
AKP İktidarı dönemi, emekçilerin yaşam 
ve geçim koşullarını katlanılmaz hale 
getirmiştir. Yağma, talan, kayırmacılık, 

düşük ücretle güvencesiz ve esnek çalıştırma, 
piyasacılık, mezhepçilik, savaş, kan ve gözyaşı 
kanıksatılmaya çalışılmaktadır.

Yıllardır kentlerin en değerli yerleri yandaşlara, 
rantiyeye peşkeş çekilmetedir. Doğamız, 
yargı kararlarına ve halkın itirazlarına rağmen 
yağmalanmakta ve yaşanamaz hale getirilmektedir. 
Her deremizin ve akarsuyumuzun kaynağında artık 
bir özel şirket bulunmaktadır.

Tüm  kamu  hizmetleri  niteliksizleştirilerek  paralı 
hale getirilmekte, sermayeye devredilmektedir. 
1 TL ile başlayan sağlık katkı payları artık büyük 
çoğunluğu yoksulluğun pençesinde kıvranan 
yurttaşlarımız için ödenemez hale getirilmiştir. 
Teşvik adı altında kamusal eğitime ayrılması 
gereken bütçe payları özel okullara aktarılmaktadır.

Başta kamusal alan olmak üzere toplumsal 
hayat muhafazakarlaştırıcı yaklaşımlar 
üzerinden şekillendirilmekte, 
laiklik adına ne varsa tahrip 
edilmekte, kamusal hakları da 
içeren yurttaşlık kavramı ortadan 
kaldırılarak kul anlayışı yeniden 
diriltilmeye çalışılmaktadır.

Tüm yurttaşların kardeşliği ve eşitliği 
anlayışı, şiddetin tırmandırılmasıyla 

tahrip edilmektedir. Sorunların demokratik ve 
barışçıl yollardan çözümü yerine şiddetin esas 
alınması, savaş politikaları ve bombalı katliamlar 
yüzlerce insanımızın hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Kamu emekçilerine gelince kaynak yok 
denilirken, daha şimdiden 62 milyar doları bulan 
maliyetiyle savaşa ayrılan pay, silah tüccarlarının ve 
savaş baronlarının zenginliğine hizmet etmektedir. 

Tüm bu genel tabloya ek olarak, emeğin haklarına 
yönelik saldırılar da devam etmekte, Ülkemiz ucuz 
ve güvencesiz emek cenneti haline getirilmektedir. 
İşçilerin kıdem tazminatının fona devredilerek 
yok edilmesini kamu emekçilerinin emekli 
ikramiyesinin gaspı izleyecektir. Özel istihdam 
büroları (kiralık işçilik) emeklilik hakkını ortadan 
kaldıracağı gibi, kamu kurumları da dahil modern 
köleliğin tam anlamıyla hayat bulmasının önünü 
açacaktır. 

AKP Hükümetinin kararlılığını belirttiği konulardan 
biri de, 657 Sayılı Yasa’da yapılacak 

değişikliklerdir. Kamu kurumlarında 
görev yapan 800 bine yakın taşeron 

işçiye kadro vaadi, yerini, bir 
aldatmacayla “özel sözleşmeli 
personel”e bırakırken, kamu 
emekçilerinin iş güvencesi de 
ortadan kaldırılarak “sözleşmede 

eşitlik” hedefi güdülmektedir.

Geçtiğimiz süreçte büro 
emekçilerinin yaşam ve çalışma 
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koşulları da gözle görülür bir biçimde geriletilmiştir. 
Ücretler yandaş Memur-Sen eliyle eritilmiş, fazla 
mesai, yol ücreti, ikramiye gibi yan ödemeler 
kaldırılmış, kamu emekçilerinin ücretleri açlık 
sınırına biraz daha yaklaştırılmıştır. Kreş, yemek ve 
servis gibi sosyal haklar ise lütuf gibi sunulmaktadır. 

Görevde yükselme sınavları artık “torpil 
savaşları”na dönüşmüştür. Kamu kurumlarına 
kayırmacı atamalar, torpille yapılan alımlar, kamu 
hizmetlerinin niteliğini yerlerde süründürmektedir. 
Turnike, kamera ve performans sistemleriyle 
baskılar arttırılmış, ücret adaletsizlikleri hat 
safhaya çıkarılmıştır.

Uzun yıllardır uygulanan yoksullaştırma, 
köleleştirme ve savaş politikalarının yarattığı ya 
da yaratacağı öfkeli milyonlar, iktidarı rahatsız 

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 173 - 21 Nisan 2016
Sahibi Sendika Adına: Fikret Aslan (Genel Başkan)

Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Acar (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri)
Yönetim Yeri: Mithatpaşa Cad. No:56/5-6 Kazılay-ANKARA - Tel: 0312 425 63 79

Baskı: Mattek Matbaacılık Basın Yayın Tanıtım Tic.San.Ltd.Şti . Tel: 0.312 433 23 10

İNSANCA BİR YAŞAM, İNSANCA ÇALIŞMA KOŞULLARI VE BARIŞ İÇİN, 
İŞ, ÜCRET VE YAŞAM GÜVENCEMİZ İÇİN,

EMEĞİN HAKLARINA, DOĞAMIZA SAHİP ÇIKMAK İÇİN,
GÜVENCESİZLEŞTİRMEYE, KAYIRMACILIĞA, BASKI, SÜRGÜN,

İŞTEN ATMA VE TUTUKLAMALARA KARŞI 

SUSMADIK! SUSMAYACAĞIZ!

1 MAYIS’TA ALANLARDA OLACAĞIZ!

etmektedir. Her türlü hak mücadelesi, demokratik 
hak arayışı, her defasında şiddetle yok edilmeye 
çalışılmaktadır. KESK’e, Sendikamıza, akademis-
yenlere, gazetecilere, aydınlara, yönelik baskı, 
yıldırma ve yok etmeye dayalı faşizan politikalarla 
toplum bir bütün susturulmaya, biat etmeye 
zorlanmaktadır. Üye ve yöneticilerimize yönelik 
soruşturma, sürgün, işten atma ve tutuklamalarla 
kamu emekçilerine gözdağı verilmektedir.

Emek, barış ve demokrasi mücadelemiz 
“yasadışı”ymış gibi sunularak etkisizleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Genelgeler aracılığıyla, bedeller 
ödeyerek yarattığımız onurlu mücadelemiz esir 
edilmeye çalışılmaktadır. Bizleri, haklı ve meşru 
mücadelemizi yok etmeye çalışanlara cevabımız 
DİRENİŞ olacaktır. 

Kamu emekçileri yoksullaştırılırken, ücretleri eritilirken SUSMADIK!

Her ay yüzlerce işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybederken SUSMADIK!

Eğitim, sağlık haklarımız paralı hale getirilirken SUSMADIK!

Gençlerimiz işsizliğe mahkum edilirken SUSMADIK!

Kadınlar sokak ortasında katledilirken, tecavüze uğrarken, çocuklar cinsel istismara 
kurban edilirken SUSMADIK!

Yaşam alanlarımız, doğamız talan edilirken, rantiyeye peşkeş çekilirken SUSMADIK!

İnsanlarımız savaş politikaları yüzünden hayatını kaybederken SUSMADIK!

Emeğimiz güvencesizleştirilirken, milyonlarca emekçi açlığa ve sefalete mahkum 
edilirken SUSMADIK!

Katliamlarla yüzlerce insanımızın hayatına son verilirken SUSMADIK! SUSMAYACAĞIZ!


