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özel sayý

BÜRO EMEKCÝLERÝNE AÇIK MEKTUP
Deðerli Büro Emekçileri,
Gün geçmiyor ki; iþimize aþýmýza göz dikilmesin.
Son süreçte yeniden yapýlandýrma adý altýnda baþta Kamu Yönetimi Temel
Kanun Yasasý olmak üzere, kamu hizmetlerinin tasfiyesinin önü hukuksal olarak
açýlmaya çalýþýlmýþ ancak kamu yönetimi temel kanunun bir çok maddesi
Cumhurbaþkanýn tarafýndan veto edilmesiyle anayasal engeli aþamayacaðýný
düþünen AKP iktidarý, kamu kurumlarýnda fiili durum yaratarak baþta Eðitim,
Saðlýk, Adalet, Maliye, Sosyal Güvenlik ve diðer kurumlarda, kurum yasalarýný
reform adý altýnda yeniden düzenleme yaparak kamu yönetimi temel kanunu ile
baþaramadýklarý tasfiye sürecini, bu yöntemle aþmaya çalýþmýþ ayrýþtýrmalarla
istihdam politikalarýný alt üst etme arayýþýný sürdürmektedir. Örneðin Eðitimde
baþöðretmen, öðretmen, uzman, sözleþmeli, Maliyede memur, uzman, uzman
yardýmcýsý, þef, müdür yardýmcýsý gibi.
Neo-liberal politikalarýn ön gördüðü yýkým yasalarý ve istihdam çeliþkilerini
biz emekçilere dayatmaya çalýþmaktadýrlar.
Oysaki etkin ve ulaþýlabilir kamu hizmeti ancak demokratik bir iþleyiþle kamu
emekçilerinin söz ve karar sahibi olmasý ile mümkün olabilir. Bunun yolu da
çalýþanlarýn ekonomik, demokratik ve özlük haklarýna sahip çýkan sendikal
örgütlülüðün taraf olduðu bir yapýya kavuþmasý ile olanaklýdýr.
Ýþte bu yüzden sendikalarýn neden var olduðu, hangi sendikalarýn hak alma
mücadelesinde öne çýktýðý gerçeðini irdelemek, neden üye olayým sorusunu
yanýtlamak gerekiyor. Gelecek bizim ellerimizde þekillenecek. Çocuklarýmýza
býrakmayý düþündüðümüz onurlu insanca yaþama arzusuna giden yol birlikte
ortak hareket etmekten geçiyor. Teknolojinin sürekli geliþtiðinden, Türkiye
ekonomisinin büyüdüðünden, söz edenler bu deðerleri yaratan bizleri
görmemezlikten gelmeye devam ediyor.
Deðerli büro çalýþanlarý gelin bazý sorularýn yanýtlarýný birlikte arayalým.
Neden sendikalý olayým?
Neden BESe üye olayým?
Neden sendikalý sorusunun yanýtýný her þeyden önce örgütlü olma, örgütlü
hak arama bilincinin açýða çýkartýldýðý adres olarak algýlamak, deðerlendirmek
mümkündür.
Örgütlü olduðumuzda neler kazanýrýz? Toplumda yaygýn olan bir elin nesi var
iki elin sesi var özdeyiþinde olduðu gibi örgütlülükte ses var, hayat var, kazaným
var, güç var.
Bu gücün büro emekçilerinin taleplerinin gerçekleþmesine sunacaðý katký
var.
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Bu gücün emek ve demokrasi mücadelesine, kan taþýyacaðý gerçeði var.
Bu gücün insan onuruna yaraþýr, insanca yaþanabilecek bir ücrete dönüþmesi
var.
Bu gücün iþimize ekmeðimize ve geleceðimize sahip çýkma gerçeði var.
Bu gücün Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnda gelecek ile ilgili belirsizliklere, yapay
ayrýþmalara, farklý ücret uygulamalarýna, Adalet Bakanlýðýnda suçüstü nöbet
ücretlerinin budanmamasýna, 40+40lardan mahrum býrakýlýp 657de tabi olup
2802ye göre cezalandýrýlmalarýna, Ýçiþleri Bakanlýðýnda ek ücret uygulamasýnýn
olmamasýna, SGKlarda görev yapan G.Ý.H. sýnýfýnýn ek ödemelerin yükseltilmesine
hizmet etmesi var.
Ýþ güvencemizin esnetilmesi, ücret adaletsizliði, kadrolaþma, sosyal haklarýn
budanmasýnýn önüne geçmek gerekiyor.
Gelin bunlarý beraber yapalým.
BES, güzellikleri bünyesinde barýndýrmayý, kamu çalýþanlarýnýn sorunlarýna,
taleplerine sahip çýkmayý kendisine ilke edinen, eþitliði, adaleti ve çalýþma barýþýný
savunan milliyetçilik, mezhepçilik, ýrkçýlýk üzerinden örgütlenme anlayýþýný reddeden,
emekçilerin birliðini ve kardeþliðini savunan demokratik bir emek örgütüdür.
BES, ülkemizde yaþanan tüm sorunlar karþýsýnda demokratik ve örgütlü
toplumun yaratýlmasý için çaba sarf eder.
BES, büro iþ kolunda çalýþan tüm emekçilerin onurlu ve güçlü örgütüdür.
BES fiili ve meþru mücadele sürecinden gelmektedir. Büro emekçilerinin haklý
ve meþru talepleri için onlarca bedel ödemiþ ve kazanýmlar elde etmiþtir. BES
iþveren güdümünde kurulan sarý sendikalardan deðildir.
BES örgüt içi demokrasiyi gerçekleþtirerek, tüm üyelerinin söz, yetki ve karar
sahibi olmasýný saðlar.
BES, üyelerinin yaptýklarý iþe harcadýðý emeðe insanlýk onuruna yakýþýr þekilde
yaþamalarýný saðlayacak, adaletli bir ücret almalarýný amaçlar.
Ülkemiz üzerinde IMFnin istemleri doðrultusunda uygulanan ekonomik ve
siyasal politikalar, sosyal yaþamýmýzda, çalýþma yaþamýmýzda sýkýntýlý bir süreci
bize dayatmaya devam ediyor.
BES, emekçilere dayatýlan yoksullaþma, yozlaþtýrma, köleleþtirme, teslim alma
ve örgütsüzleþtirme dayatmalarýna karþý büro emekçilerinin ekonomik, demokratik
mücadele gücü ve birliðidir.
 Sensizlikten kalan acý gerçekleri sýralamaya çalýþtýk.
Dünyayý güzellik kurtaracak, bir insaný sevmekle baþlayacak her þey
Gelin bunlarý beraber yapalým.
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BES, BÜRO EMEKÇÝLERÝNÝN TEK UMUDUDUR
UMUDU BÜYÜTELÝM, BESTE ÖÐRÜTLENELÝM
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