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Geçenlerde HAK-İŞ Genel Başkanı Sayın Salim Uslu ile bir toplantıda birlikteydik. Bugüne 
kadar dikkatimi çekmeyen bir noktaya değindi. Özelleştirmeye ilişkin bir soruya yanıt 
veriyordu. Öz Gıda İş Sendikası’nın örgütlü bulunduğu bir işyerinde uyguladıkları grevin, milli 
güvenlik gerekçesiyle ertelendiğini; halbuki aynı işyerinin daha sonra özelleştirildiğini ve 
özelleştirilme sonrasında kapandığını söyledi ve buradaki çelişkiye dikkatleri çekti.  
 
Yürürlükteki 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasası’na göre (Madde 33), 
“karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli 
güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname 
ile altmış gün süre ile erteleyebilir.” 
 
Yasaya göre, ertelenen uyuşmazlık, işçilerin temsilcilerinin azınlıkta bulunduğu Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılıyor. 
 
Hangi grevlerin “milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu konusunda açık ve ayrıntılı 
düzenlemeler yok. Ancak 1984-1994 döneminde Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü (Karabük ve İskenderun Demir Çelik Fabrikaları, 22.3.1989), Et ve Balık Kurumu 
(8.9.1989), Çitosan Genel Müdürlüğü (13.4.1990), T.Süt Endüstrisi Kurumu (26.6.1990), 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM, 1.6.1992) grevleri, genel sağlığı ve milli 
güvenliği bozucu nitelikte oldukları iddiasıyla, Bakanlar Kurulu kararlarıyla ertelendi.  
 
Son yıllarda Karabük Demir Çelik Fabrikası özelleştirildi. İskenderun Demir Çelik 
özelleştirilmeye çalışılıyor. Et ve Balık Kurumu ve T. Süt Endüstrisi Kurumu işyerlerinin çoğu 
özelleştirildi. Özelleştirilen işletmelerin büyük bir bölümünde bugün üretim yapılmıyor. 
İşletmeler yağmalandı, arsaları kapışıldı. Çitosan’ın fabrikaları bugün kamunun elinde değil. 
TİGEM’ler de özelleştirmede sıra bekliyor.  
 
Bu işyerlerinde grev yapılmak istendiğinde, üretimin durmasının milli güvenlik açısından 
zararlı olacağını ileri sürerek grevleri erteleyenlerle, bu işyerlerinin özelleştirilmesi ve bir 
kısmının özelleştirme sonrasında kapatılması konusunda karar verenlerin bir bölümü aynı 
insanlar.  
 
İnsanın zamanı olsa, söz konusu grev ertelemelerinin altında imzası bulunan bakanlar ile bu 
işletmeleri özelleştiren ve kapanmasına neden olan kararnamelerin altında imzası bulunan 
bakanları karşılaştırsa, herhalde kesişen epey isim bulunur.  
 
O zaman bu sayın bakanlara bunun nasıl tutarlılık olduğunu sorsak, acaba ne yanıt verirler? 
Yoksa bunca yıldır Türkiye’de yaşayıp, benim hala böyle anormal soru sormama mı 
şaşarlar? 
 


