
DEĞERLİ ARKADAŞIM!

TÜİK’TE
ANKETÖR OLARAK GÖREV YAPAN

Türkiye İstatistik Kurumu’n-
da (TÜİK) yıllardan beri sa-
yenizde yetkili olan ve toplu 
sözleşme masasına oturan 
Memur-Sen ve ortağı Ka-
mu-Sen yine gözümüzün içi-
ne baka baka bizleri kandır-
mıştır. 

Hatırlarsınız, 1990’lı yıllarda 
yıllar önceki adıyla Devlet İs-
tatistik Enstitüsü’nde işe baş-
layan Uzmanından, İstatistik-
çisine, Anketörüne varıncaya 
kadar tüm çalışanlar 657 sa-
yılı Devlet Memurları Kanu-
nu’nun 4/C maddesine göre 
yani Geçici Personel olarak 
sınavla işe başlar, ardından 
Kurum içi açılan kadro sınavı 
ve görevde yükselme sınav-
ları ile Uzman, İstatistikçi ve 
Anketör unvanlarını ve kad-
rolarını alırlardı.

Ancak 2002 yılından itibaren 
bu durum değişerek Anke-

törlerin neredeyse tamamı 
Geçici Personellerden oluş-
turulmaya başlandı.

Hem siyasi iktidarların hem 
de TÜİK yöneticilerinin işine 
gelen Geçici Personellerin 
Anketör olarak çalıştırılması 
uygulaması kalıcı hale geti-
rildi. Çünkü geçici personel 
alımında sınavı kaldıran si-
yasiler kendi yandaşlarına iş 
olanağı sağlarken, TÜİK yö-
neticileri bizlerin emeğini “iş 
akdimizi sonlandırma” tehdi-
diyle sömürmeye devam et-
tiler.

Kendi özel işlerinden tutun 
da kamunun talebi olmayan 
para karşılığı yapılan birçok 
özel anketlerde bizleri ka-
nunsuz görevlendirdiler.

Büro Emekçileri Sendikası 
(BES) olarak, TÜİK emekçisi 
Anketörler için Toplu İş Söz-
leşmesi taleplerimizde;
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gibi daha bir çok konuyu 
gündeme getirdik ve bu ta-
leplerimizi TİS masasında 
Hükümet yetkililerine ve ka-
muoyuna ilettik.

Ancak Hükümetin emekçileri 
yoksulluğa ve sefalete mah-
kum eden politikalarına ve 
tekliflerine muhalif olmamız 
ve karşı çıkmamız nedeniyle, 
yandaş havuz medyasından 
sesimizi kamuoyuna ve TÜİK 
emekçisi anketör arkadaşla-

rımıza duyurma şansımız da 
olmadı.

Eğer bir şekilde bu bildiriyi 
okumuşsanız lütfen;

Yetkili sendika taleplerini sı-
ralarken ne vaat etmişlerdi:

“Türkiye İstatistik Kurumun-
da 657 sayılı Kanunun 4/B 

Tüm 4/C
ya da 4/B’li

çalışanların kadroya
geçirilmesi,

Alan tazminatı,

Kıyafet yardımı,

Tavan aylıktan maaş
ödenmesi,

Kadrosu eksik bölgelere 
anketör ataması,

Görev yolluklarının şehir içi 
ya da şehir dışı olmasına
bakılmaksızın, Harcırah 
Kanununa göre değil gü-
nün ve görevin ihtiyaçları-

na göre belirlenmesi...

TEKEL
işçilerinin geçici personel 
yapılmaları süreci sonrası 
elde ettiğiniz kazanımları 

bu iktidarın lütfu
sanmayın!

Muhalefetin baskıları
sonrası kamuda geçici 

memur ve taşeron işçilerin 
kadroya geçirilmesi

vaatlerini sizleri adı başka 
statüsü aynı olan 4/C’den 

4/B’ye geçirilmenizi yandaş 
sendikalar ya da iktidar 

sağlamıştır
yalanına kanmayın!

Bugünden sonra ne yandaş 
sendikaların ne de

sermayeden yana olan
iktidarların vaatlerine

kanmayın!



maddesi kapsamında anke-
tör pozisyonunda görev ya-
pan personelin ek ödemele-
rine 10 puan ilave edilir.”

Yetkili sendika ve ortağının 
ya taleplerinden haberi yok 
ya da imzaladıkları TİS söz-
leşmesi maddelerinden ha-
berleri yok.

Peki Neye İmza Attılar?

Yetkili sendika ve ortağı; 

İdari büro görevlisi ile idari 
destek personelinin ek öde-
mesi:

MADDE 53- (1) 657 sayılı 
Kanunun 4/B maddesi uya-
rınca. idari büro görevlisi ve 
idari destek personeli unvan-
lı sözleşmeli personel pozis-
yonunda istihdam edilenlerin 
375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye göre yararlan-
makta oldukları ek ödeme 
oranına 10 puan ilave edilir.

Bu TİS maddesine göre; 
4/C’den 4/B’ye geçen per-
sonelden sadece “İdari Büro 
Görevlisi” ve “İdari Destek 
Personeli”nin ek ödemele-
rine 10 puan (180 TL) artış 
yapılacak.

YANİ TÜİK’TE 4/B
KADROSUNDA GÖREV YAPAN

ANKETÖRLERİN
EK ÖDEMELERİNDE

HERHANGİ BİR ARTIŞ

Çünkü İdari Büro Görevlisi 
ve İdari Destek Personeli;
• Hafta sonu ya da hafta içi 

gece geç saatlerde mesai 
mefhumu olmadan haneleri 
ziyaret etmiyor da ondan.

• Yazın sıcakta, kışın soğukta 
Türkiye’nin en ücra köylerin-
deki haneleri ziyaret etmiyor-
lar da ondan.

• Alanda bir bardak çaya ya da 
zaruri ihtiyaçlarına para öde-
miyorlar da ondan.

• Alanda her ay bir ayakkabı 
ya da bir takım elbise eskit-
miyorlar da ondan.

YANİ
TÜİK’TE

4/B’Lİ
SEKRETERLİK

YAPAN PERSONEL
180 TL.

ANKETÖRDEN FAZLA 
ALACAK...

YOK!

NEDEN?



Bu ayrımcılığın tek sorumlu-
su, TÜİK’te anketörleri göz 
ardı eden Büro Memur-Sen 
ve ortağı Kamu-Sen’dir.

Yetkili sendika TİS’i Çalışma 
Bakanlığı ile imzalamasına 
rağmen; 

Şimdi yetkili Sendika mari-
fetmiş gibi atı alan Üsküdar’ı 
geçmiş iken, bir kamu kuru-
mu olan Cumhurbaşkanlığı 
İdari İşler Başkanlığı’na or-
tağı Kamu-Sen de TÜİK’e 
yazılar yazıp “biz yaptık siz 
etmeyin” diyorlar.

Ancak muhatap kamu ku-
rumları değil Çalışma Ba-
kanlığı’dır. Artık Çalışma Ba-
kanlığı’na yazı yazıp TİS’te 
hata yaptık düzeltelim deme 
şansları kalmadığından, iki 
kamu kurumuna yazı yazıp 
biz anketörlerin gözlerini bo-
yamaya çalışıyorlar.

• Kadroya geçirilmemiz,

• Alan tazminatımız,

• Kıyafet yardımımız,

• Tavan aylıktan maaş öden-
mesi,

• Kadrosu eksik bölgelere 
anketör atanması,

• Görev yolluklarının şehir içi 
ya da şehir dışı olmasına 
bakılmaksızın, Harcırah 
Kanununa göre değil günün 
ve görevin ihtiyaçlarına göre 
belirlenmesi,

• Görevde yükselme hakkı-
mız,

• Yemek yardımından yarar-
lanmamız,

• Giyecek yardımımız,

• Kıdem ücretimiz,

• Emeklilikte yüzde 25 oranın-
da İş Sonu Tazminatımız,

• Servis hizmetinden fayda-
lanmamız... İÇİN

BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ!

BÜRO
EMEKÇİLERİ
SENDİKASI

Kayıtsız Kalma, Mücadeleye Katıl!

Ne mi Yapacağız?!


