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İSTİYORUZ!
Değerli Arkadaşım;

Toplumların mücadele tarihinden biliyoruz 
ki, hak iddia eden ve bu iddiasını öncelikle 
haksızlığa uğradığını düşünenlerle birlikte 
sürdürenler, bu mücadelenin sonunda ba-
şarıya ulaşmışlardır.

Tıpkı “Taşı delen damlaların gücü değil, 
damlaların sürekliliğidir” sözünde ifadesi-
ni bulan mücadelenin sürekliliği ve ısrarı 
hak mücadelesinin önünü açıp kazanıma 
dönüştürmektedir.

Bu gerçeklikten hareket ederek bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra da ka-
muda ilk işe alımlar dahil bütün sınavlar-
da mülakatın kaldırılmasındaki ısrarımız 
devam ediyor. Çünkü kamusal alanda 
toplumun bütün kesimlerinin eşit temsil 
edilmesi ve bu temsiliyetin liyakat esası 
ölçeğinde olması gerektiğine inanıyoruz. 

Değerli Arkadaşım;

Liyakatın olmadığı her türlü yapı ve olu-
şum ilk andan itibaren çürümeye mahkum 
olduğu gibi; bu çürüme kendisiyle birlikte 

temas ettiği toplum kesimlerinin de defor-
masyona yol açıcı işlev üstlenmekte, belli 
zamandan sonra da teşvik etmektedir.

Bunun en açık örneği TİS öncesinde bir-
likte hareket edeceklerini beyan eden ve 
Merkez Bankası’nın 2022 yılı için öngör-
düğü enflasyonunun altında maaş zam-
mına imza atan, sözüm ona sendikalardır. 
(Memur-Sen, Kamu-Sen) Keza bu sen-
dikalar Hükümet tarafından dillendirilen 
3600 ek göstergenin Büro Emekçileri-
ne verilmesini de talep etmeyi akıllarının 
ucundan bile geçirmemişlerdir.

Değerli Arkadaşım;

Biz kamu alanında liyakatsizliği kurumsal-
laştıran mülakat uygulamasının ortadan 
kaldırılmasını savunurken, başta emek-
çilerin öz örgütlenmesi olan sendikalar 
olmak üzere, diğer kamusal alanlarda 
da liyakatsizliğin bertaraf edilmesi ve bu 
alanlarda da iş işin ehline verilmesi gerek-
tiğinin altını bir kez daha kalın çizgilerle 
çiziyoruz. 

Değerli Arkadaşım;

Son söz olarak “Ben tek başıma ne yapa-
bilirim ki?” yalnızlığına mahkum değilsin/
değiliz. Biz birlikte itiraz etmenin kıymetli 
olduğunu; birlikte mücadele etmenin he-
pimize iyi geleceğini düşünüyoruz.

Onun İçin
Bir Kez Daha

 “Mücadeleye Katıl,
Birlikte Değiştirelim!”

Diyoruz.



4 Kasım 2021
Saat 20.20’de

Twitter etkinliğinde,

18 Kasım 2021
İşyeri önlerinde yapacağımız

basın açıklamalarında buluşuyoruz!
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