
KRİZ VE EKONOMİK BÜYÜME
KİME YARIYOR?

BÜRO
EMEKÇİLERİ
SENDİKASI

Biz; Sendikal mücadeleyi emeğin ve emekçilerin hak mücadelesini

tarihsel bir görev olarak görüyoruz.

Yaşadığımız her türlü hak kaybına karşı birlikte mücadele edip

 birlikte kazanacağız!

Kapitalist Ekonomi literatüründe mutlak herkesin kayıp ettiği veya tersine her-
kesin kazandığı tanımlama bir masal olmanın ötesine gitmez. Çünkü kapitalizm 
basit bir tanımlama ile mutlak kar etme mantığına sahiptir ve yoğun emek sö-
mürüsünün sürekliliği sayesinde kendini ancak var etmektedir. Dolayısıyla iri-
li ufaklı krizlerde düşen karlılığını artırmak için alt gelir gruplarından sermaye 
transferi yapar. Tıpkı bugünlerde iktidar yetkililerinin açık açık itiraf ettikleri gibi 
dar ve sabit gelire sahip olanlar hariç, parası olanların işleri hep tıkırında gider 
ve karlarına kar katmaya devam ederler. Yani bütün ekonomik krizlerin asıl mu-
hatabı dar ve sabit gelir gruplarıdır.

Krizlerin Kayıp Edeni Niye Hep Biz Çalışanlar ve Dar Gelirli Kesimler Oluyor?
Bilindiği gibi kapitalist sistemin açığa çıkardığı toplumun örgütlenme biçimi 
burjuva demokrasisi olarak bilinir. Bu toplumsal örüntüde, sistem içinde var 
olan bütün toplum kesimlerinin örgütlü olması esasına dayanır. Bunun için bu-
gün başta biz Kam Emekçileri olmak üzere toplumun sürekli kaybedenleri, bir 
anlamda gerçek anlamda bir örgütlenme yaratamaması veya yaşanan sorunları 
doğru kavrayan sendikal örgütlenmelere uzak durulmasıdır. Daha açık ifade ile 
mücadele anlayışından uzak dernek formunda örgütlenmelere taraf olunmasıdır.

Peki Sorun Çözümsüz Mü?
Tabi bu kadar ağırlaşan sorun/sorunlar yumağının akşamdan sabaha çözüleceği 
ham hayaline sahip değiliz ve gerçekliğin farkındayız. Ama öncelikle;

Çalışanların, bir şekliyle iktidar tarafından korunan ve iktidarların ihtiyaçları 
üzerinden çalışanları manipüle eden, gerçek bir toplu sözleşme yapmak yerine 
iktidarın taleplerini yerine getiren ve her orta oyunundan sonra büyük kaza-
nımlar elde edildiğini kapı kapı dolaşarak anlatan, en son 3600 ek göstergede 
olduğu gibi iktidarla kapalı kapılar ardında pazarlık yaparken biz Büro Emekçi-
lerini masada unutan, daha çok kanunlarda çalışanlara hak olarak tanınan ta-
yin, atama, görevde yükselme gibi bireysel talep/talepleri öne çıkaran ve doğal 
olarak sürekli bir hak mağduriyeti yaratan sözüm ona sendika ve türevlerinden 
hesap sormalarıyla işe başlayabiliriz. 



Ekonomik kayıplarımızın karşılanması için yeniden 
TİS masası kurulsun!

İlk işe alımlar dahil mülakat haksızlığına son 
verilsin, liyakat esas alınsın!

Ek ödemeler temel ücrete dahil edilsin!

Adil bir ek gösterge düzenlemesi yapılsın ve tüm 
Büro Emekçilerine 3600 ek gösterge verilsin!

Ücretsiz, nitelikli öğlen yemeği ve yol ücreti 
verilsin!

Astronomik kira artışlarına karşı bütün çalışanlara 
kira yardımı verilsin!

TALEPLERİMİZ
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