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BİRİ YER BİRİ BAKAR
KIYAMET ONDAN KOPAR!
Krizin Bedelini,
Krizi Yaratanlar Ödesin!

KAMUDA, SİYASETTE LİYAKAT - ADİL EK GÖSTERGE
KADROLU İSTİHDAM

İNSANCA BİR YAŞAM İSTİYORUZ!
		

Değerli Büro Emekçileri;

Olağanüstü günlerden geçiyoruz: Tavuk
mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan
misali devam eden faiz-enflasyon ilişkisine
dair tartışmalar, döviz kurlarının serbest
dalgalanmaya bırakılması ile yeni bir
safhaya girdi. 1994 ve sonrasında, 2001
yılında yaşanan krizlerin daha ilerisinde
bir krizle karşı karşıyayız. Daha da kötüsü,
süreçteki belirsizliğin Türkiye ekonomisini
nereye götüreceğine dair çok daha kötü
senaryolar olası.
Ülke, adeta son günlerin popüler
‘Squid Game’ dizisinin bir versiyonunun
oynandığı dizi platosuna dönmüş durumda. Bir tarafta açlık, yoksulluk ve işsizlikten
dolayı çaresizlik içinde olan geniş toplumsal kesim, diğer tarafta bu durumdan nemalanarak zenginleşen yüzde birlik kesim.
Kamuda ve siyasette liyakatsizliğin ülkeyi getirdiği durum bu iken; ekonomik
kurtuluş savaşı verildiği, “bunun için gerekirse soğan ekmek yeriz” öğüdü vererek
aklımızla alay edenler karşısında sabrımız
her geçen gün azalıyor.
Değerli Büro Emekçileri;

2

Tarihten kısa bir notla ülkemizin yaşadığı
kriz sarmallarının başlangıcı olan 24
Ocak 1980 ekonomik kararları, dönemin
toplumsal muhalefetinin direngenliği
karşısında ancak 12 Eylül Askeri Darbesi
sonrası namluların gölgesinde hayata
geçirilebilmiştir. Bilindiği gibi bu kararlarla, serbest piyasa, dalgalı kur, serbest
dış ticaret sarmalında ihracata dayalı

kalkınma stratejisine geçilerek ithal ikameci anlayışla yerli üretimden vazgeçilmiştir.
Bu süreçle birlikte ucuz emek rejimi hayata geçirilmiş, Türkiye emperyalist tekellerin açık pazarına dönüşmüş, üretim her
geçen gün azalırken Cumhuriyet döneminin en güzide kuruluşları olan KİT’ler
siyasi iktidarlar tarafından arpalık olarak
kullanılmış, ar/ge yatırımları durdurulan
kuruluşlar kamuoyu hazırlandıktan sonrada haraç mezat yerli ve yabancı sermayeye
peşkeş çekilmiştir. Uygulamaya konan bu
ekonomik modelle üretim ekonomisi yerine rant ekonomisine geçilmiş, her geçen
yıl dışa bağımlılığı artan Türkiye, iğneden
ipliğe her şeyi ithal eder hale getirilmiştir.
Bu sürecin devamında 1994 krizi ve
sonrasında açıklanan 5 Nisan ekonomik
istikrar paketleri sonrasında Refah/Yol
Hükümeti sürecinde açıklanan kaynak
paketleri ve denk bütçe yaklaşımı derken 2001 yılında daha büyük bir krizle
karşı karşıya kaldık. Dönemin hükümeti
tarafından ekonominin başına getirilen
Kemal Derviş’in 15 günde 15 yasa diye
ifade ettiği uygulamalarla kriz atlatılmaya
çalışılırken tarım sektörü tasfiye edildi.
Yukarıda özetlemeye çalıştığımız süreçler
üzerinden tek başına iktidara gelen ve 20
yıla yakındır tek başına iktidarını sürdüren
bugünkü hükümet; bu süreçte uyguladığı
ekonomik ve siyasi politikalarla Türkiye’yi
uçurumun kenarına getirmiştir.
Değerli Büro Emekçileri;
Bugünlerde aklımızla dalga geçercesine
1 Dolar 115 Japon Yen’i deyip üzerin-

den algı yaratmaya çalışan siyasi iktidar
sözcülerine de bir çift sözümüz var; Siz
iktidara geldiğiniz yıl olan 2002 yılında
da 1 ABD Doları 119 Japon Yen’i idi. Sizin
iktidarınızda Dolar 1 TL’den 13 TL’ye çıktı.
Ülkeyi tamamen dışa bağımlı hale getirdiniz, başta özelleştirmeler olmak üzere ne
var ne yok haraç mezat sattınız. Türkiye’yi
ucuz emek cennetine çevirdiniz. Gelinen süreci ekonomik kurtuluş savaşı, dış
güçler vb. argümanlarla geçiştirmenize
izin vermeyeceğiz. Bu krizi kimler
yarattıysa bedelini de onların ödemesi
için mücadele edeceğiz.
Değerli Büro Emekçileri;
Yılbaşında net 2.825 TL olan asgari ücretin karşılığı 380 Dolardı. Bugünse yaklaşık
220 Dolar. Asgari ücretlinin on aylık kaybı
160 Dolar. Maaşlarımız her geçen gün
Dolar ve zamlar karşısında erimektedir.
Sendikamıza bağlı BES/AR tarafından
yılbaşından bu yana hesaplanan 10 aylık
Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti
Araştırmasına göre, gıda enflasyonunun
%55,21 olduğu dikkate alınırsa 2.825 TL
olan asgari ücret, 1.265 TL’ye düşmüştür.
En düşük memur maaşı, yılbaşında 4.866 TL
idi. O gün 655 Dolar iken vergi dilimi artışı
nedeniyle düşüşler bile dikkate alınmadan,
yani bu gün en düşük memur maaşı 4.866
TL olduğu varsayıldığında bile kaybımız
260 Dolar düşerek 395 Dolara gerilemiştir.
Zamanında Damat Bakanın dediği gibi,
Dolarla maaş almıyoruz ama geçmediği-

miz köprü ve otobanlara Dolar bazlı
geçiş ücreti ödeyerek akaryakıt, elektrik,
ulaşım, gıda gibi Dolar artışının dolaylı
yada doğrudan etkisiyle, enflasyonu
artırmasıyla yılbaşına göre bile alım
gücümüz ve yaşam kalitemiz günden
güne düşmektedir.
Satış sözleşmesini imzalayan malum
sendikanın düzenlediği toplantılara katılan Sayın Cumhurbaşkanı, işçileri ve
memurları memnun eden toplu sözleşmeler imzaladıklarını, “asgari ücretlileri
de memnun edecek artışı yapacağız” diyerek algı yaratmaya devam ediyor.
27 Ağustosta ilan ettiğimiz gibi yandaş
sendika Memur-Sen ile imzalanan yılbaşında %5 zam alacağımız TİS, bizim için
yok hükmündedir. Bunun için bizler
imzalanan satış sözleşmesinden memnun değiliz, bir memnuniyet varsa oda
maaşlarını kamuoyuna açıklamaktan aciz
Memur-Sen yöneticilerinin memnuniyetidir.
Değerli Büro Emekçileri;
Başta enerji ve akaryakıt olmak üzere,
tükettiğimiz her şeyde dışa bağımlı olduğumuz, dövizdeki artışların doğrudan fiyat artışına, dolayısıyla enflasyona sebep
olduğu gerçekliğinden hareketle siyasi
iktidara çağrımız; acilen gerçek bir toplu
sözleşme masasının kurularak ekonomik ve özlük haklarımızın kalıcı olarak
iyileştirilmesidir.

23 Ağustos tarihinde Memur-Sen ile Hükümet TİS masasında %5'lik
satış sözleşmesine imza atarken;

Dolar kuru 8,49 idi...
23 Kasım tarihinde
Dolar kuru 12,50 oldu...
Üç ayda maaşlarımız %47,1 değer kaybetti!
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Yorumsuz..

Recep Tayyip ERDOĞAN (Muhalefetteyken)

"Bizde bir adet var, ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen 'dış güçler' deriz,
yabancılar deriz şu deriz bu deriz, onlara bazı isimler buluruz. Ve bunlar sebebiyle biz ayağa
kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor filan. Yani bu doğru da
olabilir ancak ben buna katılamıyorum. Niye katılamıyorum? Eğer sizin bünyeniz güçlüyse,
sağlamsa, bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin vücudunuza zarar veremez"
Kemal UNAKITAN (2002-2009 Maliye Bakanı)

Babalar gibi satarız.”, “Kar edeni de, zarar edeni de satacağız”, “Parayı veren düdüğünü çalar,
Ruslara da satarım arkadaş”. “Ne banka bırakacağız, ne fabrika, ne de işletme. Liman da
bırakmayacağız. Hepsini satacağız”
Recep Tayyip ERDOĞAN (15 Mayıs 2015)

“Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa, Türkiye de öyle yönetilmelidir.”
Recep Tayyip ERDOĞAN (19 Haziran 2018)

“Bu kur falan bunların hiçbiri bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi
biz belirleyeceğiz. 24’ünde bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra faizle şunla bunla nasıl
uğraşılır göreceksiniz.”

EMEKÇİLERİN MAAŞLARINDAKİ KAYIPLARI
Memur (Üniv. Mezunu) Derecesi: 9/1 (1)

(2)

(2)

Çeyrek
Altın/TL

Ocak

655

534

6

Kasım

395

351
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2021 Yılı

Dolar/TL Euro/TL

(2)

10 Aylık
TÜFE’ye
göre
Ocak-Kasım
Maaş Kaybı

TÜİK
TÜFE (3)

BES/AR
TÜFE
(3)

4866 TL 4866 TL

Asgari Ücret (Net)
Dolar/TL Euro/TL

Çeyrek
TÜİK
Altın/TL TÜFE (3)
(2)

(2)

(2)

380

310

4

220

194

2

4298 TL 3270 TL
260 $

182 €

2 çeyrek

486 TL 1142 TL

BES/AR
TÜFE (3)

2825 TL 2825 TL

2380 TL 1811 TL
160 $

116 €

2 çeyrek

398 TL

751 TL

Notlar:
(1) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi
ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneceği dahil edilmiştir. Aile yardımı ödeneği hesabından,
çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmış olup, vergi dilimi nedeniyle kayıplar dahil edilmiştir.
En düşük memur maaşı Ocak 2021 4.866 TL, Temmuz 5.243 TL, Ekim 5.101 TL, asgari ücret 2.825 TL alınmıştır.
(2) Döviz (Ocak 1$=7,43 TL 1 €=9,12 TL Kasım 1 $=12,92 TL 1 €=14,54 TL) ve altın (Ocak çeyrek=783 TL, Kasım      
çeyrek= 1208 TL) karşılıkları serbest piyasa değerleridir.
(3) TÜFE rakamları % (yüzde) değişim (onaylık TÜİK/TÜFE=%15,75 - BES/AR TÜFE=%35,89) esas alınmıştır.
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