
KAMU SENDİKALARI PLATFORMU 

BASIN AÇIKLAMASI 

 
Kıymetli arkadaşlar, saygıdeğer basın emekçileri. 

 

Bugün bir kez daha 6. Dönem Toplu Sözleşmesinde gözlerden kaçırılmaya çalışılan 

başarısızlığı deşifre etmek ve sadece bizlerin örgütlenme özgürlüğünü değil anayasamızın 

demokratik çoğulculuk ve hukuk devleti ilkelerini de tehdit eden %1 dayatmasına karşı sesimizi 

yükseltmek için bir araya geldik. 

 

Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, 600 TL seyyanen zam, maaşlara %38 

iyileştirme %6 refah payı, 4B’li kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi ve yardımcı hizmetler 

sınıfı sorunun çözümü gibi taleplerle masaya oturan MEMUR-SEN ve TÜRK KAMU-SEN 

esasen sendikalarının kasasını dolduracak 3 ayda bir verilecek 400 TL toplu sözleşme 

ikramiyesi karşılığında memuru sefalete mahkum edecek bir sözleşmeye daha imza atmaktan 

beis görmemişlerdir. 

 

Dahası tüm emekçiler ve emekliler adına imza yetkisini kullanan MEMUR-SEN ve tüm 

çalışanların ve emeklilerin haklarını gözetmesi gereken T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, hukuken skandal olarak tanımlanabilecek bir maddeye de imza attılar. 

 

Taraflar sözleşmenin 23. maddesiyle bugüne kadar sendika ayrımı olmaksızın sendika 

üyesi tüm kamu çalışanlarının faydalanabildiği ve 3 ayda bir 135 TL olarak belirlenmiş “Toplu 

Sözleşme İkramiyesinin” Ocak 2022 itibariyle 3 ayda bir 400 TL'ye yükseltilmesine ve bugüne 

kadar sendika üyesi tüm kamu çalışanlarının faydalandığı ikramiyeden sadece örgütlendiği iş 

kolunda ki üye sayısı %1'in üzerinde kalan sendikalara üye olan kamu çalışanlarının 

yararlanabileceğini imza altına aldılar. 

 

Esasen maddi bir kazanım gibi sunulan bu düzenleme ile görevleri gereği sendika üyesi 

olamayacak asker, polis, ceza infaz koruma memuru, hakim ve savcılar gibi bu ikramiyeden 

hiçbir zaman faydalanması mümkün olmayan 800 bini aşkın kamu çalışanı ile yine 3 milyon 

memur emeklisi gözlerden kaçırılmaya; an itibariyle herhangi bir sendikaya üye olmayan 

yaklaşık 1 milyon kamu çalışanının ise adeta hükümetin uygun gördüğü sendikalara üye olması 

amaçlanmaktadır. Zira zaten yoksulluğa mahkum edilerek 3 kuruşa muhtaç hale getirilen 

memurlar bizzat hükümet ve MEMUR-SEN tarafından belirlenmiş bu sendikalara üye 

olmazlarsa ayda 70-80 TL civarına gelecek bu ikramiyeden faydalanamayacaklardır. 

 

Fütursuzca uygulanması planlanan %1 dayatmasının kabul edilmesi demek, ilkesel 

olarak kendini herhangi bir konfederasyona ait hissetmeyen ve bir kısmı bağımsız sendikalara 

üye olmayı tercih etmiş, büyükçe bir çoğunluğu da, bile isteye sendikasız kalmış devlet 

memurlarının, iktidarın arka bahçesi haline gelmiş sendikalara mahkum olması, memurun değil 

de yöneticisinin ve iktidarın ikbalini parlatmaya çalışan yandaş sendikalara üye olmaya 

zorlanması demektir. 

 

Tüm bunların yanında düzenleme T.C. Anayasasının 10, 13, 51 ve 53. Maddeleri ve 

4688 sayılı kanunun 28 ve 31. Maddeleri ile ILO sözleşmelerine açıkça aykırıdır ve Anayasa 

Mahkemesi (2020/83 K) ve Danıştay 12 No.lu dairenin (2019/4940 E) kamu otoritesinin dolaylı 

yollardan bile olsa herhangi bir sendikayı menfi veya müspet yönden etkileyecek düzenlemeler 

yapmasının demokrasinin çoğulculuk ilkesine, hukuk devleti ilkesine ve örgütlenme 

özgürlüğüne aykırı olduğunu dair emsal kararları bulunmaktadır. 



 

Aslında iktidar ve MEMUR-SEN tarafından yapılmak istenen sendikal kısıtlamalar 

getirmekten çok daha ötedir. Kendi amaç ve fikirleri dışında hiçbir düşünceye tahammül 

edemeyen iktidar kadroları gider ayak saflarını sıklaştırarak tahakküm etmeye çalışmaktadır. 

 

Yoksa akademik kariyerini iş hukuku alanında yapmış bir bakanın (Vedat Bilgin) kendi 

bakanlığının onayı ve denetiminde olan 192 sendikaya merdivenaltı demesi nasıl izah 

edilebilir? 

 

Kimisi 29 yıl önce kurulmuş kimisinin üye sayısı 10 binleri bulan tüm faaliyet ve 

organizasyonları yasal demokratik kitle örgütleri nasıl merdivenaltı olabilir? 

 

İçlerinde kendilerine özgü emek sorunlarına çözüm üretmek için bir araya gelmiş şehit 

yakınları, gaziler, engelliler, yurt çocukları, savunma ve güvenlik emekçileri ve benzeri 

dezavantajlı grupların oluşturduğu sendikal yapılar mı merdivenaltıdır? 

 

Bu şartlar altında yeni bir sendika kurularak başarılı olunması mümkün müdür? 

 

Yola çıktıkları yıllarda “Sendikaların kurulmasında ve üye aidatı toplanmasında baraj 

sınırı getirilmemeli, kurulacak sendikalar ile bazı sendikaların önü kesilmemelidir.”  diye 

yayınlar yapan MEMUR-SEN’in bu tavrı iki yüzlülük değil midir? 

 

Kamu Sendikaları Platformu olarak sözlerimizi bugün için tamamlarken örgütlenme 

hakkımız ve yalnızca bugünümüzü değil, çocuklarımıza bırakacağımız geleceği de etkileyecek 

anayasal demokratik ilkelerin korunması için başlattığımız bu haklı mücadelemizde 

demokrasiyi ilke edinmiş tüm siyasi partilerimize bizlere destek olarak mücadelemizi 

yükseltmeleri için açık davette bulunuyoruz. Bizler meşru haklarımızı fiilen korumaya 

çalışırken sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Bugün aramızda bulunanlara teşekkür 

ediyoruz. 

 

Ve buradan haykırıyoruz “susup teslim olacağımızı, bu zorbalığa boyun eğeceğimizi 

düşünenler yanılıyor” Kamu Sendikaları Platformu bileşenleri olarak kamu çalışanlarının özgür 

iradeleri ile örgütlenme hakkı korunana, %1 garabeti ortadan kaldırılana ve sarı sendikacılığın 

maskesi düşene kadar güçlerimizi birleştirerek, birlikte mücadele edeceğiz.  

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

 


