
Ülkemizde 7 Haziran öncesinde başlayan seçim at-
mosferi, 7 Haziran sonrası sandığa yansıyan halk ira-
desinin hükümete dönüştürülememesi sonrasında 
yaşanan 1 Kasım erken seçimi ile AKP’nin tek başına 
hükümet kurabileceği oy oranına ulaşması ile sona er-
miş bulunmaktadır.

İki seçim arası 20 Temmuz Suruç ve 10 Ekim Ankara 
katliamının yaşandığı, tekrar girilen savaş ve çatışma 
ortamında yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 
basın ve medya kuruluşları üzerindeki baskının her ge-
çen gün arttığı, tüm devlet imkânlarının AKP’nin seçim 
kampanyası için seferber olduğu bir ortamda yaşan-
mıştır. 

7 Haziran’da ortaya çıkan halk iradesinin gereğini 
yapmayanların 1 Kasım seçimleri sonrasında ortaya 
çıkan iradeye saygı bekledikleri bir süreçte AKP dört 
yıl sürecek bir iktidara hazırlanmaktadır. Özelikle 
1 Kasım seçimleri öncesinde ekonomik vaatlerde 
çıtayı yükselten AKP’nin vaatlerinin gereğini yapıp 
yapamayacağı tartışmalarının gündemde sıcaklığını 
korurken, öncelikle asgari ücretin 1300 TL olup olama-
yacağının, olursa ne zaman olacağı tartışması içinde 
bulunduğumuz süreçte öne çıkmaktadır. 

AKP ile kol kola yürüyen Memur-Sen ve Türk-İş gibi 
sendikaların bile dört kişilik bir aile için hesapladığı 
açlık sınırının Ekim ayı itibariyle 1379 TL’ye, yine yok-
sulluk sınırının ise 4473 TL’ye yükseldiği ifade edil-
mektedir. “En az üç çocuk yapın” söylemini ağzından 
düşürmeyen AKP’nin, kadını çalışma yaşamından 

koparmaya çalışan yaklaşımlarıda göz önüne alındı-
ğında, bırakın 5 kişilik aileyi 4 kişilik bir ailenin asgari 
mutfak masraflarını bile karşılamaktan uzak olan 1300 
TL asgari ücreti bir lütuf olarak değerlendirmesi kabul 
edilebilir değildir. 

Yine işsizlik, gelir dağılımı ve vergi adaleti gibi verilerde 
OECD ülkeleri içerisinde olumsuz anlamda ilk sıraları 
kaptırmayan Türkiye’de kamu hizmetlerinin başta eği-
tim ve sağlık olmak üzere piyasalaşması ile her geçen 
gün emeği ile geçinenlerin karşı karşıya kaldığı giderler 
artmaya devam etmektedir. 

Esnek, güvencesiz, kuralsız çalışma biçimlerinin arta-
rak devam etmesi, taşeron çalışmanın genel istihdam 
biçimi haline getirilmesiyle Türkiye adeta bir taşeron 
cumhuriyetine dönüştürülmüştür. Milyonlarca insan 
çalışma hayatına pamuk ipliği ile bağlı olup, emekçile-
re vahşi kapitalizim koşulları dayatılmaktadır. 

1 Kasım Seçimi:
AKP’nin Kazandığı Pirus Zaferidir!
Pirus zaferi yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına 
kazanılan zaferler için kullanılan bir deyim olmakla 
birlikte, yenilmeye mahkûm galibiyetleri anlatmak için 
kullanılır. 7 Haziran seçimi ile 1 Kasım seçimi arasında 
yaşananların toplumda yarattığı tahribat ortadadır. İk-
tidar için her yol mubah anlayışı 1 Kasım seçimlerini 
belirleyeni olmuştur. Toplumu bölen, ayrıştıran, ku-
tuplaştıran anlayış yaratmaya çalıştığı baskı ve korku 
ortamında sözde istikrar için toplumu bloke etmiştir.
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Ortadoğu’da Suudi Arabistan ve Katar’dan başka “dos-
tu” kalmayan AKP’nin Esad karşıtı dış politikası iflas 
etmiştir. Reyhanlı’da Diyarbakır’da, Suruç’ta ve Anka-
ra’nın göbeğinde patlayan bombalar ülkemizin etnik 
ve mezhepsel kavgalar sonucu iç çatışmalara ve 
savaşa mahkûm olan tipik bir Ortadoğu ülkesi olma 
yönünde hızla ilerleyişini ifade etmektedir.

AKP’nin Ayrıştırıcı ve Bölücü 
Politiklarına Karşı Direneceğiz!
10 Ekim’de ülkemizin kalbinde patlayan 
bomba, AKP’nin toplumu ne hale ge-
tirdiğini de ortaya koymaktadır. Rey-
hanlı katliamından sonra yaşamını 
yitiren yurttaşlarımıza ita fen 52 
Sünni vatandaşımızı yitirdik diyerek 
ölülerimiz üzerinden bile ayrımcılık 
yapan dönemin Başbakan’ından son-
ra, Ankara’da yaşanan ülkemizin en 
büyük katliamından sonra, katliamdan 
sonra oylarımızda hızlı bir artış var diyen, 
Başbakan Davutoğlu seçimlerden % 50’ye yakın 
oy alarak AKP’nin tek başına iktidarının önünü açmış-
tır. Cumhurbaşkanı’nın AB ülkeleri temsilcilerinden 
bile sonra katliam yerine gidiyor olması da manidardır 
ve ülkemizde ayrımcılığın hangi noktaya geldiğini de 
özetlemektedir.  

AKP Gözünü Kamu Emekçilerinin
İş Güvencesine Dikiyor!
AKP’nin 13 yıllık iktidarında kamu emekçilerinin iş 
güvencesinden duyduğu rahatsızlık ortadadır. Kamu 
hizmetlerinin piyasalaşmasına paralel olarak kamu 
emekçilerinin tasfiyesinin de amaçlandığı bu süreçte, 
performans, rotasyon, esnek çalışma gibi argüman-
larla iş güvencesinin kaldırılmasının alt yapısı hazır-
lanmaktadır. 1 Kasım seçimleri sonrasında AKP kamu 
emekçilerinin iş güvencesinin kaldırılmasına ilişkin 
söylemlerini hemen devreye koymuştur. 

Burada amaçlanan kamu dışında yaratılan çalışma re-
jimlerinin kamuda güvenceli çalışan kamu emekçile-
rinede dayatılmasıdır. Zaten AKP döneminde kamuda 
sürekli artan güvencesiz çalışma biçimleri ve taşeron 
sistemi kamu emekçilerinin tamamının iş güvencesi-
nin ortadan kaldırılarak kamunun tamamında hakim 
kılınmak istenmesidir.

Kamu Emekçilerinin İş Güvencesi Lütuf 
Değil Zorunluluktur.
Bir Kez Daha Uyarıyor; Tane Tane 
Anlatıyoruz!
Kamu emekçilerinin iş güvencesi vermiş oldukları 
kamu hizmetinin bir gereğidir!

Kamuda tarafsızlık ilkesi kamu hizmetinin tüm kişi, ku-
rum, grup ve sınıfların özel çıkarlarından bağımsız ola-

rak, yalnızca kamu yararı amacına uygun olarak 
sunulmasını ifade ederken kamu emekçisi-

nin yaptığı hizmetin teminatı iş güvence-
sidir.

Kamu hizmeti veren emekçilerin gö-
revlerini bağımsız olarak yürütebil-
meleri, siyaset başta olmak üzere 
idareye ve üçüncü kişilere karşı ko-
runmaları ile mümkündür.

Kamu emekçilerinin iş güvcencesi, ki-
şisel veya zümresel olarak bir ayrıcalık 

değil, hizmetlerin gereği gibi yerine geti-
rilmesini sağlama ve kamu yararını gözetme 

ile alakalıdır.

Hükümetler 4 yıllığına seçilirken kamu görevi 30-40 yıl 
sürebilmektedir. Bu sebeple kamu görevlilerinin deği-
şen siyasal iktidarlar ve toplumsal baskı ve çıkar grup-
ları karşısında güvenceye sahip olmaları, korunmaları 
gerekir.

Kamu emekçilerinin işten çıkartılma koşulları yasayla 
belirlenmiştir. Bunun dışında kadro ve görev yerinin 
keyfi olarak değiştirilmemesi, hak ödev ve sorumlu-
lukların yasa ile belirlenmesi, aylık ve emeklilik gibi 
hakların geri alınmaması, idareye karşı yargıya başvur-
ma hakkı da kamu emekçilerinin bağımsız ve toplum 
yararına kamu hizmeti verebilmeleri için olmazsa ol-
mazdır.

AKP’nin yaratmak istediği kamu emekçisi tipi, bir dö-
nem nazi almanyasında olduğu gibi doğrudan iktidar-
daki partiye bağlı kamu emekçisi tipdir. “AKP’nin me-
muru olmayacağız” diyen milyonlarca kamu emekçisi, 
bu oyunu bozacak güce sahiptir.

Büro Emekçileri Sendikası olarak; İnsanca bir yaşam, 
güvenceli iş güvenli gelecek için ayrımcılığa karşı 
eşitlik, haksızlıklara karşı adalet mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz. Herkesin eşit, özgür, kardeşçe 
bir arada yaşadığı, savaşsız-sözürüsüz bir ülke için 
kararlılıkla mücadele edeceğiz.
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