
KAYBETMEK YA DA KAZANMAK
Son yıllarda iktidarlar, özellikle kamu emekçilerinin yaşamlarını

doğrudan ilgilendiren yasaları sendikalarımızı taraf görmeden IMF'nin
istemleri doğrultusunda şekillendiriyorlar.

AKP Hükümeti de iktidara geldikten sonra "bilmem kaçıncı" gözden
geçirmelerle beraber saldırı yasalarını bir bir reform kandırmacasıyla
hayata geçirmekten geri kalmıyor. Meclis genel kurulundan geçen
sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ile sonrasında da Kamu
Personel Reformu adı altındaki yasaları iş güvencemizi tehdit eden
ekmeğimize aşımıza göz diken, sosyal yaşamımızı ortadan kaldıran
yasalardan bazıları,

KAMUSAL ALANI RANTİYEYE AÇMAKTA ISRARCI OLAN
HÜKÜMET, ÇALIŞMA HAKKıMızı, ÖRGÜTLENME
HAKKıMızı, YAŞAM HAKKıMızı ELİMizDEN ALIYOR .
.i Devlette asli ve sürekli çalışanlar dışında kalan personel iş kanununa
(4857) tabi kılınarak iş güvencemiz elimizden alınmak isteniyor .
.i Norm kadro uygulaması yaygınlaştırılarak, personel sayısı azaltılacak .
.i Maaş ve ücret sistemi değiştirilecek. Orta vadede ise performansa
dayalı ücret sistemine geçilecek. Böylece ücretlerimiz işverenin keyfine
bırakılacak .
.i Esnek çalışma biçimleri uygulamasıyla daha az ücretle daha fazla
çanşacaöız .
.i Ozelleştirilecek kuruluşun faaliyet alanı ile ilgili bayilik verilmesi gibi
uygulamalarla personel sayısı azaltılacak .
.i Yemek, kreş gibi kullanılan sosyal haklar ortadan kaldırılacak

KAZANMAK içiN ÖRGÜTLENMEK
Bizler büro iş kolu alanında insanca onurlu bir yaşam, insanca

çalışma koşulları isteyen ve buna layık olduğunu bilen emekçilerin
sendikasıyız. Farklı işyerlerinde, farklı bölgelerde çalışıyoruz. Farklı
kültürleri zenginliğimiz olarak algılıyor, bünyemizde taşıyoruz. Ancak
sorunlarımız ve çözümlerimiz ortak. Bu nedenle ortak bir çatı altında
bir araya geldik. İrili ufaklı kazanımlarımız, bu ortaklığımızın bir
sonucudur. En son örnek zorunlu tasarruf birikimlerimizi zamana



yayarak yok edilmesi girişimine Konfederasyonumuz KESKve sendikamız
BES ülke çapında gösterdiği tepkiyle engelolmuştur. Bu ve benzer
haklarımız için aynı cesareti, duyarlılığı ve inancı sizinle paylaşmak
istiyoruz.

Peki, bu taleplerimiz yeterince karşılanıyor mu? Hayır.
Neden? Çünkü yeterince örgütlü değiliz.
Hükümetler harcadığımız emek ve ürettiğimiz değerler karşılığında

az ücret ödemekte, fakat daha fazla çalıştırmak istemektedirler. Nöbet,
fazla mesai yada gönüllü çalışma adı altında sosyal yaşamımız tamamen
alt üst etmek istemektedir. Güdümlü sendikaları kullanarak mücadelemize
set çekmekte, emekçilerin bütünlüğünü bozmak istemektedirler.

Bizim de haklarımızı geliştirmek, sesimizi yeterince duyurmak için
en az onlar kadar örgütlü olmamız gerekiyor. Örgütlenmek, ortak
çıkarlar temelinde, ortak hedefler için birleşrnek demektir. Bütün bunlar
için ayrım gözetmeden bir araya gelmek zorundayız. Onurlu insan
örgütlü insandır.
Biz çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmakta kararIIyız!

NEDEN BES?
Çalıştığımız işyerinde tek tek bireyler olarak yeni kazanımlar elde

etmek mümkün değildir. Büro işkolunda çalışanların ekonomik,
demokratik, sosyal ve özlük haklarının elde edilmesi mücadelesi ancak
BES içerisinde örgütlenmek ile mümkündür. İşverenlere karşı
taleplerimizin tek tek dile getirilmesi yerine, bunu tüm çalışanların
ortak söylemi haline getirip, taleplerin kazanılması mücadelesinde en
etkili araç sendikamız BES'dir.
./ BES, büro işkolunda örgütlü en etkili sendikadır .
./ BES, üyelerimizin hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmenin yanı sıra,
halkımızın ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir eğitim, sağlık, sosyal güvenlik
hizmeti alması için de çaba harcayan bir sendikadır .
./ BES demokratik bir işlevişe sahiptir. Sendikanın tüm seçim ve karar
alma süreçlerinde demokratik katılımcılık esas alınmaktadır .
./ BES memur, hizmetli ve diğer tüm çalışanların üye olabildikleri ve
yönetim kademelerinde yer alabilecekleri adresin adıdır .
./ Gelişen dayanışma kültürüyle, artık bulunduğumuz işyerinde yalnız
değiliz, binlerce tek yürek olmuş BES üyeleriyle büyük bir aileyiz. Her
türlü sorunda birbirimize destek ve güç veriyoruz.



iş GÜVENCEMiziN YOK EDiLMESiNE,
PERSONEL REFORMUNA,

TOPLAM KALiTE YÖNETiMiNE,
PERFORMANS KRiTERLERiNE,

ESNEK ÇAlıŞMAYA,
SÖZLEŞMELi PERSONEL UYGULAMASıNA,

SOSYAL HAKLARIMIZIN GASP EDiLMESiNE,
SACLIK HizMETLERiNiN PARALIOLMASıNA

TEK YÜREK HAYıR DEMEK içiN
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