
SENDİKAL MÜCADELE SAYESİNDE 
ELDE EDİLEN GEÇMİŞ DÖNEM 

KAZANIMLARIMIZ

ne ilişkin (2016/1 sayılı) Başbakanlık Genelgesinin 
uygulamasına devam edilmesini SAĞLADIK.

48. Hacca gidecek olan ve yıllık izni olmayan perso-
nelin hac süresince aylıksız izinli sayılmasına de-
vam edilmesini SAĞLADIK.  

49. Aile yardımı ödeneğinin geriye doğru üç ay sürey-
le ödenebilmesinin devamını SAĞLADIK.

50. Engelli çocuklar için aile yardımının yüzde 
50 artırımlı ödenmesine devam edilmesini 
SAĞLADIK.

51. Avukat ve hukuk müşaviri kadro ve pozisyonların-
da bulunan personele hazine avukatlarına öde-
nen tutarda yol tazminatı verilmeye devam edil-
mesini SAĞLADIK.

52. Memurlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 
kamu kurumlarına ait misafirhanelerden kurum 
personeli gibi yararlanmaya devam etmelerini 
SAĞLADIK. 

53. Engellilere kamu konutlarından yararlanmada 
pozitif ayrımcılık yapılması, belirli durumlarda 
yanlarında refakatçi görevlendirilmesi ve çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi konusundaki kazanımın 
devamını SAĞLADIK.

1. Uyarma, kınama ve ayıklıktan kesme cezalarına 
karşı DİSİPLİN KURULLARINA, kademe ilerleme-
sinin durdurulması cezasına karşı YÜKSEK DİSİP-
LİN KURULUNA itiraz hakkı SAĞLADIK.”

2. Uyarı ve kınama cezalarına yargı yolunun açılma-
sını (Anayasa değişikliğiyle)  SAĞLADIK.

3. Disiplin kurullarında sendika temsilcilerinin ko-
misyon üyesi olarak yer alması sağlandı. Kamu 
çalışanının disiplin kurullarında sendika tarafın-
dan savunulmasını SAĞLADIK.”

4. Kamu görevlisinin burs alan yada Devlet tarafın-
dan okutulan çocukları için de aile yardımı öde-
neği verilmesini SAĞLADIK.

5. Hafta sonları ve tatil dönemlerinde ikamet ettiği 
il sınırları dışına çıkan memura izin alma zorunlu-
luğun KALDIRDIK.

6. İkiden fazla çocuğa ödenmeyen çocuk yardımı-
nın tüm çocuklara ödenmesini SAĞLADIK.

7. Ücretsiz izinli personelin Genel Sağlık Sigorta-
sının devlet tarafından ödenmesini ve sağlık 
yardımından yararlanmaya devam etmesini 
SAĞLADIK.

8. Maaş banka Promosyonları daha önceden per-
sonele ödenmezken ilk önce 2/3’ü daha sonra 
tamamının çalışanlara ödenmesini SAĞLADIK.

9. Aday Memurlara sendikaya üye olma 
hakkının kazandırılmasını SAĞLADIK. 

10. Toplu Sözleşme Hakkı (Anayasa Değişikliğiyle) 
SAĞLADIK. 

11. Tasarruf ve KEY hesapları tasfiye edilerek biriken 
tutarların nemalarıyla birlikte hak sahiplerine 
ödenmesini SAĞLADIK.

12. Memurun vefatında eş ve çocuklarına maaş bağ-
lanması için 10 yıllık hizmet süresi şartının 5 yıla 
indirilmesini  SAĞLADIK.

13. Emeklilikte ödenen harcırahın 4.523 TL’ye çıka-
rılmasını ve bu tutarın sözleşmeli personele de 
ödenmesini SAĞLADIK. 

14. Personelin kendisinin ve eşinin anne ve babası ile 
eşinin ve çocuğunun ölümü halinde verilen izin 
süresini 7 güne, eşi doğum yapan personele veri-
len izin süresini 10 GÜNE ÇIKARDIK.”

15. Toplu sözleşme ile sağlanan oransal artışlardan 
emeklilerin de yararlanmasını SAĞLADIK.

16. Ek ödemesi olmayan kurumların ek ödeme al-
masını SAĞLADIK.

17. Giyecek yardımının nakden ödenmesini 
SAĞLADIK.

18. Evlendiği veya çocuk sahibi olduğu halde bunla-
rı daha sonraki tarihlerde idareye bildiren kamu 
görevlilerine bildirim tarihinden geriye doğru 
3 aya kadar eş ve çocuk yardımı ödenmesini 
SAĞLADIK.

19. Çocuk yardımı ödeneğinin engelli çocuklar için 
yüzde 50 artırımlı ödenmesini SAĞLADIK.

20. Maaş ve ücretlerin enflasyon karşısında değer 
kaybını önlemek için maaş ve ücretlere yapılacak 
zamların enflasyon farkının altında kalması duru-
munda aradaki fark kadar ilave ödeme yapılma-
sını SAĞLADIK.

21. Erken doğum nedeni ile kullanılamayan doğum 
öncesi iznin süresinin, doğum sonrası izne ilave 
edilmesini SAĞLADIK.

22. Doğum sebebiyle verilen aylıklı ve aylıksız izinler 
ile süt izni süresini ARTIRDIK.

23. Memura; anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin 
kaza ve ağır hastalıklarında altı aya kadar ücretli 
refakat izni verilmesini SAĞLADIK.

24. Memura 12 aya kadar verilebilen aylıksız refakat 
izin süresinin 18 aya çıkarılmasını SAĞLADIK.

25. Memurun evlenmesi halinde verilen 5 günlük 
izin süresinin 7 güne çıkarılmasını, bu iznin ço-
cuklarının evlenmesi halinde de kullanılmasını 
SAĞLADIK.

26. Hizmet süresi ne olursa olsun memurların kul-
lanabileceği azami hastalık izni süresinin 6 ay-
dan 12 aya, uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren 
hastalıklarda ise 12 aydan 18 aya çıkarılmasını 
SAĞLADIK.
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SESSİZ KALDI !!

KAMU GÖREVLİLERİNİN
FAZLA ÇALIŞMA VE İKRAMİYE HAKLARINI

ELİNDEN ALAN 666 KHK NİN ÇIKTIĞI
02.11.2011 TARİHİNDE YETKİLİ SENDİKA

TÜRK BÜRO SEN DİR!!

Büro Memur-Sen olarak bu hak ka-
yıplarına karşı, Genel Başkanımız 
sayın Yusuf Yazgan İstanbul dan  
Ankaraya 18 gün boyunca 455 ki-
lometre yürüyerek  tarihi bir yürü-
yüş eylemi gerçekleştirdi. Bugün ise 
kaybolan haklarımızı bir bir kazan-
ma mücadelesi veriyoruz.



1. Toplu sözleşme ikramiyesi ödemesine esas alı-
nan gösterge rakamının yeniden belirlenmesiyle 
bu ödeme tutarı 135 TL’den 700.1 TL’ye yüksel-
di. Bu artışla sendika üyesi memur ve sözleşmeli 
personel ücretlerine ilave yüzde 2 katkı SAĞ-
LADIK.

2. Memur maaşlarında ve sözleşmeli personel üc-
retlerinde 2022 yılında yüzde 5+7, 2023 yı-
lında yüzde 8+6 oransal artış yapılmasını ve 
oluşması halinde enflasyon farkı ödenmesini 
SAĞLADIK.

3. 3600 düzenlemesi de dahil olmak üzere ek 
göstergelere ilişkin Sendikamızın da katkı ve ka-
tılımıyla geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak, ek 
gösterge sorunu 2022 yılı içerisinde çözüme 
kavuşturulacaktır.

4. Sendikamızın katkı ve katılımıyla sözleşmeli per-
sonel mevzuatında değişiklik yapılmasına yö-
nelik kapsamlı bir çalışma yapılacak,   2022 yılı 
sonuna kadar bu personelin statülerindeki 
belirsizlik  giderilecektir.

5. Şeflerin özel hizmet tazminatının 10 puan 
(314.50 TL) artırımlı ödenmesi uygulamasını 
devam ettirdik.

6.  Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme-
si 5 yerine 8 puan artırımlı ödenecek. Böylece 
önceki dönemlerden gelen artışla birlikte söz 
konusu personel aylık 251.65 TL ilave ödeme-
den yararlanacak. Silahlı olarak görev yapan 
koruma ve güvenlik görevlilerine ise ilaveten 
5 puan daha ek ödeme verilerek bu persone-
lin ek ödemesi 408.87 TL’ye yükseldi. 

7. Vergi dairesi müdürlükleri personelinden iş yo-
ğunluğu sebebiyle fazla çalışma yapanlar için yıl-
lık 350 saat fazla çalışma uygulamasına devam 
edilerek, ilave kazanımımızla saat ücretinin 7.20 
TL yerine 17.60 TL olarak ödenmesini SAĞLA-
DIK.

8. Sosyal güvenlik kurumu taşra teşkilatı perso-
nelinden iş yoğunluğu sebebiyle fazla çalışma 
yapanlar için yıllık 350 saat fazla çalışma uygu-
lamasına devam edilecek, ilave kazanımımızla 
saat ücretinin 7.20 TL yerine 17.60 TL olarak 
ödenmesini SAĞLADIK.

9. İcra memurlarının özel hizmet tazminatı 10 yerine 
15 puan artırımlı ödenmek suretiyle, önceki dö-
nemlerden gelen artışla birlikte söz konusu per-
sonele aylık 471.77 TL ilave ödeme yapılmasını 
SAĞLADIK.

10. Gençlik ve spor bakanlığında müsabakalar-
da görevlendirilen personele ödenen ücretlerin  

%50 artımlı ödenmeye başlanılmasıyla, ödene-
cek asgari tutarın 27 TL den 75 TL ye, en yüksek 
tutarın ise 180 TL den 500 TL ye yükselmesini 
SAĞLADIK.

11. Gençlik ve Spor Bakanlığında görev yapan söz-
leşmeli personele de kadrolu personel ile 
aynı tutarda müsabaka görevlendirme ücreti 
ödenmesini SAĞLADIK.

12. Gençlik ve spor bakanlığına (kredi ve yurtlar ge-
nel müdürlüğü) bağlı öğrenci yurtlarında görev 
yapan memur ve sözleşmeli personelin fazla ça-
lıştıkları süreler karşılığında saat başına 7.20 TL 
yerine yerine, 17.60 TL fazla çalışma ücreti al-
masını SAĞLADIK.

13. Yurt yönetim memurlarının tazminatlarının 5 
puan (157.25 TL) artırımlı ödenmesini SAĞLA-
DIK.

14. Sözleşmeli yurt yönetim personelinin ek ödeme-
lerinin 10 puan (314.52 TL) artırımlı ödenmesi-
ni SAĞLADIK.

15. Nüfus idaresinde kimlik kartı, pasaport ve ehliyet 
kaynaklı iş yoğunluğunun karşılanması amacıyla 
memur ve sözleşmeli personele yılda 500 saate 
kadar fazla çalışma ücreti ödenmeye devam edi-
lecek. İlave kazanımla fazla çalışma yapan per-
sonelin saat ücreti olarak 7.20 TL yerine 17.60 
TL almasını SAĞLADIK.

16. Nüfus idaresinde cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
milletvekili ve mahalli idareler genel seçimi dö-
nemlerinde yoğun bir şekilde görev yapan me-
murlar ile sözleşmeli personele her seçim dö-
neminde 17.6 TL saat ücreti üzerinden ilave 
olarak yaklaşık 880 TL fazla çalışma ücreti 
ödenmesini SAĞLADIK.

17. .Emniyet genel müdürlüğünde EHS dışında görev 
yapan 657 sayılı kanuna tabi personele fazla ça-
lışma ücreti ödenmesini ve bu personelin 13.20 
TL saat ücreti üzerinden yıllık 300 saate ka-
dar fazla çalışma ücreti alabilmesini SAĞLA-
DIK.

18. Milli savunma bakanlığı ile bakanlık kadro ve ku-
ruluşlarında yer alan kurumlarda görevli devlet 
memurlarına ilk defa fazla çalışma ücreti öden-
mesini ve bu personelin 13.20 TL saat ücreti 
üzerinden yıllık 300 saate kadar fazla çalış-
ma ücreti alabilmesini SAĞLADIK.

19. Meteoroloji genel müdürlüğünde görevli memur 
ve sözleşmeli personele personel maliyetleri-
nin karşılanma durumuna göre kademeli olarak 
yüzde 30, yüzde 20 ve yüzde 10 TL olarak 
ödenen havacılık tazminatı ödemesinin 6. Dö-
nemde sırasıyla yüzde 45 (1415.32 TL), yüzde 
30 (943.55 TL) ve yüzde 15 (471.77 TL) olarak 
güncellenmesiyle, tazminat oranlarını yüzde 
50 artırılmasını SAĞLADIK.

20. 112 acil çağrı merkezlerinde görevli çağrı karşı-
lama personelinin   ek   ödemelerinin 10 puan 
(314.52 TL) artırılmasını SAĞLADIK. 

21. SGK da görevli 4/B li eczacıların sözleşme ücret-
lerindeki artırımlı ödeme tutarı yüzde 15’den yüz-
de 25’e yükselecek, bu kazanımla sözleşmeli 
eczacıların ücretlerine ilave yüzde 10 daha artış 
GETİRDİK.

22. Geçmiş dönemlerde yüzde 50 artırımlı mali so-
rumluluk zammından yararlanan veznedarların 
yeni dönemde bu ödemeden yüzde 100 artırım-
lı olarak yararlanmasını  SAĞLADIK. 

23. Yüzde 120 oranında özel hizmet tazminatı alan 
gelir uzmanları, ticaret denetmenleri, sosyal gü-
venlik denetmenleri, il istihdam uzmanları, mali 
hizmet uzmanları ilave 10 puan, bunların yar-
dımcıları da ilave 7 puan özel hizmet tazminatı 
ödemesinden yararlanmaya devam edilerek, be 
ilave ödemeyle uzman ve denetmenlerin aylık 
314.52 TL, yardımcılarının ise aylık 220.16 TL 
artış elde etmesini SAĞLADIK.

24. Şeflerin tazminat oranlarını 10 puan (314.52 TL) 
artırımlı olarak ödenmesi uygulamasını DE-
VAM ETTİRDİK.

25. TBMM personeline işe geliş ve gidiş için servis 
hizmeti sağlanacak. Servis hizmetinin sağlana-
maması durumunda geçmiş dönemde olduğu 
gibi personele aylık toplu taşıma kartı bedeli öde-
mesine devam edilmesini SAĞLADIK.

26. Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu persone-
linden memuriyet mahalli içinde kendilerine gezi-
ci görev verilen personelin ücretsiz seyahat kartı 
kapsamında toplu taşımadan ücretsiz yararlan-
maya devam etmesini  SAĞLADIK.

27. Gümrük Muhafaza Memurlarının toplu taşıma-
dan ücretsiz olarak yararlanmaya devam et-
mesini SAĞLADIK.

28. Sözleşmeli arşiv uzmanı iken araştırmacı kadro-
suna geçirilen ve halen devlet arşivleri başkanlı-
ğında araştırmacı kadrosunda görev yapan per-
sonelin yaklaşık 157.25 TL tutarındaki artırımlı 
özel hizmet tazminatını almaya devam etme-
sini SAĞLADIK.

29. Emekli olan kamu görevlilerine verilen 4523 TL 
tutarındaki ödemeden yeni dönemde sözleşmeli 
personelin de yararlanmasını SAĞLADIK.

30. 4/b li idari büro görevlisi ve idari destek görevlisi 
unvanlı sözleşmeli personelin ek ödemelerinin 10 
puan (314.52 TL) artırımlı ödenmesini SAĞLA-
DIK.

31. Görev veya unvan değişikliği suretiyle başka kad-
rolara atananların yeni kadroya ilişkin aylık ve di-
ğer mali hakları takip eden ayın onbeşi yerine 
göreve başladıkları tarihten itibaren ÖDENE-
CEK.

32. Eşi çalışmayan kamu görevlileri 2134 göster-
ge yerine 2273 gösterge rakamı (758.28 TL) 
üzerinden aile yardımı almaya DEVAM EDE-
CEK.

33. Avukatlara vekalet ücreti dağıtımında uyguAvu-
katlara vekalet ücreti dağıtımında uygulanan üst 
sınır 10.000 gösterge rakamı yerine 20.000 
(6.672 TL) olarak uygulanmaya DEVAM EDE-
CEK.

34. Çözümleyici ve programcıların zam ve tazminat-
ları kendi unvanları için belirlenen puan ve oran-
lar yerine teknik hizmetler sınıfı için belirlenen 
daha yüksek puan ve oranlar üzerinden ödenme-
ye DEVAM EDECEK. 

35. Sivil savunma uzmanlarının tazminatları 5 puan 
(157.25 TL) artırımlı ödenmeye DEVAM EDE-
CEK.

36. Mevzuatına göre sürekli görev yolluğu ödenme-
yen sözleşmeli personel toplu sözleşme sayesin-
de bu haktan yararlanmaya DEVAM EDECEK.

37. Devlet Malzeme Ofisinde görev yapan sözleşmeli 
personelin temel ücretlerinin 6’şar aylık dönem-
lerde memurlarla aynı oranda artırılmasını 
SAĞLADIK. 

38. Devlet Malzeme Ofisinde lojmanda oturan per-
sonelin yüzde 15 oranında daha düşük kira öde-
mesinin devamını SAĞLADIK.

39. Devlet Malzeme Ofisinde görev yapan sözleşmeli 
personelin kıdem ücretinin belirlenmesinde hiz-
met yılının esas alınması yerine lehe olan toplam 
hizmet ayının esas alınmasına devam edilmesini 
SAĞLADIK.

40. Devlet malzeme ofisinde görevli müdürlerin taz-
minatlarını 10 puan (314.52 TL) artırımlı öden-
mesini SAĞLADIK.. 

41. Devlet malzeme ofisinde görev yapan sözleş-
meli teknik personelin ek ödemelerinin 12 puan 
(377.42 TL) artırımlı ödenmesi uygulamasının 
devamını SAĞLADIK.

42. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Bankacılık Dü-
zenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Ku-
rumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Ku-
rumunda görev yapan personelin ortalama ücret 
toplamı üst sınırının 6’şar aylık dönemlerde me-
murlarla aynı oranda ARTIRILMASINI SAĞLA-
DIK. 

43. Sözleşmeli personelin yiyecek yardımından 
memurlar gibi yararlanmaya devam etmesini 
SAĞLADIK. 

44. Burs alan ve Devletçe okutulan çocuklar için 
657 sayılı Kanuna göre aile yardımı verilmediği 
halde, toplu sözleşme ile bu ödemenin verilme-
sine yönelik kazanımımızın devamını SAĞLADIK.

45. .Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlusu ola-
rak görevlendirilen memurlara 575 puan (60.83 
TL) mali sorumluluk zammı ödemesine de-
vam edilmesini SAĞLADIK.

46. Giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesine de-
vam edilmesini SAĞLADIK.

47. Cuma namazı kılacak personel için izin verilmesi-


