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Yıldırım Koç
Bugünlerin sendikacılık hareketinin tarihi yazıldığında önemli sayfalardan biri, Emniyet‐Sen’e ilişkin
olacak.
Emniyet‐Sen, örgütlenmesi son derece zor olan bir alanda uzun bir uğraşın ardından binlerce Emniyet
mensubunu üye yaptı. Sendikanın yöneticilerine ve özellikle Genel Başkan Faruk Sezer’e yapılan baskılar,
kamu çalışanları sendikacılık hareketinin ilk örgütlendiği 1990 öncesindekini aratmayacak düzeydeydi.
Yönetim Kurulu içindeki bazı kişilerin farklı bir tavra girmesine karşın Faruk Sezer ve arkadaşları onurlu bir
mücadele verdiler, veriyorlar.
Emniyet‐Sen aleyhinde açılan dava sürecinde konu Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa
Mahkemesi, 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanununda yer alan yasağı yalnızca bir grup
Emniyet mensubu için iptal etti. Gerekçeli karar henüz yayımlanmadı.
Emniyet‐Sen’in Tüzel Kişiliği Sürüyor
Emniyet‐Sen aleyhinde açılan dava devam ediyor. Yerel mahkemenin ilgili maddenin iptali için yapmış
olduğu başvuruya ilişkin gerekçeli karar yayımlanmadığından, gelişmelerin nasıl olacağını bugünden
kestirmek olanaklı değil.
Ancak Emniyet‐Sen’in tüzel kişiliği devam ediyor.
Emniyet‐Sen’in çeşitli düzeylerdeki yöneticileri, 4688 sayılı Kanun kapsamında sendikacılardır ve
sendikacı olmanın yetkilerini kullanma hakkına sahiptirler. Bu kişilere yönelik işlemler, tüzel kişilik sahibi
bir sendikanın yöneticilerine yapılan işlemlerdir.
Anayasa Mahkemesi’nin henüz yayımlanmayan kararında, silah taşımayan Emniyet mensuplarına
sendikalaşma yolu açıldı. Bu kişiler “büro, bankacılık, sigortacılık” hizmet kolunda örgütlenebilecek.
Bu hizmet kolunda kurulu sendikalar var.
Ayrıca, kısa bir süre önce askeri işyerlerinde çalışan sivil memurların sendikalaşmanın önü açıldığından,
bu kesimin kurduğu bağımsız sendikalar da faaliyet gösteriyor.
Anayasa Mahkemesi kararıyla örgütlenme engeli kaldırılan Emniyet mensuplarının örgütleneceği yer
neresi olabilir?
Emniyet camiası başbaşka bir alandır. Bu camiada yüzbinlerce görevli, başka hiçbir kamu kurum ve
kuruluşunda yaşanmayan özel sorunlarla karşı karşıyadır.
Çalışma koşulları belirlenmiş Maliye Bakanlığı’ndaki memurlarla, çok farklı çalışma koşullarına sahip
Emniyet mensuplarının aynı sendikanın çatısı altında örgütlenmesi pek mantıklı gözükmüyor.
Askeri işyerlerindeki sivil memurlar da haklı olarak kendi durumlarını dikkate aldılar ve ayrı
örgütlenmeye gittiler. Ancak askeri işyerlerinde çalışan sivil memurların sorunları da Emniyet
mensuplarının sorunlarından tamamiyle farklıdır.
Bu durumda galiba en doğru çözüm, Emniyet mensuplarının kendi başlarına örgütlenmeleridir.
Tüm Emniyet‐Sen Kuruldu
18 Şubat 2014 tarihinde kurulan Tüm Emniyet‐Sen de bu doğrultuda önemli bir çabadır.
Tüm Emniyet‐Sen, Emniyet‐Sen’in mücadele geleneğinin devamcısı durumunda.
18 Şubat günü Ankara Valiliği’ne yapılan başvuruyla tüzel kişilik kazanan sendikanın tüzüğüne göre,
sendikanın amacı şöyle:
“Sendika, çalışma ilişkilerinde üyelerinin ekonomik ve statü yönünden hak ve menfaatlerini gözetme ve
genişletme, demokrasinin benimsenip yerleşmesine, sosyal adaletin gerçekleşmesine ve hukuk devletine
ve hukukun üstünlüğüne hizmet etmeyi, milli ve manevi değerleri gözeterek toplum ve çalışma barışını
tesis etmeyi, kamu yönetiminde etkin ve verimli çalışmanın sağlanması için çözüm önerileri geliştirmeyi,
hür sendikacılık ilkeleri içerisinde üyelerin sosyal adalet ve sosyal güvenliğe kavuşturulması çerçevesinde
özgürlük alanlarını koruma ve geliştirme amacını taşır.”
Emniyet‐Sen varlığını ve mücadelesini sürdürüyor. Tüm Emniyet‐Sen de Emniyet mensuplarının
haklarının korunması ve geliştirilmesi mücadelesine önemli katkılarda bulunacaktır. Tüm Emniyet‐Sen’in
kurucularını kutluyor, Emniyet‐Sen’in açtığı yolda yeni başarılar diliyorum.

