SENDIKA
NEDIR?
Sendika, kamu görevlilerinin
ekonomik, sosyal, mesleki,
hak ve çıkarlarının korunması,
geliştirilmesi için kurulan anayasal
kuruluşlardır.

TOÇ BİR-SEN’İN
KURULUŞ AMAÇLARI
NELERDİR?
Toç Bir-Sen; hizmet kolundaki kamu görevlilerine, insan onuruna yaraşır bir hayat düzeyi sağlamak için elverişli ücret ve sosyal yardımlar ile daha iyi çalışma şartları ve mesleki saygınlık kazandırmayı,
Üyelerine tayin ve nakillerinde adaletli ve hukuka uygun davranılmasını,
Sendika üyelerinin en iyi biçimde bilgilendirilmelerini, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamayı ve aile fertlerinin,
eğitim, sağlık, sosyal ve hayat şartlarının iyileştirilmesini ve geliştirilmesini, emeklilik, malullük, dul ve yetim
kalma durumlarında gerekli koruma ve bakım tedbirlerinden faydalanabilmelerini,
Tüm sendika üyeleri arasında dayanışma, birlik ve beraberliği sağlamayı,
Öncelikle üye olanlar olmak üzere; kadın kamu görevlilerinin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına, temel
insan hak ve hürriyetlerinden yararlanmalarına yardımcı olmayı,

Doğal hukuktan hareketle her türlü oligarşiye karşı çıkarak, katılımcı demokrasiye ulaşmayı,
Bireylerin, doğumdan itibaren sahip oldukları vazgeçilmez ve devredilemez temel haklardan olan dil ve din öğrenimi ile dini inançlarının gereklerini yerine getirmelerine ilişkin hiçbir engelleme ile karşı karşıya kalmamalarını,
Hizmet kolundaki kamu görevlilerinin iş güvencelerinin korunmasını, kamu hizmeti kavramıyla örtüşmeyen
sözleşmeli personel mevzuat ve uygulamalarına son verilmesini, sözleşmeli personel istihdamının tamamen
kaldırılarak kadrolu istihdamın sağlanmasını,
Kamu görevlilerinin hak ve menfaatlerinin korunması, sosyal ve özlük haklarının genişletilmesi için toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere örgütlülükten kaynaklanan bütün kapasitenin kullanılmasını, tüm mecralarda çalışmalar yapılmasını,
Toplumsal meseleler karşısında sorumluluk bilinci ile düşüncelerini ortaya koymayı ve bunların mücadelesini
yapmayı görev bilir.

NEDEN

TOÇ BİR-SEN’Lİ
OLMALIYIM?

45 bine yakın üyesiyle Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu’na bağlı tüm
kurumlarda Genel Yetkili Sendika olan Toç Bir-Sen; sendikal hakların
evrensel ilkelere ve uluslararası sözleşmelere dayalı olarak tam anlamıyla hayata geçirilmesi hedefiyle kurulmuştur.
Toç Bir-Sen özelde; üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, özlük, mesleki, hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi genelde
ise; ülkemizde cereyan eden her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa
karşı çıkmayı temel amaç sayar. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde
evrensel insan haklarına ve Anayasaya dayanan demokratik, sosyal
adalet ve hukuk devleti anlayışı içinde çalışır.
İnsanı, insan onurunu, hakkı, hukuku önceleyen Toç Bir-Sen, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, kırmadan-dökmeden, ekmeğin
ve emeğin yanında yer alan bir erdemliler hareketidir.

ALINTERİNİ VE
EMEĞİ KAZANIMA
DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak; “Toplu Sözleşmeye de Toplumsal Sözleşmeye de Evet” sloganıyla destek verdiğimiz referandumla birlikte Toplu Sözleşme hakkı, anayasal hakka dönüştü. Kamu
sendikacılığının en önemli kazanımlarından biri olan Toplu Sözleşme
hakkıyla birlikte Toç Bir-Sen olarak; Toplu Sözleşme görüşmeleri,
Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurulu toplantıları
ile bakanlık yetkilileriyle yürütülen başarılı diyaloglar neticesinde Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarımızın sorunlarını çözüme
kavuşturuyor, pek çok kazanıma imza atıyoruz.
Aynı zamanda üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak için tüm
hukuki desteği sunuyor dava süreçlerinde yanlarında yer alıyoruz.

Sorunun Değil,
Çözümün Paydaşıyız
Toç Bir-Sen; toplum değerlerini esas alan, bu değerler
çerçevesinde talep ve fikirlerini eylemle bütünleştiren,
güçlü bir örgütlenmeyle de mücadelesini kazanıma dönüştüren bir teşkilatlanmaya sahiptir.

Değerler Sendikacılığını Esas Alıyoruz
Toç Bir-Sen; üyelerinin ekonomik, sosyal, özlük, mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için
yetkili sendika olmanın bilinci ve sorumluluğuyla, Toplu
Sözleşme masalarında, Kamu Personeli Danışma Kurulu
ve Kurum İdari Kurulu toplantılarında haklarını koruyan,
taleplerini kazanıma dönüştüren, sorunlarını çözüme kavuşturan temsilcisidir.

Ülkesel ve Evrensel
Sorumluluklarımızın Farkındayız
Toç Bir-Sen; güçlüyü haklı değil, haklıyı güçlü kılan, zalime, zulme, baskıya ve vesayete karşı duran, millet ve millet
iradesinin yanında yer alan, eşitlik ve özgürlüklerden taraf
olan bir anlayıştadır.

Toç Bir-Sen Olarak; Kendi Alanlarında İstihdam Edilmek İçin Atama
Bekleyen Gençlerimizin Dertlerini Dert Edinerek, Emeklerinin Karşılık
Bulması İçin Onlara Daima Destek Olduk

7 Mayıs 2019

8 Ocak 2019

Atama bekleyen
gençlerimizle birlikte, Tarım
ve Orman Bakan Yardımcısı
Mustafa Aksu’yu ziyaret
ettik.
22 Mayıs 2019

17 Eylül 2019

11 Şubat 2020

GENÇLERİMİZ İÇİN
MÜCADELE ETTİK VE
BU MÜCADELEMİZİ
KAZANIMA DÖNÜŞTÜRDÜK

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun Yetkili
Sendikası Toç Bir-Sen olarak, kurulduğumuz 2001
yılından bugüne kadar tüm platformlarda çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması,
genişletilmesi, sorunlarının çözümü için mücadele
ettik, yüzlerce kazanıma imzamızı attık.
Hizmet kolu çalışanlarımızın olduğu gibi atama
bekleyen gençlerimizin de sesine kulak vererek,
onların emeğine ve haklarına sahip çıkmayı kendimize görev edindik.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumlarda yeni memur alımı yapılarak hem yoğun iş yükünün azaltılması hem de mezun olan gençlerin kendi alanlarında istihdam edilmesi talebimizi Kurum İdari Kurulu Toplantıları
ve Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantılarının yanı sıra bürokratik görüşmelerimize taşıyarak kazanıma dönüştürdük. Atama bekleyen gençlerimizin umutlarının ve emeklerinin karşılık bulması, Toç Bir-Sen’e duydukları
güvenin sorumluluğuyla, Bakanlığımızda gerekli branşlarda alımların ivedilikle yapılması için;
Personel Genel Müdürlüğü ile 31 Ekim 2019 tarihinde yaptığımız Kurum İdari Kurulu Toplantısının ardından, Tarım
ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ile 9 Aralık 2019 tarihinde bir araya geldik. Çalışanlarımızın talep ve
sorunlarına ilişkin Toç Bir-Sen olarak hazırladığımız raporu sunarak yeni personel istihdamı talebimizi yineledik.
13 Ocak 2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Memur-Sen Heyetini kabulünde ise
Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk, Sayın Cumhurbaşkanına Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatlarında, ciddi
miktarda var olan personel ihtiyacının giderilmesi için, ihtiyaç bulunan kadro-unvanlarda çalıştırılmak
üzere açıktan atama yoluyla personel alınması talebimizi sunmuştu.

Bu görüşmeler sonrasında da Bakanlığımıza personel alımı talebimiz, karşılık bularak kazanıma dönüştü ve KPSS puanına göre
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile 1.277 Mühendis, 870 Veteriner Hekim, 150 Tekniker, 50 Teknisyen olmak üzere toplam 2.347
sözleşmeli çalışma arkadaşımızın yerleştirmeleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığında kendi branşlarında
istihdam edilen gençlerimizi bir kez daha tebrik
ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz

Atama Bekleyen Gençlerimizin Sesi ve Umudu Olduk

Atama Bekleyen Gençlerimizin Sesi ve Umudu Olduk

Akademik Yayınlarımızla Üyelerimize ve Sektöre Katkı Sunuyoruz
Örnek ve öncü bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak; üstlendiğimiz sorumlulukla çalışanlarımızın hak ve menfaatlerinin
savunucusu olmanın yanı sıra değerlerimizle barışık sosyal sorumluluk projelerimizle de ülkemize ve milletimize
faydalı işler yapmayı kendimize şiar edindik.
Yüklendiğimiz sorumlulukların bir gereği olarak akademik yayınlarımızla; tarım ve ormancılık sektörlerine dair,
sadece üyelerimizi değil bu alanlara ilgi duyan herkesi, ülkemizde ve dünyada yaşanan değişim ve dönüşümler
hakkında bilgilendiriyor, mesleki bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına katkı sunuyor, stratejik öneme sahip bu
alanların öneminin daha iyi anlaşılmasını hedefliyor ve bu alanlarda projeler geliştirip çözüm önerileri sunuyoruz.
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DOĞAN GÜÇ

