
Ekonomide kriz çanları hızla yükselip, zam üstüne 
zamlarla her geçen gün yaşama koşullarımız 
kötüleşiyor, türlü adlar altında alınan vergilerle 
satın alma gücümüz düşerken, hayat pahalılığı 
artıyor reel ücretlerimiz gün be gün eriyor. 
İnsanca bir yaşam için hak ettiğimiz ücret 
talebimize gelince yetersiz denen ülke kaynakları, 
çalışanların istediklerinin binlerce katı içeride ve 
dışarıdaki savaş harcamaları ve patronlara yönelik 
vergi afları ile  teşvik paketlerine ayrılıyor.
Her geçen gün daha merkezileşip otoriterleşen 
kamu yönetiminde, çalışma koşullarımız ve 
özlük haklarımız hükümet yetkililerinin, bakanlık 
bürokratları ve ya kurum amirlerinin tek taraflı 
dayatmalarıyla keyfi bir şekilde belirleniyor. 
İşyerlerimizdeki terfiler liyakata göre değil; 
işverene ve onun siyasal tercihlerine göre sadakate 
dayalı bir şekilde yapılıyor. 
Eğitim ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere 
kamusal hizmetlerin tümünde sermaye hâkimiyeti 
artırılıp, sosyal devlet tasfiye ediliyor.
Hizmet alımları, taşeronlaştırma uygulamaları ve 
sözleşmeli derken çalışma koşullarımız her geçen 
gün daha da esnek ve güvencesiz hale getiriliyor.
İstatistik oyunlarla gizlenmeye çalışılsa da 
yaşadığımız gerçek işsizlik çocuklarımız için bir 
geleceksizlik kâbusu olarak üzerimize çöküyor. 

İNSANCA YAŞAMAK HER GEÇEN GÜN 
DAHA DA ZORLAŞIYOR…

Sadece kendimiz değil çocuklarımız 
için de insana yakışır bir şekilde 

yaşamak her gün biraz daha 
zorlaşıyor. 

TÜM BUNLAR KADER DEĞİL, 
BAŞKA BİR YOL MÜMKÜN!
Artık kendi kendimize şikâyet 

etme zamanı değil. Sürekli 
olumsuzluklardan, geçim 

sıkıntısından, işyerlerinde amirlerin 
keyfi uygulamalarından yakınıp 

durduk. 
Şimdi yakınma değil, haklarımız için 

mücadele zamanı.
Şimdi yalnız kalma değil birlikte olma 

zamanı
ŞİMDİ ÖRGÜTLENME ZAMANI!

“Biz çocuklarımıza onurlu bir 
gelecek bırakacağız” sözümüzü 

unutmadan, yılmadan, biat etmeden 
örgütlü topluma ve özgür bireye olan 

inancımızla
BİRLİK OLUP GÜÇLÜ DURMA ve

OMUZA OMUZA MÜCADELE ETME 
ZAMANI

Güvenceli İş ve 
Güvenceli Gelecek,  

İnsanca Bir Yaşam, Laik ve 
Demokratik, Barış İçinde Bir Ülke 

İçin; 

Çocuklarımızı Karanlığa Mahkum 
Etmek İsteyenlere Karşı Çıkmalı,
Haklarımız ve Özgürlüğümüz İçin
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TÜM BEL-SEN’de Birleşmeli
Kendi Kişisel İkballeri İçin 

Bizleri Bölenlere
Artık Yeter Demeliyiz.



Güvenceli İş Güvenceli Gelecek İçin; 
İşimiz, emeğimiz ve geleceğimiz hakkında her türlü 
karar verme yetkisini tek taraflı belirlemek isteyen 
işverene ve işbirlikçilerine karşı güvenceli iş güvenceli 
gelecek için TÜM BEL-SEN’de örgütlenmeliyiz. 
Grevli Toplu Sözleşmeli Sendika Hakkı İçin;
Toplu Sözleşmesiz Sendika, Sendikasız Demokrasi 
Olmaz” diyerek kurulup Cumhuriyet tarihinde kamu 
emekçileri adına ilk toplu sözleşmeyi imzalayan 
Sendikamız TÜM BEL-SEN, 1990 yılından bu yana 
örgütlü olduğu işyerlerinde toplu sözleşme imzalayarak 
üyelerine ekonomik, demokratik ve sosyal haklar 
kazandırmaktadır.
İşveren ve devlet güdümlü anlayışların ve Sayıştay’ın 
zimmet kararlarının bu haklarımızı elimizden alma 
girişimlerine karşı;  kazanılmış haklarımızı korumak 
ve daha da geliştirerek geleceğe taşımak için TÜM 
BEL-SEN’de birleşerek, fiili demokratik mücadeleyi 
sürdürmeliyiz.

Yalnızlaştırma Girişimlerine Karşı Dayanışmayı 
Büyütmek İçin;
AKP ve Saray rejiminin hukuksuz bir şekilde bir KHK 
ile bir gecede işinden atarak açlığa mahkum etmek 
istediği binlerce üyemizin hakkını savunmak sadece 
onların değil hepimizin iş ve yaşam güvencesinin 
savunmak anlayışıyla TÜM BEL-SEN’de örgütlenerek 
emekçilerin en önemli mücadele aracı dayanışmayı 
büyütmeliyiz. 

Kadrolaşmalara, Kayırmacılığa, Ayrımcılığa Dur 
Demek İçin; 
Liyakata, eğitime, emeğe göre değil “sadakata”, 
partizanlığa göre yapılan kadrolaşmaya, baskılara, 
mobinge, şiddet ve tacizlere dur demek için; işten 
atılan, ihraç edilen arkadaşlarımızın işe iadeleri için; 
sürgünlere, haksız, hukuksuz cezalara dur demek için 
TÜM BEL-SEN’de örgütlenmeliyiz.
İnsanca Ücret ve Çalışma Koşulları İçin;
Tüm kamu emekçilerine enflasyonun üstünde ek 
zam talebimiz için; herkese 3600 ek gösterge hakkı 
için; güvenceli iş güvenceli gelecek için TÜM BEL-
SEN’de örgütlenerek emekçilerin birliğini ve gücünü 
göstermeliyiz

İtfaiye ve Zabıta Emekçilerinin Hakları İçin; 
İtfaiye ve zabıta meslekleri ayrı birer hizmet sınıfı 
olarak tanımlanarak emekçilerin hak ettikleri ücret ve 
tazminatları almaları, maktu mesai ücretleri ve diğer 
ek ödemelerin maaşlara ilave edilmesi ve fiili hizmet 
zammının ayrımsız bir biçimde bütün itfaiyecilere 
ve zabıtalara uygulanması için TÜM BEL-SEN’de 
örgütlenmeliyiz.
Emekten Yana, Bağımsız Gerçek Bir Sendika İçin; 
Şovenizm, ırkçılık ve ötekileştirme politikaları üzerinden 
kendilerini var etmeye çalışan sözde sendikaların biz 
kamu emekçilerini bölüp parçalayıp iktidar için kolay 
lokma haline getirme girişimlerine karşı ortak paydamız 
olan EMEKÇİ kimliğimizle daha güçlü ve birlik halinde 
durmalı; emek, demokrasi, barış, kardeşlik ve insanlık 
değerlerinin vazgeçilmez savunucusu TÜM BEL-
SEN’de güçlerimizi birleştirmeliyiz. 

Barış İçinde Kardeşçe Yaşamak İçin;
Savaşlara karşı barışı, şovenizme karşı kardeşliği, 
sömürüye karşı emeğin özgürleşmesini haykırmak 
için örgütlenmeliyiz. Barışın, kardeşliğin, işin emeğin 
savunucusu TÜM BEL-SEN’de örgütlenmeliyiz.
Kadınlara Yönelik Ayrımcılığa Son Vermek İçin;
Kadınların emeğinin daha görünür hale gelmesi, kreş 
hakkının yaygınlaştırılması ve kadınların maruz kaldığı 
mobing ve her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmesi 
için TÜM BEL-SEN’de örgütleniyoruz.
Laik ve Demokratik Bir Ülke için;
Eğitimden sağlığa, basın yayından kamu hizmetlerine 
mahallemizde ve sokaktaki yaşantımıza kadar yani 
yaşamın tüm alanlarında laik demokratik ve özgürlükçü 
bir Cumhuriyetin değerlerinin hakim olması ve 
yaşatılması için bu değerlerin savunucusu TÜM BEL-
SEN’de güçlerimizi birleştirmeliyiz.
Hak, Hukuk, Adalet İçin;
Bugün maalesef ki ülkemizde hukuk güvenliğinden söz 
etmek mümkün değil. Hukuk güvenliğinin olmadığı 
yerde toplumda yarınlara ilişkin kaygı artar. Ülkemizde 
gerçek bir adalet ve herkes için eşit ve tarafsız yargı için 
TÜM BEL-SEN’de örgütlenmeliyiz. 
Demokratik Kentlerde Çağdaş ve Özgür Yurttaşlar 
Olarak Yaşamak İçin;
Demokrasinin beşiği olarak kabul edilen yerel 
yönetimlerde başta emekçiler olmak üzere, toplumun 
bütün kesimlerinin söz ve karar hakkına sahip olduğu, 
özgür, çağdaş ve demokratik bir yaşam için TÜM BEL- 
SEN’de birleşmeliyiz.


