2019 YILI TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ

EŞ YARDIMI
Eş yardımının 219,17 TL’den 500,00 TL’ye, çocuk yardımının 250,00 TL’ye
yükselmesini,

DOĞUM YARDIMI
Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek
tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-TL doğum yardımı
ödeneği ödenmesi,

ÖLÜM YARDIMI
Kamu görevlilerine, 633 sayılı KHK’nın ek 4 üncü maddesi kapsamında ödenecek
tutara ilave olarak 10.000 gösterge rakamı üzerinden 1.027-TL doğum yardımı
ödeneği ödenmesin,

AYRICALIKLI ÇOCUKLARA BURSLULUK TALEBİ
DPY (ve Bursluluk) Sınavlarında Öğretmen çocuklarına tanınan hakların (Eğitim
Çalışanlarının da) Şehit, Gazi, Engelli ve SHÇEK yakınları için de tanınması,

EVLİLİK YARDIMI
Kamu Görevlilerine bir kereye mahsus GİS ve YHS. Kadrolarındaki personellere
7.500,00 TL Tutarında Evlenme Yardımı ödeneği verilmesi,

ULAŞIM YARDIMI
Servis hizmetinin bütün merkez teşkilatlarında sunulmasını ve sunulamadığı takdirde
ücretsiz toplu taşıma kartı ya da ulaşım ücreti ödenmesini,

YEMEKHANE YARDIMI
Kamu yemekhanelerinde kamu görevlilerinin
(Milletvekilleri) yemek ücretine tabi olmasını,

yemek

ücretlerinin

TBMM

GİYECEK YARDIMI
Kamu görevlilerine; 2019 yılı için 400,00 TL, 2020 yılı için 500 TL nakdi giyecek
yardımı yapılsın. Giyecek yardımından istihdam türüne göre GİH ve YHS kamu
görevlilerinin tamamının yararlanmasını,

BAYRAM İKRAMİYESİ
Kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban Bayramlarında Dini Bayram İkramiyesi olarak
toplamda 2.500,00 TL ödenmesini,

AYLIKSIZ İZNE AYRILANA DESTEK
Aylıksız izne ayrılan kamu görevlilerine sosyal güvenlik katkı payının kurumlarınca
karşılanmasını ve söz konusu personelin izinli olduğu süre boyunca çalışırken aldığı
maaşın ¼’ü oranında ödeme yapılmasını sosyal yardımların ödenmesine,

FAZLA MESAİ
GİH ve YHS kamu görevlilerinin fazla çalışma ücretlerindeki mevcut tutarların %100
artırılmasını istiyoruz.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
Yardımcı Hizmetler Sınıfının öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus bir üst
kadroya (memurluk) geçişlerinin sağlanması,

EK ÖDEME PUANINDA ARTIŞ YARDIMI
Bütün Kamu görevlilerinin Ek Ödemelerinin 5 Puan ( 50,00 TL), Bazı Kamu
Görevlilerinin Ek Ödemelerinin İlave 5-12 Puan (50,00 TL-120,00 TL ) artırılmasını,

ÖZEL HİZMET TAZMİNATI YANSITMA
Kamu Görevlilerinin Emekli Maaşlarında En Düşük 550,00 TL ve Emekli
İkramiyelerinde en düşük 25.000,00 TL artış yapılmasını sağlayacak şekilde Özel
Hizmet Tazminatı Yansıtma oranlarının artırılmasını,.

GÖREVDE YÜKSELME SINIRLAMALAR HK.
Kamu görevlilerinin Öğrenim durumları itibarıyla yükselebilecekleri derecelere
yükselmesine (Eğitim Öğretim Sınıfı gibi Ek Göstergeden yararlanmalarına) engel olan
yasal ve idari düzenlemelerdeki sınırlamaların kaldırılmasını,.

HARCIRAH KANUNU TUTARININ YÜKSELTİLMESİ
6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenen gündelik ve arazi tazminat
tutarlarının yükseltilmesi,

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADROSU VERİLMESİ
Sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin memur kadrosuna
geçirilmesi ve kadrolu istihdam edilmesini,

HAC İZNİ VERİLMESİ
Kamu görevlilerine görev süreleri boyunca bir defa kullanılmak üzere “hac izni”
verilmesini,

BAYRAM TATİLİ VERİLMESİ
Kamu görevlilerine her yıl dini bayramlar (ramazan ve kurban) bayramlarında 1 (bir)
hafta “bayram tatili” izni verilmesini,

GÖREV TANIMININ YAPILMASI
Yardımcı Hizmetler Sınıfı Görev Tanımı bir an evvel hayata geçirilmesini istiyoruz. Kamu
görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmesi; memurların yapmakla yükümlü
oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan işlerin tespit
edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş başta hizmetli, memur ve
teknisyenler olmak üzere tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlarının yapılarak personelin
yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi

GÖREVDE YÜKSELME SINAVLARI
Kamuda görev yapan Personellerin Görevde Yükselmelerinin sınav ile yapılmasını ve
sözlü mülakatın kaldırılmasını (Bugüne kadar yapılan uygulamalarda ve yapılan sınav
sonucunda kadro ihtiyacı kadar kişinin 60 puan barajını aşamaması durumunda birçok
kadro boş kalmakta, yapılan büyük masraflara rağmen arzu edilen netice
sağlanamamaktadır.) Bunun için sınav taban puanın kaldırılmasını, atamalar puan
üstünlüğüne esasına göre yapılmasını,

EĞİTİM ÖĞRETİM HAZIRLIK ÖDENEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığında her yıl olarak Öğretmenlere ödenen Eğitim Öğretim Hazırlık
Ödeneğinin Tüm Eğitim çalışanlarına verilmesini istiyoruz. Öğretim yılına hazırlık
ödeneğinin uygun ölçeklerle ayrım yapılmaksızın, MEB ve üniversiteler dâhil tüm
eğitim çalışanlarına ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışan
Kuran Kursu öğreticileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görevli öğretmenler
gibi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim hizmeti veren personele de ödenmesi,

EK GÖSTERGE YARDIMI
Yardımcı Hizmetler sınıfındaki bütün personellerin Ek Göstergeden faydalandırılmasını
istiyoruz.

DPY VE BURSLULUK SINAVI
DPY ve Bursluluk sınavlarında Öğretmenlere tanınan kontenjanların tüm MEB personellerine
verilmesini talep etmekteyiz.

KİRA YARDIMI
Lojmanda oturamayan GİH THS ve YHS kira yardımı olarak 500,00 TL ödenmesini,

KHK DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HK.
27.03.2018 tarih ve 30373 sayılı 2. mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanan 7103 Sayılı Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun tam ve kurum keyfiyetine bırakılmadan en az LİSE mezunu olan (bölüm, açık lise
veya bir başka) lise ayrımı yapılmadan herkesin faydalanmasını talep etmekteyiz. 3600 Ek
Göstergenin bütün Kamu Çalışanlarına verilmesi,

YHS SINIFI PERSONELİ DESTEĞİ
Bütün Kamuda görev yapan YHS sınıfındaki arkadaşlarımızın 1 defaya mahsus Genel İdari
Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

EMEKLİLİK YAŞI DÜZENLENMESİ
Emeklilikte Kadınlarda 25 yıl, Erkeklerde ise 30 yıl hizmet süresi dikkate alınması,

BAYRAM İKRAMİYESİ
Ülkemizde 12 milyon emekli, yaklaşık 3 milyon memur bulunmaktadır. 12 milyon emekliye
verilen yıllık ikramiye tutarı 24 katrilyon lira iken memurlara da verilmesi halinde verilecek tutar
6 katrilyon lira olacaktır; bu tutar emeklilere verilen tutarın dörtte birine tekabül etmektedir.
Ayrıca verilen ikramiyeler yine iç piyasanın canlanmasına katkı sağlayacağından bütün Kamu
çalışanlarımızın da sürece dâhil edilmesi,

3600 EK GÖSTERGE
Yapılacak düzenlemeden yararlanacak personel sayısı ortalama 1 milyon 300 bin civarında
olmasına karşın bunların dışında kalan yaklaşık 2 milyon personel bu haktan
yararlanamayacak yaş haddi dolana kadar insanlar çalışmak zorunda bırakılacaktır. Bu
düzenlemenin eğitim durumuna göre yapılması ve tüm kamu çalışanlarına unvan
gözetilmeksizin; ilkokul ve ortaokul mezunlarına 2200, lise ve dengi okul mezunlarına 2400, ön
lisans mezunlarına 3000 ve üniversite mezunlarına 3600 ek gösterge verilmesi,

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA EK GÖSTERGE
Yardımcı Hizmetler sınıfında görev yapan Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı,
kaloriferci vb. kadrolara eğitim durumlarına uygun olarak ek gösterge verilmesi,

ENFLASYON FARKI
Aylık veya yıllık enflasyon farkının Kamu çalışanlarına aylık maaşlarına yansıtılması,

SINIFLARIN GÖREV TANIMLARININ DÜZENLENMESİ
Görev tanımlarının bilimsel ve hakkaniyetli yapılması muğlak ifadelere ve kamu personelini
devletin ve milletin hizmetinde değil amirin emir eri gibi gösterecek ifadelere yer verilmemesi

FAZLA MESAİ
Kamu çalışan personellerin fazla mesailerinin kişilerin istekleri doğrultusunda izin veya ücret
karşılığında olmasına kendileri karar vermesi,

GÖREV TAHSİSLİ LOJMANLAR
Kamu konutlarının sayısının azlığı ve idarecilerin fazla olması sebebiyle personele
uzun yıllar lojmanda oturma sırası gelmemektedir. Emniyet, askeriye, adliye gibi
Stratejik olmayan kurumlarda görev tahsisli ayrılacak lojman sayısının azaltılması,

SAYMAN KADROSUNU
Sayman Kadrosunun Görevde Yükselme Sınavı İle Verilmesi Bu şekilde atanan
bütün personelin atama kararnamelerinin iptal edilmesi ülke genelinde bütün boş
sayman kadrolarının tespit edilerek genel duyuruya çıkılması ve bu kadroya görevde
yükselme sınavı ile atama yapılması,

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ
Geçici görevlendirme yönetmenliğinin çıkarılmasını talep etmekteyiz

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVLARI
Öğretmenlerin okul müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulunmadan
doğrudan şube müdürü atanmasını engellenmesi şube müdürlüğüne şeflik yapanlar,
okul müdür yardımcılığı ve üstü görevlerde bulunanlar arasından sınavla atama
yapılması Temel Eğitim, Ortaöğretim ve öğretmen atama birimlerine Eğitim Öğretim
hizmetleri sınıfından diğer birimlere ise Genel İdare Hizmetleri sınıfı personeli
arasından atama yapılması buna ilişkin kontenjanların ayrı ayrı belirlenerek bu şekilde
görevde yükselme sınavı açılması,

GELİR VERGİSİ
Kamu çalışanlarından %20 olan gelir vergisi kesintisinin %10 olarak kesilmesi talebimizdir.

7103 SAYILI YASA
27/03/2018 Tarih Ve 30373 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 7103 Sayılı Vergi
Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun Tam olarak uygulanmasın,

ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
Kurumların iş yükünün önemli kısmını üstlenen, yönetim kadrosu ile vatandaş
arasında sürekli köprü vazifesi gören, amirleri tarafından bütün işleri yapması ve
yönlendirmesi beklenen, her türlü maddi ve resmi sorumluluğu üzerine alan, her türlü
problemde günah keçisi olan ama iş ücretlere geldiğinde memur ile arasında 100,00
TL Şube Müdürü ile arasında 1.000,00 TL maaş farkı bulunan yönetmelikte idari görev
olarak yer almasına rağmen teknisyen, tekniker, sosyal çalışmacı, programcı gibi
unvanlardan daha az maaş alan personel gurubunun ücret düzenlemesi,

EĞİTİM ÖĞRETİME HAZIRLIK ÖDENEĞİNİ
Her eğitim öğretim yılı başında MEB personeli (öğretmen ve yöneticilere) ödenen
kırtasiye ücreti olarak telaffuz edilen ancak resmiyette adı öğretim yılına hazırlık
ödeneği olan ücret 2018 itibariyle 1.130,00 TL olarak 4.toplu sözleşmede
belirlenmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına verilmesine yönelik çalışma yapılacağı
bildirilmiş olmasına rağmen herhangi bir sonuç alınmadığından hazırlık ödeneğinin
gerçekleşmesi,

ŞOFÖRLER
Şoför kadrolarında görevlendirme ile çalışanları 1 defaya mahsus olmak üzere Şoför
kadrolarına geçişlerinin sağlanması, Ayrıca Şoför kadrolarında görev yapanlara Risk
ve Yıpranma Tazminatının yanı sıra Seyyar Görev Yolluk Tazminatlarının verilmesi,

KREŞ YARDIMI VE KREŞ HİZMETİ VERİLMESİ
Kamu görevlilerine 1. Çocuk için 0-6 yaş arasındaki çocukları için 1.000,00 TL ve diğer
çocuklar için ise 750,00 TL kreş yardımı ödenmesini, kamu kurum ve kuruluşlarında kreş
ve gündüz bakımevi açılmasını, Kamu çalışanlarından evli ve çocuklu olanlar her iki
eşinde çalışması halinde büyük zorluklar yaşamakta özellikle 3-6 yaş arası çocukları
güvenle bırakıp sürekli gözetim altında tutabilecekleri kreşler bulmakta zorlanmakta
bulunsa da maddi anlamda ödeme güçlüğü yaşanmaktadır. Edindiğimiz bilgiye göre
Bursa Valiliği tarafından proje aşamasında 200 mevcutlu kreş binası uygulanmış
yaygınlaştırılmasını,

ENFLASYON FARKI
Enflasyon farkının 6 aylık veya yıllık değil de gerçekleştiği aydan itibaren yansıtılması,

ATAMA BEKLEYEN MEMUR ÖĞRETMENLER
YURT Sendikaları olarak Öğretmen Olmaya Hak Kazanmış Kamu Personellerinin 31.08.2012
tarihinde MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Atama yolu kapatılan ve
mağdur edilen Asıl meslekleri öğretmenlikten uzak devlet dairelerinde unutulmuş kamu
personeli olan “VHKİ, bilgisayar işletmeni, şef, icra memuru, gümrük-muhafaza memuru,
iş ve meslek danışmanı, ambar memuru, PTT gişe görevlisi, zabıt kâtibi, mübaşir, infaz
koruma memuru, polis, itfaiyeci, şoför, kaloriferci, hizmetli, vb. gibi mezuniyet dışı
unvanlarda Devletimiz tarafından maaşı ödenen, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Bütçe
olanaklarının kısıtlılığına dair resmi açıklamalar da göz önünde bulundurulduğunda Bütçeye
ek yük getirmeden yalnızca kadro kaydırmasıyla en uygun verimle öğretmen açığını
azaltacak çözüm olan öğretmenlik hakkına sahip memurlardan isteyenlerin kadrolarının Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim öğretim hizmetleri sınıfında öğretmen unvanıyla
kurum içi veya kurumlar arası geçişlerin sağlanarak çözüme ulaşması
Yukarıda bahsi geçen taleplerin karşılanmasına ilişkin
YURT - Sendikaları (YURT - Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Merkezi) tarafından
gerekli çalışmaların yapılması hususunda gereğini arz ederim

SORMAZLAR MI?
4688 sayılı Yasanın 28 inci maddesinde sayılan “toplu sözleşmenin kapsamı”na bir bakalım: Ne
görüşülmesi gerekiyor?
“Kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve
tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye,
doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri, yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer
mali ve sosyal haklar”
• Yıpranma payı görüşüldü mü?
• Ek ödemenin emekliliğe yansıtılması görüşüldü mü?
• Lisans tamamlama görüşüldü mü?
• İkramiye görüşüldü mü?
• Harcırah görüşüldü mü?
• İkramiye (Memur-Sen iki dini bayram ikramiyesi diyordu)
görüşüldü mü?
• Doğum yardımı görüşüldü mü?
• Ölüm yardımı görüşüldü mü?
• Aile yardımı görüşüldü mü?
• Çocuk yardımı görüşüldü mü?

Yiyecek yardımı görüşüldü mü?
• Giyecek yardımı görüşüldü mü?
• Ek ödemeler görüşüldü mü?
• Fazla çalışma görüşüldü mü?
• Memur-Sen’in masada bırakacağı 658 talep bir yana..
• Vergi dilimi kayıpları görüşüldü mü?
• Emeklilikte düşük ücret görüşüldü mü?
• Evlenme yardımı görüşüldü mü?
• Kreş yardımı görüşüldü mü?
• Büyümeden pay görüşüldü mü?
• Emeklilik tazminatı görüşü
• Yoksulluk sınırı görüşüldü mü?

ÜYE OLDUĞUN SENDİKANI SORGULA GELECEĞİNİ KARARTMA

ZAM ORANI
YURT Sendikaları olarak,
Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 350 TL,
2020 yılı için %8 + % 6,

2021 yılı için %8 + % 6 zam ve
1. yıl %3,
2. yıl için %3 refah payı talep ediyoruz.
"Hedef enflasyon değil,
gerçekleşen enflasyon
dikkate alınarak zam yapılmasını " talep ediyoruz

İLETİŞİM

