
3600 Ek Gösterge,
Genel İdari Hizmetler Sınıfına da Verilsin!

BÜRO EMEKÇİLERİ
AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYOR!

Mücadele edenler
her zaman kazanamazlar,

ancak kazananlar hep mücadele edenlerdir!



Değerli Arkadaşım;
Bizler yani 657 sayılı Kanunun yapmış olduğu sınıflandırmada, sınıf tanımı yapılmayan 
ve toptancı bir yaklaşımla büro hizmetleri üretenler olarak değerlendirilen ve memuriyette 
Genel İdare Hizmetler Sınıfı içinde tanımlanan Vergi Dairesi, Yargı, SGK, İŞKUR, TÜİK, 
Nüfus ve Göç İdaresi, Valilik ve Kaymakamlıklarda görevli olanlar, Gümrük İdaresi gibi 
toplamda 50’den fazla kurumda çalışan bizler, Hükümetin 2012 yılında; kamuda tasarruf 
önlemlerini bahane ederek hayata geçirdiği 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
nasıl mağdur edilip, ciddi ekonomik kayıplara uğratıldıysak, bugün de görmezden gelin-
meye ve mağdur edilmeye devam edilmekteyiz.

Değerli Arkadaşım;
Bir seçim vaadi olarak ortaya çıkan ve bugünlerde iktidarı ve muhalefetiyle sürekli üzerin-
de durulan kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi söyleminde toplamda 200 binin 
üzerinde bir sayıya tekabül eden biz büro emekçileri yok sayılmak istenmektedir. Büro 
Emekçileri Sendikası olarak yıllardır dile getirdiğimiz ek göstergelerin yeniden düzenlen-
mesi ve ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması talebi görmezden gelinmektedir. Büro 
emekçilerinin dışarıda tutulduğu bir yerden, 3600 ek göstergenin ifade edildiği biçimiyle 
sadece öğretmenlere, sağlık çalışanlarına, polislere, imam ve vaizlere verilmesi yönünde 
vaatlerin verildiği ve bu yönde çalışmaların yapılacağı ifade edilmektedir.

Değerli Arkadaşım;
Yıllardır mücadelesini verdiğimiz ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması ve ek göster-
gelerin bütün kamu emekçilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi talebimizin 
görmezden gelinmesi, bizler açısından kabul edilemez. Satış sözleşmesini imzalayan 
“sözde sendika” tarafından Toplu Sözleşme Masasında ve sonrasında imzalanan TİS’te 
Hükümetin söyleminin dışına çıkmayan ve ‘cek-cak’larla geçiştirilen 3600 ek gösterge 
düzenlemesi, Hükümet açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla yine bir seçim malzemesi 
olarak kullanılması öngörülmektedir.

Değerli Arkadaşım;
Öncelikle bilinmelidir ki, bizler bu ülkede misafir değil, en az iktidar ve onun çevresinde 
bulunanlar kadar bu ülkenin sahibiyiz. Üreterek büyümesine katkı sunduğumuz ekonomik 
zenginlikten de refah payı talep etmemiz, dolayısıyla diğer ekonomik ve özlük hakları-
mızın iyileştirilmesinin yanında, 3600 ek göstergenin biz büro emekçilerine verilmesi de 
birilerinin bize bir lütfu olmayacaktır.

Büro Emekçileri Sendikası olarak 3600 ek göstergenin bütün kamu emekçileriyle birlikte 
biz büro çalışanlarının içinde yer aldığı Genel İdare Hizmetler Sınıfına da verilmesi için 
mücadele ettik ve etmeye devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşım;
Büro Emekçileri Sendikası olarak, artık kamu vicdanının kanayan yarasına dönüşen ka-
muda işe alımlar ve kurum sınavlarında uygulanan mülakat uygulamasının son bulması 
ve 3600 ek göstergenin büro emekçilerine de verilmesi için; bir taraftan TBMM’de gurubu 
olan/olmayan partilerle, parti ayrımı yapmaksızın görüşmeler yürütürken, diğer taraftan da 
işyerlerimizde sizlerle birlikte taleplerimiz için mücadeleyi örgütlemeye devam edeceğiz.

Değerli Arkadaşım;
Biz birlikte mücadele ettiğimizde, birilerinin lütuf ettiği kadar değil, hak ettiğimize inandığı-
mız, insanca bir yaşamın koşullarını bugünden örmeye ve birlikte daha yaşanılır bir
hayatı kuracağımıza inanıyoruz.
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TARAF OL! ÜYE OL!

Gerçek toplu iş sözleşmesine,
Grev hakkını içeren sendika yasasına,
İnsanca yaşam, güvenceli iş,
Güvenli gelecek mücadelemize,
Büro Emekçilerinin onurlu sesine


