
                                                                                            
 

 3Y’ye ne oldu? 

AKP iktidara gelirken ve iktidarının ilk yıllarında “3 Y” sloganını çok sık kullanmıştı, 

yani yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Ancak Sayın Başbakan Yardımcısı 2004 yılında 

yolsuzlukla mücadele için Yolsuzlukla Mücadele Kanun Tasarısı’nı açıkladığı, bunu 

kanunlaştırma sözünü millete verdiği hâlde bu konuda tek bir adım atılmamıştır, 

atılamamıştır, tıpkı kayıtdışılık gibi. Kayıtdışılık da AKP Hükûmetlerinin gündeminde 2002 

sonundan bu yana vardır ama adım atılamamıştır. Çünkü, bunları çözebilmek için sadece 

programa almak, kamuoyuna demeçler vermek yetmiyor. Bunları çözebilmek için bu 

felsefenin parti tarafından özümsemiş olması gerekir. Eğer özümsememişseniz, 

kadrolarınız buna inanmamışsa bu mücadeleyi yapamazsınız.   

 Devlet personel rejimi reformunu gerçekleştirmek için ne eksik? 

Ocak 2003’te açıklanan “Acil Eylem Planı”nda “devlet personel rejimi reformu”nun 

altı ila on iki ay arasında gerçekleştirileceği ifade ediliyordu.  Peki, ne oldu? Sayın Devlet 

Bakanımızın konuşmasından bir cümle okuyacağım: “1965 yılında kabul edilen ve 1970’li 

yılların başında yürürlüğe giren ve bugüne kadar uygulamasına devam edilen 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun uygulanabilirliği kalmamış hükümleri ile Kanun’un genel sistematiğine 

uymayan hükümlerinin tespit edilerek günün şartlarına uygun hâle getirilmesi sağlanacaktır.” 

Evet, kaldık yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na. Siz yedi sene önce söz verdiniz, 

“Eski hükûmetler yapamadı çünkü bürokrasinin direncine karşı koyamadı o hükümetler, artı 

arkasında güçlü bir siyasi irade yoktu.” dediniz. Şimdi arkanızda güçlü bir siyasi irade var, 

büyük çoğunluğunuz var. Devlet personel rejimi reformunu gerçekleştirmek için ne eksik?  

 Bunun adı TAKİYE’dir 

Sayın Bakanın konuşmasından bir cümle daha okuyacağım: “Kamu çalışanlarının 

kayırmacılıktan uzak, “liyakat ve kariyer” ilkelerine uygun olarak, objektif kriterlere dayalı bir 

şekilde yükselmelerinin sağlanması Hükûmetimizin temel anlayışı olup bu ilkelerin uygulanmasına 

devam edilmesi ve geliştirilmesi temel hedefimizdir.” Liyakat ve kariyer; zaten 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleridir. Ne yapmıştır AKP Hükûmetleri? 2007’de 

kabul edilen 5620 sayılı Kanun’la bu kariyer ve liyakat ilkelerini altüst etmiş. İstisnai bir 

istihdam şekli olan sözleşmeli personel istihdamını daimî istihdama dönüştürmüştür. 

Sözleşmeli personel istihdamı olağanüstü hallerde niteliklerine ihtiyaç duyulan personelin 

istihdam yöntemidir. Hükûmet bunu asli istihdam şekline dönüştürmüştür.   

Evet, şimdi, bunu hangi kelimeyle isimlendirmek gerekir diye bildiğim bir kelimenin 

bir kez daha anlamına baktım sözlükten.  Sözlük şunu diyor: “Gerçek niyetini gizleme. 

Amaca ulaşmak için başka şeyler söyleme. Takiye.” Bunun adı takiye’dir. Toplumu, 

insanımızı, kamu personelini kandırmışsınız, bunu değiştireceğim demişsiniz, 

değiştirmemişsiniz, gelmişiz burada, sekiz yıldan sonra bütçede diyorsunuz ki: “657 sayılı 

Kanun’un bazı hükümlerini yürürlükten kaldıracağız.”   

Konuşma metninin tamamı için www.akifhamzacebi.org 
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