
Büro emekçisi yalnız
değilsin!

çıkarken ...

Hak ve özgürlükler
mücadelemiz sürüyor

KESK,yeni dönem ve
görevlerimiz...

• Toplugörüşme nedir?

Örgütlenme

Yönetmeliklen .

Sendikal eğitim .

• Hukuk üzerine
• Yarınlarda ne yapalım?

• Türk vergi sistemi ne kadar
adil?

Mustafa Sönmez'le kriz
üzerine

Başka bir dünya mümkün!

• AB süreci ...

KESK,süreç değerlendirmesi
1 Eylül...

Kadın sorunları

BESsonuç bildirgesi

• Maliye-sen'den BES'e

Şubelerimizden ...

Demokratik Anayasa!

Blançolar ...

Dergilerimiz, yayınlarımız
kntiye uğradığında
eniden "Merhaba!"

t, dostlara.
Ilk derqimizde. son merhaba
olması umuduyla.
Dergimizin periyodik olarak Çı-
kabilmesi için onu besteyecek.
örgütlülüğümüze güç katacak
sizlersiniz. Üyelerle buluşma-
nın, örgütlenmenin üye ve
kadroların gerekli bilgi ve do-
nanıma sahip olmasının yanı
sıra üyelerin sendikal bilince
ulaşmasının aracı olması gere-
ken dergimizin eğitim işlevini
de yerine getirmesi gerektiğini
düşünüyoruz.
$ubelerimizdeki çalışmaların
yansıması olacak kazarumtan-
mızm. kişisel birikimlerimizin,
sosyal etkinliklerimizin, resimle-
rin, karikatürlerin, şurlerin. vb.
özgürce ucustuqu, üyelerin
besleyip sahiplendiği bir dergi-
nin arayışı içindeyiz.
Bu sayımızda sahte sendika ya-
sa tasarısının yürürlüğe girme-
siyle birlikte çıkan yönetmelikle
iş kollarına giren kurumların lis-
tesini, sekreterliklerimizin yazı-
larını, şubelerimizden haberleri
adli ve idari soruşturmaları bu-
lacaksınız.

KRiz, KRiz, KRiz ...
Bitmeyen, bitecek gibi görün-
meyen, yıllardır izlenen çarpık
Liberal ekonomi politikalarının
yansıması olan kriz, hergün ek-
meğimizi küçültmekte, aşırruza
göz koymaktadır
Uluslararası sermaye emeğe
karşı topyekün saldırıya geç-
miştir. Küreselleşme adı altında
emekçi kesimleri hedef alarak,
sömürü ve işsizlik artmakta
adalet ve eşitlik kavramları yok
edilmektedir.

YA BiZ?
IMF politikaları sonucu Libera-
lizmin tahribatına karşın, daha

iyi bir yaşam, daha adiL. daha
organize bir toplum için, tadi-
ıat yapılmak istenen Anayasa
yerine, özgürlükçü, demokratik
bir Anayasa,
Sendikalarve demekler yasasının,
Gösteri ve toplantı yürüyüşleri
yasasının,
Seçim yasasının,
Kamu personel rejimindeki ya-
saların,
Ortak çalışanlar yasasının ger-
çekleşmesi için,
Küresel saldırıya karşı küresel
direnişin örgütlenmesi için,
"Hayır başka bir yaşam ve
dünya var" demek için,
Elde ettiği kazanımlarla, müca-
deleyle beslenen, özgüveni ar-
tan örgütlülüğümüzün ortak
bir muhalefetini oluşturarak
mücadeleyi yükseltmenin za-
manı gelmedi mi?
insanca yaşamı arzulayan.
"Hak verilmez alınır" diyen, ça-
lışanların sorunlarına sahip Çı-
kan, üyelerin birimlerinde söz,
yetki, karar sahibi olması için,
fiili mücadeleyi ve örgütlenme-
sini her geçen gün geliştiren
KESK'ebağlı BESkazanımlarına
hiç kimseyi Igüdümlü sendika-
ları) ortak etmeyecektir
Sendikamız hedefini, iş kolu
barajını aşmak olarak değil, ya-
rattığı değerler ve birikimler so-
nucu hak etmiş olduğu yetkiyi
kamu emekçilerinden almak
olarak belirlemştir.
Bunun için hızla, ozveriyte. iş
yeri örgütlenmelerine önem
vermeli, ayrılıklarımız değil ay-
nılıklarımız öne çıkartılarak mü-
cadeleler bayrağını taşımaya
ihtiyaç vardır.
"Mücadele edenler hep ka-
zanarnazlar, ama kazananlar
hep mücadele edenlerdir"

Mustafa Çınar
Genel Basın Yayın Sekreteri
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YALNIZ
'-' . .DEGILSIN?

Aziz YILDIRIM
Genel Başkan

Y
eni bin yıla girdiğimiz bir

dönemde insanların da-
ha iyi bir hayat yaşama-

ları beklenirken, üretim
ve milli gelirden yoksul geniş ke-

simlere daha fazla payayrılması

gerekirken; Kapitalizm, bunun
tam tersine tüm dünyadaki mal

ve hizmet üretim süreçlerini
uluslararası sermayenin ege-

menliğine terk ederek, ekono-

mik, politik, kültürel, insani tüm
ilişkilerin kar mantığına tabi kılın-

ması anlamına gelen küreselleş-
me (globalizm) ideolojisiyle karşı-
mıza çıkıyor.

Uluslararası sermaye, artık "KÜ-

RESELliK" kavramını gündeme

getirerek, sürecin büyük ölçüde

tamamlandığını, kapitalizmin

mutlak hakimiyetinin gerçekleşti-
rildiğini vurguluyor. Sermayenin

güvenliğinin öncelik kazandığı bir
dünyaya razı olmaktan başka ça-

re yok deniyor. Yani kısaca em-
peryalizm artık, tüm dünya eko-
nomisini kontrol etmek, her ko-
şulda belirleyici olmak ve koydu-
ğu kurallara uymayanı cezalan-
dırmak gibi bir misyonla karşımı-
za çıkıyor.

Bugün dünya, Kuzey Amerika,
Batı Avrupa ve DOğU Asya gibi
dünyanın emperyalist merkezleri
arasındaki rekabetle, çokuluslu
şirketlerin arasındaki pazar kav-
gası içiçe geçmiş durumdadır.

Dünyadaki bu yeni yapılanmanın
ülkemize yansıması da doğaldır.
Çünkü dışa,' emperyalizme göbe-
ğinden bağımlı olan ülke, yıllardır
uygulanan yanlı politikalarla kay-
naklarını yerli ve yabancı serma-
yeye peşkeş çekilmek suretiyle
120 milyar dolar borç batağına itil-
miş, bankalar hortumlanmış, ka-
mu kurum ve kuruluşları teknolo-
jik olarak yenilenmemiş, adeta bi-
linçli olarak zarara sürüklenmiştir.

Yıllardır yoksul halktan, işçi ve ka-
mu çalışanları dışında diğer ke-
simlerden vergi alınmamış, dış
borçların değil ana paraları faizleri
dahi ödenmemiş, ülke cumhuri~
yer tarihinin en ağır kriziyle karşı
karşıya bırakılmıştır. Gelinen nok-
tada milyonlarca insan işini, aşını
kaybetmiştir. iktidarı da muhale-
feti de aciz duruma düşmüştür.

Ülkemizde 12 yılı aşkındır müca-
dele eden Kamu Emekçileri Sen-
dikaları Konfederasyonu (KESK)
dışında hiçbir toplum kesimi bu
yaşananlara tepki verememiştir.
Zaman zaman cereyan eden es-
naf eylemleri de örgütsüz olmala-
rı nedeniyle başarısız ve sönük
kalmıştır.

Bu yaşanan olumsuzluklar da gös-
termektedir ki; bu ülkede acilen bir
araya gelmeye, örgütlenmeye,
sendikalaşmaya ihtiyaç vardır. Bu
ihtiyaç dünden daha fazla önem
kazanmıştır.

Bizler de bu bilinçle örgütlülüğün
önemini kavrayarak, sendikalaş-
maya başladık. Önce işyerlerimiz-

de TÜM MAliYE-SEN, EMEK-SEN,
TURizM-SEN gibi sendikalar oluş-

turduk. Fakat bu yeterli olmadı,
daha büyük ve güçlü örgütlen-

mek, güçlerirnizi birleştirmek ve

örgütsüz alanları da örgütlernek

gereğinden hareketle Büro Emek-

çileri Sendikası'nı kurduk.

Sendikamız bir yandan toplusöz-

leşmeli-grevli sendika mücadele-

si verirken, bir yandan da işkolu-

muzla ilgili özlük sorunlarımızın

çözümü için emek harcadı. Kadro

tıkanıklığı konusunda verdiğimiz

mücadele tüm büro emekçileri
tarafından bilinmektedir.

Değerli büro emekçisi;
Bugüne kadar şu veya bu şekilde

sendikalı olmamış olan, aramıza
katılamayan arkadaşlarımızın ör-
gütlenmesi, bizler, sizler hepimiz
için çok önemlidir. Biz inandık, 20

Mart'ları 15-16-17-18 Haziran'ları,
1 Aralık'ları yarattik. Üye olma-

nız, üye yapmanız bize güç kata-

cak. Bize rağmen çıkarttıkları
'toplugörüşme'leri, onbinlerle
toplusözleşme'ye çevireceğiz.

sendikalar, farklı çalışma koşulla-
rında farklı sınıf ve gelişme dü-

zeylerinde ancak çıkarları ortak

olan bütün çalışanları, işçi ve

emekçileri DiN, DiL, IRK, RENK,
MEZHEP, CiNSiYET, SiYASAL DÜ-

ŞÜNCE, FELSEFiiNANÇ vs. ayrımı

yapmadan bir araya getiren ör-
gütlerdir.

SENSizBiR EKSiGiz...

KATIL DEGişTiRELİM!..



D irenilerek yaratılan de-
ğerler, ancak üzerine
yeni değerler katılarak

geliştiritir. Onbir yıllık fiili meş-
ru mücadele üzerinden kuru-
lan sendikamız, birçok olum-
suzluğu aşarak emek ve de-
mokrasi mücadelesinde hak
ettiği yeri "11 Kasım, 1 Aralık,
21-26 Mayıs Sahte Sendika
Yasasına Karşı Yürüyüş" son-
rası eylemselliklerle göster-
miştir. Yarattığımız direnişe
rağmen sahte sendika yasası
Meclis'ten onayalmış, bu süre
içerisinde ülkemizde yaprak
kımıldamazken, KESK'ingeliş-
tirdiği mücadele demokrasi
güçlerine moral kaynağı ol-
muştur. Ancak yasaya karşı
verilen mücadelede KESKyal-
nız bırakılmış, adeta seyirci
kalınmıştır. Bu süre içerisinde
elbette zorluklar ve eksiklikler
doğmuştur ancak her şeye
rağmen 11 yıllık deneyim ve
birikim ile yasayı kendi lehi-
mize çevireceğimizden kuş-
kumuz olmamalıdır.

Bir taraftan yasayla yeni süre-
ce uygun mevzilenmemizi ya-
parken, diğer yandan işkolu-
muzda bir birey bile dışarıda
bırakılmadan örgütlenmeye
hız vermeliyiz. Yasayla önü-
müze konulan barajlara, sen-
dika ve temsilcilikler arasında-
ki bağın kopartılmasına yöne-
lik yasal bakışıyerle bir edebi-
lecek şekilde örgütlenerek, iş-
yeri temsilciliklerini alarak ce-

vap vermeliyiz. Bu anlamda,
örgütlenmemizin işyeri tem-
silciliğini alacağımız kurumlar-
da yoğunlaştırılması, örgütlü-
lüğün zayıf olduğu kurumlar
ve son olarak da örgütsüz ku-
rumlara gidecek şekilde prog-
ramlar oluşturulması önemli
bir kazanım olacaktır.

Büro işkolunda 50 kurum ve
kuruluşun olduğu düşünüldü-
ğünde örgütlenme alanının
genişliği ve birçok zorlukların
olacağı düşünülmelidir. Ancak
uygun yöntemlerle bir yan-
dan sahte sendika teşhir edi-
lirken her kurum ve kuruluşta
sendikamızın varlığı hissettiri-
lerek sendikal propaganda ve
ajitasyon çalışmaları yapılma-
li, işkolu sendikacılığı tarzını
bir örgütlenme modeli olarak
önümüze koymalıyız. çıkarıla-
cak örgütlenme programları
çalışanların talepleri üzerin-
den oluşturulmalı, sendikamız
işyerlerinden doğru öznel ta-
lepleri yükselterek kreş, ser-
vis, yemek ve bunun gibi ta-
leplere taraf olmalıdır. 11yıllık
mücadelede asla vazgeçme-
diğimiz toplusözleşme ve grev
hakkının ancak toplugörüş-
meleri fiili durum yaratarak
toplusözleşmelere çevirerek
fiili mücadeleden ödün ver-
meden sendikal bürokrasinin
önüne geçecek tüzüksel ön-
lemleri alarak önümüzdeki
mücadele sürecini emekçile-
rin lehine çevirebiliriz.

(.'ıkarken. ..
ergimizin en geniş

kit mize ulaştırılması
deflenip bu yayının

~'Ürctenİnsan Güzeldir"
şianndan hareketle birlikte
yaratacağırnız üretirnlerle
zenginleşeceğlne ve
güzelleşeceğine
inanıyoruz.

MURAT IŞIK
Genel Sekreter

Kamu emekçilerinin ekono-
mik demokratik taleplerini di-
ğer emek güçleriyle birleştir-
mesi ancak sonuç alıcı olacak-
tır. Bu anlamda verilen müca-
dele mutlaka demokrasi mü-
cadelesiyle bınuşturulman ve
ülkenin demokratikleşmesine
hizmet etmelidir.

Meclis açıldıktan sonra gün-
deme gelecek Anayasa pake-
tini demokratik özgürlükçü,
toplumun ihtiyacına cevap
veren çağdaşnormlara uygun
çağdaş bir anayasa için emek
cephesinden bizler de taleple-
rimizi yükseltip taraf olmalı-
yız. Önümüzdeki döneme iliş-
kin çalışmaların başarı ile yü-
rütülmesi örgütümüzün kol-
ektif çalışma gücünü belli bir
plan dahilinde harekete geçi-
rilmesi ile mümkün olacaktır.

Dergimizin ilk sayısı çıkarken
bu alanda bir eksiği gidermiş
bulunuyoruz. Dergimizin en
geniş kitlernize ulaştırılması
hedeflenip bu yayının "Üreten
İnsan Güzeldir"şiarından hare-
ketle birlikte yaratacağımız
uretirnlerle zenginleşeceğine
ve güzelleşeceğineinanıyoruz.




















































































