HAYALDİ, GERÇEK OLDU...
2011 yılında çıkarılan kamuoyuna eşit işe eşit ücret kararnamesi olarak yansıtılan 666 Sayılı
KHK özellikle büro işkolunda ücret adaletsizliğini derinleştirmiştir. Adeta büro emekçileri ile
alay eden AKP iktidarı bununla da kalmamış, SGK ve İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerini, yargı
emekçilerinin yol yardımı, vekâlet ücreti vb gelir kalemleri ile tüm büro emekçilerinin fazla
mesai gelirlerini gasp etmiştir. 666 sayılı KHK Büro emekçilerine aylık 500 ile 1000 TL arasında
değişen gelir kayıplarını getirmiştir.
2013 yılında yandaş Memur Sen ile AKP iktidarı arasında imzalanan satış sözleşmesi tüm
büro emekçilerinin yoksullaşmasını beraberinde getirmiş, vergi dilimi artışlarının bile altında kalan
sözde zamlar, 2015 yılında maaşlarda artışı bile hissedilmeyen %3’lük zamlar büro emekçiler ine
dayatılmıştır.
Kamu emekçilerinin önemli bir kısmı yoksulluk sınırı rakamının altında gelir düzeyinde çalışırken
giderek açlık sınırı rakamlarına yaklaşmaktadır.
Ek ödemelerin emekli aylığına esas kazanca dâhil edilmemesi emekli olmanın önünde engel
olarak durmaya devam etmektedir.
Kamuda liyakat ve kariyer ilkelerinin yerlerde süründüğü bir süreçte, adamcılık, kayırmacılık,
kadrolaşma, haksız terfi ve tayinler artarak devam etmektedir.
Görevde yükselme sınavlarının neredeyse tamamı şaibe altında kalmış, yapılan her sınavdan
sonra yaşanan kargaşa süreci yüzlerle, binlerle ifade edilen dava açma süreçlerini beraberinde
getirmiştir. Sınavlarda ısrarla uygulanan mülakat yöntemi kadrolaşmanın en etkili aracı olmuştur.
AKP iktidarı ile birlikte kamu emekçilerine dönük itibarsızlaştırma politikaları hız kazanmış,
rotasyon, performans derken kamu emekçilerinin iş güvencelerinin kaldırılmasının alt yapıları
hazırlanmaya çalışılmaktadır.
Kamu hizmetlerinin piyasalaşması devam ederken, özellikle eğitim ve sağlık alanında
emekçilerin ödedikleri katkı payları her geçen gün artmaktadır.
Mobbing uygulamaları artarak devam etmektedir.
Türkiye adeta bir taşeron cumhuriyetine dönüştürülmüş, kamuda güvencesiz çalışan sayısı
her geçen yıl artmaya devam etmektedir.
Türkiye, iş cinayetlerinde Dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci sırayı almış, ülke tarihinin en
büyük işçi katliamı 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanmış, 301 maden emekçisi hayatını
kaybetmiştir.

AKP SEÇİM, EMEKÇİLER GEÇİM DERDİNDE...
13 Mayıs tarihinde yapacağımız grevin hazırlıkları sürerken, AKP’nin seçim beyannamesi Başbakan
Ahmet Davutoğlu tarafından 5 Nisan 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.
“… Çalışma barışını, çalışma hayatında hakkaniyeti ve insan onuruna yakışır çalışma ortamlarını
tesis edilmesini esas alıyoruz...” cümlesi ile başlayan seçim beyannamesinin “Çalışma Hayatı” başlıklı
bölümü “İkinci atılım dönemimizde de evrensel standartlarda ve uluslararası taahhütlere uygun,
kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatını tam olarak tesis etmeyi hedefliyoruz.” cümlesi ile devam
etmektedir.
Bu cümleler öncelikle “aynı ülkede mi yaşıyoruz?”, eğer aynı ülkede yaşıyor isek “ülkeyi 12 yıldır
başka bir parti mi yönetiyor?” sorularını akla getirmektedir.
Kamuda eşitlik ve adalet talebinin tüm taleplerin önüne geçtiği bir dönemde, çalışma barışı ve
hakkaniyetten bahsetmek aymazlıktan öte bir şey değildir.

AKP’YE SORUYORUZ!
? Kamuda eşit işe eşit ücret getireceğiz iddiası ile çıkarılan 666 Sayılı KHK ile kamuda

ücret adaletsizliğini derinleştiren merkez ve taşra ayrımı yaratan yoksa sizden önceki
hükümetler miydi?

? Aynı kararname ile büro emekçilerinin ikramiye, vekâlet ücreti, yol yardımı ve fazla
mesailerini kim gasp etti?

? Güvenceli bir iş yaşamı derken iş güvencesini kastetmiyorsunuz her halde ülkeyi
taşeron cumhuriyetine siz dönüştürmediniz mi?

? Katılımcılıktan bahsediyorsunuz kamuda her türlü yöntemi kullanarak yarattığınız yandaş
sendika ile kamu emekçilerini satış sözleşmesine mahkûm etmediniz mi?

? Katılımcılık derken yoksa Memur Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu’yu partinizden
milletvekili yapmayı mı kastediyorsunuz…

? “Çalışma hayatında şiarımız, çalışanın teri kurumadan hakkının verilmesidir.” Derken hala
2014 yılı enflasyon farklarının verilmediğini biliyor musunuz?

? İş güvenliğine çok vurgu yapıyorsunuz, ülke tarihinin en büyük maden faciası Soma’da

sizin döneminizde yaşanmadı mı, Ermenek’te 18 maden emekçisi diri diri suların altında
kalmadı mı?

BOŞ LAFLARA ARTIK KARNIMIZ TOK!
Kamu emekçilerini yoksulluğa, milyonlarca emekçiyi sefalet ücretine ve
kölece çalışma koşullarına mahkum eden AKP iktidarını uyarmak için,
Eşitlik ve adalet için,
İnsanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek için,

13 MAYIS’TA GREVDEYİZ!
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