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TÜRK YEREL HİZMET-SEN 2020-2021 SÖZLEŞME TALEPLERİ

Yerel yönetimlerde görev yapan kamu çalışanları vatandaşa en yakın ve 
vatandaşlarımızın yaşamını doğrudan etkileyen faaliyetler yürütmektedirler. 
Vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunulması hiç şüphesiz yerel yönetimlerde 
görev alan kamu çalışanlarının yaşam kalitelerinin yükseltilmesiyle doğrudan 
ilgilidir. Çalışma barışının ve huzurunun sağlanması, çalışanların moral ve mo-
tivasyonunun yükseltilmesi, iş veriminin arttırılması, kaliteli hizmetin sunula-
bilmesi, aynı zamanda şehirde yaşayanların mutlu olabileceği bir şehir ve 
nihayetinde huzurlu bir ülke yaratabilmek için yerel yönetimlerde çalışanların 
sorunlarının çözülmesi önem arz etmektedir.

Yerel Yönetimler Bakanlığı Kurulmalıdır

Yerel Yönetimlerde (Belediyeler ve il özel idareleri) görev yapan kamu gö-
revlilerinin yıllardır çözülemeyen birikmiş sorunları çalışanları bunaltmış ve 
heyecanlarını yitirmelerine sebep olmuştur. Her kamu görevlisinin sorunları-
nın muhatabı olacak, çözüm üretecek bir yetkili bakanlığının olması doğaldır. 

• Belediyelerdeki denetim boşluğunun giderilmesi, çok başlı keyfiyet 
içeren uygulamaların son bulması için Yerel Yönetimler Bakanlığının 
kurulması keyfi uygulamaların son bulması ve devletimizin geleceği, 
bekası bakımından elzemdir. Yıllardır biriken problemlerin çözülmesi, 
kurumlardaki çok başlı uygulamaların önüne geçilmesi, keyfiyetin ön-
lenmesi daha doğrusu yerel yönetimlerde de sosyal hukuk devletinin 
ve yasaların geçerliliğini, varlığını hissettirmek için mutlaka Yerel Yö-
netimler Bakanlığı kurulmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine 
göre Mahalli idarelerin merkezi hükümetle ilişkileri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca düzenlenecektir. Vesayet yetkisi yine içişleri bakanlığın-
dadır. Gerek parlementer sistemde gerekse cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminde uygulamalar gösteriyor ki; Yerel yönetimlerde görev 
yapan kamu çalışanları sahipsizdir, kimsesizdir, bugüne kadar birikmiş 
sorunlarına çözüm üretilememiştir.

• Yerel yönetimler insan kaynakları yönetimi sil baştan ele alınmalı, çağın 
gereklerine uygun “Yerel Yönetimler Personel Kanunu” çıkarılmalıdır.

Belediye Çalışanlarının Aylıkları Zamanında Ödenmelidir

Defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, yerel yönetimlerde hizmet ver-
mekte olan bazı belediyelerde çalışanlar hâlâ maaşlarını tam ve zamanında 
alamamaktadır. Bu uygulama Anayasamızın 49. Maddesi, 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanunu’nun 164. maddesi, uluslararası sözleşmelere ve insan 
haklarına aykırı, utanç verici bir durumdur. Sosyal hukuk devleti olan ülkemiz-
de bugün bazı çalışanlarımızın maaşlarının zamanında ödenmemesi ülkemiz 
için yüz kızartıcı bir vakadır. Bazı belediye başkanlarının, belediye encümeni 
kararları doğrultusunda çalışanların ücretlerini başka alanlarda kullanılarak, 
kamu yararı aldatmacası ile gerekçelendirilmektedir. 

• 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile 5779 Sayılı Belediye Gelirlerini Dü-
zenleyen Kanun’da gerekli değişiklikler yapılarak, yerel yönetimlerde 
çalışanların maaşlarının zamanında ödenmesi sağlanmalıdır.

• Maaş ödemesinde sıkıntı zorluk çeken belediyelerin İller Bankasından 
gönderilecek payların personel maaşları tahsisli gönderilmesi sağlan-
malı, ayrıca birikmiş olan maaş alacaklarının İller Bankasına borçlanıl-
ması suretiyle ödenmesi sağlanmalıdır.

• Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesindeki Keyfiyet İçeren Maddeler 
Değiştirilmelidir, Alt Sınır Konmalıdır.

• 4688 sayılı kanunun 32.maddesi ve geçici 14.maddesine göre imzala-
nan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinde, keyfiyete sebebiyet ve-
ren “yapılabilir” ifadesi “yapılır” şeklinde düzeltilmelidir. 

• Şartlar, (İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik 
primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en 
son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği 
halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en 
son yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl büt-
çe gelirlerinin belediyelerde ve il özel idaresinde yüzde otuzu aşması 
hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin 
yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut söz-
leşme kendiliğinden hükümsüz kalır.) kriteri ve bütçe yeterli olmasına 
rağmen sözleşme imzalamayan yetkililer, ikna olmayan yöneticiler ve 
çifte standartlı uygulamaların önüne geçmek için bu ifade mutlaka 
“yapılır” şeklinde değiştirilerek, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Top-
lu Sözleşme Kanunu’nun 32 maddesi gereğince; yerel yönetimlerde 
imzalanacak olan sosyal denge tazminatı sözleşmeleri için alt sınır be-
lirlenmelidir. 

• Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sos-
yal haklara ilişkin 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem toplu söz-
leşmenin, 4. Bölüm yerel yönetim hizmet koluna ilişkin toplu sözleş-
menin 1. Maddesinin “Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın 
üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden alına-
cak aidatın 2 katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleşmesi aidatı 
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alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleşmeden 
aynı usul ve esaslardan yararlanır” ibaresi kaldırılmalıdır.

• 4688 sayılı kanunun 32. Maddesinin bu hükümleri Anayasamızın 51. 
Maddesine, TCK 118. Maddesine ve 4688 sayılı kamu görevlileri sen-
dikaları toplu sözleşme kanunun 28. Maddesine aykırıdır. Bu madde-
nin 2. fıkrası sendikal ayrımcılığa sebebiyet verdiğinden, çalışanlar 
üzerinde baskı unsuru olduğundan daha önce kurumlarda yapılan söz-
leşmelerde dayanışma aidatı alınamayacağına dair Danıştay 11. Dai-
resinin içtihat oluşturmuş kararları vardır. En son yine ilgili maddenin 
Danıştay 11. Daireye iptal edilmesi için yapmış olduğumuz müracaat 
neticesinde, Danıştay 11. Dairenin 2017/2122 Esas nolu 09/01/2018 
tarihli kararı ile bu madde iptal edilmiştir.

• Çalışma barışını zedeleyen, sendikal ayrımcılığa sebebiyet veren; hu-
kuka ve hakkaniyete aykırı olduğu Danıştay İçtihat kararı ile kesinleşen 
ve uygulanmasının telafisi zor durumlar yaratacak olan dayanışma ai-
datına 5. Dönem Toplu Sözleşme Metninde asla yer verilmemelidir.

Çalışanların Vergi Dilimi ile İlgili Düzenleme Yapılması

Mevcut sistem gereğince çalışanların haziran ayında vergi dilimi sebebi 
ile maaşları düşmektedir. İkinci 6 ayda verilen zamla bile bu düşüş karşılama-
maktadır.

• Vergi diliminde çalışanlara yönelik olarak özel düzenleme yapılmalıdır. 
Kamu çalışanlarının aylıklarından kesilen gelir vergisi oranı ilk dilim 
olan %15 de sabit kalmalıdır.

Kamu Görevlilerinin Emeklilik Hakları

• Memurlara yapılan bütün ödemelerden (Damga vergisine tabi aylık 
bürüt gelirlerin tamamı) emekli kesintisi yapılarak; bu kesintiler emekli 
ikramiyesi ve emeklilik maaşlarına yansıtılmalıdır. 

• Emeklilere de Aile ve çocuk yardımı parası ödenmelidir.

Mahalli İdare Çalışanlarına Yılda İki Defa İkramiye Ödenmelidir

• 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 44.maddesi ile 5302 sayılı Özel İda-
reler Kanunu’nun 36. maddesine göre; “sözleşmeli ve işçi statüsünde 
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çalışanlar hariç belediye ve özel idare memurlarını başarı durumlarına 
göre toplam memur sayısının %10’unu ve devlet memurlarına uygula-
nan aylık katsayının (40.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulu-
nacak miktarı geçmemek üzere encümen kararı ile yılda iki kez ikrami-
ye ödenir.” Şeklinin başarı/performans kriterleri iyi konulmadığından, 
kurum çalışanları arasında ayrımcılığa sebebiyet vermektedir.  ‘’Özel 
idareler ile belediyelerde çalışan tüm kamu görevlilerine eşit olarak 
yılda iki maaş tutarında ikramiye ödenir şeklinde değiştirilmesi.’’      

Ramazan ve Kurban Bayramı Öncesi İkramiye Ödenmelidir.

• 657 Sayılı Kanun’a bir madde eklenerek memurlara dini bayramlar ön-
cesinde 10 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı 
tutarında bayram ikramiyesi verilmelidir.

Devletin Asli ve Sürekli İşleri Memurlar Eliyle Yapılmalıdır

• Anayasa’mızın 128. Maddesinde “Devletin asli ve sürekli işleri me-
murlar eliyle yapılır” denilmektedir. Hali hazırda birçok belediyede iş-
çilere, memur görevi yaptırılmaktadır. Anayasa ve yasalarda tarif edil-
diği üzere devletin asli ve sürekli işleri memurlar eliyle yaptırılmalı, bu 
konuda anayasa ve yasaların gereği uygulanmalıdır.

• Yerel yönetimlerde özellikle belediyelerde işçi personel, hatta taşeron 
firma elemanları memur personelin amiri konumunda görevlendiril-
mektedir. Bu durum “çalışma barışına” aykırıdır. Bu tür görevlendir-
meler hukuki sorumlulukları bulunan memur personeli zor durumda 
bırakmakta ve özellikle idareciler tarafından adeta kamu görevlileri 
üzerinde baskı unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamaların önü-
ne geçmek için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Görevde Yükselme Sınavı Açılması Zorunlu Hale Getirilmelidir

• Mahalli idareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Esaslarına Dair yönetmelikte değişiklik yapılmalıdır. Mahalli idarelerde 
görevde yükselme sınavının iki yılda bir açılması ve sınavda başarılı 
olanların atanması zorunlu hale getirilmelidir.

• Görevde Yükselme sınavının açılışı idarenin keyfiyetinden kurtarılmalı, 
başta Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere açık kadrosu bulunan tüm 
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kurumlarda Görevde Yükselme Sınavı açılmalıdır. Sözlü ve Mülakatla 
değerlendirme kaldırılmalıdır.

• Unvan değişikliklerinin sınavsız olarak mezun oldukları okullara göre 
kadrolara atanmasının yapılması ile ilgili 657’de düzenleme yapılma-
lıdır.

Memura Siyaset ve Ticaret Yapma Hakkı Tanınmalıdır.

Kamu Görevlilerine yıllardır yasak olan “Siyaset ve Ticaret Yapma” hakkı 
serbest bırakılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Cumhurbaş-
kanının parti genel başkanı olmasından sonra kamu çalışanlarının da siyasi 
partilere üye olup siyasi parti yönetimlerine katılmalarının önündeki engel 
kaldırılmalıdır.

Şube Müdürleri ve Şeflerin Özlük Hakları Yeniden Düzenlemelidir

• Anayasamızın 55. Maddesi gereğince benzer ve eşit şartlarda çalışan-
ların eşit ücret almaları ön görülmesine rağmen kamuda uygulanan 
çarpık ücret politikaları nedeni ile birçok farklı ücret uygulaması bu-
lunmaktadır. Bu farklılığın düzeltilmesi, kurumlar arasında ortaya çıkan 
ücret dengesizliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 

• Hiyerarşik yapı içerisinde Daire başkanı ile Şube müdürü arasındaki 
makas hem çalışma dönemi için hem de emekli maaşları acısından 
açılmıştır. Fark çok fazla olmaktadır. İdari görev yapan şefler emri al-
tında görev yapan memurlardan düşük maaş alır hale gelmiştir. Bu 
sebeple hem maaş hem de emeklilik açısından ek gösterge rakamları 
yeniden düzenlenmelidir.

• Örneğin Yerel Yönetimlerde görev yapan şef kadrosunda bir persone-
lin özel hizmet tazminatı oranı 0,70 iken; aynı kadro, aynı derece ve 
kademede bulunan Adalet Bakanlığında çalışan personelin özel hiz-
met tazminat oranı 1,20 dir. Bu durumda bugün itibarıyla aralarındaki 
maaş farkı 550 TL olarak yansımaktadır.

• Şef statüsünde çalışanların özlük haklarında iyileştirme ya-
pılmalı ve 1.dereceye kadara düşürülmeli şeflerin ek ödeme 
oranlarının artırılması, yan ödeme kararnamesinin yeniden 
düzenlenmesi, şeflerin özel hizmet tazminatlarının ve yan 
ödemelerinin Adalet Bakanlığı’nda çalışan aynı unvandaki 
personel ile eşit işe eşit ücret mantığı kapsamında eşitlenme-
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si konularının değerlendirilerek mağduriyetlerin giderilmesi 
sağlanmalıdır.

İşçilik Süreleri Kazanılmış Hak Aylıklarından Sayılmalıdır

• 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayan tüm kamu görev-
lilerinin işçilik veya serbest çalışma sürelerinin tamamı kazanılmış hak 
aylıklarından sayılmalıdır.

Görevinden Dolayı Yargılanan Kamu Görevlilerine Hukuki Yardım 
Sağlanmalıdır.

• Kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve görevlerinden dolayı yar-
gılanmaları halinde (rüşvet, irtikâp ve yüz kızartıcı diğer suçlar hariç) 
kurum tarafından bu memurlar için üçüncü şahıslara karşı kendilerine 
hukuki yardım yapılmalıdır. 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS)’ de Çalışanlar Sınavsız Genel İdare 
Hizmetleri (GİH) Sınıfına Geçirilmelidir

• Devlet örgütlenmesinde artık Yardımcı Hizmet Sınıfı’nda (YHS) çalışan-
ların görevleri başkaları tarafından yapılmaktadır. Kadroları YHS olan 
personel GİH sınıfında işler yapmaktadır. Bu çarpıklığın giderilmesi 
açısından YHS’de bulunanların sınavsız şekilde GIH sınıfına atanması 
gerekmektedir.

Asıl İşinin Yanında Görevlendirmeler Ücretlendirilmelidir

• Yerel yönetimlerde asıl işinin dışında çeşitli komisyonlarda görev alan 
memur personele aldığı sorumluluk ve yaptığı işin karşılığında her-
hangi bir ücret ödenmemektedir.  Bu türde görev yapan personele 
toplantı başına encümen üyeleri için belirlenen bedelin ödenmesi ge-
rekmektedir.

Vekaleten ya da Tedviren görevlendirmeler, Zorunlu Hallerde Yapıl-
malıdır.

• Şef, müdür ve şube müdürlüğündeki vekaleten ya da tedviren görev-
lendirmeler, zorunlu hallerde yapılmalı, görevlendirme süresi 6 ay ile 



2020-2021 YILLARINA İLİŞKİN V. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEP METNİ

263

sınırlandırılmalı, 6 ayın sonunda görevlendirilen personelin şartları tut-
masa dahi görev tazminatı adı altında vekalet ücretine eşdeğer ücret 
ödenmelidir. 

Atamalarda ve Görevlendirmelerde Kariyer ve Liyakat İlkesine Uyul-
malıdır.

• 657 Sayılı devlet memurları kanununda yer alan kariyer ve liyakat ilkesi 
yerel yönetimlerde tam olarak uygulanmamaktadır. Kanun hükmünü 
uygulamayan idareciler hakkında yaptırım yapılmalı, kariyer ve liyakat 
ilkesini esas alan düzenlemeler yapılmalıdır.

Ücretler Günün Şartlarına Göre Tespit Edilmelidir

• Mesai, nöbet ücreti, vezne memurlarının sorumluluk tazminatı ve arazi 
tazminatları günün şartlarına göre tespit edilerek, yeniden düzenlen-
melidir. 

Harcırahlarda Düzenli Ödeme Yapılmalıdır.

• Her türlü atama, yer değiştirme ve geçici göreve ait harcırahlar, Sağlık 
harcırahları ve gündelikler en kısa sürede ödenmelidir. Harcırah kanu-
nu uygulamayan idarecilerle ilgili yasal işlem yapılmalıdır.  

Ek Gösterge Rakamları Yeniden Düzenlenmelidir

• Ek gösterge rakamlarının yeniden belirlenmesi, ek gösterge alamayan 
personelin de bu uygulamadan faydalanması 

• 657 sayılı Kanun’a ekli I ve II Sayılı Cetvellerde belirtilen ek gösterge 
oranlarında gerekli değişiklik yapılmalıdır. Yardımcı Hizmetler Sınıfın-
da çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanama-
yan personele en düşüğü 2200 olmak üzere ek gösterge verilmeli ve 
ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenerek 3600 ek 
gösterge 657 sayılı kanuna tabi tüm personele verilmelidir. 

• Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki 
ek gösterge adaletsizliği çözülmeli, ek gösterge uygulaması 9. Dere-
ceden başlamalı ve 2200 olan ek gösterge rakamları 3600’e yükselti-
lerek, diğer ek gösterge rakamları da 800’er puan artırılmalıdır.
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• Ayrıca yerel yönetimlerde görev yapan tüm Eğitim Fakültesi, Teknik 
Eğitim Fakültesi ve 4 yıllık teknik okul mezunlarının unvanlarına uygun 
kadrolarda Teknik Hizmetler Sınıfında değerlendirilmesi ve bu perso-
nelin diğer dört yıllık yüksekokul mezunu teknik personele uygulanan 
ek gösterge ve tazminat oranlarından faydalandırılması sağlanmalıdır.

Aile Yardımı ve Çocuk Parası

• 657 sayılı Kanunun memurlara “Aile yardımı ödeneği” verilmesini ön-
gören 202. madde metninde gerekli değişiklik yapılmalıdır. Aile yar-
dımı gösterge rakamı 4000 (Eş için ödenen aile yardımı=4000xMaaş 
katsayısı); çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği katsayısı; 0-3 yaş 
1000, 4-6 yaş için 800 ve 7 ve daha yukarısı için 500 katsayı ile maaş 
katsayı çarpımı olarak belirlenmelidir. Çocuklar için ödenen aile yar-
dımından 24 yaş sınırı kaldırılmalı, çocuklar işe girene ya da evlenene 
kadar devam etmelidir. Ayrıca 0-3 yaş çocuğu olanlara eş için ödenen 
aile yardımı iki kat olmalıdır.

Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Yeniden Düzenlenmelidir

• Yiyecek Yardımı Yönetmeliği günümüz şartlarına göre yeniden düzen-
lenmelidir. Kamu görevlilerine her çalışma günü için 1 öğün (4 kap), 
yemek verilmesi sağlanmalıdır. Tüm çalışanların Yemek yardımından 
yararlanmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. 10 Şubat 2018 tarih 
ve 30328 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 2017/11180 karar sayılı 
“Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik” hükümleri belediye personeline yemek veril-
mesini zorlaştırmaktadır.  Yemekhane olmaması veya görevleri sebebi 
ile yemek yiyemeyenler için ayni veya nakdi yardım yapılması için dü-
zenleme yapılmalıdır.

• Yemek Yardımı günün 24 saatinde devamlılık gösteren İtfaiye, zabıta, 
koruma güvenlik görevlileri her gün için 3 Öğün, çalışma süresi 12 
saat olan Kamu görevlileri için 2 öğün şeklinde Sağlık personeline 
uygulandığı şekilde bir kesinti yapılmadan verilmelidir. Yemek Yardım-
larının hizmet alımı şeklinde uygulanması yönündeki engellemeler kal-
dırılmalıdır.
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Yılık İzin Ücreti Verilmeli ve İzin Gününde Düzenleme Yapılmalıdır

• Yıllık izne çıkacak memura izin öncesinde bir aylık maaşı tutarında izin 
ücreti ödenmelidir.

• Devlet memurları izin yönetmenliğinde değişiklik yapılarak hafta sonu, 
resmi ve dini tatil günleri sayılmayarak sadece iş günleri yıllık izinden 
sayılmalıdır.

• Mevcut düzenleme ile yıllık izinler 2 yıl kullanılmadığı durumda yan-
maktadır. Birçok kurumda personel yetersizliği nedeni ile izinler tam 
olarak kullanılamamaktadır. Bu sorunun çözümü için işçilerde olduğu 
gibi izinler yanmamalı ya da kullanılamayan izinlerin ücreti ödenme-
lidir.

Doğum İzni

• 657 sayılı Kanunun değişik 104. maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde 
verilecek analık izni süresi aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir.

• Memura beklenen doğum tarihinden önce 3 (üç) ay ve doğum yap-
masından sonra 13 (on üç) ay olmak üzere toplam 16 (on altı) ay sürey-
le analık izni verilir. Doğum yapan anneye bebeği 2(iki) yaşına gelene 
kadar günde (gideceği mesafe dikkate alınarak) 3 ile 4 saat arası süt 
izni verilir.

Doğum Yardımı

• Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere ödenecek doğum 
yardımı miktarının belirlendiği 657 sayılı Kanunun 207. maddesinde 
değişiklik yapılarak gösterge rakamı 2500’den 10 bine yükseltilmeli-
dir.

Ölüm Yardımı

• 657 sayılı Kanunun 208. maddesinde gerekli değişiklik yapılarak ölüm 
yardımı tutarı, en yüksek Devlet memuru aylığının iki katından dört 
katına çıkarılmalıdır.
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Giyecek Yardımı

• 657 sayılı Kanunun 211. maddesinde gerekli değişiklikler yapılarak 
tüm memurlara “Giyecek yardımı” verilmesi sağlanmalı, verilecek 
miktar aylık 850 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpıl-
ması sonucu bulunacak tutar olarak belirlenmelidir.

• Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11. maddesinin 
değiştirilerek nakdi olarak yapılan giyim yardımının miktarının, sendi-
ka temsilcilerinin de bulunduğu bir komisyonca belirlenmesi sağlan-
malıdır.

Yakacak Yardımı

• 657 sayılı Kanunun mülga 213. maddesi yeniden düzenlenmeli ve me-
murlara aylık 500 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımı sonu-
cunda bulunacak rakam tutarında yakacak yardımı verilmelidir.

Kira Ödeneği

• Mevzuatta yapılacak yeni bir düzenleme ile tüm kamu görevlilerine, 
Uzlaştırma Kurulu kararı doğrultusunda 100 metrekare lojmanda otu-
ran kamu görevlilerinden alınan aylık lojman kirası kadar kira ödeneği 
verilmelidir.

Evlenme Ödeneği

• 657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek evlenen memurlara bir defaya 
mahsus olarak 25 bin gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla 
çarpımı tutarında evlenme ödeneği verilmelidir.

Eğitim Ödeneği

• Çocuğu ilköğretime giden memurlara aylık 500, ortaöğretime giden 
memurlara 750, yüksek öğrenim gören memurlara aylık 1000 göster-
ge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak rakam 
üzerinden eğitim ödeneği verilmelidir.
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Eğitim Öğretime Hazırlık Ödeneği Verilmelidir.

• Çocuğu örgün eğitim gören her memura öğretmenlere verilen “Eği-
tim Öğretime Hazırlık Ödeneği” her yıl Eylül ayında tüm kamu çalışan-
larına da verilmelidir.

Kreş Hizmeti ve Kreş Ödeneği

• Kadın İstihdamının Artırılması ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması hakkın-
daki 2010/14 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda kreş bulun-
mayan veya kreşi kapatılan kamu kurumlarında kreş açılması sağlan-
malıdır.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının tamamında kreş açma zorunluluğu ge-
tirilmeli, 24 saat esasına göre çalışılan kurumlarda kreşlerin de 24 saat 
hizmet vermesi sağlanmalıdır.

• Kreş açma imkânı bulunmayan yerlerde personele 0-6 yaş çocuk için 
kamu görevlilerine ödenen çocuk parasının dört katı tutarında kreş 
ödeneği verilmelidir.

Tatil Ödeneği

• Memurlara her yıl haziran ayında 10 bin gösterge rakamının memur 
maaş katsayısı ile çarpımı ile bulunacak rakam üzerinden tatil ödeneği 
verilmelidir.

Özel Hizmet Tazminatında Düzenleme Yapılmalıdır

• 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali işlem-
lerde yetkiler ve sorumluluklar yeniden tanımlanmıştır. Kanunda so-
rumlu olarak belirlenen harcama yetkilisi, gerçekleştirme yetkilisi ve 
muhasebe yetkilisi görevlerini yürütenlerin görevlerinin sorumluluğu 
oranında (saymanlarda olduğu gibi) ücret ödenmesi için özel hizmet 
tazminatında düzenleme yapılmalıdır.

Maktu Mesai ve Fazla Çalışma Ücretleri

• Zabıta, İtfaiye ve Koruma Güvenlik Memurları ile fiilen görev yapanla-
ra ödenmekte olan maktu mesai ücretlerindeki Bütçe Kanunu’nun K 
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cetvelinde belirlenen üst sınırın toplu sözleşmede belediyelerin norm 
kadro durumuna göre belirlenmesi ve alt sınırda konması gerekmek-
tedir. Ayrıca kişiye kat be kat fazla mesai yapmasına rağmen maktu ve 
sabit olarak ödenen mesai ücretlerinin yıllık, sendikal ve mazeret izin-
leri boyunca kesilmemesi sağlanmalıdır ve resmi ve dini bayramlarda 
ek mesai ücreti ödenmelidir.

Belediyelere Bağlı Genel Müdürlüklerde İkramiye Sorunları

• İSKİ, ASKİ, İETT, EGO, ESHOT, BUSKİ gibi kurumların kuruluş kanun-
ları gereğince Meclis kararları alarak ödedikleri ikramiyeler KHK çerçe-
vesinde iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı mucibince 
kuruluş kanunları gereğince verilen ikramiyeler ödenmelidir.

Nikah Memurları İçin 

• Evlendirme memurlarının mesai dışı ve hafta sonu kurum dışı yapmış 
oldukları görev için ek ödeme veya maktu ücret ödenmesi yapılmalı-
dır.

Kamu Görevlilerinin Görev Tanımı Yapılmalıdır.

• Belediyelerdeki Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının 
önüne geçilmelidir. Memurların yapmakla yükümlü oldukları işlerin 
yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan iş-
lerin 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 so-
rumlulukları belirlenmelidir.

İtfaiye Personeli İçin

• İtfaiyeciliğin meslek olarak tanımlanması ve itfaiye teşkilatlarında şoför 
olarak görev yapan personelin itfaiye personeli olarak sayılması için 
gerekli düzenleme yapılmalıdır. Meslek olarak tanımlanmaması duru-
munda itfaiyecilik Teknik Hizmetler sınıfında yer almalı ve THS (Teknik 
Hizmetler Sınıfı) özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.
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• Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasına ilişkin Sosyal Güvenlik Ku-
rumu’nca yayımlanmış olan 2009/79 sayılı genelge, hukukun genel 
prensipleri ve kanuna aykırıdır. Bu genelgenin acil olarak düzeltilmesi 
gerekmektedir.

• Yıllık 60 gün olan fiili hizmet süre zammı (yıpranma payı) 90 güne çıka-
rılması, Kanun ve yönetmelikte belirtildiği gibi uygulanması,

• İş riski ve güçlüğü tazminatının arttırılması, 

• Yangın, sel, arama kurtarma, iş kazası, saldırı ve benzer durumlara ma-
ruz kalıp hayatını kaybeden kamu görevlerinin “görev şehidi” sayılma-
sı sağlanmalı, eş ve çocuklarına iş imkânı tanınmalıdır.

• Maktu mesai ücretinin emekliliğe de yansıtılması,

• Mesai mevhumu gözetmeden çalışan İtfaiye personelinin yemek be-
dellerinin kurum tarafından karşılanmasını uygulamayan idareler hak-
kında yasal işlem yapılması.

• İtfaiye’ de “kurbağa adam” olarak itfaiye su altı arama kurtarma ekip-
lerinde görev yapan personele dalış tazminatı verilmeli ve fiili hizmet 
zammı ile ilgili olarak polis ve silahlı kuvvetlerde görev yapan diğer 
personele tanınan haklar tanınmalıdır.

• İtfaiye çalışanlarının iş riski ve çalışma koşulları dikkate alınarak “özel 
hizmet tazminatlarının artırılması” gereklidir. Yönetici sorumluluğu ve-
rilen şef, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, zabıta amiri, zabıta komiserlerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için, yan ödemelerinin 800, özel hizmet 
puanının 125’e çıkarılması gerekmektedir.

• İtfaiyecilerin Giysileri Yangına Dayanıklı Olmalıdır. İtfaiye giysilerinin 
uluslararası standartlara uygun olarak tek tip ve yangına dayanıklı ol-
ması sağlanmalıdır.

• Belediye itfaiye yönetmeliğinde, İtfaiyenin görevleri başlıklı 6. Mad-
denin K bendi “Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak” 
demektedir. Belediye başkanının vereceği görevler İtfaiye teşkilatının 
yapacağı görevler dışında keyfi görevlendirmeler olmamalıdır.
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Zabıta Personeli İçin

• Zabıta personelinin GİH sınıfından Zabıta hizmetleri sınıfı veya teknik 
hizmetler sınıfına alınması,

• Yıllık 90 gün fiili süre zammı (yıpranma payı) verilmesi,

• İş riski ve güçlüğü tazminatının arttırılması,

• Görev esnasında iş kazası, saldırı ve benzer durumlara maruz kalıp 
hayatını kaybeden kamu görevlerinin “görev şehidi” sayılması sağlan-
malı, eş ve çocuklarına iş imkânı tanınmalıdır

• Maktu mesai ücretinin emekliliğe de yansıtılması,

• Mesai mevhumu gözetmeden çalışan Zabıta personelinin yemek be-
dellerinin kurum tarafından karşılanması,

• Güvenliklerinin Sağlanması İçin Gerekli Tedbirler Alınmalıdır. (Fiili ve 
sözlü saldırılara maruz kaldıkları için caydırıcılık amacı ile silah, ses ve 
görüntü kaydı yapan yaka kamerası vs. verilmelidir)

• Zabıta çalışanlarının iş riski ve çalışma koşulları dikkate alınarak “özel 
hizmet tazminatlarının artırılması” gereklidir. Yönetici sorumluluğu ve-
rilen şef, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, zabıta amiri, zabıta komiserlerinin 
mağduriyetlerinin giderilmesi için, yan ödemelerinin 800, özel hizmet 
puanının 125’e çıkarılması gerekmektedir.

Koruma Güvenlik Personeli İçin

• Koruma ve Güvenlik Görevlilerine Ödenmeyen Maktu Mesai Ücretleri 
Ödenmesi İçin Düzenleme Yapılmalıdır. 5393 Sayılı Kanun hükümle-
rine göre “itfaiye”, “zabıta” ve “Koruma Güvenlik Memurları günün 
24 saatinde devamlılık arz eden hizmetlerde çalışmalarından dolayı 
“maktu mesai” almaları gerekmektedir. Ancak Hukuken kabulü müm-
kün olmayan gerekçeler ile benzeri şekillerde çalışan bu üç meslek 
grubundan sadece “Koruma ve Güvenlik Memurlarının” maktu mesai 
ücretleri ödenmemektedir. Bu durum hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. 
Anayasamızın 5, 10. Ve 49. Maddeleri çalışanlarına elverişli çalışma 
ortamını hazırlamayı, çalışma barışını korumayı ve eşit konumdaki ki-
şilere eşit muamelede bulunmayı Devlete görev olarak vermiştir.  Bu 
bakımdan Koruma ve Güvenlik Memurlarının “maktu mesai” ödeme-
leri yapılmalıdır.
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• Mahalli idarelerinde çalışan koruma güvenlik memurlarına silah tazmi-
natı verilmesi,

• Yıllık 90 gün fiili süre zammı (yıpranma payı) verilmesi,

• Emniyet teşkilatında ve Türk silahlı kuvvetlerinden yerel yönetimlere 
geçen subay, astsubay ve uzmanların derece ve kadro intibak sorun-
larının giderilmesi.

Sözleşmelilere Kadro Verilmelidir.

• Belediye ve Özel İdareler de 5393 Sayılı Kanun’un Kapsamında İstih-
dam edilen Sözleşmeli çalışanlara kadro verilmelidir ve artık sözleş-
meli personel çalıştırmaya son verilmelidir. Sözleşmeli çalışan memur 
maaşlarında alt sınır belirlenmelidir.

Ulaşım Yardımı

• Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerinin ulaşımlarının kurumlar 
tarafından servislerle sağlanması veya Belediye ve bağlı kuruluşlarının 
toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlandırılması.

• İtfaiye ve Zabıta çalışanlarının hizmetin gereği olarak bütün illerde Be-
lediyeler, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığına ait (Tren, Marmaray ve 
Vapur vb.) toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanmaları ile 
ilgili düzenleme yapılmalıdır.

Yerel Yönetim Çalışanları Ürettikleri Hizmetlerden Ücretsiz Yararlan-
malıdır

• Belediye ve İl Özel İdare Çalışanlarının ürettikleri hizmetlerden ücretsiz 
olarak yararlanmaları için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 08.01.2002 
Tarih ve 4736 sayılı kanunun mucibince Bakanlar Kurulu’nca bu konu-
da gerekli düzenleme yapılmalıdır.




