirilmesi, Kürt Sorununun Demokratik ve Bar ç l yollarla çözülmesi 
ve Kamu Emekçilerinin taleplerinin Anayasada yer almas  için mücadelenin yükseltilmesi 
gerekti i vurgulanm t r 

Son süreçte Kürt sorunundaki çözümsüzlük devam ederken çat mal  ortama geri 
dönülmesinin, seçilmi  Milletvekilleri, Belediye Ba kanlar , l Ba kanlar  ve Sendika 
Yöneticilerinin tutuklanmas n n, uygulanan imha ve inkar politikalar  ve özel sava  yöntemlerinin 
daha fazla ac  ve gözya ndan ba ka bir ey kazand rmayaca  MTK’muzca de erlendirilmi tir. 
Sava  politikalar n n iflas etti inin yak n tarihimiz ve ya anan deneyimlerin aç kça gösterdi i, 
denenmeyen tek yolun ise bar  oldu u, çözümün tüm milliyetlerden halklar n bar , özgürlük ve 
e itlik temelinde demokratik taleplerinin kar lanmas nda yatt , bu sava n tüm bedelinin zamlarla 
ve güncellenen vergilerle emekçilere ve halka ödetilece i de erlendirilmi tir. 

AKP’nin, kendisine ve sistemli politikalar na muhalif olan tüm kesimlere yönelik bask lar n  
art rd , Demokratik talepleri için soka a ç kan gençlik, i çi, memur, demokratik kitle örgütleri, 
dergiler ve gazetelerin yöneticilerine artarak yönelen tehdit, gözalt , tutuklama ve cezaland rma 
yoluyla muhalif kesimleri susturmaya çal t  tespiti yap lm t r. 
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Ba ms z, Demokratik, Laik ve Özgür bir ülkede bar  içinde karde çe bir arada 
ya am talebimiz ile Büro Emekçileri olarak her alanda mücadelenin sürdürülmesi ve 
büyütülmesi gerekti i vurgulanm t r. 

Önümüzdeki dönem olu turulacak mücadele program  ve politikalar n belirlenmesinde genel 
taleplerimizle öznel taleplerimizin ba n n kurulmas n n önemli oldu u belirtilmi tir.  

BES bir yandan KESK taraf ndan sürdürülen Mücadele Program n önemli bir bile eni 
olacak, di er taraftan KESK’i büyüten ve ilerleten bir zeminde kendi Mücadele Hatt n  
olu turacakt r. 

 Bir S n f Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikas  önümüzdeki dönemde üzerine dü en tüm 
Görev ve Sorumluluklar n bilincinde olacak ve Birle ik, Militan, Fiili ve Me ru Mücadele Hatt ndan 
asla vazgeçmeyecektir. 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BES 5. DÖNEM 1. BA KANLAR KURULU SONUÇ B LD RGES  
 
26-27 Haziran 2010 tarihinde Ankara’da toplanan 5. Dönem 1. Ba kanlar Kurulumuzda; Ülkemizde 
ve dünyada ya anan sendikal, ekonomik, siyasal ve sosyal alandaki Emek hareketinin ve sendikal 
hareketin geli imini ya da gidi at n  olumlu ya da olumsuz yönleriyle etkileyen geli melere dikkat 
çekilmi tir. AKP’nin küresel sermayenin ihtiyaçlar  do rultusunda kamu hizmetlerine ve kamu 
emekçilerine yönelik hak gasplar , sizlik, yoksulluk, yolsuzluk, gelir da l m ndaki adaletsizlik 
giderek artmaktad r. Çal ma ya am n n esnek ve güvencesiz hale getirilmesi, çal ma sürelerinin 
artmas , i  yo unlu u ve istihdam yetersizli i nedeniyle artan i  kazalar  ve meslek hastal klar  
riskinin artt na vurgu yap lm t r.  
 
Tüm demokratikle me ve “aç l m” tart malar na ra men her alanda bask  ve gözalt lar n ya and  
ko ullarda sendikal alanda da KESK Örgütlenme ve E itim Sekreteri Akman im ek, SES MYK 
üyesi Meryem Özsö üt ile Sendikam z Ankara 1 Nolu ube Yöneticisi Ahmet Danac o lu’nun 
gözalt na al nmas  ve Meryem Özsö üt’ün tutuklanmas , 28 May s KESK operasyonu kapsam nda 
gözalt na al nan ve 20 Kas m’da serbest b rak ld  halde i yeri temsilcimiz Meryem Ça ’ n 
görevine son verilmesi ile yine siyasi iktidar n i çi emekçi eylemlerine yönelik sald r lar  ve kimi 
demokratik kitle örgütlerine yönelik gözalt  ve tutuklamalar birbirinden ayr  dü ünülemez 
niteliktedir.  
 
Siyasi alanda, sürekli halk n ve emekçilerin farkl l klar  üzerinden kampla t r c  politikalar 
yürütülmesi, linç giri imleri ile ortam n gerginle tirilmesi, kürt sorundaki çözümsüzlük nedeniyle 
ya anan çat malar n artmas , asker ve sivil ölümlerinin ço almas  ülkemizdeki karde lik ortam n  
tahrip edici duygular yaratmaktad r.  
 
AKP Hükümeti taraf ndan TBMM’den geçirilen ve 12 Eylül 2010’da Halkoylamas na sunulacak 
olan Anayasa de i iklikleri, temel haklar bak m ndan örgütlenme ve ifade özgürlü ü, sendikal 
haklar  geni letmedi i, kamu emekçilerinin grev ve toplu sözle me hakk n  güvence alt na almad  
gibi zorunlu din dersleri, laiklik ve kürt sorunu gibi demokrasi sorunlar na çözüm olmaktan uzakt r. 
AKP önerdi i de i ikliklerle kendini tahkim etmeye, yüksek yarg da kadrola mas n n önünü açmay  
hedeflemektedir. 
 
Tüm bunlar n yan  s ra Ba kanlar Kurulumuzda; 
1- Çal ma ya am ndan, seçim yasas na, Anayasa’dan, “ta  atan çocuklar n” ya lar ndan büyük 
cezalara çarpt r lmas na neden olan TCK’ya kadar pek çok alanda demokratik düzenlemeler için, 
grev ve toplu sözle me, güvenceli çal ma hakk , sa l k, e itim ba ta olmak üzere temel hak ve 
özgürlüklerin güvenceye al nmas  için daha kitlesel bir mücadele gerekti ine dikkat çekilmi tir. 
 
2- AKP Hükümetinin, uluslararas  sermayenin ç karlar  do rultusunda yeni sald r  yasalar ndan, 657 
say l  yasadaki de i iklikler ve “ulusal istihdam stratejisiyle” getirilmek istenen “özel istihdam 
bürolar n n, çal ma ya am n n tamamen güvencesiz ve esnekle tirilmesine yönelik düzenlemeler 
içerdi inin alt  çizilerek, “kölelik yasalar na” kar  mücadele kararl l  ortaya konulmu tur.  
 
3- TBMM gündeminde olan 536 say l  Torba Kanun kapsam nda yer alan G B ve Yarg  
Emekçilerini do rudan etkileyen  (3717 say l  Havuz paralar ) Yasal düzenlemelerde maliye 
emekçilerinin “e it i e e it ücret” talebi kar lanmad , yarg  emekçilerinin ise, “havuzda birikmi  
paralar n da t laca ” iddias yla icra/ haciz ve ke fe gidenlerin yol paralar n n Genel Bütçeye 
aktar larak “havuz sisteminin tasfiye” edilmesine kar  sürdürülen mücadelenin yükseltilmesi 
belirtilmi tir. 
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4- Son dönemde “kamunun yeniden yap lanmas ” ad  alt nda Maliye Bakanl , Gelir daresi 
Ba kanl , Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl , Adalet Bakanl  ve di er Müste arl k ve Genel 
Müdürlükler bünyesinde geli tirilen istihdamda esnekle tirme ve performansa dayal  çal t rman n 
yaratt  sorunlara ve geçici görevlendirmelerde ya anan hak kay plar na kar  düzenli bir 
ayd nlatma çal mas  ile sürekli ve kararl  bir mücadele program n n merkezile tirilmesi ihtiyac  
belirlenmi tir. 
 
5- TIS sürecinin, Anayasa’da öngörülen de i iklikle ve 657 say l  yasada yap lmas  hedeflenen 
de i iklikle birlikte de erlendirilmesi, “temel ücret, güvenceli istihdam, sa l kta kat l m paylar n n 
kald r lmas , grev ve toplu pazarl k hakk ” talepleri üzerinden yürütülmesi,  
 
6- Her i yerinde ya anan en küçük sorunlar n dahi çözümü için sendikam z n yerel ve merkezi 
düzeyde taraf olmas nda ve geli melerin organlar aras nda ve üyelerle payla lmas nda ya anan 
eksikliklerin a lmas ,  
 
7-Merkezi düzeyde bas lan materyallerin zaman nda ve en yayg n ekilde da t lmas , süreli yay n 
için merkezi bir komisyon olu turulmas ,  
 
8- Kamusal alandaki dönü üm, 657’deki de i iklikler, Sendikal mevzuat (yasa, tüzük vb),toplumsal 
cinsiyet ayr mc l , gibi konular n da yer ald  i yeri temsilcisi, kadro, kad n ve yönetici 
e itimlerin yerel ihtiyaçlara cevap verecek ekilde merkezi düzeyde belirlenmesi, 
 
9- Örgütlenme çal malar n n sürekli bir faaliyet olarak yerellerde sürdürülmesi, Merkezi 
planlamalar n uzun süreli olmas , önceli in metropoller ile üye say s  400’ün alt nda olan ubelere 
verilmesi, 
 
 10- Bask , sürgün, soru turmalara ve tutuklamalara kar  örgütsel refleks ve güçlü kitlesel 
dayan ma; Kürt sorununda siyasi çözümde srar, iddetin yayg nla mas na kar  “silahlar n susmas , 
karde çe, bir arada ya am n savunulmas , 
 
11- Önümüzdeki dönem, Torba Kanunla ilgili olarak illerde adliyeler ve Vergi Dairelerinde, 
Ankara’da ise Adalet bakanl  ile Meclis önünde bas n aç klamalar  ve oturma eylemleri; 657 say l  
Yasadaki de i ikliklere ve sald r  yasalar na kar  insanca ya anabilir temel ücret, güvenceli çal ma, 
“e it i e e it ücret”  grev ve toplu sözle me hakk  gibi talepler için  i yeri ayd nlatma çal malar , 
i yeri toplant lar , i yeri eylemleri, i  yava latma, merkezi Ankara eylemleri ve hizmet üretiminin 
durdurulmas , grevlerin   örgütlenmesi, hak almay  esas alan bir mücadele hatt n n olu turulmas  
konusunda i kolu bünyesinde ve konfederasyon bünyesinde al nacak ortak kararlar n hayata 
geçirilmesi,  
 
Konular nda yönelimler ortaya konulmu tur. 
 
 
      MERKEZ YÖNET M KURULU 
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KESK DANI MA MECL S M ZE BES MERKEZ YÖNET M KURULUMUZUN TORBA 
YASA TASARISINA L K N DE ERLEND RME VE EYLEM ÖNERMELER  

 
Torba Yasa Tasar s n n AKP ktidar n n sermayenin ç karlar n  koruyarak geli tirdi i, emekçilerin 
ise kazan lm  haklar n  ortadan kald rd , kamuyu ve kamu emekçisi tan m n  de i tirerek kamu 
emekçileri aç s ndan pek çok sald r y  bar nd rd  bilinmektedir. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak Haziran ay nda TBMM’ne sunulan ilk 657 say l  Yasada 
De i iklik yapan taslakla birlikte yo un bir bilgilendirme ve bilinçlendirme program  çerçevesinde 
çe itli e itim/eylem ve etkinliklerimiz ile bu yasa tasar s na kar  mücadeleyi örgütleme 
çal malar n  sürdürmekteyiz. 

Sendikam z n Ekim ay nda gerçekle tirdi i Merkez Temsilciler Kurulundan sonra belirledi i e itim, 
örgütlenme ve mücadele program  çerçevesinde i kolumuzun öznel sorunlar  ve talepleri ile ilgili 
olarak 7 ubat 2011 tarihinde stanbul’dan ba lay p 11 ubat 2011 tarihinde Ankara’da 
sonuçlanacak GÜVENCEL  ÇALI MA, NSANCA YA AM, BA IMSIZ DEMOKRAT K 
TÜRK YE YÜRÜYÜ Ü ve bu yürüyü  sonras  Ankara’da Ba bakanl k önünde Merkezi bir eylem 
planlamas  yap lm  ve kamuoyu ile payla lm t r. Sendikam z bu eyleme ili kin çal malar n  
sürdürmekle beraber, Torba Yasa Tasar s n n içerisinde 657 say l  Yasada de i iklik yap lmas n  
öngören maddelerin yer almas  i kolumuzun öznel taleplerinden öte bütünlüklü olarak kamu 
emekçilerinin talepleri ile ilgili acil eylemlerin hayata geçirilmesi ihtiyaç halini alm t r. 

TBMM’nin verilen aradan sonra 25 Ocak 2011 tarihinde çal maya ba layacak olmas  ve Torba 
Yasa Tasar s n n Plan ve Bütçe Komisyonundaki çal malar n n tamamlanm  olmas  nedeniyle 
AKP taraf ndan bu tarihte TBMM gündemine getirilmesi beklenmektedir. 

Buradan hareketle Dan ma Meclisimizden KESK bütünlü ünde bir eylem program  ç kar lmas  ve 
bu yasan n geri çektirilmesi yönünde eylemlerimize kat lacak tüm güçlerle birlikte bir direni  
hatt n n olu turulmas  gerekmektedir. 

Merkez Yönetim Kurulu olarak; 
 25 Ocak 2011 tarihinde 4 koldan Ankara Yürüyü ünün ba lat lmas  ve yürüyü  

güzergahlar ndaki illerde miting eklindeki eylemlerin yereldeki tüm demokrasi 
güçleri ile birlikte hayata geçirilmesi, 

 Yürüyü ün hafta içinde Ankara’da sonland r lmas  ve ayn  tarihte tüm kitlemizin 
Ankara’ya ça r larak Ankara’da Meclis önünde kitlesel miting yap lmas , 

 Yürüyü  sürdü ü esnasada illerde AKP önlerinde bas n aç klamalar  ve oturma 
eylemleri yap lmas , 

 Mitingin ard ndan her ilden belli say da yöneticinin Ankara’da merkezi bir yerde 
olu turulacak yerde çad r kurularak beklenmesi ve Yasa Tasar s  geri çekilene kadar 
belirlenen yerde kal narak Ankara’y  terk etmeyece imizin duyurularak kamuoyu 
olu turulmas , 

 Mitingin ard ndan illerde tüm i yerlerindeki emekçilerin greve ça r lmas  ve grev 
yap lmas , 

eklinde eylem planlamas  yap lm  olup, Dan ma Meclisimizin önermeleri ile bu eylem 
takviminin zenginle tirilerek hayata geçirilmesi önemli ve anlaml d r. 
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Kamu emekçileri ve Sendikalar m z aç s ndan bir varl k/yokluk düzenlemesi olan yasa tasar s na 
ili kin KESK bütünlü ünde direngen bir hat izlenerek fiili ve me ru mücadelenin hayata geçirilmesi 
ve yasa tasar s n n geri püskürtülmesi önem arzetti inden gerekli de erlendirmelerin yap larak en 
k sa zamanda eylem takvimi belirlenerek örgütümüzle payla lmal  ve hayata geçirilmedir. 
Dan ma Meclisimizin bu yönde de erlendirmeler yaparak, mücadele takvimi önermelerimizi 
zenginle tirece ini ve KESK bütünlü ünde direngen bir hat olu turaca na inan yor, Meclisimizin 
verimli tart malar yürütmesini diliyoruz. 
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08.06.2010 

B Z M MÜCADELE TAR H M Z; 

SADECE KAMU EMEKÇ LER N N 

GREVL  TOPLU  SÖZLE MEL  SEND KAL HAK MÜCADELES N N 

TAR H  DE LD R, 

B Z M TAR H M Z; 

SEND KAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER MÜCADELES N N YANI SIRA, 

B RL N, MÜCADELEN N, SAH PLENMEN N, D RENMEN N, 

BASKILARA BOYUN E MEMEN N VE DAYANI MANIN DA TAR H D R…! 

 

Sendikam z BES ve Konfederasyonumuz KESK kuruldu u günden bu yana çok yo un 
bask larla, soru turmalarla, haks z ve hukuka ayk r  davalarla, sürgünlerle, i ten atmalarla ve 
faili meçhullerle kar  kar ya kalm , ancak, tüm bu olumsuzluklara ra men mücadelesinden 
asla taviz vermemi tir. 

Sendikam z BES ve Konfederasyonumuz KESK bir taraftan Kamu Emekçilerinin Grevli 
Toplu  Sözle meli Sendikal Hak Mücadelesinin öncülü ünü yaparken, di er taraftan, demokrasi, 
özgürlük, bar , karde lik, e itlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde de aktif roller üstlenmi  ve 
ülkemizin demokratikle mesine katk  sunma çabas nda olmu tur. 

28 May s 2009 tarihinde Konfederasyonumuz KESK’e ve KESK’e ba l  sendikalar n üye ve 
yöneticilerine yönelik olarak yürütülen haks z ve hukuka ayk r  operasyon kapsam nda hayata 
geçirilen gözalt lar, Konfederasyon binam z n bas lmas , Konfederasyonumuz ve 
Konfederasyonumuza ba l  E itim Sen’in Genel Merkez Yöneticilerinin tutuklanmas  uygulamalar  
ulusal ve uluslararas  emek dünyas  ve kamuoyunca bilinmektedir.  

28 May s 2009 tarihinde KESK’e yönelik olarak hayata geçirilen operasyon kapsam nda 
tutuklanan, ancak tüm tutuklu arkada lar m z gibi 6 ay sonra zmir’de yap lan Duru ma sonucunda 
serbest b rak larak, yarg lanmas na tutuksuz olarak devam edilmesi karar  verilen zmir Gümrük 

yeri Temsilcimiz Meryem ÇA  20 Kas m 2009 tarihinde serbest b rak lmas n n ard ndan, kendisi 
gibi serbest b rak lan tüm KESK’e ba l  Sendikalar n üye ve yöneticileri gibi göreve iade edilmesi 
gerekirken, Gümrük Müste arl nca hukuksuz bir biçimde görevine iade edilmemi  ve 17 May s 
2010 tarihi itibariyla da, çal t  kurum olan Gümrük Müste arl n n Yüksek Disiplin Kurulu 
Karar yla “Devlet Memurlu undan Ç kart lm ” bulunmaktad r. 

KESK’e yönelik operasyon kapsam nda suç unsuru te kil etti i öne sürülerek dava konusu 
yap lan ve 16 - 18 Ocak 2009 tarihlerinde Diyarbak r’da gerçekle tirilen “Kriz ve Emekçilere 
Yans malar ” konulu sendikal toplant ya yeri Temsilcimiz Meryem ÇA ’da kat lm t r. 

Dava Konusu yap lan bu sendikal amaç ve içeri e sahip toplant ; zmir’de görülmekte olan 
Davaya ait ddianamede Yasad  Örgüt Toplant s  eklinde ifade edilmi  bulunmaktad r. 
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Ancak Mahkemece verilen Serbest B rakma ve Tutuksuz Yarg lama Karar , zaten bu 
ddianamenin içeri inin gerçekleri yans tmad n  da kan tlamaktad r. 

Di er taraftan yeri Temsilcimiz Meryem ÇA ’a ait telefon konu malar nda ad  geçen 
ah slar da, ya Sendikam z n, ya da Konfederasyonumuzun üye ve yöneticilerinden ibarettir. 

Kald  ki; KESK’e yönelik operasyona neden olan ddianameyi haz rlayan Cumhuriyet 
Savc s  hakk nda Adalet Bakanl nca Soru turma aç ld  da bilinmektedir. 

zmir’de görülmekte olan Dava kapsam nda tutuklanan ve 6 ay sonra Tahliyelerine ve 
Tutuksuz Yarg lanmalar na karar verilen 31 Sendika üye ve yöneticisinin hepsine, izinsiz il d na 
ç kt klar  için “Ayl ktan Kesme Cezas ” verilmi  ve tutukluluk hallerinin sona ermesinin hemen 
ard ndan çok k sa bir süre zarf nda ilgililerin görevlerine iadeleri kurumlar nca sa lanm t r. 

yeri Temsilcimiz Meryem ÇA  ise 16 Haziran 2009 tarihinden itibaren Gümrük 
Müste arl nca hem aç a al nm ,  hem de y ll k izin belgesi yok say larak iki kez ayr  ayr  “1/30 
Oran nda Ayl ktan Kesme Cezas ” ile tecziye edilmi , üstelik Ceza Davas  kendisi lehine 
sürmekte iken, hukuken hiçbir somut ve kesin delil mevcut olmad  halde Devlet Memurlu undan 
ç kart lm t r. 

657 say l  Devlet Memurlar  Kanununun 125. maddesinin konuya ili kin hükümleri, Milli 
E itim Bakanl  personeli için de, Gümrük Müste arl  personeli için de ayn  hükümleri 
içermektedir. Gümrük Müste arl n n bu tutumu uygulamada nas l bir keyfiyetin oldu unu da 
aç kça göstermektedir. 

Halen ayn  Mahkemede davas  devam eden 31 ki iyle ilgili olarak herhangi bir i lem 
yap lmazken, yeri Temsilcimiz Meryem ÇA  hakk nda Devlet Memurlu undan Ç karma cezas  
verilmesi, Gümrük Müste arl n n konuya ili kin önyarg s n  ve hukuk tan maz tutumunu tescil 
etmektedir. 

Gümrük Müste arl ndaki soru turmay  yürüten Gümrük Müfetti i Muzaffer ÇILDIR 
taraf ndan yeri Temsilcimiz Meryem ÇA ’ n, yerindeki Mesai Arkada lar n n ve 
Çal makta oldu u Birim Amirlerinin ifadesine bile ba vurulmadan, evinde yap lan aramada 
ve bilgisayar nda yap lan incelemelerde “Suç Unsuruna Rastlan lamad ”na ili kin Savc l k 
Tutanaklar na ra men olumsuz rapor düzenlenmesi haks z ve hukuka ayk r  bir tutumu 
aç kça kan tlamaktad r. 

Meryem ÇA ’ n son 10 y ll k Sicil Notlar  incelendi inde iki y l “ Y ”, sekiz y l “ÇOK 
Y ”, siciller ald  görülmektedir. Kendisi, Sendikam zda aktif bir üye ve ayn  zamanda yeri 

Ba temsilcisi, çe itli düzeylerde Sendikal Görev ve Sorumluklar  olan bir üyemizdir. 

Bununla birlikte, Meryem ÇA ’ n çal t  kurumu zor durumda b rakacak her hangi 
bir fiili olmad  gibi, görevinde son derece ba ar l  bir Kamu Emekçisi oldu u, farkl  
dönemlerde farkl  illerde ve farkl  sicil amirleriyle çal mas na ra men “ÇOK Y ” sicil 
notlar na sahip olmas ndan anla lmaktad r. 

Hukuk d  bir ekilde kendisine isnat edilen suçlamalar nedeniyle yeri Temsilcimiz 
Meryem ÇA  ve bakmakla yükümlü oldu u 9 ya ndaki k z  yakla k olarak 1 y ld r maddi ve 
manevi bak mdan ma dur edilmektedir. 
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Konfederasyonumuza ve Konfederasyonumuza ba l  Sendika Üye ve Yöneticilerine yönelik 
geli tirilen bask , sürgün ve cezaland rmalar hiçbir demokratik ve hukuki ölçüye s mamaktad r.  

Biz; Büro Emekçileri Sendikas  olarak yeri Temsilcimizle Dayan mam z  her 
düzeyde sürdürmeye ve ona yap lan haks z, gayri vicdani ve gayri hukuki tüm uygulamalara 
kar  Demokratik ve Hukuki alanda mücadelemizi sürdürece iz. 

Bu bask lara kar  her zaman oldu u gibi, PSI ve EPSU ba ta olmak üzere 
Uluslararas  Emek Örgütleriyle Dayan ma içinde olmak bize güç vermektedir. 

yeri Temsilcimiz Meryem ÇA ’a “Devlet Memurlu undan Ç karma” cezas n n 
tebli inin ard ndan da Mücadelemiz ve Dayan mam z devam edecektir. 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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07.07.2010 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Bugün Büro Emekçileri Sendikas nda örgütlü Yarg  Emekçileri olarak; Ankara’da 
Adalet Bakanl ’n n ve ülkemizin dört bir yan nda tüm l ve lçe Adliye Binalar n n önünden, Yarg  
Emekçileri olarak Sesimizi Yükseltiyor ve Al n Terimizin, Eme imizin Kar l n n bizlere, 
Yarg  Emekçilerine, tam ve kesintisiz olarak ödenmesini talep ediyoruz. 

Y llard r bizim Eme imizle biriktirilen Havuz Paralar n n tam ve kesintisiz olarak bizlere, 
Yarg  Emekçilerine ödenmesi talebini TBMM Komisyonlar nda görmezden gelen 
Milletvekillerimize bir gerçe i hat rlat yoruz. Sizler “Vekil”siniz, “As l” olanlarsa Bizleriz. 

2008 y l nda Adalet Bakanl nda Yetkili Sendika olarak gündemle tirdi imiz Yol 
Tazminatlar  (Havuz Paralar ) konusunda Maliye Bakanl n n birikmi  olan miktar n Genel 
Bütçeye aktar lmas  giri imini, Yarg  Emekçileri olarak Büro Emekçileri Sendikas  çat s  
alt nda yürüttü ümüz Kararl  Mücadele sonucunda engelledik. 

Maliye Bakanl n n bu haks z giri imini engellememizin ard ndan konu TBMM 
Gündemine ta nd . 

Bu giri imi de Yarg  Emekçilerinin Örgütlü Mücadelesiyle püskürtmeyi ba ard k. 
Havuz Paralar n n da içerisinde yer ald  Yasa Tasar s n n bu konuyla ilgili olarak o dönem 
TBMM’ne sunulan metninde, Havuz Paralar yla ilgili düzenlemelerin TBMM Komisyonlar nda 
geri çektirilmesini sa lad k. 

Onun yerine “3717 say l  Yasan n Yeniden Düzenlenmesi halinde Yarg  Emekçileri 
taraf ndan al nmakta olan Ek Ödemelerin kesilmemesini” içeren bir düzenlemenin 
yasala mas n  sa lad k. 

2008 y l nda Samsun’dan Ankara’ya do ru yapt m z “Yarg ’da Adalet, Ba ms z, 
Demokratik Türkiye Yürüyü ü”nün en önemli Taleplerinden birisini: Havuz Paralar n n 
hiçbir Kesintiye Tabi K l nmaks z n, E it ve Adil bir biçimde Yarg  Emekçilerine ödenmesi 
olu turuyordu. 

AKP Hükümeti ve Adalet Bakanl ysa, 3717 say l  Yasan n Yeniden Düzenlenmesine 
ili kin her giri iminde “Havuz Paralar n n Asgari olarak %50’sini ya Adalet Bakanl  
bünyesinde yer alan Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevi yurtlar  Kurumuna, ya da Genel 
Bütçeye aktarmay ” hedeflemi tir. 

u anda TBMM Komisyonlar nda Kabul Edilmi  bulunan ve yak nda, belki de birkaç gün, 
ya da hafta içinde TBMM Genel Kuruluna getirilmesi beklenen Torba Yasa kapsam nda da 
Havuz Paralar n n Gasp  ve Havuz Sisteminin ortadan kald r lmas  amaçlan yor. 

Sendikam z BES Havuz Paralar  konusu TBMM Gündemine geldi inde her zaman 
yapt  gibi, Yarg  Emekçilerinin Taleplerini TBMM’de grubu bulunan Siyasi Partilere iletti. 
TBMM Komisyonlar nda Yarg  Emekçileri lehine gerekli düzenlemelerin yap lmas n  sa lamak 
amac yla Önergeler verilmesi ve kabul edilmesi için Siyasi Partiler ve Milletvekilleri nezdinde çaba 
sarfetti. Olmad , bizler Yarg  Emekçileri olarak Türkiye’nin dört bir yan ndan TBMM’yi 
olu turan 550 Milletvekilini Faks Ya muruna tuttuk. 
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Yine olmazsa, kendi Hakk m za, Eme imizin Kar l na, Al n Terimize sahip ç kmak 
için Eylemlerimize devam edece iz. Mücadelemizi Yükseltece iz. Bu haks z giri imin ba ar ya 
ula mas na izin vermeyece iz. 

Yakla k olarak 70 trilyonu bulan Havuz Paralar n n tamam n n biz Yarg  
Emekçilerine herhangi bir Kesinti Yap lmadan, E it ve Adil bir biçimde ödenmesini sa lamak 
AKP Hükümetinin ve 550 Milletvekilinin görevidir. 

Yap lmak istenen Yeni Yasal Düzenleme ile Yarg  Emekçileri taraf ndan üretilen 
Hizmetler Kar l nda elde edilen Gelirlerin Genel Bütçeye aktar lmas  öngörülerek, Havuz 
Sisteminin tasfiye edilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenlemenin Yasala mas  halinde art k 
Havuz Paras  diye bir birikim olmayacak ve Yarg  Emekçilerine de da t m yap lmayacakt r. 

Sadece ve sadece o hizmeti yerine getiren Yarg  Emekçilerine Sabit bir Ücret ödenecektir. 
Yani Ke fe Gitmeyen, Gidemeyen ya da Gönderilmeyen Yarg  Emekçileri ma dur edilecektir. 

Bu durum darelerin elini güçlendirecektir. dareler, cezaland rmak istedi i personeli 
Ke if vb. hizmetlerin olmad  birimlerde görevlendirebilecek, ya da, Ke if vb. hizmetlerin 
gördürülmesinde ayr mc  davran lar sergileyebilecektir. 

Bu düzenleme yasala acak olursa; Ücret Seviyesi genel olarak di er Kamu 
Emekçilerinden daha dü ük olan Yarg  Emekçileri bir kez daha ma dur edilecektir. Adalet 
Bakanl  bu konuda önerdi imiz Adalet Hizmetleri Tazminat n n Art r lmas  konusunu da 
halen Gündemine almamaktad r. 

Bizler Yarg  Emekçileri olarak TBMM Üyelerini, 550 Milletvekilini Yarg  Emekçilerinin 
Sesine Kulak Vermeye Ça r yor ve Torba Kanun Tasar s  içerisinde yer alan 3717 say l  Yasaya 
ili kin Hükümlerin TBMM Genel Kurulunda, Taleplerimiz do rultusunda Yeniden Düzenlenmesini 
talep ediyoruz. 

Yarg  Emekçileri olarak Mücadeleci Sendikam z olan Büro Emekçileri Sendikas  çat s  
alt nda sürdürdü ümüz Mücadeleden asla taviz vermeyece imizin bilinmesini istiyor, Adalet 
Bakanl n  ve TBMM’yi Adaletli davranmaya ça r yoruz… 
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13.07.2010 
BASINA VE KAMUOYUNA 

 De erli Mücadele Arkada lar m, Sayg de er Bas n Emekçileri; AKP Hükümeti 
Emekçi Kesimlere yönelik olarak hayata geçirdi i Sald r  Yasalar na yenilerini eklemek üzere 
her düzeyde çal malar n  sürdürmeye devam ediyor. 
 Geçen hafta 6 Temmuz 2010 Sal  günü Ankara’da Adalet Bakanl n n, ülke 
genelindeyse tüm Adliye Binalar n n önünde Kitlesel Bas n Aç klamalar  yapm t k. Bugün 
Türkiye’nin tüm kentlerinde Vergi Dairesi Ba kanl klar  ve l Defterdarl klar n n, Ankara’da 
ise TBMM’nin önünden sesimizi yükseltiyor, Emekçi Halka ve biz Kamu Emekçilerine yönelik 
AKP Sald rganl n  te hir etmeye devam ediyoruz. 
 AKP, çe itli Yasal ve Anayasal de i iklikler yaparak, ülkemizi derin bir karanl n 
içine sürüklemeye çal yor. Kendi önünde engel olarak gördü ü tüm ki i ve kurumlara yönelik 
olarak, örtülü ya da aç k operasyonlar gerçekle tiriyor. Tam olarak denetimine alamad  
Ba ms z Yarg y , kendisine ba ml  k lmak için Anayasa’y  de i tiriyor. 

AKP, son Anayasa De i ikli i Paketiyle, Demokratikle me görünümü alt nda, esas 
olarak; Anayasa Mahkemesinin ve Hakimler ve Savc lar Yüksek Kurulunun Yap s n  
De i tirmeyi ve bu iki Kurumu Kendi Yapaca  Atamalar Yoluyla Ele Geçirmeyi amaçl yor. 

Bu Anayasa De i ikli i Paketinde yer alan bir düzenleme yoluyla da; Kamu Emekçilerine 
Toplu Sözle me Hakk n  veriyormu  görüntüsünün ard nda, asl nda Kamu Emekçilerinin Fiilen ve 
Hukuken varolan Toplusözle me ve Grev Hakk n  da ortadan kald rmay  hedefliyor. 

Bize Toplu Sözle me ve Grev Hakk n z Yok diyen AKP ktidar na soruyoruz: siz hiç 
Anayasa’n n 90. maddesini okudunuz mu? Kamu Emekçilerinin Örgütlenme, Toplu Pazarl k ve 
Grev Hakk yla ilgili olarak TBMM taraf ndan onaylanm  olan Uluslararas  Sözle melerden 
haberiniz var m ? Bu konuyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi ve 
Uluslararas  Çal ma Örgütü ILO’nun çe itli organlar nda mahkum edildi ini, k nand n  biliyor 
musunuz? Ülke sath nda Yerel Yönetimlerde, AKP’li Belediyeler de dahil olmak üzere 
imzalanm  yüzlerce Toplu Sözle meden, hiç mi haberdar olmad n z? 

Biz Emekçiler olarak elbette ki; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin ürünü olan 
Anayasa’ya Hay r diyoruz! 

Biz Emekçiler ayn  zamanda Emekçilerin Taleplerini içermeyen, Temel Hak ve 
Özgürlükleri Güvence Alt na almayan, AKP’nin kendi Siyasi Amaç ve Hedeflerine ve 
Sermaye Çevrelerinin taleplerine uygun bir biçimde gerçekle tirmeye çal t  Anayasa 
De i ikli ine de Hay r diyoruz! 

Bizler, bu ülkenin aln  aç k yüzü ak insanlar , Emekçileri ve Yoksullar  olarak, E it, 
Özgür ve Demokratik bir ülkede Bar  içinde, Karde çe, Birarada Ya am  güçlendiren E itlikçi, 
Özgürlükçü ve Demokratik bir Anayasa’n n ancak ve ancak, Emek ve Demokrasi Güçlerinin 
Yükselen Mücadelesinin Eseri olaca n  biliyoruz. 

Bu do rultudaki Mücadelemizi Tavizsiz bir biçimde sürdürürken, hem 12 Eylül 1980 
Anayasa’s na, hem de, AKP’nin hiçbir Toplumsal Uzla ya dayanmayan Anayasa De i ikli i 
giri imine Hay r demeye devam edece iz! 

De erli Bas n Emekçileri; 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunundaki “ güvencesini”, 
“Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerini kendi “Siyasi Kadrola ma”s n n önünde engel olarak gören 
AKP, 657 say l  Yasay  da de i tirmeye çal yor. 

Kamu Emekçilerini Esnek ve Kurals z Çal maya Mahkum etmek, Performans Esasl  
Yönetim Modelini Kamu yerlerine yerle tirmek, kendi iktidar na biat etmeyen Memurlar  rahatça 
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i ten ç karabilmek, Özel Sektörde çal makta olan Siyasi Yanda lar n  ve Disiplin Cezalar  
nedeniyle Üst Makamlara Atanmalar  u anki 657 say l  Yasaya göre mümkün olmayan Ki ileri 
Kamu Kurum ve Kurulu lar n n En Üst Makamlar na getirebilmek için 657 say l  Yasa de i ikli ini 
önüne koyan AKP ktidar n  uyar yoruz. Buna izin vermeyece iz. Bizi yok sayamayacaks n z. 

güvencemizi elimizden al nmas  giri iminize kar  Örgütlü Gücümüzle Direnece iz. 
“ nsanca Ya am; Güvenceli stihdam, Grev ve Toplu Sözle me Hakk ” için sonuna 

kadar Direnece iz. Gelece imizin yok edilmesine izin vermeyece iz. Sizin bu Haks z 
Giri iminize kar  Tüm Emekçilerle Birlikte, Sonuna Kadar Mücadele edece iz. Biliniz ki; bu 
giri iminiz elinizde patlayacak. Kamu Emekçileri güvencelerine sahip ç kacak ve size 
gereken dersi de verecek. 

Buradan TBMM’ne ça r da bulunuyoruz; u anda TBMM gündeminde bulunan 
Torba Yasayla Yarg  Emekçilerinin hakk  olan, Yarg  Emekçilerinin Eme inin ve Al n 
Terinin kar l  olarak Havuzda birikmi  bulunan yakla k 70 milyon liran n tek bir 
kuru unun bile Genel Bütçeye aktar lmas na onay vermeyin, Anayasa Mahkemesi Karar n n 
Gerekçesine uygun bir biçimde, Tam ve Kesintisiz olarak, E it ve Adil bir biçimde Yarg  
Emekçilerine iade edilmesinin önünü aç n. 

AKP ktidar nca haz rlanan Torba Yasa kapsam nda, Havuz Paras n  “Genel Bütçeye 
Aktarman za” da, “Havuz Sistemini Tasfiye Etmenize” de onay vermiyoruz. Yarg  
Emekçilerinin Al n Teriyle olu turulan Havuz Paralar na göz dikmeyin. 

Biz Yarg  Emekçileri olarak Al n Terimizle doldurdu umuz Havuzdaki tüm paran n, 
Yarg  Emekçileri aras nda hiçbir ayr m gözetilmeksizin ve hiçbir s n rlamaya tabi 
k l nmaks z n, E it ve Adil bir biçimde da t lmas n  talep ediyoruz. 

Ayn  Torba Yasa kapsam nda, Yurtta lar m z n ve Maliye Emekçilerinin hiçbir talebini 
kar lamayan Gelir Vergisi Kanununa ili kin düzenlemeleri, Maliye Bakanl n n ve Gelir daresi 
Ba kanl n n yap s nda de i iklikler öngören hükümleri de kabul etmiyoruz. 

Finansal Hareketlerden para kazananlara Stopaj ndirimi getiren bu Yasa, neden 
Asgari Ücreti Vergi D  b rakm yor? Neden Temel Tüketim Maddeleri üzerindeki Katma 
De er Vergisi Oranlar n  dü ürmüyor, ya da ortadan kald rm yor? 

AKP ktidar ; Emekçilere ve Yoksullara dair tek bir olumlu düzenlemeyi içermeyen bu 
giri imiyle, Trilyonlarca liral k birikimleriyle Borsa’da ve Bankalarda Servetine Servet Katanlara 
Vergi ndirimi getirmeyi hangi “Adalet” duygusuyla aç kl yor? 

Yoksa AKP’nin “Kalk nma” anlay , iktidara geldi i günden bu yana artan 
Yoksullu a ko ut olarak yükselen “Trilyonluk Serveti” olanlar n daha da fazla 
“Kalk nd r lmas ”ndan m  ibaret. 

Bu ülkede sizlik ve Yoksulluktan ma dur olanlar n say s  milyonlar  a m ken, 
Yurtta lar m z en temel ihtiyaçlar n  bile kar layamaz duruma dü ürülmü ken, bu ülkenin 
Emeklileri Açl k S n r n n alt nda Maa larla ya amaya mahkum edilip, AKP Hükümetince adeta 
Emekçilere ve Emeklilere Hakaret edercesine Maa  Art lar  yap lmaktayken, BDDK statistiklerine 
göre sadece 2010 y l nda 6390 ki inin “Milyonerler” yani daha bilinen ad yla “Trilyonerler 
Kulübü”ne kat lmas n  Say n Hükümet Yetkilileri nas l aç klayabilirler? 

Anayasas nda Hukuk Devleti ifadesi yer alan bu ülkede AKP Kadrola mas n  
durdurmaya Anayasa Mahkemesinin bile gücü yetmiyor! 

Anayasa Mahkemesinin 02.07.2009 tarih, 2005/66 Esas ve 2009/102 Karar say l  Karar  
gere ince 7 Temmuz 2010 tarihinden bu yana tüm illerdeki Vergi Dairesi Ba kanlar n n 
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görev, yetki ve sorumluluklar  ortadan kalkt  ama bu ülkenin Maliye Bakan  bu durumu 
görmezden geliyor! Adalet Bakan  bu hukuksuzlu a kar  harekete geçmiyor! 

Maliye Bakan  30 Mart 2010 Sal  günü Büro Emekçileri Sendikas yla yapt  
görü mede, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda çal an personelin Ücretleri aras nda 
5345 say l  Gelir daresi Ba kanl  Yasas n n yürürlü e girdi i 2005 y l ndan bu yana olu an 
“Ücret Uçurumunu Ortadan Kald rmaya”, “Ücret Adaletsizli ine Son Vermeye” söz verdi. 

Bugün TBMM’nde görü ülen Torba Yasada ise, Ayn  Masalarda Ayn  i Yapan, Adli, 
dari, Mali ve Cezai aç dan ayn  yükümlülüklere sahip olan Maliye Emekçileri aras nda 

olu turulmu  bulunan Evrensel ve Anayasal Hukuk Kurallar  aras nda yer alan “E it e E it 
Ücret” ilkesine ayk r  uygulamay  ortadan kald ran bir sat rl k düzenlemeye bile yer 
verilmemi . 

Say n Bakan; Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda çal an Emekçilerin 
hepsi inin Uzman d r. Siz kabul etseniz de, etmeseniz de, be enseniz de, be enmeseniz de, 
Maliye Emekçilerini 5345 say l  Yasan n Geçici 3. Maddesinde tan mlanan Kriterler üzerinden 
ayr t r p, Görevde Yükselmelerinin, Kariyer Yapmalar n n önüne engeller koysan z da bu 
gerçek de i meyecek. Onun için tüm Maliye Emekçilerinin Uzman Kadrolar na atanmalar n  
sa laman z gerekti ini size bir kez daha hat rlat yoruz. 

Say n Bakan buradan size sesleniyoruz; Maliye Emekçilerini Uzman olanlar, olmayanlar, 
olamayanlar olarak bölme giri imlerinize art k son verin. Siz bizi Yar t rmak isteseniz de, biz 
Dayan madan yana tavr m z  sürdürece iz. Memurlar, efler, Müdür Yard mc lar  ve 
Müdürler, Uzman Yard mc lar  ve Uzmanlar, Vergi Denetmenleri olarak hepbirlikte, el ele, 
omuz omuza Mücadele etmeye devam edece iz. 

imdi Say n Bakan sizi Verdi iniz Sözü Tutmaya, Maliye Emekçileri aras nda 
yarat lan Ücret Adaletsizli ine Son Vermeye,  Bar n  Tesis Etmeye davet ediyoruz. 

TBMM Üyelerini, 550 Say n Milletvekilini ve AKP Hükümetini de Say n Bakan n bu 
tutumu konusundaki dü üncelerini aç klamaya davet ediyoruz. 

30 Mart 2010 Sal  gününden bu yana verdi i sözü tutmayan, u an TBMM 
gündeminde olan Torba Yasa kapsam nda bile bu konuda bir düzenlemeye yer vermeyen 
Say n Bakan, bu ülkenin Maliye Bakan  olarak görevine devam etmeli midir? Bu sorumuzun 
cevab n  tüm muhataplar ndan duymak istiyoruz. 

Son olarak TBMM Üyelerine, 550 Say n Milletvekiline sesleniyoruz: y llard r Emek ve 
Demokrasi Mücadelesi veren, Hakl  Taleplerini Alanlarda en Kitlesel biçimde ifade eden, 
Defalarca Hizmet Üretiminden Gelen Gücünü kullanan, Grev yapan, Soru turma geçiren, 
Cezaland r lan, Sürgüne gönderilen, kimi zaman Joplanan, Yerlerde Sürüklenerek Gözalt na 
al nan, Tutuklanan Mücadele nsanlar  olarak, “ nsanca Ya am, Güvenceli stihdam, Grev ve 
Toplu Sözle me Hakk  Mücadelemizin” de, “E it e E it Ücret Mücadelemizin”de yükselerek 
sürece inden ku kunuz olmas n…! 
 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
5.8.2010 

2008 YILINDAN BU YANA HAVUZDA B R KEN PARALAR 
YARGI EMEKÇ LER NE DA ITILIYOR! 

 

6009 SAYILI YASA GERE NCE 
ARTIK SADECE F LEN GÖREVE G DENLERE 

YOL G DER  VE HARCIRAH VER LECEK! 

 
3717 say l  Adli Personel ve Devlet Davalar n  Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat 

Verilmesi Hakk nda Kanun ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesinin ad  geçen Kanunu K smen 
ptal etti i 21 Kas m 2007 tarihinden bu yana, yani yakla k olarak üç y ld r pek çok tart ma 

yürütülmektedir. 
 

3717 say l  Yasan n yürürlü e girdi i ilk günlerde “Havuz Paras ” olarak da adland r lan 
ve Yarg  Emekçilerince bir nev’i Ek Ödeme olarak da görülmekte olan Yol Giderleri: Anayasa 
Mahkemesinin K smi ptal Karar n n ard ndan, Hükümet taraf ndan Anayasa Mahkemesinin 
Karar na Uygun Yeni Bir Yasal Düzenleme Yap lmad  için sonucu bilinmez bir seyir 
izlemekteydi. 
 

Sendikam z taraf ndan, 3717 say l  yasa ile ilgili olarak 2006 y l ndan bu yana pek çok 
Eylem ve Etkinlik yap lm , binlerce Bildiri, Bro ür, Afi  ve Özel Say  bas larak Türkiye’nin dört 
bir yan ndaki tüm Yarg  Emekçilerine ula t r lm , 4 – 6 Eylül 2006 tarihleri aras nda zmir’den 
ba lay p Ankara’da Adalet Bakanl  önünde bitirilen “Yarg ’da Adalet stiyoruz Yürüyü ü” 
gerçekle tirilmi , bu Yürüyü ün son günü Ankara Adliyesi önünde Güvenlik Güçlerinin A r 
Sald r lar na ra men Adalet Bakanl na Yürüyü  Karar m zdan vazgeçilmemi , Yürüyü ümüzün 
Ankara etab yla ilgili olarak aç lan Davada Mücadele Arkada lar m z Yarg lanm  ve Beraat etmi , 
27 – 30 Ekim 2008 tarihleri aras nda Samsun’dan ba lay p Ankara’da Adalet Bakanl  
önünde bitirilen “Yarg ’da Adalet, Ba ms z Demokratik Türkiye Yürüyü ü” hayata 
geçirilmi , bu Yürüyü  s ras nda, Yürüyü  Kolunda yer alan Mücadele Arkada lar m z 
taraf ndan 4 gün boyunca Yol Güzergah nda bulunan 6 Kent ve 3 lçe’de Yürüyü ler ve 
Kitlesel Bas n Aç klamalar  gerçekle tirilmi , Adalet Bakanl na, Ba bakanl a ve TBMM 
Ba kanl na yönelik Dilekçe Kampanyalar  örgütlenmi , binlerce Dilekçenin bu Makamlara 
iletilmesi sa lanm , o tarihten bu yana Türkiye’nin dört bir yan nda tüm Adliyeler, Ankara’da 
ise Adalet Bakanl  önünde onlarca kez Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap lm ,  Adalet 
Bakanl na Siyah Çelenk Konulmu , Adalet Bakan  hakk nda Ankara Cumhuriyet 
Ba savc l na Suç Duyurusunda bulunulmu , Adalet Bakanl yla Yetkili Sendika olarak 
Kurum dari Kurulu Görü melerini yapan Sendikam z n hemen her Resmi Görü mesinde 
Birinci Gündemi de Havuz Paralar  olmu tu. 
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 2002 y l ndan bu yana “Adalet Bakanl nda Yetkili Sendika” olan Sendikam z 2004 Y l  
Nisan ay ndan ba layarak, 2010 y l  Nisan ay na kadar, her y l Nisan ve Ekim Aylar nda “Yetkili 
Sendika” olarak Sendikam zla Adalet Bakanl  aras nda y lda iki kez yap lan Kurum dari Kurulu 
Toplant lar nda Havuz Paralar n n “Tamam n n, Tam ve Kesintisiz olarak” tüm Yarg  
Emekçilerine “E it ve Adil” bir biçimde da t lmas  konusunu Kurum dari Kurulu Toplant s  
Tutanaklar na geçirtmi tir. 
 

Bizim bu konudaki srar m z; Anayasa Mahkemesi Karar  gere ince 3717 say l  Yasan n 
Yeniden Düzenlenmesi konusunda üzerine dü en Görevin Gere ini Yasal Süresi içinde yerine 
getirmeyen Adalet Bakan  hakk nda Ankara Cumhuriyet Ba savc l na Suç Duyurusunda 
bulunmam z n da önünü açm , son olarak 7 Temmuz 2010’da Adalet Bakanl  önünde, 13 
Temmuz 2010’da ise TBMM önünde konuya ili kin olarak Kitlesel Bas n Aç klamalar  
gerçekle tirmi tik. 
 

Ayn  tarihlerde ülke genelinde de tüm Adliye Binalar  önünde taleplerimiz Yarg  Emekçileri 
taraf ndan en kitlesel bir biçimde ifade edilmi ti. 
 

Bir taraftan Fiili ve Me ru bir Anlay la öne ç kartt m z Havuz Paralar n n “Tamam n n, 
Tam ve Kesintisiz olarak” tüm Yarg  Emekçilerine “E it ve Adil” bir biçimde da t lmas  ve 
Adalet Hizmetleri Tazminat n n Yeniden Düzenlenerek Yarg  Emekçilerinin nsanca Ya am 
Ücretine sahip olmalar  konusunda sürdürdü ümüz Mücadele Hatt n , di er taraftan 
TBMM’de yer alan Siyasi Parti Gruplar yla birlikte de güçlendirmeye çal m , Yarg  
Emekçilerinin Temel Taleplerinin kar l k bulmas  için TBMM nezdinde de çal malar 
yürütmü , TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilere verilen Kanun Tasar s  Teklifleri ve 6009 
say l  Yasan n görü üldü ü s rada TBMM’de verilmesi sa lanan De i iklik Önergeleriyle de 
Mücadelemizin güçlendirilmesi amaçlanm t . 
 

Gelinen noktada, 23 Temmuz 2010 tarihinde TBMM’de kabul edilen ve 1 A ustos 2010 
tarihi Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 6009 say l  “Gelir Vergisi Kanunu ile Baz  
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na dair Kanun” içerisinde 
yer alan 30 ve 31. Maddelerle Havuz Paralar  konusunda yeni bir döneme girmi  bulunuyoruz. 
 

3717 say l  Yasaya Geçici 2 ve Geçici 3. Maddelerin eklenmesiyle yeni bir a amaya 
geldi imiz elbette ki aç kt r. 
 

Bu kanunun Yürürlü e girmesinin hemen ard ndan Adalet Bakanl nca önce 28 Temmuz 
2010 tarihli yaz yla tüm Yarg  Birimleri uyar lm , ard ndan 2 A ustos 2010 tarihinde yay mlanan 
2010/146 say l  Genelgeyle Havuz Paralar n n da t m  konusuna aç kl k getirilmi , bu Genelgede 
de 13 ubat 2006 tarihli 2006/127 say l  Genelgeye at fta bulunulmu tur. 
 

Gelinen noktada Sendikam z n ve Yarg  Emekçilerinin Havuz Paralar  Konusundaki 
Talebinin Tam Olarak Kar land n  söylememiz olanakl  de ildir. 
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Ancak bu durum, bir Zaferi i aret etmese de, bir Yenilgi olarak da adland r labilir 
olmaktan da uzakt r. 
 

Havuz Paralar  bu yeni Yasal Düzenleme sonras nda Yarg  Emekçilerine bizim 
istedi imiz ekliyle olmasa da da t lacakt r. 
 

Yakla k olarak 2 y l  a k n bir süredir Havuz Paralar n n yar s n n Hazineye, Genel 
Bütçeye ya da Ceza nfaz Kurumlar  ile Tutukevleri yurtlar  Kurumuna aktar lmas  
giri imleri; Sendikam z n önderli inde tüm Yarg  Emekçilerinin birlikte vermi  oldu u 
Mücadelelerle engellenmi tir. 
 

Bugün gelinen noktada yap lan Yasal Düzenlemeyle, Havuz Paralar  önemli oranda Yarg  
Emekçilerine da t lacak, ancak, Yasada yer alan kimi hükümler nedeniyle, bir k sm  da Genel 
Bütçeye aktar lacakt r. 
 

Bizler bu konudaki srarl  mücadelemizi sürdürmeye elbette ki devam edece iz. Yarg  
Emekçilerinin Al n Terinin, Göz Nurunun, Uykusuz Gecelerinin, Zorlu Ke if artlar n n 
Bedeli olan bu Paradan Tek Bir Kuru un bile Genel Bütçeye Aktar lmamas  konusunda 
Mücadele etmeye elbette ki Devam edece iz. 
 

Bunun için, 6009 say l  Yasan n TBMM’de kabulünün ard ndan ilk olarak 
Cumhurba kan na seslenerek; “Havuz Paralar n n Tamam n n, Tam ve Kesintisiz olarak tüm 
Yarg  Emekçilerine E it ve Adil bir biçimde Da t lmas n n Sa lanabilmesi” amac yla, 6009 
say l  Yasan n 30 ve 31. Maddelerinin TBMM’ye iade edilmesini sa lamaya çal t k, bu konuda 
ba ar l  olamad k. 
 

imdi, Havuz Paralar n n 6009 say l  Yasada Düzenlenen haliyle da t lmas  kesinle ti ine 
göre, Önümüzdeki dönemin Yeni Görevi, Havuz Paralar ndan Genel Bütçeye Aktar lmas  
Olas l  Olan Her Bir Kuru un Yarg  Emekçilerine adesini Sa lamak Üzere TBMM 
Nezdinde Giri imlerde Bulunmak, bu konuda Gerekli Hukuki Mücadeleyi vermek ve Havuz 
Paralar n n Genel Bütçeye Aktar lacak olan K sm n n, Anayasa Mahkemesi Karar yla da olsa 
Yarg  Emekçilerine iadesini sa lamak olmal d r. 
 

Art k; 6009 say l  Kanun gere ince;  
“Daire d nda yap lmas  gereken her ke if ve icra i lemi için; hâkimlere, Cumhuriyet 

savc lar na, askerî mahkemelerdeki subay üyelere, adlî tabiplere, icra müdürleri ve yard mc lar  ile 
icra i lemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlar na, Hazine avukat  olmayan il ve 
ilçelerde davalar  takibe yetkili daire amirleri ve 3402 say l  Kadastro Kanununa göre yetkili k l nan 
ki ilere (275); yaz  i leri müdürlerine, hâkim veya Cumhuriyet savc s n n karar  üzerine 
görevlendirilen sosyal çal mac , psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan 
memurlara, zab t kâtiplerine ve ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere di er adlî ve idarî 
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yarg  personeline (200); müba ir ve hizmetlilere (150) gösterge rakam n n memur ayl k katsay s  ile 
çarp m  sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminat  ödenecektir. 

Bu madde uyar nca yol tazminat  bütçenin ilgili tertibinden her ay n sonunda ödenecek ve 
ayr ca yevmiye ödenmeyecektir. 

Bir ki inin alaca  ayl k yol tazminat  tutar , en yüksek Devlet memuru ayl n n ek gösterge 
dahil iki kat n  geçemeyecektir. 

Kamu ad na takibi gereken i ler ile Hazine avukatlar na, Hazine avukat  olmayan il ve 
ilçelerde davalar  takibe yetkili daire amirlerine ödenecek yol giderleri ile yol tazminat , bu madde 
hükümlerine göre bütçenin ilgili tertibinden ödenecektir. 

Bu madde uyar nca ödenen yol tazminat  damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi 
tutulmayacakt r. 

Yol giderleri ilgili ki iler taraf ndan kar lanacak ve görülen i ler birden fazla ise ödenecek 
yol gideri uzakl kla orant l  ekilde hesaplanacakt r.” 
 

Bu durumda; 6009 say l  Kanunun yürürlük tarihi itibar yla Ke if ve cra i lemlerini 
yapacak olan:  
 

 Hâkimlere, Cumhuriyet Savc lar na, askerî mahkemelerdeki subay üyelere, adlî 
tabiplere, icra müdürleri ve yard mc lar  ile icra i lemlerini yapmakla yetkili 
memurlara, Hazine avukatlar na, Hazine avukat  olmayan il ve ilçelerde davalar  takibe 
yetkili daire amirleri ve 3402 say l  Kadastro Kanununa göre yetkili k l nan ki ilere:her 
bir i lem için 16,34 TL 

 Yaz  leri Müdürlerine, Hâkim veya Cumhuriyet Savc s n n karar  üzerine 
görevlendirilen sosyal çal mac , psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde 
görev yapan memurlara, zab t kâtiplerine ve ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak 
üzere di er adlî ve idarî yarg  personeline: her bir i lem için 11,89 TL 

 Müba ir  ve Hizmetlilere: her bir i lem için 8,91 TL  
Ke if ve cra ücreti ödenecektir. 
 

 Ke if ve cra Ödemelerin ayl k toplam  ise, hiçbir biçimde 1.129,46 TL’yi 
geçemeyecektir. 
 

K saca; 6009 say l  Yasa gere ince, bundan sonra, sadece Ke if ve/veya cra lemini 
Fiilen Yapanlar, Yapt klar  Hizmet Kar l nda Ücret alacaklard r. 
 

Ke if ve/veya cra lemini Fiilen Yapmayanlar, Yapamayanlar, ya da bu Hizmetleri 
Yapmas na Olanak Sa lanmayanlar ise, Ke if ve cra Ücretinden yararlanamayacaklard r. 
 

Yani Ke if ve/veya cra i i olmayan birimlerde çal an Yarg  Emekçileri hiçbir biçimde bu 
Ücreti alamayacaklar, Ke if ve/veya cra i i olan birimlerde çal an Yarg  Emekçileri ise, sadece ve 
sadece kendileri Fiilen bu görevleri ifa ettiklerinde bu Ücretten yararlanabileceklerdir. 
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Bu durum, darecilerin elini güçlendirecek, Yarg  Emekçilerini ise zora sokacakt r. 
Art k, darenin yeni “Cezaland rma Yöntemleri” aras na “Ke if ve cra” i i olan birimlerde 
“Kimlerin Çal aca na Karar Vermek”te eklenmi tir. 
 

Bir ba ka de erlendirme ise u ekilde yap labilir: Ke if ve/veya cra i i olan birimlerde 
çal an Yarg  Emekçileri aç s ndan, “Kimlerin, Kaç Kez Ke if ve/veya cra lemi Yapmas  
Gerekti ine Karar Verilmesi” konusu da art k dareler taraf ndan bir “Cezaland rma Yöntemi” 
olarak kullan labilecektir. 
 

Kanunun eski haline göre Yar s  Fiilen Görev Yapanlara Ödenen ve Di er Yar s n n 
%10’u Kesildikten Sonra Kalan K sm  da Fiilen Görev Yapmayan Di er Yarg  Emekçilerine 
Da t lan Ücretler, art k Hazineye aktar lacak, yani Genel Bütçeye Gelir olarak 
kaydedilecektir. 
 

Adalet Bakanl  taraf ndan haz rlanarak TBMM’ye sunulan ve 23 Temmuz 2010 
tarihi itibar yla yasala an 6009 say l  Yasa kapsam nda yer alan 3717 say l  yasada yap lan 
de i iklikler esasen Yarg  Emekçilerinin aleyhine bir sonuç do urmu  ve adeta, bir nevi 
kazan lm  hakk n (Havuz Paras n n) ortadan kald r lmas na yol açm t r. 
 

AKP Hükümeti Devlete Gelir Bulma Yöntemlerinden biri olarak Yarg  Emekçilerinin 
Kendi Ürettikleri Hizmet Sonucu Olu an Gelirlere Yönelmi  ve Yarg  Emekçilerini oldu u 
kadar, Yarg  Hizmetini alan Halk m z  da zor durumda b rakacak bir düzenlemeyi 
yasala t rm t r. 
 

Havuz Paralar n n “Tamam n n, Tam ve Kesintisiz olarak” tüm Yarg  Emekçilerine 
“E it ve Adil” bir biçimde da t lmas n n sa lanmas  Mücadelesinde; geçmi ten günümüze 
Tek Bir Söz Söylemeyenlerin, bu konuyla ilgili olarak, En Küçük Bir Eylemlili e Bile mza 
Atmayanlar n, bugün gelinen noktada, 6009 say l  Yasan n yürürlü e girmesinin ard ndan, 
adeta ortada bir Zafer var(?)m ças na ve Sava  Kazanan Kahraman Komutan (!) edas yla 
ortal kta dola malar  ibretle izlenmelidir. 
 

Elbette ki, böylesi bir Mücadeleyi Vermeyenler aç s ndan ortaya ç kan durum Tam Bir 
Zafer olarak alg lanabilir. 
 

Çünkü; Onlar n Ak llar n n Ucundan Bile Geçiremeyecekleri bir Kanuni Düzenleme;  
Yarg  Emekçilerinin, Büro Emekçileri Sendikas n n önderli inde vermi  oldu u Mücadeleler 
sonucunda TBMM’den geçmi  bulunmaktad r. 
 

Ancak; Büro Emekçileri Sendikas , Onlar n Ak llar n n Ucundan Bile 
Geçiremeyecekleri bir ba ka i i de Yarg  Emekçileriyle Birlikte Gerçekle tirebilecek, Genel 
Bütçeye Aktar lacak Olan Tek Bir Kuru luk Havuz Paras n n Bile Yarg  Emekçilerine 
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adesini Sa layabilecek bir Mücadele nanc na, Azmine, Kararl l na, Gücüne ve radesine 
sahiptir. 
 

Bu Mücadele Sürecinde ba ta Yarg  Emekçileri olmak üzere; Mücadele Saflar nda, 
Barikat Önlerinde, Daima Yan m zda Gördü ümüz tüm Dostlar m za, Mücadele 
Arkada lar m za, De erli Bas n Emekçilerine ve TBMM’de Yarg  Emekçileri lehine çaba 
gösteren Sayg de er Milletvekillerimize Te ekkür Ediyor, “Bitmedi bu Kavga Sürüyor, 
Sürecek, Havuz Paralar n n Tamam  Yarg  Emekçilerinin Olana Dek” diyoruz… 
 

BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA    28.09.2010 
 

KAMUDA TARAFSIZLIK ESAS, AYRIMCILIK SUÇTUR 
 

GEL R DARES  BA KANLI I’NDA KADROLA MAYA DEVAM ED L YOR 
 
 

Pek çok yarg  karar  bulunmas na ra men Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan, Sözlü S nav 
yap lmaya ve adaylar aras nda tepkiye neden olan tarafl  uygulamalar n hayata geçirilmesine devam 
edilmektedir. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, Yönetmeliklerde düzenlenen sözlü s navlar n iptali için 
açt m z davalar  sürekli kaybeden Gelir daresi Ba kanl ,  en sonunda çözümü, 5345 say l  
yasaya Sözlü S nav ibaresini TBMM iradesiyle koydurarak bulmu tur. Böylece, Sözlü S navlar  
yasal hale getirilerek, 6009 say l  yasayla yap lan de i ikle de sözlü s nav n kay t alt na 
al nmayaca  hüküm alt na al nm t r.  

 
Genel Merkezimiz taraf ndan, Ana Muhalefet Partisi arac l yla söz konusu hükmün iptali 

için Anayasa Mahkemesine ta nmas  için giri imde bulunulmu , süreç halen devam etmektedir. 
Yan  s ra, Sendikam zca tüm Sözlü S nav uygulamalar n n iptali için çe itli davalar aç lm , bunlar n 
bir k sm n n yarg lama süreçleri de halen devam etmektedir. 

 
Bilindi i üzere, sözlü s navlar daima çe itli aibelere ve idarenin objektif davranmad  

tart malar na neden olmu tur. Bununla birlikte, Sözlü S nav n hukuka ve hakkaniyete ayk r  oldu u 
hususu da yarg  kararlar yla ispatlanm t r.  

 
Özellikle son y llarda AKP hükümeti taraf ndan tüm kamu kurum ve kurulu lar nda siyasi 

kadrola ma alabildi ine h zland r lm t r. Ba bakanl a ba l  kurumlardan, Milli E itim 
Bakanl na, Sa l k Bakanl ndan, çi leri Bakanl na, Hakim ve Savc lardan Kurul üyelerine 
kadar çe itli kamu kurumda AKP kadrolar  i ba na getirilmi tir. Bununla birlikte, kamu 
kurumlar na uzman, denetmen, uzman yard mc s  vb. aç ktan atananlardan Hükümet ve 
ba lant lar n n referans  olmayanlar n kazand r lmad  iddialar  mevcuttur. 

 
Gelir daresi Ba kanl ’da kuruldu u 2005 y l ndan bu yana gerek Daire Ba kanlar n n 

görevlendirilmesinde, gerek Vergi Denetmenleri’nin Müdür kadrolar na atanmalar  s ras nda, 
gerekse Müdür ve Müdür Yard mc l  Sözlü S navlar  sonras nda bas na ve kamuoyuna yans yan 
sonuçlar üzerine yürütülen tart malarda, AKP kadrola mas n n h zla sürdürüldü ü bir kurum olarak 
kendisinden söz ettirilmesine itiraz etmeyerek, bu konuda sessiz kalmay  ye lemektedir. 

 
YÜRÜTME VE YASAMA EL YLE YARGI KARARLARI Ç NEN YOR 

 
Gelir daresi Ba kanl ’n n, yerle ik yarg  kararlar na ayk r  düzenlemeler yaparak, sözlü 

s navlarda srar etmesi; aç k yarg  kararlar na ra men sözlü s navlar n ses ve görüntülerinin 
kamera vb. ile kay t alt na al nmamas , hatta yap lacak sözlü s navlar n kay t alt na dahi 
al nmayaca n n yasa hükmü haline getirilmesi, sözlü s navlarda üphelere ve hukuksuzluklara 
neden olaca  ve oldu u gözlemlenmektedir.     
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Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan, yak n tarih aral klar nda ayn  ünvanlar için Görevde 

Yükselme S navlar  yap lm , ancak aç lan s navlarda belirlenen kadro say s n n çok alt nda atama 
yap lm t r. 

Örne in, 2009 y l na Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  yap lm , yaz l  s nav  
kazanan personelden çok daha az  sözlü s navda ba ar l  say lm t r. 2009 y l  Müdür Yard mc l  
s nav na kat lan bir üyemiz üzerinden açt m z davada Mahkeme sözlü s nav n objektif ekilde 
yap lmad na karar vermi  ve s nav iptal etmi tir. Akabinde, Ba kanl k yeni bir sözlü s nav için 
üyemize ça r da bulunmu tur.  

Yine, 15.05.2010 tarihinde yeni bir Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  aç lm  ve bu 
s navda da 200 ki ilik aç lan s nav n yaz l  bölümünü 138 personel kazanm  ancak sözlü s nav 
sonucuna göre 138 personelin atamas  yap lm t r.  

28.08.2010 tarihinde ise yeniden bir Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  s nav  yap larak 
burada da yaz l  bölümde ba ar l  olan 518 personelden 200’ü sözlü s nav sonucuna göre ba ar l  
say lm t r. 
       Ayn  ekilde 2009 tarihinde Vergi Dairesi Müdürlü ü s nav  yap lm  ancak aç klanan kadro 
say s  kadar atama yap lmam , 29.05.2010 tarihinde yeni bir Vergi Dairesi Müdürlü ü s nav  
yap lm  ve 247 personel yaz l  bölümünü kazanm  sözlü s nav sonucunda 50 personelin atamas  
yap lm t r. Bu süreçte sözlü s nav n iptaline ili kin açt m z davalar olumlu sonuçlanm , 
Ba kanl k taraf ndan yap lan atamalar iptal edilerek, yeniden bir sözlü s nav yap lm t r. Ancak 
ikinci kez yap lan sözlü s navda kazanan adaylar için de çok fazla bir de i iklik olmam  ve ilk 
s navda ba ar l  say lan personelin tamam  tekrar ba ar l  say lm lard r. 
 
 Tüm bu geli meler sadece kurum içinde aç lan Görevde Yükselme S navlar nda ya an 
örneklerdir. Aç ktan atama yoluyla yap lan Vergi Denetmen Yard mc l , Gelir Uzman  
Yard mc l  gibi kadrolara ili kin sözlü s navlarda ya ananlara ula ma ans m z bulunmamakla 
birlikte, Hükümet ve G B bürokratlar n n referanslar n n dikkate al nd na dair iddialar 
kamuoyunda yer almaktad r. 
 

KAMUDA TARAFSIZLIK ESAS, AYRIMCILIK SUÇTUR 
 Üyelerimizden gelen ikayetlere göre, en son yap lan Müdür Yard mc l  yaz l  s nav 
sonuçlar na ili kin iki ayr  liste as ld , baz  üyelerimizin ilk as lan listelerde isimlerinin 
bulunmas na kar l k, ikincisinde yer almad klar  ve kuruma ba vuruda bulunduklar  bilinmektedir. 
Bununla birlikte, yaz l  s navda ba ar l  olup, sözlü s nava kat lan üyelerimizden gelen bilgiler ve 
ikayetler de erlendirildi inde; Sendikam z üyesi personelin aleyhine ayr mc l k yap ld , 

Hükümetin atad  bürokrasiye yak nl  bulunan personel lehine tutum al nd  anla lmaktad r. 
Aç k yarg  kararlar na ra men sözlü s navlar n ses ve görüntülerinin kamera vb. ile kay t 
alt na al nmamas  ise bu yöndeki yarg lar m z  artt rmaktad r. 
 

Y llard r tüm toplum kesimlerinin rahats z oldu u siyasal kadrola man n yegane 
dayanaklar ndan biri olan sözlü s nav sisteminin kald r lmas  için çaba sarfedilmesi gerekirken, Gelir 
daresi taraf ndan sözlü s navlarda srar edilmesi kar s nda duydu umuz kayg n n ne kadar hakl  

oldu unu yukar da yer verdi imiz örnekler göstermektedir. 
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Sözlü s nav uygulamas nda idarenin hangi kriterleri esas ald  belirlenmemekte ve tüm 
srarlar m za ra men aç klanmamaktad r. Kamera yada ba ka bir araçla kay t alt na al nmad ndan 

de erlendirme imkan  bulunmad  gibi, hangi personele hangi sorular n soruldu u ve puanlaman n 
nas l yap ld  anla lamamaktad r.  

 
Sözlü s navlarda, objektif kriterlerden çok subjektif kan larla de erlendirme yap ld , torpil 

ve adam kay rman n çok yayg n oldu u, bu s navlar n siyasi kadrola man n bir yöntemi oldu u, 
adaylar n e it ko ullarda yar malar n  sa layan nesnel bir yöntem olmad , her türlü öznel 
de erlendirmeye aç k oldu u herkesçe bilinmektedir. Gelir daresi Ba kanl  taraf ndan bu yarg lar  
giderecek herhangi bir aç klama ve düzenleme yap lmad  gibi, tamamen tersi yönde aibeleri 
artt ran düzenlemelerde srar edilmektedir. 

 
 

YETK L LER  EFFAF OLMAYA, KEND  BEL RLED KLER  KAMU ET K 
LKELER NE UYGUN DAVRANMAYA DAVET ED YORUZ 

 
Gelir daresi Ba kanl  yetkilileri taraf ndan, sözlü s navlar n aç k bir kadrola ma arac  

olarak kullan ld , Sendikam z üyeleri aleyhine aç k bir tutum al nd , kurumun güven ve itibar n n 
zedelendi i, çal anlardaki adalet ve e itlik beklentisinin tahrip edildi i ve kurumun ad n n aibelere 
konu edildi i görülmektedir. 

 
 Büro Emekçileri Sendikas  olarak tüm bu tarafl  uygulamalara kar  fiili ve hukuki alanda 
mücadeleye devam edece iz. Sözlü s nav  siyasi kadrola ma arac  olarak kullananlar hakk nda 
gerekli i lemlerin yap lmas  için Kurumlar n Tefti  Kurullar na, Kamu Etik Kuruluna ba vuru ve 
TBMM nezdinde gerekli giri imlerde bulunarak, konuyla ilgili dava süreci için gerekli çal malar  
sürdürmeye devam ediyoruz.  
 

Gelir daresi Ba kanl n  haks z ve hukuki dayana  olmayan bu tür uygulamalardan 
vazgeçmeye, objektif kriterlere uygun, kariyer ve liyakat ilkesi do rultusunda tarafs z davranmaya, 
her türlü i  ve i lemlerinde adil olmaya ça r rken, Cumhurba kanl , Ba bakanl k ve Bakanl k 
Tefti  Kurullar n  ilgililer hakk nda gerekli yasal i lemleri yapmaya davet ediyoruz. 

 
BES; E T, AD L, N TEL KL  B R KAMU H ZMET  SUNULMASI Ç N, 

KAR YER VE L YAKAT LKELER NE, ADALET VE HUKUKA UYGUN 
DAVRANILMASI YOLUNDA MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEKT R. 
 

 
 
 
     MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
6 Eylül 2010 

 
Y llard r Çözüm Bekleyen Sorunlar Nedeniyle A r leyen Yarg  Süreçleri Sonucu Adaletin 
Tesis Edilemedi i Bir Dönemde, 
 
Karanl k Mahkeme Salonlar nda, Tozlu Dosyalar ve lkel Çal ma Ortamlar nda Gece Gündüz 
Demeden Hizmet Sunmaya Çal an Yarg  Emekçilerinin Sefalet Ücretine, A r Çal ma Ko ullar na 
Mahkum Edildi i Bir Dönemde, 
 
Yasama-Yürütme ve Yarg  Aras ndaki Çat man n Derinle ti i; Yarg  Ba ms zl , Yarg n n 
Tarafs zl  ve Kuvvetler Ayr l  lkesinin En Çok Tart ld  Ama Ayn  Zamanda 
Yürütmenin Yarg  Üzerinde Denetim Kurmaya Çal t  Bir Dönemde, 
 
Savunma Hakk n n Susturulmaya Çal ld , Dü ünce ve Örgütlenme Özgürlü ünün, Toplu 
Pazarl k ve Grev Hakk n n Önündeki Engellerin Devam Etti i Bir Dönemde,  
 
ADL  YIL AÇILIYOR… 
 
Her Adli Y l aç l nda oldu u gibi bu y lda, devlet büyükleri, yüksek yarg  organlar n n Ba kanlar  
Anayasa’dan, hukukun üstünlü ünden, yarg  ve yarg çlar n sorunlar  üzerinden uzun uzun 
söylevlerde bulunacaklar.... Çözüm için ad m atmayanlar da ba ta siyasi iktidar ve siyasalla m  
yarg çlar olacak…. 
 
Yarg  hizmetlerinde örgütlü bir emek örgütü olarak y llard r adil, etkin, ba ms z ve tarafs z bir 
yarg  sistemi için görü  ve önerilerimizi dile getiriyor, yarg  emekçilerinin sorunlar n n çözüme 
kavu mas  için mücadele ediyoruz. 
 
Hukuk devleti ilkesinin tüm kural ve kurumlar yla i lememesi, yarg lama sürecinin yava  
i lemesi, adaletin geç tesis edilmesi, teknik ve fiziki imkanlar n yetersiz olmas , personel 
yetersizli i, i  yo unlu u, yarg  hizmetlerinin gerektirdi i kadar etkili ve nitelikli sunulmas n  
engellemektedir. 
 
Yarg  alan nda ya anan sorunlar, ülkemizin içinde bulundu u sosyal, iktisadi ve siyasi ko ullardan 
ve izlenmekte olan politikalardan ba ms z de ildir ku kusuz. Ekonomik krizin yaratt  sosyal ve 
psikolojik travmalar, sürekli artan i sizlik ve yoksulluk, gelir adaletsizli i, güvencesizlik, 
e itimsizlik,  y llard r çözümsüz b rak lan Kürt sorunu nedeniyle ya anan çat malar, iddet ve 
ölümlerin yaratt  duygusal ve toplumsal de erlerdeki tahribat “suç” oranlar n  artt rmakta ve 
“suçlu” yaratan bir çarka dönü mektedir. 
 Dolay s yla adil ve etkin bir yarg  sistemi, tarafs z ve ba ms z bir hukuk düzeni için “hergün 
suçlu” yaratan mevcut sistemin de i mesi gerekir.  Gelir da l m nda adaletsizli in olmad , 
insanca ya ama ve çal ma ko ullar n n sa land , herkesin bugününe ve gelece ine güvenle 
bakabildi i, bar , karde lik ve huzur içinde e itim ve sa l k hakk ndan ihtiyac  kadar 
yararlanabildi i ko ullarda “suç” ve “ceza” dan daha az söz edece imiz, daha az mahkemeye, 
daha az hapishaneye ihtiyaç duyaca m z kesindir.  
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Böylesi insanca bir ya am ve sa l kl  çal ma ko ullar  ancak emekçilerin ve al n teriyle 
geçinen tüm toplumsal kesimlerin örgütlü mücadelesiyle kazan lacakt r. 
 
De erli Bas n Emekçileri, 
 
Son dönemde, hükümet ve yanda  bas n “Ergenekon davalar ” üzerinden HSYK atamalar nda 
ç kar lan krizle kamuoyunu yönlendirmeye çal maktad r.  
 
Hükümet kendine yak n yarg çlar  kilit noktalara getirerek yarg y  denetlemek ve yarg  
üstünden Dan tay, Yarg tay ya da siyasi davalara bakan A r Ceza Mahkemelerini kendi 
politik amaçlar na uygun hale getirmek istemektedir.  
 
Nitekim; referanduma götürülen de i ikliklerde de HSYK’n n olu turulma biçimi, hükümetin 
müdahalesine bugünkünden daha aç k bir kurul olarak tasarland n  göstermektedir. 
 
Ülkemizde ya anan karanl k olaylar , siyasi cinayet ve katliamlar , bin operasyonlar  ayd nlatmak 
için siyasi irade koymayan, 8 y ll k iktidar nda darbecilerden hesap sormayan Hükümet, “HSYK’n n 
Ergenekoncular  serbest b rakaca ” propagandas n  yükselterek, referandumda “evet”e destek veren 
bir hava olu turmak istemektedir.  
 
12 Eylül’de yap lacak referandum nedeniyle demokrasi ve özgürlük savunuculu unda 
“ ampiyonlu u” kimseye b rakmayan Hükümet Yetkililerine, demokrasiyi “vesayet” ve 
statüko” tart malar na indirgeyenlere soruyoruz:  
 

Neden Adalet Bakan  HSYK’nun Ba kan , Müste ar  do al üyesi olmaya devam 
ediyor? Neden HSYK ve Anayasa Mahkemesi üyeleri en geni  hakim ve savc lar n kat l m yla, 
yarg  hizmetlerinin yürütücüleri ve bu hizmetlerden yararlananlar n dahil olabilece i bir 
yöntemle seçilmiyor da en yüksek devlet makamlar  taraf ndan atan yor?  

 
  Neden mevcut Anayasadan yarg n n kamu yarar  ad na yerindelik denetimi 
kald r l yor? Neden güvenceli çal ma, örgütlenme, toplu pazarl k ve grev hakk  Anayasal 
güvenceye al nm yor da kemer s kma politikalar n n, hak gasplar n n onay merci olan 
Ekonomik Sosyal Konsey Anayasal güvenceye al n yor?  Bu sorular  ço altabiliriz. 
Demokrasi ve özgürlüklerden, haktan, adaletten söz edenlerin samimiyeti bu sorulara verdikleri 
yan ttad r. 
 
De erli Bas n Emekçileri, 
 
YARGI EMEKÇ LER  TALEPLER N N GERÇEKLE MES N  BEKL YOR 
 
- 2010-2011 Adli y l nda, yarg  emekçilerinin sorunlar  art k çözüme kavu turulmal d r. Etkin ve 
nitelikli bir yarg  hizmeti için yeterli say da kadrolu personel al nmal , hizmet binalar  ve çal ma 
ortamlar  insan sa l na uygun hale getirilmelidir.  
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-  4/B, 4/C gibi Sözle meli Personel kadroya al nmal d r. Tüm yarg  çal anlar n n yararlanaca  
ücretsiz kre ler aç lmal , ücretli do um izni süreleri artt r lmal d r. 
 
-  Yarg  emekçilerinin insanca ya amas  için temel ücret 1650 TL’ye ç kar lmal , Ek Ödeme ve 
Adalet hizmetleri tazminat  artt r lmal d r.  
 
- Angaryaya dönü en sivil savunma nöbetleri kald r lmal , suçüstü nöbetleri sonras  günlük izin 
uygulamas na geçilmelidir. Müba irlerin ve Yard mc  Hizmetler s n f ndaki personelin Genel dari 
Hizmetler s n f na geçi i sa lanmal d r. 
 
-  Büro Emekçileri sendikas  olarak, Adalet Bakanl ndan 8 senedir Kurum dari Kurullar nda yarg  
emekçilerine verilen sözlerin tutulmas n  istiyoruz.  
 
 - Yarg  emekçilerinin hakk  olan havuz paralar n n e it ve adil olmayan bir biçimde da t lmas na, 
yarg  emekçilerinin ve sendikam z n itirazlar na ra men “havuz”un tasfiye edilerek hazineye 
aktar lmas na itiraz ediyoruz. Havuz paralar n n tasfiyesini düzenleyen Yasan n geri çekilmesini, 
tüm yarg  emekçilerinin adil ve e it yararlanaca  yeni bir havuz sistemi olu turulmas n  talep 
ediyoruz.  
 
Taleplerimizi kazanmak için tüm Yarg  Emekçilerini BES’te Örgütlenmeye Birlikte Mücadele 
Etmeye Ça r yoruz. 
 
 
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z 
YA ASIN KESK YA ASIN BES  
 
     BES MERKEZ YÖNET M KURULU  
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BASINA VE KAMUOYUNA 

22.09.2010 

MAL YE BAKANINI SÖZÜNÜ TUTMAYA, 
ÜCRET ADALET N  SA LAMAYA, 

E T E E T ÜCRET 
LKES NE UYGUN DAVRANMAYA ÇA IRIYORUZ…! 

  

            Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK taraf ndan 7 Eylül 2010 tarihinde 213 say l  Vergi 
Usul Kanunundaki Yetkisini kullanarak Bakanl k Merkez ve Ta ra Te kilat  Kadrolar nda Çal an 
Defterdar Yard mc lar  ile 1 ve 2. kadro dereceli Müdür ve Müdür yard mc lar n n Ek Ödemelerinde 
yeni bir düzenleme yap lm  bulunmaktad r. 

            Bu yeni düzenlemenin zamanlamas  çok ilginçtir! Bu düzenlemeyle, “Çok S n rl  Say daki 
Personele”, Bayram Hediyesi, Bayram Arifesinde verilmi , ancak, Maliye emekçilerinin büyük 
ço unlu unun bayram sevinci ise bayram dönü ünde hüsrana dönü mü tür.  

Yap lan Ek Ödeme Art lar ; Maliye Bakanl  ve Hükümet Yetkililerinin “E itlik” ve 
“Adalet” anlay lar n  aç kça ortaya koymaktad r. 

Say n Bakan, 25 Mart 2010 Per embe günü Sendikam z Merkez Yönetim Kuruluna 
vermi  oldu u “Söz”ü bile unutmu  ve y llardan bu yana “E it e, E it Ücret” Mücadelesi veren 
“Maliye Emekçilerini Görmezden Gelmeyi Tercih Etmi ”tir. 

Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yard mc lar , Grup Müdürleri, Gelir, 
Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve 
di er Müdürlerle, bunlar n Yard mc lar ndan sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda 
bulunanlar n Ek Ödeme Oranlar  15 ila 40 Puan aras nda art r lm  bulunmaktad r. Yani 
yukar da belirtilen kadrolarda görev yapan ki ilerin Ücretlerine Ayl k olarak yakla k 90 TL 
ile 230 TL aras nda zam yap lm  bulunmaktad r. 

            Ad  geçen Kadrolarda görev yapan personelin Ücretlerindeki bu art  elbette 
olumludur. En az ndan Maliye Bakanl  personelinin “Yönetici Pozisyonunda” bulunanlar n “Bir 
K sm n n Ücretleri Art r lm ”, Refah Düzeyleri belirli oranda yükselmi tir. 

            Ancak, yap lan bu düzenleme “Eksik bir Düzenlemedir”. Onbinlerce Maliye 
Emekçisini “Kapsam D  B rakan Bu Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle”  Maliye Bakanl  
Personeli aras ndaki “Ayr mc  Uygulamalara” bir yenisi daha eklenmi tir. 

Bakanl k yetkilileri, Maliye Bakanl nda görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama 
ve cra Memurunu, Veri Haz rlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, A ç y , Vergi, Milli 
Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlar n , 1. ve 2. Derece 
Kadroya sahip olmayan Müdür Yard mc lar n  bu düzenlemenin d nda tutarak, Hükümetin 
Ayr mc  ve Bölücü Politikalar na bir yenisini daha eklemi tir. 
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           Maliye Bakanl nda çal an, Ayn  Masalarda Ayn  i Yapan, Görev, Yetki ve Sorumluluk 
aç s ndan, ayn  Adli, dari, Mali ve Cezai Sorumlulu a sahip olan personel aras nda “Uzmanl k 
uygulamalar yla ba layan, kurumda çal anlar aras ndaki bar n  Bozan, Personeli 
Birbirine Dü ürmekten Çekinmeyen Say n Bakan; 25 Mart 2010 Per embe günü Sendikam z 
Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu u “Söz”ü de unutarak kendisinden önceki Maliye 
Bakanlar  gibi, Kurum Çal anlar n  Kendi çinde Çat t rmaktan kaç nmam t r. 

Say n Bakan 25 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuzla yapm  oldu u 
Görü mede dile getirilen Dü ük Ücretler ve Maliye Emekçileri aras ndaki Ücret Adaletsizli i 
konusuyla ilgili olarak: “kurumda çal an tüm personelin Uzman olarak atanmas n n olanakl  
olmad n , ancak, kurum personeli aras nda ya anan Ücret Adaletsizli ini kendilerinin de 
gördü ünü ve kabul etti ini” ve “kurumda ya anan Ücret Adaletsizli i ve Personel Aras ndaki 
Huzursuzlu u Gidermek Amac yla bu konuda Maliye Bakan  olarak Ellerinde Varolan 
Enstrümanla Sorunun Çözümü konusunda gerekli ad mlar  atacaklar n ” ifade etmi lerdir. 
  

Say n Bakan n bu tutumu aç kça Bölücüdür. Öyle ki; Say n Bakan, Yönetici 
Kademesinde bulunan Müdür Yard mc lar  aras nda bile ayr m yapmaktan 
kaç nmamaktad r. 

Müdür Yard mc lar ndan sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunanlar n Ücretlerinde Ek 
Ödeme yoluyla art  yapan Say n Bakan, 1 ve 2 Dereceli Kadrolarda bulunmayan Binlerce Müdür 
Yard mc s n  da bu Ücret Art ndan D lamaktad r.  

Elbette ki biz; Say n Bakan n bu Uygulamas n  onaylamayaca z. Yanl  yap lan, Eksik 
yap lan her  ve Uygulama kar s nda oldu u gibi, Me ru Mücadele ve Direnme Hakk m z  
kullanaca z!  

Maliye Emekçilerinin Mücadele Örgütü olarak, Say n Bakan ’n  25 Mart 2010 tarihinde 
Merkez Yönetim Kurulumuza vermi  oldu u “Söz”ün gere i yerine getirmeye ça r yoruz. 

Maliye Emekçileri olarak talebiz aç kt r; Ek Ödemelerle ilgili Usul ve Esaslar Yeniden 
Düzenlenmelidir! 

Merkez/Ta ra, Kadro/Unvan, Yönetici/Çal an, Derece/Kademe, Büyük ehir/ lçe vb. 
tüm ayr mc  uygulamalar ortadan kald r lmal , Yöneticiler ve Uzman olanlar gibi, tüm Maliye 
Emekçilerinin de nsan oldu unu Gören ve Gözeten bir biçimde, Kurumda ya anan Ücret 
Adaletsizli ini de ortadan kald racak bir ekilde, günün Ko ullar na Uygun olarak Asgari 
%50 Oran nda ve Bütünlüklü olarak Art r lmal , Ek Ödemelerin bu haliyle Emekli Maa  ve 
kramiyelerine Yans t lmas  da sa lanmal d r! 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, Say n Bakan n bu Haks z ve Tarafl  tutumundan 
geri çekilece i güne kadar Mücadeleyi Yükseltece imizi ilan ediyoruz! 

  

BES………… UBES  YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
07.10.2010 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 
MAL YE BAKANINI SÖZÜNÜ TUTMAYA, 

ÜCRET ADALET N  SA LAMAYA, 
E T E E T ÜCRET 

LKES NE UYGUN DAVRANMAYA ÇA IRIYORUZ…! 
  

            De erli Bas n Emekçileri; Sevgili Mücadele Arkada lar m; hepinizi Büro Emekçileri 
Sendikas  Merkez Temsilciler Kurulu ad na Dostluk ve Sayg yla Selaml yorum…! 

Bilindi i üzere; Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK taraf ndan 7 Eylül 2010 tarihinde 
213 say l  Vergi Usul Kanunundaki Yetkinin kullan m  yoluyla Bakanl k Merkez ve Ta ra Te kilat  
Kadrolar nda çal an Defterdar Yard mc lar  ile 1 ve 2 Kadro Derecesine sahip Müdür ve Müdür 
Yard mc lar n n Ek Ödemelerinde yeni bir düzenleme yap lm  bulunmaktad r. 

            Bu yeni düzenlemenin zamanlamas  çok ilginçtir! Bu düzenlemeyle, “Çok S n rl  Say daki 
Personele”, Bayram Hediyesi, Bayram Arifesinde verilmi , ancak, Maliye emekçilerinin büyük 
ço unlu unun bayram sevinci ise bayram dönü ünde hüsrana dönü mü tür.  

Yap lan Ek Ödeme Art lar ; Maliye Bakanl  ve Hükümet Yetkililerinin “E itlik” ve 
“Adalet” anlay lar n  aç kça ortaya koymaktad r. 

Say n Bakan, 30 Mart 2010 Sal  günü Sendikam z Merkez Yönetim Kuruluna vermi  
oldu u “Söz”ü bile unutmu  ve y llardan bu yana “E it e, E it Ücret” Mücadelesi veren 
“Maliye Emekçilerini Görmezden Gelmeyi Tercih Etmi ”tir. 

Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yard mc lar , Grup Müdürleri, Gelir, 
Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile Malmüdürleri ve 
di er Müdürlerle, bunlar n Yard mc lar ndan sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolara 
sahip bulunanlar n Ek Ödeme Oranlar  15 ila 40 Puan aras nda art r lm  bulunmaktad r. 
Yani yukar da belirtilen kadrolarda görev yapan ki ilerin Ücretlerine Ayl k olarak yakla k 
90 TL ile 230 TL aras nda zam yap lm  bulunmaktad r. 

            Ad  geçen Kadrolarda görev yapan personelin Ücretlerindeki bu art  elbette 
olumludur. 

En az ndan Maliye Bakanl  personelinin “Yönetici Pozisyonunda” bulunanlar ndan “Bir 
K sm n n Ücretleri Art r lm ”, Refah Düzeyleri belirli oranda yükseltilmi tir. 

            Ancak, yap lan bu düzenleme “Eksik bir Düzenlemedir”. Onbinlerce Maliye 
Emekçisini “Kapsam D  B rakan Bu Yeni Ek Ödeme Düzenlemesiyle”  Maliye Bakanl  
Personeli aras ndaki “Ayr mc  Uygulamalara” bir yenisi daha eklenmi tir. 
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Bakanl k yetkilileri, Maliye Bakanl nda görev yapan Onbinlerce Memuru, Yoklama 
ve cra Memurunu, Veri Haz rlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, A ç y , Vergi, Milli 
Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlar n , 1. ve 2. Derece 
Kadroya sahip olmayan Müdür Yard mc lar n  bu düzenlemenin d nda tutarak, Hükümetin 
Ayr mc  ve Bölücü Politikalar na bir yenisini daha eklemi tir. 

           Maliye Bakanl nda çal an, Ayn  Masalarda Ayn  i Yapan, Görev, Yetki ve Sorumluluk 
aç s ndan, ayn  Adli, dari, Mali ve Cezai Sorumlulu a sahip olan personel aras nda “Uzmanl k 
uygulamalar yla ba layan, kurumda çal anlar aras ndaki bar n  Bozan, Personeli 
Birbirine Dü ürmekten Çekinmeyen Say n Bakan; 30 Mart 2010 Sal  günü Sendikam z 
Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu u “Söz”ü de unutarak kendisinden önceki Maliye 
Bakanlar  gibi, Kurum Çal anlar n  Kendi çinde Çat t rmaktan kaç nmam t r. 

Say n Bakan 30 Mart 2010 tarihinde Merkez Yönetim Kurulumuzla yapm  oldu u 
Görü mede dile getirilen Dü ük Ücretler ve Maliye Emekçileri aras ndaki Ücret Adaletsizli i 
konusuyla ilgili olarak: “kurumda çal an tüm personelin Uzman olarak atanmas n n olanakl  
olmad n , ancak, kurum personeli aras nda ya anan Ücret Adaletsizli ini kendilerinin de 
gördü ünü ve kabul etti ini” ve “kurumda ya anan Ücret Adaletsizli i ve Personel Aras ndaki 
Huzursuzlu u Gidermek Amac yla bu konuda Maliye Bakan  olarak Ellerinde Varolan 
Enstrümanla Sorunun Çözümü konusunda gerekli ad mlar  atacaklar n ” ifade etmi lerdir. 

  

Bu sözleri söyleyen Say n Bakan n, söyledi i “Söz” ile yapt  “ ” aras nda korkunç 
bir fark vard r. Say n Bakan “Söz”ünden çark etmi tir. Say n Bakan “Söz”ünden dönmü tür. 

Say n Bakan n bu tutumu aç kça Bölücüdür. Öyle ki; Say n Bakan, Yönetici 
Kademesinde bulunan Müdür Yard mc lar  aras nda bile ayr m yapmaktan kaç nmam t r. 

Müdür Yard mc lar ndan sadece 1 ve 2 Dereceli Kadrolara sahip bulunanlar n Ücretlerinde 
Ek Ödeme yoluyla art  yapan Say n Bakan, 1 ve 2 Dereceli Kadrolara sahip bulunmayan Yüzlerce 
Müdür Yard mc s n  da bu Ücret Art ndan D lam t r.  

Elbette ki biz; Say n Bakan n bu Uygulamas n  onaylamayaca z. Yanl  yap lan, Eksik 
yap lan her  ve Uygulama kar s nda oldu u gibi, Me ru Mücadele ve Direnme Hakk m z  
kullanaca z!  

Maliye Emekçilerinin Mücadele Örgütü olarak, Say n Bakan ’n  30 Mart 2010 tarihinde 
Merkez Yönetim Kurulumuza vermi  oldu u “Söz”ün gere i yerine getirmeye ça r yoruz. 

Maliye Emekçileri olarak talebiz aç kt r; Ek Ödemelerle ilgili Usul ve Esaslar Yeniden 
Düzenlenmelidir! 

Merkez/Ta ra, Kadro/Unvan, Yönetici/Çal an, Derece/Kademe, Büyük ehir/ lçe vb. 
tüm ayr mc  uygulamalar ortadan kald r lmal , Yöneticiler ve Uzman olanlar gibi, tüm Maliye 
Emekçilerinin de nsan oldu unu Gören ve Gözeten bir biçimde, Kurumda ya anan Ücret 
Adaletsizli ini de ortadan kald racak bir ekilde, günün Ko ullar na Uygun olarak Asgari 
%50 Oran nda ve Bütünlüklü olarak Art r lmal , Ek Ödemelerin bu haliyle Emekli Maa  ve 
kramiyelerine Yans t lmas  da sa lanmal d r! 
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Bizler Büro Emekçileri Sendikas n n Üyeleri olarak Say n Maliye Bakan n n bu Haks z 
ve Adaletsiz uygulamas na kar  Sendikam z n Üyesi olan ya da olmayan ve/veya farkl  
Sendikalarda Örgütlü olan, tüm Maliye Emekçileriyle birlikte El Ele, Omuz Omuza, Birlikte 
Mücadele ediyoruz. 

lk olarak 15 Eylül 2010 tarihinde Sendikam z Genel Merkezinde düzenlenen Bas n 
Toplant s yla Mücadele Program m z n bir bölümünü Kamuoyuyla payla m t k. 

16 – 24 Eylül 2010 tarihleri aras nda ülkemizin dört biryan ndan, 81 ilden, yüzlerce 
ilçeden, Vergi Dairelerinde, Malmüdürlüklerinde, Saymanl klarda çal an onbinlerce Maliye 
Emekçisi hakl  taleplerimizi içeren Dilekçelerimizi Maliye Bakanl na fakslad lar. Öyle ki; 
Maliye Bakanl n n faks  günlerce kilitlendi, me gul çald . 

22 ve 29 Eylül 2010 tarihlerinde ülke genelinde Maliye Bakanl na ba l  tüm 
i yerlerinde 1’er saat  B rakarak, Kitlesel Bas n Aç klamalar  yapt k. 

5 Ekim 2010 tarihinde ülke genelinde tüm ube ve l Temsilciliklerimiz, l 
Defterdarlar  ve Vergi Dairesi Ba kanlar yla görü meler gerçekle tirdiler. Say n Bakan n 
Haks z ve Adaletsiz uygulamas  kar s nda tak nd m z tutumu l Defterdarlar na ve Vergi 
Dairesi Ba kanlar na ilettiler. Onlar n da bu konuda sessiz kalmamalar n  talep ettiler. 

Ve bugün 7 Ekim 2010 Per embe günü ülke genelinden Ankara’ya gelen Merkez 
Temsilciler Kurulu Üyelerimizle birlikte, yüzlerce i yerinde, onbinlerce Maliye Emekçisi 
taraf ndan imzalanan Dilekçelerimizi Maliye Bakanl na teslim edece iz. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, buradan, Maliye Bakanl  önünden, Say n Bakan n 
bu Haks z ve Tarafl  tutumundan geri çekilece i güne kadar Mücadeleyi Yükseltece imizi ilan 
ediyoruz! 

Say n Bakan bilmelidir ki; “Söz”, “Namustur”. Maliye Emekçileri aç s ndan 
“Hepbirlikte Sonuna Kadar” bir Mücadele süreci yeni yeni ba lam t r. 

Bundan sonra Maliye Emekçileri aç s ndan “Durmak Yok, Gerilemek Asla” iar  
geçerlidir. 

“Ta  Delen Suyun Gücü De il, Damlalar n Süreklili idir” sözünde ifade edilen 
biçimiyle, Say n Bakan Sözünü Tutana Kadar her türlü Fiili ve Me ru Mücadele Yöntemleri 
Maliye Emekçileri taraf ndan hayata geçirilecektir. 

Bir kez daha hat rlat yoruz, Say n Bakan: “Bizi Bölemeyeceksiniz”, “Bizi 
Yenemeyeceksiniz”. 

Haks z ve adaletsiz her türlü uygulaman z n Ma duru olan Maliye Emekçileriyle 
birlikte, bu Uygulamalar n z n Muhatab  olan bir Emek Örgütü, bir Mücadele Örgütü, bir 
S n f Örgütü olarak Sonuna Kadar Mücadele Edece iz. 

Direne, Direne Kazanaca z. Çünkü TEKEL çilerinin de dedi i gibi “Biz Hakl y z, 
Biz Kazanaca z”… 

  

MERKEZ YÖNET M KURULU  
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13 Ekim 2010 – Çar amba 
AKP KADROLA MASI 

GEL R DARES  BA KANLI INDA DA 
SOSYAL GÜVENL K KURUMU BA KANLI INDA DA 

SON SÜRAT DEVAM ED YOR...! 
 

AKP ktidar n n tüm Kamu Kurum ve Kurulu lar ndaki Kadrola ma Faaliyetleri Son 
Sürat Devam Ediyor. 

Son olarak Gelir daresi Ba kanl ndaki (G B) Vergi Dairesi Müdürlü ü ve Müdür 
Yard mc l  S navlar yla ilgili “S nav Skandallar ”yla Kamuoyunun Gündemine girmeyi ba aran 
AKP ktidar , bu Skandallar n üzerinden fazla bir zaman geçmeden, Sosyal Güvenlik Kurumunda 
(SGK) l Müdür Yard mc l  görevine getirilen büyük bir ço unlu u (29 ki i) ef Kadrosundaki 
“45 personelin SGK l Müdür Yard mc s  olarak atanmalar yla ilgili yeni bir Skandal”la 
Gündeme girmeyi hak etmi  (!) durumda. 

Bilindi i üzere; 2009 y l nda Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  S nav  yap lm , “Yaz l  
S nav  kazanan personel aras nda yer alan bir Üyemizin Sözlü S navda elenmesi” üzerine 
aç lan Davada Mahkemece “Sözlü S nav n Objektif Bir Biçimde Yap lmad na Karar 
Verilerek” Sözlü S nav n ptali yoluna gidilmi tir. 

Gelir daresi Ba kanl nca; 2010 y l nda, ard arda (15.05.2010 ve 28.08.2010 tarihlerinde) 
Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  S navlar  aç lm  ve bu “S navlar n Yaz l  K sm nda Ba ar l  
olan personelin Büyük Bir K sm  Sözlü S navlarda elenerek”, yeni S navlar n aç lmas  yoluna 
gidilmi tir. 

 Benzer bir biçimde, Gelir daresi Ba kanl nca; 2009 y l  ba lar nda Vergi Dairesi 
Müdürlü ü S nav  yap lm , ancak yap lan “Yaz l  ve özellikle Sözlü S navlar n ard ndan, 
aç klanan Kadro Say s n n çok alt nda  Vergi Dairesi Müdürü atamas  yap lm ”, 29.05.2010 
tarihinde yeniden bir Vergi Dairesi Müdürlü ü S nav  daha yap larak, Yaz l  k sm nda ba ar l  olan 
247 personelden, Sözlü S nav sonucunda sadece 50’sinin Vergi Dairesi Müdürü olarak atamas  
gerçekle tirilmi tir. 

  Vergi Dairesi Müdür ve Müdür Yard mc l  atamalar yla ilgili olarak özellikle 
Sözlü S navlar n iptaline ili kin olarak açt m z tüm davalar olumlu sonuçlanm , bunun 
üzerine Gelir daresi Ba kanl nca yap lan tüm Vergi Dairesi Müdürü Atamalar  ptal edilerek, 
yeniden Sözlü S nav yap lmas  yoluna gidilmi tir. 

Ancak ikinci kez yap lan Sözlü S navlarda Kazanan Adaylar aras nda çok fazla bir 
de i iklik olmam  ve “ lk Sözlü S navda Ba ar l  Say lan Personelin tamam  Tekrar Ba ar l  
say lm ”lard r. 

 Yine, Gelir daresi Ba kanl n n 28.08.2010 tarihinde yapm  oldu u Vergi Dairesi Müdür 
Yard mc l  S nav n n Yaz l  bölümünü 518 ki i kazanm , S nav  Kazanan 518 ki iye ait “ lk 
Ba ar  Listesi" (EK-1) ilan edildikten birkaç saat sonra de i tirilmi  ve yeniden ilan edilen " kinci 
Ba ar  Listesi"nde, birinci listede S nav  Kazand  görülen bir k s m personel "Ba ar s z", S nav  
Kazanamayan bir k s m personel ise "Ba ar l " olarak yer alm t r. 
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 Bu duruma itiraz eden oldukça fazla say da Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  
S nav na giren G B Personeli, Gelir daresi Ba kanl na yaz l  müracaatta bulunmu lard r. 

Bu tirazlardan birisi de Üyemiz Ali ÇALI KAN taraf ndan yap lm t r (EK-2). Ali 
ÇALI KAN’ n Yaz l  S nav sonras nda ilan edilen “ lk Ba ar  Listesinde” ad  mevcutken (EK-1), 
daha sonra ilan edilen “ kinci Ba ar  Listesinde” ad na rastlanamam t r. 

Gelir daresi Ba kanl  ise bu tirazlar üzerine,  “Akl n, Mant n, Hukukun ve 
Vicdan n” bir gere i olarak Yaz l  S nav Sonuçlar na ili kin tirazlar  (EK-2) de erlendirmesi 
gerekirken, “ kinci olarak ilan edilen Ba ar  Listesini Esas alarak, kinci Listede Ba ar l  
oldu u lan Edilen 518 Vergi Dairesi Müdür Yard mc s  Aday n  13 – 24 Eylül 2010 tarihleri 
aras nda Sözlü S nava (Mülakat S nav na) alma” yolunu tercih etmi tir. Bu durum aç kça 
“Hukukun Yok Say lmas ” anlam na gelmektedir. 

 13 - 24 Eylül 2010 tarihleri aras nda yap lan Sözlü S nav sonucunda; 28.08.2010 tarihinde 
yap lan Yaz l  S nav sonucuna ili kin olarak “ kinci Listede Ba ar l  Oldu u lan Edilen” 518 
ki iden 318'i elenmi  ve Sözlü S nav sonuçlar na göre 200 personel Vergi Dairesi Müdür 
Yard mc s  olarak atanmaya hak kazand  varsay m yla E itime davet edilmi tir. 

 Ne hazindir ki; Yaz l  S nav Sonuçlar n n de i tirilmesiyle ilgili olarak 03.09.2010 tarihinde 
Gelir daresi Ba kanl na tirazda bulunan Üyemiz Ali ÇALI KAN’a da (EK-2), 13 – 24 Eylül 
2010 tarihleri aras nda Yap lan Sözlü S nav Sonuçlar n n Aç klanmas n n ard ndan, 30.09.2010 
tarihinde cevap verilerek itiraz  reddedilmi tir (EK-3). 

Yani i  i ten geçtikten sonra, “Adet Yerini Bulsun” kabilinden bir cevap verilerek Say n 
Ali ÇALI KAN’la adeta alay edilmi , “Sen Dilekçende ne yazarsan yaz, Biz sadece Bildi imiz 
gibi ve stedi imiz ekilde cevap veririz” denilmi tir. 

 u anda, Sözlü S nav Sonucunda Elenen 318 ki inin hemen hemen tamam  da Sözlü 
S nav sonucunda Elenmelerine itiraz etmekte ve ma dur edildikleri iddias yla olay  Yarg ya 
ta maya haz rlanmaktad r. 

 Sendikam za ula an bilgilere göre; Gelir daresi Ba kanl n n farkl  düzeylerdeki 
Yöneticileri taraf ndan, Yaz l  ya da Sözlü S nav sürecinde elenen Vergi Dairesi Müdür Yard mc s  
Aday  G B Personeline “bu ve benzeri olaylar n üzerine gitmelerinin kendileri aç s ndan 
‘Hay rl  Sonuç’lara yol açmayaca ” söylenmekte ve sessiz kalarak, yak n zamanda aç lmas  
muhtemel S navlarda anslar n  Denemeleri (!) tavsiye edilmektedir. 

Esasen AKP ktidar nca Kamu yerlerinde var lmaya çal lan en önemli hedeflerden bir 
tanesi: “sadece ve sadece kendileri gibi dü ünen ki ilerin Orta ya da Üst Düzey Yöneticilik 
Görevlerine atanmalar ”n n sa lanmas d r. 

 

Bu nedenle, Yaz l  S nav sonucunda Ba ar l  olan ki i ya da ki iler, ya yay nlanan “ kinci 
Yaz l  S nav Ba ar  Listeleriyle”, ya da, “Sözlü S navlar” yoluyla (Mülakat S navlar nda) 
elenmekte ve bu elemenin hemen ard ndan “Yeniden Yaz l  S navlar Aç lmas ” yoluna 
gidilmektedir. 
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 Sendikam z bu durumu bir Bas n Aç klamas yla (EK-4) Kamuoyuyla payla m , Olay  
TBMM Gündemine ta mak üzere giri imlerde bulunmu  (EK-5), her f rsatta bu Haks z ve 
Hukuka Ayk r  tutumu Gündemde tutmaya çal m t r. 

 AKP Kadrolar  ise büyük bir vurdumduymazl kla bildiklerini okumaya devam 
etmi tir. Sözlü S navlar n “Objektif Olmamas ” nedeniyle “Yarg  Merciileri taraf ndan verilen 
ptal Kararlar ”n n üstesinden gelmek için AKP ktidar  6009 say l  Yasan n 42. Maddesiyle, 

5345 say l  Gelir daresi Ba kanl  Yasas n n 29. Maddesine bir son f kra eklemi  (Bunun 
d nda sözlü s nav ile ilgili herhangi bir kay t sistemi kullan lmaz), bu sayede Sözlü S navlar n 
Ses Kayd , Kamera vb. yöntemlerle Kay t Alt na al nmas n n da önünü kesmi tir. 

6009 say l  Yasan n konuya ili kin hükümleri; Sendikam z n Giri imleri sonucunda 
Ana Muhalefet Partisince de hakl  ve yerinde bir bulunarak Anayasa Mahkemesine ta nm  
bulunmaktad r (EK-6). 

Sosyal Güvenlik Kurumunda da benzer bir durum söz konusudur. Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba kanl nca 19.08.2007 tarih ve 26618 say l  Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e 
konulan “SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i”, 14.08.2010 
tarih ve 27672 say l  Resmi Gazetede yay mlanan yeni Yönetmelikle devre d  b rak lm  ve bu 
sayede 29’u ef Kadrosunda olmak üzere 45 ki inin Sosyal Güvenlik Kurumu l Müdür Yard mc s  
Kadrolar na atanmas n n (EK-7) önü aç lm t r. 

Bu Kadrola ma Operasyonunun arka plan  gayet basit bir biçimde 
anla labilmektedir. Eski Yönetmeli in (EK-8) 5. Maddesinin 2 ve 3. S ralar nda yer alan Sosyal 
Güvenlik l Müdürü ve Sosyal Güvenlik l Müdür Yard mc s  Unvanlar na, Yeni Yönetmeli in (EK-
9) 5. Maddesinde yer verilmeyerek, sadece ve sadece SGK Ba kan n n Onay  ile bu Kadrolara 
atanman n önü aç lm , sonuçta SGK Ba kanl  ve YÖK Üyeli i görevlerine AKP ktidar  
taraf ndan atanan M. Emin ZARARSIZ taraf ndan, AKP ktidar  taraf ndan uygun görülen 
45 ki i Haks z bir biçimde SGK l Müdür Yard mc s  Kadrolar na atanm t r(EK-7). 

Bu konuda da Sendikam z hem Yarg ya ba vurmu , hem bir Dilekçe Kampanyas  
düzenleyerek (EK-10) tüm SGK Emekçilerinin, SGK l Müdür Yard mc s  olarak Atanmak 
üzere SGK Ba kanl na ba vurmalar n  sa lamay  hedeflemi , hem de olay  TBMM 
Gündemine ta mak üzere giri imlerde bulunmaya ba lam t r. 

Birkaç Devlet Memurunun Amiri durumundayken, Adana, Antalya, Diyarbak r, 
Eski ehir, Gaziantep, Manisa, Mu la, anl urfa vb. illerde çal makta olan yüzlerce ve hatta 
binlerce SGK Emekçisinin Amiri Pozisyonunda, SGK l Müdür Yard mc s  gibi önemli bir 
göreve atanmak, herhangi bir Kamu Emekçisinin rüyas nda bile göremeyece i türden bir 
Görevde Yükselmeye i aret etmektedir. 

Ancak, AKP’nin, Yasa De i ikli i yoluyla Yarg  Kararlar n n üstesinden gelmeyi 
ba ard n  da görmek gerekti i aç kt r. 

Gelir daresi Ba kanl nda kendi Siyasi Kadrola mas n  yapabilmek için, 2005 y l nda 
ç kartt  5345 say l  Yasada, 6009 say l  Yasayla de i iklik yapan ve bu de i iklikte yer alan 
“Sözlü S navlar n Yap lmas n  ve Kay t Alt na Al nmamas n  Sa layan” yasal de i ikli e 
dayanarak Ac mas z bir biçimde Kadrola mas n  sürdüren, Görevde Yükselme S navlar  için aylarca 
çal an, s navlara haz rlanan, emek veren insanlar n eme ini Yok Sayan, sadece ve sadece kendi 
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Kadrolar yla yürümeyi önüne hedef olarak koyan AKP’nin, Sendikam zca aç lan Dava sonucunda 
“SGK Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i”nin Yeni halinin ptal 
Edilmesi durumunda, bu Yönetmeli in dayana  olan yine kendi ç kartt  5502 say l  Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kanununu da de i tirmeyece inin Garantisi yoktur. 

KPSS S navlar nda Ya anan Rezalet, Kamu Kurum ve Kurulu lar nda had safhaya ç km  
olan Adam Kay rma ve Kollama, Yanda  Yaratma ve Siyasi Kadrola ma faaliyetlerinin geldi i 
son nokta AKP’nin art k Siyasi ktidar olmaktan çok Devlet olma hevesine kap ld n  da 
göstermektedir. 

Son birkaç y lda yürüttü ü Siyasi Kadrola ma Faaliyetleri sonucunda AKP ktidar  
kendisini, kendi ktidar n n bitiminden sonra bile ktidarda Tutacak bir Kadrola may  hayata 
geçirmi  bulunmaktad r. 

Bir taraftan Kamu Kurum ve Kurulu lar nda A a dan Yukar ya Görevde 
Yükselmeler yoluyla büyük oranda kendisine ba l  Orta ve Üst Kademe Yöneticileri yaratan 
AKP, di er taraftan onlardan bo alan Kadrolara yeni ve/veya Aç ktan Atamalar yapmakta ve 
böylece adeta tüm Kamu Kurum ve Kurulu lar n  tarihte örne i görülmemi  bir biçimde ele 
geçirmektedir. 

12 Eylül 2010 tarihinde yap lan Referandum sonras nda elinin iyice güçlendi ini dü ünen 
AKP bir taraftan Kamu yerlerinde Görevde Yükselmeler yoluyla bir anlamda Siyasi Gelece ini 
Garanti alt na al rken, di er taraftan, birçok Kamu Kurum ve Kurulu una Aç ktan Atamalar yaparak, 
Kamuda stihdam Yarat yoruz söyleminin ard na s n p, özellikle 4/B ve 4/C Statüsünü Kamunun 
Esas stihdam Biçimi haline getirerek “ güvencesi”ni ortadan kald rmaya çal maktad r. 

Bu giri imlerin son örne i AKP ktidar nca haz rlanarak TBMM Ba kanl na sunulan 657 
say l  Devlet Memurlar  Kanununda De i iklik Yapmay  öngören, “ güvencesi Dü man ” 
Yasa Tasar s d r. 

AKP; “De i im”, “Reform” vb. adlar alt nda “Y k m Yasalar ”n  tüm topluma Dayatmaya 
devam etmektedir. 

Bilinmelidir ki; Ne Yoksul Halk m z ve ne de Kamu Emekçileri AKP ktidar na Teslim 
Olmayacak ve bu Kavgadan Kaçmayacakt r. 

Bu Sava  Yoksul Halk m z ve Emekçiler taraf ndan Kazan lacakt r. Çünkü biz bu 
Sava tan en az Hasarla Ç kmay  Ba aracak Güce, radeye, Basirete ve Deneyime sahip 
oldu umuz gibi; E it, Özgür ve Demokratik bir Ülkede, Bar  içinde, Birarada, Karde çe 
Ya ama Umudunu Yaratan, Ya atan ve bu Yolda Yürüyenleriz… 

 
OSMAN B ÇER 

 Büro Emekçileri   Sendikas  
            Genel Ba kan  
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28 Ekim 2010 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 
 Büro Emekçileri Sendikas  olarak y llard r Adalet Bakanl nda, Çal ma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanl nda, çi leri, D i leri ve Maliye Bakanl klar nda, Gelir daresi 
Ba kanl nda, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl nda, Ba bakanl k ve Ba bakanl a ba l  
Müste arl k ve Genel Müdürlüklerde çal an Emekçilerin Sorun ve Talepleri için Kararl , 
natç  ve Israrl  bir biçimde Mücadele ediyoruz. 

 
 Kamuoyuna daha önceden tüm detaylar yla aktard m z kolumuzdaki AKP 
Kadrola mas na dair iki önemli örne i burada tekrar hat rlatmakta yarar görüyoruz. 
  
 6009 say l  Yasa hükümleri içerisinde yer alan bir maddeye dayan larak, Gelir daresi 
Ba kanl nda yap lan Görevde Yükselme S navlar n n “Sözlü S nav” bölümünün “Kay t Alt na 
Al nmamas ” sa lanm  ve böylece “Kay t Alt na Al nmaks z n” gerçekle tirilen “Sözlü 
S navlar” sonucunda Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  atamalar  “ aibeli” hale getirilmi tir. 
Üstelik son yap lan “Vergi Dairesi Müdür Yard mc l  S nav n n Yaz l  Bölümünde Listenin 
De i tirildi ine dair Tespit ve ddialar m z” da, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nca 
“Sessiz Kal narak” kabul edilmi tir. 
 
 Sosyal Güvenlik Kurumunda da benzer bir i lem yap larak ilk önce SGK Personeli Görevde 
Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i de i tirilmi , ard ndan, 45 SGK personeli “Kariyer” 
ve “Liyakat” lkelerine uygun olup olmad klar na bak lmaks z n SGK l Müdür Yard mc s  
Kadrolar na atanm t r. 
 
 AKP ktidar na ba l  Sosyal Güvenlik Kurumunun 2007 y l nda yapm  oldu u SGK 
Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i, bu Yönetmeli i yapanlar 
taraf ndan 2010 y l nda de i tirilerek, AKP taraf ndan SGK Ba kanl na ve YÖK Üyeli ine atanan 
M. Emin ZARARSIZ taraf ndan 45 ki inin SGK l Müdür Yard mc l na atanmas n n önünü açan 
“Yönetmelik De i ikli i Sendikam zca Yarg ya ta nm ”, ancak, SGK Ba kanl , Yarg n n bu 
konuda verece i “Yürürlü ün Durdurulmas na” ili kin Karar  dahi beklemeksizin, yeni yapt  
Yönetmelik Hükümlerine dayanarak yapm  oldu u SGK l Müdür Yard mc s  atamalar yla 
“ aibeli” bir i e imza atm t r. Bu konuda da Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ve Sosyal 
Güvenlik Kurumu Ba kanl  “Tespit ve ddialar m z” kar s nda “Sessiz Kalarak” 
söylemlerimizin do rulu unu kabul etmi  bulunmaktad r. 
 
 Zaten Sosyal Güvenlik Kurumunca özellikle son y llarda yap lan tüm Görevlendirme 
ve Atamalar Sendikam zca Mercek alt na al nm  bulunmaktad r. 
 

SGK Ba kanl nca ülkemizin dört bir yan nda aç lmakta olan Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlükleri ve Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yap lan tüm atamalar ku ku 
vericidir. 
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 Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri ve Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlüklerinde; kendi Kadro ve Unvanlar n n üzerinde bulunan Müdür, Müdür Yard mc s  ve ef 
Unvanlar na  “Görevlendirme Yoluyla Getirilen” personel aç kça “ darece Kay r lmakta”, kendi 
Kadro ve Unvan yla bir ya da e de er Unvanlarla “Görevlendirilen” personel ise aç kça 
“Cezaland r lmakta”d r. 
 

Keza; cra Memurlu u ve Veri Haz rlama Kontrol letmenli i gibi görevlere darece atanan 
personel içerisinde “Kariyer” ve “Liyakat” lkelerinden çok “ darenin Keyfi Tutumu”nun 
belirleyici oldu u aç kt r. 
 
 Di er taraftan Maliye Bakanl  Gelir daresinin Yeniden Yap land r lmas  s ras nda hem 
Kurumun içeriden Bölünmesine yol aç lm , hem de, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl  
içerisinde gerçekle tirilen “Uzmanl k Uygulamas ” yoluyla Çal anlar aras nda “Ciddi Ücret 
Farkl l klar na Neden Olunmu ”, Çal anlar adeta kar  kar ya getirilerek “ bar  
Bozulmu tur”. 
 

Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda çal an Emekçilerin “Uzman” olsun 
ya da olmas n “E it e E it Ücret” uygulamas ndan yararland r lmas  için y llard r Mücadele 
ediyoruz. 

 
30 Mart 2010 tarihinde Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK ile gerçekle tirdi imiz 

Toplant da Say n Bakan “Uzman olan personelle, olmayan personel aras ndaki 650 Milyonluk 
Ücret Uçurumunun Adil Olmad n  ve bu konuda elinde bulunan Enstrümanla Sorunun 
Çözümünü Sa layaca n ” söylemi , ancak, Eylül ay nda yapm  oldu u “Yeni Ek Ödeme 
Düzenlemesi”yle esasen “SÖZ”ünde durmad n  aç kça kan tlam t r. 
 
 Kald  ki; 2011 Bütçesine bak ld nda da, geçmi teki tüm Emek ve Emekçi Kar t  
Ekonomik Politikalar n AKP ktidar  ve Maliye Bakanl nca sürdürüldü ü aç kça 
görülebilmektedir. 
 
 Bir taraftan Bütçeye Gelir elde etmek üzere tüm Kamusal Varl klar  “Kiralama”, “Satma” 
vb. yöntemlerle elden ç karmay  kendisine görev edinmi  Maliye Bakanl  ve Sosyal Güvenlik 
Kurumu Ba kanl  gibi kurumlar, di er tarafta, sadece stanbul Vergi Dairesi Ba kanl na ba l  
birimlerin içerisinde yer ald  Ye il Plazaya ayda 629 Milyar Lira ödeyen bir yönelim. 
 
 Bir tarafta Sa l ks z yeri Ko ullar nda görev yapmaya zorlanan Emekçiler, di er 
tarafta Milyarlarca Liral k Makam Arabas  al m  yapan bir Ba bakanl k. 
 
 Bir tarafta Kamula t rma Kanunu hükümlerine dayan larak Sosyal Güvenlik 
Kurumunun Zonguldak’taki 47 adet Lojman n n 3 Trilyon 950 Milyar lira bedelle Sa l k 
Bakanl na sat lmas  konusunda al nan SGK Yönetim Kurulu Karar , di er tarafta, Kamu 
Hastane Birlikleri Yasas n n TBMM’de kabul edilmesinin ard ndan, bu Ta nmaz n 
gelece inin ne olaca  Kayg s ! 
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 Benzer biçimde Zonguldak’ta denize naz r SGK Binas n n bo alt lmas  giri imi ve 
Zonguldak SGK l Müdürlü üne TOK  arac l yla ehir d nda Bina yap lmas  çabalar . Kamuya 
ait tüm de erlerin sürekli bir biçimde yerli ya da yabanc  sermaye çevrelerine pe ke  çekilmesinin 
sonucu acaba ne olacak? 
 
 Bir tarafta SGK Emekçilerinin Ek Ödemelerinin Art r lmas  talebini “Maddi 
Olanaks zl klarla” reddeden bir SGK Ba kan , di er tarafta tüm illerdeki “SGK birimlerinin 
kap lar na Trilyonlarca Lira harcayarak Turnike Sistemleri” kuran bir SGK Ba kan ! 
 
 Maliye Bakanl n n Babalar gibi Satmay  Kafas na Koydu u Sosyal Tesisler acaba 
Kimleri Zengin edecek? 
 
 6009 say l  Yasada yer alan 30. Madde ile Tasfiye edilen Havuz Paralar ndan Genel Bütçeye 
aktar lan miktar n geri al nabilmesi için CHP Grubu taraf ndan Anayasa Mahkemesinde aç lan 
Davan n sonucu ne zaman ve ne ekilde ortaya ç kacak? 
 
 kolumuzdaki AKP Kadrola mas na ili kin olarak CHP MYK Üyesi ve K rklareli 
Milletvekili Say n Av. Turgut D BEK taraf ndan Ba bakan taraf ndan Cevapland r lmak üzere, 
TBMM Ba kanl na verilen Soru Önergesine acaba Say n Ba bakan nas l cevap verecek? 
  
 Büro Emekçileri Sendikas  olarak hem kolumuzdaki Emekçilerin Sorun ve Taleplerinin 
De erlendirilmesi, hem de Kamunun Tasfiyesine Yönelik Çabalar n gelmi  oldu u a amay  7-8 
Ekim 2010 tarihlerinde iki gün süreyle tart t k ve Sendikam z n Önümüzdeki Döneme dair 
Mücadele Program n n olu turulmas  üzerine Merkez Temsilciler Kurulumuzca yürütülen 
tart malar n sonucunu da bugün Kamuoyuyla payla yoruz. 
 
 Önümüzdeki dönem Mücadele Program m z n en belirgin özelli i “Ta  Delen Suyun 
Gücü De il, Damlalar n Süreklili idir” sözünde ifadesini bulan “Süreklilik Arzeden” bir 
yönelime sahip olmas d r. 
 
 Mücadele Program m z çerçevesinde; Sendikam z n örgütlü oldu u tüm Kamu Kurum ve 
Kurulu lar nda “E it e E it Ücret” uygulamas n n ya am bulmas , tüm “Ek Ödemelerin Temel 
Ücret Kapsam na al narak Emekli Ayl klar na Yans t lmas ”, Görevde Yükselmelerde 
“Kariyer” ve “Liyakat” ilkelerine uygun davran lmas , Performans Esasl  Yönetim Modeli 
Uygulamalar ndan ve Kamera, Turnike vb. “ nsan Haklar na” ve “Özel Hayat n Gizlili i 
Esas na” Ayk r  Sistemlerin Ortadan Kald r lmas , Yemek, Servis, Kre , Lojman gibi “Sosyal 
Haklardan” tüm “Büro Emekçilerinin E it ve Adil bir biçimde ve Ücretsiz Olarak 
Yararland r lmalar ”n n sa lanmas  gibi Taleplerle, 15 günde bir Farkl  Eylem ve Etkinlikler 
gerçekle tirilecektir. 
 
 Sendikam z taraf ndan belirlenen hedefler aras nda “E it e, E it Ücret” 
uygulamas n n Maliye Bakanl na ba l  birimlerden ba layarak tüm Kamu Kurum ve 
Kurulu lar nda ya am bulmas , tüm Ek Ödemelerin “Temel Ücrete” dahil edilmesi ve 
“Emekli Ayl klar na Yans t lmas ”n n sa lanmas , Maliye Bakan n n “SÖZ”ünü tutmaya 
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zorlanmas , “Adalet Hizmetleri Tazminat n n Art r lmas  tüm ve tüm Yarg  Emekçilerine E it 
ve Adil bir biçimde Ödenmesi” gibi somut tespitler mevcuttur. 
 
 Eylem ve Etkinlik Program m z n içerisinde her Kurumun kendi Öznel Sorunlar  üzerinden 
belirlenen Dilekçe Kampanyalar n n örgütlenmesi, e Kitlesel Giri  ve/veya Ç k lar n Organize 
Edilmesi, Kitlesel Bas n Aç klamalar  Yap lmas , Geni  Kat l ml  yeri Toplant lar n n Yap lmas , 
Ö len Yemekleri S ras nda Yemekhanelerde Bildiri Okunmas , örgütlü oldu umuz tüm yerlerinde 
Emekçilerin Sorun ve Taleplerini ifade eden Afi lerin as lmas , Toplu ve Kitlesel Etkinliklerin 
düzenlenmesi vb. farkl  faaliyetler yer alacakt r. 
 
 Bütünlüklü olarak yürütülecek olan tüm faaliyetlerin ard ndan, 11 ubat 2011 
tarihinde Merkezi bir Ankara Eyleminin ve Sonuç Al namamas  halinde 11 Mart 2011 
tarihinde 1 Tam Gün  B rakma Eyleminin hayata geçirilmesi Sendikam zca 
kararla t r lm t r. 
 

Sendikam zca detayl  bir biçimde olu turulan Mücadele Program , ayn  zamanda, bir E itim 
ve Örgütlenme Program yla da desteklenecek ve Merkez Yönetim Kurulumuzca sürekli olarak 
yap lacak olan de erlendirmeler Örgütümüzle ve Kamuoyuyla payla lacakt r. 
 
 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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03.11.2010 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Sosyal Güvenlik Kurumunun yeniden yap lanmas yla birlikte ba ta kamu emekçileri olmak 
üzere tüm toplum kesimlerinin sosyal güvenlik haklar  k s tlanm , sa l k hakk  paral  hale 
getirilmi tir.  S ra da Kamu Hastane birlikleri yasas  ile Devlet Hastanelerinin özelle tirilmesi vard r.  

Her gün bir yerinden patlak veren sosyal güvenlik politikalar n n SGK’n n kendi eksikleri ve 
yanl  uygulamalar n n faturas  ise Sosyal Güvenlik emekçilerine kesilmeye çal lmaktad r.   

Bir taraftan, Kamera, Turnike ve performans denetimleriyle çal ma ya am  18.yüzy l 
kölelik ko ullar na geri çekilirken, bir taraftan zaten yetersiz olan dinlenme ve e itim tesisleri 
ta eron irketlere kiraya verilmekte veya sat a ç kar lmaktad r. Kurumun kendine ya da kamuya ait  
onca e itim tesisi varken, SGK Ba kanl , görevde yükselme ve motivasyon ad  alt nda milyarlarca 
maliyetle be  y ld zl  otellerde e itimler düzenlemektedir. çilerin ve kamu emekçilerinin sigorta 
primleriyle al nan Kurum ta nmazlar  h zla “batan geminin mallar ” misali sat a sunulmakta, 
Kurum adeta “emlakç ”l k yapmaktad r.  

Di er taraftan, Atama, Görevlendirme ve mza Yetkililerinin belirlenmesi gibi konularda 
SGK yetkilileri taraf ndan “Liyakat” ilkesine uygun davran lmamakta, Kurum adeta Hükümetin 
kadrola mas n n bir arac  haline getirilmi  bulunmaktad r 

SGK Ba kanl nca, Görevde Yükselme ve Unvan De i ikli i Yönetmeli i de i tirilerek, 
45 SGK personeli "Kariyer" ve "Liyakat" lkelerine uygun olup olmad klar na bak lmaks z n SGK l 
Müdür Yard mc s  Kadrolar na atanm t r. Sosyal Güvenlik Çal anlar  bu atamalar n hangi mesleki 
kriterlere göre atand n  bilmek istemektedir. SGK Ba kanl nca ülkemizin dört bir yan nda 
aç lmakta olan Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine yap lan tüm atamalar kayg  
vericidir. Sosyal Güvenlik Merkezlerine Müdür olarak atananlar genellikle illerde AKP e raf na 
yak n çal anlardan belirlenirken, Sendikam z üyelerinin Önerilmemesi istenmektedir.. Memur 
kadrolar nda görevlendirilenler ise  iradeleri d nda cezaland r lmaktad r. 

Kimi dareciler, SGK Emekçilerini aç lacak olan Sosyal Güvenlik Merkezlerine 
göndermekle tehdit etmektedir. Özellikle emeklilik hakk n  elde etmi  olan SGK Emekçileri bu 
yöntemle s k s k kar  kar ya kalmakta, çal anlar yetkililerce sessiz sedas z Hükümete yak n 
oldu u ifade edilen “Yanda  Sendikalara” üye olmaya zorlanmaktad r. Özellikle metropol illerde 
Çal anlar n bir k sm n n görev yerleri iradeleri d nda de i tirilmektedir. Yeni kurulan sosyal 
güvenlik merkezleri ile sa l k sosyal güvenlik merkezlerine istek d  tayinler yap lmakta, kimi 
zaman bu uygulamalar sürgün halini almaktad r. zmir’de bir sosyal güvenlik çal an  üyemiz Dr. 
Hasan Fehmi Ünal 1 y lda 4 kez 2 er ayl k sürelerle il d nda görevlendirilebilmi tir. Soruyoruz: 
Bu insanlar n ailesi, çocuklar ,  toplumsal sorumluluklar  yok mu? Bu artlarda bu personelden nas l 
nitelikli kamu hizmeti sunmas  bekleniyor.  

Sosyal Güvenlik merkezlerinin personel kadrolar  kanunla belirlenmeli ve geçici 
görevlendirme ile emekçiler daha fazla ma dur edilmemelidir.  

Di er taraftan, Hizmet binalar n n bir ço unda fiziki imkanlar yetersiz, özellikle Fatura 
Kontrol ve Ar iv birimlerinde çal ma ko ullar  son derece kötü durumda, tüm SGK birimlerinde 
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Büro Emekçileri “Dosya Da lar n n” alt nda ezilmektedir. Emekli olan personelin yerine yeni 
personel istihdam edilmemesi ve yeni aç lan birimlerin personel ihtiyac  da, mevcut personel ile 
kar land ndan “i  yükü” giderek artmaktad r.  

Yap lmas  gereken, mevcut SGK Emekçilerinden ko ullar  uygun olanlar n Sosyal Güvenlik 
Kontrol Memurlu u ve Sosyal Güvenlik Uzmanl  gibi kadrolara öncelikle atanmas  ve böylece 
SGK Emekçilerine görevde yükselme olana n n sa lanmas d r. Bunun ard ndan SGK birimlerinde 
ihtiyaç duyulan di er kadrolara, ba ta memur kadrosu olmak üzere Aç ktan Atama yap larak 
personel aç  giderilmeli ve i  yükü hafifletilmelidir. 

Aksi takdirde SGK i yerlerinde saat ücreti 1 lira 25 kuru  kar l nda hukuk d  bir 
biçimde “zorunlu fazla mesai” yapt r lmas yla da, yetkililerin kendi koyduklar  “objektif ve adil 
olmayan kriterler” üzerinden “performans ödemesi” yap lmas  yoluyla da sorunlar çözülmeyecek, 
aksine giderek derinle ecektir. 

SGK yöneticileri taraf ndan “keyfi bir biçimde” yap lan “performans ödemesi” ve 
”turnike/performans denetimi ile bir taraftan SGK Emekçileri kar  kar ya getirilmekte, di er 
taraftan çal anlar n yasal haklar  olan mazeret izni, y l k izin ve hastal k izinlerini kullanmalar  
engellenmektedir.  Performans kriterleri SGK emekçilerinin yasal güvence alt nda olan ek ödeme, 
ikramiye ve fazla çal ma ücretlerinin ödenmesinde esas al narak ücretler güvencesiz hale 
getirilmektedir. 

Performans ödemesi alanlarla, almayanlar aras nda b rakal m dayan ma ili kilerini, var olan 
sosyal ili kiler dahi bozulmaktad r. SGK Emekçilerinin Performans Ödemesi yoluyla bölünmesi ve 
birbirine kar  rekabete zorlanmas  i  bar n  bozmaktad r.  

Esasen turnike ve performans denetimiyle hedeflenen; daha az personel, daha uzun çal ma 
süreleri, daha fazla i  yükü, daha az ücret ve hatta güvencesiz çal mad r. 

K l k k yafetinden, hizmet alan vatanda a sesleni ine, güler yüzlü, as k suratl  olu una, 
görev yapt  il ya da servisten, kulland  izin süresine, turnikeden giri  ç k  say s na kadar pek çok 
sübjektif kriter üzerinden çal anlar n denetlenmesi ça d d r ve kabul edilemez. 

Giri  kap lar na, yemekhane giri lerine kimi büyük komplekslerde servisler aras nda geçi  
noktalar na kadar manyetik kartl  giri  ç k  ve Turnike sisteminin tüm illerde merkezi olarak uygu-
lamaya konulmas  SGK’n n gündemindedir.  SGK Yetkililerine ve Yönetim Kurulu üyelerine 
soruyoruz: Sosyal güvenlik emekçilerinin ücretlerinde art  yap lmas , çal ma ko ullar n n 
iyile tirilmesi söz konusu olunca kaynak bulamayan SGK Yönetim Kurulu, s ra emekçilerin 
denetlenmesine gelince, Turnike sistemi için Trilyonlarca lira kayna  nas l ve nerden bulmaktad r.?  
Turnikelerin ihalesi hangi irketlere verilmi tir?  Bu kadar devasa yat r m SGK’n n hangi sorununu 
çözecek? 

Bu bir tercihtir. SGK Yönetim Kurulu da t pk  AKP Hükümeti gibi, tercihini yanda  e raf ve 
sermaye çevrelerinden yana yapmakta, emekçilerin, hak sahiplerinin talep ve beklentilerini 
görmezden gelmektedir. Yönetmelik de i ikliklerinde, halelerde, ta nmaz mallar n kiralanmas  ve 
sat  ya da kamula t r lmas  kararlar nda hiçbir SGK Yönetim Kurulu üyesinin muhalefet erhinin 
bulunmamas ; temsil ettikleri i , kamu emekçisi, emeklilere, sigortal  hak sahiplerine ihanetten 
ba ka nas l aç klan r? 
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Sendikam z ve Sosyal Güvenlik Emekçileri, olumsuz ve yetersiz ko ullar alt nda tüm 
sigortal lara nitelikli kamu hizmeti sunmak ve herkese e it ula labilir sosyal güvenlik hakk  için 
y llard r mücadele yürütmektedir. Yürütmeye de devam edecektir. 

Tüm bu politikalara, kölece çal ma ko ullar na kar  sosyal güvenlik emekçileri ve büro 
emekçilerinin örgütlü sendikas  olarak taleplerimizi kazanana kadar mücadelemizi sürdürece iz.  

SGK Yetkililerini bir kez daha uyar yoruz: 

SGK Emekçilerinin “performans” ad  alt nda birbirine kar  “yar t r lmas na” dayat lan 
sa l ks z ve kölece çal ma ko ullar na, turnike ve kamera denetimlerine, kadrola maya, usulsüz 
görevlendirmelere son verilmelidir.  yükünün giderilmesi için yeni kadrolu personel istihdam 
edilmeli, Fazla mesai ücretleri 5 kat na ç kar lmal , Ek ücretler artt r larak temel ücrete dahil 
edilmeli ve emekli maa na yans t lmal d r.  

nsanca Ya am, Güvenceli çal ma, grevli toplu sözle me için Aral k ve Ocak aylar nda tüm 
illerde, tüm i yerlerini eylem alan na çevirece iz. ubat ay nda Tüm Ülke Genelinden Ankara’ya 
gelece iz. Taleplerimiz kar lanmaz ise Mart ay nda hizmet üretiminden gelen gücümüzü 
kullanaca z. 

        

BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

4.11.2010 

 

BU  YER NDE ÜCRET ADALET  YOKTUR. 

MAL YE BAKANINI SÖZÜNÜ TUTMAYA DAVET ED YORUZ 

 

Maliye Bakan  taraf ndan geçti imiz günlerde “seçim de il büyüme bütçesi” olarak aç klanan 
2011 Bütçesi, söylenenin tersine faiz, rant ve silahlanma bütçesi olmaya aday bir bütçedir.  

Milli Gelir bölü ümündeki adaletsizli i giderecek,  ücretliler ve küçük üreticiler üzerindeki 
vergi yükünü hafifletecek, i sizli i önleyecek bir düzenleme öngörülmemekte, savunmaya, borç ve 
faiz ödemelerine ayr lan pay artt r lmaktad r. 

Maliye Bakanl , bütçeye gelir elde etmek için; tüm kamu kurum ve kurulu lar na ait e itim ve 
sosyal tesislerinin "sat ", ormanlar m z n alt n arama irketlerine/derelerimizin HES için büyük 
irketlere kiralanmas , KAMU emekçilerinin servislerini ücretli hale getirme çal malar , “VERG  

AFFI” vb. Yöntemlerle bütçeye gelir getirmeyi Amaçlarken, di er taraftan sadece stanbul Vergi 
Dairesi Ba kanl na ba l  birimlerin içerisinde yer ald  ye il plazaya ayda 629 milyar lira ödeyen 
bir yönelim içindedir. 

2011 Bütçenin gelir kalemlerini,  ücretlilerden al nan vergiler olu tururken,  vergi gelirlerinin 
%70’ini ise ücretliler ve yoksul kesimler üzerinde a r bir yük olu turan KDV, ÖTV gibi dolayl  
vergilerdir.  Oysa Sendikalar n y llard r talep etti i, asgari ücretin vergi d  b rak lmas , yoksulluk 
s n r n n alt ndaki ücretlerden al nan vergi gergilerin dü ürülmesi, temel hizmet ve g da 
maddelerinden KDV’nin kald r lmas , servet vergisi ve Faiz gelirlerinden al nan vergilerin 
artt r lmas  hedeflenmemektedir.  

2011 Bütçesinde ücretli Emekçiler, Kad nlar, Gençler, Küçük Üreticiler yoktur.  

Bütçeden Personele ayr lan pay 1990 y l nda %42 iken, 2011 Bütçesinde %23’tür.  Ücretlilerin 
milli gelirden ald klar  pay 1990 y l nda %10 iken, 2011 y l nda %6 olarak hedeflenmi tir. E itim, 
sa l k, sosyal güvenlik, alt yap  gibi temel kamu hizmetleri için ayr lan oranlarda her y l geriye 
dü mektedir. Gelir da l m  giderek ücretlilerin, küçük üreticiler ve yoksullar n aleyhine 
bozulmaktad r. 

Ekim 2010 itibariyle açl k s n r  860,18 lira, yoksulluk s n r  ise 2.801,88 lira olarak 
gerçekle mi tir. Maliye ekçilerinin ortalama geliri Uzmanlar için 2000 TL, Memurlar n ise 1200 – 
1500 TL aras ndad r.  

Son y llarda çok dü ük %’lik zamlar ile kar  kar ya b rak lan ve 5793 say l  kanunla di er 
kamu personelinin yararland  ek ödemeden yararlanamayan Maliye emekçilerinin maa lar  erimi  
ve yoksulluk s n r n n alt nda kalm t r.  

Maliye emekçilerinin yoksulluk s n r n n alt nda dü ük ücretle çal t r larak, vergi tahsilat n n 
artt r lmas  mümkün de ildir. 
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Maliye Bakanl  birimlerinde, “Kesintisiz Hizmet” uygulamas nda srar edilerek, çal anlar n 
yemek ve mola gibi ihtiyaçlar  gaspedilmektedir. 

Teknolojik geli meler sonucunda art k tüm Bakanl k birimlerinde bilgisayar kullan lmaktad r. 
Fiilen bilgisayar kullanan çal anlara bilgisayar kullan m ndan kaynakl  y pranma paylar n n 
ödenmesi ve personelin Veri Haz rlama Kontrol letmeni kadrosunun s navs z olarak verilmesi 
sa lanmal d r. 

Genel dari Hizmetler ve Yard mc  Hizmetler S n f nda görev yapmakta olan; Hizmetli, Bekçi, 
Güvenlik Görevlisi, oför vb. Kadrolar n çal ma ko ullar  dikkate al narak iyile tirici düzenlemeler 
yap lmal , Ek gösterge oranlar  genel idari hizmetler s n f ndaki oranlara ç kar lmal , bu kadrolardaki 
personel eksikli i giderilmelidir. 

Gelir daresi Ba kanl  Merkez Binas  ve D kap  Bilgi lem Merkezi Binas  ba ta olmak 
üzere birçok il ve ilçedeki “turnike ve kamera sistemi” uygulamas  cezaland rma yöntemi olarak 
kullan lmaktad r. 

E it e E it Ücret; ilkesi tamamen yok say larak, ayn  serviste ayn  masalarda/ayn  görev/ayn  
yetki ve sorumlulukla çal anlar aras nda yarat lan ücret adaletsizli i devam ettirilmekte, bakanl k 
emekçileri aras nda yeni yeni adaletsizlikler yarat lmaktad r. 

07 eylül 2010 tarihinde yap lan yeni ek Ödeme Düzenlemesiyle; Defterdar Yard mc lar , Grup 
Müdürleri, Gelir, Muhasebe, Muhakemat, Personel, Milli Emlak, Vergi Dairesi Müdürleri ile 
Malmüdürleri ve di er Müdürlerle, bunlar n Yard mc lar ndan sadece ve sadece 1 ve 2 Dereceli 
Kadrolarda bulunanlar n Ek Ödeme Oranlar  15 ila 40 Puan aras nda art r lm  bulunmaktad r. 

1 Kas m 2010 tarihinde Gelir daresi Ba kanl nda sadece Risk Analizi, Sistem Programlama 
ile Veri Ambar  Yönetim Birimlerinde çal an personelin ek ödeme oranlar  50 puan art r lm t r. 
Böylece, yöneticiler ile Ba kanl n performans denetim i lemlerini yürütecek birimde görevli 
denetmen, uzman ve uzman yard mc lar na ayl k olarak yakla k 90 TL ile 300 TL aras nda zam 
yap larak makiye emekçilerinin ücretleri aras ndaki adaletsizlik daha da derinle mi tir. 

Maliye emekçilerini gelirci/giderci olarak ayr t ran, ard ndan uzmanl k uygulamalar  ile ücret 
farkl l klar  yaratan Bakanl k yetkilileri, Maliye Bakanl nda görev yapan Onbinlerce Memuru, 
Yoklama ve cra Memurunu, Veri Haz rlama Kontrol Memurunu, Hizmetliyi, Bekçiyi, A ç y , 
Vergi, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerini, Gelir, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlar n , 1. 
Ve 2. Derece Kadroya sahip olmayan Müdür Yard mc lar n  bu düzenlemenin d nda tutarak, 
Hükümetin Ayr mc  ve Bölücü Politikalar na bir yenisini daha eklemi tir. 

Bir kez daha tekrarl yoruz ki, Maliye Bakanl na ba l  i yerlerinde ücret adaleti yoktur. 

Maliye bakan  sn Mehmet im ek’i bir kez daha “30 Mart 2010 tarihinde bize verdi i sözü 
tutmaya, emekçiler aras ndaki ücret adaletsizli ini gidermeye ça r yoruz. 

Bizler Maliye Emekçileri ve Örgütlü Sendikas  BES olarak;  

 Maliye Emekçileri Aras ndaki Ücret Adaletsizli inin Giderilerek E it e E it Ücret 
lkesinin Ya am Bulmas , 

 Ek Ödemelerinin Günün Ko ullar nda Art r lmas , Temel Ücret Kapsam na Al narak Emekli 
Ayl klar na Yans t lmas " 
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 Görevde Yükselmelerde "Kariyer" ve "Liyakat" ilkelerine uygun davran lmas ,  

 Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar ndan ve Kamera, Turnike vb. " nsan 
Haklar na" ve "Özel Hayat n Gizlili i Esas na" Ayk r  Sistemlerin Ortadan Kald r lmas ,  

 VHK  kadrolar n n talebi olan tüm personele s navs z verilmesi,  

 Yemek, Servis, Kre , Lojman gibi "Sosyal Haklardan" tüm "Büro Emekçilerinin E it ve 
Ücretsiz Olarak Yararland r lmalar "n n sa lanmas   

 657 say l  yasadaki i  güvencesini kald rmaya dönük de i ikliklerin geri çekilmesi   

Taleplerimiz gerçekle ene kadar Mücadeleyi yükseltece iz. 

nsanca Ya am, Güvenceli çal ma, grevli toplu sözle me için Aral k ve Ocak aylar nda tüm 
illerde, tüm i yerlerini eylem alan na çevirece iz. 

ubat ay nda Tüm Ülke Genelinden Ankara’ya yürüyece iz. 

Taleplerimiz kar lanmaz ise Mart ay nda hizmet üretiminden gelen gücümüzü kullanaca z. 

YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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17 Aral k 2010 
                Cuma 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 Kamuoyunca da bilindi i üzere; Büro Emekçileri Sendikas  Merkez Yönetim Kurulunun 
alm  oldu u Kararlar çerçevesinde, Örgütlü oldu umuz tüm Kamu Kurum ve Kurulu lar n n Temel 
Sorun ve Talepleri do rultusunda olu turdu umuz Mücadele Program  gere ince, her onbe  günde 
bir ülke genelinde yüzlerce yerinin önünde, Yemekhanelerinde vb. çe itli Eylem ve Etkinlikler 
gerçekle tirmekte ve 11 ubat 2011’de Ankara’da yapmay  planlad m z Eylemin ard ndan, 11 
Mart 2011 tarihinde kolumuzda Hayata Geçirmeyi Kararla t rd m z 1 Günlük  B rakma 
Eylemine do ru Kararl  Ad mlarla ilerlemekteyiz. 
 Yukar da bahsi geçen Eylem Program  gere ince sürdürülen Eylem ve Etkinliklerimiz 
özellikle SGK Ba kanl n  rahats z etmi  olacak ki; zmir ube Yönetim Kurulu Üyemiz SGK 
Emekçisi Ali R za ERO LU görev yapmakta oldu u Konak Sosyal Güvenlik Merkezinden 1 
ay süreyle Geçici Görevlendirme ad  alt nda Bay nd r Sosyal Güvenlik Merkezine, Bursa ube 
Yönetim Kurulu Üyemiz inasi TATAR ise Bursa il merkezinde bulunan Osmangazi Sosyal 
Güvenlik Merkezinden, Bursa’ya yakla k olarak 100 kilometre mesafede bulunan 
Mustafakemalpa a Sosyal Güvenlik Merkezine Sürekli Görevle Görevlendirme ad  alt nda 
Sürgün edilmi , ayr ca SGK Bursa l Müdürlü ü emrinde görev yapmakta olan 8 Üyemizle 
ilgili olarak ta dari Soru turma ba lat lm t r. 

Elbette ki; her iki ube Yönetim Kurulu Üyemizle ilgili olarak dari Yarg ya 
ba vuruda bulunulmu  olup, dari Soru turmaya tabi k l nan 8 Üyemizle ilgili olarak ta, 
Örgütsel Dayan mam z n gereklerinin yerine getirilmesi konusunda hiçbir aksamaya yer 
verilmeyecektir. 

Mücadele Program m z çerçevesinde her onbe  günde bir gerçekle tirilmekte olan Eylem ve 
Etkinliklerimizden biri de 3 Kas m 2010 Çar amba günü SGK Bursa l Müdürlü ü önünde 
hayata geçirilmi , yap lan Kitlesel Bas n Aç klamas nda Sosyal Güvenlik Emekçilerinin Sorun ve 
Talepleri ifade edilmi tir. 
 3 Kas m 2010 Çar amba günü gerçekle tirilen bu Eylemin hemen ard ndan SGK Bursa l 
Müdür Vekili kendisini, Bursa l Emniyet Müdürünün, Bursa Cumhuriyet Ba savc s n n, Bursa 
Valisinin ve hatta SGK Ba kan n n da üzerinde görerek, SGK Bursa l Müdürlü ü Binas  önünde 
Bas n Aç klamas  yap lmas n n “Yasak” oldu una karar vermi  ve Sosyal Güvenlik Emekçileri 
üzerinde adeta bir “Terör Dalgas ” estirmi tir. 

20 y ldan bu yana ülkemizin dört bir yan nda Fiili ve Me ru temelde kullan lan bir 
hakk n SGK Bursa l Müdür Vekili taraf ndan gasp edilmesine bir Emek Örgütü, bir S n f 
Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak elbette ki sessiz kalamay z. 

7 Aral k 2010 tarihinde zmir ve özellikle Bursa SGK l Müdürlü ü bünyesinde ya anan 
Sendikal Faaliyetlerimizin Engellenmesine Yönelik tutum; SGK Ba kan Yard mc s  Say n Fatih 
ACAR’a Genel Merkezimizce yaz l  olarak iletilmi , SGK nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  Say n 
Salim KAHRAMANO LU ile konu Genel Merkezimizce defalarca görü ülmü , tüm bu 
görü melere ve 4688 say l  Yasa ve konuya dair Ba bakanl k Genelgeleri ba ta olmak üzere, 
birçok iç hukuk hükmüne, konuya ili kin Yasal Düzenlemelere ra men, SGK Bursa l Müdür 
Vekili Say n Ramazan YILDIZ, BES Bursa ube Yönetim Kurulu Üyemizin Sürgününü geri 
almamakta ve 8 Üyemiz hakk nda sürdürülen dari Soru turmaya devam etmekte direnmi tir. 

Bunun üzerine; Genel Ba kan m z ve Genel E itim Sekreterimiz Bursa’ya giderek 8 Aral k 
2010 Çar amba günü Saat 16.30–18.00 aras nda KESK Bursa ubeler Platformu Dönem 
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Yürütmesinden Mücadele Arkada lar m z n ve BES Bursa ube Yönetim Kurulumuzun da kat ld  
uzun bir toplant da Say n SGK l Müdür Vekilinden “Hukuk Tan maz” tavr ndan vazgeçmesini, 
“Yürütülen dari Soru turmalara Son Vermesini” ve ube Yönetim Kurulu Üyemizin 
“Sürgününün Geri Al nmas n ” talep etmi tir. 

Say n SGK l Müdür Vekili bütün aç klamalar m za ra men, tüm Dostane Çözüm 
Önerilerimizi reddetmi  ve geri ad m atmayaca n  aç kça ifade etmi tir. Bunun üzerine konu 
SGK Ba kan Yard mc s  Say n Fatih ACAR’a ve SGK nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  Say n 
Salim KAHRAMANO LU’na tekrar iletilmi  ve konuyu görü mek üzere Say n Validen 
Randevu talep edilmi tir. 

Say n Valinin l d nda olmas  nedeniyle Say n Vali Yard mc s  Hüseyin EREN’le, Genel 
Ba kan m z, KESK Bursa ubeler Platformu Dönem Yürütmesinden Mücadele Arkada lar m z ve 
BES Bursa ube Yönetim Kurulundan temsili düzeyde kat l mla olu turulan bir Heyet taraf ndan 
SGK Bursa l Müdür Vekilinin Hukuk Tan maz tutumu konusunda bir görü me gerçekle tirilmi tir. 

Say n Vali Vekili Görü me s ras nda SGK l Müdür Vekilini telefonla arayarak 
konuya ili kin Dosya ile birlikte Valilik Makam na gelmeleri talimat n  vermi tir. 

Valilikte süren bu görü me s ras nda, SGK Bursa l Müdürlü ü Binas nda Sendikal Faaliyet 
yürüten Genel E itim Sekreterimiz lknur B LGEN Ba kanl ndaki ube Yöneticilerimizden 
olu an Heyete SGK l Müdürlü ü Özel Güvenlik Görevlilerince Müdahale edilmi , bu utanç verici 
durum derhal Say n Vali Vekiline iletilmi  ve ard ndan Genel Ba kan m z Ba kanl ndaki Heyet 
SGK l Müdürlü ü Binas na gelerek durumu yerinde tespit etmi tir. 

Avrupa Birli i Standartlar ndan ve Demokratik De erlerden Asla ve Asla Ödün 
Vermeyece ini her f rsatta ilan eden AKP ktidar n n, Say n Ba bakan n, Say n Çal ma ve 
Sosyal Güvenlik Bakan n n ve Say n SGK Ba kan n n emrinde görev yapmakta olan Say n 
SGK Bursa l Müdür Vekilinin “Demokrasi” den ne anlad  bizzat olay yerinde görülmü tür. 

2010 y l ndaki Türkiye’nin tüm Sayg de er Vatanda lar n  utand racak olan tablo aynen 
udur: bir tarafta Sendikal Hak ve Özgürlüklerini kullanmakta Direnen Onurlu Kamu Emekçileri, 

di er tarafta “Emir Kulu” olduklar n  ifade eden Özel Güvenlik Görevlileri. 
Olay öylesine utanç verici bir durumdad r ki; Ankara’dan gelen bir Sendika Merkez 

Yönetim Kurulu Üyesinin de içinde bulundu u Heyet, Polis ça r larak SGK Bursa l Binas ndan 
kap  d ar  edilmeye çal lmaktad r. 

SGK Bursa l Müdür Vekilinin Sendikal Faaliyetlerimizin Engellenmesi anlam na 
gelen bu tavr  10 Aral k 2010 Cuma günü, SGK Bursa l Müdürlü ü önünde yap lan Kitlesel 
Bas n Aç klamas yla Kamuoyuna duyurulmu tur. 

10 Aral k 2010 Cuma günü SGK Bursa l Müdürlü ü önünde yap lan Kitlesel Bas n 
Aç klamas n n ard ndan Bursa’dan ayr larak Ankara’ya dönen Genel Ba kan m z taraf ndan 
konu 13 Aral k 2010 Pazartesi günü Bursa Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve TBMM 
K T Komisyonu Üyesi Say n Abdullah ÖZER’e ve SGK nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  
Say n Salim KAHRAMANO LU’na iletilmi tir. 

Say n Abdullah ÖZER taraf ndan 14 Aral k 2010 Sal  günü TBMM Ba kanl na 
verilen Soru Önergesiyle SGK Bursa l Müdürlü ünde ya anan Sendikal Faaliyetlerin 
Engellenmesine yönelik tutum ve sorunlar TBMM Gündemine ta nm  bulunmaktad r. 

SGK Bursa l Müdür Vekili Say n Ramazan YILDIZ, olaylar n daha da olumsuz bir 
noktaya evrilmemesi için devreye giren Bursa Vali Vekili Say n Hüseyin EREN’in duruma el 
koymas na ve SGK Ba kanl n n 10.12.2010 tarihli yaz s na ra men, 14.12.2010 Sal  günü 
hem SGK nsan Kaynaklar  Daire Ba kan  imzal  yaz ya kendi talimat  do rultusunda 
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Hukuki Görü  olu turan Avukat A. Ayça BOZKURT imzal  yaz ya dayanarak olumsuz yan t 
vermi , hem de ayn  tarihte 26.11.2010 tarihinde yapm  oldu u Haks z ve Hukuka Ayk r  
Sürekli Görevlendirme i lemini Bursa ube Yönetim Kurulu Üyemiz Say n inasi TATAR’a 
tebli  etmi tir. 

Bursa Milletvekili Say n Abdullah ÖZER taraf ndan Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan nca cevapland r lmak üzere TBMM Ba kanl na verilen Soru Önergesinin cevab , 
Genel Merkezimizce de yak ndan takip edilecektir. 

Tüm bu geli melerin ard ndan 15 Aral k 2010 tarihinde Genel Ba kan m z  arayan 
Bursa Valisi Say n ahabettin HARPUT; konuyu kendilerinin de Hukuken inceletece ini ve 
gereken i lemlerin yürütülmesini takip edeceklerini ifade etmi lerdir. 

Bizler biliyoruz ki; Birle en ve Direnen Emekçilerin Örgütlü Mücadelesi önünde hiçbir 
engel a lmaz de ildir. 3 Kas m 2010 ve 10 Kas m 2010 tarihlerinde SGK Bursa l Müdürlü ü 
Binas n n önünde yapm  oldu umuz Kitlesel Bas n Aç klamalar nda yer ald  gibi, tüm ülke 
genelindeki SGK l Müdürlükleri önünde de ifade etmi  oldu umuz Taleplerimiz konusunda 
Mücadele etmeye de, Mücadele Arkada lar m za Sahip Ç kmaya da Kararl y z… 
 

Osman B ÇER 
Büro Emekçileri Sendikas  

Genel Ba kan  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
430 

BASINA VE KAMUOYUNA 

23.12.2010 

 

ÇSGB Müste ar  Birol Aydemir, 19 Aral k 2010 tarihli Radikal Gazetesinde yer alan 
aç klamas nda, i sizli in artmas n n KUR’un hatas  oldu unu belirterek, “ sizli in 1-2 puan  

KUR’un yetersizli inden kaynaklan yor. Mevcut çal anlar n çal ma usulleriyle etkin ve verimli 
istihdam hizmeti vermesi mümkün de il. in, i çinin pe inde ko acak memur KUR’da yok. 
Yeterli vas fta de iller” ifadelerini kullanm t r. 

Say n Müste ar n, esas olarak dünyada uygulanan neo-liberal sosyo-ekonomik politikalar n 
kaç n lmaz bir sonucu olan ve ülkemiz de ve birçok ülkenin en a r sorununa dönü en i sizli in 
faturas n  ‘iktidar  unutarak’ KUR çal anlar na kesmesi zamanlama aç s ndan oldukça 
manidard r. 

Ayn  tarihlerde, TES  genel kurulunda konu an Enerji Bakan  da” yapt m z ara t rmaya 
göre 8 saat içerisinde 2 sat 35 dk çal ld n  tespit ettiklerini, oysa yeri gelecek 16-18 saat 
çal lacak” diyor. 

Art k, Hükümet dü meye basm , gündemde Torba Yasa Tasar s  var. “En iyi savunma 
sald r d r”. Diyen Hükümetin bakanlar , bürokratlar  sald r  oklar n  emekçilere yöneltmi  durumda. 
Kamu çal anlar n n i  güvencesinin ortadan kald r lmas n , sözle meli ve güvencesiz esnek, 
performansa dayal  çal may  düzenleyen 657 say l  DMK’daki de i iklikleri, kölece çal ma 
ko ullar n , istihdam  te vik ad  alt nda sizlik Fonunun i verenlere pe  ke  çekilmesi, vergi ve prim 
borçlar n n aff n  düzenleyen torba yasa tasar s  geri çekilmelidir. 

Bilindi i üzere, esnek çal ma ad  alt nda ta eronla t rma giri imlerinin h z kazand , ‘torba 
yasalarla’ bunun altyap s n n haz rland  ve ulusal-uluslararas  tekellere ucuz emek pazar n n 
canh ra  bir ekilde yarat lmaya çal ld  günleri ya yoruz. Bu arada kamu istihdam  h zla 
özelle tirilmektedir. Nitekim, Say n Müste ar da yukar daki aç klamas n n hemen ard ndan 
‘ KUR’un hizmetlerinin yetersizli i nedeniyle rehberlik ve dan manl k hizmetlerini 
2011’den itibaren d ar dan alaca z.’ demektedir. 

KUR uzun zamand r bir sald r  alt ndad r. Kurum sistematik olarak a a lanmakta, çal an 
personel niteliksiz diye horlanmakta ve çok az say da çal an yla yaratt  muazzam emek yok 
say lmaktad r. Ancak bu yeni sald r  daha stratejik bir plan n parças  olarak ortaya ç kmaktad r. 

Nitekim Say n Müste ar n aç klamas n n mürekkebi kurumadan, iktidar n ‘gayr  resmi’ ama 
‘aleni yanda ’ medyas nda da  KUR’a yönelik sald r  ve iftiralar ba lam t r. 22 Aral k 2010 tarihli 
Sabah Gazetesinde “Kendilerine ‘ KUR’mu lar” ba l  alt nda gerçekleri çarp tan bir haber ve 
hemen yan  ba nda a r bir hakaret içeren eref O uz’a ait kö e yaz s yla strateji ad m ad m 
uygulanmaktad r.  Ayn  haberde, uluslararas  bir kurulu un Türkiye birimi olan Data Exper unvanl  
bir Özel stihdam Bürosu yetkilisinin KUR’un varl n  bo a ç karan aç klamalar na yer 
verilmesinin bir tesadüf olmad  a ikard r. 

Asl nda bu oyunlara al z. Bu oyunlar  Kamu letmelerinde, e itimde, sa l kta, ileti im 
alan nda y llar önce oynay p, Tütün fabrikalar n , Telekomu, okullar  ve hastaneleri kötüleyerek 
sa l n ve e itimin, kamu hizmetlerinin özelle tirilmesinin altyap s n  olu turdular. E itimi ve 
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sa l  ticarile tirerek, vatanda  mü teri yerine koydular. Kar h rs yla sa l k hizmeti satanlar, 
nsanlar  gereksiz ameliyatlarla kör etmeye, sakat b rakmaya ba lad lar. imdi de KUR’un 

sundu u hizmetlerin özelle tirilmesi için dü meye bas ld . Müste ar n sizli in faturas n  
“Niteliksiz KUR Personeline” kesmesinin ard ndan Kurumun temel hizmetleri 
özelle tirilerek“özel istihdam bürolar ” kurulmas  ve sizlik Sigortas  Fonundan istihdam 
bürolar na kaynak aktar lmas  hedeflenmektedir. 

Gerçeklerin bir nebze anla lmas  aç s ndan KUR’a ait baz  verileri k saca aç klama gere i 
duyuyoruz. 2009 y l nda 105 bin ki iyi i e yerle tiren KUR, 2010 y l  Ocak-Kas m aral nda ise 
143 bin ki iyi i e yerle tirmi tir. Yine, 2009 y l nda 472 bin ki iye i sizlik, 190 bin ki iye de k sa 
çal ma ödemesi yapm t r. Bu say  Ocak-Kas m 2010 aral nda s ras yla 300 bin ve 26 bin olarak 
gerçekle mi tir. Öte yandan, 2009 y l nda 213 bin ki iye, Ocak-Kas m 2010 aral nda ise 208 bin 
ki iye mesleki e itim verilmi tir. Bunlar n yan nda, KUR kad n ve gençlere yönelik projeler ba ta 
olmak üzere birden çok uluslararas  finansmanl  projeyi de hayata geçirmi , binlerce insan m z bu 
faaliyetlerden yararlanm t r. Ayr ca i letmelerde e itim seminerlerinden i  ve meslek dan manl  
faaliyetlerine kadar bir dizi çal mas n  da e  zamanl  olarak yürütmü tür. 

 KUR tüm bu çal malar n  yakla k 2700 personeliyle gerçekle tirmi tir. 20 y l  a k n 
süredir sadece üniversite mezunu personel alan Kurumumuzun mevcut personelinin 
yüzde 80’i üniversite mezunlar ndan olu maktad r. 

 Emekçileri vas fs z, yetersiz olarak de erlendiren, KUR çal anlar n n eme ini, 
onurunu hiçe sayan aç klamay  ve bu aç klaman n alt nda yatan zihniyeti de ifre etmeye 
devam edece iz.  

 KUR personelini niteliksiz olarak de erlendiren Müste ara sormak gerekir, Kuruma 
atad n z bürokratlar  hangi kariyer ve liyakat kriterlerine göre atad n z. 

 KUR çal anlar na yöneltilen a a lay c  ifadeleri reddediyoruz. Onurumuza sahip 
ç kaca z.  

 Bu aç klamas n n içeri ine ili kin hukuki süreci en k sa sürede ba lataca m z  
duyurmak istiyoruz.  

 Öte yandan, KUR’da idare, Genel Müdürlük birimlerinde çal an personeli tasfiye 
etme uygulamalar  ba latm t r. Geçti imiz Ekim ay nda 20 arkada m z kendilerinin 
haberi olmadan Ankara l Müdürlü ünde görevlendirilmi tir. Hiçbir altyap  
haz rlanmadan yap lan i lem sonucu bu arkada lar m z n baz lar n n gittikleri yerlerde 
hala oturacak bir sandalye ve masas  bile bulunmamaktad r. Bir yandan dare, bu 
uygulamayla çeli erek, Genel Müdürlük birimlerine aç ktan ve ba ka kurumlardan 
naklen personel almaya/atamaya devam etmekte, kadrola ma çal malar n  son h zla 
sürdürmektedir. 

Son dönemde KUR personeli içinde tedirginlik, huzursuzluk had safhaya ula m  
bulunmaktad r. Tüm bu sorunlar  idarenin ba  olarak KUR Genel Müdürü ile konu mak ve ortak 
bir çözüme varmak için BES olarak görü tük. Ancak taleplerimize hala bir yan t verilmedi. Gerek 
bu sorunlar  gerekse ba ta ek ödeme oranlar m z n art r lmas  olmak üzere özlük ve mali 
haklar m zla ilgili taleplerimize ili kin yeri Temsilcili imizin, Say n Genel Müdürle 
gerçekle tirece i 21 Aral k 2010 tarihli görü menin son anda iptal edilmesi manidard r. Çal ma 
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Sosyal Güvenlik Bakanl  ve Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl n n ek ödeme oranlar  ile 
KUR’un ek ödeme oranlar  aras ndaki e itsizlik gerekse yap lan ek ödemelerin unvana göre makul 

say lamayacak oranda dengesizlik içermesi sebebiyle Kurum çal anlar  aras nda uzun zamand r 
ciddi rahats zl k mevcuttur. Bu e itsizli in mevcut yasalar dahilinde çözümü mümkündür.  

TALEPLER M Z 

Ücretlilerden al nan vergi oranlar  dü ürülsün, temel g da ve hizmetlerden KDV kald r ls n, 
servet vergisi düzenlensin. 

Çal ma süreleri 7 saate dü ürülsün,  insan onuruna uygun bir ücret, güvenceli, kadrolu 
çal ma hakk  güvenceye al ns n. 

Ek ödemeler artt r larak temel ücrete dahil edilmesi ve emekli maa na yans t lmas , 

Y lda iki defa asgari ücret oran nda ödenen ikramiye tutar n n, Yönetim Kurulunca 
art r lmas n n sa lanmas n , 

Fazla mesai ücretlerinin ekonomik ko ullar dikkate al narak yükseltilmesini ve sözle meli 
personeli kadroya al nmas n  ve maddi ve özlük haklardan e it yararlanmas n , 

TALEP ED YORUZ…. 

Bask , y ld rma, a a lama ve i levsizle tirme politikalar na kar  KUR çal anlar  
EME NE, ONURUNA hep birlikte sahip ç kacakt r.  

 

 

BES MERKEZ YÖNET M KURULU a. 
Döndü Taka Ç nar 

Genel Sekreter 
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BASINA VE KAMUOYUNA         30.12.2010 
Her gün bir yerinden patlak veren sosyal güvenlik politikalar n n ve SGK'n n kendi eksikleri ve 
yanl  uygulamalar n n faturas  Sosyal Güvenlik emekçilerine kesilmeye, çal anlar bask  alt na 
al nmaya çal lmaktad r. 

Bir taraftan, Kamera, Turnike ve Performans Denetimleriyle çal ma ya am  19.yüzy l kölelik 
ko ullar na geri çekilirken, bir taraftan da, kötü çal ma ko ullar na, hak gasplar na kar  örgütlü 
mücadele eden sendikam z üye ve yöneticileri bask  alt na al nmaya çal lmaktad r.  

Anayasal Güvencelere, Uluslararas  Anla malara, 4688 say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  
Yasas nda say lan Yasal Güvencelere ra men, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl , hukuk 
tan maz tavr n  sürdürmeye devam etmektedir. ube Yöneticilerimize, yeri Temsilcilerimize ve 
Üyelerimize yönelik bask lar, sürgünler, soru turmalar, usulsüz görevlendirmeler yo un bir ekilde 
ya anmaktad r. 

zmir SGK l Müdürlü ünde ube Yöneticimiz Ali R za ERO LU Konak Sosyal Güvenlik 
Merkezinde görev yapmakta iken Bay nd r Sosyal Güvenlik Merkezi’nde; Alsancak Sosyal 
Güvenlik Merkezi yeri Temsilcimiz Metin ERÖZCAN Alsancak Sosyal Güvenlik Merkezi’nde 
görev yapmakta iken, Torbal  Sosyal Güvenlik Merkezi’nde; zmir SGK l Müdürlü ü yeri 
Temsilcimiz ükrü D NÇEL, Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl  zmir Sosyal Güvenlik l 
Müdürlü ü hukuk servisinde veri haz rlama kontrol i letmeni kadrosunda görev yapmakta iken, 
Bornova Sosyal Güvenlik Merkezi’nde görevlendirilmi , zmir yeri Temsilcimiz Dr. Hasan Fehmi 
Ünal Urfa’ya sürülmü tür. H z n  alamayan zmir SGK l Müdürü  ube Ba kan m z Ramis 
Sa lam’Hakk nda i yerinde ya anan sorunlarla ilgili bas n aç klamas  yapt  için suç duyurusunda 
bulunmu tur. 

Bursa SGK l Müdürlü ünde çal an Bursa ube Yönetim Kurulu Üyemiz inasi TATAR ise Bursa 
il merkezinde bulunan Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden, Bursa’ya yakla k olarak 100 
kilometre mesafede bulunan Mustafakemalpa a Sosyal Güvenlik Merkezine sürgün edilmi tir. Yine 
Bursa SGK l Müdürü taraf ndan 3 Kas m 2010 tarihinde yap lan Bas n aç klamam za kat lan 
üyelerimize ba lat lan soru turmalar ile ilgili olarak yap lan eyleme kat lan üyelerimiz hakk nda yeni 
bir soru turma ba lat larak, içinde Genel Ba kan m z n da bulundu u yöneticilerimiz hakk nda suç 
duyurusunda bulunulmu tur. 

 

Hatay Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü personeli ise uzun zamand r, mesai saatleri d nda ki isel 
e itimler gerekçe gösterilerek hafta sonlar  dahil zorunlu fazla mesai uygulamalar  ile ma dur 
edilmekte; ak amlar  2-3 saat ve hafta sonlar  6-8 saat süren bu e itimlere kat l m zorunlu k l narak 
kat lmayan personele hukuki dayana  olmayan bir ekilde disiplin soru turmalar  ba lat lmaktad r. 

Yine pek çok SGK l Müdürlü ü’nde çe itli konularda dilekçe veren ve talepte bulunan çal anlara 
kar  idari soru turmalar ba lat larak hak aramalar  engellenmeye çal lmakta, personel üzerinde 
bask  olu turulmaktad r. 

Di er taraftan, Kurumun kendine ya da kamuya ait onca e itim tesisi varken, SGK Ba kanl , 
görevde yükselme ve motivasyon ad  alt nda milyarlarca maliyetle be  y ld zl  otellerde e itimler 
düzenlemektedir. çilerin ve kamu emekçilerinin sigorta primleriyle al nan Kurum ta nmazlar  
h zla "batan geminin mallar " misali sat a sunulmaktad r.  
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Atama, Görevlendirme ve mza Yetkililerinin belirlenmesi gibi konularda SGK yetkilileri taraf ndan 
"Liyakat" ilkesine uygun davran lmamakta, usulsüz görevlendirmelerle Kurum adeta Hükümetin 
kadrola mas n n bir arac  haline getirilmi  bulunmaktad r. 

Hizmet binalar n n bir ço unda fiziki imkanlar yetersiz, özellikle Fatura Kontrol ve Ar iv 
birimlerinde çal ma ko ullar  son derece kötü durumda, tüm SGK birimlerinde Büro Emekçileri 
dosya da lar n n alt nda ezilmektedir. Emekli olan personelin yerine yeni personel istihdam 
edilmemesi ve yeni aç lan birimlerin personel ihtiyac  da, mevcut personel ile kar land ndan "i  
yükü" giderek artmaktad r. 

Yap lmas  gereken, mevcut SGK Emekçilerinden ko ullar  uygun olanlar n Sosyal Güvenlik Kontrol 
Memurlu u ve Sosyal Güvenlik Uzmanl  gibi kadrolara öncelikle atanmas  ve böylece SGK 
Emekçilerine görevde yükselme olana n n sa lanmas d r. Bunun ard ndan SGK birimlerinde 
ihtiyaç duyulan di er kadrolara, ba ta memur kadrosu olmak üzere Aç ktan Atama yap larak 
personel aç  giderilmeli ve i  yükü hafifletilmelidir. 

Aksi takdirde SGK i yerlerinde saat ücreti 1 lira 25 kuru  kar l nda hukuk d  bir biçimde 
"zorunlu fazla mesai" yapt r lmas yla da, yetkililerin kendi koyduklar  "objektif ve adil olmayan 
kriterler" üzerinden "performans ödemesi" yap lmas  yoluyla da sorunlar çözülmeyecek, aksine 
giderek derinle ecektir. 

SGK Yetkililerini buradan uyar yoruz: SGK Emekçilerini d layan, yok sayan bu uygulamalara 
kar  Sendikam z, Sosyal güvenlik emekçileriyle birlikte mücadele yürütmekte kararl d r. 

Sendika Yönetici ve Temsilcilerimize yönelik Kanun tan maz bask  ve y ld rma politikalar ndan, 
i yerlerinde uygulanan keyfiyet ve hak gasplar ndan, ayr mc  ve hukuk tan maz uygulamalar n za 
son verin. 

Aksi taktirde, SGK yetkililerinin yetkilerini a arak Sendika Yönetici ve Temsilcilerimize yönelik 
Kanun tan maz bask  ve y ld rma politikalar n , i yerlerinde uygulad klar  keyfi hak gasplar n , 
ayr mc  ve hukuk d  uygulamalar n  kamuoyuyla payla maya devam edece iz. Ta ki,  Kurum 
Ba kanl n n bu gayri insani ve gayri vicdan  uygulamalar na son verdi i, taleplerimizi kabul etti i 
güne kadar.  

Sendikal faaliyette bulunma hakk , yasal ve me ru bir hakt r. Ve bu hakk n kullan m n n 
engellenmeye çal lmas , örgütlenme hakk n  güvence alt na alan yasalar  ihlal etmek suçtur. 
Sendikal faaliyette bulunma ve örgütlenme hakk m z  ihlal eden kamu yetkilileri hakk nda, buradan 
Cumhuriyet Savc lar na suç duyurusunda bulunuyoruz. 

Sendika ube Yöneticilerimize, yeri Temsilcilerimize ve Üyelerimize yap lan bu keyfi ve yasa 
tan maz uygulamalar  protesto ediyoruz. Hukuk devleti ilkesine ba l l n gere i olarak, iradeleri 
d nda yap lan bu atamalar n bir an önce geri al nmas n  ve hukuk tan mayan Kurum Yetkilileri 
hakk nda gerekli i lemlerin yap lmas n  talep ediyoruz. 

 
BASKILAR B Z  YILDIRAMAZ 
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z 

BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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12 Ocak 2011 - Çar amba 

BASINA VE KAMUOYUNA 
KAMU EMEKÇ LER N N VE YOKSUL HALKIN BA INA GEÇ R LMEK STENEN 

TORBA YASAYA KAR I 
GÜVENCEL  ÇALI MA, NSANCA YA AM, 

BA IMSIZ DEMOKRAT K TÜRK YE YÜRÜYÜ Ü YÜRÜYÜ  KOLUMUZLA 
7 UBAT 2011’DE STANBUL’DAN ANKARA’YA DO RU YOLA ÇIKIYORUZ. 

 Bugün Türkiye’nin dört bir yan nda Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap yor ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine Torba Yasan n geri çekilmesi konusundaki Hakl  ve Me ru Taleplerimizi içeren 
Dilekçelerimizi faksl yoruz. 
 Kamuoyunca da bilindi i üzere; oldukça uzun bir süredir Maliye Emekçilerinin, Sosyal 
Güvenlik Emekçilerinin, Yarg  Emekçilerinin, Büro kolunda örgütlü tüm Emekçilerin Temel 
Sorun ve Taleplerini içeren farkl  Eylem ve Etkinlikleri her onbe  günde bir hayata geçiriyoruz. 
 Biz, Kararl  Büro Emekçileri olarak kendi kolumuzla ilgili Sorun ve Taleplerimiz 
üzerinden 11 ubat 2011’de ülke genelinden Ankara’ya gelecek olan Büro Emekçileriyle 
birlikte Ankara’da Merkezi bir Eylemi hayata geçirmeyi ve 11 Mart 2011’de ülke genelinde 
örgütlü oldu umuz tüm yerlerinde büyük bir Grevi gerçekle tirmeyi amaçlayan Mücadele 
Program m z  planlad m zda henüz ortada Torba Yasa diye bir gerçeklik yoktu. 

Ancak, u an Torba Yasa içerisinde bulunan “657’ye de, 657’de yap lmak istenen 
De i ikliklere de Hay r” diyen bir Emek Örgütü olarak, AKP’nin 29 Haziran 2010 tarihinde 
TBMM’ye getirdi i 657 say l  Yasa De i ikli i Kanun Tasar s yla ilgili çal malar m z  
Temmuz 2010’da ba latm  ve bu konuda ç kartt m z Yay nlar ve belirledi imiz Sendikal 
Politikalar çerçevesinde Bilgilendirme ve Ayd nlatma çal malar na da ba lam t k. 

Gelinen noktada, kendi kolumuzun Sorun ve Talepleri üzerinden belirledi imiz 
Mücadele Sürecini, Torba Yasaya kar  yürütülmesi gereken Birle ik ve Direngen bir 
Mücadele hatt n n önünü açmak ve ilerletmek üzere Torba Yasaya kar  planlanan ve 
yürütülen Mücadelelerle birle tiriyoruz. 

Bu a amada yap lmas  gereken; kendisine Emek Örgütüyüm, S n f Örgütüyüm, Mücadele 
Örgütüyüm diyebilen tüm Sendikalar n, Halk n ve Emekçilerin Sorun ve Taleplerine sahip ç kan 
Emek ve Meslek Örgütlerinin, Emek En Yüce De erdir diyebilen Siyasi Partilerin, tüm Emek ve 
Demokrasi Güçlerinin Birle mesi ve Direngen bir Barikat olu turmas d r. 

Tüm ube ve Temsilciliklerimize ve Kamuoyuna daha önceden aç klad m z gibi;            
7 ubat 2011’de stanbul’dan yola ç kacak olan “Güvenceli Çal ma, nsanca Ya am, 
Ba ms z Demokratik Türkiye Yürüyü ü Yürüyü  Kolumuz” Büro Emekçilerinin Temel 
Talepleriyle birlikte, öncelikle Torba Yasaya kar  tutumumuzu; stanbul, Gebze, Kocaeli, 
Yalova, Bursa, Bal kesir, Manisa, zmir, U ak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eski ehir 
güzergah ndan 11 ubat 2011’de Ankara’ya, Ba bakanl a ta yacakt r. 
 Biz Kamu Emekçilerine “Esnek ve Kurals z Çal may ” dayatan, son 8 y ll k iktidar  
döneminde yürüttü ü stihdam Politikas yla “Kadrolu Güvenceli Çal ma”y  adeta bir Hayal 
haline getiren, “Emeklilik” hakk m z  fiilen ortadan kald ran, Ücretlerimizi “Yoksulluk Ücretinin 
alt nda tutmay ” kendisine en temel Hedeflerden biri olarak belirleyen, “Sa l k ve Sosyal 
Güvenlik Hakk m z  t rpanlayan” ve uygulad  politikalarla ülkemiz Yoksullar n  adeta Dilenci 
haline getiren AKP ktidar na ve MF politikalar na Kar  Ankara’ya yürüyece iz. 
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 Yürüyü ümüzün Temel Amaç ve Hedefleri aras nda; Torba Yasan n geri çekilmesi, 
Kamuda Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar na son verilmesi, Turnike, Kamera 
vb. Denetim Mekanizmalar n n ortadan kald r lmas , Kesintisiz Hizmet, Zorunlu Fazla Mesai 
vb. Angarya Uygulamalar n n sonland r lmas , Siyasi Kadrola maya son verilmesi, Ücret 
Adaletinin sa lanabilmesi için “E it e E it Ücret” uygulamas n n ya am bulmas , Ek 
Ödemelerin Bütünlüklü olarak Art r lmas  ve Emekli Ayl klar na yans t lmas  gibi çok önemli 
Taleplerimiz yer alacakt r. 
 u anda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görü ülmesine devam edilen Torba 
Yasada yer alan Kamu Personel Rejimine ili kin de i iklikleri a a da ba l klar halinde 
s ralam  bulunuyoruz; 

1- Niteli i itibariyle ölçülmesi mümkün olmayan Kamu Hizmetleri alan na Performans 
Uygulamalar  getirilmekte ve Subjektif De erlendirmelerle Performansa Dayal  
Ücretlendirme Sisteminin dayanaklar  olu turulmaktad r. 

2- Kamu Emekçilerinin en temel taleplerinden biri olan Toplu Sözle me Hakk  
i levsizle tirilmektedir. 

3- Geçici Görevlendirme yoluyla, farkl  kurumlara görevlendirme, yani “Sürgün” yasal 
hale getirilmektedir. 

4- Görev yeri ve süresine ba l  kal nmaks z n “Ödünç Çal t rma” ve “Esnek Çal ma” 
hayata geçirilmektedir. 

5- Çal ma sürelerinin tespitinde kurumlara yetki verilerek, normalde bilinen “Mesai 
Saatlerinin”, idarelerce istenildi i gibi de i tirilmesinin önü aç lmaktad r. 

6- Kamuda tek istihdam ekli olarak “Uzmanl k” olarak öngörülmekte ve Uzman 
Kadrolar  Sözle meli hale getirilerek  Güvencesi ortadan kald r lmaktad r. 

7- kolumuzdaki pek çok Kamu Kurum ve Kurulu unun Merkez Te kilatlar nda Uzmanl k 
Kadrosu stihdam edilerek, Kamuda Uzmanl k Kadrosu d nda personel istihdam  
engellenmektedir. 

8- Kamu hizmeti odakl  “Kamu Emekçili i” yerine, Piyasa odakl  “Uzmanl k” sistemi 
getirilmektedir. 

9- Kurumlar n Te kilat Yasalar nda de i iklik yap larak “Kadrosu kald r lan Memurlar 
Havuza al nmakta”, “Kadro kald r ld nda ise, o kadroya ba l  olarak çal an 
personelin Kamu Göreviyle ba  kesilmektedir”. 

10-  Grev yasa n n çerçevesi geni letilerek; Sendikal Haklar ve Toplu Pazarl k Hakk  
ortadan kald r lmaktad r. 

11-  Kamu Yönetimi Politikalar n  belirleyen “Üst Düzey Personelin Özel Sektörden 
atanmas ” yoluyla, “Kamu Hizmetlerinin Yönetimi” Yanda  Sermaye çevrelerine 
ve Siyasi Kadrolara b rak lmaktad r. 
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12-  Kamuda Görevde Yükselmelerin Temel Belirleyenlerinden olan “Liyakat” ve 
“Kariyer” ilkeleri yok edilerek; Kurum içinde Görevde Yükselmenin önü 
kapat lmaktad r. Yani; t pk  ABD’de oldu u gibi, her dönem Hükümetle gelip, 
Hükümetle giden, iktidar n dünya görü üne paralel bir “Yönetici S n f ” 
yarat lmaktad r. 

 Kamuyu “Ticari letme”,  Kamu Hizmetlerini “Meta”, Vatanda  “Mü teri” olarak gören 
ve Kamu Emekçilerini de bu yönde Kamu Hizmeti Üreten ki iler olmaya zorlayan, Kamu 
Emekçilerine “Piyasa Ko ullar nda Güvencesiz Çal may ” dayatan bu Yasa Tasar s , özü 
itibar yla biz Kamu Emekçilerini “Köle” haline getirmeyi amaçlamaktad r. 

Bizler Onurlu Büro Emekçileri olarak; Kazan lm  Haklar m z n Gasp na ve Kölelik 
Dayatmalar na izin vermeyece iz, teslim olmayaca z! 

Emperyalist Politikalara, GATS Anla mas  hükümlerinin uygulanmas na, Sözle meli 
Kölelik Dayatmas na, güvencemizin Gasp na, Mezarda Emeklili e, Yoksulluk Ücretine, 
Esnek Çal maya, Performans Uygulamalar na, Kamera ve Turnike Denetimlerine, Ayr mc  
Politikalara, Ödünç Memurlu a, Angarya’ya, Siyasi Kadrola maya, Sa l k Hakk m z n Paral  
Hale Getirilmesine Kar : 

GÜVENCEL  ÇALI MA, NSANCA YA AM, 
BA IMSIZ DEMOKRAT K TÜRK YE YÜRÜYÜ Ü YÜRÜYÜ  KOLUMUZLA 

7 UBAT 2011’DE STANBUL’DAN ANKARA’YA DO RU YOLA ÇIKIYORUZ! 
Taleplerimiz kar lanana kadar, Hakl  ve Me ru Mücadelemizi Sürdürece iz. 

Yolumuz Aç k Olsun… 
 

YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z! 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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26 Ocak 2011 – Çar amba 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 Bugün Türkiye’nin dört bir yan nda Vergi Dairesi Ba kanl klar n n ve/veya l 
Defterdarl klar n n önünde Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap yor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine Torba Yasan n geri çekilmesi konusundaki Hakl  ve Me ru Taleplerimizi iletiyoruz. 
 Kamuoyunca da bilindi i üzere oldukça uzun bir süredir Maliye Emekçilerinin, Sosyal 
Güvenlik Emekçilerinin, Yarg  Emekçilerinin, Büro kolunda örgütlü tüm Emekçilerin Temel 
Sorun ve Taleplerini içeren farkl  Eylem ve Etkinlikleri her onbe  günde bir hayata geçiriyoruz. 
 Biz, Kararl  Büro Emekçileri olarak kendi kolumuzla ilgili Sorun ve Taleplerimiz 
üzerinden belirledi imiz Mücadele Program m z  aç klad m zda henüz ortada Torba Yasa diye bir 
gerçeklik yoktu. 

Ancak, u an TBMM Genel Kurulu Gündeminde Torba Yasa diye bir Gerçeklik var. 
Büro Emekçileri Sendikas  olarak; bu a amada yap lmas  gerekenin; kendisine Emek 
Örgütüyüm, S n f Örgütüyüm, Mücadele Örgütüyüm diyebilen tüm Sendikalar n, Halk n ve 
Emekçilerin Sorun ve Taleplerine sahip ç kan Emek ve Meslek Örgütlerinin, Emek En Yüce 
De erdir diyebilen Siyasi Partilerin, tüm Emek ve Demokrasi Güçlerinin Birle mesi ve Torba 
Yasa ad  alt nda ülkemiz Emekçilerine yönelen bu Sald r  Yasas  kar s nda Direngen bir 
Barikat olu turmas  oldu una inan yoruz. 

Torba Yasa; 12 Eylül 1980 Askeri Darbesinin nedeni olan 24 Ocak 1980 Ekonomik 
Kararlar ndan sonra ülkemiz Emekçilerine, Yoksullar na ve Ma durlar na yönelen belki de 
en kapsaml  sald r lardan birisidir. 

Bu nedenle daha dün, yani 25 Ocak 2011 Sal  günü, KESK taraf ndan Ankara’da 
TBMM önünde yap lmak istenen Bas n Aç klamas  için eski Emekli Sand  Genel Müdürlü ü 
önünden Yürüyü e geçen Kamu Emekçilerine Emniyet Güçlerince müdahalede bulunulmu , 
Mücadele Arkada lar m z, sokak ortas nda Polis iddetiyle kar la m t r.  

Buradan sesimizi yükseltiyor ve Ankara’daki Mücadele Arkada lar m z  yaln z 
b rakmayaca m z n bilinmesini istiyoruz. 

Unutulmas n ki; Kamu Emekçileri Mücadelesi 20 y ll k Fiili ve Me ru Mücadele 
Tarihinde a lmaz denilen birçok Barikat  a m  bir harekettir. 

 
BAKALIM TORBA YASANIN Ç NDE NELER VAR! 

Torba Yasayla; 
13- Niteli i itibariyle ölçülmesi mümkün olmayan Kamu Hizmetleri alan na Performans 

Uygulamalar  getirilmekte ve Subjektif De erlendirmelerle Performansa Dayal  
Ücretlendirme Sisteminin dayanaklar  olu turulmaktad r. Bu yöntemle, Kamu 
Emekçileri aras ndaki Dayan ma ili kileri ortadan kald r larak, Kamu 
Emekçilerinin birbiriyle Yar mas  amaçlanmaktad r. 

14- Kamu Emekçilerinin en temel taleplerinden biri olan Toplu Sözle me Hakk  
i levsizle tirilmektedir. 

15- Farkl  Kurumlara Geçici Görevlendirme yoluyla, Ödünç Memurluk ad  alt nda 
“Sürgün” yasal hale getirilmekte, Görev Yeri ve Süresine ba l  kal nmaks z n “Ödünç 
Çal t rma” ve “Esnek Çal ma” hayata geçirilmektedir. 
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16- Çal ma sürelerinin tespitinde kurumlara yetki verilerek, normal olarak bilinen “Mesai 
Saatlerinin”, idarelerce istenildi i gibi de i tirilmesinin önü aç lmaktad r.  

17- Kurumlar n Te kilat Yasalar nda de i iklik yap larak “Kadrosu kald r lan Memurlar 
Havuza al nmakta”, “Kadro kald r ld nda ise, o kadroya ba l  olarak çal an 
personelin Kamu Göreviyle ba  kesilmektedir”. 

18-  Grev yasa n n çerçevesi geni letilerek; Sendikal Haklar, Toplu Pazarl k Hakk  
yok edilmektedir. 

19-  Kamu Yönetimi Politikalar n  belirleyen “Üst Düzey Personelin Özel Sektörden 
atanmas ” yoluyla, “Kamu Hizmetlerinin Yönetimi” “Yanda  Sermaye” çevrelerine 
ve “Yanda  Siyasi Kadrolara” b rak lmaktad r. 

20- Kamuda Görevde Yükselmelerin Temel Belirleyenlerinden olan “Liyakat” ve 
“Kariyer” ilkeleri yok edilerek; Kurum içinde Görevde Yükselmenin önü 
kapat lmakta, yani; t pk  ABD’de oldu u gibi, her dönem Hükümetle gelip, Hükümetle 
giden, iktidar n dünya görü üne paralel bir “Yönetici S n f ” yarat lmaktad r. 

21- Genel Seçimlerden sonra, 1 Ocak 2012’de yürürlü e girecek olan Genel Sa l k 
Sigortas  Yasas  kapsam nda, Gelirinin %12,5’unu GSS Primi olarak ödemeyen 
tüm yurtta lar n, Sa l k Hizmetlerinden yararlanmas  engellenmektedir. 

22- Asgari Ücret Ya  s n r  16’dan 18’e ç kart lmakta ve böylece 250 bin Gencimizin 
ayda 85 TL daha dü ük Ücret almas n n yolu aç lmaktad r. 

23- “K smi Süreli”, ya da, “Ça r  Üzerine Çal an”lar n Ayl k Sigorta Primlerinin 30 
gün olarak yat r lmamas  halinde Sa l k Hizmetlerinden yararlanmas n n önü 
kapat lmakta, ancak, kendilerinin arada kalan gün say s  kadar GSS Primi 
ödemeleri halinde Sa l k Hizmetlerinden yararlanmalar  amaçlanmaktad r. 

24- Mesleki E itim gören Ö rencilerimizin Staj yapabilece i yeri Baraj  olarak 
bilinen yeri Çal an Say s  20’den 5’e dü ürülmekte ve böylece Çocuklar m z n 
Sömürülmesi yasal hale getirilmekte, üstelik halen onlara ödenen Asgari Ücretin 
2/3’si oran  1/3’e indirilerek verenlere daha da Ucuz Emek Gücü sunulmaktad r. 

25- 18-29 Ya  Aras  Erkek ve 18 Ya  üstü Kad n çal t ran verenlere “ stihdam 
Te vi i” ad  alt nda kaynak aktar lmakta, bu durumdaki çal anlar n SGK 
Primleri sizlik Fonundan kar lanmaktad r. Böylece; Patronlar n SGK Primi 
ödeme s k nt s  ortadan kald r ld  gibi, 30 Ya  üzerindeki Emekçilerin i ten 
at lmalar n n da önü aç lmaktad r. Üstelik; sizlik Fonu, yani çilerin siz kald  
zaman yararlanmalar  için olu turulan Fon, Patronlar lehine kullan lacak, 
Sermayeye bir de bu biçimde Kaynak aktar lacakt r. 

26- lk i e ba lamada “Deneme Süresi” 2 aydan 4 aya ç kart lmakta ve bu sayede 
özellikle y lda 4-5 ay süreyle çi çal t ran Turizm Sektöründe tam bir Sömürü 
Düzeni kurulmaktad r.  
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27- Denkle tirme Uygulamas  ad  alt nda çilere günde 11 Saat süreyle Çal ma 
dayat lmakta ve Fazla Mesai Ücreti ödemesi de ortadan kald r lmaktad r. 

28- “Sicil” yerine “Disiplin” kavram  getirilerek, Hükümetin emrine biat eden Kamu 
Emekçileri olu turulmaya, Yanda  Sendikalar n örgütlenmesinin önü aç lmaya 
çal lmaktad r. 

29- Vali ve Kaymakamlar n Üst Disiplin Amiri olmalar  sa lanmakta, böylece “ben 
Hükümetin Valisiyim” diyebilen “Hükümet Memurlar na”, Kamu Emekçilerinin 
Kaderi Teslim edilmek istenmektedir. 

30- Yakla k 70 bin çinin Kaderiyle oynanmakta ve S n f Karde lerimize Norm 
Kadro Fazlas  ad  alt nda, Sürgünler dayat lmaktad r. 

 Mücadelemizin Temel Amaç ve Hedefleri aras nda; yukar da bahsi geçen Torba 
Yasan n geri çekilmesi, Kamuda Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar na son 
verilmesi, Turnike, Kamera vb. Denetim Mekanizmalar n n ortadan kald r lmas , Kesintisiz 
Hizmet, Zorunlu Fazla Mesai vb. Angarya Uygulamalar n n sonland r lmas , Siyasi 
Kadrola maya son verilmesi, Ücret Adaletinin sa lanabilmesi için “E it e E it Ücret” 
uygulamas n n ya am bulmas , Ek Ödemelerin Bütünlüklü olarak Art r lmas  ve Emekli 
Ayl klar na yans t lmas  gibi çok önemli Taleplerimiz yer almaktad r. 
 30 Mart 2010 tarihinde Sendikam z Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu u “Söz”ü hala 
tutmayan, Maliye Emekçileri aras ndaki “Ücret E itsizli ini Ortadan Kald rmayan”, “Ücret 
Adaletini Sa lamayan” Say n Maliye Bakan na da, Mücadelemizin süreklili i kar s nda, vermi  
oldu u “Söz”ü tutmak zorunda kalaca  günün yak n oldu unu buradan bir kez daha hat rlat yoruz. 
 Kamuyu “Ticari letme”,  Kamu Hizmetlerini “Meta”, Vatanda  “Mü teri” olarak gören 
ve Kamu Emekçilerini de bu yönde kamu hizmeti üreten ki iler olmaya zorlayan, Kamu 
Emekçilerine “Piyasa Ko ullar nda Güvencesiz Çal may ” dayatan bu Yasa Tasar s , özü 
itibar yla biz Kamu Emekçilerini “Köle” haline getirmeyi amaçlamaktad r. 

Bizler Onurlu Büro Emekçileri olarak; Kazan lm  Haklar m z n gasp na ve Kölelik 
Dayatmalar na izin vermeyece iz, teslim olmayaca z… 

Emperyalist politikalara, GATS Anla mas  hükümlerinin uygulanmas na, Sözle meli 
Kölelik dayatmas na, güvencemizin gasp na, Mezarda Emeklili e, Yoksulluk Ücretine, 
Esnek Çal maya, Performans Uygulamalar na, Kamera ve Turnike Denetimlerine, Ayr mc  
Politikalara, Ödünç Memurlu a, Angaryaya, Siyasi Kadrola maya, Sa l k Hakk m z n Paral  
Hale Getirilmesine Kar : 

Taleplerimiz kar lanana kadar, Hakl  ve Me ru Mücadelemizi Sürdürece iz. 
Yolumuz Aç k Olsun… 
 
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z! 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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18.02.2011 

 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Hemen hemen her gün Gazete Sayfalar nda irili ufakl  Olumsuz Haberlerle yer alan ve 
hemen hemen her ak am Televizyonlar n Ana Haber Bültenlerinde Vatanda lar n u rad  Hak 
Kay plar  ve Ma duriyetlerle gündeme gelen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yine Gazete 
Haberlerinin ve Televizyonlar n Ana Haber Bültenlerinin hat r  say l r bir bölümünde yer 
alacak türden bir olumsuzlukla Türkiye’nin Gündemine girmeye aday durumda. 

Sosyal Güvenlik Kurumunun bu kez Gündem olu turacak olan tutumu k saca 
a a daki ekilde özetlenebilir. 

1- Sosyal Güvenlik Kurumunun Ankara S hhiye’de bulunan ve “Beyaz Saray” olarak 
adland r lan Binas n  21 Aral k 2010 tarihinde Kanalizasyon Suyu basm t r. 

2- Bu olay 22 Aral k 2010 tarihli birçok Gazetede yer alm t r. 

3- Bunun üzerine CHP K rklareli Milletvekili Say n Av. Turgut D BEK taraf ndan 22 
Aral k 2010 tarihinde Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Say n Ömer D NÇER 
taraf ndan cevapland r lmak üzere TBMM Ba kanl na hitaben bir Soru Önergesi 
verilmi tir. 

4- Bahse konu “Soru Önergesi” üzerine Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Say n 
Ömer D NÇER imzas yla verilen Cevaplar ve bu Cevaplarda yer alan Olaylar n 
Aç klanma Biçimi Gerçekçi ve Kabul Edilebilir de ildir. 

Zira; 

1- KLV n aat Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. ti. AKP Mardin K z ltepe Yüceli 
Beldesi Belediye Ba kan Aday  olarak 29 Mart 2009 tarihinde yap lan Yerel 
Seçimlere kat lan, ancak, Seçimi Kazanamayan Mehmet Mesut ÖRNEK’in de 
ortaklar  aras nda yer ald  bir irkettir. 

2- Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  taraf ndan verilen Cevap ekinde yer alan 
Listenin Kontrolünden de anla labilece i üzere, KLV n aat Taah. Mad. Tic. ve 
San. Ltd. ti. “Beyaz Saray” olarak an lan Binan n Onar m  için haleye 
kat lan Firmalar aras nda “En Dü ük Fiyat  Veren Firma De il”dir. 

3- Binan n Onar m halesi yap l rken “Kanalizasyon ve Altyap  Sistemi” hale 
Kapsam  d nda tutulmu tur. 

4- Bu nedenle Binan n Onar m lemleri ba lad ktan sonra ve Onar m lemleri 
sürmekte iken Kanalizasyon ve Altyap  Sistemi çökmü tür. 

5- Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  Say n Ömer D NÇER taraf ndan verilen 
Cevaplarda aç kça vurguland  üzere “Binan n Kesin Kabulü Yap lmadan” Bina 
Hizmete aç lm  ve burada Kamu Hizmeti üreten SGK Emekçileri binbir 
güçlük ve zahmete katlanmak zorunda b rak lm , ma dur edilmi tir. 
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6- Kesin Kabulü yap lmayan, yer yer Onar m lerinin dahi devam etmekte oldu u bir 
Kamu Binas n n Hizmete Aç lmas  ve orada Kamu Hizmeti üreten Kamu 
Emekçilerinin toz, toprak içinde, Sa l ks z Bir Ortamda çal mak zorunda 
b rak lmalar  makul ve anla labilir bir davran  olmasa gerektir. 

7- Kesin Kabulü yap lmayan bahse konu “Beyaz Saray” Binas n n Onar m hale 
Bedeli 5.321.000 TL’dir. %10 Ke if Bedeli Art  Dahil Ödenmesi Gereken miktar 
olan 5.852.683 TL’den, 5.652.683 TL’si yani Toplam Bedelin yakla k %95’i SGK 
Ba kanl  taraf ndan KLV n aat Taah. Mad. Tic. ve San. Ltd. ti. ödenmi tir. Bu 
husus bizzat Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan  taraf ndan verilen Cevaplarda 
yer almaktad r. Bu tutumun “Kamu Yarar ” ve “Hizmetin Gere i” gibi 
Kamusal Hizmetin Temel Prensipleri aras nda yer almakta olan lkelerle ne 
kadar ba da makta oldu u Kamuoyunun takdirlerindedir. 

8- Binan n Onar m halesinin yap l p, halenin KLV n aat Taah. Mad. Tic. ve San. 
Ltd. ti. verilmesinin ard ndan, Onar m lemleri sürmekte iken, Kanalizasyon ve 
Altyap  Sisteminin çökmesi ve bu durumun Bas nda yo un bir biçimde yer almas  
üzerine, yeniden, Kesin Kabulü yap lmayan bahse konu Kamu Binas n n Onar m  
amac yla, ikinci bir hale Aç larak, 24-25-26 Aral k 2010 tarihlerinde Geceli 
Gündüzlü yürütülen çal malar sonucunda Kanalizasyon ve Altyap  Sistemi 
onar lm t r. 

9- Her ne kadar aç lan ikinci bir hale yoluyla Beyaz Saray olarak bilinen Binan n 
Kanalizasyon ve Altyap  Sistemi onar lm sa da, Bina içinde, halen P MA  
borulardan (Pis Su Borusu) s z nt lar n devam etmekte oldu u ve tuvalet 
tavanlar ndaki pis su borular ndan, tuvalete giren personelin ve/veya vatanda lar n 
ba na pis su s z nt s  oldu u, orada görev yapan SGK Emekçileri taraf ndan 
aç kl kla ifade edilmektedir. 

10- A Blokta yer alan Yemekhanenin Temiz Su Borular  de i tirilmedi inden bu blokta 
yer alan 4. Kattaki Büro ve Servislere su s z nt s  halen devam etmektedir. 

11- D Blok Çat s  tam olarak onar lmad  için bu bölümde bulunan Büro ve Servislerin 
tavanlar ndan s z nt lar halen devam etmektedir. 

12- Gerek 9, gerek 10 ve gerekse 11. Maddelerde bahsi geçen Sorunlar n ve 
Olumsuzluklar n halen ya anmaya devam etti i bizzat yerinde yap lmas  olas  bir 
Tespit Çal mas yla görülebilecek ve SGK Emekçilerinin ne kadar Sa l ks z bir 
Ortamda Çal maya Mahkum edildi i Kan tlanabilecek bir durumdad r. 

Yukar dan a a ya k sa ve basit maddeler halinde ifade etmi  oldu um hususlardan da 
anla laca  üzere; SGK Ba kanl n n yönlendirmesi üzerine, Çal ma ve Sosyal Güvenlik 
Bakan  Say n Ömer D NÇER taraf ndan, CHP K rklareli Milletvekili Say n Av. Turgut 
D BEK’e verilen Cevaplar özü itibar yla gerçekleri yans tmamaktad r. Kamuoyunun 
Bilgilerine Sayg  ile Sunulur… 18.02.2011 

  

Osman B ÇER 
Genel Ba kan 
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     25.02.2011 

 

VERG  HAFTASI ALDATMACASINA HAYIR… 
MAL YE EMEKÇ LER  ARASINDAK  ÜCRET ADALET N  SA LAMAYAN, 

B R YILDAN BU YANA VERM  OLDU U SÖZÜ TUTMAYAN 
SAYIN BAKAN NEY  KUTLAMAMIZI BEKL YOR? 

 
2005 y l  IMF Kredi Dilimlerinin önünün aç lmas n n birinci art , u anda faaliyetlerinin be inci 

y l n  geride b rakt m z Gelir daresi Ba kanl n n kurulmas  idi. 
Bu yasa sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Vergi ve Maliye Politikalar  Gelir daresi 

Ba kanl  arac l yla MF’ye teslim edilecek, Maliye Emekçileri ise “Uzman” olan ya da olmayan 
personel olarak ikiye bölünecek, birbiriyle kar  kar ya getirilecek, Çal ma Bar n n en temel 
art  olan Birlikte Üretme ve Dayan ma ili kilerinin yerini Rekabet ve Yar ma gibi Ayr mc  

Uygulamalar alacakt . 
Ülkemizde halen Adil bir Vergi Sistemi mevcut de ildir. Ki i ya da Kurumlar n Gelirleriyle 

do ru orant l  bir Vergilendirme ve Tahsilat Sistemi halen olu turulamam t r. Bu ülkenin Vergi 
Gelirlerinin yakla k 2/3’si Dolayl  Vergilerden olu maktad r. Yani Bütçeye giren Vergi 
Gelirlerinin büyük bir k sm  KDV, ÖTV, Ö V vb. gibi herkesten ayn  oranda tahsil edilen vergiler 
ve TEKEL Maddeleri üzerinden elde edilen Gelirlerle olu maktad r. 

Dolays z Vergi olarak bilinen, yani, direkt olarak Vergi Mükelleflerinden Tahsil Edilen Gelirler 
k sm na bakt m zda da Büyük Sermaye Kesimlerinin Vergilendirilmesinin Temel Dayana  olan 
Kurumlar Vergisi Kanununun, esasen, Sermaye lehine bir stisna ve Muafiyetler Zinciri 
Düzenlemesinden ibaret oldu unu aç kça görebiliyoruz. 

AKP ktidar nca TBMM’den geçirilen Torba Yasa içerisindeki Vergi Borçlar n n Tahsilat  ve 
Tasfiye edilmesine ili kin hükümlere bak ld nda da esas olarak Esnaf ve Zanaatkarlar n de il, 
Büyük Sermaye Gruplar n n ve Yerel Yönetimlerin birikmi  olan Vergi Borçlar n n tasfiye 
edilmesinin hedeflendi i aç kça görülebilmektedir. 

T SK’in internet sitesinde hala yay nlanan Prof. Dr. ükrü KIZILOT’un haz rlam  oldu u 
Sunumun küçücük bir bölümü Torba Yasa içerisinde yer alan Vergi Borçlar n n Tahsilat na ili kin 
hükümlerin neyi amaçlad n  aç kça göstermektedir. 1000 TL’lik Vergi Kaçakç l  Suçunu i leyen 
ki iye verilen 3000 TL Vergi Cezas  ve 600 TL Faizden olu an 4600 TL’lik Kamu Alaca , bu yasa 
çerçevesinde sadece ve sadece 700 TL’lik bir ödeme ile kapat l yor. Suç ortadan kalkm  say l yor. 

Vergi Kaçakç s  olan ki i hem 3900 TL Kara geçiyor, hem de herhangi bir Adli Yapt r mla 
kar la ma riskinden kurtuluyor. 

Peki Vergisini, Sosyal Güvenlik Primini, Vergi ya da dari Para Cezalar n , Elektrik Paras  
Borçlar n , Organize Sanayi Bölgelerinde Mal ve Hizmet Üreten verenlerden Elektrik, Su ve 
Do algaz bedellerini, Gümrük Vergisini, Ba l  Bulundu u Odalara olan Aidat Borçlar n  zaman nda 
ödeyen Yurtta lar m za ne reva görülüyor. Aç kça bir “Hiç”. 

Bu ve benzeri düzenlemeler, Vergisini, Elektrik Su ve Do algaz Paras n , Sosyal Güvenlik 
Primini zaman nda ödeyen yurtta lar m z  aç kça cezaland r yor. 
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Bu nedenle, bu ülkede, Vergi Kaç rmak, Sosyal Güvenlik Primlerini zaman nda Ödememek, 
Elektrik, Su, Do algaz Paralar n  ödemeden beklemek ve bunlar n hepsine birden bir “Af” 
gelmesini beklemek me rula yor. 

Bu ve benzeri düzenlemeler nedeniyle Vergi Daireleri, SGK Birimleri, Belediyeler, TEDA  vb. 
i yerlerinde çal anlar, böylesi düzenlemelerin TBMM’den geçmesinin ard ndan, Geceli-Gündüzlü 
çal maya, Hafta Sonu, Bayram Tatili gözetmeden Hizmet Üretmeye ve TBMM’den ç kan bu ve 
benzeri yasalar n bedelini ödemeye mahkum ediliyor. 

ktidarlar taraf ndan yürürlü e konulan bu ve benzeri Yasalar nedeniyle olu an yükü 
kar l nda Çal anlara herhangi bir Ek Ücret, Fazla Mesai vb. ödenmiyor. 

Bu ve benzeri düzenlemeler, hele ki, bir Seçim Öncesinde yap l rsa, Yapanlar n ktidar n  
Muhkemle tiriyor, yani Sa lamla t r yor. 

Herkes taraf ndan bilindi i gibi; “Su-i Misal Misal Olmaz”, yani “Kötü Örnek, Örnek 
Olmaz” diye bir Atasözü vard r. 

Ancak günümüzde bu Atasözü geçerlili ini kaybetmi tir. Çünkü, art k “Kötü Örnek”, “ yi” 
olarak de erlendirilebilir bir niteli e büründürülmü tür. 

AKP kendi iktidar n  Muhkemle tirmek, Sa lamla t rmak ve Kal c la t rmak üzere Emekçileri 
yok sayan düzenlemelerinde içinde yer ald  bu Torba Yasay  TBMM’den geçirirken, Muhalefet 
Partilerini de Vergi Borcu, SGK Prim Borcu, Elektrik, Su vb. Kamusal Borçlar  olan vatanda larla 
kar  kar ya getirerek, onlar n TBMM’de fazlaca muhalefet etmelerini engellemeyi bir strateji 
olarak önüne koydu ve ba ard . 

AKP Referandum sürecinde “Darbe Kar tl ” üzerinden yaratt  bir demagoji ve bas nçla 
“Muhalifleri” bast rm t , Torba Yasa döneminde de, benzer bir biçimde kulland , “Vergi, SGK, 
Elektrik, Su vb. Borçlar n Aff , Memurlara bol bol Ücretsiz zin, Üniversite aff ” gibi 
Argümanlarla “Muhalefeti” etkisizle tirdi. 

Etkisizle meyenleri, yani; KESK’i, D SK’i, TMMOB ve TTB’yi ise 3 ubat 2011’de 
Ankara’da her zaman oldu u gibi bilinen Klasik Yöntemle, Jopla, Panzerle, Gaz Bombas yla 
da tt . 

çinde bulundu umuz “Vergi Haftas ”nda Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK’e ve Gelir 
daresi Ba kan  Say n Mehmet K LC ’ye soracak sorular m z var. Bugün bunun için 

biraraday z. 

MD  SORUYORUZ: 
 Size göre Türkiye’de Vergi Adaleti var m d r? 
 Gelir daresi Ba kanl n n olu turulmas n n ard ndan geçen yakla k 6 y ll k süreçte 

ülkemizin özellikle “Dolays z Vergi Gelirleri Artm ” m d r? Yoksa Bütçe Gelirlerinin 
büyük bir k sm  yine “Dolayl  Vergi Gelirlerinden mi Olu makta”d r? 

 5345 say l  Yasan n yürürlü e girdi i 2005 y l  May s ay ndan bu yana, Mali aç dan 
Denetlenen Ki i, Kurum, irket vb. Say sal ve/veya Oransal bir Art  var m d r? 

 Maliye Bakanl  ve Gelir daresi birimlerinde görev yapmakta olan Maliye Emekçilerinin 
“Uzman” olanlar ve olmayanlar diye ayr t r lmas , hala ayn  masalarda, ayn  i i yapan 
Maliye Emekçileri aras nda yakla k olarak “700 TL Ücret Fark n n” yarat lmas  
“Adalet”, “E itlik” ve “Hakkaniyet” lkelerine Uygun mudur? 
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 30 Mart 2010 tarihinde, Makam Odan zda Büro Emekçileri Sendikas  Merkez 
Yönetim Kuruluyla yapm  oldu unuz görü mede “Uzman” olan personelle olmayan 
personel aras ndaki “Ücret Makas n ” daraltmaya dair vermi  oldu unuz “Söz”ü 
hat rl yor musunuz? 

 Neden Uluslararas  Sözle melerde ve Anayasam zda yer almakta olan “E it e E it Ücret” 
lkesine uygun davranm yorsunuz? 

 Maliye Emekçilerinin Ücretlerinin “E itlenebilmesi, en az ndan Ücret Makas n n 
Daralt lmas  için Düzenleme Yapmaya” “Söz” vermenizin ard ndan yapm  oldu unuz 
iki ayr  Ek Ödeme Düzenlemesiyle mevcut “Ücret Uçurumunu” daha da 
derinle tirdi inizin fark nda m s n z? 

 Di er Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Veri Haz rlama Kontrol letmeni (VHK ) 
Kadrolar  S navs z olarak verilmekteyken, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi 
Ba kanl nda S nava tabi k l nmas n n nedeni nedir? 

 Vergi Haftas  Etkinlikleri çerçevesinde tüm Maliye Emekçilerine bir Brüt ayl klar  
tutar nda kramiye vermeyi hiç dü ündünüz mü? 

 Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda uygulamaya konulan Performans Esasl  
Yönetim Modeli, Temel nsan Hak ve Özgürlüklerine Ayk r  de il midir? 

 Maliye Emekçilerinin almakta olduklar  Ek Ödemelerinin Emekli Ayl klar na 
Yans t lmas yla ilgili bir Çal ma yürütüyor musunuz? 

 Emekli olan Personelin yerine neden Yeni, Kadrolu Personel alm yor ve mümkün oldu u 
kadar az personele mümkün oldu u kadar çok i  yapt rma yoluna gidiyorsunuz? 

 Torba Yasa kapsam nda yürütülecek olan i lerden kaynakl  olarak olu acak olan Ek 
yükü nedeniyle Maliye Emekçilerine Ek bir Ödeme yapacak m s n z? 

 Vergide Adaletin sa lanmas  için, Servet Vergisi benzeri bir Yasal Düzenleme yapmay , 
Herkesten Gelirine göre Vergi almay , Dolayl  Vergileri Kald rmay  ya da en az ndan 
Miktarlar n /Oranlar n z azaltmay , Asgari Ücreti Vergi D nda Tutmay  dü ünüyor 
musunuz? 

 Ve Son Sorumuz; yukar da yer alan Sorular m z  Cevaplamadan, Maliye Emekçilerine 
verdi iniz “SÖZ”ü tutmadan, bizden, Hangi Amaçla, Neden ve Kimin çin Vergi 
Haftas  Kutlamalar na kat lmam z  bekliyorsunuz? 

Onurlu Maliye Emekçileri olarak bizler size hem bu sorular  sormak, hem de Hizmet 
Üretiminden Gelen Gücümüzü kullanaca m z 11 Mart 2011 tarihinden önce küçük bir 
hat rlatmada bulunmak istedik. 

30 Mart 2011 Çar amba gününe kadar Tüm Maliye Emekçileri ad na “SÖZ” verdi iniz Büro 
Emekçileri Sendikas  Merkez Yönetim Kuruluna verilmi  olan “SÖZ”ünüzü tutman z  istiyor, aksi 
takdirde bu “SÖZ”ün gere ini yerine getirmedi inizi tüm Dünya’ya ilan edece imizi ve 
Mücadelemizi Kesintisiz bir biçimde sürdürece imizi bilmenizi istiyoruz! 

 
 

BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

01.03.2011 

 

ADALET BAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK. 

HAP SHANELERDE UYGULANAN TECR TE L K N SÜRDÜRÜLEN ÖLÜM 
ORUÇLARINA ARA VER LMES N  SA LAYAN 45/1 SAYILI GENELGEDE YER ALAN 
“SOHBET HAKKI”NI UYGULATMAYAN ADALET BAKANI SADULLAH ERG N 
TARAFINDAN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK. 

Büro Emekçileri Sendikas  Tüzü ünün 2 inci maddesinin n bendinde; nsan hak ve 
özgürlüklerini zedeleyen uygulamalara kar  tav r al p, di er demokratik kitle örgütleriyle ve 
sendikalarla dayan may  hayata geçirerek, tüm hak ve özgürlüklerin demokratik ölçüler içerisinde 
kullan lmas n , dü ünme ve örgütlenme özgürlü ü ile ilgili yasaklar n kald r lmas , sendikan n 
amaçlar  aras nda say lm t r.  

Sendikam z n 5. Ola an Genel Kurulunda; F tipi Hapishanelerin kapat lmas  ve tecrit 
uygulamalar n n kald r lmas  için cezaevindeki politik tutuklu ve hükümlülerin  
gerçekle tirdikleri ölüm orucu sebebiyle 122 politik tutuklu veya hükümlünün  ya am n  
yitirdi i, Adalet Bakanl n n yay mlam  oldu u 45/1 Say l  (haftada 10 saatlik sohbet hakk ) 
genelgeye istinaden tutuklu ve hükümlülerin ölüm orucuna ara verdikleri, ancak Adalet 
Bakanl  taraf ndan an lan genelge hükümlerinin bu güne kadar uygulanmad  ifade 
edilerek, Adalet Bakan  hakk nda suç duyurusunda bulunulmas  Genel Kurul Karar m z olarak 
kabul edilmi tir. 

2992 Say l  Adalet Bakanl n n Te kilat Ve Görevleri Hakk nda Kanun 
Hükmünde Kararnamenin De i tirilerek Kabulü Hakk nda Kanun 2 inci maddesinin a 
bendinde Kanunlarla kurulmas  öngörülen mahkemeleri açmak ve te kilatland rmak, ceza 
infaz ve slah kurumlar , icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet 
kurumlar n  planlamak, kurmak ve idarî görevleri yönünden gözetim ve denetimini 
yapmak ve geli tirmek, Adalet Bakanl n n görevleri aras nda say lm t r. 

Yasan n 5 inci maddesinde; Bakan n, emri alt ndakilerin faaliyet ve i lemlerinden 
sorumlu olup, Bakanl k merkez ve ta ra te kilat n n ve ba l  kurulu unun faaliyetlerini, 
i lemlerini ve hesaplar n  denetlemekle görevli ve yetkili oldu u düzenlenmi tir. 

Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlü ü Bakanl n ana hizmet birimlerinden biri 
olup, Ceza infaz kurumlar  ve tutukevlerini yönetmek, denetlemek görevi bulunmaktad r. 
45/1 Say l  genelge, uygulanmas  gereken pozitif hukuk kurallar ndan biridir. Bu 
genelgenin uygulanmas nda ilk elden sorumlu kurum Adalet Bakanl , sorumlu ki i de 
Adalet Bakan d r. 

20 Ekim 2000 tarihinde Cezaevlerinde bulunan politik tutuklu ve hükümlülerin F Tipi 
hapishanelerdeki tecrit uygulamalar n n kald r lmas  istemiyle ba latt klar  ölüm orucu eylemi, 19 
Aral k 2000’deki hayata dönü  operasyonundan sonra da 7 y l devam etmi  ve Adalet Bakanl ’n n 
45/1 say l  genelgesinin ç kar lmas  sebebiyle ölüm orucu sona erdirilmi tir. 
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An lan genelgede F tipi hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlüler 10’ ar ki ilik gruplar 
halinde, günde en az 2 saat olmak üzere haftada 10 saat, tretman art na ba l  olmaks z n bir araya 
gelip sohbet edebilecekken, genelgenin sohbet hakk  ile ilgili düzenlemesi uygulanmamaktad r. 

Türkiye’de bulunan hapishanelerin bir k sm nda süre k s tlamas na gidilerek sohbet hakk n n 
eksik uyguland , baz  hapishanelerde sohbet hakk n n genelgede olmamas na ra men tretman 
art na ba lanmaya çal ld , baz  hapishanelerde ise F tipi hapishane idareleri sohbet hakk n n 

uygulanmamas n n personel ve yer yetersizli inden kaynakland n  ifade etmekte ve an lan genelge 
uygulanmamaktad r. 

Ça da  Hukukçular Derne i’ stanbul ubesi’nin 24.12.2007-17.01.2008 tarihleri aras nda, 
25 avukatla gezdi i Bolu, Tekirda  1 ve 2, Edirne ve Kocaeli 1 ve 2 nolu F tipi cezaevlerinde, 120 
tutuklu ve hükümlüyle yapt klar  görü me sonunda tecridin hala sürdü ü ve genelgenin çe itli 
gerekçelerle uygulanmad  tespiti yap lm t r.  

Ankara Tabip Odas n n 45/1 say l  genelgenin alg lanmas  ve uygulanmas  noktas nda, 
yapt  incelemeler sonucunda haz rlanarak kamuoyu ile payla lan   Sincan cezaevi Ziyareti 
nceleme Raporunda; “Sincan Cezaevi kampüsünde cezaevlerinde farkl  uygulamalar oldu u 

dikkati çekmi tir. F2 cezaevinde haftada 10 saat sohbet hakk n n ortak faaliyetlerden ba ms z 
oldu u belirtilmi , ancak 10 saatlik sohbetin uygulanmad  ifade edilmi tir. Buna teknik 
olanaklar n (personel ve mekân yetersizli i) imkân vermedi i belirtilerek, hükümlülerin 
ço unun zaten bu yönde bir talebinin olmad , bunun uygulanmas  durumunda di er sosyal 
etkinliklere f rsat kalamayaca  öne sürülmü tür. Ziyaret süresince görü ülen infaz koruma 
memurlar  ise, genelgenin haftada 2,5- 3 saat olarak uyguland n  belirtmi lerdir. Kad n 
cezaevi idarecileri taraf ndan ise, genelgede belirtilen 10 saatlik ortak alanlarda sohbet 
olana n n,  sadece sohbet için olmad , di er ortak etkinlikleri de içerdi i ve böyle 
uyguland  belirtilmi tir. Kad n cezaevinde sohbet hakk n  kullanmak isteyen tutuklu ve 
hükümlü say s n n azl na ra men, öne sürülen “mekân ve personel k s tl l n n”, neden 
kaynakland  sorusu ise cezaevi yönetimi taraf ndan yan tlanmam t r. Yetkililer taraf ndan, 
özetle sosyal ortamlar aç s ndan genelge öncesi duruma göre pratik olarak farkl  bir uygulama 
olmad  “ ifade edilmi tir. 

nsan Haklar  Derne i stanbul ubesi’nin Tekirda  1 ve 2 Nolu, Edirne F Tipi Hapishanesi, 
Gebze, Metris, Maltepe Bak rköy hapishanelerini içeren görü me ve tespitleri kapsayan 28 May s 
2009 tarihli raporunda,  Gebze M Tipi cezaevi d nda kalan di er cezaevlerinde an lan genelgenin 
uygulanmad  ifade edilmi tir. 

Ça da  Hukukçular Derne i stanbul ubesi Cezaevi zleme Komisyonu’nun Temmuz 
2010 Raporu’nun, Tecrit Ve Tretman Modelinin Sak ncalar n  Azaltmaya Yönelik Bir Ad m 
Olarak 45/1 Say l  Genelge Ve Sohbet Hakk  ba l kl  bölümünde; Tekirda  1 No’lu F Tipi 
Hapishanesi’nde, Tekirda  2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde, Kand ra, Bolu ve Edirne F Tipi 
Hapishanelerinde, Kand ra F1, Edirne F Tipi Hapishane’sinde 45/1 Nolu genelgenin sohbet 
hakk  ile ilgili k sm n n uygulanmad  tespit edilmi tir. 

Adalet Bakan  45/1 say l  genelgenin 13 üncü bendinin yay mlanmas n n ard ndan üç 
y l geçmesine kar n, ülkedeki bütün hapishanelerde uygulanmas n  sa lamam , uygulanmas  
yönünde giri imlerde bulunmam , maiyetindeki idari birimlere an lan genelgenin 
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uygulanmas  talebiyle emir ve talimat vermemi , an lan genelgeyi uygulamayan personeli 
hakk nda adli ve idari soru turma süreçlerini ba latmam t r. 

Adalet Bakan  ülke genelinde halen politik tutuklu ve hükümlülerin kald klar  
hapishanelerde kendi Bakanl  taraf ndan ç kar lan 45/1 say l  genelgenin sohbet hakk  ile 
ilgili hükmünü uygulamayarak, tutuklu ve hükümlülerin s n rl  say da da olsa birbirleri ile 
sosyal ili ki kurmalar na izin vermemekte, tutuklu ve hükümlüleri yaln zla t rarak ikinci kez 
cezaland rmaktad r. Yap lan bilimsel çal malar, tutuklu ve hükümlüleri insans zla t rman n, 
sosyal bir varl k olan insan psikolojisi üzerinde oldukça ciddi hasarlara neden oldu u 
yönündedir.  

Bakanl n, ç karm  oldu u genelgeyi uygulamamas , bir keyfiyet göstergesidir. 
Demokratik Hukuk devletinde keyfiyete izin verilmedi i gibi, tüm idari kurum ve kurulu lar n, 
bunlar ad na faaliyet yürüten kamu görevlilerinin eylem ve etkinliklerinde, yetki kullan mlar nda 
ba ta Anayasa olmak üzere, Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi mevzuat hükümlerine uymak ve 
uygulatmak zorunda olduklar  aç kt r.  

Bu nedenlerle, Adalet bakan  ve maiyetinde görev yapan personel 45/1 say l  genelgeyi 
uygulamayarak, 5237 Say l  Yasan n 257 inci maddesinde tan mlanan suçu i ledi inden, 
haz rl k soru turmas  ba lat larak kamu davas  aç lmas  için suç duyurusunda bulunulmu tur. 

 

      MERKEZ YÖNET M KURULU 
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15.03.2011 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

AKP PERSONEL N MAA LARINI ÖDEYEM YOR! 

Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü’nde çal an kadrolu ve sözle meli personele 
maa lar n n bir bölümü ödenmedi. Personelin maa lar n n 400 ila 800 TL lik k sm  bütçe yetersizli i 
gerekçe gösterilerek ödenmedi. 

lgili kanunlar  gere i Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ünün merkez ve ta ra 
te kilat nda çal an kadrolu ve sözle meli personele 375 say l  Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 
3.maddesi uyar nca Döner Sermaye letme Müdürlü ü bütçesinden ek ödeme yap lmaktayd . 

Genel Müdürlü ün kendi intranet sisteminden yapt  Resmi duyuru yaz s nda; kurum 
bütçesinden öncelikli olarak ödenek giderler aras nda personel ödemeleri alt s ralarda olup, kurumun 
di er giderlerini kar layacak miktarda para bulundu u ve bu ödemeler yap ld ndan personele 
ödenecek para kalmad  belirtilerek personel maa  ödemelerinin Mart 2011 ay nda yap lamayaca , 
kurum bütçesinin mali kaynaklar n n yeterli düzeye ula mas ndan sonra ödenece i aç klanm t r. 

AKP, kamu personelinin ücretlerini bile kar lamakta yetersiz olup, kamu personeline 
iyile tirmeler yapmakla övünmektedir. 

Her ay n ba nda açl k s n r ndaki ücretini almay  bekleyen, kredi borçlar n , taksitlerini bu 
çerçevede belirleyen emekçiler imdi ne yapacak? AKP, bu emekçilere nas l bir cevap verecek? 
Personelin hak kay plar  nas l giderilecek? Borçlar n  ödeyememekten kaynakl  faizlerini kim 
ödeyecek? 

Ba bakanl a ba l  bir kurumda ya anan olay gerçekten bir skandald r ve derhal personelin 
ma duriyeti giderilmelidir. 

AKP, emekçileri aldatmaktan vazgeçmelidir! 

Emekçiler, ayba nda maa lar n  bile eksiksiz ödeyemeyen bir Hükümete gerekli yan t  
verecektir. 

Ya anan ma duriyetler derhal giderilmeli ve personel maa lar  ödenmelidir. 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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05.04.2011 

BASINA VE KAMUOYUNA 

De erli Bas n Emekçileri, Sayg de er KUR Çal anlar , Eylemimize Destek Veren, Katk  
sunan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Onurlu Temsilcileri, De erli Mücadele Arkada lar m; 
Hepinizi Büro Emekçileri Sendikas  Merkez Yönetim Kurulu ad na Dostluk ve Sayg yla 
Selaml yorum. 

De erli Bas n Emekçileri, son dönemde KUR personeli aras nda tedirginlik ve 
huzursuzluk had safhaya ula m  bulunmaktad r. 

Ülkenin, en temel ve öncelikli sorunlar ndan birisi olan “i sizlik sorunu”yla mücadelesine 
tüm ülke çap ndaki yakla k 3500 personeliyle cansiperane bir ekilde katk  sunmaya çal an, i e 
yerle tirmelerden i sizlik sigortas  uygulamalar na, mesleki e itim faaliyetlerinden ulusal, ya da 
uluslararas  proje çal malar na kadar birçok alanda mesai mefhumunu bile dikkate almaks z n emek 
veren Türkiye  Kurumu personeli,  bir süreden beri adeta Kapal  Kap lar Arkas nda olu turulmu  
olan Bütünlüklü bir Stratejinin, Taktiksel Hedefi olarak, Hedef Tahtas na konulmu  bulunmaktad r. 

Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  Müste ar  Birol Aydemir’in KUR Çal anlar n  
“i e yaramaz” ilan etmesiyle birlikte i aret fi e i at lan bu sald r , maalesef Kurum Çal anlar n n 
büyük ço unlu unun bask  alt na al nmas , sindirilmesi yoluyla, çal ma azim ve kararl l klar n n ve 
hizmet evklerinin k r lmas  noktas na kadar getirilmi tir. 

Bugün, KUR Çal anlar  huzursuzdur. KUR Çal anlar  tedirgindir. KUR Çal anlar  
kendilerini a a lanm  ve sistem d na itilmi  hissetmektedir. KUR Çal anlar , Ba bakanl n 
yay nlad  Mobbing Genelgesine ra men, hemen hemen her gün yeni bir Mobbing uygulamas yla 
kar  kar ya kalmaktad r. 

KUR Çal anlar  Kurumun tarihi boyunca bu denli büyük bir Psikolojik Bask ya maruz 
kalmam t r. 

Bu uygulamalar n amac  nedir? Acaba, KUR’u i levsizle tirerek, itibars zla t rarak, 
kamunun bu alandan çekilmesi mi sa lanmaya çal lmaktad r? Yoksa bu olumsuz uygulamalar, 
kadrola maya zemin haz rlamak ad na m  yap lmaktad r? 

Eski Çal an, Yeni Çal an gibi ayr mc  bir söylemle çal ma bar n n örselenmesi, 1946 
y l nda kurulmu  olan bir Kurumun Kültürünün yok say lmas  demek de il midir? 

Acaba, Kurumun Kültürüne yabanc , yönetim becerisi tart mal , insan ili kileri zay f, 
çal ma bar  ve verimi hakk nda bilgisi ku kulu, dar bir kadronun ki isel h rslar  ve kompleksleri 
sonucunda m  bu tablo olu mu tur? Yoksa tüm bu uygulamalar bizim alg lad m z gibi Bilinçli 
olarak yürütülmekte olan Bütünlüklü bir Stratejinin, Taktiksel Ad mlar ndan birisi midir? 

Elbette, bu sorular ço alt labilir. Fakat nedenler ne olursa olsun, sonuçlar son derece 
vahimdir. 

Vekaleten Atamalar  da içeren Kadrola ma Uygulamalar n n yan  s ra KUR’da 
Sürgünlere, Tehditlere, A a lamalara, Personel Ayr mc l na, Sistemli Mobbing uygulamalar na 
son verilmesini istiyoruz! 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
451 

Kurum Çal anlar n n ya amakta oldu u sorunlar  somutla t rmak ad na, KUR’da son 
dönemde ya anan uygulamalar , Siz De erli Mücadele Bile enleriyle ve Onurlu Bas n Emekçileri 
arac l yla da, Kamuoyuyla payla mak istiyoruz. 

- KUR’da “Keyfi Sürgünler” Yayg nla m t r.  

KUR Yönetimi, ehliyet, liyakat, çal ma düzeni vb. gibi hiçbir gerekçeye dayanmadan, 
siyasal aç dan kendi anlay nda olmayan yöneticileri ve personeli, sürekli olarak yer de i tirme ve 
sürgünlerle dize getirme anlay  gütmektedir. 

Birkaç ay önce Genel Müdürlükte bir ba kanl ktan 20’den fazla KUR Çal an  keyfi bir 
ekilde Ankara l Müdürlü ü’ne gönderilmi  ve bu Arkada lar m z aylarca masa dahi bulamadan i e 

gelip gitmek zorunda b rak lm t r. 

Yönetim, kendi anlay na uygun bulmad  yöneticileri “görevde yükseltme” görüntüsü 
alt nda bir bir görevlerinden uzakla t rmaktad r. 

Haks zl  Mahkeme Kararlar yla tescillenen bu uygulamalar n devam nda daha da çirkin 
tedbirlere ba vurulmaktad r. Haks zl a sesini ç karanlar  daha da büyük tehditler beklemektedir. 

Mahkeme Kararlar yla eski görev yerlerine dönen KUR Emekçileri, çe itli bahanelerle 
Disiplin Cezalar  verilerek görevlerinden al nmakta ve ceza niteli indeki yeni görevlendirmelerle 
y ld r lmaya çal lmaktad r. 

Oysa Adli ya da dari Yarg  Merciileri önünde hak aramak en temel Anayasal hakt r. 

Yasal hakk n  kullanan KUR Emekçilerinin, di er personele de gözda  vermek 
istercesine daha da a r bir biçimde cezaland r lmas  dü ündürücüdür. 

Yöneticiler ve Çal anlar üzerindeki bu psikolojik bask n n durdurulmas n  istiyoruz. 

- Sürgünler Art k Ölümlere Yol Açacak Stres, S k nt  ve Hastal k Kayna  Haline 
Gelmi tir. 

Geçti imiz hafta hiçbir ciddi rahats zl  yokken ani bir kalp kriziyle hayat n  kaybeden 
letmelerde E itim Uzman  Sad k Karaca, bunun son ve en ac  örne i olmu tur. 

Kurumdaki 30 y l  a k n hizmeti hiçe say larak, keyfi bir kararla Ankara l Müdürlü ü’ne 
gönderilen ve alt  ayd r kendisine oturacak bir masa dahi verilmemi  olan Müteveffa Arkada m z 
Sad k Karaca, her f rsatta kendisini a a lanm , i e yaramaz ve yönetim taraf ndan kas tl  olarak bu 
hale getirilmi  oldu unu defalarca ifade etmi tir. 

Sad k Karaca, elbette ki; çok ac  bir örnek olarak haf zalar m zda yer edinmi tir. Ancak, 
bugün, acilen tedbir al nmazsa, bu tür örneklerin ço alaca  da a ikârd r. 

- KUR’DA “Kadrola ma” Son H zla Devam Etmektedir. 

Kurum personeli içindeki yönetici kadrolar n ; e itim, ehliyet, liyakat vb. her yönden hak 
etmi  ve s navla bu kadrolara gelebilecek durumda olan yüzlerce Çal an varken ve onlar Kurum 
yöneticileri taraf ndan Rotasyon ad  alt nda zorunlu ve keyfi yer de i tirmelere tabi tutulurken, 
Genel Müdürlük ba ta olmak üzere bütün birimlere “d ar dan” atamalar devam etmektedir. 
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Ki iye göre kadro aç lmakta, ki iler için birimler kurulmakta, mevcut Kurum personeli 
oradan oraya gönderilirken, hiçbir liyakat ko ulu aranmaks z n d ar dan k rm z  hal larla 
“yöneticiler” ithal edilmeye devam edilmektedir. 

- KUR’DA “Mobbing ve Tehdit Uygulamalar ” Son H zla Devam Etmektedir. 

Yeni yönetim, 65 y ll k Kurumu “ slah etmeye” geldi ini iddia ederek, modern ve anlay l  
bir görüntü alt nda Devlet ve Kurum Kültürüne ayk r  bütün k y mlara imza atmaktad r. 

Personel alenen a a lanmakta, fikirler önemsenmemekte, kad n personel Psikolojik Tacize 
maruz kalmakta, la m çukurlar na Yemekhane yap lmakta, Hastal k Raporlar  bile y rt l p 
insanlar n huzursuz, keyifsiz, sa l ks z ko ullarda boyun e erek çal malar  istenmektedir. 

Kad n Çal anlara yönelik Taciz ve Mobbing ikayetiyle ba lat lan Soru turmalarda a rdan 
al nmakta; hakk nda ikayet olanlar koltu unda otururken, ikayet edenler sürgüne 
gönderilmektedir. 

Kuca nda iki ya nda çocu u olanlar, aylarca süren Geçici Görevlere gönderilmekte, 1 ay 
içerisinde, 2’ er günlük, 10 ayr  Vilayete Görevlendirmeler yap larak, nsanl k Onuru ayaklar alt na 
al nmaktad r. 

- Sendika “Temsilcilerimiz Aç kça Tehdit Edilmekte”dir. 

Sendikal  olmay  de il, “kendilerinden olmamay  suç sayan Yöneticiler”, Sendikam z Üyesi 
KUR Çal anlar n  “kar t görü lü” olarak yaftalamakta, bu arkada lar m za sürekli olarak gözda  

verilmekte, birimlerde Sendika Üyesi ve Temsilcisi Arkada lar m z üzerinde Hakaret, Tehdit ve 
Yo un Mobbinge varan sald r lara çanak tutulmaktad r. 

stanbul’da Sendikam za Üye olan bir KUR Emekçisi, daha Üye Formundaki imzas n n 
mürekkebi kurumadan Pendik’ten Kad köy’e, Genel Ba kan m z n 30 Mart 2011 tarihinde ziyaret 
etti i Pendik’teki bir yeri Temsilcimiz, 31 Mart 2011 tarihinde Pendik’ten Beyo lu’nda bulunan 

KUR stanbul l Müdürlü üne sürgün edilmi lerdir. 

Üstelik bu Arkada m z n sürgün edilmesinin arka plan nda bir ba ka Sendikan n yeri 
Temsilcisinin oldu u da, bu ki inin, 24.03.2011 tarihinde yeri Temsilcimize yönelik tehditkar 
söylem, tav r ve davran lar ndan anla lmaktad r. 

Adana KUR l Müdürlü ünde görev yapmakta olan yeri Temsilcimiz, sendikal 
faaliyetleri nedeniyle Ceyhan lçesine sürgün edilmi , Adana KUR il Müdürlü ü Binas nda 
bulunan Sendika Panomuz ise bizzat l Müdürü taraf ndan yerinden indirilmi tir. 

Son olarak bahsetti imiz Adana’da ya anan iki olay bizzat KUR Genel Müdürü Doç. Dr. 
M. Kemal Biçerli taraf ndan da bilinmektedir. 

Zira, bu iki konu, yak n geçmi te yap lan bir görü me s ras nda Sendikam zla Genel Müdür 
aras nda görü ülen konular aras nda yer almaktad r. 

- KUR’DA “Personel Ayr mc l ” Had Safhadad r.  

Ülkenin en önemli sorunlar ndan birisiyle mücadele etmekte olan KUR’da, personelin bir 
bütün halinde i e sar lmas  gerekirken, Yönetim, daha en ba tan ayr mc  politikalara imza 
atmaktad r. 
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Kurum, adeta kariyer kadrolar ve di er personel olarak ikiye ayr lm  durumdad r. 

Ayn  i i, ayn  düzeyde ve daha zor artlarda yapan personel, kendisini “ikinci s n f” yerine 
koyan Yönetim anlay  yüzünden Kuruma ve yapt  i e yabanc la m , adeta küstürülmü  
durumdad r. 

Unvan ayr m  güdülerek, Kurumun eski personeli ile yeni personeli aras na duvarlar 
örülmekte, fiziki yerle imden i  da l m na, yönetimle ili kilerden i  ili kilerine kadar her alanda 
Kurum personeli ayr mc l a tabi tutulmaktad r. 

Kurumun uzmanl k gerektiren birçok i ini y llard r ba ar yla yürüten KUR Emekçileri; 
e itimleri, tecrübeleri, birikimleri ve bilgi düzeyleri umursanmadan a a lanmaktad r. 

Kurumun kendi personelini korumas  ve de erlendirmesi gerekirken, d ar dan gelen 
yöneticiler elinde Kurum pasifli e, verimsizli e, çürümeye terk edilmek istenmektedir.  

- Personel Ayr mc l n n Bir Ba ka Boyutu, Sözle meli ve Kadrolu Personel 
Aras ndad r. 

Son dönemde Kuruma yüzlerce sözle meli personel al m  gerçekle mi tir. 

Binden fazla yeni sözle meli personel al m  için de dü meye bas lm  bulunulmaktad r. 

Ancak ayn  i leri yapmas na ra men sözle meli personel, ek ödemelerdeki farkl l klar n da 
etkisiyle,  kadrolu personelden daha az ücretle çal t r lmaktad r. 

Bu durum KUR Çal anlar  aras nda ciddi bir adaletsizli e neden olmaktad r. 

Ek ödeme alan Çal anlar aras nda da ciddi bir uçurum ve adaletsizlik mevcuttur. KUR 
Yönetim Kurulu’nun iki sat rl k bir karar yla düzeltilebilecek olan bu durum için sarfetti imiz tüm 
çabalara ra men halen somut bir ad m da at lmam t r.  

KUR Emekçilerine yönelik bu Y ld rma Politikalar n n artarak sürece ine dair elimizde 
önemli ipuçlar  da vard r. Çünkü, hemen hemen her gün yeni olaylara tan k oluyoruz. Çal an n  
Kurumun asli bile eni olarak görmeyen anlay n, her geçen gün bu anlay la uygulad  yeni yeni 
yöntemlerin varolu una ve art na tan k oluyoruz. 

Buna en iyi örnek KUR’un en son Ankara Toros Sokakta kiralad  binada ya anan 
durumdur. Binan n alt nda bulunan, penceresi dahi olmayan “S nak”, “Yemekhaneye” 
dönü türülmü tür. 

Geçti imiz günlerde kanalizasyon sular n n bast  “S nak”, Çal anlar için “Yemekhane” 
olarak düzenlenirken, iki büyük bölümden ve iki terastan olu an üst kat n tamam  “Makam Çal ma 
Ofisi” olarak rezerve edilmi tir. Çal ana verilen de eri somut bir ekilde ortaya koyan bu 
uygulamay  iddetle k n yoruz. 

De erli Bas n Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkada lar m; 

KUR Çal anlar  i sizlik sorunuyla bo u an insanlar m za hizmet etmektedir. Bizler, i  
bulan her bir bireye sundu umuz en ufak bir katk dan dolay  büyük bir haz duymaktay z. 

KUR Çal anlar  olarak çal ma bar  içinde, onurumuzla, elimizden gelen tüm çabay  
sergilemeye ve “i sizlik sorunu”nun a lmas  için eme imizi sunmaya kararl y z. 
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Bizler hiçbir “ ktidar ” di erinden, hiçbir “Görü ü” öbüründen farkl  de erlendiriyor de iliz. 

Hiçbir arkada m z idareyi bo a ç kartma, çal t rmama, görevini savsaklama gibi bir anlay  
içinde de ildir. 

KUR Emekçileri olarak, haklar m z n oldu u gibi, görev ve sorumluluklar m z n da 
bilincindeyiz. 

Ancak hiçbir ekilde; bask y , y ld rmay , a a lanmay , hakareti ve yok say lmay  kabul 
etmeyece iz. Bu konuda demokratik ve yasal haklar m z n tamam n  sonuna kadar kullanaca z. 

Geçmi  dönemlerde yürüttü ümüz mücadeleler, bizi anlamak isteyenler için de, anlamak 
istemeyenler için de önemli ipuçlar  içermektedir. 

Bundan sonraki süreçte, KUR Emekçileri; maruz kald klar  veya tan k olduklar  her 
yasad  davran , her uygulamay  ve i lemi Tutana a geçirecek ve Sendikam zca gerek idari ve 
gerekse adli yarg sal süreçler derhal ba lat lacakt r. 

Bask , y ld rma, a a lama ve i levsizle tirme politikalar na kar  KUR Çal anlar  
eme ine, onuruna ve haklar na sahip ç kacak ve kararl  bir ekilde mücadele edecektir. 

Çünkü KUR Emekçileri Onurlu nsanlard r ve Üyesi olduklar  Sendika olarak BES 
geçmi ten günümüze fiili ve me ru mücadelenin en önemli örneklerini sergilemi tir. 

Son olarak buradan Cumhurba kan na, TBMM Ba kan na, “Kalfal k” dönemini 
tamamlamak üzere olan Say n Ba bakana, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakan na, KUR Genel 
Müdürüne ve KUR Yönetim Kuruluna seslenmek istiyoruz. 

Bizim Hakl  Sesimizi ve syan m z  Ya Duyun, Ya da Duyun. Görev ve Sorumluluklar n z n 
gere ini yerine getirin. Sizden Yard m talep etmiyoruz. Bize ac man z  da beklemiyoruz. Sizi 
Kamusal Görevlerinizin gere ini yapmaya ça r yoruz. Biz geçmi ten günümüze oldu u gibi; S n f 
Mücadelesinin ve Dayan ma li kilerimizin gere ini yapmaya her düzeyde devam edece iz. 

Ya as n KUR Emekçilerinin Hakl  ve Onurlu Mücadelesi. Ya as n nsanca Ya am, 
nsanca Düzen Mücadelemiz. Yolumuz Aç k Olsun Sevgili Mücadele Arkada lar m… 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

15.04.2011 

 
ÖLEN DE KURBAN, ÖLDÜREN DE…! 

PEK , SUÇLU K M… 

 

08.04.2011 Cuma günü sabah erken saatlerde tüm Türkiye’yi a k na çeviren ve Sosyal 
Güvenlik Kurumundaki yeniden yap lanmay  herkesin gündemine ta yan bir ölüm ya and . 

SGK Mu la l Müdürü Naci AH N, Cuma günü sabah saat 09.30 sular nda, SGK Mu la l 
Müdürlü ünde çal an Hasan SÜNNETÇ O LU taraf ndan, i  arkada lar n n yan nda silahl  sald r  
sonucu hayat n  kaybetti. Ya anan bu olaydan dolay  son derece üzgün bir o kadar da k zg n z. 

AKP’nin reformu, yeniden yap land rmas  sermayenin ihtiyaçlar  gözetilerek yap ld ndan 
maalesef emekçilere yans mas n  görmemektedir. ktidar oldu undan bu yana emekçiler lehine tek 
bir düzenleme yap lmad  gibi kazan lm  haklara yönelik sald r lar nda s n r tan m yor. 5502 say l  
Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun yürürlü e girdi i 2006 y l ndan bu yana, Sosyal Güvenlik 
Kurumu personeli aras nda, i  bar  bozularak belirsizlik ya anmaya ba lanm ; personel 
yetersizli i, i  yo unlu u, siyasi kadrola ma giri imleri kurumda iç huzursuzlu u art rm t r. 

SGK emekçileri Personel Yetersizli i ve buna dayal  olarak ya anan i  yo unlu u ve 
sa l ks z çal ma ko ullar  nedeniyle sürekli olarak fazla mesai yapmak zorunda b rak l yor. 
Ailelerine ve sosyal çevrelerine zaman ay ram yor, ya am  sadece ve sadece i yerinden ve 
çal maktan ibaret birer robota dönü türülmek isteniyor. Bilinçli bir biçimde çal anlar aras ndaki 
dayan ma ili kileri yok edilerek, performans ücreti için birbirleriyle yar malar  isteniyor. 
Performans kriterleri SGK emekçilerinin yasal güvence alt nda olan ek ödeme, ikramiye ve fazla 
çal ma ücretlerinin ödenmesinde esas al narak ücretler güvencesiz hale getiriliyor. 

SGK emekçilerinin ücretlerinin artt r lmas , çal ma ko ullar n n iyile tirilmesi için kaynak 
bulamayan SGK Ba kanl  emekçilerin her dakikas n  denetlemek ve böylece her bir çal ana en az 
üç çal an n i ini yapt rmak üzere kamera ve turnike sistemi için milyarlarca harcama yapabiliyor. 

Kurumda ya anan ve SGK emekçilerinin hayat n  cehenneme çeviren bütün bu 
uygulamalar n sonucu  bugün Mu la l Müdürlü ünde,  kendisini cinnet ve cinayet olarak gösterdi. 
Yar n ba ka bir yerde ne ya anaca n  tahmin edemedi imiz gibi ya ananlar n sorumlulu unu kimin 
üstlenece ini de bilmiyoruz. 

Sendikam z; SGK Ba kanl yla farkl  düzeylerde görü meler yaparak, yaz lar yazarak, 
 çe itli eylem ve etkinlikler yaparak Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar n n, 
Turnikelerin, Kameralar n, sürekli hale getirilen geçici görevlendirmelerin, sürgün ve 
soru turmalar n  SGK Emekçileri aras nda ya anan her türden Olumsuz Uygulamalarla ilgili 
gündem yapm  ve ya anacak bu ve benzeri olumsuzluklara dikkat çekmi tir. 

 

TKY ve Performans uygulamalar n n Japonya’da depresyona yol açt  toplu intiharlara 
neden oldu unu defalarca belirtmi  bu uygulamalardan vazgeçilmesi gerekti ini ifade etmi tir. 
Sendikam z n SGK emekçilerinin sorun ve taleplerini örgütleme ve mücadele kararl l  ba ta SGK 
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Ba kanl  ve il müdürlerini rahats z etmi  olmal  ki Sendikam z n ube yöneticileri, üyelerine 
geçici görevlendirme ad  alt nda sürgünler, disiplin soru turmalar  ba lat larak sendikam z 
susturulmaya çal lm t r.  5502 say l  Yasa gere ince her ilde aç lmakta olan Sosyal Güvenlik 
Merkezleri ve Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde istihdam edilmek üzere, Yeni, Kadrolu ve 
Güvenceli Personel al m n n yap lmas  gereklili i talebimiz halen güncelli ini korumaktad r. 

Yeniden yap lanma ad  alt nda; SGK emekçilerini kar  kar ya getiren, her türlü keyfi 
uygulamay  me rula t ran, çal anlar n yasal haklar  olan mazeret izni, y ll k izin, hastal k izni gibi 
izinlerin dahi kullan lmas n  engelleyen, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun olmayan atamalar n 
önünü açan her türlü uygulamadan derhal vazgeçilmelidir. 

Ba ta Çal ma ve Sosyal Güvenlik bakanl , SGK Ba kanl n  ya anan bu olaydan sonuç 
ç karmaya çal ma bar n  bozacak tüm uygulamalardan vazgeçmeye ça r yoruz. 6111 say l  yasa 
çerçevesinde prim borçlar n n yap land r lmas  sürecinde uygulamaya çal lan zorunlu fazla mesai 
dayatmas  sona erdirilmelidir. Bu konudaki uluslar aras  sözle me ve Anayasa hükümlerine uygun 
davran lmal d r. 

Yeniden yap lanma SGK emekçilerinin talepleri dikkate al narak, kar için de il insan için 
yap lmal d r. 

Tüm bu uygulamalara, kölece çal ma ko ullar na kar   SGK emekçileri ve büro 
emekçilerinin örgütlü sendikas  olarak mücadelemize devam edece iz. 

TALEPLER M Z 

 Gönüllü fazla çal ma yapan personele, fazla mesai kar l nda günümüz ko ullar nda 
ilave ek ödeme verilmelidir. 

 6111 say l  Yasa çerçevesinde borçlar n yap land r lmas  sürecinde 4 ikramiye 
verilmelidir. 

 Performansa dayal  çal t rmaya son verilmelidir. 

 Sa l ks z ve kölece çal ma ko ullar na, “ nsan Haklar na” ve “Özel Hayat n Gizlili i 
Esas na” ayk r  turnike ve kamera denetimlerine son verilmelidir. 

 Kadrola maya, usulsüz görevlendirmelere son verilmelidir. 

  yükünün azalt lmas  için yeni kadrolu personel istihdam edilmelidir. 

 Görevde yükselmelerde “kariyer” ve “liyakat” ilkeleri esas al nmal d r. 

 Sosyal Güvenlik Kontrol Memurlu u ve Sosyal Güvenlik Uzmanl  gibi kadrolara 
ko ullar  uygun mevcut personel s navla atanmal d r. 

 Fazla mesai ücretleri 5 kat na ç kar lmal d r. 

 Ek ücretler art r larak, temel ücrete dahil edilmeli ve emeklilik maa na yans t lmal d r. 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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30 Mart 2011 – Çar amba 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 
 

B R YILDAN BU YANA VERM  OLDU U SÖZÜ TUTMAYAN, 
MAL YE EMEKÇ LER  ARASINDAK  ÜCRET ADALET N  SA LAMAYAN 

MAL YE BAKANI SAYIN MEHMET M EK’  
KAMUOYU ÖNÜNDE KINIYOR 

VE TE H R ED YORUZ! 
 

 Bugün 30 Mart 2011 Çar amba. Bundan tam bir y l önce, yani 30 Mart 2010 Sal  günü, 
Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK, tüm Maliye Emekçileri ad na, Sendikam z Merkez 
Yönetim Kuruluna vermi  oldu u “SÖZÜ”, aradan geçen bir y la ra men, halen tutmad . 

 Biz de bugün, bir y l önce vermi  oldu u “SÖZÜ” hala tutmayan Say n Bakan  
Kamuoyu önünde K n yor ve Te hir Ediyoruz. 

MD  SAYIN MAL YE BAKANI S ZE SORUYORUZ: 

 Say n Bakan; bundan tam bir y l önce, 30 Mart 2010 Sal  günü tüm Maliye Emekçileri 
ad na, Sendikam z Merkez Yönetim Kuruluyla yapm  oldu unuz Görü mede vermi  
oldu unuz “Uzman olan Personelle, olmayan ve/veya olamayan Personel aras ndaki 
Ücret Uçurumunu giderme, ya da, en az ndan Ücret Makas n  Daraltma Sözünüzü” 
hat rl yor musunuz? 

 Yoksa bir y ldan bu yana, her yerde ve her ko ulda aç klad m z “Sözünüzü nkar m  
Ediyorsunuz”? 

 Ya da; bundan sonraki Görü melerimizde “SÖZ”ünüze güvenmeyip, sizden “Yaz l  
Belge” Talep etmemizi mi tercih edersiniz? 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Maliye Bakan  olarak Maliye Emekçilerine vermi  
oldu unuz “Ücret Adaletini Sa lamaya yönelik Sözünüzü” tam bir y ldan bu yana 
tutmaman z n sizin ve sizin ahs n zda Hükümetinizin “Güvenilirli ini” ortadan 
kald rd n  dü ünmüyor musunuz? 

 Size göre; Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda çal makta olan Maliye 
Emekçilerinin “Uzman” olanlar ve olmayanlar diye ayr t r lmas , hala ayn  masalarda, 
ayn  i i yapmakta olan Maliye Emekçileri aras nda yakla k olarak “700 TL Ücret 
Fark n n” yarat lmas , “Adalet”, “E itlik” ve “Hakkaniyet” lkelerine Uygun mudur? 

 Neden Uluslararas  Sözle melerde ve Anayasam zda yer almakta olan “E it e E it Ücret” 
lkesine uygun davranm yorsunuz? 

 Maliye Emekçilerinin “Ücretlerinin E itlenebilmesi, en az ndan Ücret Makas n n 
Daralt labilmesi için Düzenleme Yapmaya” “SÖZ” vermenizin ard ndan yapm  



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
458 

oldu unuz iki ayr  Ek Ödeme Düzenlemesiyle; mevcut “Ücret Uçurumunu” daha da 
Derinle tirdi inizin fark nda de il misiniz? 

 Di er Kamu Kurum ve Kurulu lar nda Veri Haz rlama Kontrol letmeni (VHK ) 
Kadrolar  S navs z olarak verilmekteyken, Maliye Bakanl  ve Gelir daresi 
Ba kanl nda ço unlu u olu turan Lise Mezunlar n n bu haktan Mahrum 
B rak lmalar n n, oför, Güvenlik Görevlisi ve Hizmetlilerin S nava tabi 
k l nmalar n n nedeni nedir? 

 Maliye Bakanl  ve Gelir daresi Ba kanl nda uygulamaya konulan Performans Esasl  
Yönetim Modeli, Temel nsan Hak ve Özgürlüklerine Ayk r  de il midir? 

 Maliye Emekçilerinin almakta olduklar  Ek Ödemelerin Emekli Ayl klar na 
Yans t lmas yla ilgili olarak bir Çal ma yürütüyor musunuz? 

 Emekli olan Personelin yerine neden Yeni, Kadrolu, güvenceli Personel alm yor ve 
mümkün oldu u kadar az personele, mümkün oldu u kadar çok i  yapt rma yoluna 
gidiyorsunuz? 

 Kamuoyunca Torba Yasa olarak bilinen 6111 say l  Yasa kapsam nda yürütülmekte olan ve 
36 ay boyunca da yürütülecek olan i lerden kaynakl  olarak olu an Ek yükü ve 
Yo unluk nedeniyle; Maliye Emekçileri ba ta olmak üzere, SGK Emekçilerine ve bu 
yasa nedeniyle Gece-Gündüz çal mak zorunda b rak lan di er Kamu Emekçilerine Ek 
bir Ücret Ödemesinde bulunacak m s n z? 

 Ve Son Sorumuz; yukar da yer alan Sorular m z  Cevapland rmadan, Maliye Emekçilerine 
verdi iniz “SÖZÜ” tutmadan, bizlerden, daha Etkin ve Verimli Çal mam z  nas l 
bekliyorsunuz? 

  30 Mart 2010 Sal  gününden bu yana tam bir y l geçti Say n Bakan. Ve siz; tüm Maliye 
Emekçileri ad na, Büro Emekçileri Sendikas  Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu unuz 
“SÖZÜ” hala tutmad n z. 

  Biz de, sizi; “SÖZÜ”nün gere ini yerine getirmeyen bir Bakan olman z nedeniyle 
“K n yor”, S Z  SÖZÜNÜZÜ TUTMAYA ÇA IRIYOR, 60. Hükümetin Maliye Bakan  
olarak, Maliye Emekçileri nezdinde Güvenilirli inizi Kaybetmekte oldu unuzu Bilmenizi ve 
Mücadelemizden Taviz Vermeyece imizden de Emin Olman z  stiyoruz! 

 

      Osman B ÇER 
      Büro Emekçileri Sendikas  

      Genel Ba kan  
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METEOROLOJ  EMEKÇ LER N N MAA LARINI B LE ÖDEYEMEYEN AKP 
KT DARI 

12 HAZ RAN 2011 SEÇ MLER NE YÖNEL K VAATLER N  SIRALAMAYA DEVAM 
ED YOR 

 
BASINA VE KAMUOYUNA 

19 Nisan 2011 - Sal  
 Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Personelinin Maa lar  2011 y l  Mart ve 
Nisan Aylar nda Tam ve Eksiksiz Olarak Ödenmedi. 
 2011 y l  Mart ay nda Ki i ba na yakla k olarak 400 ila 800 TL aras nda Eksik Maa  
Ödemesinde bulunulan Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  
Emekçilerinin, Mart ay nda Eksik Ödenen Maa lar yla ilgili Ödemeler, ancak 12 Nisan 2011 
tarihinde tamamlanabildi. 
 2011 y l  Nisan ay nda kendisine Eksik Maa  Ödemesinde bulunulan Devlet 
Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  Emekçilerinin, Nisan ay nda 
alm  oldu u Eksik Maa lar yla ilgili Ödemelerin hangi tarihte yap laca  ise bilinmiyor! 
 Sorunun çözümü konusunda Somut ve radi Ad mlar n at lmamas  halinde 2011 y l  May s, 
Haziran, Temmuz vs. Aylar ndan ba layarak, bundan sonra yap lacak olan Maa  Ödemelerinde de 
benzer Olumsuzluklar n sürmesi mümkün görülüyor. 
 Sorunun Kayna  375 say l  Kanun Hükmünde Kararnamenin EK-3. Maddesine 5793 
say l  Kanunun 46. Maddesiyle 24.07.2008 tarihinde eklenen “Ek F kra” ile yap lan Düzenleme 
ve buna ba l  olarak de erlendirmeye al nan dönemin Maliye Bakanl  Müste ar  Hasan Basri 
AKTAN mzal  18.02.2009 tarihli “Nakit S k nt s  Bulunan Döner Sermaye Saymanl klar nda 
Ödemelerde Öncelik S ras ”  konulu yaz d r. 
 Birçok Kamu Kurum ve Kurulu unda çal an Kamu Emekçilerinin Maa lar nda “Ek 
Ödeme olarak De erlendirilebilir Nitelikteki Miktarlar ‘Genel Bütçeden’ 
kar lanmaktayken”, “Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  
Personeline Maa lar  dahilinde yap lmak durumunda olan Ek Ödemenin ‘Döner Sermaye’ 

letme Müdürlü ü Bütçesinden yap lmas ” Aç k bir Haks zl kt r.  Bu durum derhal 
Düzeltilmeli, E itsizlik ve Adaletsizlik Sona Erdirilmelidir. 
 Gelecekte de benzer Sorunlar n ya anmamas  için AKP Hükümeti ve TBMM 
Ba kanl  derhal Tedbir Almal , gerekli Yasal Düzenleme Haz rl klar  bir an önce yap larak, 
Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  Emekçilerinin bir kez daha 
Ma dur Edilmemesi için, en k sa sürede TBMM’nin onay na sunulmal d r. 
 Di er taraftan Maliye Bakanl  da derhal harekete geçerek, eski Müste ar  Hasan 
Basri AKTAN’ n imzas n  ta yan 18.02.2009 tarihli yaz s n  yeniden düzenlemek 
durumundad r. 

Maliye Bakanl nca yap lmas  gereken bu Yeni Düzenleme S ras nda, önceli in, 
Kamu Emekçilerine Yap lacak Ödemelerden Ba layarak A a ya Do ru Yeniden S ralanmas  
anlaml  bir çabay  ifade edecektir. 
 Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü önceli ini Merkez ve Ta ra Te kilat  
Personeline vermek, Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü Bütçesinden öncelikle Personele 
Yap lmas  Gereken Ödemeleri kar lamak durumundad r. 
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Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  Emekçileri 
Maa lar n  bile tam olarak alamazken, bu nedenle; Kira, Kredi Kart , Do algaz, Elektrik, Su, 
Telefon, Çocuklar n n Dershane Taksiti vb. ödemelerini yapmakta güçlük çekerken, bu sebeple, 
Borçlanmak, Kredi Kullanmak, Maa  Ek Hesab ndan Para Çekmek ve/veya Kredi Kart  Faiziyle 
Cebelle mek zorunda b rak l rken, Genel Müdürlük Binas ndaki Makam Odalar  Yeniden 
Dö enmemeli, 5 Y ld zl  Otellerde Üst Düzey Yöneticilere Kurs, E itim ve Seminer Adlar  
alt nda Etkinlikler Düzenlememeli, 2011 y l  Mart ay nda Ek Ödemesi kesilen Meteoroloji 
Çal anlar n n Ek Ödemeleri henüz ödenmemi ken, 19-20 Mart 2011 tarihleri aras nda, Genel 
Müdür ve Daire Ba kanlar ndan olu an Üst Düzey Yöneticilerin, Afyonkarahisar’da bulunan 
(Afyonkarahisar – Kütahya Yolu 14. Kilometre) 5 y ld zl  Oruço lu Thermal Resort Otel’de 
Ki isel Geli im E itimi ad  alt nda, Giderleri Döner Sermaye letmesi Müdürlü ü 
Bütçesinden kar lanmak üzere Tatil Yapt klar  “ ddias ” Titizlikle Soru turulmal , Gereksiz 
ve Lüks Tadilatlara Giri ilmemelidir. 

Ma duriyetleri nedeniyle Serzeni te bulunan Personele Aba Alt ndan Sopa 
Gösterilmekten Vazgeçilmeli, Bask  Uygulanmamal , Disiplin Cezas  ve Sürgün Tehditlerinden 
Vazgeçilmeli, Memurlar Net nternet Sitesinde yer alan “Meteorolojide Maa  oku” ba l kl  
“Haberin S zmas na Yol Açt ” (http://www.memurlar.net/haber/190986/) ve/veya “Yorum 
Yazd  ddias yla” 18 Meteoroloji Emekçisine aç ld  “ ddia Edilen Disiplin 
Soru turmas na” (bu iddialar gerçekleri yans t yorsa) Derhal Son Verilmeli, bu alanda Örgütlü 
Sendikalar n Demokratik Tepkileri “Havac l k Tazminat  konusunda birlikte Çal ma 
Yürütülen Maliye Bakanl  ile olan li kilerin Bozulmas na Yol Aç yor” gibi Kurnazca 
Salvolarla Geçi tirilmeye çal lmamal d r. 

Eksik Ödenen Maa lar n Tamamlanmas na Yönelik Çal malarda Ayr mc  
Uygulamalardan Vazgeçilmeli; Adana, Afyonkarahisar, Ankara (Bölge Müdürlü üne ba l  
iller), Isparta, zmir, Kars, Kayseri, Trabzon, Van ve Zonguldak’ta görev yapan Meteoroloji 
Emekçileri gibi, di er llerde, Bölgelerde ve/veya Birimlerde görev yapmakta olan tüm 
Meteoroloji Emekçilerinin Al n Terinin Kar l  olan Maa lar ndan Eksik Kalan K s mlar da, 
herhangi bir Tart maya Mahal Vermeyecek ekilde bir an önce Tamamlanmal  ve bundan 
sonra, tüm Meteoroloji Emekçilerinin Maa lar  her ay, Ayba nda Tam ve Kesintisiz olarak 
ödenmelidir. 

Bu konuda tüm Yetkilileri ve Sorumlular  Görevlerinin Gere ini Yapmaya 
Ça r yoruz. Ba ta Say n Ba bakan olmak üzere, Çevre ve Orman Bakan n , Devlet 
Meteoroloji leri Genel Müdürünü Sorunun Çözümünde Taraf Olmaya Ça r yoruz. 

Yetkili Sendika olarak Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra 
Te kilat  Personelinin Sorunlar n  Çözmek ve Taleplerini Kar lamakla Yükümlü oldu u bilinen 
Büro Memur Sen’i de bu konuda Aç k Tutum Almaya, Say n Genel Müdürün Lüks Makam 
Odas n  Ziyaret etmekten ötede i ler yapmaya, Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü 
Merkez ve Ta ra Te kilat  Personelinin Hak ve Ç karlar  için Mücadele Etmeye ça r yoruz. 

Bu ça r m z n özellikle kendisi de bir Meteoroloji Emekçisi olan Büro Memur Sen 
Genel Ba kan  ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olan Say n Yusuf 
YAZGAN taraf ndan ciddiyetle de erlendirilmesi gerekti ine inan yoruz. 

12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde tüm toplumsal kesimlere 
vaatlerde bulunan, herkese Mutluluk, Bolluk ve Zenginlik vaadeden AKP ktidar , her eyden 
önce Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve Ta ra Te kilat  Personelinin 
Maa lar n  Tam ve Zaman nda Ödemeyi Ba armak zorundad r. 
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Büro Emekçileri Sendikas  olarak Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü Merkez ve 
Ta ra Te kilat  Emekçilerinin tüm Sorun ve Taleplerinin oldu u gibi, Eksik olarak Ödenen 
Maa lar yla ilgili olarak Sürdürülen Mücadelede de Yanlar nda Oldu umuzu ve Olaca m z  ifade 
ediyor, Konunun Muhatab  ve Taraf  olarak, Takipçisi de olmaya devam edece imizin bilinmesini 
istiyoruz. 

 
Osman B ÇER 

Genel Ba kan 
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BASIN VE KAMUOYUNA 

18 May s 2011 

C LASI DÖKÜLEN SGK’NIN 

SOSYAL GÜVENCE(S ZL K) HAFTASI KUTLANIYOR… 

SGK Ba kanl  ve l Müdürlüklerinde sosyal güvenlik(sizlik) haftas  a al  bir ekilde 
kutlan yor. Ancak bu kutlamalarda ne bu kurumdan hizmet alan vatanda n sorunlar na  ne de 
kurumda hizmet veren SGK emekçilerinin taleplerine  yer verilmiyor.  

SGK’n n yeniden yap land r lmas yla birlikte güvencesiz çal ma yayg n hale getirilmi , i  
kazas  ve meslek hastal klar nda büyük oranda art lar olmu tur. Ba ta emeklilik ya  prim ödeme 
gün say s n n artt r lmas  ve emeklilik hakk  olmak üzere, tüm toplum kesimlerinin sosyal güvenlik 
haklar  k s tlanarak sa l k paral  hale getirilmi tir.  

Emekçilerin primleri ile SGK’ya al nan ta nmazlar ya uzun vadeli kiraya verilmekte ya da 
sat lmaktad r. Batan geminin mallar  misali sat l k-kiral k ilanlar nda ise n aat ve Emlak Dairesi 
Ba kanl  adres olarak gösterilmektedir.  

Bizler AKP’nin reformlar n n, yeniden yap land rmas n n ne anlama geldi ini çok iyi 
biliyoruz. E itimde yap lan reformun daha fazla dershane, kay t paras , özel okul, sa l kta yap lan 
reformun;  daha fazla özel hastane, özel poliklinik, ilaç paras , tedavi gideri alt nda kesintiler 
oldu unu ya ayarak gördük. Bugün SGK’n n yeniden yap land r lmas n n sonuçlar n n ise daha 
fazla özel sigorta irketi olmas  kaç n lmazd r.  

SGK Ba kanl  taraf ndan atama, görevlendirme, imza yetkilerinin belirlenmesi gibi 
konularda “liyakat” ilkesine uygun davran lmamakta, kurum adeta kadrola man n arac  haline 
getirilmi  bulunmaktad r.  

SGK Ba kanl yla farkl  düzeylerde görü meler yaparak, yaz lar yazarak, 
Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar n n, Turnikelerin, Kameralar n, SGK 
emekçileri aras nda ya anan her türden olumsuz uygulaman n, sürekli olarak yap lmakta olan 
geçici görevlendirmelerden bunalan SGK emekçilerinin sorunlar n n Gündem Olarak 
de erlendirilmesini sa lamaya, bu ve benzeri konulara dikkat çekmeye çal t k.  

Zaman zaman, SGK Emekçilerinin duydu u rahats zl klar , sorunlar n  ve taleplerini 
payla mak üzere, SGK yöneticileriyle görü tük. Olmad  eylemler yapt k. O da olmad , kimi SGK 
Yöneticileri hakk nda Savc l klara suç duyurusunda da bulunduk. 

Çal anlar n bu hakl  talepleri görülmedi .En son Mu la sigorta il müdürlü ünde herkesi 
a k na çeviren, öleninde öldüreninde kurban edildi i bir olay ya and . Ya anan bu olay n 

sorumlulu unu da üstlenen olmad . Bu durumla ilgili SGK Ba kanl  önünde bas n aç klamas  
yapt m z saatlerde Ankara Sigorta l  Müdürlü ünde bir ba ka çal an n intihar giri iminde 
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bulundu unu ö rendik. SGK Ba kanl n n emekçilerin taleplerini görmeyen bu tutumundan 
vazgeçmeye ça r yoruz 

Sendikam z ve sosyal güvenlik emekçileri olumsuz ve yetersiz ko ullar alt nda tüm 
sigortal lara nitelikli kamu hizmeti sunmak ve herkese e it ula labilir sosyal güvenlik hakk  için 
y llard r mücadele yürütmektedir yürütmeye de devam edecektir. 

Tüm bu politikalara kölece çal ma ko ullar na kar  ba ta sosyal güvenlik emekçileri ve 
büro emekçilerinin örgütlü sendikas  olarak taleplerimizi kazanana kadar mücadelemizi 
sürdürece iz.  

SGK Yetkililerini Bir Kez Daha Uyar yoruz… 

SGK Emekçilerinin “performans” ad  alt nda birbirine kar  “yar t r lmas na” dayat lan 
sa l ks z ve kölece çal ma ko ullar na, turnike ve kamera denetimlerine,kadrola maya ,usulsüz 
görevlendirmelere son verilmelidir.  yükünün giderilmesi için yeni kadrolu personel istihdam 
edilmeli fazla mesai ücretleri 5 kat na ç kar lmal  ek ödemeler artt r larak temel ücrete dahil edilip 
emekli maa na yans t lmal d r. 

 

 MERKEZ YÖNET M KURULU 
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27.05.2011 
 

SEND KA YÖNET C M ZE VE DEMOKRAS  GÜÇLER NE YAPILAN GÖZALTILARI 
KINIYORUZ… 

 
BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Konfederasyonumuz KESK ve Sendikam z BES kuruldu u günden beri çok yo un 
bask larla, sürgünlerle, i ten atmalarla, idari ve adli soru turmalarla kar  kar ya kalm t r.  

AKP’nin “ileri demokrasi” döneminde haklar  için mücadele eden, örgütlenen; gençler, 
ö renciler, i çiler, memurlar, bir bütün halk kesimleri bask yla susturulmaya çal lmaktad r. leri 
Demokrasiden bahsedilen bu dönemde 12 Eylül dönemini aratmayacak günler ya anmaktad r.  

Yasal dernekler bas lmakta, Demokratik Kitle Örgütlerinin Yönetici ve Üyeleri evleri 
bas larak gözalt na al nmakta, tüm bas n aç klamalar na polis müdahale etmekte, dergiler ve 
gazeteler bask nlarla sindirilmeye çal lmakta, bas n aç klamalar ndan sonra gözalt lar 
ya anmaktad r.  

Bunun son örne i dün ya and . stanbul Ba c lar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan 
stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ dün ö leden sonra saat:14,30’da 

i yerinden gözalt na al nd . 

Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n talimat yla gözalt na al narak, ev aramas na ve Adli 
T pa götürülen ube E itim Sekreterimiz Ankara’ya getirilmi tir.  

Konfederasyonumuza ve sendika üye ve yöneticilerine, demokrat kurumlara yönelik 
geli tirilen bask , gözalt  ve tutuklamalar hiçbir demokratik ve hukuki ölçüye s mamaktad r. Bu tür 
uygulamalar, temel insan haklar ndan olan örgütlenme ve ifade özgürlü ünün ihlalidir. 

Demokratik aç l m söylemlerinin gündemde oldu u bir dönemde, bu tür bask  ve gözalt lar, 
tutuklamalarla, AKP Hükümetinin sadece kendine demokrat oldu u bir kez daha aç a ç km t r. 

Bu gözalt lar, bask lar; kamu emekçilerinin y llard r sürdürdü ü sendikal haklar, emek ve 
demokrasi mücadelemizi kararl l kla sürdürmemize engel olamayacakt r.  

KESK ve KESK’e ba l  Büro Emekçileri Sendikas  olarak; Hak arama mücadelesi sürdüren, 
haklar  ve gelece i için örgütlenen, bask lara ve zulme kar  alanlarda hayk ran tüm demokrasi 
güçlerinin yan nda haks zl klara kar  mücadelemizi sürdürmeye devam edece iz. 

Demokrasiye ve Demokratik Kitle Örgütlerine yönelik tüm bu bask lar , bask nlar , gözalt  
ve tutuklamalar  k n yor, Bask lara Boyun E meyece imizi bir kez daha yineliyoruz. 

ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ derhal serbest b rak lmal , hak alma 
mücadelesine yönelen fa izan bask lara son verilmelidir. 

 
BASKILAR B Z  YILDIRAMAZ. 
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z.  

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

31 May s 2011 - Sal  

 

NSANCA YA AM, NSANCA DÜZEN TALEP ED YORUZ…! 

 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m, Eylemimize Destek veren, 
Katk  sunan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Sayg de er Temsilcileri; Bugün Türkiye’nin dört 
bir yan nda, tüm illerde SGK l Müdürlükleri, Ankara’da ise SGK Ba kanl  önünde 
Eylemdeyiz. 

nsanca Ya am, nsanca Düzen Talebiyle bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz. Yeniden 
Yap lanma adl  alt nda Kölece Çal ma Ko ullar na Mahkum edilmeye, Sa l ks z yerlerinde 
çal t r lmaya, Turnikelerle Denetlenmeye, Kameralarla Gözetlenmeye, Yok Say l p 
Kölele tirilmeye kar  syan Ediyoruz. 

Performans Yönetimi ad  alt nda birbirimizle Yar t r lmaya, dayan ma ili kilerimizin 
bozulmas na, i  yo unlu una, eksik personel istihdam na, çal anlar n taleplerini görmeyen bask c  
anlay a kar  durdu umuz için, sürgün edildi imiz, cezaland r ld m z için, ülke genelinde 
Sendikal Faaliyetlerimize Kar  Aç kça Tutum alan SGK Ba kanl na kar  Eylemdeyiz. 

18 May s’ta Memur Sen Konfederasyonuna, 20 May s’ta Türkiye Kamu Sen 
Konfederasyonuna Plaket veren SGK Ba kanl na kar  eylemdeyiz. 

Bizim geçmi ten günümüze yürüttü ümüz Örgütlü Mücadeleye duydu u Güven ve 
Bizim SGK Ba kanl  taraf ndan maruz b rak ld m z Olumsuz Uygulamalar nedeniyle, 
kendisine verilmek istenen Plaketi Kabul Etmeyen KESK’i bu nedenle kutluyor ve “ yi ki 
KESK’liyiz” diyoruz. 

SGK Emekçilerinin Da lar gibi Y lm  Sorunlar n  Çözme Gayreti Sarfetmek yerine, 
SGK Ba kanl n n kendilerine verdi i Plaketi Seve Seve Kabul Eden ve Plaket Töreninin 
Foto raflar n , sanki bir marifetmi  gibi, Internet Sitelerinde yay nlayan Yanda  Sendikalar , 
SGK Emekçileri olarak K n yoruz. 

De erli Bas n Emekçileri; 

Her yeni gününde Çal ma Ko ullar n n Düzeltilmesini beklerken, nsanca Ya am ve 
Çal ma Ko ullar ndan giderek uzakla t r lan, Kamu Alacaklar n n Yeniden Yap land r lmas na dair 
hükümleri de içeren 6111 say l  Torba Yasayla Çal ma Ko ullar  daha da A rla t r lan, 

yerlerinde Çal ma Bar  git gide Bozulan, Cezaland r lan, Sürgüne gönderilen, yapt klar  Fazla 
Mesailerin Kar l n  bile do ru dürüst alamayan, e Giri  Ç k lar  Turnikelerle,  Ba ndaki 
Çal malar  Kameralarla denetlenen, Haks z ve Hukuka Ayk r  Muamelelere maruz b rak lan SGK 
Emekçileri olarak art k b çak kemi e dayand  diyoruz. 
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K sa bir süre önce SGK Mu la l Müdürlü ünde bir Cinayet i lendi. Ankara, Bursa, 
skenderun, zmir, vb. SGK l Müdürlüklerinde ya anan olumsuzluklar tüm SGK Emekçilerini 

aya a kald rd . Tüm bunlar n üstüne; son olarak Ankara’da bir SGK Emekçisinin ntihar 
Giri iminde Bulundu una dair haber de eklenince tüm Türkiye’deki SGK Emekçileri “Bu Gidi  
Nereye, Nereye Sürükleniyoruz? ” sorusuyla kar  kar ya kald . 

De erli Mücadele Arkada lar m; 

12 Eylül 2010 Referandumunun AKP’nin beklentisi do rultusunda sonuçlanmas , 
ard ndan içinde 657 say l  Devlet Memurlar  Kanunuyla ilgili De i ikliklerin de yer ald  6111 
say l  Torba Yasan n yürürlü e girmesi ve son olarak AKP ktidar n n TBMM’den ald  
Kanun Hükmünde Kararname Ç kartma Yetkisinin ard ndan SGK Emekçileri Gelece e daha 
bir Ku kuyla, Kayg yla bakmaya ba lad . 

Ne Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ve ne de SGK Ba kanl , SGK 
Emekçilerinin Sorunlar n  Anlamaya, ya da Çözmeye yana m yor. 

5502 say l  Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun yürürlü e girdi i 2006 y l ndan bu yana, 
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli aras nda ya anan ç Huzursuzlu unu,  Bar n n Bozulmas na 
dair Emareleri, kendilerini Sistem D na itilmi , Geleceksiz b rak lm  Hisseden SGK Emekçilerini, 
onlar n ya ad  Belirsizli i, Personel Yetersizli i nedeniyle SGK Birimlerinde ya anan  
Yo unlu unu, yasal düzenlemelere uygun ya da de il, Siyasi Kadrola ma giri imlerini anlat p 
durduk. 

SGK Ba kanl yla farkl  düzeylerde görü meler yaparak, yaz lar yazarak, 
Performans Esasl  Yönetim Modeli Uygulamalar n n, Turnikelerin, Kameralar n, SGK 
Emekçileri aras nda ya anan her türden Olumsuz Uygulaman n, sürekli olarak yap lmakta 
olan Geçici Görevlendirmelerin i  bar n  bozdu unu, SGK Emekçilerinin Sorunlar n n 
Gündem Olarak De erlendirilmesini sa lamaya bu ve benzeri konulara dikkat çekmeye 
çal t k. 

Zaman zaman, SGK Emekçilerinin duydu u rahats zl klar , Sorunlar n  ve Taleplerini 
payla mak üzere SGK Yöneticileriyle görü tük. Olmad  Eylemler yapt k. O da olmad , kimi 
SGK Yöneticileri hakk nda Savc l klara Suç Duyurusunda da bulunduk. 

5502 say l  Yasa gere ince her ilde aç lmakta olan Sosyal Güvenlik Merkezleri ve 
Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkezlerinde istihdam edilmek üzere, Yeni, Kadrolu ve Güvenceli 
Personel al nmas n  talep ettik. 

Personel Yetersizli i ve buna dayal  olarak ya anan  Yo unlu u nedeniyle sürekli olarak 
Zorunlu Fazla Mesai yapmak durumunda b rak lan SGK Emekçilerinin ya amlar n  evle i  
aras nda s k t r lm  bir ya am n i  bar n  bozaca  gibi verimlili i dü ürece ini söylüyoruz. 

SGK Emekçilerinin ne kadar yoruldu unu, ailelerine ve sosyal çevrelerine zaman 
ay ramad klar n , zaman içerisinde kendilerini, ya am  sadece ve sadece i yerinden ve çal maktan 
ibaret birer robot gibi hissetmeye ba lad klar n , üç kuru luk performans ücreti için birbirleriyle 
yar t r lmaktan ne kadar üzgün olduklar n , geçmi teki dayan ma ili kilerinin, göz göre göre 
kopart lmas ndan ne kadar rahats z olduklar n  gündemle tirmeye çal t k. 
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Ve gelinen noktada Personel Aç  nedeniyle yerlerinde ya anan  Yo unlu u, 
Güvencesizlik, Geleceksizlik, Dü ük Ücretler nedeniyle ya anan Kredi Kart  Borçlanmas  
Facialar , Zorunlu Fazla Mesailer, Turnikeler, Kameralar, Performans Esasl  Yönetim Modeli 
ile ücretlerimiz güvenceli ücret olmaktan ç kar lmakta, Süreklile meye ba layan Geçici 
Görevlendirmeler, yasal düzenlemelere uygun veya de il ya anan Siyasi Kadrola ma vs. vs. 
vs… 

De erli Mücadele Arkada lar m; 

Tüm bu Olumsuzluklar n hepsini Yeniden ve Yeniden De erlendirmek, Sorunlar m z  
Çözmek, Taleplerimizi Gerçekle tirmek ve herkesin Mutlu ve Umutlu olabilece i Emek Eksenli bir 
Ülkeyi hep birlikte varetmek durumunday z. Ba ka ans m z yok. 

Bizler biliyoruz ki, haklar m z ve gelece imiz, çal ma ko ullar m z, hukuksuz uygulamalar 
ancak örgütlenerek, mücadele ederek koruyabilir, geli tirebiliriz. Bizlerin, güçlü ve örgütlü bir 
i yerini olu turmak, haks zl k ve hukuksuzluklara kar  direnmekten ba ka çaremiz yoktur. 

“Yeniden Yap lanmaya EVET”. Ama ktidar Sahiplerinin istedi i gibi “Kar” için 
Yeniden Yap lanma de il, tüm çilerin, Emekçilerin Talep Etti i gibi “ nsanca Ya am, 
Güvenceli Çal ma” için “Yeniden Yap lanmaya EVET”. 

De erli Bas n Emekçileri; 

 SGK Emekçilerinin nsanca Ya am, nsanca Çal ma Ko ullar , çini Su ve/veya 
Kanalizasyon Basmayan nsana Yak r yerleri, nsanca Ya ayabilecek bir Ücret, nsanca 
Muamele, k saca “ nsanca Ya am Güvenceli Çal ma” Talebimizi, “Yeniden” ve bir kez daha, 
“En Yüksek Sesimizle” ifade ediyoruz. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile SGK 
Ba kanl  Yetkililerini; da lar gibi büyüyen devasa sorunlar m z  çözmeye, insanca ya am, 
güvenceli istihdam taleplerimizi çözmeye, bask lardan, soru turmalardan, cezalardan, 
sürgünlerden vazgeçmeye ça r yoruz. 

Tüm SGK Emekçilerini; Performans Esasl  Yönetim Modeline, Turnikelere, 
Kameralara, Yetersiz Banka Promosyonlar na, Turnikelerle Denetlenen Fazla Mesai 
Ücretlerine, Sa l ks z yeri Ko ullar na, Olumsuz Çal ma Ko ullar na HAYIR demeye, 

nsanca Ya am, nsanca Düzen Talebiyle Büro Emekçileri Sendikas nda (BES) 
Birle meye, Birlikte Mücadele Etmeye, Direnmeye ve Kazanmaya Ça r yoruz… 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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Büro Emekçileri Sendikas  
stanbul 1 Nolu ube E itim Sekreterimiz 

Gülsüm YILDIZ’a Özgürlük Talep Ediyoruz…! 

02.06.2011 - Per embe 

BASINA VE KAMUOYUNA 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m, Eylemimize Destek veren, 
Katk  sunan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Sayg de er Temsilcileri; Bugün Türkiye’nin dört 
bir yan nda, tüm illerde Adliye Binalar  önünde, Ankara’da ise Adalet Bakanl  önünde 
Eylemdeyiz. 

Bir Mücadele Arkada m za, Suçlulu u Konusunda, Aç k, Net ve Anla labilir bir Bilgi 
ve Belge olmaks z n Tutuklanan BES stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm 
YILDIZ’a Özgürlük Talep ediyoruz! 

Bugün Türkiye’nin dört bir yan ndan binlerce KESK’li Kamu Emekçisi Gülsüm 
YILDIZ’ n Serbet B rak lmas  için Adalet Bakanl na Faks Çekiyor, Adliyeler önünde 
Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap yor. 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; gerek Konfederasyonumuz 
KESK ve gerekse Sendikam z BES, kuruldu u günden bu yana, çok yo un Bask larla, Sürgünlerle, 
Cezalarla, dari Soru turmalar ve Adli Kovu turmalarla ve Tutuklamalarla kar  kar ya kalm t r. 

Çünkü hem KESK, hem de BES S n f Mücadelesine inanan, Kamu Emekçilerinin Sorunlar  
ve Taleplerinin yan  s ra, ülkemizin temel sorunu olarak bilinen her konuda fikrini beyan eden, 
Bar tan, Karde likten, E itlikten, Özgürlükten, Emekten ve Emekçiden yana bir tutuma sahiptir. 

Çünkü bir Emek Örgütü, bir S n f Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak üzerimize 
dü en görevler vard r. Bu görevler geçmi ten günümüze yerine getirilmi tir, bundan sonrada 
getirilmeye devam edilecektir. 

De erli Mücadele Arkada lar m, AKP’nin “ leri Demokrasi” söyleminin ne kadar 
Sahte bir Aldatmaca oldu u, Hopa’da ya anan ve sonuçta Metin LOKUMCU’nun ölümüyle 
sonuçlanan son olayda da bir kez daha ortaya ç km t r. 

AKP’nin “ leri Demokrasi” söyleminin, Haklar  için Örgütlenen ve Mücadele eden 
Gençler, Ö renciler, çiler, Kamu Emekçileri ve tüm Ezilen ve Ma dur edilen, Ötekile tirilmeye 
çal lan di er kesimler için geçerli olmad  aç kça ortadad r. 

Çünkü, AKP ktidar nca Ötelenen, Yok Say lan, Ma dur ve Mazlum edilen tüm 
kesimler çe itli Bask  Yöntemleriyle Susturulmaya çal lmaktad r. 

AKP’nin “ leri Demokrasi” söylemlerinin arkas na saklan larak; Yasal Dernekler 
Bas lmakta, Demokratik Kitle Örgütlerinin Yönetici ve Üyeleri anlams z bir biçimde Evleri 
Bas larak Gözalt na Al nmakta, Gazeteciler Tutuklanmakta, Siyaset Hakk  binbir türlü Bask yla 
Ortadan Kald r lmaya Çal lmakta, tüm Bas n Aç klamalar na Polis Güçleri taraf ndan müdahale 
edilmekte, Dergiler ve Gazeteler çe itli yöntemlerle Sindirilmeye, Hizaya Sokulmaya Çal lmakta, 
henüz Bas lmam  Kitaplar bile toplat lmaktad r. 
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Bu durumun en son örneklerinden bir tanesi 31 May s 2011 tarihinde Ankara’da 
ya anm t r. Çe itli Siyasi Partilerin, Sendikalar n, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Emek ve 
Demokrasi Güçlerinin, Hopa’da ya anan ve sonucunda Metin LOKUMCU’nun ölümüne neden 
olan Olaylar  Protesto Etme Giri imleri yo un bir Sald r yla kar la m  ve sonuçta 54 ki i 
büyük bir iddet Gösterisi e li inde Gözalt na al nm t r. 

De erli Bas n Emekçileri, stanbul Ba c lar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan 
stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, 26 May s 2011 tarihinde, ö lenden 

sonra saat 14.30 itibar yla yerinden Gözalt na al nm  bulunmaktad r. 

Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n talimat yla Gözalt na al narak, Ev Aramas na ve Adli 
T pa götürülen stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, bu i lemlerin 
ard ndan Ankara'ya getirilmi , Ankara’da lk Sorgulamas  yap lan Mücadele Arkada m z 
Tutuklanarak Sincan Kad n Kapal  Cezaevine gönderilmi tir. 

Konfederasyonumuzun ve Sendikalar m z n Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak 
geli tirilen Bask , Gözalt  ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye 
s mamaktad r. 

Bu tür uygulamalar, en Temel nsan Haklar ndan olan Örgütlenme ve fade 
Özgürlü ünün bile ihlali anlam na gelmektedir. 

De erli Mücadele Arkada lar m, “Demokratik Aç l m” söylemlerinin gündemde oldu u 
böylesi bir dönemde, bu tür Bask , Gözalt  ve Tutuklamalar, AKP Hükümetinin sadece ve sadece 
“Kendine Demokrat” bir tutuma sahip oldu unu aç kça göstermektedir. 

Bilinmelidir ki, ne KESK ve ne de BES, bu tür Bask lar, Gözalt lar ve Tutuklamalarla 
“Hizaya Sokulamayacakt r”. 

Bask lar, Sürgünler, Gözalt lar ve Tutuklamalar; Kamu Emekçilerinin y llard r sürdürmekte 
oldu u Sendikal Haklar, S n f, Emek, Bar , Karde lik, E itlik, Özgürlük ve Demokrasi 
Mücadelesindeki Kararl l n  ortadan kald ramayacakt r. 

Tüm bu söylemlerimizin ard dan, BES stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz 
Gülsüm YILDIZ’ n Derhal Serbest B rak lmas n  ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen her 
türlü Bask  ve Sindirme Politikalar na Son Verilmesini Talep ediyoruz…! 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

03.06.2011 

 

AKP ÜLKEY  DDET VE KAOSA SÜRÜKLÜYOR…. 

Artvin Hopa’da ya anan olaylar, iktidar n yaratt  Türkiye’nin gerçe inin delilidir.  

Ba bakan Recep Tayyip Erdo an Hopa mitingi s ras nda, daha o Hopa’ya gelmeden 
demokratik tepkilerini ifade eden çevreciler ve Hopa halk n n polisin iddetine, orant s z güç 
kullanmas  sonucu emekli ö retmen Metin LOKUMCU’nun iddet ve gaza maruz kalarak hayat n  
kaybetti inin bilinmesine ra men AKP mitingini yapm , ehirden ayr l rken de koruma polisi 
dü erek a r yaralanm t r. 

Bütün bu ya ananlar  yat t rmak ve huzuru sa lamak, yürütme erkini elinde bulunduran 
siyasal iktidar görevini yapmak yerine, iddeti körükleyen üslup kullan nca demokratik tepkiyi 
gösteren halk m za Türkiye’nin muhtelif yerlerinde polisin orant s z güç, iddet kullanmay  
gerçekle tirmi lerdir. 

Di er taraftan Ankara’da ve ülkenin de i ik kentlerinde gerçekle tirilen bas n 
aç klamalar na tahammül edilememi , halk n güvenli inden sorumlu olan kolluk gücü Ankara’da 
ta la, gazla, copla terör estirmi tir. ÖDP Ankara l binas  bas l p kap s  k r ld , Halkevleri MYK 
Üyesi Dil at AKTA ’ n i gence sonucunda kalças  k r ld  ve halen hastanede. Onlarca emek ve 
meslek örgütü üyesi çal an  arkada lar m z gözalt na al nd . 

12 Eylül referandumunun ard ndan kendi 12 Eylülünü yürürlü e koyarak tüm bask  ve 
iddet uygulayan Recep Tayyip Erdo an, iddet ve bask yla herkesi susturarak, 12 Haziran’da kendi 

saltanat n  ve padi ahl n  ilan etmeye haz rlan yor. 

Buradan uyar yoruz; 

Bu sald r lardan, bask lardan vazgeçin, polis güçlerinizi sokaklarda emekçilerin, halk n 
üzerine sald rtmaktan vazgeçin. Yoksa bu bask n n alt nda hükümetiniz de kal r. 

Herkes bilsin ki bu ülke, bu halk sahipsiz de ildir. Dün oldu u gibi bugün de sendikal hak 
ve özgürlükler mücadelemizin yan nda demokratik mücadelemizi de kararl l kla sürdürece imizi 
kamuoyuna ilan ediyoruz. 

 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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15.06.2011 

NÜFUS EMEKÇ LER NE YAPILAN ADALETS ZL E KAR I EYLEMDEY Z… 
Bilindi i üzere her seçim döneminde Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü 

çal anlar na zorunlu olarak fazla mesai yapt r lmakta, fazla mesai ödemeleri ise kendi te kilat 
Kanunundan kaynakl  olarak çal lan süre kadar ödenememektedir. 

Sendikam z konu ile ilgili olarak çi leri Bakanl  ve Nüfus ve Vatanda l k leri Genel 
Müdürlü üne yaz l  giri imlerde bulunarak; “ya anan i  yo unlu u ve yapt r lan fazla çal ma da 
dikkate al narak (Cumartesi-Pazar) fazla çal ma ücretlerinin ödenerek fazla mesai ücretlerinden 
yap lan %15’lik gelir vergisi kesintisine son verilmesini, bir brüt maa  tutar nda ikramiye 
ödenmesini, Cumartesi-Pazar yapt r lacak fazla çal mada yol ve yemek giderlerinin kar lanmas n , 
belirtilen konularla ilgili acilen bir düzenleme yap lmas  ve Nüfus Emekçilerinin beklentilerinin 
kar lanmas  yönünde ad m at lmas ” n  talep etmi tir. 

Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü Sendikam za yazm  oldu u 05.04.2011 
tarihli yaz s  ile 14.03.2011/12.06.2011 tarihleri aras nda Nüfus Müdürlüklerinin i  hacimlerindeki 
art  nedeniyle 375 say l  KHK kapsam nda ek ödeme ödenmesi için çal malar n sürdü ünü 
bildirmi tir. 

11 Haziran 2011 Cumartesi tarih ve 27961 say l  Mükerrer Resmi Gazetede yay mlanan 
Bakanlar Kurulu Karar  ile “Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü merkez ve ta ra 
te kilat nda istihdam edilen memurlar ile sözle meli personelden 375 say l  Kanun Hükmünde 
Kararnamenin ek 3.maddesinde yer alan ek ödemeden yararlananlara, 15.05.2011-14.06.2011 
tarihleri aras nda nüfus hizmetlerinde meydana gelen  art tan dolay  yo un mesai yapmalar  
nedeniyle, 1 ayl k fazla çal ma kar l  %53 oran nda ilave ek ödeme yap lmas na” karar 
verilmi tir. 

Bakanlar Kurulu Karar  ile Mart ay ndan May s ay na kadar yap lan fazla mesailere ili kin 
herhangi bir ödeme yap lmas na karar verilmemi tir.  Sadece 15 May s-14 Haziran dönemi için bir 
ayl k  ödeme yap lmas na karar verilmi tir. Nüfus emekçilerine 14 Mart 2011 tarihinden itibaren 
fazla mesai ücretlerinin ödenmesi için bir düzenleme yap lmamas  adaletsiz, haks z ve hukuksuz bir 
durumdur. 

Genel Müdürlü ün Mart/Haziran dönemi ödeme yap laca na ili kin Sendikam za verdi i 
cevaba ra men bu yönde düzenleme yap lmayarak, 14.03.2011 tarihinden bu yana  yo un i  yükü 
alt nda ezilen ve aral ks z çal an nüfus emekçileri Anayasal hükümler yok say larak,  Angaryaya 
tabi tutularak ma dur edilmi lerdir. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ünün 
14.03.2011-15.05.2011 tarihleri aras nda zorunlu olarak fazla çal t rma yapt rd  Nüfus 
emekçilerine fazla mesai ücretlerini tam ve eksiksiz olarak ödemesini talep ediyoruz.  

Bütün Nüfus emekçilerini haklar  ve gelecekleri için mücadele etmeye, sendikam zda 
örgütlenmeye ça r yoruz. 
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z! 

      MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

MAL YE BAKANLI I 
GÖRMEYEN, DUYMAYAN, KONU MAYAN 

“ÜÇ MAYMUN’U” OYNAMAKTAN VAZGEÇMEL D R…! 
 

14 Eylül 2011 - Çar amba 
De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; 
Maliye Bakanl n n Resmi Gazetede Yay mlanma ko uluna bile uymaks z n yürürlü e 

koydu u, E itsiz ve Adaletsiz 22.07.2011 tarihli Fazla Mesai Uygulamas na ili kin 
Düzenlemesini Yarg ya ta yan Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi olarak; E itlik ve 
Adaletten uzak bu Uygulama konusunda, 28 Temmuz 2011 Per embe, 4 A ustos 2011 Per embe, 11 
A ustos 2011 Per embe, 18 A ustos 2011 Per embe ve son olarak 25 A ustos 2011 Per embe günü, 
Maliye Bakanl  önünde Kitlesel Bas n Aç klamalar  yapm , bu süreçte, Sorunlar m z n Çözümü 
için Maliye Bakanl ndan da Görü me Talep etmi  bulunmaktay z. 

Maliye Bakanl  Görü me Talebimize olumlu bir yan t vermemi , 5 hafta süreyle 
Maliye Bakanl  önünde yapm  oldu umuz her Eylemin öncesinde Maliye Emekçilerini 
Bask  alt na almaya çal m , her Eylemden sonra da Görmeyen, Duymayan, Konu mayan 
“Üç Maymun”u oynamaya devam etmi tir. 

De erli Mücadele Arkada lar m; 
Haftalard r Maliye Bakanl  önünde sürdürdü ümüz “Per embe Eylemlerinin” 

ard ndan bugün ülke genelinde l Defterdarl klar  önünden Maliye Bakanl na sesleniyoruz. 
Haftalard r sürdürdü ümüz Eylemlerimizi daha da geni letmekten, daha da 
çe itlendirmekten, ilerletmekten ve keskinle tirmekten bizi al koyacak hiçbir güç yoktur. 

Onun için Maliye Emekçilerinin Sorunlar n n Çözümü konusunda bir an önce ad m 
at lmal d r. Sorunlar m z n Diyalog yoluyla çözülmesinin önündeki engeller ortadan 
kald r lmal d r. Maliye Emekçilerinin Sesine Kulak verilmelidir. Çünkü, Maliye Bakanl n n 
yapt  ve yürüttü ü her ne i  varsa, onlar  bizler yap yoruz. Maliye Emekçileri olmadan 
Maliye Bakanl  olmaz. 

De erli Mücadele Arkada lar m; 
Haftalard r Maliye Bakanl  önünde hepbirlikte Kararl  bir biçimde sürdürdü ümüz 

Mücadeleden ald m z güçle ilan ediyoruz: Herkes bilsin ki, Mücadele Azmimiz ve 
Kararl l m z bizi Ba ar ya ta yacakt r. Çünkü Mücadele edenler her zaman Kazanamazlar, 
ama Kazananlar hep Mücadele edenlerdir. 

De erli Bas n Emekçileri; 
213 say l  Vergi Usul Kanunun ilgili hükümlerine göre ödenen Ek Ödemelerde sürekli 

olarak Üst Düzey Personel Lehine düzenlemeler yapan Maliye Bakanl , i  “Di er Personele” 
geldi inde bu konuda bir iyile tirme yapmaktan daima kaç nm t r. Maliye Bakanl n n “Di er 
Personel” tan mlamas  bile ne kadar Ayr mc  bir tutuma sahip oldu unun en basit göstergesidir. 
Ancak bilinmelidir ki; bizler “Di er Personel” de iliz, esasen Maliye Bakanl n n tüm i lerini 
yapan Maliye Emekçileri olarak aslolan “Biziz”. 

2005 y l ndan bu yana Uzman olan personelle olmayan personel aras ndaki Ücret 
Uçurumunu bilerek ve isteyerek derinle tiren Maliye Bakanl , bu sayede Maliye Emekçileri 
aras nda ciddi bir bölünme yaratmay  amaçlam t r. 
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Ayn  masalarda, benzer i leri yapmakta olan Uzman olan personelle, olmayan, ya da 
olamayan personel aras ndaki Ücret Fark  Maliye Bakanl nca bilerek ve isteyerek olu turulmu , bu 
Yöntemle Maliye Emekçileri aras ndaki Dayan man n Yok Edilmesi ve Rekabet unsurunun 
geli tirilmesi amaçlanm t r. 
 Bu insanl k d  uygulamalar n denetlenebilmesi ve sürdürülebilmesi için Milyarlarca Lira 
Harcayarak Kartl  Geçi  Kontrol Sistemleri ve Kamera Sistemleri olu turan Maliye Bakanl , 

 Ücret Adaletinin Sa lanmas  ve Hakl  Taleplerimizin kar lanmas na geldi inde Bütçede Para 
Yok Mazeretinin Arkas na S nmaya çal m t r. 

Dilekçe Kampanyalar m z n, Faks Eylemlerimizin, Kitlesel Bas n Aç klamalar m z n ve 
Ankara Yürüyü lerimizin Oda nda daima Eme imizin Kar l  olabilecek bir Ücret ve nsanca 
Ya am, nsanca Düzen Taleplerimiz yer alm t r. 

De erli Mücadele Arkada lar m; 
Biz Büro Emekçileri Sendikas  olarak Maliye Bakan  Say n Mehmet M EK 

taraf ndan 22 Temmuz 2011 tarihinde onaylanan Fazla Mesai Uygulamas na ili kin 
düzenlemeyle ilgili olarak Yarg ya ba vurduk. Çünkü bu düzenleme tüm Maliye Emekçilerini 
E it ve Adil bir biçimde kapsam yor. Çünkü bu düzenleme Tarafl  ve Adaletsiz. Çünkü bu 
düzenlemeyle Maliye Emekçileri bir kez daha kendi içinde bölünmeye ve ayr t r lmaya 
çal l yor. Bu nedenle, açm  oldu umuz Davay  Kazanaca m za inan yoruz. Çünkü bu 
düzenleme E it ve Adil de ildir.  

Buradan Maliye Bakanl na ça r da bulunuyoruz; ba ta, son olarak hayata 
geçirdi iniz kimi personel için aç kça bir “Maa  yile tirmesi” olarak öngörülen, geriye 
kalanlara ise ya hiç verilmeyen, ya da “Geçi  Kontrol Sistemi”ne tabi k l nmak suretiyle Fiili 
Çal ma Kar l  Ödenmesini Planlad n z Ayr mc  Fazla Mesai Ücreti Ödemesi Uygulamas  
olmak üzere tüm Haks z ve E itsiz Uygulamalar n z  derhal geri çekin. 

Y llard r Hükümetlerce tek tarafl  olarak belirlenen Yüzdelik Maa  Art lar  d nda 
Maa lar nda herhangi bir art  sa lanmayan Maliye Emekçilerinin enflasyon kar s nda 
erimi  olan Ücretlerini hiç de ilse “Yoksulluk S n r n n” üzerine ç kart n. 

Herkesin bildi i gibi, 22 Temmuz 2011 tarihinde Uygulamaya Koydu unuz Haks z ve 
E itsiz Düzenlemeyi u anda Maliye Bakanl nda uygulayam yorsunuz. 

Çünkü tam 5 hafta boyunca Maliye Bakanl n n önünde, Maliye Bakan na kar  
direndik ve sonuçta Maliye Bakanl na geri ad m att rd k. 

u anda Maliye Bakanl nca yap lm  olan 3 Yönetmelik De i ikli inin de yap lma 
nedeni 5 hafta süreyle sürdürdü ümüz ve Maliye Bakan n n Makam Odas n n önüne kadar 
ta d m z eylemlerdir. Gelinen noktada bir Kazan m Varsa Mücadele eden Bizlere, 
BES’lilere aittir. 

Maliye Bakanl  Veri Haz rlama Kontrol letmeni Kadrolar n n tüm Maliye 
Emekçilerine hiçbir ko ula ba l  olmaks z n E it ve Adil bir biçimde verilmesi talebimize 
kar l k olarak, yeni yapm  oldu u Yönetmelik De i ikliklerini öne sürmü tür. 

Bilin ki, yeni ç kartm  oldu unuz Yönetmeliklerin aleyhimizde olacak sonuçlar na 
ili kin olarak Yarg ya ba vurmaktan da, Fiili ve Me ru Eylemlerimizle size Alanlardan Cevap 
Vermekten de geri durmayaca z. 

Buradan Maliye Bakanl na sesleniyoruz; Maliye Emekçilerini Merkez/Ta ra, 
Gelirci/Giderci, Uzman Olan/Ol(a)mayan gibi kriterlerle ayr t rmaktan ve E it e E it Ücret 
lkesine ayk r  uygulamalar n zdan bir an önce vazgeçin. 
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25 Mart 2009 Çar amba günü BES Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu unuz 
“SÖZ”e uygun davranarak; Uzman olan personelle, olmayan, ya da olamayan personel 
aras ndaki “Ücret Uçurumu”nu ortadan kald r n. 

Ek Ödemelerimizi Çal makta oldu umuz Birimlere ve Görev Unvanlar m za göre 
belirlemekten vazgeçin. 

Onlarca kez Yarg dan geri döndü ü halde Görevde Yükselme S navlar nda 
uygulamaya devam etmekte srar etti iniz Mülakat (Sözlü S nav) uygulamas ndan vazgeçin. 

Keyfi bir biçimde, kimi personelin ücretlerinde fiilen yapm  oldu unuz iyile tirmeyi, 
tüm Maliye Emekçilerini kapsayacak ekilde Yeniden Düzenleyin, Genelle tirin ve bu Ücret 
yile tirmesini Temel Ücretlerimize dahil edin. 

De erli Mücadele Arkada lar m; 
Bizler, Maliye Bakanl n n ba ta “E it e E it Ücret” lkesine ayk r , Ücret 

Adaletsizli i Dayatmas  olmak üzere, tüm Ayr mc , E itlikten ve Adaletten uzak 
Uygulamalar na kar , Haklar m z ve Gelece imiz için hepbirlikte Mücadele etmeye devam 
edece iz. 

Bizler; Büro Emekçileri Sendikas  olarak, Örgütlü Emekçilerin Mücadelesinin hiçbir 
zaman Yenilmedi ini, Örgütlenen, Birle en ve Direnen Emekçilerin Mutlaka Kazanaca n  
biliyoruz, bu gerçe i onlara; Maliye Bakanl na ve AKP ktidar na da ö retmeye devam 
edece iz. 

 
……………………… YÖNET M KURULU 
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          15.09.2011 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

 

Kad nlar n ya am n her alan nda, evlerinde, i  yerlerinde, kamusal alanlarda, mücadele 
alanlar nda iddetin çe itli biçimlerine maruz kald  ve kad n cinayetlerin son dönemde giderek 
artt  bilinmektedir. 2002’de; öldürülen kad n say s  66 iken, 2010’a kadar kad n cinayetlerinin 
yüzde 1400 oran nda artt  tespit edilmi tir. Bu durum, ülkemizde yürütülen sosyal ve ekonomik 
politikalar n toplumsal ya am m zda yaratt  tahribatlar n, yozla man n bir sonucudur. Di er 
tarafta, egemen ideolojinin ilk ma durlar n n kad nlar oldu u a ikârd r.  

Sendikam z üyesi ve Ankara Adliyesi yeri Temsilcimiz Nejla YILDIZ' n  20 Ekim 2010 
günü evinin yak n ndaki otobüs dura nda b çaklanarak  öldürülmesinin üzerinden 8 ay geçtikten 
sonra aç lan davada yarg lama devam etmektedir. Bugün yarg laman n ikinci duru mas  
gerçekle ecektir. 

Ülkemizde 2011 y l n n sadece Temmuz ay nda 20 kad n cinayete kurban gitti. K skançl k, 
namus, töre, sevgi vb gibi adlar alt nda kendisini gösteren kad n cinayetlerinin bilançosu sava  
rakamlar n  aratm yor. 

 
Kad n cinayetlerine kar  yükselen sesi duymazdan gelen, iddettin meydana gelmesinden 

neredeyse kad nlar  sorumlu tutan, kendi iktidar  döneminde imdiye kadar görülmemi  bir biçimde 
artan kad n cinayetlerine kar  AKP, sorununun kenar ndan dola arak elektronik 
kelepçe gibi magazinsel önerilerde bulunmaktad r. S nma evlerinin yok denecek kadar az oldu u, 
kad nlar n çal malar  ve e itim almalar  önündeki engellerin devam etti i, kad na yönelik ayr mc  
politikalar n ya am n her alan nda daha da derinle tirildi i, erkek iddetine maruz kalan kad n  
koruma alt na alacak bir sosyal devlet anlay n n olmad  ülkemizde bu tür önerilerle vakit 
geçirilmeye çal l yor. 

 
Oysa art k kaybedecek vakit yok.  Kad na yönelik iddet ve cinayetlerle ilgili soruna bütün 

yönleriyle yakla an ve de erlendiren bir çal ma yap lmal d r. Meclisin yeni yasama döneminde 
öncelikli gündemlerden birisi kad n cinayetleri ve kad n sorunu olmal d r. 
 

Bizler, medyadan, sa l a, e itimden adalete, i  ya am ndan sosyal hizmetlere kadar, 
hayat n bütün alanlar nda kad na yönelik uygulanan ayr mc  ve gerici politikalara kar   mücadeleyi 
yükseltmek ve sözümüzü daha  yüksek sesle söylemek zorunday z. Kad na yönelik iddet ve 
öldürmeler son bulana kadar, kad nlar için insanca bir ya am güvenceli bir gelecek için 
mücadelemizi sürdürmeye devam edece iz. 

 
Sendika olarak bugüne kadar oldu u gibi bundan sonra da davan n takipçisi olaca m z  bir 

kez daha kamuoyuna  bildirmek istiyoruz. 
 

 

BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
A HM TÜRK YE’Y  B R KEZ DAHA MAHKUM ETT . 

Sendikal haklar n kullan m nda sürekli bask c  bir tutum izleyen Türkiye, Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesi nezdinde aç lan davalar  ard  ard na kaybetmektedir. 

BES Kocaeli ube Yöneticilerimiz Ak n MAN, Sedat ALTUN, Mehmet Necmettin 
ARAZ ve Hasan TURANLI Kamu Emekçileri Sendikalar  Konfederasyonu taraf ndan ç kar lm  
olan 1 May s 2004 afi lerini Alemda  ve Tepecik Vergi Dairelerinin duvarlar na ast klar  için 
kendilerine k nama cezas  verilmi , ikayetçilerin itiraz  üzerine bu ceza bir alt derece ceza olan 
uyarma cezas na dönü türülmü tür. 

Sendika afi lerinin i yeri duvarlar na as lmas n  yasaklayan bir hüküm bulunmamas na 
ra men, i yerinde belirlenmi  usul ve esaslara ayk r  davranmak ve görüntü kirlili i yaratmak 
iddias yla disiplin cezas  verilmi tir 

ube Yöneticilerimize verilen disiplin cezas  ve bu ceza nedeniyle bir ay süreyle ek ödeme 
kesintisi yap larak iki kez cezaland rma uygulanm  olup, Sendikam z taraf ndan hem disiplin 
cezalar n n iptali hem de yap lan ek ödeme kesintilerinin iadesi için A HM’ne ba vurulmu tur. 

Avrupa nsan Haklar  Mahkemesi kinci Dairesi 27.09.2011 tarihli MAN VE 
D ERLER -TÜRK YE DAVASI 1305/05 Ba vuru Nolu dosyada verilen karar nda; 

 Avrupa nsan Haklar  Sözle mesinin 11.maddesinde “Herkes asayi i bozmayan toplant lar 
yapmak, demek kurmak, ayr ca ç karlar n  korumak için ba kalar yla birlikte sendikalar 
kurmak ve sendikalara kat lmak haklar na sahiptir.” hükmünün ihlal edildi ine, 

 Avrupa nsan Haklar  Sözle mesinin 13.maddesinde yer alan “Bu Sözle me’de tan nm  
olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler taraf ndan 
bu s fatlar na dayan larak yap lm  da olsa, ulusal bir makama etkili bir ba vuru yapabilme 
hakk na sahiptir.” hükmünün ihlal edildi ine, 

 Kocaeli ube Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ak n MAN’a 110, Hasan TURANLI’ya 143, 
Sedat ALTUN’a 110, Necmettin ARAZ’a 119 Euro maddi 1000’er Euro manevi tazminat 
ödenmesine 

Karar vermi tir. 
A HM kinci Daire karar nda; Sendika Yöneticilerin asm  olduklar  afi in i yeri ortam nda 

rahats zl k olu turmad n , sendika üyelerinin ücretli çal anlar aras nda bir dayan ma günü olan 
i çi bayram  organizasyonu hakk nda bilgiler vermek ac n n ta d n  ve sendika haklar n n 
ba ms z bir ekilde yerine getirilmesinden ibaret oldu unu tespit etmi tir. 

Demokratik bir toplumda dernek ve sendika kurma özgürlü ünün sayg n bir yeri oldu una 
dikkat çekilen kararda; birey bu özgürlükten yararlanamaz, eylem hakk  tan nmaz ise bu haklar n 
gerçekte var olamayaca  ve disiplin cezalar n n sendika üyelerinin faaliyetlerini özgürce 
gerçekle tirmeleri önünde cayd r c  bir etkiye sahip oldu u belirtilmi tir. 

4688 say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanununda de i iklik yap lmas n n tart ld  ve 
Toplu Sözle me ko ullar n n belirlenmeye çal ld  u günlerde Hükümetin Uluslar aras  
sözle melerden do an haklar  içeren düzenlemeler yapmas  gerekti i bir kez daha gereklilik halini 
alm t r. 

LO Sözle melerini imzalayan Türkiye, Anayasan n 90.maddesinde yer alan hüküm 
çerçevesinde Toplu Sözle me ve Grev Hakk n  içeren bir Sendika Yasas n  düzenlemelidir. 

 
       MERKEZ YÖNET M KURULU 
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           16.11.2011 
 

Bas na ve Kamuoyuna, 
 
AKP Hükümeti iktidara geldi i günden bu yana, emperyalizmin toplumsal y k m politikalar n  
uygulamakta son derece istikrarl  bir çizgi izlemektedir. 
 
Uluslararas  sermaye örgütlerinin ihtiyaçlar  do rultusunda kamu hizmetleri, piyasaya aç lm , 
özelle tirilmi , paral  hale getirilmi  ve ticarile tirilerek kamu hizmetleri tasfiye edilmi , sosyal 
hukuk devleti ortadan kald r lm t r. 
 
E itimden sa l a en temel vatanda l k haklar  paral  hale getirilirken, hukuk da paral  hale 
getirilmi , haks zl a ve hukuksuzlu a u rayanlar n haklar n  aramas  ve yarg  yoluna ba vurmas  da 
neredeyse olanaks z hale getirilmi tir. Halk m z yoksulluk ko ullar nda ya amak zorunda b rak lm  
ve kamu emekçilerinin ücretleri de yoksulluk s n r na geriletilmi tir. 
 
Siyasi iktidar, önce 6111 say l  Torba Yasa ile kamu emekçilerinin pek çok kazan lm  hakk n  gasp 
etmi , esnek ve kurals z çal ma tüm çal ma alan nda me ru hale getirilmi tir. Bununla birlikte de 
657 say l  Yasa’da yap lmas  dü ünülen de i ikliklerle kamu emekçilerinin i  güvenceleri ortadan 
kald r lmak istenmekte ve modern köleli in önü aç lmaktad r. 
 
AKP, bir yandan ileri demokrasi söylemlerini dilinden dü ürmezken, bin yandan demokratik 
tepkilerini ifade eden, haklar  ve gelecekleri için örgütlenen her türlü muhalif kesime yönelik bask  
ve antidemokratik uygulamalar n  da h zland rarak, tüm bu düzenlemeleri gerçekle tirirken herhangi 
bir muhalefet yap lmas n  istememektedir.  
 
AKP, herhangi bir komisyon çal mas , müzakere, parlamento görü mesi ve yak n yarg  denetimi 
olmaks z n kamuoyunun tart mas ndan kaç rmak, düzenlemelerin gerçek amac n  gizlemek ve 
süreci h zland rmak amac yla KHK ç karma yetki kanunu ç karm  ve son 6 ayda 35 farkl  Kanun 
Hükmünde Kararname ç kararak GATS anla mas  ile belirlenen ve parça parça kanunlar ile 
kamunun küçültülmesi projesini sona yakla t rm t r. 
 
Toplu Sözle me ve Grev Hakk  tart malar n  sadece kendisinin ve kendi Sendikas n n ihtiyaçlar  
do rultusunda sürdüren AKP, Uluslar aras  sözle melerden do an haklar m z  da yok saymaktad r. 
 
4688 say l  yasada yap lmas  dü ünülen de i ikler ile, Toplu Sözle me Hakk n  sadece mali ve 
sosyal haklarla s n rlanmakta, örgütlenme özgürlü ünün önündeki engelleri devam ettirilmekte, 
i yeri temsilcilerinin say lar  ve haklar  s n rlanmakta ve en ba ta Grev hakk  yok say lmaktad r. 
AKP, Toplu Sözle meye ili kin yasa de i iklikleri ile mevcut yasay  bugünkü halinden daha geri 
hale getirmeye çal maktad r. 
 
Bir yandan Toplu Sözle me Yasas  haz rlayan ve sözde Sendikalar ile taslak üzerinde uzla an Siyasi 
ktidar, di er yandan Toplu Sözle me ile belirlenmesi gereken mali haklar  bir gecede yine Kanun 

Hükmünde Kararname ile tüm taraflardan habersiz belirleyerek “Toplu sözle me yasal hale bile 
gelse ben istedi im düzenlemeyi tek tarafl  olarak yapar m” demektedir. 
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“Memurlar gün a ard ktan, gün bat m na kadar çal abilir”, “memura e it i e e it ücret”, “memur 
yok kamu çal an  var”, “Ülkemiz 780 bin kilometrekare kamuda çal mak isteyen her metrekarede 
çal acak” diyen hükümet, söylemlerinin bir k sm n  bir gecede ç kard  KHK’ler ile hayata 
geçirmi , yeni yeni düzenlemeleri de s ras yla hayata geçirece ini kamu emekçilerin i  güvencesini, 
i çilerin k dem tazminat n  ve dolay s yla emekli ikramiyelerini de kald rma haz rl  sürdürdü ünü 
aç klamaktad r. 
 
 
Halk n ve emekçilerin kazan lm  haklar n  birer birer ortadan kald rmay  hedefleyen AKP, 2 Kas m 
gecesi gizlice ve sessizce tüm taraflardan kaç rarak 666 say l  Kanun Hükmünde Kararnameyi 
ç kararak E T E E T ÜCRET ilkesini hayata geçirdi i aldatmacas n  duyurmu tur. 
 
Tüm kamu kurumlar n n ek ödemelerini tek bir yasa ile belirledi ini ve farkl l klar n  ortadan 
kald r ld n  söyleyen hükümet, kamu emekçileri aras ndaki ücret adaletsizli ini büyütmü , üst 
düzey bürokratlar na ulufe da t rken, memurlara da bir parmak bal ile haks zl klar n üstünü örterek, 
ücret uçurumunu KHK ile daha da büyütmü tür.   
 
Bu düzenleme sadece üst düzey bürokratlar, merkez te kilat  uzmanlar  ve Cumhurba kan  ve 
Ba bakan n yak n çal anlar  için getirilmi  bir ücret iyile tirmesi ve bu personelin kendi aralar nda 
ücretlerinin e itlenmesini kapsamaktad r.  
 
AKP, sözde E it i e e it ücret ilkesini kamu çal anlar n n sadece ¼ üne yak n k sm  için kendi 
ihtiyaçlar  do rultusunda uygulamaya koyarken, geri kalan ¾ lük k sm nda yani yakla k 
birmilyonbe yüzbin kamu emekçisinin ücretlerinde herhangi bir iyile tirme yada ücret de i ikli i 
gerçekle tirmemi tir. Aksine Maliye Bakanl , Sosyal Güvenlik Kurumu Ba kanl ,  Kur Genel 
Müdürlü ü gibi pek çok kurum çal an n n gelirleri dü ürülmü , Hak kay plar na neden olunmu tur. 
Binlerce 4/C li emekçi bu düzenlemenin d nda tutularak haks zl a u rat lm lard r. 
 
Devlet Güdümlü Sendikalar n 2008 y l  Toplu Görü meleri do rultusunda ve olumlu bir ekilde 
hayata geçirildi ini iddia ettikleri e it i e e it ücret nedeniyle, son 5 y lda Maliye ve SGK 
çal anlar n n maa  %40-45 oran nda erimi tir. Bu erimeyi de 2008 y l nda att klar  imza ile 
onaylayan Sendikalar imdide 4688 say l  yasadaki de i ikleri alk lamaktad rlar. 
 
666 say l  sözde e it i e e it ücret KHK’si ile ek ödemelerin SGK primi d nda tutulmu  ve emekli 
ayl na dahil edilmesi yönünde de bir düzenleme getirilmemi tir. 
 
Kamu Çal anlar n n Mali Haklar n n Düzenlenmesi yani 666 say l  Kanun Hükmünde Kararnamede 
bu yönde düzenlememe yap lmamas  kabul edilemez. 
 
Çal rken almakta oldu u ücretler emekli ayl na dahil edilmeyerek, emeklilikte sefalet ücretine 
mahkum edilen kamu emekçilerine ödenen tüm ücretlerin emekli ayl na dahil edilece i bir 
düzenleme hayata geçirilmelidir. 
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Büro Emekçileri Sendikas  olarak ek ödemelerin emekli ayl na dahil edilmesi talebiyle 
ba latt m z imza kampanyas  bugün sona ermi tir. Bugün Ülkenin dört bir yan nda Büro 
Emekçileri toplad klar  dilekçeleri Ba bakanl a faksl yorlar. Bizde burada toplam  oldu umuz 
dilekçeleri dosyalar halinde Ba bakanl a veriyor ve talebimizi bir kez daha yineliyoruz: nsanca 
ya ayacak bir temel ücreti Toplu Sözle me masas nda belirleyelim ve bu ücret emekli 
ayl m za da yans t ls n. 

AKP’nin tüm bask  ve y ld rma politikalar na ra men biz emekçiler, haklar m z ve 
gelece imiz için fiili ve me ru mücadelemizi kararl l kla sürdürece iz! Örgütlenece iz ve 
kazan lm  haklar m z n elimizden al nmas na izin vermeyece iz! 

BÜRO EMEKÇ LER  OLARAK; 

Keyfi i ten ç karmaya, soru turmalara, haks z görev ve i yeri de i tirmeye, özelle tirme ve 
ta eronla t rmaya, sözle meli ve geçici personel çal t r lmas na, esnek ve kurals z çal t rmaya kar  
i  güvencesini, 

Al nd  gün bitmeyen, e itsizlik yaratmayan, enflasyon kar s nda eriyip emekçiyi yoksullu a 
itmeyen, performansa göre de il insanca ya amam za yetecek bir temel ücreti, 

 ortam n n özgürle mesi, e it i e e it ücret verilmesi, e it temel ücret d nda i in niteli inden 
kaynakl  tazminatlar n ödenmesi, kadro/derece ilerlemelerinin kariyer ve likayat ilkeleri 
çerçevesinde yap lmas , atama ve görevde yükselmelerde haks zl k ve keyfili in önlenmesi, sa l kl  
çal ma ko ullar n n sa lanmas  ve Grev ve Toplu Sözle me hakk n  yasal güvenceye alan 
düzenlemeler yap lana kadar mücadelemizi sürdürece iz! 

 

GÜVENCEL  , NSANCA YA ANACAK B R ÜCRET! 
SAVA A DE L, EMEKÇ YE BÜTÇE! 
SÖZ, YETK , KARAR ÇALI ANLARA,  
YA ASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEM Z! 

EMEKÇ Y Z, HAKLIYIZ, KAZANACA IZ! 
 
 

     BES MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
 
 

AKP'nin Hopa Hesapla mas  devam ediyor...! 
BES Ankara Adliyesi yeri Temsilcilerimiz 

Fatma Ekin NAR N ve Turgay AKÇAY 
Hopa Eylemleri Nedeniyle 

"Devlet Memurlu undan Ç kart lmak steniyor” 
 
  

18 Kas m 2011 – Cuma 
 
 Kamuoyunca da bilindi i üzere; 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri sürecinde, 31 May s 2011 
Sal  günü AKP taraf ndan Artvin Hopa’da düzenlenen Seçim Mitingi öncesinde ba layan 
gerilim, Polisin Sert Müdahalesiyle kar la m , Emekli bir E itim Emekçisi olan Metin 
LOKUMCU da bu olaylar s ras nda Güvenlik Güçleri taraf ndan kullan lan Biber Gaz , ve 
görmü  oldu u iddetten kaynaklanan Yo un Stres ve Heyecan nedeniyle ya am n  
yitirmi tir. 
 
 Hopa’da ya anan ve sonucunda bir E itim Emekçisi olan Metin LOKUMCU’nun 
aram zdan ayr lmas na neden olan bu üzücü olaylar n ard ndan AKP Hopa ile Hesapla maya 
ba lam , Hopa’dan ba layarak, Artvin ve çevresinde büyük bir sürek av  ba latm , ülkenin dört bir 
yan nda bu olaya tepki gösteren Emek ve Meslek Örgütlerinin, Sendikalar n, Siyasi Partilerin, 
Demokratik Kitle Örgütlerinin ça r s yla düzenlenen Yürüyü  ve Kitlesel Bas n Aç klamalar na 
kat lan Yurtta lar m z da, Polisin Sert Müdahalelerinden nasibini alm t r. 
 
 Ankara’da, 31 May s 2011 Sal  günü saat 18.00 – 18.30 sular nda KESK Ankara 

ubeler Platformunun da içerisinde yer ald  Emek ve Demokrasi Güçlerince düzenlenen 
Yürüyü  Yüksel Caddesinden ba lam , AKP l Ba kanl  önüne var r varmaz, herhangi bir 
Uyar da dahi bulunulmaks z n, Bas n Aç klamas n n yap lmas na bile olanak tan nmadan, Emniyet 
Güçleri taraf ndan çok sert bir ekilde müdahale edilerek eyleme kat lan kitle da t lm , kitlenin 
da t lmas n n ard ndan K z lay civar nda sürek av  ba lat lm , Emniyet Güçlerince onlarca insan 
sokak ortas nda dövülerek, sövülerek, yerlerde sürüklenerek, Korkunç bir iddet Gösterisi e li inde 
Gözalt na al nm , Gözalt lar sürerken K z lay civar ndaki vatanda lara yönelik olarak 
Emniyet Güçlerince olaylara müdahil olmamalar , Zira; Gözalt na al nan ki ilerin Yasa D  
Örgütlerin Üyeleri olduklar na dair Gerçek D  Anonslar yap lm , bu olaylar s ras nda 
onlarca yurtta m z yaralanm , Halkevleri Genel Mali Sayman  Dil at AKTA ’ n da kalças  
k r lm t r. 
 
 Gözalt na al nanlar n u rad  Hakaret, Eziyet ve iddetin Boyutlar  halen o dönemde 
bu konuda haber yapan Gazetelerin ve nternet Sitelerinin sayfalar ndan izlenebilir 
durumdad r. 
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 Ülke genelinde ya anan çe itli eylemlerin ard ndan, eylemlere kat lanlar n Yasa D  
Örgüt Üyeleri oldu u iddias yla çe itli kentlerde davalar aç lm , hiçbir hakl  gerekçe 
olmaks z n 37 insan tutuklanm , cezaevlerine at lm t r. 
 

Halen, Hopa Eylemleri olarak bilinen eylemler nedeniyle; Ankara’da 22, Arhavi’de 6 
ki i olmak üzere toplam 28 yurtta m z tutuklu olarak cezaevinde bulunmakta ve serbest 
kalaca  günü büyük bir özlemle beklemektedir. 
 

Bizler, bugün, buradan, “Hopa Tutuklular ”n , say lar  32 olan “KESK’li Tutuklular ” 
ve tüm “Demokrasi Mücadelesi Tutuklular n ” selaml yoruz. 
 
 AKP ktidar nca her f rsatta dile getirilen leri Demokrasi ve nsan Haklar ,  
Kendilerine Muhalif olan kesimlere geldi inde rafa kald r lmakta, leri Demokrasi 
söylemlerinden ortada eser b rak lmamaktad r. 
 

Adalet, Demokrasi, Özgürlük, Bar , Karde lik ve Hak Mücadelesi veren tüm 
kesimlere oldu u gibi; Hopa’da ya anan olaylar  protesto etmek için Demokratik Haklar n  
kullanarak Bas n Aç klamalar na kat lan tüm yurtta lar m za yönelik olarak ta Bask lar halen 
ve Artarak Devam Etmektedir. 
 

Büro Emekçileri Sendikas  (BES) Ankara Adliyesi yeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin 
NAR N ve Turgay AKÇAY hakk nda; Hopa’da ya anan olaylar nedeniyle 31.05.2011 tarihinde 
Ankara’da yap lan Kitlesel Bas n Aç klamas na kat ld klar  gerekçesiyle yürütülen dari Soru turma 
sonucunda, Ankara Adli Yarg  lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ba kanl n n talebi 
üzerine, Adalet Bakanl  Yüksek Disiplin Kurulu taraf ndan “…bir daha atanmamak üzere, 
Devlet Memurlu undan Ç kart lma cezas yla” cezaland r lmak üzere Bakanl k Yüksek 
Disiplin Kurulunca Son Savunmalar n n Al nmas na Karar verilmi tir. 
 

Daha önce Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Ba savc l nca haklar nda Kovu turma 
ba lat lan yeri Temsilcilerimiz hakk nda Kovu turmaya Yer Olmad na Karar verilmi tir. 
 

Böylesi bir Karar n ve Aklanman n ard ndan, bu kez, dari Soru turma yoluyla yeri 
Temsilcilerimiz i ten at larak cezaland r lmaya çal lmaktad r. Bu karar Hukuk D  ve Siyasi 
bir Karard r. 
 

Bilinmelidir ki, Büro Emekçileri Sendikas ; bugüne kadar oldu u gibi bugünden sonra 
da Üye ve Yöneticilerine sahip ç kmaya devam edecektir. 
 

Unutulmamal d r ki; Büro Emekçileri Sendikas n n Ankara Vergi Dairesi Ba kanl  
yeri Temsilcilerinden olan Hülya ÇA LAR ve Zülbiye AYGÜN de 2006 y l nda 

Sendikam z n Bildirilerini Da tt klar  için i ten at lm , ancak çok k sa bir süre sonra Yarg  
Kararlar yla görevlerine iade edilmi tir. 
 

Dün, Sendikam z n Bildirilerini da tt klar  için yeri Temsilcilerimizi i ten atanlar, 
bugün de, ça r m z üzerine Bas n Aç klamalar na kat lan Üye ve Temsilcilerimizi i ten atmaya 
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yönelerek, esasen bize, yani onbinlerce üyesi olan Büro Emekçileri Sendikas na ve dolay s yla 
tüm Muhalif Kesimlere Aç k bir Mesaj vermektedirler. 
 Bilmelerini isteriz ki, Verdikleri Mesaj al nm t r. Ve gere i de En yi Bir Biçimde 
Yap lacakt r. Fiili ve Me ru Mücadele Gelene ine sahip bir Emek Örgütü, bir S n f Örgütü 
olarak, üzerimize dü eni en iyi bir biçimde yapaca m zdan kimsenin ku kusu olmas n. 
 

AKP Hopa ile Hesapla mas n  sürdürürken, Büro Emekçileri Sendikas n n yeri 
Temsilcilerine yöneldi ini aç kça ortaya koydu una göre, bilmelidir ki, Büro Emekçileri 
Sendikas  bugüne kadar oldu u gibi, bugünden sonra da, ktidar Sahiplerinin kar s nda, 
Ezilenlerin ve Emekçilerin ise yan nda yer almaya devam edecektir. 
 

Buradan Adalet Bakan na sesleniyoruz: “Say n Adalet Bakan ; Ankara Adli Yarg  lk 
Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ba kanl nda bu Karara imza atanlar hakk nda bir an 
önce dari Soru turma aç n” ve gere ini yap n. 
 

AKP ktidar n n ve “Adalet Bakanl ”n n i i, bizim yeri Temsilcilerimizle u ra mak 
de il, “Suç Olmayan Fiili, adeta bir Suçmu  gibi Takdim ederek nsanlar n Ekme iyle 
Oynamaya Kalk anlar” yani,  “Gerçekten Sorumlu Olanlar” hakk nda gere ini yapmakt r ve 
bizim de talebimiz budur… 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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23 Kas m 2011 – Çar amba 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Büro Emekçileri Sendikas  stanbul 1 Nolu ube E itim Sekreterimiz 

Gülsüm YILDIZ'a Özgürlük Talep Ediyoruz…! 

De erli Bas n Emekçileri, bugün, Suçlulu u Konusunda, Aç k, Net ve Anla labilir bir Bilgi ve 
Belge olmaks z n Tutuklanan bir Mücadele Arkada m za, BES stanbul 1 Nolu ube Yönetim 
Kurulu Üyemiz Gülsüm Y ld z'a Özgürlük Talep etmek için Merkez Yönetim Kurulumuzca 
olu turulan Eylem ve Etkinlik Program n  Kamuoyu ile payla mak üzere bir araya gelmi  
bulunuyoruz. 

De erli Bas n Emekçileri; gerek Konfederasyonumuz KESK ve gerekse Sendikam z BES, 
kuruldu u günden bu yana, çok yo un Bask larla, Sürgünlerle, Cezalarla, dari Soru turmalar ve 
Adli Kovu turmalarla ve Tutuklamalarla kar  kar ya kalm t r. 

Çünkü hem KESK, hem de BES S n f Mücadelesine inanan, Kamu Emekçilerinin Sorunlar  ve 
Taleplerinin yan  s ra, ülkemizin temel sorunlar  aras nda yer alan hemen her konuda fikrini beyan 
eden, tutum alan, Bar tan, Karde likten, E itlikten, Özgürlükten, Adaletten, Emekten ve Emekçiden 
yana Söylemlerde bulunan ve bunu Eylemleri ile de ortaya koyan bir pozisyona sahiptir. 

Bizim Mücadele Hatt m z n bir gere i olarak yürüttü ümüz tüm Mücadele Süreçlerinde bir Emek 
Örgütü, bir S n f Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak üzerimize dü en görevler geçmi ten 
günümüze yerine getirilmi tir, bundan sonra da getirilmeye devam edilecektir. 

De erli Bas n Emekçileri; AKP'nin " leri Demokrasi" söyleminin ne kadar Sahte bir 
Aldatmaca oldu u, Hopa’da ya anan ve sonuçta Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan 
olayda da, yeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay’ n i ten at lmas  
giri imlerinde de, son olarak hiçbir yasal gerekçe ortada olmad  halde Görevden 
Uzakla t rma yoluyla cezaland r lmak istenen yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a yönelik 
kas tl  tutumda da aç kça ortaya ç km  bulunmaktad r. 

AKP'nin " leri Demokrasi" söyleminin, Haklar  için Örgütlenen ve Mücadele eden Gençler, 
Ö renciler, çiler, Kamu Emekçileri ve tüm Ezilen ve Ma dur edilen, Ötekile tirilmeye çal lan 
di er kesimler için geçerli olmad  aç kça ortadad r. 

Çünkü, AKP ktidar nca Ötelenen, Yok Say lan, Ma dur ve Mazlum edilen tüm kesimler 
çe itli Bask  Yöntemleriyle Susturulmaya çal lmaktad r. 

De erli Bas n Emekçileri, stanbul Ba c lar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan stanbul 1 
Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Y ld z, 26 May s 2011 tarihinde, ö lenden sonra saat 
14.30 itibar yla yerinden Gözalt na al nm  bulunmaktad r. 

Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n talimat yla Gözalt na al narak, Ev Aramas na ve Adli T pa 
götürülen stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Y ld z, bu i lemlerin ard ndan 
Ankara'ya getirilmi , Ankara’da lk Sorgulamas  yap lan Mücadele Arkada m z Tutuklanarak 
Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapal  Cezaevine gönderilmi tir. 
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Konfederasyonumuzun ve Sendikalar m z n Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak geli tirilen Bask , 
Gözalt  ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye s mamaktad r. Bu tür uygulamalar, 
en Temel nsan Haklar ndan olan Örgütlenme ve fade Özgürlü ünün bile ihlali anlam na 
gelmektedir. 

Özellikle son dönemde Sendikam za yönelik olarak daha da Bask c  bir Sürecin ya anmakta 
oldu u aç kt r. AKP BES’le Hesapla maya çal t  sürece, BES’te AKP’yle ve onun arkas nda 
y lm  bulunan kesimlerle Hesapla maktan geri durmayacakt r. Bilinmelidir ki, ne KESK ve 
ne de BES, bu tür Bask lar, Gözalt lar ve Tutuklamalarla "Hizaya Sokulamayacakt r". 

De erli Bas n Emekçileri; Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi olarak alm  oldu umuz 
Karar gere ince yürütülecek olan Eylem ve Etkinlik Program n  sizlerle payla mak istiyoruz: 

 24 Kas m 2011 tarihinde TBMM’de Grubu bulunan Siyasi Parti Grup 
Ba kanl klar na, Uluslararas  Çal ma Örgütü LO’ya, üyesi oldu umuz 
Uluslararas  Sendikal Örgütler PSI ve EPSU’ya konuya ili kin talebimizi 
içeren Dosyalar iletilecek, 

 23 Kas m 2011 - 1 Aral k 2011 tarihleri aras nda tüm ube ve 
Temsilciliklerimiz taraf ndan Gülsüm Y ld z’ n Serbest B rak lmas  talebini 
içeren Resmi Yaz lar Adalet Bakanl ’na gönderilecek, 

 23 Kas m 2011 - 1 Aral k 2011 tarihleri aras nda tüm Üyelerimizi içeren bir 
Dilekçe Kampanyas  kapsam nda toplanacak olan Dilekçeler faks yoluyla 
Adalet Bakanl na ula t r lacak,  

 1 Aral k 2011 tarihinde Ankara’da Adalet Bakanl  önünde, di er illerde 
Adliye Binalar  önünde Gülsüm Y ld z’ n Serbest B rak lmas n  talep eden 
Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap lacakt r. 

Bask lar, Sürgünler, Gözalt lar ve Tutuklamalar; Büro Emekçileri Sendikas n n y llard r sürdürmekte 
oldu u Sendikal Haklar, S n f, Emek, Bar , Karde lik, E itlik, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi 
Mücadelesindeki Kararl l n  ortadan kald ramayacakt r. 

Tüm bu söylemlerimizden de anla laca  üzere; BES stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu 
Üyemiz Gülsüm Y ld z' n Derhal Serbest B rak lmas n  ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen 
her türlü Bask  ve Sindirme Politikalar na Son Verilmesini Talep ediyoruz...! 

MERKEZ YÖNET M KURULU
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28 Kas m 2011 – Pazartesi 
 

BASINA VE KAMUOYUNA 

Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi olarak 

SGK Ankara l Müdürlü ü 

S hhiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü ü yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ n 

Hukuksuz bir biçimde Uzakla t r ld  Görevine Derhal ade Edilmesini Talep Ediyoruz…! 

 

De erli Mücadele arkada lar m, De erli Bas n Emekçileri; bugün, Yasal olarak Görevden 
Uzakla t r lmas na dair, Aç k, Net ve Anla labilir hiçbir Bilgi ve Belge olmayan ve SGK Ba kanl  
taraf ndan bizzat Büro Emekçileri Sendikas  Genel Ba kan na “Derhal Göreve ade Edilece ine 
dair Söz Verilmesine” ra men, günlerdir bir türlü Görevine ade edilmeyen bir Mücadele 
Arkada m za, BES Ankara 1 Nolu ube Üyesi ve SGK S hhiye Sosyal Güvenlik Merkez 
Müdürlü ü yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a sahip ç kmak amac yla SGK Ba kanl  önünde
Kitlesel Bas n Aç klamas  yapmak amac yla bir araya gelmi  bulunuyoruz. 

De erli Bas n Emekçileri, SGK S hhiye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü ü yeri 
Temsilcimiz Ahmet Turan: 01.11.2011 tarihinde Gözalt na al nm , 04.11.2011 tarihinde 
Ankara Cumhuriyet Ba  Savc l nda ifadesine ba vurulmu , ifadesinin al nmas n n ard ndan 
Nöbetçi Mahkemeye sevk edilmi , Savc l k taraf ndan gönderildi i Mahkemece, Savc l n 
ddialar  yerinde görülmeyerek Serbest B rak lm  ve Ahmet Turan hakk nda düzenlenen 
ddianame de konuya ili kin Yetkili Cumhuriyet Ba  Savc  Vekilli ine iade edilmi tir. 

Buna ra men, yeri Temsilcimiz Ahmet Turan SGK Ba kanl n n 10.11.2011 tarihli Olur’uyla 
Görevinden Uzakla t r lm , Görevden Uzakla t rma Karar  ise kendisine 21.11.2011 tarihinde 
tebli  edilmi tir. 

in ilginç yan , yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a 21.11.2011 tarihinde tebli  edilen 
Görevden Uzakla t rma Karar n n, Gözalt na al nd  tarih olan, 01.11.2011 tarihinden 
itibaren al nm  olmas d r. 

SGK Ba kanl nca yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ n Görevden Uzakla t rma Karar n n 
al nmas nda yasal gerekçe olarak öne sürülen 657 say l  Devlete Memurlar  Kanununun 140. 
Maddesinde “Haklar nda Mahkemelerce Cezai Kovu turma Yap lan Devlet Memurlar , 138. 
Maddede say lan Yetkililer taraf ndan Görevden Uzakla t r labilirler” denilmektedir. 

yeri Temsilcimiz Ahmet Turan hakk nda bir Dava aç lmad na göre, SGK Ba kanl  bu 
Yasaya ve Hukuka Ayk r  i lemini acaba nas l aç klayacakt r? Üstelik yeri Temsilcimiz 
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Ahmet Turan’  Görevden Uzakla t ran SGK Ba kanl , kendisi hakk nda bir dari 
Soru turma dahi ba latm  de ildir. 

yeri Temsilcimiz Ahmet Turan Görevden Uzakla t rma yaz s n n kendisine tebli  edildi i 
21.11.2011 tarihi saat 16.30 itibar yla, Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi ise olay n Genel 
Merkeze intikal ettirildi i 22.11.2011 tarihinde SGK Ba kanl na yaz l  olarak ba vurmu  ve 
Ahmet Turan hakk nda uygulanan Hukuksuz Görevden Uzakla t rma leminin Derhal Ortadan 
Kald r lmas n  ve Göreve ade Edilmesini talep etmi tir. 

Merkez Yönetim Kurulumuz konuya ili kin olarak 22.11.2011 tarihinde SGK Ba kanl ndan 
Acil Görü me talep etmi , ancak u ana kadar bu konuda bir ilerleme sa lanamam t r. 

Sorunun çözümü için bizzat Genel Ba kan m z taraf ndan SGK Yetkilileriyle defalarca telefon 
görü meleri gerçekle tirilmi , SGK Yetkililerince her defas nda Ahmet Turan’ n Göreve ade 

lemlerinin Yürütüldü ü ifade edilmi , ancak, her telefon görü mesinde bir ba ka gerekçe 
öne sürülerek yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’ n Göreve adesine ili kin Olur bir türlü 
imzadan ç kart lmam , dolay s yla yeri Temsilcimiz Görevine ade Edilmemi tir. 

Bu durumu kabul etmemiz mümkün de ildir. yeri Temsilcimiz Ahmet Turan Derhal 
Görevine ade edilmelidir. Aksi takdirde, bu Hukuksuz lemi hayata geçirenlerin tamam  
hakk nda gerekli her türlü hukuksal giri imde bulunulacak, Sorumlular n Yarg  Önünde 
Hesap Vermeleri Mutlaka Sa lanacakt r. 

De erli Bas n Emekçileri; AKP'nin " leri Demokrasi" söyleminin ne kadar Sahte bir Aldatmaca
oldu u, Hopa’da ya anan ve sonuçta Metin Lokumcu’nun ölümüyle sonuçlanan olayda da, yeri 
Temsilcilerimiz Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay’ n i ten at lmas  giri imlerinde de, son olarak 
hiçbir yasal gerekçe ortada olmad  halde Görevden Uzakla t rma yoluyla cezaland r lmak istenen 

yeri Temsilcimiz Ahmet Turan’a yönelik kas tl  tutumda da aç kça ortaya ç km  bulunmaktad r. 

Özellikle son dönemde Sendikam za yönelik olarak daha da Bask c  bir Sürecin ya anmakta 
oldu u aç kt r. AKP BES’le Hesapla maya çal t  sürece, BES’te AKP’yle ve onun arkas nda 
y lm  bulunan kesimlerle Hesapla maktan geri durmayacakt r. Bilinmelidir ki, ne KESK ve 
ne de BES, bu tür Bask lar, Gözalt lar ve Tutuklamalarla "Hizaya Sokulamayacakt r". 

De erli Mücadele Arkada lar m, De erli Bas n Emekçileri; tüm bu söylemlerimizden de 
anla laca  üzere; yeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’ n Derhal Görevine ade Edilmesini ve 
Hak Alma Mücadelelerine yönelen her türlü Bask  ve Sindirme Politikalar na Son Verilmesini 
Talep ediyoruz... 

MERKEZ YÖNET M KURULU
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SEND KAMIZA YÖNEL K BASKI, SÜRGÜN, CEZA VE TEN ATMALARA 
TEHD T, ANTAJ VE MUHB RL K DAYATMALARI EKLEN YOR! 

BA BAKANI, Ç LER  VE ADALET BAKANINI GÖREVE ÇA IRIYORUZ…! 
29 Kas m 2011 - Sal  

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; Büro Emekçileri Sendikas na 
yönelik Bask , Sürgün, Ceza ve ten Atmalar yetmemi  olacak ki; imdi de, Tehdit, antaj ve 
Muhbirlik Dayatmalar yla kar  kar ya kalm  bulunuyoruz. 

Son 15 gün içerisinde yapm  oldu umuz Eylemlerin hemen hemen tamam  
Sendikam za Yönelik Yasa ve Hukuk tan maz Tutum Al lar  Te hir Etmeye Yönelik Kitlesel 
Bas n Aç klamalar ndan olu uyor. 

Ankara Adliyesi yeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin NAR N ve Turgay AKÇAY’ n Adalet 
Bakanl nca ten At lmas  için yürütülen faaliyetin hemen ard ndan, SGK Ankara l Müdürlü ü 
S hhiye Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü ü yeri Temsilcimiz Ahmet TURAN Yasa ve 
Hukuk tan maz bir uygulamayla Görevinden Uzakla t r lm t r. 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; Dün (28 Kas m 2011 Pazartesi 
Saat:12.45) SGK Ba kanl  önünde hep birlikte gerçekle tirdi imiz Eylemin ard ndan Saat 15.30 
sular nda SGK Ankara l Müdürlü ü S hhiye Sa l k ve Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlü ü 

yeri Temsilcimiz Ahmet TURAN’ n Göreve ade Edildi i Bilgisi SGK nsan Kaynaklar  
Daire Ba kanl nca Genel Merkezimize ula t r lm t r. Bu bilgiyi Hepinizle Payla yor, 
Hepinizi Kutluyor ve Hepimizin Eme ine Sa l k Diyorum. 

Bugün (29 Kas m 2011 Sal  Saat:12.45), Ankara Adliyesi yeri Temsilcilerimizden 
Civan YILDIRIM’a sahip ç kmak, onun Yaln z Olmad n  ve Yaln z B rak lmayaca n  
Kamuoyuna lan Etmek için Ankara Adliyesi önünde biraraya  gelmi  bulunuyoruz. 

Ankara Adliyesi yeri temsilcilerimizden biri olan Civan YILDIRIM hepimizin tan d , 
bildi i bir Kamu Emekçisi. Büro Emekçileri Sendikas n n her yeri Temsilcisi gibi o da, BES’in, 
Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesinin büyümesi için gecesini gündüzüne katan bir Mücadele 
nsan . Hak Yemeyen, Hakk n  da Yedirmemek için Mücadele eden, S n fa ve S n f Mücadelesine 

inanan bir Yarg  Emekçisi. 
Askeri Vesayetin yerini alan AKP Vesayeti taraf ndan olu turulan Devletin Yeni Yüzü, 

bu nedenle Civan YILDIRIM’ n ahs nda bir kez daha Büro Emekçileri Sendikas n  hedef 
alm  durumda. 

yeri temsilcimiz Civan YILDIRIM 24 Kas m 2011 Per embe günü Saat 20.30 
sular nda kendilerini Polis olarak tan tan ancak halen kim olduklar  bilinmeyen üç ki i 
taraf ndan Evinin Önünden Kaç r lmaya çal ld . 

Kendilerini Polis olarak tan tan ah slardan biri motoru çal r durumdaki araban n 
direksiyonunda beklerken, di eri araban n arka kap s n  aç k tutuyordu. Üçüncü ah s ise Civan 
YILDIRIM’  zorla bu arabaya bindirmeye çal t . 

yeri Temsilcimiz Civan YILDIRIM’a ad yla hitap eden bu ki i önce “Civan YILDIRIM 
sen misin” diye sordu. Ard ndan kendisine Sendikam z Aleyhine Muhbirlik Yapmas  
Teklifinde Bulunan bu ah s, bir taraftan ard arda Tehditler Savurarak, Muhbirlik Teklifini kabul 
etmesi için kendisine bask  yaparken, di er taraftan Civan YILDIRIM’  motoru çal r durumda 
bulunan otomobile bindirmeye u ra t . 

yeri Temsilcimizin Polis Kimliklerini görmek istedi ini söylemesi üzerine, cüzdan n  aç p 
kapatan ancak Polis Kimli ini ibraz edemeyen bu ki iden üphelenen yeri Temsilcimizin etrafta 
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bulunan insanlara yönelik olarak ça r da bulunmas  ve “Siz Polis De ilsiniz, Beni hiçbir yere 
götüremezsiniz, Benim hiçbir gayr  me ru i im yok, ben bir Yarg  Emekçisiyim, BES’in yeri 
Temsilcisiyim, Beni B rak n, Aileme ve Avukat ma Haber Vermek stiyorum” diye ba rmas  
üzerine, dikkati da lan ve olay yerine yönelen insanlardan çekinen ah s Civan YILDIRIM’ n 
tutmakta oldu u elini biraz gev etince, yeri Temsilcimiz onun elinden kurtularak ko arak olay 
yerinden uzakla p, evine s nm t r. 
 Bu olay n hemen ard ndan yeri Temsilcimiz ad na Ankara Emniyet Müdürlü ünü 
arayan Avukat Mehmet Rü tü T RYAK ’ye, Ankara Emniyet Müdürlü ü Yetkililerince  
Civan YILDIRIM’la ilgili herhangi bir Arama Karar  ya da Yakalama Müzekkeresi 
bulunmad  bilgisi verilmi tir. 
 Olay n ertesi günü, yani 25 Kas m 2011 Cuma günü Saat 11.24’te Cep Telefonundan 
aranan yeri Temsilcimiz, bir gün önce kendisiyle görü en Polis Ekibinden oldu unu beyan eden 
bir ki i taraf ndan Aç kça Tehdit Edilmi  ve Muhbirlik Teklifini Kabul Etmesi Halinde 
kendisine Para da Teklif edilmi tir. Muhbirlik Teklifini kabul etmesi halinde hya Edilece i 
söylenen yeri Temsilcimize, aksi takdirde Kendisinin ve Ailesinin Mahvedilece i 
söylenmi tir. 
 Bu bilgilerin Sendikam z Genel Merkezine ula mas  üzerine Genel Ba kan m z ve iki 
Merkez Yönetim Kurulu Üyemiz derhal Ankara Adliyesi Fikri ve S nai Haklar Mahkemesine 
giderek yeri Temsilcimizle görü mü  ve 25 Kas m 2011 Cuma günü Saat 17.00 sular nda olay 
Genel Merkez Avukatlar m zdan Evrim Deniz KARATANA arac l yla Ankara Cumhuriyet 
Ba savc l na (2011/139106) intikal ettirilmi tir. 
 imdi buradan Ba bakana, çi leri Bakan na ve Adalet Bakan na sesleniyoruz: bu 
olay n arkas nda kimin, ya da kimlerin oldu unu bulup ortaya ç kartmak ve onlardan hesap 
sormak sizin i inizdir. yeri Temsilcimiz Civan YILDIRIM ve Ailesinin Can ve Mal 
Güvenli inden sizler sorumlusunuz. Biz Büro Emekçileri Sendikas  olarak binlerce Üyemizle 
birlikte Civan YILDIRIM’ n yan nda ve arkas nda olaca z. Onu Yaln z B rakmayaca z.  
 De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; herkes bilsin ki, kimse bize 
llegal Örgüt Muamelesi yapamaz. Biz, bir Emek Örgütü, bir S n f Örgütü ve bir Mücadele Örgütü 

olarak yapt m z her türlü  ve Eylemi Aç k ve Me ru Yöntemlerle Hayata Geçirmeye devam 
edece iz. Böylesi Bask , Tehdit ve antaj Yöntemleri Bizi Susturamayacak, Bizi Do ru 
Bildi imiz Yolda Yürümekten Al koyamayacakt r. Civan YILDIRIM Yaln z De ildir ve Asla 
Yaln z B rak lmayacakt r… 

 
MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

Büro Emekçileri Sendikas  stanbul 1 Nolu ube E itim Sekreterimiz 

Gülsüm YILDIZ'a Özgürlük Talep Ediyoruz…! 

1 Aral k 2011 – Per embe

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; bugün, Suçlulu u Konusunda, Aç k, Net 
ve Anla labilir bir Bilgi ve Belge olmaks z n Tutuklanan ve halen Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek 
Güvenlikli Kapal  Cezaevine bulunan bir Mücadele Arkada m za, BES stanbul 1 Nolu ube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ'a Özgürlük Talep etmek için Adalet Bakanl  
önünde bir araya gelmi  bulunuyoruz. 

De erli Bas n Emekçileri; gerek Konfederasyonumuz KESK ve gerekse Sendikam z BES, 
kuruldu u günden bu yana, çok yo un Bask larla, Sürgünlerle, Cezalarla, dari Soru turmalar ve 
Adli Kovu turmalarla ve Tutuklamalarla kar  kar ya kalm t r. 

Son dönemde ya anan olaylara bak ld nda ortaya ç kan tablo; KESK’e ve özellikle 
Sendikam z BES’e yönelik Hukuk D , Anti Demokratik uygulamalar  gayet aç k ve net bir 
biçimde ortaya koymaktad r. 

De erli Mücadele Arkada lar m, De erli Bas n Emekçileri; Aç k ve Alt n  Çizerek söylemek 
gerekir ki; Gidi at Fa izmdir.  AKP ktidar  taraf ndan Suskun ve Tek Tip bir Toplum 
yarat lmak istenmektedir. Toplumun Örgütlü Kesimleri, Emek ve Meslek Örgütleri, 
Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri, tüm Muhalif Ki i ve Kurumlar Topyekûn bir 
Sald r  ve Bask  Dalgas yla kar  kar yad r. Zamana yay larak gerçekle tirilmekte olan Fa ist 
Yönelim giderek kurumsalla t r lmaktad r. 
  
AKP ktidar ; ba ta Ortado u olmak üzere, Küresel Sermayenin Ç karlar n  da gözeterek Devleti 
AKP'lile tirmekte, Toplumsal Yap y  Muhafazakar, Milliyetçi ve Neo Liberal deoloji 
Do rultusunda Yeniden Dizayn Etmek istemektedir. 
 
AKP, bu Amaç Do rultusunda Muhalif Kesimlere yönelik olarak Devlet Terörü 
uygulamaktad r. Devletin tüm kurumlar  belirlenen bu Konsepte Uygun Hareket Etmekte, 
Kadrola mas n  tamamlayan AKP, Hukuk lkelerini Pervas zca Ayaklar Alt na almaktad r. 
 
Son günlerde ya anan geli melere bak ld nda da görülece i üzere; Askeri Vesayetin yerini 
alan AKP Vesayeti taraf ndan olu turulan “Devletin Yeni Yüzü”, Mücadeleci bir Emek 
Örgütü, bir S n f Örgütü olan Sendikam z  ve ba l  bulundu umuz Konfederasyonu aç kça 
hedef alm  durumdad r. 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; stanbul Ba c lar Sosyal Güvenlik 
Merkezinde görev yapan stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, 26 May s 
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2011 tarihinde, ö lenden sonra saat 14.30 itibar yla yerinden Gözalt na al nm  bulunmaktad r. 

Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n talimat yla Gözalt na al narak, Ev Aramas na ve Adli T pa 
götürülen stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, bu i lemlerin ard ndan 
Ankara'ya getirilmi , Ankara’da lk Sorgulamas  yap lan Mücadele Arkada m z Tutuklanarak 
Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapal  Cezaevine gönderilmi tir. 

Konfederasyonumuzun ve Sendikalar m z n Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak geli tirilen 
Bask , Gözalt  ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye s mamaktad r. Bu tür 
uygulamalar, en Temel nsan Haklar ndan olan Örgütlenme ve fade Özgürlü ünün bile ihlali 
anlam na gelmektedir. 

De erli Bas n Emekçileri; Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkezi olarak alm  oldu umuz 
Karar gere ince: 

 23 Kas m 2011 - 1 Aral k 2011 tarihleri aras nda, tüm ube ve 
Temsilciliklerimiz taraf ndan Gülsüm YILDIZ’ n Serbest B rak lmas  talebini 
içeren Resmi Yaz lar Adalet Bakanl ’na gönderilmi , 

 23 Kas m 2011 - 1 Aral k 2011 tarihleri aras nda, tüm Üyelerimizi içeren bir 
Dilekçe Kampanyas  kapsam nda toplanan Dilekçeler faks yoluyla Adalet 
Bakanl na ula t r lm ,  

 24 Kas m 2011 -  30 Kas m 2011 tarihleri aras nda, TBMM’de Grubu bulunan 
Siyasi Parti Grup Ba kanl klar na, Uluslararas  Çal ma Örgütü LO’ya, üyesi 
oldu umuz Uluslararas  Sendikal Örgütler PSI ve EPSU’ya konuya ili kin 
talebimizi içeren Dosyalar iletilmi , 

 Ve bugün yani 1 Aral k 2011 Per embe günü Ankara’da Adalet Bakanl  
önünde, di er illerde ise Adliye Binalar  önlerinde Gülsüm YILDIZ’ n Serbest 
B rak lmas n  talep eden Kitlesel Bas n Aç klamalar  yap lm t r, 
yap lmaktad r. 

Bilinmelidir ki; Bask lar, Sürgünler, Gözalt lar ve Tutuklamalar; Büro Emekçileri Sendikas n n 
y llard r sürdürmekte oldu u Sendikal Haklar, S n f, Emek, Bar , Karde lik, Adalet, E itlik, 
Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesindeki Kararl l n  ortadan kald ramayacak, Bizi Do ru 
Bildi imiz Yolda Yürümekten Al koyamayacakt r. 

Sonuç olarak, tüm bu söylemlerimizden de anla laca  üzere; BES stanbul 1 Nolu ube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ' n Derhal Serbest B rak lmas n  ve Hak Alma 
Mücadelelerine yönelen her türlü Bask  ve Sindirme Politikalar na Son Verilmesini bir kez 
daha Talep ediyoruz...! 

 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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Öfkemiz Büyük! 

ONURUMUZ VE GELECE M Z Ç N  

MÜCADELEY  BÜYÜTEL M! 

Maliye emekçileri; 

Hükümetin kamuoyuna “e it i e e it ücret” ad  alt nda yutturmaya çal t  666 say l  Kanun 
Hükmünde Kararname (KHK) ile e it i e e it ücret vermek öyle dursun, mevcut ücret 
adaletsizlikleri daha da büyütülmü , ayn  masalarda çal an emekçiler aras ndaki ücret fark  daha da 
art r lm , Cumhurba kan  ve Ba bakan n yak n çal anlar  ile merkez te kilat nda görev yapan kimi 
kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan art lar yap larak merkez ta ra ayr m  körüklenmi tir. Yetmiyormu  
gibi ek ödemelerimiz emeklili e esas kazanc m za dahil edilmeyerek bizlere ‘emeklilikte sefalet’ 
reva görülmü  ve fazla mesai ücretlerimize de göz dikilmi tir. 

Maliye Emekçileri; 

Bu kararnameyi haz rlayanlar n, neyi amaçlad klar  bellidir. Bu kararnameyi haz rlayan 
zihniyet, eme imizi hor gören, tasfiye planlar n  hayata geçirmek için bizleri bölmeyi-parçalamay  
amaç edinen, emekçileri birbirine k rd rmaya çal an bir zihniyettir.  

stiyorlar ki bizler parçalanal m ve böylelikle kamunun tasfiyesine dönük planlar n  
kolayl kla hayata geçirsinler! stiyorlar ki, kimi merkez kadrolara art lar yap l rken, milletvekili 
maa lar na k yak geçilirken, biz emekçiler a a da birbirimize dü elim, iç kavga ya ayal m! 

stiyorlar ki, uzman ile uzman olmayan birbirine dü sün ve biz emekçilerin birli i bozulsun! 
Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan maliye emekçileri, ayn  masalarda ayn  i i 
yapmalar na ra men y llard r görmezden geliniyor, yok say l yor. Onurumuzun k r ld n  
iliklerimize kadar hissediyoruz. Y llard r bizlere ya at lan bu onur k r c  tutum, imdi ücret fark  
daha da büyütülerek, daha da katlan lamaz hale getirildi. 

Gelir Uzman  olan emekçiler ise bir yandan yan  ba nda çal an arkada n n görmezden 
gelinmesi kar s nda çaresizle iyor, ama öte yandan da merkez ta ra ayr m  yarat larak hem 
kendisinin hem de uzman olmayan emekçilerin ücretlerindeki ayr mc  politikalar derinle tiriliyor.  

Bu ayr mc  uygulamalar , herkes gibi s navla VHK  kadrosuna geçme haklar  olmalar na 
ra men s navs z geçi  hakk  tan nmayan hizmetli kadrosundaki arkada lar m z da hissediyor. Bu 
ayr mc  politikalar , ef, müdür yard mc s  ve müdür kadrolar nda görev yapan amir vasf ndaki 
emekçiler de ya yor. 

Bu yok say lmaya kar  bugüne kadar susmad k, bugün de susmayaca z. Ne merkez ile 
ta ra aras nda, ne de ayn  masalarda i  yapan emekçiler aras nda yarat lan ücret adaletsizlikleri 
kar s nda y lmayaca z, susmayaca z!  
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De erli arkada lar; 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak memuruyla, uzman yla, hizmetlisiyle, amiriyle, bu 
ayr mc  uygulamalara dur demek, eme imize sayg  gösterilmesini istemek için, k sacas  
ONURUMUZ Ç N Tüm Maliye Emekçilerini yan yana omuz omuza mücadeleye ça r yoruz. 

Bize bu ayr mc l  dayatan politikalara kar , hepimiz için insanca ya anabilir adil bir ücret 
hakk n  kazanana kadar mücadele edelim. Maliye emekçileri olarak her birimiz daha kararl  ve daha 
sonuç al c  eylemlere haz rl kl  olmal y z. 

Öncelikle uzman olan-olmayan ayr m na son verilmelidir. Bu ayr mlar n yan  s ra merkez-
ta ra ayr m  ortadan kald r lmal , gerek ücret art lar nda ve gerekse de fazla mesai ücreti 
ödemelerinde ya anan tüm ayr mlara son verilmelidir. 

efinden müdürüne kadar tüm amir vasf  ta yan emekçilere yap lan ayr mc l a son 
verilmelidir. Keyfi görevlendirme ve atamalara son verilmeli, atama ve görevlendirmelerde liyakat 
sistemi esas al nmal d r. 

BES olarak, bugünden itibaren yapaca m z Eylem ve Etkinliklerle yeni bir mücadele 
döneminin start n  veriyoruz! 

Onuru k r lan, yok say lan, yan  ba ndaki arkada n n çaresizli ine ortak olan tüm maliye 
emekçilerini Eylem ve Etkinliklerimize ko ulsuz-gerekçesiz kat lmaya ça r yoruz. 

Maliye Bakanl n  bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çal anlar aras ndaki e itsizli i ve 
adaletsizli i kald rmaya, insan haklar na sayg l  olmaya ça r yor, bir kez daha hat rlat yoruz; bu 
ayr mc  uygulama son bulmadan asla mücadeleden vazgeçmeyece iz. Onurumuzu çi netmeyece iz. 
Birle ece iz, Mücadele Edece iz. Direnece iz ve Kazanaca z! 

 

BES 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 
19 Ocak 2012 – Per embe 

 

 De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m: Bugün, buradan, 
Diyarbak r Adliyesi önünden tüm Türkiye’ye, Demokratik Kamuoyuna, Adalete, Bar a, 
E itli e, Özgürlü e ve Karde li e inanan tüm nsanl k Ailesine Sesleniyoruz. 

 Türkiye’deki, Adalet ve Kalk nma Partisi ktidar nda “Adalet Yoktur”. Zira, 4688 
say l  Kamu Görevlileri Sendikalar  Kanununun “Sendika Yöneticilerine Yönelik Koruma 
Önlemlerine Ra men” Diyarbak r ube Ba kan m z Edip B NB R, Diyarbak r Adliyesindeki 
görevinden al narak, 1200 Kilometre öteye, Kütahya aphane Adliyesine Sürgün Edilmi tir. 

 Edip B NB R’in Kamu Emekçileri Sendikalar  Konfederasyonu ve Büro Emekçileri 
Sendikas  taraf ndan belirlenen Görev ve Sorumluluklar  d nda yapm  oldu u ve Yasa D  
olarak ifade edilebilecek türden herhangi bir faaliyeti yoktur. Zaten Edip B NB R’in Sürgün 
Edilmesinin Gerekçesi de bu de ildir. 

 Evli ve be  çocuk babas  olan Diyarbak r ube Ba kan m z Edip B NB R Büro 
Emekçileri Sendikas n n Mücadele Önderleri aras nda Hakl  bir yere sahip olan Onurlu bir 
Mücadele nsan , Mücadeleci bir Kamu Emekçisidir. 

 Sendikam z Büro Emekçileri Sendikas  bu ülkede y llard r sürdürülen Emek, Bar , 
Demokrasi ve Özgürlük Mücadelesindeki yerini alm t r. ube Ba kan m z Edip B NB R bu 
ba lamda üzerine dü en tüm Görev ve Sorumluluklar n  hakk yla yerine getirmi  ve esasen bu 
nedenle Sürgün Edilmi tir. 

Edip B NB R ilk defa Sürgüne gönderilmemektedir. 1999 y l nda, Sendikam z 
Bile enlerinden olan Tüm Yarg  Sen’in Diyarbak r ube Ba kan  olarak görev yapt  
dönemde de, yine Diyarbak r Adliyesinden, Yozgat’ n Ayd nc k Adliyesine Sürgün Edilmi  ve 
tam 10 y l sonra Yarg  Karar yla Diyarbak r’a geri dönmü tür. 

 2009 y l nda yap lan BES Diyarbak r ube Ola an Genel Kurulunda Büro Emekçileri 
Sendikas  Diyarbak r ube Ba kan  olarak seçilmi  ve o günden bu yana da Sendikam z n 
Diyarbak r’daki Örgütlülü ünün Büyütülmesinde Çok Önemli Bir levi yerine getirmi tir. 

 Adalet Bakanl , Büro Emekçileri Sendikas n n Diyarbak r genelinde ve özellikle 
Diyarbak r Adliyesindeki Büyümesinden ve Yetkili Sendika olmas ndan rahats z olmu  ve bu 
nedenle Diyarbak r ube Ba kan m z Edip B NB R’i Kütahya aphane Adliyesine Sürgün 
Etmi tir. 

 Bilinmelidir ki; Edip B NB R’in Diyarbak r’dan Sürgün Edilmesi Büro Emekçileri 
Sendikas n n Büyümesini ve Mücadelesini durduramayacak, Mücadele Arkada m z n 
Mücadelemizdeki Önemini Azaltmayacak, aksine, Edip B NB R Büro Emekçileri Sendikas  
taraf ndan daha fazla sahiplenilecektir. 

 BES Diyarbak r ubesi Edip B NB R’i geçici bir süre kaybetmi  gibi görünecekse de, 
Diyarbak r’da daha Nice Edip B NB R’lerin oldu unu herkes görecektir. 

Ülkemizin dört bir yan nda oldu u gibi Diyarbak r’da da onlarca Mücadele Neferimiz, 
Görev ve Sorumluluk almak üzere haz r beklemektedir. 
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 Zaten BES Diyarbak r ubesinin kuruldu u tarihten bu yana Görev ve Sorumluluk 
üstlenen tüm ube Ba kanlar m z Sürgün Edilmi , buna ra men, Hakl  Mücadelemizden 
Taviz Verilmemi tir. 

 

 Edip B NB R’den önceki, BES Diyarbak r ube Ba kan m z Mehmet Sabri GÜL hala 
Yozgat Sar kaya’da Sürgünde bulunmaktad r. 

 De erli Mücadele Arkada lar m, De erli Bas n Emekçileri: Büro Emekçileri Sendikas  
Genel Merkezi Edip B NB R’in Sürgün Edilece ine dair Bilgiyi 2011 y l  Aral k ay n n 
sonlar na do ru alm t r. 

 Bu nedenle Adalet Bakanl ndan Resmi olarak Görü me Talep edilmi  ve 27 Aral k 2011 
Sal  günü Adalet Bakanl  Müste ar  Say n Birol ERDEM’le Genel Ba kan m z ve üç Merkez 
Yönetim Kurulu Üyemiz aras nda yakla k olarak bir buçuk saatlik bir Görü me 
Gerçekle tirilmi tir. 

 Say n Müste ar n Görü me s ras ndaki tutumu gayet olumlu olmu , Diyarbak r ube 
Ba kan m z Edip B NB R’in Sürgününün Durdurulabilmesi için Genel Merkezimizden Yaz l  
olarak Talepte Bulunmas  istenmi tir. 

 Say n Müste ar Birol ERDEM’in bu talebi Genel Merkezimizce 28 Aral k 2012 Çar amba 
günü yerine getirilmi , Yaz m zda Diyarbak r ube Ba kan m z n Hukuken Sürgün 
Edilemeyece i izah edilerek, Edip B NB R’in Kütahya aphane Adliyesine yap lan Sürgün 

leminin Durdurulmas , Geri Al nmas  Talep Edilmi tir. 

 Görünü te herhangi bir Olumsuzluk Olmamas na Kar n, Adalet Bakanl , 17 Ocak 
2012 tarihli Yaz s yla Edip B NB R’in Kütahya aphane Adliyesine Naklen Atanmas n n Hukuka 
Uygun Oldu unu, dolay s yla, Naklen Atama leminin ptal Edilmeyece ini Sendikam z Genel 
Merkezine bildirmi tir. 

 Büro Emekçileri Sendikas n n Adalet Bakanl na vermi  oldu u Uzla ma Olana  bu 
ekilde Geri Çevrilmi  bulunmaktad r. 

u andan itibaren Büro Emekçileri Sendikas  hem Fiili ve Me ru Mücadele Yöntemleriyle, 
hem Uluslararas  Örgütlerle kuraca  ili kiler üzerinden ve hem de Yarg  Yoluyla Edip B NB R’in 
Sürgününe dair bir dizi Eylem ve Etkinli i hayata geçirecektir. 

 Bu Utanç Verici Sürgün Olay  ülke genelinde Protesto edilecek, öncelikle Üyesi 
Oldu umuz Uluslararas  Sendikal Örgütler PSI ve EPSU’ya, ayn  zamanda Uluslararas  
Çal ma Örgütü ILO’ya bildirilecek ve Sorunun Çözümü için Edip B NB R’le ilgili olarak 
Uluslararas  Kamuoyunun Duyarl  Olmas  Sa lanacakt r. 

 Diyarbak r ube Ba kan m z Edip B NB R, Konfederasyonumuz KESK’in alm  
oldu u Karara Uyarak, Diyarbak r ubeler Platformu Dönem Sözcüsü S fat yla, 20 Mart 2011 
tarihinde Diyarbak r’da yap lan Genel Ba kan m z n da Kat ld  Newroz Mitinginin Tertip 
Komitesinde yer alm t r. 

 Türkiye’nin dört bir yan nda KESK ubeler Platformu Dönem Sözcüleri çe itli Eylem 
ve Etkinliklerin Tertip Komitelerinde yer almaktad r. Böylesi bir Gerekçeyle ube 
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Ba kan m z n Sürgün Edildi ini Öne Sürmeye Kalk mak bile, Aç k bir Hukuksuzluk ve 
Kanunsuzluk Örne i olsa gerektir. 

Diyarbak r Adli Yarg  lk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Ba kanl n n 
02.11.2011 tarihli Oybirli i ile verilen Karar n n Gerekçesinde belirtildi i üzere, “Edip 
B NB R’in Diyarbak r Adliyesinde Çal t r lmas n n di er personel aç s ndan Olumsuz Örnek 
Te kil Edebilece i Gerekçesi” aç kça Hukuk ve Adalet Normlar na ayk r d r. 

Sosyal bir Hukuk Devleti oldu u ifade edilen Türkiye Cumhuriyetinde böylesi 
Kanunsuz bir Gerekçe Kabul Edilemez. 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak, bu Gerekçenin de, Sürgün Uygulamas n n da 
Aç kça Sendikal Hak ve Özgürlüklerin hlali Olarak De erlendirildi inin Kamuoyunca 
Bilinmesini steriz. 

 Herkese lan Ediyoruz, Edip B NB R Yaln z de ildir ve Asla Yaln z 
B rak lmayacakt r. Edip B NB R’le birlikte Yürüdü ümüz Mücadele Yolu, Onbinlerce Kamu 
Emekçisinin Birlikte Yürümekte Oldu u Mücadele Yoludur. 

 Yolda m z, Yol Arkada m z Edip B NB R, y llard r Cezaland r lan, Sürgün Edilen, 
Gözalt na Al nan, Tutuklanan, Zindanlara konulan tüm Demokrasi Mücadelesi Neferleri gibi 
Onurlu bir Ya am Mücadelesine eskisinden daha s k  sar lacak, Mücadelemiz hem ülke, hem 
de dünya geneline yay lacakt r. 

 Adalet Bakanl n n bu uygulamas  kar s nda elbette Edip B NB R’in Diyarbak r’a geri 
dönebilmesi için Sendikam z Genel Merkezince dari Yarg  Yoluna da ba vurulacakt r. 

 Edip B NB R’le ilgili olarak açaca m z dari Davada “Adalet”i, Adalet ve Kalk nma 
Partisinden de il, gerçekten Vicdani Kanaatlerine göre Karar veren “Ba ms z Yarg çlardan” 
beklemekten ba ka ç kar yol görülmemektedir. Ancak bu “Adalet”in, Edip B NB R’in Yozgat 
Ayd nc k’a Sürgün Edildi i dönemdeki kadar “Geç Tecelli Etmemesi” de önemlidir. 

 Hepimiz biliyoruz ki, “Geciken Adalet, Adalet De ildir”. Son olarak De erli Mücadele 
Arkada lar m, Adalet Bakanl n n bu Haks z ve Hukuka Ayk r  Sürgün Uygulamas ndan 
Vazgeçmesini bir kez daha buradan, Diyarbak r Adliyesi önünden Talep Ediyoruz. 

Tarih, her daim, “Zalimlerin Zulmünün de il, Direnenlerin Onurlu Mücadelesinin 
Kazand n ” defalarca spat Etmi tir ve Yine Edecektir. Bizler, Onurlu Mücadele nsanlar  
olarak Ba m z Dik, Do ru Bildi imiz Yolda Yürümeye Devam Edece iz. Yolumuz Aç k Olsun 
Sevgili Mücadele Arkada lar m, Hepimize Kolay Gelsin…! 

 
BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
 
 
 
 
 
 



BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI / 6. OLA AN GENEL KURUL ÇALI MA RAPORU 

 
496 

KUR GENEL MÜDÜRLÜ Ü KADROLA MADA  
SINIR VE HUKUK TANIMIYOR! 

 
2 Kas m 2011 tarihinde yürürlü e giren 665 say l  Kanun Hükmünde Kararname ile KUR 

ba ta olmak üzere Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl  ile ba l  ve ilgili kurulu lar n n idari 
yap lar nda köklü ve son derece tart mal  de i ikliklere gidilmi tir.  

Yap lan de i ikliklerle KUR Yönetim Kurulu en yüksek karar merci olmaktan ç kar larak 
atama yetkisi elinden al nm , Merkezde hemen hemen tüm Daire Ba kanl klar n n isimleri 
de i tirilmi , yeni daire ba kanl klar  kurulmu , Bakanl a ba l  Çal ma Bölge Müdürlüklerinin 
görevleri KUR l Müdürlüklerine devredilerek KUR l Müdürlüklerinin ad  Çal ma ve KUR 
l Müdürlükleri olarak de i tirilmi  ve böylece KUR, Bakanl n adeta ta radaki sekreteryas n  

yapar bir pozisyona sokulmu tur. 

Yine 665 say l  KHK ile, Daire Ba kanlar  Mü avir kadrosuna, l Müdürleri ise Ara t rmac  
kadrolar na atanarak önceki kadrolar  iptal edilmi tir. Bu durum siyasi iradenin bir ta la iki ku  
vurmas d r. Bu uygulama ile bir taraftan mevcut kadrolar iptal edilerek o kadrolarda görev 
yapanlar n yarg  yoluyla geri dönmeleri engellenmekte, di er taraftan yeniden yap land rma ad  
alt nda keyfi atamalar yapabilecek yeni kadrolar ihdas edilmektedir. Say n Maliye Bakan m z n ünlü 
deyi ini uyarlayarak söylersek kadrola malar güncele tirilmektedir. 

Ancak kadrolar n iptal edilerek Mü avir, Ara t rmac  kadrolar na dönü türülmesi aç k bir 
ekilde hukuka ayk r  bir uygulamad r. Benzer konularda verilmi  Anayasa Mahkemesi kararlar nda 

belirtildi i üzere; yasa’n n zorunlu bir sonucunu olu turmas  ve yasa kural na kar  ilgililerin 
dava açma haklar n n bulunmamas , hak arama özgürlü ünün kullan labilmesine engel 
olu turup ki ilerin hukuk güvenli ini ihlal etti inden aç kca Anayasaya ayk r  bir 
uygulamad r.  
Temel haklar ve özgürlükler, hukukun üstünlü ü ve kuvvetler ayr l  gibi demokrasinin olmazsa 
olmaz ilkelerinin ayaklar alt na al nd  bir dönemde siyasi iradenin KUR’da da istedi i atamalar  
yapmas na a rmamak laz m.  

Nitekim 665 say l  KHK ile bo alt lan kadrolara liyakat, kariyer, görevde yükselme vb. 
kriterler tamamen göz ard  edilerek Kurum d ndan h zla dikkat çekici atamalar yap lmaya 
ba lanm t r. Bu kapsamda,  ve Meslek Dan manl  Dairesi Ba kanl na Milli E itim 
Bakanl nda ube Müdürü olarak görev yapan ve Memur-Sen’e ba l  E itim Birsen yöneticisi, 
nsan Kaynaklar  Dairesi Ba kanl na Bursa l Milli E itim Müdür Yard mc s , Destek Hizmetleri 

Dairesi Ba kanl na Çorum eski Ba -Kur l Müdürü, gücü Piyasas  ve statistik Dairesi 
Ba kanl na Milli E itim Bakanl nda ö retmen olarak çal rken Kurumda E itim Uzman  olarak 
göreve ba lat lan bir memur atanm  olup kurumla ilgisi olmayan ki ilere kurumun üst düzey 
görevleri verilmi tir.  

Atama yap lmayan daire ba kanl klar na ve il müdürlüklerine de Kurum d ndan atama 
yap laca  yönünde ciddi emareler bulunmaktad r. Çünkü son dönemlerde Kurumun görev alan ndan 
çok farkl  yerlerde görev yapm  ki ilerin nakil yoluyla Kuruma geçi lerinde belirgin bir art  oldu u 
gözlemlenmektedir.  

Geçmi  tecrübeleri gözönüne ald m zda bu geli melerin bo  olan kadrolara yap lacak 
atamalara haz rl k amac  ta d ndan ku kumuz bulunmamaktad r. Kurumda y llarca emek 
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vermi , kadro olmamas  nedeniyle atamas  yap lamam , gerekli e itim, liyakat ve tecrübeye 
sahip yüzlerce personel bulunurken Kurum d ndan yap lan bu atamalar çal ma bar n  
tehdit etmekte, kamu hizmetinin nitelikli olarak yürütülmesine ciddi zararlar vermektedir.  

Öte yandan her türlü kariyer, liyakat ve di er yasal prosedür çi nenerek ef kadrolar ndan 
görevde yükselmeye tabi kadro olan ube Müdürlü ünün üstündeki l Müdür Yard mc l  
kadrolar na usulsüz olarak yap lan atamalara ili kin BES olarak açm  oldu umuz dava neticesinde 
usulsüz atamalar iptal edilmi  olmas na ra men, mahkeme karar yla görevden al nan ve eski 
görevlerine gönderilen ki iler yarg  karar n  etkisiz hale getirmek için hülle yoluyla k sa süreli ine 
ba ka kurumlara atanm  ve üst düzey kadrolarla Kuruma dönü leri sa lanm t r.  

Yasay  aç kça ihlal durumu ortada iken idare bu konuda yeni tasarruflara giri mektedir. Bu 
konuda en bariz örne i Besim EV Z olu turmaktad r. KUR’da ef kadrosundayken Görevde 
Yükselme Yönetmeli i de i tirilerek Gaziantep KUR l Müdür Yard mc l na atanan ve daha 
sonra l Müdürü yap lan Besim EV Z, mahkeme karar yla eflik kadrosuna döndükten sonra 
Gaziantep ahinbey Belediyesine Belediye Ba kan Yard mc s  olarak geçmi  ve k sa bir süre sonra 
tekrar Gaziantep l Müdür Yard mc s  yap lm t r. 

Ayn  ekilde Ankara l Müdürlü ünde ef olarak çal an Yener BA BOZKURT 
Nev ehir’e l Müdür Yard mc s  olarak atanm  daha sonra Çorum KUR l Müdürü olmu tur. 
Mahkeme karar yla eflik görevine iade edilen BA BOZKURT, idare taraf ndan ube Müdürü 
Vekili olarak atanm t r. Sözkonusu ah s yakla k 3 y l ube müdürlü ü görevini ücretli vekaletle 
sürdürmü tür. Bunlar yetmezmi  gibi bu ah s son olarak Hatay’da bir Belde Belediyesine Belediye 
Ba kan Yard mc s  olarak geçmi  ve KUR’a bu kez ube Müdürü olarak dönmeyi 
hedeflemektedir. Sendika Genel Merkezimiz bu süreci takip etmekte ve açm  oldu umuz davalar 
devam etmektedir. 

Mahkeme kararlar n  hiçe sayan, görevde yükselme mevzuat n  i levsiz k lan, liyakat 
yönünden tart mal  örnekleri ço altmak mümkündür. Ancak bilinmelidir ki, her Kurumun bir 
gelene i ve haf zas  vard r. Atamalar yap l rken buna riayet edilmemesi, benden olsun da ne olursa 
olsun anlay  ile liyakat  ve yeterlili i tart mal  ki ilerin atanmas , Kurumlar n iç bar n  
bozmakta, görevde yükselebilme umudunu zay flatarak motivasyonu dü ürmekte, genel olarak 
nitelikli kamu hizmeti verilmesini olumsuz etkilemektedir. 

Bu nedenle son örne i KUR’da ya anan bu tür atamalar n bir an önce durdurulmas , 
Kurum içinden ve görevde yükselme s navlar nda ba ar l  olmu  ki ilere bo  kadrolara yap lan 
atamalarda öncelik tan nmas  ve mahkeme kararlar n n gere i yap larak devletin zarara 
u rat lmas n n önüne geçilmesi idarenin temel sorumluluklar ndand r.  

Büro Emekçileri Sendikas  olarak konunun takipçisi olaca z. Bu uygulamalar  tekrar 
tekrar kamuoyunun gündemine ta yacak, parlemento zemini dahil ilgili her alanda 
gündemle tirece iz. Emeklerine sahip ç kma konusunda önemli bir tecrübeye sahip KUR 
emekçileri bu haks zl klara kar  sesini daha da yükseltecek ve eme ini çi netmeyecektir.  
 

       MERKEZ YÖNET M KURULU 
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BASINA VE KAMUOYUNA 

Büro Emekçileri Sendikas  stanbul 1 Nolu ube E itim Sekreterimiz 

Gülsüm YILDIZ Serbest B rak ls n! 

20 Ocak 2012 - Cuma

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; bugün, Suçlulu u Konusunda, Aç k, Net 
ve Anla labilir bir Bilgi ve Belge olmaks z n Tutuklanan ve 8 ayd r Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi 
Yüksek Güvenlikli Kapal  Cezaevine Tutuklu Bulunan bir Mücadele Arkada m z n, BES stanbul 
1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ' n Serbest b rak lmas n  talep etmek 
için Ankara Adliyesi önünde biraraya gelmi  bulunuyoruz. 

De erli Bas n Emekçileri; gerek Konfederasyonumuz KESK ve gerekse Sendikam z BES, 
kuruldu u günden bu yana, çok yo un Bask larla, Sürgünlerle, Cezalarla, dari Soru turmalar ve 
Adli Kovu turmalarla ve Tutuklamalarla kar  kar ya kalm t r. Bunlar n hiçbiri Mücadeledeki 
Kararl l m z  geriletememi tir, geriletemeyecektir. 

Son dönemde ya anan olaylara bak ld nda ortaya ç kan tablo; KESK’e ve özellikle 
Sendikam z BES’e yönelik Hukuk D , Anti Demokratik uygulamalar  gayet aç k ve net bir 
biçimde ortaya koymaktad r. 

Aç k ve Alt n  Çizerek söylemek gerekir ki; Gidi at Fa izmdir.  AKP ktidar  taraf ndan 
Suskun ve Tek Tip bir Toplum yarat lmak istenmektedir. Toplumun Örgütlü Kesimleri, 
Emek ve Meslek Örgütleri, Sendikalar ve Demokratik Kitle Örgütleri, tüm Muhalif Ki i ve 
Kurumlar Topyekûn bir Sald r  ve Bask  Dalgas yla kar  kar yad r. Zamana yay larak 
gerçekle tirilmekte olan Fa ist Yönelim giderek Kurumsalla t r lmaktad r. 

AKP ktidar ; ba ta Ülkemiz olmak üzere tüm Ortado u’yu, Küresel Sermayenin Ç karlar n  da 
gözeterek Yeniden Yap land rmaya giri enlerle i birli i yapmakta, Devleti AKP'lile tirmekte, 
Ülkemizdeki Toplumsal Yap y  ise Muhafazakar ve Milliyetçi deoloji Do rultusunda Yeniden 

ekillendirmeye çal maktad r. 
 
AKP, bu Amaç Do rultusunda faaliyetlerini sürdürürken, Haks zl k ve Hukuksuzluklara 
kar  olan Kesimlere yönelik olarak da aç kça Devlet Terörü uygulamaktad r. Devletin tüm 
kurumlar  belirlenen bu Konsepte Uygun Hareket Etmekte, Kadrola mas n  tamamlayan 
AKP, kendi varetti i Hukuk lkelerini bile Pervas zca Ayaklar Alt na almaktad r. 
 
Son günlerde ya anan geli melere bak ld nda da görülece i üzere; Askeri Vesayetin yerini 
alan AKP Vesayeti taraf ndan olu turulan “Devletin Yeni Derin Yüzü”, Mücadeleci bir Emek 
Örgütü, bir S n f Örgütü olan Sendikam z  ve ba l  bulundu umuz Konfederasyonu aç kça 
hedef alm  durumdad r. Daha dün Diyarbak r ube Ba kan m z Edip B NB R çal makta 
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oldu u Diyarbak r’dan 1200 kilometre öteye, Kütahya aphane Adliyesine Sürgün Edilmi , 
böylece Sendikam za yönelik sald r lara bir yenisi daha eklenmi tir. 

De erli Bas n Emekçileri, De erli Mücadele Arkada lar m; stanbul Ba c lar Sosyal Güvenlik 
Merkezinde görev yapan stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, 26 May s 
2011 tarihinde, ö lenden sonra saat 14.30 itibar yla yerinden Gözalt na al nm t r. 

Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n talimat yla Gözalt na al narak, Ev Aramas na ve Adli T pa 
götürülen stanbul 1 Nolu ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, bu i lemlerin ard ndan 
Ankara'ya getirilmi , Ankara’da lk Sorgulamas  yap lan Mücadele Arkada m z Tutuklanarak 
Ankara Sincan F Tipi Kad n Cezaevine gönderilmi  ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin 8 ay Tutuklu 
b rak larak Özgürlü ü Elinden Al nm  bulunmaktad r. 

ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ ile birlikte Yürüyü  Dergisi Çal anlar n n da 
Tutukland  ve 9 ki inin halen haklar nda herhangi bir delil bulunmaks z n F Tipi Cezaevlerinde 
yatmakta oldu u bilinmektedir. 

Mücadele Arkada m z Gülsüm YILDIZ bugün Ankara 11. A r Ceza Mahkemesinde ilk defa 
Hakim kar na ç kart lacakt r. Uzun Yarg lama Sürelerinin bizzat kendisi bir Cezaland rma 
Yöntemi haline gelmi  bulunmaktad r. Toplumun tüm Muhalif Kesimleri bu yöntemle susturulmaya 
çal lmaktad r. 

Konfederasyonumuzun ve Sendikalar m z n Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak geli tirilen 
Bask , Sürgün, Gözalt  ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye s mamaktad r. 
Bu tür uygulamalar, en Temel nsan Haklar ndan olan Örgütlenme ve fade Özgürlü ünün 
bile ihlali anlam na gelmektedir. 

Bilinmelidir ki; Bask lar, Sürgünler, Gözalt lar ve Tutuklamalar; Büro Emekçileri Sendikas n n 
y llard r sürdürmekte oldu u Sendikal Haklar, S n f, Ba ms zl k, Emek, Bar , Karde lik, Adalet, 
E itlik, Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesindeki Kararl l n  ortadan kald ramayacak, Bizi Do ru 
Bildi imiz Yolda Yürümekten Al koyamayacakt r. 

Bugün görülecek olan Davada ube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ’ n ve Yürüyü  
Dergisi Çal anlar n n Serbest B rak lmas  esasen Adaletin Tecellisi anlam n  ta yacakt r. 

Sonuç olarak, tüm bu söylemlerimizden de anla laca  üzere; BES stanbul 1 Nolu ube 
Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ' n ve di er Tutuklular n Derhal Serbest 
B rak lmas n  ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen her türlü Bask  ve Sindirme Politikalar na 
Derhal Son Verilmesini bir kez daha Talep ediyoruz…! 

 
 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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ÖFKEM Z BÜYÜK 

ONURUMUZ VE GELECE M Z Ç N  

MÜCADELEY  BÜYÜTEL M! 

 

8 ubat 2012 – Çar amba 

 

De erli Bas n Emekçileri; 

Hükümetin Kamuoyuna “E it e E it Ücret” ad  alt nda yutturmaya çal t  666 say l  
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Emekçilerine E it e E it Ücret vermek öyle 
dursun, mevcut Ücret Adaletsizlikleri daha da büyütülmü , ayn  masalarda çal an Emekçiler 
aras ndaki Ücret Fark  Daha da Art r lm , Cumhurba kan  ve Ba bakan n yak n çal anlar  ile 
Merkez Te kilatlar nda görev yapan kimi kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan Ücret Art lar  yap larak 
Merkez / Ta ra ayr m  iyice körüklenmi tir. 

Bunlar yetmiyormu  gibi, Ek Ödemelerimiz Emeklili e Esas Kazanc m za Dahil 
Edilmeyerek bizlere “Emeklilikte de Sefalet” reva görülmü  ve “Fazla Mesai Ücretlerimize” 
göz dikilmi tir. 

De erli Bas n Emekçileri; 

Bu kararnameyi haz rlayanlar n, neyi amaçlad klar  bellidir. Bu kararnameyi 
haz rlayan zihniyet, eme imizi hor gören, tasfiye planlar n  hayata geçirmek için bizleri 
bölmeyi-parçalamay  amaç edinen, Emekçileri birbirine k rd rmaya çal an bir zihniyettir.  

stiyorlar ki; bizler parçalanal m ve böylelikle Kamunun tasfiyesine dönük planlar n  
kolayl kla hayata geçirsinler! 

stiyorlar ki, kimi Merkez Kadrolara Ücret Art lar  yap l rken, Milletvekili 
Maa lar na K yak Geçilirken, biz Emekçiler a a da birbirimize dü elim, kendi içimizde 
kavga edelim! 

stiyorlar ki, Uzman ile Uzman olmayan birbirine dü sün ve biz Emekçilerin birli i 
bozulsun! 

Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan Maliye Emekçileri, ayn  
masalarda ayn  i i yapmalar na ra men y llard r görmezden geliniyor, yok say l yor. 

Onurumuzun k r ld n  iliklerimize kadar hissediyoruz. Y llard r bizlere ya at lan bu 
onur k r c  durum, imdi ücret fark  daha da büyütülerek, daha da katlan lamaz hale getirildi. 

Gelir Uzman  olan Emekçiler ise, bir yandan yan  ba nda çal an arkada n n görmezden 
gelinmesi kar s nda çaresizle iyor, öte yandan da Merkez Ta ra ayr m  yarat larak hem kendisinin, 
hem de Uzman olmayan Emekçilerin ücretlerindeki ayr mc  politikalar derinle tirilmesini 
hazmedemiyor.  
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Bu ayr mc  uygulamalar , herkes gibi s navla VHK  kadrosuna geçme haklar  
olmalar na ra men s navs z geçi  hakk  tan nmayan Hizmetli Kadrosundaki arkada lar m z 
da hissediyor. 

Bu ayr mc  politikalar , ef, Müdür Yard mc s  ve Müdür kadrolar nda görev yapan 
Amir vasf ndaki Emekçiler de ya yor! 

Bu yok say lmaya kar , bugüne kadar susmad k, bugün de susmayaca z. 

Ne Merkez ile Ta ra aras nda, ne de Ayn  Masalarda Ayn  i yapan Emekçiler 
aras nda yarat lan Ücret Adaletsizlikleri kar s nda Y lmayaca z, Susmayaca z!  

De erli Mücadele Arkada lar m; 

Büro Emekçileri Sendikas  olarak Memuruyla, Uzman yla, Hizmetlisiyle, Amiriyle, bu 
ayr mc  uygulamalara dur demek, eme imize sayg  gösterilmesini istemek için, k sacas  
ONURUMUZ Ç N Tüm Maliye Emekçilerini yan yana omuz omuza mücadeleye ça r yoruz. 

Bize bu ayr mc l  dayatan politikalara kar , hepimiz için insanca ya anabilir adil bir 
ücret hakk n  kazanana kadar mücadele edelim. Maliye Emekçileri olarak her birimiz daha 
kararl  ve daha sonuç al c  eylemlere haz rl kl  olmal y z. 

Öncelikle Uzman olan-olmayan ayr m na son verilmelidir. Bu ayr mlar n yan  s ra 
Merkez-Ta ra ayr m  ortadan kald r lmal , gerek ücret art lar nda ve gerekse de fazla mesai 
ücreti ödemelerinde ya anan tüm ayr mlara son verilmelidir. 

efinden Müdürüne kadar tüm Amir vasf  ta yan Emekçilere yap lan ayr mc l a son 
verilmelidir. 

Keyfi Görevlendirme ve Atamalara son verilmeli, Atama ve Görevlendirmelerde Liyakat 
Sistemi esas al nmal d r. 

BES olarak, haftalard r yapt m z Eylem ve Etkinliklere bugün bir yenisini ekliyoruz! 

Bugün Türkiye’nin dört bir yan nda onuru k r lan, yok say lan, yan  ba ndaki 
arkada n n çaresizli ine ortak olan tüm Maliye Emekçileri, hep birlikte, Avrupa nsan 
Haklar  Mahkemesine ba vuruyoruz! 

Tüm Maliye Emekçilerini bugüne kadar oldu u gibi bugünden sonra da yapaca m z 
Eylem ve Etkinliklerimize ko ulsuz ve gerekçesiz olarak kat lmaya ça r yoruz! 

Maliye Bakanl n  bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çal anlar aras ndaki 
e itsizli i ve adaletsizli i kald rmaya, insan haklar na sayg l  olmaya ça r yor, ve bir kez daha 
hat rlat yoruz; bu ayr mc  uygulamalar n z son bulmadan asla mücadelemizden 
vazgeçmeyece iz. 

Mücadelede Kararl  Maliye Emekçileri olarak; Onurumuzu Çi netmeyece iz. 
Birle ece iz, Mücadele Edece iz, Direnece iz ve Mutlaka Kazanaca z! 

 

BÜRO EMEKÇ LER  SEND KASI 

MERKEZ YÖNET M KURULU 
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          20 ubat 2012 

YARGI EMEKÇ LER N SORUNLARI GÖRMEZDEN GEL NEREK 

 YARGI H ZMETLER  ETK NLE MEZ 

Son on y lda AKP, özellikle kamu hizmetlerinde ve çal ma ya am nda, emekçilerin 
aleyhine yapt  bütün düzenlemeleri "de i im" ad  alt nda uygulamaya geçirip, sürekli olarak 
kamuoyunu aldatm t r. 

            AKP’nin yarg da birikmi  sorunlara en son buldu u süper çözüm ise adalet hizmetlerinin 
pe in parayla verilmesi oldu. Böylece cebinde paras  olmayan dava açamayacak, yarg ya 
ba vurmay p ba n n çaresine bakacak, dava aç lmay nca da yarg n n yükü hafiflemi  olacak!  

            Yine bugünlerde kamuoyuna reform olarak sunulan, Yarg  Hizmetlerinin Etkinle tirilmesi 
Amac yla Baz  Kanunlarda De i iklik Yap lmas na dair  kanun tasar s  TBMM'ye gönderildi.  

            Yarg  hizmetlerini etkinle tirece i söylenen kanun tasar s nda  a r i  yükünü çeken yarg  
emekçilerinin talepleri yine görmezden gelinmi tir. Adalet Bakanl  taraf ndan Ba bakanl a 
sunulan tasar da  müba irlerin Yard mc  Hizmetler S n f ndan ç kar larak Genel dare Hizmetleri 
S n f na al nmas na dair düzenleme olmas na ra men, TBMM’ye sevk edilen tasar da  bu madde 
ç kar lm t r. 

            Burada sormak gerekiyor;  

Birçok mahkemede ve Cumhuriyet Savc l klar nda her y l devreden dosyalarla birlikte dava 
say s  korkunç bir biçimde artarken, personel eksikli i nedeniyle tuttu u nöbet kar l nda dahi izin 
kullanma, hasta olma, rapor kullanma  hakk  olmayan, ülke genelindeki yakla k 40.500 yarg  
emekçisini görmeden, taleplerini kar lamadan yarg y  nas l etkinle tireceksiniz? 

Bir taraftan dü ük ücretlerle çal t r l rken di er taraftan maa  hesab nda yer alan ek 
ödemeleri emeklilik ayl na yans t lmayan, emekli oldu unda ek ödemeler ortadan kalkt  için 
maa  yar  yar ya dü en bu nedenle emekli olamayan, yarg  emekçilerini görmeden, taleplerini 
kar lamadan yarg y  nas l etkinle tireceksiniz? 

Her türlü keyfi yer de i ikli ine u rayan,  

 yo unlu u nedeniyle hafta içi mesai saatlerinin bitiminden sonra, hafta sonu ve bayram 
tatillerinde bile çal maya zorlanan, 

Kadrosuz ve güvencesiz olarak 4/B ve 4/C statüsünde, her an i ini kaybetme korkusuyla 
çal t r lan yarg  emekçisini görmeden, taleplerini kar lamadan yarg y  nas l 
etkinle tireceksiniz? 

 yo unlu u nedeniyle do an en küçük  hatada disiplin soru turmas yla tehdit edilen,  
yüküne ba l  olarak bel ve boyun f t klar , kalp ve damar hastal klar  ve özellikle psikiyatrik 
rahats zl klarla cebelle en, 

Sosyal ya amlar  s f rlanan ve aile ya amlar n  sürdürebilmeleri giderek olanaks z hale 
gelen, çocuklar n n bak m  için kre  bulamayan, kre  bulsa paras  yetmeyen yarg  emekçilerini 
görmeden, taleplerini kar lamadan yarg y  nas l etkinle tireceksiniz? 
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Gerek teknik olarak gerekse i leyi e yönelik alt yap s  tamamlanmayan UYAP'dan do an 
bütün aksamalar da vatanda la, avukatla kar  kar ya gelen ve  zor durumda kalan,  

Kadro s n f  ve özlük haklar olarak yard mc  hizmetler s n f nda yer almas  nedeniyle; büyük 
bir k sm  yüksek okul mezunu oldu u halde üst derece, kademelere yükselemeyen, ek gösterge 
alamayan, müba irleri görmeden, taleplerini kar lamadan yarg y  nas l etkinle tireceksiniz? 

Kalem hizmetleriyle ilgili i ler, mahkemeye ait posta ve tebligat i lemleri, evrak da tma, 
duru maya haz rl k ve duru man n düzenini sa lama  gibi zorunlu ve asli görevlerinin yan nda,  i  
yo unlu u gerekçe gösterilerek Adalet Komisyonlar  taraf ndan al nan kararlarla veya fiilen 
görevlerinin d nda çal t r lan, hakim odalar n n temizli inden sorumlu tutulan, UYAP için evrak 
tarama i lerinde görevlendirilen müba irleri ve di er yarg  emekçilerini görmeden, taleplerini 
kar lamadan yarg y  nas l etkinle tireceksiniz? 

Bütün bunlar  görmezden gelenler, son zamanlarda adliyelerde uygulanmaya ba lanan ay n 
elaman  seçme, çeyrek alt n, cep telefonu gibi ödüller verme yöntemiyle bizi performans sistemi 
denilen ölümcül sisteme ikna etmeye, bir çeyrek alt na i  güvencemizden ve gelece imizden 
vazgeçirmeye çal yorlar.  

Binlerce dava dosyas n n içinde kaybolmu  yarg  emekçilerinin performans n n ölçülmesi 
de il,  i  yükünün azalt lmas , çal ma ko ullar n n ve temel ücretlerinin düzeltilmesi gerekmektedir.  

Binlerce dava dosyas n n içinde kaybolmu  yarg  emekçilerinin performans n n ölçülmesi 
de il,  i  yükünün azalt lmas  için yeterli say da güvenceli personel istihdam edilmesi,  çal ma 
ko ullar n n düzeltilmesi ve temel ücretlerinin yükseltilmesi gerekmektedir.  

Büro Emekçileri Sendikas  olarak;  

Al nd  gün bitmeyen, e itsizlik yaratmayan, enflasyon kar s nda eriyip bizleri yoksullu a 
itmeyen, performansa göre de il, insanca ya amam za yetecek bir temel ücreti, ek ödemelerin 
emeklilik ayl na yans t lmas , sa l kl  çal ma ko ullar n n sa lanmas  için özlük haklar n , 

 Yard mc  Hizmetler S n f nda yer almas  nedeniyle maddi manevi bir çok hak kayb na 
u rayan müba irlerin Genel dare Hizmetleri S n f na al nmas n ,  

 Örgütlenme özgürlü ünün önündeki engeller kald r larak grevli, toplu i  sözle meli 
sendika hakk m z n yasal güvence alt na al nmas n  istiyoruz. 

        MERKEZ YÖNET M KURULU 

 

 

 

 

 

- 
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22 UBAT 2012  

ÜCRETTE E TL K VE ADALET ST YORUZ! 

 De erli Bas n Emekçileri,  

Cumhuriyet tarihinde bir ilki AKP’nin ileri demokrasisi ad na ya yoruz. Referandumda 
Anayasa de i ikli i ile Yarg y  yeniden düzenleyen, HSYK de i ikli i ile de yarg  ba ms zl n  
tamamen tart r hale getiren iktidar, uluslararas  sözle melerden do an, kamu çal anlar n n Toplu 
Sözle me ve Grev hakk  varken, Anayasa de i ikli i ile kamu çal anlar na toplu sözle me hakk  
verece ini, yanda  sendika ile birlikte devrim niteli inde oldu unu beyan etmi lerdir.  4688 say l  
yasada yap lmak istenen de i iklik ile sendikalar m z dernekler statüsünün gerisinde bir tutuma 
sokulmas  hedeflenmekte ise de bugüne de in bu yasa da ç kar lamam t r. Kamu çal anlar  bu y lki 
zaml  maa lar n  dahi henüz alamam lard r. 

Hükümetin Kamuoyuna “E it e E it Ücret” ad  alt nda yutturmaya çal t  666 say l  
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Emekçilerine E it e E it Ücret vermek öyle 
dursun, mevcut Ücret Adaletsizlikleri daha da büyütülmü , ayn  masalarda çal an Emekçiler 
aras ndaki Ücret Fark  Daha da Art r lm , Cumhurba kan  ve Ba bakan n yak n çal anlar  ile 
Merkez Te kilatlar nda görev yapan kimi kadrolara 1.400,00 TL’yi bulan Ücret Art lar  yap larak 
Merkez / Ta ra ayr m  iyice körüklenmi tir. 

Bunlar yetmiyormu  gibi, Ek Ödemelerimiz Emeklili e Esas Kazanc m za Dahil 
Edilmeyerek bizlere “Emeklilikte de Sefalet” reva görülmü  ve “Fazla Mesai Ücretlerimize” göz 
dikilmi tir.  

Bu kararnameyi haz rlayanlar n, neyi amaçlad klar  bellidir. Bu kararnameyi haz rlayan 
zihniyet, eme imizi hor gören, tasfiye planlar n  hayata geçirmek için bizleri bölmeyi-parçalamay  
amaç edinen, Emekçileri birbirine k rd rmaya çal an bir zihniyettir.  

stiyorlar ki; bizler parçalanal m ve böylelikle Kamunun tasfiyesine dönük planlar n  
kolayl kla hayata geçirsinler! 

stiyorlar ki, kimi Merkez Kadrolara Ücret Art lar  yap l rken, Milletvekili Maa lar na 
K yak Geçilirken, biz Emekçiler a a da birbirimize dü elim, kendi içimizde kavga edelim! 

stiyorlar ki, Uzman ile Uzman olmayan birbirine dü sün ve biz Emekçilerin birli i 
bozulsun! 

Ama bizler gerçekleri çok iyi görüyoruz. Uzman olmayan Maliye Emekçileri, ayn  
masalarda ayn  i i yapmalar na ra men y llard r görmezden geliniyor, yok say l yor. 

Onurumuzun k r ld n  iliklerimize kadar hissediyoruz. Y llard r bizlere ya at lan bu onur 
k r c  durum, imdi ücret fark  daha da büyütülerek, daha da katlan lamaz hale getirildi. 
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Gelir Uzman  olan Emekçiler ise, bir yandan yan  ba nda çal an arkada n n görmezden 
gelinmesi kar s nda çaresizle iyor, öte yandan da Merkez Ta ra ayr m  yarat larak hem kendisinin, 
hem de Uzman olmayan Emekçilerin ücretlerindeki ayr mc  politikalar derinle tirilmesini 
hazmedemiyor.  

Tüm Kamu Emekçilerinin oldu u gibi, tüm Maliye Emekçilerinin de srarla takipçisi oldu u 
“ Ek Ödemelerin temel Ücrete Dahil Edilmesi ve emekli Ayl klar na Eklenmesi Talebimiz” y llard r 
Maliye Bakanl nca dikkate al nmamakta, Emekli olan Maliye Emekçilerinin ücretleri, çal rken 
almakta oldu u ücretin yakla k olarak yar s na tekabül etmektedir.  

De erli Bas n Emekçileri  

Di er bir taraftan, 30 Mart 2010’da Maliye Bakan  Mehmet M EK’in Maliye Emekçileri 
ad na, Büro Emekçileri Sendikas  Genel Merkez Yönetim Kuruluna vermi  oldu u “Ücret 
Adaletsizli ine son verece i” sözü kendileri taraf ndan “Hiç Hat rlanmamaktad r”. Aksine, Maliye 
Bakan  bu sözü verdi i günden bu yana Ücret adaletsizli ini derinle tiren uygulamalara imza atm . 
Bakan  oldu u kurumun emekçilerini yok sayan ve de ersizle tiren bu tutumunu srarla devam 
ettirmi , bas nda ve kamuoyunda maliye çal anlar  lehine herhangi bir çal ma içinde olmayaca n  
aç klayarak Hükümet politikalar nda srar edece ini ifade etmi tir.  

Maliye Bakan n n bu ifadesine ra men halen bünyesinde bulunan kurumlarda bu ayr mc  
politikalar devam ediyor. Ayr mc  politikalar  i yerlerindeki ef, Müdür Yard mc s  ve Müdür 
kadrolar nda görev yapan Amir vasf ndaki Emekçiler de ya yor! 

Bu yok say lmaya kar , bugüne kadar susmad k, bugün de susmayaca z. 

Ayn  kurumda, ayn  i yerinde, ayn  serviste, ayn  görev yetki ve sorumlulukla çal anlar n 
ay n ücreti almas  temel bir insan hakk d r. Bu hak, nsan Haklar  Evrensel Beyannamesinin 23. 
Maddesinin 2. Bendinde, “Herkesin herhangi bir ayr m gözetilmeksizin, e it i  için e it ücret hakk  
vard r” denilmek suretiyle yer ald  halde Maliye Bakanl  aç k bir ekilde bu hükmü 
uygulamayarak, temel insan hakk m z  ihlal etmektedir.  

Ya ad m z tüm bu olumsuzluklara son vermek, umutlu bir gelece i elde etmek, 
çocuklar m za insanca ya am ve onurlu bir gelecek b rakmak bizim ellerimizdedir. Biz Maliye 
Emekçileri hep birlikte örgütlenece iz. Birlikte mücadele edece iz, birlikte direnece iz ve 
haklar m z  kazanaca z.  

Öncelikle Uzman olan-olmayan ayr m na son verilmelidir. Bu ayr mlar n yan  s ra Merkez-
Ta ra ayr m  ortadan kald r lmal , gerek ücret art lar nda ve gerekse de fazla mesai ücreti 
ödemelerinde ya anan tüm ayr mlara son verilmelidir. 

efinden Müdürüne kadar tüm Amir vasf  ta yan Emekçilere yap lan ayr mc l a son 
verilmelidir. 

Keyfi Görevlendirme ve Atamalara son verilmeli, Atama ve Görevlendirmelerde Liyakat 
Sistemi esas al nmal d r. 
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BES olarak, haftalard r yapt m z Eylem ve Etkinliklere bugün bir yenisini ekliyoruz! 

Bugün Türkiye’nin dört bir yan nda onuru k r lan, yok say lan, yan  ba ndaki arkada n n 
çaresizli ine ortak olan tüm Maliye Emekçileri, hep birlikte, i  b rakarak alanlara ç k yoruz. 

Tüm Maliye Emekçilerini bugüne kadar oldu u gibi bugünden sonra da yapaca m z Eylem 
ve Etkinliklerimize ko ulsuz ve gerekçesiz olarak kat lmaya ça r yoruz! 

Maliye Bakanl n  bu utanç verici uygulamaya son vermeye, çal anlar aras ndaki e itsizli i 
ve adaletsizli i kald rmaya, insan haklar na sayg l  olmaya ça r yor ve bir kez daha hat rlat yoruz; 
bu ayr mc  uygulamalar n z son bulmadan asla mücadelemizden vazgeçmeyece iz. 

Mücadelede Kararl  Maliye Emekçileri olarak; Onurumuzu Çi netmeyece iz. Birle ece iz, 
Mücadele Edece iz, Direnece iz ve Mutlaka Kazanaca z! 

 

 AYNI MASALARDA AYNI  YAPANLAR Ç N ÜCRET ADALET  ST YORUZ 

 EK ÖDEMELER TEMEL ÜCRETE DAH L ED LS N, EMEKL  AYLIKLARIMIZA 
EKLENS N 

 NSANCA YA AM NSANCA B R DÜZEN ST YORUZ  

 

  MERKEZ YÖNET M KURULU  
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BASILI  MATERYALLER 
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