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DAYANIÞMAYI BÜYÜTELÝM!
HAKLARIMIZA SAHÝP ÇIKALIM!

Simit alýn, çiçek alýn, ciklet alýn, ekonomiye can verin 2010 yýlý Memur Maaþ
Zammý %2.5 + %2.5! Maaþlarýmýza yapýlan zamlarla baþka bir þey almak mümkün mü?
Krizden çýkýþ kampanyalarý ile halkla adeta dalga geçiliyor, elektrik, su, doðalgaz, ulaþým
gibi temel tüketim maddelerine % 100leri aþan zamlar yapýlýyor, ek vergilerle krizin faturasý
halkýn, yoksullarýn ve emekçilerin sýrtýna yýkýlýyor.
Bütçenin gelir hanesini oluþturan vergileri ödeyen halktan, kamu iþçi ve emekçilerinden,
esnaftan, toplumun eðitiminden, saðlýðýndan, sosyal güvenliðinden kesilen kaynaklar; kredi
ve teþviklerle sermayenin kasasýna aktarýlýyor.

HERKESE SAÐLIK, GÜVENLÝ GELECEK!
Muayene ücretlerinin %650 artmasý, ilaç katýlým paylarý, özel hastane ücretleri ile saðlýk
hizmetleri ulaþýlamaz hale getirildi. Domuz gribinden yaþanan ölümler saðlýkta dönüþüm
masalýnýn sonunu gösteriyor! Oysa saðlýk hizmeti temel bir hak olarak eþit, ücretsiz, nitelikli
ve koþulsuz bir biçimde her vatandaþa sunulmasý gereken sosyal devletin en temel
görevlerindendir
Yýllardýr uygulanan politikalarla, iþsizlik, yoksulluk ve gelir adaletsizliðindeki uçurum giderek
büyümüþtür. Kamu hizmetlerinde sözde reform çalýþmalarý ile çalýþma hayatý git gide çekilmez
hale getirilmiþtir. Baþta Eðitim, Saðlýk, Sosyal Güvenlik, Maliye, GÝB, SGK, Nüfus, Adalet olmak
üzere kamu hizmeti veren kurumlar birer þirket, hizmet alanlar, öðrenciler, hastalar, sigortalýlar,
mükellefler, davalýlar, davacýlar yani tüm yurttaþlar ise git gide birer müþteri haline
getirilmektedir.

YETERLÝ SAYIDA KADROLU ÝÞGÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM!
ADÝL VE ÝNSANCA YAÞAM ÜCRETÝ!
EÞÝT ÝÞE EÞÝT ÜCRET!
VERGÝDE, YARGIDA ADALET!
Kamuda yýllardýr emekli olan personelin yerine yeni personel alýnmamakta, dört kiþinin
yaptýðý iþ, bir kiþiye yaptýrýlmaktadýr. Ýþ yükü ve iþ yoðunluðu, görevde yükselmenin önündeki
engeller, hak gasplarý ve adaletsiz uygulamalar gelecek kaygýsýný da beraberinde getirmektedir.
Etkin bir Kamu Ýdaresi, adil bir vergi sistemiyle, çalýþanlarýn gelecek kaygýsý taþýmadýðý,
adil ve insan onuruna yaraþýr bir ücret ve saðlýklý çalýþma ortamý ile mümkündür.
Siyasi iktidar bilmelidir ki; Kamu Emekçilerine, öðlen yemeði süresinde ve akþam
saatlerinde, Cumartesi, Pazar ve Bayram Tatili günlerinde fazla mesai yaptýrarak mevcut iþ
yükünü çözemez, nitelikli kamu hizmeti veremezsiniz.
Ýlk ve acilen yapýlmasý gereken iþ % 40 eksik olan personel açýðýnýn yeni ve kadrolu,
iþgüvenceli personel istihdamýyla giderilmesidir. Bu anlamda iþgüvencesi olmayan 4/B ve
4/Cli tüm personelin acilen Kadroya alýnmasý da saðlanmalýdýr.
Siyasi iktidarlar tarafýndan ayný adli, idari, mali ve cezai sorumluluða sahip olan Kamu
Emekçileri arasýnda uzman olan / olmayan, kadrolu / sözleþmeli vb. ayrýmlar
üzerinden yaratýlan ücret adaletsizliði derhal giderilmelidir.

GÜCÜMÜZ BÝRLÝÐÝMÝZDÝR, GÜÇLERÝMÝZÝ BÝRLEÞTÝRELÝM!

Çalýþanlarý kendilerine ve birbirlerini denetlettiren; Turnikelere, Kamera ve Kart sistemlerine,
giriþ çýkýþlarý kontrol edilerek Kamu Emekçilerini Çaðdaþ Köleler haline getiren Performans
Esaslý Yönetim Biçimine derhal son verilmelidir. Çünkü Kamu Emekçilerinin talebi, kendilerini
köleleþtirecek, birbirleriyle rekabete zorlayacak Performans Ücreti deðil, Toplu Sözleþme ile
belirlenen Ýnsanca Yaþam Ücreti, Saðlýklý Çalýþma Koþullarý ve hak ihlallerinin olmadýðý
demokratik, adil bir toplumsal yaþamdýr.

ÖRGÜTLENELÝM, BÝRLEÞELÝM, MÜCADELEYÝ BÜYÜTELÝM!
Çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi, baðýmsýz, demokratik ve laik bir ülkede, bir arada, barýþ
içinde, kardeþçe yaþam koþullarýnýn oluþturulmasý için temel hak ve özgürlükler mücadelesini,
Toplu Sözleþme ve Grev Mücadelesini yükseltmek sendikamýzýn en temel görevidir. Büro Emekçileri
Sendikasý olarak tüm Büro Emekçilerini, kararlýlýðýn, inancýn, fiili ve meþru mücadele hattýnýn
en belirgin adresi olan Büro Emekçileri Sendikasýnda örgütlenmeye çaðýrýyoruz.

BÜRO EMEKÇÝLERÝ OLARAK
HAKLARIMIZ VE ÇOCUKLARIMIZIN GELECEÐÝ ÝÇÝN
3 %2.5+%2.5 sefalet zamlarý deðil, ücrette adalet, insanca yaþanacak temel ücret ve saðlýklý
çalýþma koþullarý için,
3 Ek Ödemelerin emekli maaþýna yansýyacak þekilde yeniden düzenlenmesi için,
3 Ýþyükünün azaltýlmasý amacýyla personel açýðýnýn yeni, kadrolu, iþgüvenceli istihdamla
giderilmesi, iþgüvencesiz olarak çalýþtýrýlan tüm personelin, 4/B ve 4/Clilerin kadroya alýnmasý
için,
3 Bizleri Çaðdaþ Köleler haline getiren, rekabeti körükleyen, dayanýþmayý zayýflatan
Performans Yönetimi uygulamalarýnýn derhal durdurulmasý için,
3 KEY hesaplarýnda biriken paralarýmýzýn hemen ödenmesi için,
3 VHKÝ kadrolarýnýn fiilen bilgisayar kullanan tüm Kamu Emekçilerine sýnavsýz verilmesi, kadro,
atama ve yer deðiþtirme gibi özlük sorunlarýmýzýn çözümü için,
3 Kadrolaþmaya karþý, liyakat esasýna göre atama ve görevlendirme için,
3 Temel tüketim maddelerinden vergi alýnmamasý, herkesten kazancýna göre vergi alýnmasý,
servet vergisi düzenlenmesi ve VERGÝDE ADALET için,
3 Saðlýkta katýlým payý adý altýnda alýnan muayene ücretleri ve ilaç katýlým paylarýnýn sona
erdirilmesi ve bakmakla yükümlü olduðumuz aile fertleri için ilave olarak saðlýk primi
ödenmesine yönelik yasal düzenlemenin durdurulmasý için,
3 Ödediðimiz vergilerin tüm yurttaþlarýmýza eþit, ücretsiz ve nitelikli Eðitim, Saðlýk ve Sosyal
Güvenlik hizmeti olarak dönmesi için,
3 Toplu Görüþme deðil, TOPLU SÖZLEÞME için,

25 KASIMDA GREVDEYÝZ.
GÜCÜMÜZ BÝRLÝÐÝMÝZDEN GELÝR!
GÜÇLERÝMÝZÝ BÝRLEÞTÝRELÝM!
HAKSIZLIKLARA KARÞI
HAKLI TALEPLERÝMÝZ ÝÇÝN
HEPBÝRLÝKTE MÜCADELEYÝ YÜKSELTELÝM!
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