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Anayasa
Değişiklikleri
Kimin İhtiyacı?

T

ürkiye 35 yıldır askeri yönetimin vesayetinin söz
konusu olduğu 1982 Anayasası ile yönetilmenin
ayıbını yaşamaktadır. Öncelikle demokratik bir
anayasa talebi tüm toplumsal kesimlerin üzerinde
hemfikir olduğu bir konu olmasına rağmen bu güne
kadar kurulan hiçbir hükümet tarafından baskıcı,
otoriter ve özgürlükleri kısıtlayıcı yönüne dair köklü
bir değişiklik gündeme bile getirilmemiştir.
Hakların ve güçler ayrılığının olmadığı bir toplumda
anayasadan bahsetmemiz mümkün olmadığı gibi,
hak ve özgürlükleri güvence altına almak için
siyasal iktidarı sınırlama hedefi ile verilen mücadele
anayasacılık tarihi ile özdeştir. Devletin temel
görevlerinin yasama, yürütme ve yargı organları
arasında paylaştırılması tüm demokratik ülkelerde
siyasal iktidarı sınırlamanın vazgeçilmez aracı olarak
kabul edilmektedir.
16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan anayasa
değişikliği referandumu ile Türkiye tarihi bir dönemeçle karşı karşıya bırakılmıştır. 1982 anayasasının
baskıcı, otoriter yanını değiştirmek şöyle dursun,
darbeci askerlerin bile yapmaya cesaret edemediği
değişikliklerle kuvvetler ayrılığı ilkesi bir yana
bırakılarak olağanüstü yetkilerle donatılmış tek
adam rejimi inşası topluma dayatılmaktadır.
Sıkıyönetim koşullarında, namluların gölgesinde
topluma dayatılan 1982 Anayasa referandumuna
nazire edercesine OHAL koşullarında Türkiye
tarihinin en köklü Anayasa değişiklikleri topluma
dayatılmaktadır. Televizyon kanalları, gazeteler
tek taraflı yayınlarla “evet” propagandası yaparken, “hayır” diyen kesimler üzerinde her türlü baskı
araçları hukuksuz bir şekilde devreye sokulmaktadır.
Siyasi iktidar tarafından, Anayasa değişikliklerinin

içeriğinden ziyade hayır diyen kesimlerin karalanmasına yönelik manipülasyon yaratılmakta, değişikliklerin içeriği gizlenmeye çalışılmaktadır.
Bir oldu bittiye getirilerek TBMM’den geçirilen
anayasa değişiklikleri, yine bir oldu bittiyle
referandumdan geçirilmeye çalışılmaktadır. Siyasi
iktidar toplumu kutuplaştırarak tehlikeli bir oyun
oynamaktadır.
16 Nisan’da yapılacak olan referandum sonuçta bir
seçim değildir. Ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan
değişmeyecektir. Demokrasinin gereği Anayasa
değişikliklerinin demokratik zeminlerde tartışmaya
açılması ve yurttaşların tercihinin bu zeminlerde
yapılacak tartışmalar sonucunda açığa çıkmasıdır.
35 yıldır darbeci askerler tarafından hazırlanan
1982 Anayasası ile yönetilen Türkiye, şimdi de OHAL
koşullarında topluma dayatılan tek adam rejimi ile
karşı karşıyadır. Meclisi feshetme yetkisi, OHAL
ilan etme yetkisi, KHK çıkarma yetkisi, bakanları
belirleme yetkisi, yüksek yargıya atama yetkisi,
bütçe yapma yetkisi tek bir kişiye devredilirken,
parlamento denetimi ortadan kaldırılmaktadır.
Başkanlık sisteminin hakim olduğu ülkelerde nelerin
yaşandığına ilişkin birçok örnek ortada olup, en
son Azerbaycan Devlet Başkanının eşini yardımcısı
olarak ataması, kişiye verilen onca yetkinin nasıl
kullanılacağını ortaya koyan önemli bir örnektir.
Türkiye’nin ihtiyacı olan, emekten yana demokratik
ve özgürlükçü bir Anayasadır. Bunun için 16 Nisan’da
yapılacak anayasa değişikliği referandumu iptal
edilerek yeni bir Anayasa tartışması tüm toplumsal
kesimlere açılmalıdır. Demokrasinin gereği de
budur.

DEĞERLİ BÜRO EMEKÇİLERİ;
12 Eylül Askeri Darbesi olduğunda dönemin TİSK Başkanı
Halit Narin’in emekçileri kastederek “bugüne kadar
onlar güldü, bundan sonra gülen biz olacağız” diyerek
darbenin aslında kimlere yönelik yapıldığını da ortaya
koymuştur.
24 Ocak 1980’de “Ekonomik İstikrar” kararları alınmış
ancak, 12 Eylül darbesinin yaratmış olduğu baskı
koşullarında 1982 Anayasası ile hayata geçirilebilmiştir.
1982 Anayasası darbe Anayasası olarak halkın ve emekçilerin değil, sermayenin ihtiyaçlarına cevap verecek
şekilde hazırlanmıştır. Emekçilerin örgütlenme, sendika,
grev ve TİS hakları ya gasp edilmiş ya da içi boşaltılmıştır.
12 Eylül karanlığını yırtarak başlattığımız sendikal mücadeleyle önce örgütlenme sonrasında sendika kurma
hakkını kazanmamıza rağmen, 2001 yılında çıkarılan
ucube bir yasa ile sendikal mücadelemiz kontrol altına
alınmaya çalışılmış, dönemin siyasi iktidarı bu yasayı
çıkarırken devlet güdümlü sendikaların da onayını alarak
kamu emekçilerine içi boş toplu görüşme süreçlerini
dayatmıştır.
12 Eylül 2010 referandumunda kamu emekçilerine toplu
sözleşme hakkı olarak topluma lanse edilen, uygulama
açısından toplu görüşme süreçlerinden daha da geri bir
düzenleme yasallaştırılmış, AKP döneminde filizlenen
yandaş Memur-Sen aracılığı ile kamu emekçilerine toplu
satış sözleşmeleri dayatılmıştır.
Kamu emekçileri olarak 1982 Anayasasının başta grev
ve toplu sözleşme hakkımız olmak üzere yok saydığı
haklarımızın yeniden kazanılması için 35 yıldır mücadele
etmekteyiz. Anayasa referandumunda yapılacak ter-

cihler insanca yaşam ve insanca çalışma koşullarının
geleceği açısından, tıpkı 1982 Anayasasında olduğu gibi
önemli sonuçlar doğuracaktır.
16 Nisan tarihinde tercihte bulunurken bugüne kadar çalışma ve yaşam koşullarımızla ilgili yapılan
değişiklikleri, içinde bulunduğumuz OHAL ve çıkarılan
KHK’leri de oylamış olacağız. Tercihimiz “EVET” ise
gece yarıları yayınlanan KHK’lerle sorgusuz sualsiz
işten çıkarılan kamu emekçilerinin mağduriyetine,
grev yasaklarına, satış sözleşmelerine, iş güvencemizin kaldırılmasına, performansa göre ücrete, kamuda
kadrolaşmaya, sınavlarda kayırmacılığa, liyakatsiz atamalara, devlet memuru yeri-ne parti memuru olmaya
da onay vermiş olacağız.
2011 yılında çıkarılan 666 sayılı KHK’nin işkolumuzda
yarattığı hak gaspları ve ücret adaletsizlikleri ortada
olup, 6 yıldır ortaya koyduğumuz fiili ve hukuki mücadeleye rağmen taleplerimize kulaklarını tıkayan, hukuksal
kazanımlarımızın gereğini yapmayan zihniyet ortadadır.
Referandumda evet çıktığı takdirde yayınlayacakları
KHK’lerle bizleri nasıl bir çalışma yaşamına mahkûm
edebileceklerini görmek için kâhin olmaya gerek yoktur.
Büro emekçilerinin insanca yaşam, güvenceli iş güvenli
gelecek mücadelesinin onurlu sesi olan sendikamız,
demokrasiden, hukuktan, eşitlik, özgürlük, laiklik ve
barıştan yanadır.
Bugüne kadar çalışma koşullarında büro emekçilerinin
aleyhine gerçekleşen uygulamalar, başkanlık sisteminde
yapılacakların açık göstergesidir.
Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

TALEPLERİMİZ EMEKÇİLER İÇİN HAYIR’LIDIR!

c İş güvencesinin ortadan kaldırılmasına, sendikasızlaştırmaya, yandaş sendikalara, grev ve toplu sözleşme başta
olmak üzere, kamu emekçilerinin kendilerini ifade etme, itirazlarını dile getirme aracı olan sendikal haklarımızın
ortadan kaldırılmasına,

c Enflasyon oyunlarıyla ücretlerin düşürülmesine, vergi dilimi uygulaması ile emekçilerin soyulmasına,
c Ücret adaletsizliklerine, kamu emekçileri arasında yaratılan ücret uçurumlarına, eşit işe eşit ücret

ilkesinin

çiğnenmesine, havuz parası, ikramiye, yol ücreti, fazla çalışma ücretlerimizin çalınmasına,

c Hülle yoluyla atamalara, kadrolaşmaya; büro emekçilerinin görevde yükselme hakkının gasp edilmesine,
c Liyakate ve niteliğe göre değil, yandaşlığa göre büro emekçisi istihdamına, görevde yükselmelerde ve dışarıdan
alımlarda mülakat sistemine,

c Kiralık işçilik, Toplum Yararına Çalıştırma adı altında büro emekçilerinin esnek ve güvencesiz çalıştırılmasına,
c Bireysel emeklilik sistemi ile sosyal güvenlik hakkının piyasalaştırılmasına, zorunlu tasarruf uygulamasına,
c Mobbinge, performans sisteminin bir parçası olarak işyerlerimize kurulan kameralara, turnike sistemlerine,
c Eğitim ve sağlık hakkımızın paralı hale getirilmesine, sağlık katkı paylarına, muayene ücretlerine HAYIR! diyoruz...
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