


MALİ, ÖZLÜK VE SOSYAL TALEPLERİMİZ;
	 Herkese	insanca	bir	yaşam	için	güvenceli	iş	ve	ücret	sağlanmalıdır.
	 Çalışanlara	 ödenen	 tüm	 tazminatlar	 ve	 ek	 ödemeler	 emekliliğe	
yansıtılmalıdır.
	 Kamuda	en	düşük	ücret,	yoksulluk	sınırı	(4,199	TL/	KESK-	Ar	Ağustos	
2014	itibariyle)	rakamına	çıkarılmalı,	diğer	ücretler	de	eşit	işe	eşit	ücret	
ilkesiyle	buna	göre	belirlenmelidir.
	 Maaşlarımızın	açlık	sınırı	(1,328	TL/	KESK-	Ar	Ağustos	2014	itibari-
yle)	kısmı	vergi	dışı	bırakılmalı,	artan	kısmı	%	15’	lik	vergi	dilimine	tabi	
tutulmalıdır.
	 2014	yılında	ödenmeyen	enflasyon	farkı	geriye	dönük	olarak	hesap-
lanıp	derhal	ödenmelidir.	
	 Enflasyon	hesaplamaları	 sendikaların	da	 yer	 aldığı	 bağımsız	 kuru-
luşlarca	belirlenmelidir.
	 Kamu	çalışanlarına	1.	ve	7.	aylarda	olmak	üzere	bir	yılda	 iki	maaş	
tutarında	ikramiye	ödenmelidir.
	 TAR-GEL	 personeli	 (köy	 vizeli	 kadro)	 uygulaması	 adı	 altında	
sürdürülen	 ayrımcılığa	 son	 verilmelidir.	 Tarımsal	 Yayım	 Faaliyetleri	 İl	
ve	İlçe	Müdürlüklerindeki	tüm	çalışanlar	tarafından	belirli	programlar	
dahilinde	köylere	geliş-gidişlerde	resmi	araç	sağlanarak	ve	harcırah	ka-
nununa	göre	gündelikler	ödenerek	yürütülmelidir.	
 Rotasyon	uygulamasına	son	verilmeli,	çalışanların	puan	sistemi	doğ-
ru	ve	adil	bir	 şekilde	düzenlenmeli.	Çalışma	yerleri	bu	puanlara	göre	
belirlenmelidir.	Mağduriyet	oluşabilecek	yerlerde	çalışanlar	için	maaşa	
ilave	tazminat	eklenmelidir.
	 Otoriter	baskıcı	politikalardan	ve	sendikal	hak	ve	özgürlüklerin	kul-
lanımını	 fiilen	 engelleyen	 tutumlardan	 vazgeçilmeli,	 başta	 grev	 hak-
kımız	 olmak	 üzere	 uluslararası	 anlaşmalardan	 doğan	 tüm	 haklarımız	
güvence	altına	alınmalıdır.
	 Bulundukları	kadroda	bir	üst	öğrenimini	tamamlayanlar	için	unvan	
değişikliği	 sınavı	uygulaması	 kaldırılarak	 ilgili	 kadroya	doğrudan	geçiş	
sağlanmalıdır.	 Diplomasına	 uygun	 kadro	 bulunmaması	 durumunda	
çalışanın	 talebi	doğrultusunda	kurumlar	arası	 tayin	edilmek	 suretiyle	
mağduriyeti	giderilmelidir.
	 Kadrolaşmaya	son	verilmeli,	görevde	yükselme	sınavları	adil	olmalı	
mülakat	uygulaması	kaldırılmalıdır.	
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 İşkolumuza	bağlı	kurumlarda	çalışan	ön	lisans	mezunu	teknikerlerin	
lisans	tamamlama	hakkı	tanınmalıdır.
	 Kimyasal	 ve	 diğer	 zehirli	maddelerle	 etkileşim	 içinde	 olan	 perso-
nel	 (İl	 Kontrol	 Laboratuvarı,	diğer	 laboratuvar	birimleri,	Bitki	 koruma	
ve	İlçelerde	kimyasal	mücadele	vb.)	sağlık	riski	taşıyan	işlerde	çalışan-
lar	 (Haberleşme,	 Telsiz,	 santral,	 fotokopi,	 ozalit,	 atölye,	 arşiv,	 orman	
zararlıları	 ve	hayvan	hastalıkları	 ile	mücadele	vb.),	 can	güvenliği	 teh-
likede	olan	(Orman	Muhafaza	Memurları,	Orman	İşletme	Şefleri	vb.)	ve	
sürekli	olarak	arazi	ve	şantiye	şartlarında	(Orman	Kadastro	ve	Amena-
jman	vb.)	çalışan	tüm	personele	(4/B	ve	4/C	li	çalışanlar	da	dahil	olmak	
üzere)	yılda	en	az	3	ay	fiili	hizmet	tazminatı	verilmelidir.
	 Fazla	mesai	yapan	personele,		işçilerde	olduğu	gibi	normal	çalışma	
ücretinin	 saat	başına	denk	 gelen	 kısmının	%50	 zamlı	 tutarında,	 fazla	
çalışma	 ücreti	 ödenmelidir.	 Fazla	mesai	 yapmak	 istemeyen	 personel	
zorlanmamalıdır.	
	 Yangın	fazla	mesaisi	adil	ve	eşit	uygulanmalı,	tüm	çalışanlar	yarar-
landırılmalıdır.
	 Arazi	Tazminatlarının	ödenmesinde	hizmet	sınıfı	ve	açık/kapalı	alan	
ayrımı	 kaldırılmalıdır,	 Görevlendirilen	 tüm	 çalışanlara	 (Gıda,	 Ziraat,	
Veteriner,	 Biyolog,	 Memur,	 Şoför,	 4/B,	 4/C,	 Orman	 Muhafaza,	 399	
sayılı	KHK	vb.)	arazi	tazminatı	maaşı	ile	birlikte	ödenmeli,	20	gün	sınırı	
kaldırılmalıdır.
	 Memuriyet	mahalli	dışında	görevlendirilen	tüm	personele	Büyükşe-
hir	vb.	ayrımlar	yapılmaksızın	harcırah	ödenmelidir.
	 10	yaşı	geçen	resmi	araçlar	kullanımdan	çekilmeli,	resmi	araçlara	ku-
rumlar	tarafından	KASKO	sigortası	yapılmalı,	bakımları	aksatılmamalı,	
araçları	kullanan	personelde	yeterlik	aranmalıdır.	Teknik	personele	araç	
kullandırma	uygulamasına	son	verilmelidir.
	 Ek	 ödemelerdeki	 adaletsizliklerin	 giderilmesi	 için	 hizmet	 sınıfları	
arasındaki	farklılıklar	kaldırılmalıdır.
	 Kimyager,	 Ekonomist,	 İstatistikçi,	 Sosyolog,	 Avukat	 vb.	 kadrolarda	
çalışanlar	 ile	 4	 yıllık	 fakülte	 mezunlarının	 ek	 göstergesi	 diğer	 teknik	
hizmetler	sınıfındaki	personel	gibi	3600’e	yükseltilmelidir.
	 İş	kolumuzda	Sağlık	ve	Teknik	Hizmetler	Sınıfında	görev	yapan	eme-
kçilerin	“Özel	Hizmet	Tazminatları”	eşitlenmelidir.
	 Sağlık	ve	Teknik	Hizmetler	Sınıfında	görev	yapan	teknisyen	ve	tekni-
kerlerin	ellerinden	alınan	denetim	ve	kontrol	yetkileri	iade	edilmelidir.
	 Tütün	Alkol	Piyasası	Düzenleme	Kurulu	Satış	Belgesi	İşlemleri	başta	
olmak	üzere	Kurumlarımızla	ilgisi	olmayan	işlerin	İl/İlçe	Gıda	Tarım	ve	
Hayvancılık	Müdürlüğünce	düzenlenmesi	iptal	edilmelidir.

DEVLET GÜDÜMLÜ SENDİKAYA HAYIR!



	 İşkollarımızdaki	mevcut	taşeronlaşma	(Yetkilendirilmiş	Veterinerlik,	
temizlik	işçileri,	güvenlik,	araç	ve	şoför	kiralama,	hizmet	alımı	mühen-
dis,	yangın	işçileri,	vb)	uygulamalarından,	güvencesiz	çalışmadan	(Vahi-
di	Fiyat,	Köy	Tüzel	Kişiliği	eliyle	koruma	vb.)	ve	özelleştirme	(Dikili	Satış,	
Amenajman	Planı,	Ağaçlandırma	Projesi,	Mesire	yerlerinin	kiralanması	
vb.)	politikasından	vazgeçilmelidir.	

	 Mevsimlik	Tarım	İşçilerinin	yaşama,	çalışma	ve	sosyal	güvencelerini	
sağlayacak	yasal	düzenlemeler	hemen	yapılmalıdır.

	 İşyerlerimizde	Mobbing,	X-Ray,	yüz	okuma	ve	parmak	izi	gibi	uygu-
lamalarla	birlikte,	kamuda	ayrımcılığa	yol	açan	tüm	uygulamalara	son	
verilmelidir.
	 399	Sayılı	Kanunun	Hükmünde	Kararnameye	göre	çalışanlar	(TMO,	
AOÇ,	TİGEM,	Et	ve	Süt	Kurumu,	çalışanları)	 ile	4/B	ve	4/C	statüsünde	
çalışanlar	657	sayılı	Kanunun	4/A	kapsamına	alınmalıdır.

	 399	Sayılı	Kanunun	Hükmünde	Kararname	kapsamında	çalışanların	
sicil	notu	uygulaması	ve	buna	bağlı	olarak	Başarı	Ücreti	kaldırılarak	en	
yüksek	başarı	ücreti	tutarı	maaşa	yansıtılmalıdır.
	 399	 Sayılı	 Kanun	 Hükmünde	 Kararname	 esaslarına	 göre	 çalışan-
ların	Gelir	Vergisi	düzenlemesi	gözden	geçirilerek	maaşların	brüt	ücreti	
üzerinden	gelir	vergisi	kesilmesi	nedeniyle	ortaya	çıkan	haksızlık	gider-
ilmelidir.

	 399	Sayılı	kanun	Hükmünde	Kararnameye	tabi	personelin	izinlerinin	
yıl	içerisinde	düzenli	bir	şekilde	kullanımına	imkân	verilmeli,	yıl	içinde	
kullanılmayan	izinler	bir	sonraki	yıla	aktarılmalıdır.
	 399	 Sayılı	 kanun	 Hükmünde	 Kararnameye	 tabi	 personelin	 diğer	
kurumlar	 ve	 kendi	 aralarındaki	 ücret	 adaletsizliğinin	 giderilmesi	 için	
mevcutta	 5	 olan	 Temel	 Ücret	 Gruplarının	 sayısı	 eğitim	 durumları	 ve	
vasıfları	gözetilerek	3’e	düşürülmelidir.
	 AOÇ,	Et	ve	Süt	Kurumu,	TMO,	TİGEM’in	net	karının	belirli	bir	oranı	
çalışanlara	Döner	Sermaye	vb.	adlarla	ek	ödeme	olarak	ödenmelidir.
	 Orman	Genel	Müdürlüğünde	Başmühendislik	görevinde	Fiilen	yıl-
lardır	çalışan	personele	kadroları	sınavsız	verilmelidir.

	 Orman	 Muhafaza	 Memurluğu	 Kadrosu	 Genel	 İdare	 Hizmetleri	
sınıfından	çıkarılarak	Teknik	Hizmet	sınıfına	dahil	edilmeli	ve	halen	bu	
kadroda	görev	yapan	Orman	Muhafaza	Memurları	(orman	okulu	mezu-
nları	da	dahil	olmak	üzere)	unvan	değişikliği	sınavına	tabi	tutulmaksızın	
doğrudan	ön	lisans	mezunları	ile	denk	kadroya	geçirilmelidir.
 Orman	Muhafaza	Memurlarının	kolluk	kuvveti	sayılmalarından	kay-
naklı	özlük	ve	sosyal	haklarını	kullanmaları	sağlanmalıdır.

SADAKA DEĞİL, TOPLU SÖZLEŞME!



 Orman	Muhafaza	Memurlarına	 güvenli	 ve	 arazi	 şartlarına	 uygun	
araçlar	tahsis	edilmelidir.
	 Orman	ve	Su	 İşleri	Bakanlığında	ve	bağlı	kurumlarında	görev	yap-
an	Orman	Muhafaza	Memurlarına	arazi	çalışması	karşılığı	ödenen	49.	
madde	ödeneklerinde	kısıtlamaya	gidilmeden	çıktıkları	gün	sayısı	kadar	
ödenmelidir.
 Kolluk	 kuvveti	 görevi	 yapan	orman	muhafaza	memurları	 ve	diğer	
silah	taşımaya	yetkili	memurların,	çalışırken	elde	ettikten	zati	silahların-
dan	alınan	silah	taşıma	ruhsatı	harçları,		çalışırken	ve	emekli	oldukların-
da	diğer	kamu	kurumlarındaki	kolluk	kuvveti	görevi	yapan	personelden	
alınan	miktar	kadar	olmalıdır.
	 Tarım	 Ve	 Kırsal	 Kalkınmayı	 Destekleme	 Kurumunda	 görev	 yapan-
ların	 çalışma	 saatlerine	 sınırlama	 getirilmeli	 ve	 fazla	 çalışma	 süresi	
karşılığında	fazla	mesai	ücreti	verilmelidir.
	 Muhasebe	 Yetkilileri	 ile	 İhale,	 Satın	 alma,	 Harcama	 Yetkilisi,	
Gerçekleştirme	Görevlisi	 ve	Taşınır	Kayıt	ve	Komisyonu	yetkilisi	göre-
vini	yapan	personele	işin	risk	oranına	göre	mali	sorumluluk	tazminatı	
verilmelidir.	
	 Atama	ve	yer	değiştirmelerde	kurumlar	arasındaki	farklı	uygulama-
lar	 kaldırılarak	eş	durumu	 ile	birlikle	 sağlık	 ve	öğrenim	durumları	 da	
tayin	mazereti	olarak	kabul	edilmelidir.
	 İşyerlerinin	 çalışma	 koşulları	 iyileştirilmeli,	 engellilerin	 bulunduğu	
binaların	fiziki	koşulları	erişilebilir	durumuna	kavuşturulmalıdır.	
	 Sağlık	 hizmetlerinden	 (muayene,	 reçete,	 tahlil,	 tetkik,	 protez	 vb.)	
alınan	katkı	payları	kaldırılmalıdır.	
	 Yemekhane	 bulunmayan	 işyerlerinde	 çalışanların	 yemek	 ve	 yiye-
cek	 yardımından	 faydalandırılması	 sağlanmalı.	 Giyim	 yardımı	meslek	
gruplarının	 ihtiyaçları	 ve	 günümüz	 şartları	 doğrultusunda	 güncellen-
melidir.
	 En	 düşük	 maaş	 alan	 Yardımcı	 Hizmetler	 sınıfında	 görev	 yapan	
(Hizmetli,	 Teknisyen	 Yardımcısı,	 gibi)	 tüm	 personel,	 sınavsız	 olarak	
Genel	İdare	Hizmetleri	Sınıfına	alınmalıdır.
	 Gıda	Tarım	ve	Hayvancılık	Bakanlığı	Eğitim	Yayım	ve	Yayınlar	Daire-
si	 Başkanlığında	 GİH	 Sınıfında	 Matbaacı	 unvanında	 çalışan	 personel	
Teknik	Hizmetler	sınıfına	alınmalıdır.

TÜM TAZMİNATLAR VE EK ÖDEMELER EMEKLİYE YANSITILMALIDIR.

ORTAOYUNU DEĞİL, GERÇEK TOPLU SÖZLEŞME!



KADIN ÇALIŞANLARA İLİŞKİN TALEPLERİMİZ;
	 Doğum	öncesi	2	ay,	doğum	sonrası	24	ay	olmak	üzere	toplam	26	ay	
ücretli	doğum	izni	verilmeli.	
	 Ücretli	ve	ücretsiz	doğum	izinlerinde	kadınların	sosyal	ve	özlük	hak-
ları	kayba	uğramamalıdır.
	 Daha	özgür	ve	eşit	bir	toplumun	temelini	oluşturmak	amacıyla	Kadın	
Bakanlığı	 kurulmalı.	Bütün	Kurumlarda	Kadın	Müdürlükleri	oluşturul-
malıdır. 
	 Kayıt	dışı	çalışma	nedeniyle	artan	kadın	işçi	cinayetleri,	iş	kazaları	ve	
meslek	hastalıklarının	oranı	da	görünür	olmalıdır.	İş	kazaları	ve	meslek	
hastalıklarına	karşı	gerekli	tedbirler	alınmalı.	Tedbir	almayan	işyerlerine	
hukuki	yaptırım	uygulanmalıdır.
	 Kapatılan	 tüm	kamu	kreşleri	açılmalı.	Kadın/erkek	olmasına	bakıl-
maksızın,	en	az	50	personel	çalıştıran	tüm	işyerlerinde	ücretsiz,	nitelikli	
(vardiya	koşulları	dikkate	alınarak	gerektiğinde	24	saat	açık	ve	anadil-
de)	bakım	evleri	ve	kreşler	açılmalıdır.
	 Kreşler	ve	diğer	bakım	üniteleri	ile	ilgili	yönetmelik	ve	esaslar	net	ve	
uluslararası	standartlara	uygun	olmalı,	politikalar	var	olan	iktidara	göre	
şekillenmemelidir.
	 Kreşlerin	ve	diğer	bakım	ünitelerinin	denetim	ilkelerinin	belirlendiği	
yönerge	 çıkarılmalı.	 Denetimleri,	 ebeveynlerin	 de	 içinde	 bulunacağı,	
Çocuk	 Hizmetleri	 Genel	 Müdürlüğü’ne	 bağlı	 çalışan	 sosyal	 çalışmacı	
ve	 ilgili	uzmanlar	 ile	Demokratik	Kitle	Örgütlerinden	oluşan	bir	 kurul	
tarafından	belli	sürelerde	düzenli	olarak	yapılmalıdır.
	 Kreş	hizmeti	vermenin	yanı	sıra,	4+4+4	sistemi	nedeniyle	yarım	gün	
okula	giden	ilköğretim	öğrencilerinin	gün	içinde	ders	çalışıp,	sosyalleşe-
bilecekleri	merkezler	oluşturulmalıdır.
	 İşyerlerinde	emzirme	ve	bebek	bakım	odaları	oluşturulmalıdır.
	 Çocuk	bakım	 izinleri	 hiçbir	hak	kaybı	 ya	da	 çalışma	dayatması	ol-
maksızın,	erkeklerle	eşit	hak	ve	sorumluluklarla	düzenlenmelidir.
	 Çocuk-	yaşlı	bakım	ve	eğitim	hizmetleri	herkes	 için	bir	hak	haline	
getirilmeli.	 Kaliteli	 ve	 ulaşılabilir	 bakım	 hizmetleri	 devlet	 tarafından	
sunulmalı	ve	Bakım	hizmeti	veren	kurumlarda	hem	kadın,	hem	erkek	
çalıştırılmalıdır.	Çalışanlar,	çocuk	gelişimi	ve	toplumsal	cinsiyet	eşitliği	
eğitimi	almış	olmalı	ve	her	türlü	ayrımcılık	pratiğinden	ve	söylemlerin-
den	uzak	durmalıdırlar.
	 Kadın	ve	erkek	çalışanların,	kendilerine	ve	yaşamı	paylaştıkları	kişil-
ere	 zaman	 ayırabilmeleri	 için	 yasal	 günlük/haftalık	 çalışma	 süreleri	
günde	en	fazla	yedi,	haftada	en	fazla	35	saate	indirilmeli,	toplu	ya	da	
bireysel	iş	sözleşmeleri	ile	(hiçbir	yasal	hak	kaybına	izin	verilmeksizin)	
daha	altında	süreler	kararlaştırılması	özendirilmelidir.

MOBBİNGE HAYIR!



	 Aile	sorumlulukları,	“çocuk	bakım	yükümlülükleri”	gibi	bahanelerle	
kadınlara	esnek	çalışma	formları	veya	taşeron	çalışma	biçimleri	dayat-
mak	yerine,	tam	zamanlı	ve	tam	güvenceli	istihdam	olanaklarını	sağlay-
acak	yasal	düzenlemeler	yapılmalıdır. 
 TAR-GEL	 uygulaması	 adı	 altında	 sürdürülen	 ayrımcılığa	 son	 ver-
ilene	kadar,	güvenli	çalışma,	eşit	işe	eşit	ücret	ilkesi	gözetilerek,	kadın	
çalışanlar	köylerden	çektirilip	İl/İlçe	Müdürlüklerinde	çalıştırılmalıdır.
 İş	yerinde	cinsel	taciz	hizmet	içi	eğitimlerin	konusu	haline	getirilme-
li,	önleyici	düzenlemeler	uygulamaya	koyulmalıdır.
	 8	Mart’ta	kamu	emekçisi	kadınlar	ücretli	izinli	sayılmalıdır.	
	 Kadınların	 çifte	 mesaisi	 göz	 önüne	 alınarak	 erken	 emeklilik	 ve	
yıpranma	payı	uygulamaları	sosyal	güvenlik	sistemine	dahil	edilmelidir.
	 Aile,	 kira,	 çocuk	 yardımlarında	 kadınlar	 aleyhine	 düzenlemeler	
kaldırılmalıdır.
	 Kadınlar	hamilelik	ve	emzirme	süresince,	nöbet,	vardiya,	mesai	gibi	
fazla	çalışmaya	tabi	tutulmamalıdır.
	 Eşit,	Özgür	 ve	Demokratik	bir	 gelecek	 için	 toplumun	 tüm	örgütlü	
kesimlerinin	 taleplerinin	dikkate	alındığı	ve	kadın	çalışanların	 temsili-
yetinin	eşit	şekilde	sağlandığı	bir	mekanizma	ile	ortaya	çıkacak	yeni	bir	
anayasa	hazırlanmalıdır.
	 Uluslararası	sözleşmelerden	doğan	kadın	hakları	yasalar	ile	düzenle-
nerek	güvence	altına	alınmalıdır.	Türkiye	bir	an	önce	ILO’nun	183	Sayılı	
Anneliğin	Korunması	 Sözleşmesi’nde	 yer	 alan	hükümleri	 uygulamaya	
geçirmelidir.
DİĞER TALEPLERİMİZ;
	 Üretimi	 Teşvik	 Primi	 vergiden	 muaf	 tutulmalı	 ve	 yılsonunda	
verilmelidir.	 Senelik	 izin	 kullanılan	 günler	 için	 yapılan	 kesinti	 iptal	
edilmelidir.	
	 Kamu	çalışanının	görev	yaptığı	yerde	doğal	afet	olması	durumunda	
temel	 ücretin	 iki	 katı	 tutarında	doğal	 afet	 yardımı	 ödeneği	 verilmeli.	
Ayrıca	doğal	afetin	sonuçları	ortadan	kalkıncaya	kadar	aylığının	%50’si	
kadar	ek	ödeme	yapılmalıdır.	
	 Hafta	sonu	ve	resmi	tatil	günleri	yıllık	izin	günlerine	sayılmamalıdır.	
	 Yıllık,	hastalık,	refakat	ve	doğum	izinlerinde	ek	ödemelerde	kesinti	
yapılmasına	son	verilmelidir.
	 7	Ocak	2015	tarihinden	önce	emekli	olup,	30	hizmet	yılı	üstü	eme-
klilik	ikramiyesini	alamayanların	yararlandırılması	için	yasal	düzenleme	
yapılmalıdır.

SATIŞ SÖZLEŞMESİNE MAHKUM OLMAYACAĞIZ!




