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İŞKUR Emekçisi Arkadaş:
Ekonomik, demokratik ve özlük taleplerimiz için yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye de-
mokratikleşmeden 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!

Türkiye İş Kurumu’nda İş ve Meslek Danışmanlarının işe alınması ile birlikte başlayan ye-
niden yapılanma, eski ile yeninin doğru bir şekilde kurgulanmadığı için kurumda ciddi 
bir kaosa neden olmuştur. İptal edilen kadrolar, siyasi kadromaşma, güvencesiz çalışma, 
ücret adaletsizliği, geçice görevlendirmeler, çalışanlar araında yaratılan suni ayrımlar her 
geçen gün çözülmesi zorlaşan bir düğüme doğru gitmektedir. Son olarak güvencesiz 
çalışan İMD’lerin kadroya geçişlerinde yaşanan kaotik durum çalışanlara bu kadarına da 
pes dedirtmiştir. Ya güvencesiz çalışacaksın, ya da gelirinin bir kısmından vaz geçeceksin 
paradoksu çalışanlara dayatılmaktadır.
BES olarak ayrımcılığa, eşitsizliğe, itibarsızlaştırmaya, itilip kakılmaya, il içi ve il dışı rotasyon-
lara, istihdamdaki belirsizliklere karşı İŞKUR emekçilerinin onurlu sesi olduk, bundan sonra 
da olmaya devam edeceğiz.

İSTİYORUZ!
• Yıl içinde kamu emekçilerine verilen yüzdelik zamların yıl ortasında vergi dilimi 

artışı ile geri alınmaması,
• Ek ödemelerin emekli aylığına dâhil edilerek, İŞKUR emekçilerinin emekliliği önündeki 

engellerin kaldırılması,
• Konfederasyonumuzca hesaplanan yoksulluk sınırı rakamının (3,741TL ) kamuda en 

düşük maaş olarak verilmesi,
• İŞKUR emekçilerinin ikramiyelerinin derhal ödenmesi,
• İMD kadrosu oluşturularak kurum içi deneyimli personelin de bu kadroya geçiril-

mesi ile ilgili düzenlemenin yapılması,
• İMD’lerin kadroya geçişlerinde yaşanılan gelir kayıplarının son bulması ve özlük hakla-

rının yeniden düzenlenmesi,
• Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,
• Fazla mesai uygulamasının kaldırılmasından kaynaklı gelir kayıplarımızın karşılanması,
• 2014 yılında enflasyon farkının ödenmesi.
• Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek engel durumlarına göre uygun 

işlerde çalıştırılmaları,
• Dolaylı vergi artışları ve yapılan zamlarla yoksullaşmaya karşı
• Boşalan şeflik kadrolarına atama yapılması için görevde yükselme sınavının yapılması,
Siyasi düşüncelerimiz, sendikalarımız farklı olsa da, sorunlarımız aynı, taleplerimizi ancak 
birlikte olursak kazanacağımız bilinci ile işyerlerimizde tek yürek olmaya, taleplerimiz için 
TÜM İŞKUR EMEKÇİLERİNİ 19 Aralık Perşembe günü yapacağımız GREV’e davet edi-
yoruz.

DEMOKRATİK TÜRKİYE, HALK İÇİN BÜTÇE
İNSANCA YAŞAM


