
�YARGIDA ADALET ÝSTÝYORUZ� EYLEMÝMÝZ YARGILANIYOR!..

Sendikamýz BES�in 4 Eylül 2006 tarihinde yeni adli yýlýn açýlýþý nedeniyle Ýzmir Adliyesi
önünde basýn açýklamasý yaparak baþlattýðý �Yargýda Adalet Ýstiyoruz� talepli eylem, yürüyüþ kolumuzca
Manisa, Balýkesir, Bursa ve Eskiþehir illerinde yapýlan eylemlilikler ile devam ettirilmiþ, 6 Eylül 2006
tarihinde Adalet Bakanlýðý önünde yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan hazýrlandýðýmýz dosyanýn
Bakanlýða sunulmasý ile sonlandýrýlmýþtý.

Ancak, 6 Eylül sabahý Ankara Adliyesi�nin önünde toplanarak Adalet Bakanlýðý�na yürümek
isteyen yargý emekçilerine, kolluk kuvvetlerince oldukça sert müdahalelerde bulunularak eylemimiz
daðýtýlmak istenmiþ, ancak Sendikamýz BES�in kararlý duruþu sonucunda bu çaba boþa çýkarýlmýþtýr.
Ankara Adliyesi önünde yaþanan müdahale nedeniyle birçok üyemiz yaralanmýþtý. Eylemimiz Adalet
Bakanlýðý önünde, yine Sendikamýzýn kararý ile bitirilmiþti.

Sendikamýzýn bu kararlý tutumundan rahatsýz olanlarýn karþýlýðý çok gecikmedi: Aralarýnda
Genel Baþkanýmýz, Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Þube Yöneticilerimiz ve üyelerimizin
bulunduðu 16 kiþi hakkýnda 2911 sayýlý Toplantý ve Gösteri Yürüyüþleri Kanunu�nun 22. ve 23.
maddelerine istinaden dava açýlmýþtýr. Söz konusu davanýn ikinci duruþmasý, 27 Þubat 2008
tarihinde Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi�nde görülecektir.

BASKI VE CEZALAR, BES�ÝN YARGI EMEKÇÝLERÝNÝN
SORUNLARINA SAHÝP ÇIKMASINI ENGELLEYEMEYECEKTÝR!..

Sendikamýz BES, 1989 yýlýndan itibaren �kapý kulu deðil, kamu emekçisiyiz� þiarýyla kurulan
ve Konfederasyonumuz KESK�e baðlý Tüm Yargý Sen�in de içerisinde olduðu 6 sendikanýn birleþmesiyle
kurulan etkili ve güçlü bir sendikadýr.

Sendikamýz BES, �devlet memurlarý sendika kuramaz� iddiasýyla sendikalarýmýzýn mühürlendiði,
kapatma davalarýnýn açýldýðý, yönetici ve üyelerine yönelik baský, sürgün ve cezalarýn yoðun olarak
uygulandýðý dönemlere raðmen, mücadeleden ödün vermeyen, her türlü baskýya direnerek �haklarýn
yasalardan önce geldiði� düþüncesini savunan bir kültürün devamýdýr. Mücadelenin geleneðidir.

Sendikamýz BES, üyesi olan binlerce yargý emekçisinin örgütlü sesi, kaderleri 657 sayýlý
Yasanýn yanýnda bir de 2802 sayýlý Yasaya sýkýþtýrýlmýþ onbinlerce yargý emekçisinin umududur.

Davalara, baskýlara, cezalara raðmen, yargý emekçilerinin taleplerini yýlmadan savunacaðýný,
duruþma salonlarýnda da ifade eden sendikadýr BES�

Bütün Emekçilerin Sesidir BES�

YARGI ÇALIÞANLARININ YETKÝLÝ SENDÝKASIDIR BES�

KESK�e baðlý sendikalarýn, kamu çalýþanlarýnýn örgütlenmesi önündeki engelleri fiili ve meþru
mücadele anlayýþý ile bir bir kaldýrmaya baþlamasýyla birlikte, kamu çalýþanlarýnýn sendikalaþtýðý alaný
bir rant kapýsý olarak algýlayan siyasi çevreler, sendikacýlýðý bir meslek olarak anlayanlar, sendika
yönetimlerinde koltuk kaparak kendi kiþisel-kariyerist egolarýný tatmin etmeye çalýþan birey veya
küçük gruplar, farklý farklý dönemlerde �sendika� adý altýnda örgütlenmelere gitmiþlerdir. Bunu
yaparken de, BES�e birçok asýlsýz ithamda bulunmuþlar, kendilerinin ise yargý çalýþanlarýný �en iyi
þekilde� temsil ettiklerini iddia etmiþlerdir. Ancak sorun yargý emekçilerinin taleplerini tüm
zorluklara karþý ifade etmeye geldiðinde, eylem alanýna çýkmamaya özel bir gayret sarfetmiþler,
eylem kaçkýnlýðýnýn türlü bahanelerini üretmiþlerdir. Sýkýþtýkça topu taca atmýþlardýr. Þimdi
soruyoruz;

� Eylem gücü olmayan bir oluþuma sendika denilebilir mi?
� Böyle bir oluþumun bir dernekten farký nedir?

Bu sorularýn cevabýný, onbinlerce yargý emekçisinin takdirine sunuyor, mücadelemizi yargý
emekçilerinin sorunlarý çözümleninceye kadar ýsrar ve inatlý sürdüreceðimizin bilinmesini istiyoruz.
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BÜRO EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI
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6 EYLÜL�DE ÝFADE EDÝP DE YARGILANDIÐIMIZ
TALEPLERÝMÝZÝ TEKRARLIYORUZ�

� Yargý çalýþanlarýný kapsayan yeni bir yasal düzenleme yapýlmalýdýr,
� Adli yargý tazminatý günün koþullarýna uygun olarak arttýrýlmalýdýr,
� Adli yýlýn açýlýþýnda tüm yargý emekçilerine bir maaþ tutarýnda ikramiye verilmelidir,
� Fazla mesai uygulamasý gönüllülük temeline dayalý olmalý, mesai ücretleri ve servis, kreþ, yiyecek,

giyecek v.b. sosyal haklar günün koþullarýna uygun olarak arttýrýlmalýdýr,
� Yargý emekçileri arasýndaki ücret farklýlýklarý giderilmelidir,
� Yargýnýn tam anlamýyla baðýmsýzlýðý saðlanmalý, yargý çalýþanlarýna bütünlüklü bakýlarak, hakim

ve savcýlarla sýnýrlý olarak yapýlan ücret iyileþtirmelerinin yardýmcý hizmetlisinden mübaþirine,
zabýt katibinden müdürüne tüm yargý emekçilerini kapsayacak þekilde yeniden düzenlenmelidir,

� UYAP nedeniyle yaþanan sýkýntýlar giderilmeli, iþ yükü, personel eksikliði ve angarya çalýþtýrma
konularýnda somut adýmlar atýlmalýdýr,

� Kurum Ýdari Kurullarýnda Sendikamýz ve Adalet Bakanlýðý�nýn mutabakat saðladýðý konular hayata
geçirilmelidir,

� Adli Yargý Adalet Komisyonlarý demokratikleþtirilmeli sendika temsilcilerimiz çalýþanlarý temsilen
bu komisyonlarda yer almalýdýr,

� Baský, sürgün, ceza ve çalýþanýn iradesi dýþýnda keyfi olarak yapýlan atamalara derhal son verilmelidir,
� Örgütlenme önündeki tüm engeller kaldýrýlmalý, Sendikamýza tüm birimlerde sendika panolarý ve

odalarý tahsis edilmelidir,
� Ýþ güvencesini ortadan kaldýrarak, sözleþmeli veya taþeron çalýþmayý esas alan, norm kadro, toplam

kalite yönetimi, performansa dayalý ücret sistemi ve esnek çalýþmayý yasallaþtýrmayý hedefleyen
Devlet Memurlarý Kanunu Tasarýsý Taslaðý�ndan vazgeçilmelidir,

�bitmedi o kavga,
sürüyor,

ve sürecek��

Deðerli yargý emekçileri,

Sendikamýzýn çabalarý, çalýþmalarý elbette ki sadece 6 Eylül eyleminden ibaret deðildir. Yetkili
sendika olarak 2002 yýlýndan itibaren her yýl iki kez katýldýðýmýz Kurum Ýdari Kurul toplantýlarýnda
bu sorunlar sürekli ifade edilmiþ, Bakanlýk yetkililerinden ýsrarla somut çözüm için adým atýlmasý
istenmiþtir. Bu konuda sayfalarca yazýlý talep ve dosyalar verilmiþtir. Konuya sadece bu toplantýlarla
da sýnýrlý bakýlmaksýzýn baþta Adalet Bakaný Müsteþarý olmak üzere, müsteþar yardýmcýlarý ve daire
baþkanlarý ile onlarca görüþme gerçekleþtirilmiþtir. Yine T.B.M.M.�de grubu bulunan partilerin
temsilcileriyle görüþmeler yapýlmýþ, milletvekilleri aracýlýðýyla Adalet Bakaný�na soru önergeleri
verilmesi saðlanmýþtýr. Bakanlýk binasý baþta olmak üzere, adliyeler önünde onlarca basýn açýklamasý
ve farklý eylemlilikler yapýlmýþtýr. Son olarak da, 3717 sayýlý yasa ve havuz paralarý konusunda merkezi
giriþimlerde bulunulmuþtur. Taleplerimiz konusunda çalýþmalarýmýz ve ýsrarýmýz devam etmektedir.

Yargýlanan sadece 16 kiþi deðil, yargý emekçilerinin haklý mücadelesidir�

Sorunlarýmýzý görmezden gelen, haklý taleplerimiz konusunda adým atmayanlar, Sendikamýz
BES�in bu tür davalarla muhatap kalmasýndan da rahatsýz olmuyorlar elbette. Bu konuda sorumluluk
onbinlerce yargý emekçisine düþmektedir. Sorunlarýmýza, taleplerimize ve sendikamýza sahip çýkalým�
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