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Dört yıl önce toplu sözleşmeye konulmuştu

Memur �ş� yapan ün�vers�tel� �şç�ler�n memur kadrosuna alınması �ç�n 2015 yılındak�
kamu görevl�ler� toplu �ş sözleşmes�ne hüküm konuldu. Aradan geçen dört yıla rağmen
toplu sözleşmedek� bu kazanım hayata geç�r�lemed�. B�rçoğu f��len memurluk yapan,
b�r kısmı hademel�k g�b� �şlerde çalıştırılan ün�vers�te mezunu �şç�ler, ver�len sözün
tutulmasını �st�yor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç, ün�vers�tel� �şç�ler�n talepler�n�
gündeme get�rd�.
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Ün�vers�tel� �şç�ler,
2015 yılında
�mzalanan kamu
görevl�ler�ne

�l�şk�n 3. dönem toplu �ş sözleşmeyle
üm�tlend�ler. Sözleşmen�n 36/1.
maddes�nde, “Kamu kurum ve
kuruluşlarının fabr�ka, şant�ye, atölye,
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ç��l�k ve araz� g�b� �şç� �st�hdamının zorunlu
olduğu yerlerde �st�hdam ed�len �şç�ler
har�ç olmak üzere, �lg�l� yer ve b�r�mler�nde
memur veya sözleşmel� personel el�yle
yürütülmes� gereken �şlerde sürekl� �şç�
kadrolarında çalışmakta olanların KİT’lerde
sözleşmel� personel poz�syonlarına, d�ğer
�darelerde �se memur kadrolarına
geç�r�leb�lmeler� konusunda çalışma
yapılacağı” bel�rt�ld�. Sözleşmen�n
�mzalanmasının üzer�nden dört yıl geçt�ğ�
halde, ün�vers�tel� �şç�ler�n sorunu b�r türlü
çözülemed�.

Ün�vers�tel� �şç�ler, A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı başta olmak üzere,
yetk�l� makamlara sesler�n� duyurab�lmek
�ç�n yoğun b�r çaba sarf ed�yor. Habertürk’e
de bu konuda çok sayıda mesaj gel�yor.

KADRO DEĞİL, STATÜ DEĞİŞİKLİĞİ

Ün�vers�tel� �şç�ler aslında kadro değ�l, statü
değ�ş�kl�ğ� �st�yor. Yılın 12 ayı çalışarak
ücretler�n� ve d�ğer tüm yasal haklarını
alıyorlar. Hatta b�r kısmı, send�kalı olduğu
�ç�n �şç� statüsünde daha yüksek maaş
aldığı halde memur�yete geç�nce düşük
maaş almaya razı. Elbette memur�yete
geç�nce b�r kısmının el�ne geçen para
artacak. Bununla b�rl�kte yüksek ücret alan
çok sayıda ün�vers�tel� �şç�, emekl�l�ğ�nde
daha yüksek kıdem tazm�natı alab�lecek
�ken, memur olarak düşük emekl�
�kram�yes� almak durumunda kalacak.
Toplamda, devlet�n üzer�ne kayda değer b�r
mal� yük gelmeyecek.



Bunun da ötes�nde toplu �ş sözleşmes�yle
dört yıl önce kazanılmış b�r hak var ortada.
Toplu �ş sözleşmes� yükümlülüğünün
yer�ne get�r�lmes� aynı zamanda hukuk�
zorunluluk. 

MÜHENDİS İŞÇİ OLUR MU?

Bu k�ş�ler arasında mühend�s olarak �şç�
statüsünde çalışanlar bulunuyor. Örneğ�n,
mesaj gönderenlerden S�nan S. mühend�s
olduğu halde b�r beled�yede �şç� statüsünde
çalışıyor. Kend�s�yle aynı �ş� yapan
mühend�s arkadaşı, mesleğ�n�n ve
unvanının gereğ� olan müdürlüklerde,
poz�syonlarda çalışab�l�rken, o mesleğ�yle
�lg�l� toplantılara, sem�nerlere, eğ�t�mlere
katılamıyor.

Şebnem S., sosyoloj� mezunu, felsefe grubu
öğretmen� olarak atanamadığı �ç�n
taşerona bağlı özel güvenl�k elemanı olarak
b�r ün�vers�tede �şe g�rd�. Geçen yıl da d�ğer
taşeron �şç�lerle b�rl�kte kadroya geçt�.
Şebnem S. yıllık �z�nler�n� kullanarak
yüksek l�sansını tamamlamış. Çalıştığı
kurumda b�r süre önce açılan yükselme
sınavına ön l�sans mezunu memurlar
g�rd�ğ� halde, �şç� kadrosunda olduğu �ç�n
Şebnem S. g�remed�. İşletmey� b�t�rd�kten
sonra yüksek l�sansını da tamamlayan b�r
başka arkadaşı, tem�zl�k elemanı olarak
çalışıyor.

Emre, haberleşme tekn�ker� �ken �şç�
kadrosuyla kamuda �şe g�rd� ama mesleğ�n�
yapamadı. Bu arada �kt�sat fakültes�n�
b�t�rd�. Şu an M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’nda



f��len mutemetl�k yapıyor, fakat �mza yetk�s�
bulunmuyor.

İbrah�m, b�lg�sayarlı muhasebe bölümünü
b�t�rd�kten sonra �şç� olarak çalışmaya
başladı. Daha sonra kamu yönet�m�n�
b�t�rd�, şu anda şoförlük yapıyor.

İlknur, bankacılık ve s�gortacılık ön l�sansını
b�t�rd�kten sonra �şç� olarak �şe g�rd�.
Sonrasında �şletme l�sansını tamamladı. Şu
an b�r bakanlıkta memur olarak görev
yapıyor ama tay�n, terf� g�b� d�ğer
memurların haklarından yararlanamıyor.

Mehmet har�ta kadastro yüksek okulunu
b�t�rd�. Norm kadro yasasına takıldığı �ç�n
beled�yeye �şç� olarak g�rd� ama on yıl
har�ta kadastro tekn�ker� olarak çalıştı. B�r
öncek� seç�mde beled�ye yönet�m�
değ�ş�nce görevden alınarak, 15 defa görev
yer� değ�şt�r�ld�. Örnekler� çoğaltmak
mümkün.

K�m�s� İlknur veya Emre g�b� memur olarak
çalışırken, k�m�s� hademel�k g�b� görevler�
yürütüyor. Nerede çalıştırılacakları
tamamen am�rler�n�n �n�s�yat�f�ne kalmış.
Bu durum çalışanlarda moral, mot�vasyon
kaybına yol açıyor.

4857 SAYILI KANUNA TABİLER

Ün�vers�tel� �şç�ler kamu kurumlarında, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
değ�l, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre
�st�hdam ed�l�yorlar. İşe g�rerken kamu
personel seçme sınavı ve mülakatlardan
geç�yorlar. B�rçoğu d�plomalarının
gerekt�rd�ğ� �şler� yaparken, b�r kısmı



meslekler�n�n dışında farklı �şlerde
çalıştırılıyorlar.

İŞÇİSİN SEN İŞÇİ KAL

Bu k�ş�ler�n b�r kısmı önceden ün�vers�te
eğ�t�m�n� almış, k�m�s� de kamuda
çalışırken ün�vers�te b�t�renlerden oluşuyor.
K�m� ön l�sans veya l�sans b�t�rm�ş, k�m�
yüksek l�sansını tamamlamış. Hatta
aralarında doktorasını yapmış olanlar
bulunuyor. İşç� olarak kamuya g�rd�kten
sonra kend�ler�n� yet�şt�rm�şler.

Aynı odada, aynı ün�vers�teler�n aynı
bölümler�nden mezun �k� k�ş�den b�r� �şç�
olarak, d�ğer� memur veya sözleşmel�
olarak çalışıyor. Memur veya sözleşmel�
olan şef, müdür g�b� poz�syonlara
yükseleb�l�rken, d�ğerler� �şç� olarak
kalmaya devam ed�yor.

İşç� olarak kaldıklarında tay�n, terf�, nak�l
g�b� haklardan da mahrum kalıyorlar. Eşler
ayrı kentlerde çalışmak zorunda
kalab�l�yorlar.
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