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TÜİK Emekçisi Arkadaş:
Ekonomik, demokratik ve özlük taleplerimiz için yıllardır mücadele ediyoruz. Türkiye 
demokratikleşmeden gerçek anlamda bir toplu sözleşme ve grev hakkımızın olama-
yacağı bilinci ile bu güne kadar bir yandan insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli ge-
lecek 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!

TÜİK emekçilerinin kadro, özlük, sosyal haklar, görevde yükselme, tayin, insanca 
yaşayacak ücret vb. Talepleri halen karşılanmış değildir. Özellikle yoğun çalışma ile 
sağlığı olumsuz etkilenen, aile ve sosyal yaşamında bunun bedellerini ödeyen TÜİK 
emekçilerinin talepleri hükümet tarafından görmezden gelinmektedir.

Ağustos ayında Memur Sen ile hükümet arasında imzalanan toplu sözleşme ile tüm 
kamu emekçileri gibi Meteoroloji emekçileri de daha da yoksullaşmıştır.

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

artışı ile geri alınmaması,

• Konfederasyonumuzca hesaplanan yoksulluk sınırı rakamının (3,741TL ) kamuda 
en düşük maaş olarak verilmesi,

• Ek ödemelerin emekli aylığına dahil edilerek, TÜİK Emekçilerinin emekliliği önündeki 
engellerin kaldırılması,

• Verilen hizmetle ilgili iş tanımı yapılarak, buna uygun görevlendirmeler 
yapılması,

• Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesi,

• 2014 yılında enflasyon farkının ödenmesi, 

• Engelli personelin çalışma koşullarının iyileştirilerek engel durumlarına göre uygun 
işlerde çalıştırılmaları,

• Sözleşmeli, güvencesiz çalışan personelin kadroya alınması,
• Dolaylı vergi artışları ve yapılan zamlarla yoksullaşmaya karşı

Siyasi düşüncelerimiz, sendikalarımız farklı olsa da, sorunlarımız aynı, taleplerimizi ancak 
birlikte olursak kazanacağımız bilinci ile işyerlerimizde tek yürek olmaya, taleplerimiz 
için TÜM TÜİK EMEKÇİLERİNİ 19 Aralık Perşembe günü yapacağımız GREV’e davet 
ediyoruz.

DEMOKRATİK TÜRKİYE, HALK İÇİN BÜTÇE
İNSANCA YAŞAM


