
@BES_Gnl_Mrk

@BesGenelMerkezi

BuroEmekciSen

besgnlmrk

@BES_Gnl_Mrk@BesGenelMerkeziBuroEmekciSenbesgnlmrk

Büro
EmekçisiArkadaş;



Değerli Arkadaşım;

Sözümüze öncelikle kocaman bir merhaba ile başlamak isteriz. Biliyoruz ki bu kadim topraklarda açılan, karşıya uzatılan el, sımsıkı tutulur 
ve geniş bir merhaba sözüyle mühürlenir. Umuyoruz ki bu mektup ile uzattığımız eli, bu sıcaklıkla tutacaksın.

Bu temenni ile hal ve hatırını sormak istedik. Bütün yaşananlara rağmen kendini mutlu ve kıymetli hissettiğin bir hayatı yaşaman en büyük 
dileğimizdir.

Değerli Arkadaşım;

Bu çalışmanın konusunu oluşturan ve şu anda tarafına iletilen bu mektubumuz aracılığıyla, sana biraz kendimizden bahsetme imkânı 
bulmakla birlikte, daha çok ortak yaşadığımız sorunları anlatmak istiyoruz. Keza bu sorunların çözümünde sunacağın yardımın kıymetli 
olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bize dair anlatacaklarımızın bu mektubun sınırlılığı içinde kalması, daha çok ağustos ayında yapılacak 
ve 2022-2023 yıllarını kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi; kısaca TİS süreci olarak ifade edilen bu süreç dâhilinde yürüttüğümüz/yü-
rüteceğimiz faaliyetlerimize ilişkin bir bilgi paylaşımı yapmak istiyoruz. Bunun için, bize ayırdığın bu kıymetli vakit için teşekkür ediyoruz.

Dediğimiz gibi bize dair fazla söz söylemek, bu mektubun kaleme alınmasının niyetinin dışında kalmakla birlikte, kısa birkaç cümleyle de 
olsa bir şeyler söylemek isteriz.

Sözün bu kısmında, İbn-i Haldun’un “fazla tevazünün sonu, vasat insandan nasihat dinlemektir” tembihine uyarak, alçak gönüllü davran-
mayacağız. Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak, İbn-i Haldun’un özlü sözünde geçen vasatların “ki bu vasat anlayış sözde sendika adı 
altında TİS masasında yetkili sendika olarak yer almaktadır” 

Devlet memurunun sendika kurmasının vatan hainliği ile bir tutulduğu 90’lı yılların başında kurulan dayanışma dernekleri üzerinden yü-
rütülen tartışmalar ve örgütlenme süreçleri sendikal örgütlenmelere dönüşmüş, işyeri işyeri örgütlediğimiz kamu emekçileri ile birlikte 90’lı 
yıllar kamu emekçilerinin örgütlenmesi ve sendikalaşması önündeki engelleri birer birer bertaraf ettiğimiz bir sürece dönüşmüştür.

- 20 Aralık 1994 tarihinde bir milyondan fazla kamu emekçisinin katıldığı grev. (toplam kamu çalışanı sayısı bir buçuk milyon)

- 17-18 Haziran 150 bin kişi ile Kızılay meydanında iki gün süren oturma eylemi.

- 4 Mart 1998 tarihinde sahte sendika yasasına karşı gerçekleştirdiğimiz büyük Kızılay direnişimiz. (ilk defa biber gazının kullanıldığı 
direniş sonrasında eylemlerimiz ülke geneline yayılmış siyasi iktidar taleplerimiz karşısında geri adım atmıştır)

90’lı yıllar, devlet memuru kimliğimizden sıyrılarak kamu emekçisi kimliğini elde ettiğimiz yıllar olmuştur. Umuyoruz başka bir çalışmada bu 
süreç hakkında da bilgi paylaşımı yapma imkânı buluruz.

Değerli Arkadaşım;

Daha önceki bir çalışmamızdan alıntıyla ifade etmek istersek, 2000 yılında ortalama bir memur maaşı ile 24 çeyrek altın alınırken, bugün 
aynı memur maaşı ile ancak 5 buçuk çeyrek altın alınabilmektedir. Paradan altı sıfır atan iktidar paramızın değer kazandığını meydan 
meydan anlattı. Sadece büyük ödemelerin yapılabilmesi için merkez bankasının 2009 yılında piyasaya sürdüğü 200-TL ile o gün 130 dolar 
alınırken, bugün ancak 23-24 dolar alınabildiği gerçeği ile karşı karşıyayız.

Kamu çalışanlarının, yani bizim ve senin bu denli yoksullaşmamızın bir çok tali sebebi var olabilir, ancak gerçek sorumlunun iktidarın 
koltuğunda büyüyen ve iktidar kesesinden bol vaatte bulunarak örgütlenen bir vasatın (Memur-Sen) taraf olduğu TİS süreçlerinde ortaya 
koyduğu pratik/pratiklerin olduğunu unutulmaması gerektiğini düşünüyoruz. 

Değerli Arkadaşım;

Bu konuda çok fazla söze yer bırakmayacak ve ilgili vasat sendikanın yaşadığımız hak kayıplarındaki payını anlatmak için 2020-2021 
yılları için 2019 yılında yapılan TİS sürecinde, yine bir önceki TİS sürecinde sözde iktidarın önerdiği ücret artışlarına muhalefet ettiğini, öne-
rilen ücret zamlarına karşı, sendika tarihine, hak mücadelesinin nasıl taca atılabileceğini göstermiştir. Mesainin bittiği saatte grev kararını 
ilan etmiş ve ilgili konfederasyonun genel başkanı yanına aldığı sendika yöneticileriyle birlikte meydana para cüzdanı atmasıyla tarihe 
geçmiştir. İlgili sendika hakkında muhakkak daha fazla söz söyleyebiliriz. Ancak bu kıymetli zamanını çalmak olur. Onun için yeniden bu 
mizanseni yaşamamak adına birlikte bir yürüyüşe ihtiyacımız var.

Değerli Arkadaşım;

Farkındayız biraz uzadı sözümüz, ancak birkaç cümle daha ederek sözümüze son vermek istiyoruz.

Biz büro Emekçileri sendikası olarak;

- Yapılacak ücret artışlarında öngörülen değil gerçekleşen enflasyona ilaveten ekonomik büyümeden refah payı talep ediyoruz.

- En düşük memur maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını istiyoruz.

- Ek ödemelerin temel ücrete yansıtılmasını istiyoruz.

- TİS masasında kadın temsilinin olması gerektiğini ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi kadın emekçilerin 
taleplerinin ayrı başlıkta görüşülmesini istiyoruz. 

- Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanmasının yolunun grevli gerçek toplu sözleşmeden geçtiğine inanıyoruz. 

- Yetki alanımızda bulunan işyerlerinde yaşanan sorunların çözümünde taraf olmanın, kamusal alanın demokratikleşmesi, katılımcı de-
mokratik değerlerin gelişmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Değerli Arkadaşım;

TİS sürecinde öne çıkardığımız yukarıda ifade edilen taleplerimiz ve TİS masasına götüreceğimiz diğer taleplerimizin kazanıma dönüşmesi 
için değerli katkının kıymetli olacağını tekrar belirtir, sağlık ve mutluluklar dileriz.




