Dışişleri Bakanlığı Emekçisi Arkadaş:
Ekonomik, demokratik ve özlük taleplerimiz için yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye demokratikleşmeden gerçek anlamda bir toplu sözleşme ve grev hakkımızın olamayacağı bilinci ile bu
güne kadar bir yandan insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek derken bir yandan da
eşit, özgür, demokratik ve laik Türkiye mücadelemizden geri durmadık. Ülkemizde, bölgemizde
ve dünyada yaşanan savaşlara karşı her zaman barışı savunmayı bir görev bildik…

2014 Yılı Bütçesinden Hakkımızı, AKP Hükümetinden
Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz!
2010 yılında değiştirilen Dışişleri Bakanlığı’nın Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun’da yapılan
düzenlemelerde, diğer meslek gruplarıyla kıyasla başta Merkez Memurları ile Yurtdışı Sözleşmeli Personel’in (YSP) ekonomik, sosyal ve özlük haklarında, istenen ve beklenen iyileştirmeler
yapılmamış, bu meslek gruplarında çalışan emekçilerin mağduriyetleri artarak devam etmiştir.
Bu sorunların başında merkez maaşlarının iyileştirilmemesi, Ataşe Yardımcılığı atamalarındaki
kriterlerin istenilen şekilde düzenlenmemesi, fazla çalışma ücretinin alınmaması, görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılmaması, YSP’nin imzaladığı TİP Sözleşmelerinin yenilenmemesi ve bu bağlı olarak 657 sayılı yasada belirlenen pek çok hakkın hala
kullanılamaması gibi sorunlar varlığını ağırlaştırarak devam ettirmektedir.
Açlık sınırı rakamlarına yakın maaşlarla çalışan Dışişleri Bakanlığı emekçileri Ağustos ayında Memur Sen ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme ile tüm kamu emekçileri gibi daha
da yoksullaşmıştır.

•

İSTİYORUZ!

Yıl içinde kamu emekçilerine verilen yüzdelik zamların yıl ortasında vergi dilimi artışı
ile geri alınmaması,
•
Ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilerek, Dışişleri Bakanlığı emekçilerinin emekliliği
önündeki engellerin kaldırılması,
•
Konfederasyonumuzca hesaplanan yoksulluk sınırı rakamının (3,741TL ) kamuda en
düşük maaş olarak verilmesi,
•
Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
•
Uzmanlık kadrolarının 657 sayılı Kanunun 152. maddesine ilave edilerek maaşlarının
iyileştirilmesi,
•
Ataşe Yardımcılığını düzenleyen maddelerinin yeniden ele alınarak, bölge sınırlandırılmasının
kalkması, atanma kriterlerinin yumuşatılması, atama takviminin oluşturulması,
•
Kıdemli personelin, herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve keyfi şekilde çalıştıkları
birimlerden başka birimlere gönderilmesinin önlenmesi,
•
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının düzenli yapılması,
•
Servis uygulamasının genişletilerek, kaynağını bütçeden alan ve tüm memurların yararlanacağı bir düzenlemeye gidilmesi,
•
YSP’nin imzaladığı TİP Sözleşmelerinin yenilenmesi,
•
YSP’nin de diğer memurların yararlandığı sıla bileti, çocuk yardımı, eğitim yardımı vb.
yararlandırılması,
•
Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek engel durumlarına göre uygun işlerde
çalıştırılmaları,
•
Dolaylı vergi artışları ve yapılan zamlarla yoksullaşmaya karşı önlem alınması,
Siyasi düşüncelerimiz, sendikalarımız farklı olsa da, sorunlarımız aynı, taleplerimizi ancak birlikte
olursak kazanacağımız bilinci ile işyerlerimizde tek yürek olmaya, taleplerimiz için TÜM DIŞİŞLERİ
BAKANLIĞI EMEKÇİLERİNİ 19 Aralık Perşembe günü yapacağımız GREV’e davet ediyoruz.
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