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Sayın  Akif Beki 

  

23 Nisan 2013 tarihli Radikal Gazetesi’nde yer alan “CHP’nin taşeron siyaseti” başlıklı 

köşe yazınızda CHP Genel Merkezi’nde taşeron işçilerin kadrolu statüye geçirilmesi ile 

ilgili açıklamamıza yönelik bazı eleştirilerinizle ilgili olarak açıklama yapma ihtiyacı 

hissettim. 

 

Birincisi taşeron işçiliğin kaldırılması ile ilgili açıklama mübalağa ile bahsettiğiniz 

alayıvala ile değil,  bizatihi statüleri değişen ve kadrolu hale gelen personelimizin isteği 

üzerine kamuoyuyla paylaşılmıştır. Şüphesiz, herhangi bir siyasi partinin de kendi 

yaptığı iş ve eylemler hakkında kamuoyunu bilgilendirme hakkı olduğu gibi bu konuda 

yapılacak açıklamalar da halkımız ile kurduğumuz iletişim açısından anlam 

kazanmaktadır.  

 

İkincisi, CHP 2011 seçim bildirgesinde açıkça kamuda taşeronlaşmaya ve güvencesiz 

çalışmaya son vereceğini bildirmiştir.   

 

Taşeron işçilik, özellikle AKP iktidarı döneminde yaygınlaşmış, 2002 yılı itibariyle 

yaklaşık 358.000 olan taşeron işçi sayısı bugün 1,7 milyon çalışana ulaşmıştır. İş 

güvencesi olmayan, iş sözleşmeleri 1 yıldan az süreli olan bu yolla kıdem tazminatı 

hakkından da mahrum bırakılan, çoğu 1 yıldan az süreli iş sözleşmesi ile çalıştığı için 

yıllık ücretli izin hakkı da bulunmayan taşeron işçilik müessesi ilgili bütün sendikaların 

da tepkisini çeken, emekçinin haklarının gerçek manada korunmasını engelleyen bir 

uygulama türü olarak gözükmektedir. Nitekim, Çalışma Bakanlığı da bu konuda bir 

sorun olduğunu kabul etmiş, ilgili Bakan da yaptığı bir açıklamada “Çalışma saati 12, izin 

yok, örgütlenme yok, tazminat yok. Kölelik gibi bir yaklaşım var, bunu Çalışma Bakanı 

olarak söylüyorum” demiştir.  

 

Kısaca yazınızda çizdiğiniz manzaranın aksine konunun tüm ilgili tarafları taşeron 

işçiliğin emekçinin haklarının korunması bakımından büyük sorunlar yarattığını kabul 

etmektedir.  İlgili bakanlık da konu hakkında çalışmaya başlamış ancak taslak sorunları 

çözmek yerine daha da genişletecek, taşeron sistemini büyütecek, Uluslararası Çalışma 

Örgütü’nün “insana yakışır iş” olarak adlandırdığı güvenceli, kurallı ve sendikalı işler 

yaratmak yerine güvencesiz ve esnek bir işgücü piyasası oluşturacak düzenlemelere ev 

sahipliği yapmaktadır. 
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Taşeron işçiliğin yarattığı sorunları en iyi bilen ve bu konuda sık sık uyarıcı haberler 

yapan basın kuruluşlarından birisinin de köşenizin bulunduğu Radikal gazetesi 

olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.  Sizin de bir fikir emekçisi olarak bu hak 

kayıplarına karşı duyarlı olmanızı ve ahlaki bir yükümlülük ile emeğin hakkının 

uluslararası standartlarda korunmasını talep etmenizi bekleriz. 

 

Bütün bu şartlar altında, emeğin değerine inanan sosyal demokrat bir partinin taşeron 

işçilik ile ortaya çıkan duruma karşı mücadelesi ve emeğin hakkının korunmasını talep 

etmesinden daha doğal bir durum bulunmamaktadır.  

 

Kamuda taşeron işçiliği sonlandırmak için büyük bir mücadele veren partimizde, 

gereken çalışmalar da yapılmış, Genel Merkezimizde taşeron işçi statüsünde çalışan 

işçiler kadrolu statüye geçirilmiş ve son derece tutarlı bir şekilde emekçilerin hakları 

güçlü bir şekilde koruma altına alınmıştır. Bu noktada, bu zamana kadar da parti 

bünyemizde çalışarak emekleriyle değer var eden bütün arkadaşların haklarının yasal 

statü içerisinde azami derecede korunduğunu, Türkiye’de çalışanlarının tamamının 

sendikalı olduğu, örgütlenme haklarının korunduğu tek siyasi parti olduğumuzu, yapılan 

son uygulama ile de personelimize daha güçlü bir koruma hakkı tanındığını ifade etmek, 

bunun diğer siyasi partilere de örnek olmasını dilediğimizin altını çizmek istiyorum. 

 

23 Nisan vesilesiyle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlar, emeğin korunduğu, 

milli iradenin saygı gördüğü, demokratik bir siyaset düzeninin işlediği, düşünce ve ifade 

özgürlüğünün en yüksek seviyede korunduğu güzel günler dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

Umut Oran 

 


