
Değerli Üyemiz;

Kamu emekçileri, tarihinin en zorlu günlerinden geçmektedir. On binlerce kamu
emekçisi savunması alınmadan, neyle suçlandığını dahi bilmeden alın teriyle ka-
zandığı işinden, ekmeğinden edilmektedir. Bir gecede Kanun Hükmünde Kararna-
melerle işten atılan kamu emekçilerinin onlarca yıllık birikimleri hiçbir yargı kararı-
na dayanmaksızın yok sayılmakta, evine ekmek götüremez, çocuklarına iyi bir gele-
cek hazırlayamaz duruma getirilmektedir.

Kuşkusuz tahribat bununla sınırlı kalmamaktadır. Çalışmaya devam eden üç milyon kamu 
emekçisi, ölüm gösterilerek sıtmaya razı olmaya zorlanmakta, güvencesizlik iliklerine kadar 
hissettirilmektedir. Hakkını arayamaz, itiraz edemez hale getirilmekte, iktidarın memuru olmaya 
zorlanmaktadır. Bugün özellikle darbecilerle mücadele amacıyla başlatılan operasyonların 
muhalif olan yönetici ve üyelerimize yönelmiş olmasının nedeni budur.

90’lı yılların başından itibaren fiili ve meşru mücadelemizle kazandığımız sendikal haklarımız, 
bugün AKP eliyle gayri meşruymuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. BES ve KESK’in tüm 
faaliyetleri yasal, hukuki ve meşrudur. Tam tersine aksini iddia edenleri mahkum eden birçok 
mahkeme kararı bulunmaktadır.

Sendikal faaliyetlerimiz suçmuş gibi gösterilirken bir yandan iktidara sadakatle bağlı memur 
yaratılmakta, bir yandan da kamu emekçilerinin sendikasızlaştırılması ya da yandaş sendikalara 
üye olması amaçlanmaktadır. Bu amaç karşısında vereceğimiz cevap, daha fazla ve daha güçlü 
örgütlenme, daha güçlü BES ve KESK olmalıdır. Çünkü BES ve KESK, kamu emekçilerinin insanca 
çalışmasının gerçek güvencesi, iktidarın köleleştirme planlarının ise en büyük engelidir. 

İfade etmek isteriz ki; 26 yıllık mücadelemizin her aşamasında kamu emekçilerinin hak 
mücadelesinin örgütlü gücü sendikamızı ve KESK’i baskı politikalarıyla, çeşitli yaftalama ve 
karalamalarla sindirmeye ve yok etmeye çalışanlar, her defasında boşa düşmüş, mücadelemiz 
ve direnişimiz karşısında geri adım atmak zorunda kalmışlardır. Bugün de aynı kararlılık ve 
inançla yürüttüğümüz mücadelemizin kazanacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Ne 
pahasına olursa olsun bedelini ödediğimiz sendikal hak ve özgürlüklerimizi hiçbir güce teslim 
etmeyeceğimiz bilinmelidir.

Bugün OHAL süreci fırsata dönüştürülerek Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlerine son verilen 
üye ve yöneticilerimiz şahsında sendikal haklarımıza yönelen saldırı, halen hazırlıkları yapılan 
iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının hamlelerinden biridir. Haklarımızın temel güvencesi 
olan sendikamızın karalama politikalarıyla etkisizleştirilmesine, itibarsızlaştırılmasına; kamu 
emekçilerinin iş güvencesinin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.

OHAL sürecinde yaşadıklarımızı kalıcı hale getirmek amacıyla güvencesizliği, kuralsızlığı ve 
performans sistemini yasalaştıracak olan 657 Sayılı Yasa değişikliklerine karşı Sendikamızı daha 
güçlü hale getirerek tüm kamu emekçileri ile birlikte mücadeleyi yükselteceğiz. Nitelikli, ücretsiz 
kamusal hak talebimizden, güvenceli çalışma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.



Değerli Üyemiz;

100 bini bulan ihraçlar içerisindeki KESK üyesi sayısı 2550’dir. BES üyesi ise 361’dir. İşyerlerinde 
yaratılan algının aksine, 15 Temmuz sonrasında KESK ve BES üyelerinin toplam ihraçlar içerisinde 
en az paya sahip olduğu görülmelidir. Kamu-Sen ve Memur-Sen ihraç edilen üye sayılarını 
açıklamamakta direnmektedir. Ancak, gizlenmesine karşın onbinlerce Kamu-Sen ve Memur-
Sen üyesinin ihraç olduğu bilinmektedir. Yandaş ve güdümlü sendikalar yargı kararı olmamasına 
rağmen üyelerine suçlu muamelesi yapmakta, kapılarını üyelerinin yüzlerine kapatmaktadırlar. 
“Üç Milyon Kamu Emekçisinin Sesiyiz” şiarıyla hareket eden KESK ve BES, OHAL koşullarında 
dahi kamu emekçilerinin sesi ve umudu olmuştur. 

İyi biliyoruz ki, açığa alma ve göreve son verme uygulamalarına karşı mücadele ile güvence 
ve insanca yaşam mücadelesi bir ve aynı şeydir. Görevine son verilen üye ve yöneticilerimizin 
görevlerine geri dönmesi, üç milyon kamu emekçisinin iş güvencesini perçinleyen adım olacaktır. 
Diğer taraftan görevine son verilen üye ve yöneticilerimizle her türlü dayanışma ilişkisini 
geliştirmek ve onları yalnız bırakmamak da temel sorumluluklarımız arasındadır.

Dayanışma ve Mücadeleyle Biz Kazanacağız!

Sendikamız bugüne kadar görevine son verilen tüm üye ve yöneticilerimizin hukuki mücadelelerini 
üstlenmiş, davalarını açmıştır. Sendikamız aldığı tutum ve yaptığı çalışmalarla tüm kamu 
emekçilerinin umudu olmuş, sendikaları tarafından sahip çıkılmayan ve Sendikamızdan talepte 
bulunan Kamu-Sen ve Memur-Sen üyelerine de hukuki destek sunmuştur. Yine görevine son 
verilen tüm üye ve yöneticilerimizle maddi dayanışma ilişkisi kurulmuş, asgari geçim koşullarını 
sağlayacak dayanışmada bulunmuştur. İç hukuk süreci tamamlanıp yargı kararları kesinleşinceye 
kadar da bu dayanışma ilişkisi devam ettirilecektir.

Geldiğimiz noktada görevine son verilen üye ve yöneticilerimiz için hukuki mücadelenin ve 
maddi dayanışmanın devam ettirilebilmesi, mali olanakların bütünlüklü olarak geliştirilmesini 
ihtiyaç haline getirmiştir.

Söz verdiğimiz gibi, görevine son verilen hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmamak adına tüm 
üyelerimizle birlikte dayanışmayı daha da yükseltmek gibi bir görevle karşı karşıya kalmış 
durumdayız. Bu nedenle 28 Ocak 2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulumuzda 
binde 5 olan aidat oranımız binde 10’a çıkarılmıştır. Yapılan artış, görevine son verilen üye ve 
yöneticilerimizle dayanışma faaliyetlerine aktarılacak olup, sürecin normalleşmesi sonrasında 
aidat oranları yeniden değerlendirilecektir.

Nice badireler atlatarak bugünlere gelen mücadelemizde hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmamış 
olmanın haklı gururunu yaşadık, yaşamaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz dayanışma 
faaliyetlerimize ortak olan tüm üyelerimize ve dostlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, 
kurulduğumuz günden bugüne bütün üyelerimizle yarattığımız “hepimiz biri-
miz, birimiz hepimiz için” anlayışını güçlendirmek ve daha da görünür hale
getirebilmek adına bütün üyelerimizin aidat artışıyla ilgili düzenlemeyi
anlayışla karşılayacağına  inanıyoruz. 

Saygılarımızla…

Merkez Yönetim Kurulu

Yaşasın Onurlu Mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Yaşasın KESK!


