ÝNSANCA YAÞAM, YARGIDA ADALET ÝSTÝYORUZ

SÜRMEDÝ KARA KIÞIN BUZU BÝLE SONSUZA KADAR
Avcýlar bir gün güvercin avlamaya çýkmýþlar. Güvercinlerin toplandýðý yere að kurmuþlar. Gel zaman
git zaman güvercinler aðýn kurulduðu, her zaman yemek yedikleri yere gelmiþler. Güvercinlerin geldiðini
gören avcýlar aðý kapatmýþlar ve güvercinlerin hepsi aðýn altýnda kalmýþ.

Güvercinler büyük bir þaþkýnlýkla ne yapacaklarýný bilmez bir halde; çýrpýnmaya, aðdan kurtulmaya
çalýþmýþlar. Ama ne fayda. Çýrpýndýkça að daha fazla dolanmaya baþlamýþ, güvercinler kanatlarýný
kýpýrdatamaz bir hale gelmiþler.
Ýçlerinden bazýlarý özgürce uçmaya duyduklarý özlemle tek baþlarýna aðdan kurtulmaya çalýþmýþlar. Ama
bu çaba da sonuç vermemiþ. Her tek baþýna kurtulma çabasý, güvercinleri daha içinden çýkýlmaz bir
duruma sokmuþ.
Güvercinler bakmýþlar, çýrpýnmayla, tek baþýna kurtulma çabasýyla durumlarý daha da kötüye gidiyor.
Kafa kafaya vermiþler. Ve hep birlikte bu durumdan nasýl kurtuluruz demiþler. Herkes farklý görüþ öne
sürmüþ, ama hepsinin dikkatini çeken, hepsinin ortak görüþü olan bir þey varmýþ.
O da her çýrpýnýþta, her uçma giriþimi olduðunda aðýn hareketlendiði, kýpýrdadýðýymýþ. O zaman demiþler,
acaba hep birlikte uçsak aðý kaldýrabilir miyiz? Ve ayný anda hep birlikte uçma kararý vermiþler. Bu
kararý da uygulayarak hepsi ayný anda uçmaya baþlamýþlar.

Bu hareketleriyle aðý kaldýrmýþlar, gökyüzünde özgürce uçmaya baþlamýþlar. Bu ortak karar ve hareketle
tutsaklýktan kurtulup uçmanýn, özgür ve baþý dik olmanýn kývancýna kavuþmuþlar.

ÝÞGÜVENCESÝZ ÝSTÝHDAMA 4/BYE VE 4/CYE HAYIR!

SORUNLARIMIZ GÝBÝ ÇÖZÜMÜ DE ORTAK
Günümüzde
kamu
emekçilerinin, iþçilerin,
iþsizlerin, emekçi kadýnlarýn
yani emeðiyle geçinen bütün
halk kesimlerinin durumu da
aða takýlan güvercinler gibi.
S i ya s i i k t i d a r l a r ý n ve
iþverenlerin emekçilere
yönelik baskýlarý, iþyerindeki
sorunlar, iþ yoðunluðu, uzun
çalýþma süreleri, esnek ve
kuralsýz çalýþtýrma,
ö rg ü t l e n m e ö n ü n d e k i
engeller bir að gibi üzerimizi
kaplamýþ durumda.
Sendika, bir anlamýyla üzerimizdeki bu aðý kaldýrma hareketidir. Sendika; tek baþýna
kurtuluþumuzun olmadýðýnýn, tek baþýna çýrpýndýkça üzerimizdeki aðýn daha fazla
dolaþtýðýnýn farkýna vararak, ortak uçma hareketidir.
Sendikamýz BES, dünya görüþü, siyasi düþüncesi, inancý, cinsiyeti, dili, derisinin rengi
ne olursa olsun tüm yargý emekçilerinin yegane örgütlenme ve mücadele merkezidir.
Ve tüm büro emekçilerine açýktýr.
Bizler yargý emekçileri olarak zabýt katibi, memur, þef, mübaþir, yazý iþleri müdürü,
hizmetli, sosyal çalýþma görevlisi, teknisyen, þoför vb. gibi farklý unvanlarda, kadrolu,
4/B, 4/C sözleþmeli olarak farklý statülerde; farklý mali ve sosyal haklara tabi olabiliriz.
Ancak bu farklýlýklar iþyerinde yaþadýðýmýz sorunlar karþýsýnda hiçbir anlam ifade etmiyor.
Her gün onlarca dosyayla sabahtan baþlayýp günün hangi saatinde biteceði belli olmayan
duruþmalarda öðlen yemeði dahi yemeyen, en temel insani ihtiyaçlarýný karþýlayamayan,
duruþmalardan sonra birikmiþ kalem iþleriyle boðuþan, saatlerce yerinden kalkmadan
bilgisayar kullanmasý nedeniyle boyun, bel fýtýðý, göz bozulmasý gibi meslek hastalýklarýna
yakalanan, görevi olmayan birçok iþ göreviymiþ gibi fiilen yaptýrýlan, hiçbir söz hakký
tanýnmadan istendiði anda yeri deðiþtirilen, tutturulan suçüstü nöbetleri karþýlýðýnda
izin veya ücret verilmeyen, her gün artan iþ yüküne raðmen düþük ücretle az zamanda
çok iþ yapmasý
beklenen zabýt
katipleri, mübaþirler,
memur ve hizmetliler,
Birçok konuda yetkili
mi yetkisiz mi olduðu
belli olmayan,
kalemlerde yaþanan
olumsuzluklarda iki
arada bir derede
kalan, iþler yolunda
gittiðinde düþüncesi

Ýþyerlerindeki yer sýkýntýsý nedeniyle oturacak yeri dahi
olmayan, duruþma salonlarýnda, kalemlerde görüþme
yapmak zorunda kalan bu nedenle mesleðinin gereklerini
yerine getirmekte zorlanan psikolog, pedagog, sosyal
çalýþmacýlar.
Yaþanan ekonomik kriz, toplumsal hayattaki bozulma,
bizlerin sosyal yaþamýný etkilediði gibi, iþ yükümüzü de
artýrýyor. Zaman zaman hizmet sunduðumuz kesimlerin
yaþadýklarý maðduriyetten kaynaklanan ve þiddete varan davranýþlara maruz kalýyoruz.
Her türlü olumsuz çalýþma koþullarýna raðmen adalet hizmetini yerine getirmeye çalýþýrken
en çok adaletsizlikle karþýlaþan bizler oluyoruz.
Bizler, yaþam biçimleri, özlemleri ve sorunlarý ortak yargý emekçileriyiz. Ayný sorunlarý,
ayný olumsuzluklarý, ayný koþullarý yaþýyor, her gün en az 8 saat, fazla mesaiyle birlikte
daha da fazla ayný ortamda birlikte çalýþýyoruz. Yaþadýðýmýz sorunlar gibi, çözümü de
ortak. Çözüm, sendi kamýzda örgütlenerek birli kte mücadele etmek.

ÖRGÜTLENEREK ÇOÐALALIM BÝRLÝKTE KARÞI DURALIM
Adalet Bakanlýðý ile Adli ve Ýdari Yargý birimleri ile Yüksek Yargý Organlarýnda, resmi verilere
göre 33.534 idari personel çalýþýyor ve bunun 13.211i, 4 ayrý sendikada örgütlü durumda.
20 binin üzerinde yargý
emekçisiyse örgütsüz. Her
3 yargý emekçisinden 1i
anayasal bir hak olan
sendikaya üye olma
h a k k ý n ý
kullanmamaktadýr. Yani
aðý kendi baþýna
kaldýrmaya çalýþmaktadýr.
Gerek statü ve unvan
bölünmüþlüðü gerekse
örgütsüzlük gücümüzü
zayýflatmaktadýr.
Bizler de, üzerimizdeki aðý
kaldýrmak için birlikte
hareket etmek, birlikte
karþý durmak zorundayýz.
Gün geçtikçe azalan alým gücümüzün yükseltilmesi, daha yüksek ücret, saðlýklý çalýþma
koþullarý, gelecek güvencesi, laik, demokratik, baðýmsýz bir ülkede barýþ ve kardeþlik
içinde adil ve refah içinde bir yaþam için, çocuklarýmýzýn geleceði için BESte birleþmeliyiz.

HAVUZ PARALARI DAÐITILSIN!

sorulmayan ama en küçük olumsuzlukta sorumlu tutulan,
iþ yoðunluðu nedeniyle asýl yapmasý gereken denetim
iþini yapamayýp günlük iþlerle uðraþan yazý iþleri
müdürleri,

ADALET HÝZMETLERÝ TAZMÝNATI ARTIRILSIN!

Çünkü:
BES, Büro Emekçileri arasýnda cinsiyet, siyasi düþünce, etnik, dinsel, mezhepsel hiçbir
ayrým gözetmeden tüm emekçilerin ortak mücadele örgütüdür.
BES, kamu iþvereninin, idarenin ve siyasi iktidarýn kontrolünde deðil, emekçilerle birlikte,
baðýmsýz sendikal mücadele yürütüyor.
BES, Ýnsanca Yaþam Ücreti, Adil bir Gelir Daðýlýmý için mücadele ediyor,
BES, Adalet Hizmetleri Tazminatýnýn arttýrýlmasý, 3717 sayýlý Kanunun yeniden düzenlenmesi
ve biriken Havuz Paralarýnýn eþit daðýtýlmasý için çalýþmalarýný sürdürüyor,
BES, 4/B, 4/C sözleþmeli, taþeron çalýþanlarýnýn kadroya alýnmasýný, ayný iþi yapanlarýn
farklý statülere bölünmesine karþý eþit iþe eþit ücreti savunuyor,
BES, Kamu emekçilerinin iþ güvencesini ortadan kaldýran Personel Rejimine karþý mücadele
ediyor,
BES, Çalýþma yaþamýnda cins ayrýncý uygulamalara, kadýna yönelik þiddete son verilmesi,
kadýn danýþma merkezlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için mücadele ediyor.
BES, Tüm kamu kurumlarýnda veya ortak mekanlarda, ücretsiz kreþ, gündüz bakýmevleri
ve ebeveyn izni için mücadele ediyor.
BES, Ek Ödemelerin emekli maaþlarýmýza yansýtýlmasýný istiyor,
BES, Ýþyerlerinde çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi ve meslek hastalýklarýna karþý önlem
alýnmasý için mücadele ediyor,
BES, Performans ve Toplam Kalite Yönetimi, Turnike, kamera, kart basma vb. çalýþanlara
yönelik denetim ve kontrol mekanizmalarýna karþý uzlaþmaz tutum alýyor.
BES, Grev ve Toplu sözleþme hakký için sabýrla ve inatla mücadeleyi örgütlüyor.

ÝNSANCA YAÞAM, GÜVENCELÝ ÝSTÝHDAM ÝÇÝN,
GREV VE TOPLU SÖZLEÞME HAKKI ÝÇÝN
YARGIDA ADALET, LAÝK BAÐIMSIZ DEMOKRATÝK TÜRKÝYE ÝÇÝN
EMEÐÝN ONURU ÝÇÝN, BARIÞ VE REFAH ÝÇÝNDE BÝR YAÞAM ÝÇÝN
TALEPLERÝMÝZÝ ELDE ETMEK ÝÇÝN
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