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Pa ar günü işçi-memur ayrımı ile ilgili

olarak basına şu açıklamayı yapmıştır.

İŞÇİ-iE.-iJR AYRI İTKİM TEFELİMDE SMDİKAL VE SİYASAL HAKLARIM KULLAMILi'fflSIMIMDARALTIL- 
j İA S I  YAT ÜKTADIR.

İşçi-memur ayrımına ilişkin karar ve uygulamaların temelinde çalışanların sendikalaş 

ma hakkından yararlanacak katmanlarını mümkün olduğunca daraltma yaklaşımı yatmakta

dır. ikinci yaklaşım da kamu sektöründe çalışanları aktif siyasi faaliyete katıl

maktan* bir siyasi partiye üye olmaktan uzak tutabilmektir. Bil indiği gibi 19^1 Anaya

sası memurlara sendika iurma hakkını getirmiş t i.Bu, özünde sınırlı bir hakti. Sopdi- 

ka kurma hakkı veriliyordu ama grev ve toplu sözleşme yapma hakkı tanılıyordu. 12 

tetrt dönem inde memurlara bu sınırlı hak bile fazla görüldü. Yapılan Anayasa değişik

liği ile memurlardan sendika kurma hakkı geri al ındı.Yir.e bilindiği gibi memurlara hiçbir 

dönemde siyasi faaliyette bulunma ,bir siyasi partiye üye olma hakkı tanınmamıştı.

Kamu sektöründe çalışanları işçi-memur diye ikiye bölmek, bir k ıs ıraca 1 :ş ani arı kağıt 

üzerinde yapılan düzenlemeler ile işçi statüsünden memur statüsüne ¿eoı: ok ,bu durum

da, tamamen bir sijasi karar niteliğindedir. İktidarda olanlar, sendikal hacların kul

lanılmasında her olanaktan yararlanarak s ınırlamalar getirmek niyet ve kararındadırlar. 

Sendikal hakların özüne karşı olan siyasi iktidarlar işçi sınıfında" bu hakkı geri 

alabilecek güce sahip değillerdir. Bugün Türkiye'de işçi sınıfının ve onun demok

ratik mücadelesinin ulaştığı aşama buna izin vermemektedir. Ama siyasi iktidarlar 

işçi-memur ayrımına ilişkin uygulamalarda^ olduğu gibi çalışanların sendikal ve siya

sal haklardan * yararlanacak katmanlarını ellerinden geldiğince daraltma olanağını 

bulabilmekte ve bu olanağı sonuna kadar kullanmaktadırlar.

İŞÇİ-MEMJR AYRTMTOT A İLİŞKİM KARAEMAME ÇALIŞAMLARDAM YAMA OL MAYAM SİYASİ İKTİDARLARIM 

MİYETLERİMİ AÇIĞA VURxAM SOMJT BİR BELGEDİR.

>897 sayılı . yasanın 5* maddesi uyarınca çıkarılan 26.11.1975 gün ve 7/10986 sayılı 

kararname siyasi iktidarın yaklaşımını vurgulayan somut bir belgedir. Bu kararname 

çıkmazdan önce işçi-memur ayrımına temel olacak kuruPsal ayrımı yapmak üzere fal iye 

Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve DPT temsilcilerinden oluşan ve Devlet Personel Dairesi 

temsilcisinin gözlemci olarak katıld-iöı bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon 1897 

sayılı yasanın 5» maddesinin 1. fıkrasına göre "Devlete verilmiş asli ve sürekli bir 

kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü" kurumlarla bunların 

dışında kalan kurumlan saptamış tır. Bu özel komisyon yasa metnindeki kriterleri kulla

narak ve halen mevcut olan hukuki durumu göz önünde tutarak bir liste düzenlemiştir.

Ancak komisyon rapor im da bir seçenek olarak ikinci"1 bir listeyei daha yer verilmiştir. 

Komisyon ikinci seçeneğinde, kendisinin de açıkça belirttiği üzere, 1897 sayılı yasanın 

esasları dışında ve kurumların kuiruluş yasalarına da aykırı olarak genel idare esasla

rına tabi olmayan birçok kuruluşu , EVCUT HUKUK DÜZEMİME R1Ğ.ÎER "Devlete verilmiş 

asli ve sürekli bir kamu hizmetini genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

kurumlar" arasında saymıştır. Komisyonun hukuka uygun birinci seçeneği dışında politik 

nedenler taşıyan ikinci bir seçenek getirmiş olmasının belli başlı sebebi , maliye 

bakanlığının ve Çalışma Bakanl ığmın 189" sayılı yasanın 5» maddesindeki hukuki 

unsurların d.ışına taşarak , ¿¿EVCUT HUKUK DÜZEMİME karşın, başta finansman güçlüğü, 

dengesizlik gibi bir takım hukuki dayanaktan yoksun olarak ileri sürdüğü gerekçeler

dir.

B AS I N A Ç  I K l  A «i *



Komisyonun raporu bu iken, yukarda sözü edilen kararnamenin eki liste „¡aliye ve Çalışma 

Bakanlıklarının zorlamasıyla komisyon raporuna ithal edilen ikinci seçeneğin içerdiği 

listeden de farklı bulunmaktadır. Bak an lal* Kurulu devlete verilmiş asli ve sürekli bir 

kamu hizmetini Genel İdare esaslar ına göre yürütmekle yükümlü kurumlar listesini hukuki 

hiçbir dayanağı bulunmamasına rağmen alabildiğine genişletmiştir. Bunun somut tek bir 

nedeni vardır? Kamu sektöründeki işyerleri itibarıyla buralarda çalışanların memur yapıl

ması olanağını ele geçirmek.

IİgİH JE.JJR STATÜSÜ...

Kamu sektöründe çalışanların büyük çoğunluğu ile memur statüsünde tutulmaları siyasi ik

tidarlara ne kazandırmaktadır? Bu sorunun cevabı açıktır.

- Sendikalaşma hakkına sahip olmayan memur kendi çalışma ve ücret koşullarının tayininde 

söz hakkını, san ip olamayacaktır.

- Ekonomik ve demokratik haklarını almakta ve korumakta etkin bir silah olan sendikal

ör güt1enm eye gi demeyece kt ir .

-¿¡femur, kendi somut sorununun çözümünün nihayet gelip dayandığı siyasal çözümlere , taraf

tar siyasal partilere giremeyeçek, sorunların çözümünde en etkin araç olan, siyasal faa

liyete fiilen katılamayacaktır.

- Ve böylece siyasi iktidarlar ve arkasındaki hakim sınıflar kendilerine tabi kıldıkları 

memurlar eliyle Devlet aygitj.ni kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda çalıştırabilecek

lerdir.

1897 SAYILI KAMUNUN 5 i İMCİ j'J&DDESİMİK 2 NCİ FIKRASI HÜK Ü UYARINCA KURULAN KCJİSYONUN 

28J-11.1976 TARİHLİ RES.-H GAZETEDE YAYINLAMAK

İŞÇİ- İS UR AYRI-'E HARKINDAKİ RAPORU,-D’NİN ÇALIŞANLARIM YAKIMDA OLADIĞINI KAMI ÜCL AYAK 

BİR DİĞER BELGEDİR.

26.11 „197*5 gün ve 7/ 10936 sayıl 1 kararnamenin getirdiği, işçi-memur ayrımına temel 

olacak krrumsal ayrım, bu son raporla kurumlar düzeyinde işlerliğe kavuşturulmak isten

mektedir .iler kuruluşta kimin mesrur , kimin işçi statüsünde olacağına, hiçbir bilimsel 

ve hukuki kriter kullanmaks ız in bir kalemde karar ver ilmiş t ir. Örneğin teknisyenlerin bir

çok mesleki kategorilerine işçi statüsünde yer verilirken, teknik ressamlar, ziraat tek

nisyenleri, topoğraflar,$opoğraf yardımcıları v.b. memur sayılmışlardır. Burada nasıl bir 

kriter kullanıldığını saptamak mümkün değildir#

RAPORUM ÖlZELLİKLE TEKNİK ELE^ilNLARI HEDEF AL aSI BİR TESADÜF DEĞİLDİR.

Rapor ekindeki işçi ve memur statüsündeki çalışacakları gösteren 1 is t el en ine elendiğin de 

siyasal iktidarın teknik elemanları işçi ve memur biçiminde bölmeye özel bir önem gös

terdiği görülmektedir. Teknisyenler, teknikerler, mühendisler, jeofizikçiler ve benzerleri 

bütün dünyada teknik elemanlar bütünü içinde yer alırken, bunların yalnızca , teknik 

elemanların çeşitli meslek kategorilerini temsil ettikleri bilinirken, Türkiye'de de 

fiili dı®um bu iken söz konusu teknik rapor teknik elemanların m eşi ek kategorileri arasın

dan kalın bir ayrım. çizgisi geçirmiştir. Bu suni çizginin adı işçi-memur ayrımıdır. Teknik 

elemanların teknisyenler kesimi işçi statüsünde brrakılirken teknikerler, mühendisler ve 

diğer teknik elemanlar memur sayılmışlardır.Burada hemen Şu soruyu sormak gerekiri 

TEKNİKERLER VS TEKNİSYENLER ARASIMDAKİ BU ÇİZGİ HANGİ BİLİ ¿BEL VE HUKUKİ VERİLERE DAYANI

LARAK GEÇ İRİL iİŞTia» Cevap açıktır, bellidir. Kamu sektöründe çalışanlar içinde teknik 

elemanların politik bilinçleri ve örgütlenme düzeyleri giderek yükselmektedir. Teknik 

elemanlar en geniş kitle tabanlarıyla işçi sınıfından ve onun öncülüğündeki demokrasi 

ve bağımsızlık mücadeL esinden yana tavır almaya başL'.amışlaudır. Üretim surecinde, bu süre

cin gereği olarak işçilerin hemen yanıbaşmda bulunmaları bu katmanı giderek işçi sınıfına 

yaklaştırmaktadır. Burjuvazi kendisi için yaklaşan tehlikeyi görmektedir ve işçi-memur



>

ayrımı ile bu tehlikeye bir çjjziim arayışı içindedir. Onlar için çıkar yol 

teknik elemanlar kitlesi»! - bölmektir, ağırlıklı bölümünü memur sayarak sen

dikal ve siyasal haklardan yoksun bar akmaktır.

Son. raporun teknik elemanlara getirdiği budur.

BURJUVAZİ İŞÇİ *‘E-!UR AYRIJI GİBİ SUft’ İ AYRI-HARLA TEKKİK ELfî.M KİTLfiSİKİ 

BÖLE.İSYECEFTİR.

Siyasal iktidarlar ve onların arkaaındaki hakim s atıflar y asalar ıy la, kar ama- 

meleriyle , anti-- demokratik uygulamalarıyla t«knik elemanları bölmek için 

ne denli uğraşırLarsa.uğpaşsJDiap- "Kunda başarıya ulaşamayacaktır.

Teknik elemanların ekqn-amik v« demokratik haclar mücadelesinin bugün 

ulaştığı boyut ve. Jritlede sağlaaaj  ̂ birlik bü tür girişiklerinin üste

sinden geleccîrtir.

Tüm teknik elemanların '•rgutlü birlİği*d«H yana tavır el ar TÜTED (Tiîm Teknik.^ 

Elemanlar Demeği) mücadeleyi s*mq*a kadar »2uJÜ^*ye icar ar 1 ıdır.
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