ÝNSANCA YAÞAM, ÝÞGÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM!

?

ü Her geçen gün, tüm kazanýlmýþ haklarýmýz ÝMF patentli yýkým yasalarýyla ortadan kaldýrýlýyor.
ü Ýnsanca yaþama dair bütün kazanýmlarýmýz, bu halka, bu topluma, fazla görülüyor ve Özelleþtirme
adý altýnda sermaye çevrelerine kar olarak sunuluyor.
ü Ýktidarýn Özelleþtirme vaatleriyle, tam da ülkeyi nasýl cennete çevireceðini söylediði bir
sýrada, onbinlerce yurttaþýmýz iþlerinden atýlýyor, yaþamlarý cehenneme çeviriliyor.
ü Eðitim, Saðlýk ve Sosyal Güvenlik hakký baþta olmak üzere, tüm Kamusal Hizmetler paralý hale
getiriliyor ve parasý olana nitelikli yaþam, parasý olmayana gayri insani yaþam koþullarý reva
görülüyor.
ü Yolsuzluk, yoksulluk, iþsizlik ve açlýkla toplumu teslim alma politikalarý tüm Emekçi
kesimlere dayatýlýyor.
ü Ülkemizin yeraltý/yerüstü zenginlikleri; çocuklarýmýzýn geleceði, halkýmýzýn mutluluðu için deðil,
bir avuç sermayedarýn çýkarlarý için kullanýlýyor.
ü Mevcut nüfusumuzun beþ katýný besleyebilecek doðal kaynaklara sahip olan ülkemiz;
yoksullukta, sefalette, iþsizlikte, yozlaþmada ve baðýmlýlýkta dünyanýn en ileri ülkeleri
arasýna katýlýyor.
ü Bir tarým ülkesi olan ülkemizin; kendi topraklarýnda fýndýk, tütün, þekerpancarý ve üzüm baþta
olmak üzere çeþitli tarým ürünlerini ekememesi için uluslararasý güçler tarafýndan kotalar konuluyor.
ü Dolaylý vergilerle yoksul halk kesimleri soyuluyor. Sermaye korunuyor. Tüyü bitmemiþ
yetimlerin hakký Özelleþtirmelerle, yerli ve yabancý sermaye çevrelerine peþkeþ çekiliyor.
ü IMF talimatlarý üzerine, tüm Kamu Kurum ve Kuruluþlarý ve en temel Kamu Hizmetleri Özelleþtirme
kapsamýna alýnýyor.
ü Kamu Emekçilerinin Ýþgüvencesi ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlýyor. Kamu Emekçileri;
öncelikle Sözleþmeli Statüye geçirilip, ardýndan Kamuda Personel Fazlalýðý Var söyleminin
arkasýna saklanýlarak tasfiye edilmek isteniyor.
ü Kamu iþyerlerinde giderek 4/B, 4/C vb. statülerde Ýþgüvencesi olmayan istihdam biçimleri
yaygýnlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor.
ü SEKAdan TEKELe tüm Kamu Kurum ve Kuruluþlarý birer birer satýlýyor, buna karþý TEKEL
iþçileri Ankarada kýþýn en soðuk zamanýnda aylarca sokak ortasýnda direniyor.
PEKÝ SIRANIN SÝZE GELMEKTE OLDUÐUNUN
FARKINDA MISINIZ?

ü IMFnin talimatlarý üzerine; Adalet Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý (ÇSGB),
Ýçiþleri, Dýþiþleri ve Maliye Bakanlýklarýnda, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnda (GÝB) Sosyal
Güvenlik Kurumu Baþkanlýðýnda (SGK), Devlet Malzeme Ofisinde (DMO), Türkiye Ýstatistik
Kurumunda (TÜÝK), Türkiye Ýþ Kurumunda (ÝÞKUR), Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel
Müdürlüðünde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðýnda ve adýný sayamadýðýmýz onlarca
Kamu Kurum ve Kuruluþunda çalýþan onbinlerce Kamu Emekçisinin gereksiz olduðu ve
gereksiz yere maaþ aldýðý, bu ülkenin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný tarafýndan
kamuoyuna açýklanýyor.

TOPLU SÖZLEÞME VE GREV HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!

ü Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn oluþturulmasýyla birlikte Maliye Bakanlýðýnda ve Gelir Ýdaresi
Baþkanlýðýnda (GÝB) yaratýlan suni ayrým, bu kurumlarda çalýþan Büro Emekçilerini çok olumsuz
etkiliyor. Bu kurumlarda dahil olmak üzere giderek tüm Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnda
yaygýnlaþtýrýlmakta olan Ýþgüvencesiz Ýstihdam (4/B, 4/C vb.) biçimleri ve Memur - Uzman
ayrýmýnýn oluþturulmasý, ayný iþi yapan Emekçiler arasýndaki Ücret Farklýlýklarýnýn yaratýlmasý,
esasen, Emekçileri bölmek, karþý karþýya getirmek ve birlikte mücadele etmelerinin önünü
kesmek için hayata geçiriliyor.
ü 5510 sayýlý Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý kanunuyla kazanýlmýþ haklarýmýz
ortadan kaldýrýlýyor. Tüm teþhis ve tedavi süreçleri paralý hale getiriliyor. Bu ülkede yaþayan
herkes; çocuklarýmýz, 65 yaþýnda Mezarda Emekliliðe mahkum ediliyor. Geleceðimiz
ipotek altýna alýnýyor. Emeklilik hakký artýk bir hayal haline getiriliyor.
ü Kamu Personel Rejimi Reformu diye AKP kadrolarýnýn dillendirdiði çalýþma, aslýnda, Kamu
Emekçilerinin Ýþgüvencesini ortadan kaldýrmayý amaçlýyor. Sözleþmeli Personel uygulamasýyla,
tüm Kamu Emekçilerinin Esnek ve Kuralsýz Çalýþtýrma, Performansa Dayalý Ücretlendirme vb.
ile karþý karþýya kalmasý saðlanmaya çalýþýlýyor.
ü Yargý Emekçilerinin, ekonomik, sosyal ve özlük haklarýnýn geliþtirilmesi, servis, kreþ,
yemek ve lojman gibi haklardan yararlanmasýnýn saðlanmasý yerine, 3717 sayýlý Yasada
tarif edildiði üzere bire bir Yargý Emekçileri tarafýndan varedilen Havuz Paralarýna el
konulmaya çalýþýlýyor. Bu paralarýn IMFnin borç faizlerine aktarýlabilmesi için aylardýr
birikmiþ ve birikmekte olan trilyonlarca lira Yargý Emekçilerine daðýtýl(a)mýyor.
ü Ýþkolumuzdaki Adalet Bakanlýðý ve Sosyal Güvenlik Kurumu Baþkanlýðý da dahil olmak üzere;
daha nice Kamu Kurum ve Kuruluþunda çalýþan Kamu Emekçilerinin iþ yükünü azaltmak,
yurttaþlarýmýza daha nitelikli ve kaliteli, daha ulaþýlabilir Kamusal Hizmet sunumunun
saðlanabilmesi için, yeni Kadrolu Ýþgüvenceli personel istihdamý yerine, tüm Kamu Kurum
ve Kuruluþlarýnda git gide 4/B ve 4/C gibi Ýþgüvencesiz Ýstihdam biçimleri yaygýnlaþtýrýlýyor ve
Performans Esaslý Yönetim Modeli uygulamalarýyla Kamu Emekçileri karþý karþýya
getirilmeye çalýþýlýyor.
ü Kamu Kurum ve Kuruluþlarýna ait binalarýn büyük bir çoðunluðunda saðlýklý çalýþma ve
hizmet üretme olanaðý saðlanmýyor, çalýþanlara gerekli olan malzemeler ve demirbaþlar
bütçe ödenekleri gerekçe gösterilerek temin edilmiyor. Yemekhane, servis, kreþ, lojman,
dinlenme vb. sosyal haklar ve tesisler bir bir ortadan kaldýrýlýyor. Tam da bu sýrada yeniden
yapýlandýrýlan tüm Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnýn kapýlarýna, koridorlarýna, süslü levhalarla,
Toplam Kalite Masallarýný anlatan tabelalar asýlýyor.
ü 5793 sayýlý yasaya Eþit Ýþe Eþit Ücret Kanunu diyen AKP iktidarý; Kamu Emekçileri arasýndaki
ücret adaletini saðlamak bir yana dursun, daha
da derin bir ücret uçurumu yaratýyor. Ayný iþi
1998
yapan Kamu Emekçileri arasýndaki ücret farklýlýklarýný görmezden geliyor, artýrýyor. Bu yöntemle
Kamu Emekçilerini ve Kamu Emekçilerinin Mücadele örgütlerini zaafa uðratmaya çalýþýyor.
ü AKP Ýktidarý; IMFnin talimatlarý üzerine hayata geçirdiði Sosyal Yýkým Yasalarýyla tüm
toplumsal kesimleri, iþsizliðe, yoksulluða, sefalete, yozlaþmaya, güvencesiz çalýþmaya,
sýnýrsýz sömürüye, geleceksizliðe ve modern köleliðe mahkum ediyor.

ELBETTE KÝ TÜM BUNLARIN FARKINDASINIZ!
ÖYLEYSE
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BESTE ÖRGÜTLENELÝM!
BES Büro Emekçileri Sendikasý - Özel Sayý - 86 19 Mart 2010
Sahibi Sendika Adýna Osman Biçer Genel Baþkan  Yazý Ýþleri Müdürü  Musa Sever Genel Basýn Yayýn Halkla Ýliþkiler
Sosyal ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri  Yönetim Yeri: Meþrutiyet Caddesi No. 31/4 Kýzýlay - Ankara
Tel 0.312 425 63 79 -425 65 06 -425 62 08-425 63 21 -425 61 82  Web: www.bes.org.tr  e-mail: bes@bes.org.tr
Baský Mattek Matbaacýlýk Basým Yayýn Tanýtým  Tic. San. Ltd. Þti. G.M.K. Bulvarý 83 / 23 - 32 Maltepe / Ankara
Tel:0.312 229 15 02 pbx  e-mail:mattekmatbaa@yahoo.com

