
Değerli arkadaşım;
Mülakat üzerinde ısrarla durmamızın nedeni; içi-
mizden birinin veya birden fazla kişinin gireceği 
sınavlarda, “Emek versem de hakkım teslim 
edilmez” yılgınlığına düşmesidir. Çünkü biliyo-
ruz ki, bir toplumda tek bir kişinin hakkı yenmiş-
se, o toplumda herkes potansiyel olarak aynı 
mağduriyeti yaşama riski ile karşı karşıyadır.

Kamuya memur alımları dahil yapılacak tüm sı-
navlarda “Mülakat uygulamasına son verilsin 
ve başarı sıralaması yazılı sınav başarı puanı 
esas alınarak yapılsın” derken, bir ütopyadan 
bahsetmiyoruz. Olması gerekenden bahsediyo-
ruz. Tıpkı 1999 yılında dönemin koalisyon hü-
kümeti tarafından çıkarılan sınav yönetmeliği ile 
yapılan sınavlarda olduğu gibi... Bilindiği gibi o 
dönemde çıkarılan 18.04.1999 tarih ve 23670 sa-
yılı Resmî Gazete'de yayınlanan Memurların Gö-
revde Yükselme Yönetmeliğinin 12. maddesinde:

“Sınavlar, yazılı ve/veya sözlü veya uygulamalı 
olarak yapılır. Yazılı sınavlar, kurumlarca Öğ-
renci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı 
veya Milli Eğilim Bakanlığı Ölçme ve Değerlen-
dirme Merkezine yaptırılır. Yazılı sınavda başa-
rılı olanlar görevin özellikleri dikkate alınarak 
kurumlar tarafından gerekli görülmesi halinde 
sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar” ifadesi-
ne yer verilmiş ve mülakat uygulaması istisnai 
bir uygulama haline getirilerek, görevde yüksel-
me sınavlarının sadece yazılı yapılmasının önü 
açılmıştı.

Dolayısıyla 2005 yılına kadar yapılan görevde 
yükselme sınavlarında yazılı sınav sonuçları 
dikkate alınmıştı. O dönemde yazılı sınav kriteri 
dikkate alınarak sınav/sınavlar yapıldıysa şimdi 
neden olmasın?

Değerli arkadaşım;
Yine epey bir süredir gerek kamuoyunda, gerek-
se biz Büro Emekçilerinin gündeminde olan ve 
iktidarın dillendirdiği biçimiyle, yasallaşması du-
rumunda, biz Büro Emekçilerinin ciddi mağduri-
yet yaşayacağı 3600 ek gösterge tartışması var.

Bir kez daha söylüyoruz; 3600 ek göstergenin 
ifade edildiği gibi belli meslek grupları ile sınır-
lı halde, dar bir çerçevede tartışılması eksiktir. 
Kamu çalışma alanında adaletli bir ek gösterge 
için, bütün kamu emekçilerini kapsayan bir ek 
gösterge tanımı yapılmalı ve yapılacak ek gös-
terge çalışmasında, tüm ek ödemeler temel üc-
rete yansıtılmalıdır. Aksi takdirde biz büro emek-
çileri açısından eksik kalarak deyim yerindeyse 
“Atılan taş ürkütülen kurbağaya değmeyecektir.”

Değerli arkadaşım;
Bizler, uzun süredir kendimizi kötü hissetmemi-
ze neden olan ve maalesef biraz da kabul gören 
bu uygulama ve tartışmaların düzeltilebileceğini 
biliyoruz. Çünkü bizler şuna inanıyoruz;

“Hakkı esas alan bir mücadele,
gün sonunda

mutlaka kazanacaktır!”

KASIM / 2021

TALEPLERİMİZ İÇİN MÜCADELE ETME GÜCÜMÜZ VAR!

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAYIN ORGANI

Mülakat Değil Liyakat Esas Alınsın!
Ek Gösterge Adaletsizliğine Son Verilsin!
Vergide Adalet Sağlansın!
Emekten, Halktan, Barıştan ve Ekoloji̇den Yana Bi̇r Bütçe!
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Mücadeleye Katıl, Birlikte Değiştirelim
18 KASIM PERŞEMBE GÜNÜ İŞYERLERİMİZ ÖNÜNDE,
AYNI GÜN 20.20'DE TWİTTER ETKİNLİĞİNDE

BULUŞALIM!


