
2022-2023 yılları
TİS TALEPLERİMİZ
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Sevgili Kamu Emekçisi, 
3,5 milyona yakın kamu emekçisi ve 2 milyonu aşkın kamu 
emeklisi olarak önemli bir sürecin, toplu sözleşme sürecinin 
içindeyiz. 

Sermaye yanlısı emek karşıtı mevcut düzende aynı işyerlerinde 
birlikte alın teri döktüğümüz, aynı-benzer sorunlar yaşadığımız 
dolayısıyla taleplerini kendi taleplerimiz olarak gördüğümüz, 
750 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşme süreci de devam 
ediyor.

KESK olarak, işçisinden, kamu emekçisine, emeklisinden as-
gari ücretlisine, küçük esnafından çiftçisine kadar emeği ile ya-
şam mücadelesi verenleri bir bütün olarak görüyoruz. Çünkü bu 
ülkenin sadece kamu emekçileri değil tüm emekçileri, ezilenleri, 
emeği sömürülenleri, işsizleri, emeklileri aynı şeyleri talep edi-
yoruz. 

Yoksullaştırılan, güvencesizleştirilen milyonlar, emeğiyle 
geçinen tüm kesimler: 

• Bugüne kadar ellerinden alınanları, budanan haklarını 
geri istiyor.

• Gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde işsiz 
kalınmayan bir ülke istiyor. 

• İnsanca yaşam, güvenceli iş ve güvenli gelecek için 
haklarının garanti altına alınmasını istiyor.

• Pandemi ile derinleşen krizde pek çok ülkede hayata 
geçirilen Temel Gelir Güvencesini istiyor.
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Biz de TİS teklifimizi hazırlarken bu gerçeklikten yola çıktık. Sa-
dece kamu emekçilerinin değil, kamu hizmetlerinden yararlan-
ma hakkı her geçen gün daha fazla ortadan kaldırılan dar gelirli 
yurttaşlarımız başta olmak üzere emeği ile geçim savaşı veren 
milyonların hakkını, hukukunu gözetmeyi esas aldık. 

2022-2023 yıllarını kapsayacak TİS süreci için hazırladığımız 

“İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Bir Toplu Sözleşme” 
Teklifimiz: 

1- İnsanca Yaşamaya Yetecek Bir Ücret 

2- Halktan Yana Bir Kamu Hizmeti

3- Temel Gelir Güvencesi

4- Güvenceli İstihdam, Güvenli Gelecek

5- Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı 

6- Gerçek Bir Toplu Pazarlık

Başlıklarından oluşuyor. 
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İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR GELİR 
İSTİYORUZ!

Sevgili Kamu Emekçisi,

2012 yılından bugüne kadar beş kez “toplu sözleşme” masası 
kuruldu. Ancak ister mutabakatla isterse uzlaşmazlık sonucu 
gidilen Hakem Kurulu kararı ile sonuçlansın kaybeden hep biz 
olduk. İnsanca yaşamaya yetecek bir maaş-gelir talebimiz hep 
görmezden gelindi. 

Bugüne kadar gerçekleştirilen toplu sözleşmelerle maaşlarımız-
da yapılan artışları gösteren aşağıdaki tabloya göre; 

Çarşıda pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyonun 
değil, çocukların bile inanmadığı TÜİK enflasyon rakamlarının 
temel alındığı her “toplu sözleşmede” reel gelirimiz biraz daha 
eridi. 
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Yıllardır, bir taraftan Ali Cengiz oyunları ile takla attırılan sanal 
rakamlar halka enflasyon olarak sunuldu. Diğer taraftan “işçiyi, 
memuru, asgari ücretliyi, emekliyi enflasyona ezdirmedik” nu-
tukları atıldı.

Oysa başta açlık ve yoksulluk sınırındaki artışlar olmak üzere 
tüm veriler sokakta, pazarda, mutfakta yaşanan hayatın ger-
çek, gayri resmi enflasyonu ile ezim ezim ezildiğimizi göster-
mektedir. 

Özellikle son üç yıldır derinleşen ekonomik kriz ve son bir bu-
çuk yıldır ekonomik krizin etkisini artıran pandemi koşullarında 
maaşlarımız her geçen yıl yoksulluk sınırdan biraz daha fazla 
uzaklaştı, açlık sınırına biraz daha yaklaştı.

15.Derecenin 1.Kademesinde Hizmetli olarak görev yapan, eşi 
çalışmayan, iki çocuklu, en düşük maaşı alan kamu emekçi-
sinin 2012 yılı Temmuz ayı itibari ile eş ve çocuk yardımı dahil 
1.758 TL olan maaşı aradan geçen dokuz yıl içinde 3.052 TL ar-
tışla (%174) 4.810 TL olmuştur. 
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Buna karşın aynı dönemde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sı-
nırı 6.617 TL artışla (%221) 9.612 TL, açlık sınırı ise 2.032 TL 
artışla (%221) 2.951 TL’ye ulaşmıştır. 

15. Derecenin 1. Kademesinde Hizmetli olarak görev yapan be-
kar kamu emekçisinin 2012 yılı Temmuz ayı itibari ile 1.518 TL 
olan maaşı ise dokuz yıl içinde 2.704 TL artışla (%178) bugün 
itibari ile 4.222 TL olmuştur. 

Sadece en düşük maaş değil, ortalama reel maaş da son dokuz 
yıl içinde ciddi ölçüde erimiştir.

Ortalama Maaş Son 9 Yılda 456 Dolar (%58) Eridi 

Yıl
(15 Temmuz)

Ortalama 
Maaş

Dolar Kuru 
(1 $=TL)

Ortalama Maaşla 
Alınan Dolar ($)

2012 1.946 1,8 1.081

2014 2.263 2,2 1.029

2016 2.849 2,9 982

2018 3.553 4,8 740

2020 4.632 6,8 681

2021 5.312 8,5 625

15 Temmuz 2012 tarihinde 1.946 TL olan ortalama maaş ile 
1.081 Amerikan Doları alınabiliyorken aradan geçen dokuz yıl-
da ortalama maaş ile alınabilecek dolar 456 birim azalarak 625 
dolara inmiştir. 
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Son Beş Yılda Ortalama Maaşla Alınan Çeyrek Altın Sayısı 6,5 
Adet Azaldı

Yıl

(15 Temmuz)

Ortalama 
Maaş

Çeyrek Altın

 (TL)

Ortalama Maaşla 
Alınan Çeyrek Altın 

(Adet)

2017 3.145 232 13,5

2018 3.553 320 11

2019 4.112 430 10

2020 4.632 660 7

2021 5.312 830 6,5

15 Temmuz 2017 tarihi, itibari ile ortalama maaş ile 13,5 adet 
çeyrek altın alınırken, 15 Temmuz 2021 itibari ile ortalama maaş 
ile alınan çeyrek altın sayısı 7 adet azalarak 6,5 adede inmiştir. 

Öte yandan her yıl daha adaletsiz hale getirilen Gelir Vergisi 
Tarifesi maaş zamlarımızın daha cebimize girmeden buharlaş-
masına yol açmaya devam etmiştir. 

Özellikle ekonomik krizin pandemi ile körüklendiği son iki yı-
lın en çok kaybeden kesimlerinin başında kamu emekçileri ve 
emeklikleri gelmektedir.

Son iki yıl içinde resmi enflasyon yüzde 32,36 artmıştır. Ancak 
iğneden ipliğe artarak devam eden zam yağmuru resmi enflas-
yonun halkın yaşadığı gerçek hayat pahalılığını yansıtmaktan 
uzak sanal rakamlardan ibaret olduğunu fazlası ile ispatlamış-
tır. 
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2019 Haziran- 2021 Haziran 
Resmi Enflasyon (TÜFE) :  % 32,36

Temel Tüketim Kalemlerine Gelen Zamlardan 
Örnekler 

Yumurta % 93
Ayçiçek Yağı % 92
Domates % 84
Elektrik % 78
Doğalgaz % 74
Meyveler(ortalama) % 72
Sebzeler (ortalama) % 65
Süt % 45
Çay % 43
Ekmek % 40

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu 
(ENAGrup)  tarafından açıklanan veriler de yaşadığımız ger-
çek enflasyonun resmi enflasyonun en az iki buçuk katı olduğu-
nu ortaya koymaktadır. 

Buna göre 2020 yılı resmi enflasyonu (TÜFE) %14,60 olarak 
açıklanmıştır. Ancak ENAGrup verilerine göre 2020 yılı enflas-
yonu %36,72’dır. 

Yine TÜİK vasıtası ile açıklanan verilere göre resmi enflasyon-
da son bir yılda (2020 Haziran-2021 Haziran) %17,52 oranında 
artış yaşanmıştır. ENAGrup verilerine göre ise son bir yılda enf-
lasyon %45,4 artmıştır. 
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• TÜİK :             14,60
• ENAGrup :     36,722020

• TÜİK :             17,52
• ENAGrup :    45,40

Son 
Bir  
Yıl

• TÜİK :               8,45
• ENAGrup :    19,16

Son
Altı 
Ay 

2019 Haziran-2021 Haziran arasını kapsayan son iki yılın resmi 
enflasyonu yüzde 32,36 artarken dört kişilik bir ailenin yoksulluk 
sınırı ise aynı dönemde yüzde 38,6 artmıştır. 

2019 Haziran
6.733 TL

2021 Haziran
9.332 TL

İKİ YILDA TOPLAM ARTIŞ :  2.599 TL
%38,6  
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Kamu emekçileri bu dönemde de enflasyon farkını altı ay geri-
den almaya devam etmiştir. Dolayısıyla temel maaş unsurların-
daki %29,85’lik artış oranı resmi enflasyonun bile altında kal-
mıştır.

2019 
Temmuz

2021 
Temmuz 

İki Yıllık
Artış (%)

Taban Aylık 
Katsayısı 

2,167248 2,814188 %29,85

Aylık Katsayı 0,138459 0,179797 %29,85

Yan Ödeme 
Katsayısı

0,043910 0,057019 %29,85

En düşük maaş yani 15. Derecenin 1. Kademesinde hizmetli 
olarak görev yapan, bekar kamu emekçisinin eline geçen maaş 
son iki yılda sadece %30,5 artmıştır. 
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2019 TEMMUZ
3.235 TL 

2021 TEMMUZ
4.222 TL 

İKİ YILDA 987 TL 
%30,5 ARTIŞ

Öte yandan TÜİK verileri Tüketici Enflasyonu (TÜFE) ile Yurt 
İçi Üretici Enflasyonu (Yİ-ÜFE) arasındaki makasın son iki yıl-
da daha fazla açıldığını göstermektedir. Bu durum artan üretim 
maliyetlerinin kaçınılmaz olarak nihai tüketicilere, yani bizlere 
yansıması dolayısıyla hayat pahalılığının artmaya devam etme-
si demektir. 

SON İKİ YIL
Yİ-ÜFE : 

Yüzde 51,71

SON İKİ YIL
TÜFE :

Yüzde: 32,36 

YÜZDE 20’YE YAKIN FARK TÜKETCİYE 
YANSIYACAK.



14
to

pl
u 

sö
zle

şm
e 

Yaşadığımız Reel Gelir Kayıplarının Giderilmesi,

İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK BİR GELİR 
İÇİN
• Yoksulluk sınırındaki artış oranının tüm kamu emekçilerinin 

maaş artışında temel alınmasını, 

• Buna göre, öncelikle 2022 yılı için, son iki yılda yoksulluk sı-
nırı ile temel maaş unsurları arasında oluşan %8,5 oranın-
daki reel kaybın giderilmesini,

• Ardından maaşların en son açıklanan Haziran 2021 TÜFE 
+ Y-ÜFE / 2 oranında artırılmasını ve söz konusu tutara 
%3 refah payı eklenmesini istiyoruz.

Bu durumda 2022 yılı için:

• 15. Derecenin 1. Kademesinde Hizmetli olarak görev yapan, 
eşi çalışmayan, iki çocuklu kamu emekçisinin bugün itiba-
ri ile AGİ hariç 4.810 TL olan maaşının %43,5 artışla 6.952 
TL’ye yükseltilmesini,

• 2022 yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarının yansıma-
larla birlikte aynı oranda, yani %43,5 oranında artırılmasını, 

• Buna göre15. Derecenin 1. Kademesinde Hizmetli olarak 
görev yapan, bekar kamu emekçisinin maaşının 6.058 TL’ye 
yükseltilmesini,

• Hali hazırda 408,67 TL olan eş yardımının asgari aylık gıda 
harcaması olan 707,50 TL’ye çıkarılmasını, 

• Yine 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 89,90 TL, 6 yaş üstü 
çocuklar için 44,95 TL gibi komik tutarlarda ödenen çocuk 
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yardımının her bir çocuk için asgari aylık gıda harcaması 
olan 707,50 TL’ye çıkarılmasını, 

• Eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu bulunan 
emekli kamu emekçilerine de eş ve çocuk yardımı verilmesi-
ni, 

• Lojmanda oturan kamu emekçisi 100 m2 için 630 TL kira 
ödemektedir. Ödediği lojman kira bedelinin ortalama konut 
kira bedeli olan 1.180 TL’den düşülmesinden sonra kalan 
550 TL’nin lojmanda oturmayan tüm kamu emekçilerine 
ödenmesini, 

• İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine aylık 520 TL 
yemek yardımı yapılmasını, 

• Tüm kamu emekçilerine Türkiye doğalgaz tüketim ortala-
ması düşünülerek yıllık 4.357 TL, aylık 363 TL yakacak yar-
dımı yapılmasını,

• Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım 
araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı ve-
rilmesini,

Böylece 15. Derecenin 1. Kademesinde Hizmetli olarak görev 
yapan, eşi çalışmayan, iki çocuklu kamu emekçisinin gelirinin 
maaş ve yardımlarla birlikte yoksulluk sınırının üzerine çıkarıl-
masını, 

Yukarıdaki taleplerin Taleplerimizin kabulü halinde 2023 yılı 
için 2022 yılında gerçekleşen TÜFE+ÜFE ortalaması üzerine 
+ 3 puan refah payı verilerek maaş hesabının yapılmasını İSTİ-
YORUZ.
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AYRICA: 

• Tüm kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım 
araçlarından faydalanacağı ücretsiz aylık abonman kartı ve-
rilmesini,

• Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez brüt asgari ücret tuta-
rında ikramiye verilmesini,

• Göreve ilk başlayan kamu emekçilerine iki maaş tutarında 
“Hoş Geldin İkramiyesi” verilmesini,

• Ücretsiz kamu kreşleri açılıncaya kadar 0-6 yaş arasındaki 
her çocuk için 1100 TL tutarında kreş yardımı verilmesini, 

• Bugün mevcut bütçe cetveli uyarınca kamu emekçilerine 
çalıştıkları her fazla saat için 2,40 TL tutarında fazla çalışma 
ücreti (fazla mesai ücreti) ödenmektedir. Eve dönüş mini-
büs parasını bile karşılamaya yetmeyen söz konusu tutarın 
kamu emekçisinin maaşının aylık çalışma saati olan 140 bö-
lünmesi sureti ile bulunan tutara çıkarılmasını, 

• Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, maaşlarımızın asgari 
ücret tutarını aşan kısmı için gelir vergisinin ilk dilim oranın 
(%15) uygulanmasını, 

• Lisans ve ön lisans mezunu tüm kamu emekçilerinin ek gös-
tergesinin 3600’e çıkarılmasını, bunun dışında kalan tüm 
kamu emekçilerinin mevcut ek göstergelerinin 800’er puan 
artırılmasını, 

• Ek gösterge konusunda en mağdur kesim olan Yardım-
cı Hizmetler Sınıfı personelinin ek gösterge cetveline dâhil 
edilmesini,
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• Tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasını,

• Zorunlu BES kesintisinin kaldırılmasını, 

• Mevcut emekli maaşlarının yoksulluk sınırı baz alınarak ar-
tırılmasını,

• EYT haksızlığına son verilmesini,

• Kadın çalışanların 20 hizmet yılı, erkek çalışanların 25 hiz-
met yılı dolduğunda yazılı talepleri halinde emekli olma hak-
kı kazanmasını, 

• Kademeli geçişle ilgili yaş hadleri uygulanmamasını, 5510 
sayılı kanunda kademeli geçiş süresinin sonundan itibaren 
öngörülen yaş hadleri yerine kadınlarda 50, erkeklerde 55 
yaşın dikkate alınmasını, 

• Ek ödeme adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasını, farklı 
kamu kurumlarında aynı unvanda çalışan tüm kamu emek-
çileri arasında ücret eşitliğinin sağlanmasını, adil ücret po-
litikasının esas alınmasını,

• 4/C den 4/B ye geçen personelin mevcutta %20 olan ek öde-
me tutarının kademeleri temel alınarak %70 ile %105 bandı-
na çekilmesini TALEP EDİYORUZ. 
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HALKTAN YANA BİR KAMU HİZMETİ 
İSTİYORUZ!

Sevgili Kamu Emekçisi, 

Biz KESK olarak hiçbir zaman salt ücret sendikacılığıyla sınırlı 
bir mücadele yürütmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla hare-
ket etmeye devam edeceğiz.

Yıllardır hayata geçirilen ve ülkeyi uçurumun kıyısına sürük-
leyen neo liberal politikalar görev yaptığımız kamu hizmetleri 
alanını sadece bizim değil, toplumun ezici çoğunluğunu oluştu-
ran emekçi sınıfların, dar gelirli yurttaşların da aleyhine olacak 
şekilde dönüştürmüştür. 

Halktan toplanan kaynaklar halka geri dönmemektedir. 2021 
yılının sadece ilk beş ayında faiz giderleri adı altında sermaye-
ye-rantiyeye bütçeden aktarılan kaynak 81.457 Milyon TL’dir. 
İlk beş ayda toplam vergi gelirlerinin %19,22’si faize aktarılmış 
durumdadır. Aynı süreçte personel gideri ise 143.655 Milyon TL 
dir. Faize aktarılan kaynak personel giderlerinin %58’i civarın-
dadır. Bu ödemenin içinde Kamu Özel İşbirliği, Yap İşlet Devret 
gibi işletmelere koşullu yükümlülük gereği aktarılan devasa tu-
tarlar mevcut değildir. 

Yine TÜİK araştırma sonuçlarına göre; en yüksek eşdeğer hane 
halkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam 
gelirden aldığı pay pandemiye ve ekonomik krize rağmen bir 
önceki yıla göre 1,2 puan artarak % 47,5’e yükselirken, en dü-
şük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,3 puan azala-
rak % 5,9’a düşmüştür. Oysa 2021 yılının ilk beş ayında toplam 
vergi gelirlerinin % 57,89’u harcama üzerinden alınan vergi ge-
lirlerinden oluşmaktadır.
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Kısacası bütçe gelirleri büyük oranda emekçilerden alınan ver-
gilerden oluşurken krizin faturası ise her dönemde emekçilere, 
yoksul kesimlere çıkarılmaktadır. 

Öte yandan Covid 19 pandemisi ile birlikte kamu hizmetlerinin 
öneminin hayati düzeyde olduğu milyonlarca insanın ölümü, 
kalıcı hasarlar ve devam eden süreçle daha iyi anlaşıldı. Dola-
yısıyla Halktan Yana Bir Kamu Hizmetinin önündeki engellerin 
kaldırılması artık tüm insanlığın ortak talebine dönüşmüştür.

Bu kapsamda; HALKTAN YANA KAMUSAL HİZMETLER 
İÇİN :

• Özelleştirmelere son verilmesini,

• Kamu yatırımlarının artırılmasını,

• Kamuda istihdamın yeterli hale getirilmesini,

• Kamu kaynaklarının, faiz ve Kamu Özel İşbirliği, Yap İşlet 
Devret adı altında sermayeye aktarılmasına son verilmesini,

• Haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesini, kamu-
nun bu konuda öncü olmasını, 

• Tüm vatandaşımızın kamu hizmetlerine parasız, nitelikli ve 
anadilinde ulaşmasının sağlanmasını İSTİYORUZ!
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TEMEL GELİR GÜVENCESİ İSTİYORUZ!
“İnsanlık Hakkı” kapsamında; artan yoksulluğa, gelir bölü-
şümü adaletsizliğine ve açlığa karşı emekçi halkları korumak, 
insanların hayatlarını iyileştirmek, kendilerine nitelikli zaman 
bırakmak, onları güçlendirmek ve geleceğe daha umutla baka-
bilmelerini sağlayabilmek için, üretimdeki emekçileri, işsizleri, 
kadınları güçlendirici, aynı zamanda doğadaki müşterek varlık-
larımızın daha az tüketilmesine yardımcı olabilecek ekoloji dos-
tu bir programa hepimizin ihtiyacı vardır. 

• Nitekim Covid-19 salgını sonrasında, Temel Gelir Güvence-
sine talep tüm dünyada tartışılır ve aranır olmuştur. Salgınla 
birlikte, ekonomiler daraldıkça, işçiler işsiz kaldıkça, hükü-
metler yaşam standartlarındaki erimeyi önleyebilmek için 
benzeri programlara yönelmiştir. Birçok ülkede de şimdiden 
uygulaması başlamıştır. 

• Böyle bir programın finansmanı devlet bütçesinde yapıla-
cak değişikliklerle rahatlıkla sağlanabilir. Burada karşımı-
za çıkabilecek sorun kaynak yetersizliğinden ziyade tercih 
sorunudur. Bütçeyi emekten ve halktan yana kullanma ter-
cih edildiğinde Temel Gelir Güvencesi için gereken kaynak 
sağlanabilir. Toplumsal bir fayda sağlamayan, insanı güç-
süzleştiren, ekoloji ve barışı yok eden aşırı güvenlik harca-
malarının asgariye indirilmesi, israf niteliğindeki devlet har-
camalarına ve büyük sermayeye verilen mali desteklere son 
verilmesi, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri nedeniyle büt-
çeden büyük müteahhitlere yapılan ödemelerin durdurulma-
sıyla Temel Gelir Güvencesine çok rahat kaynak yaratılabi-
lecektir. 
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Bu nedenle; Konfederasyonumuzun Toplu Sözleşme teklifinde 
önerdiği Asgari Geçim Standardı Tespit Komisyonu tarafından 
yalnızca toplumun bir ferdi olmaları sebebi ile ülkemizde bulu-
nan insanlara temel ihtiyaçlarını karşılayacak düzenli ve koşul-
suz bir gelir kapsamında belirlenecek bir tutarın, Temel Gelir 
Güvencesi olarak belirlenmesini İSTİYORUZ! 
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GÜVENCELİ İSTİHDAM-GÜVENLİ 
GELECEK İSTİYORUZ
Sevgili Kamu Emekçisi, 

Yıllardır ‘reform’, ‘dönüşüm’ adı altında hayata geçirilen düzen-
lemelerle görev yaptığımız kamu alanı tanınmaz hale getirmiştir 
İstihdam güvencesizlik temelinde onlarca parçaya bölünmüştür.

Süresiz Sözleşmeli 
Kadro Karşılığı Sözleşmeli  (3+1)
İdari Hizmet Sözleşmeli (İ.H.S.)
Vekil Ebe-Hemşire
Ücretli (öğretmen)
İstihdam Fazlası Personel (İ.F.P.)
Usta Öğretici -İmam
Kamu Dışı Sağlık Personeli 
…….

Son iki yıldan beri kamuya kadrolu personel alımı neredeyse 
durma noktasına gelmiştir. Buna karşın özellikle sözleşmeli is-
tihdam artmaya devam etmektedir. 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre; Mart 2021 itibari ile 
kamuda toplam 523 bin 047 sözleşmeli personel istihdam edil-
mektedir. Kadrolu personel sayısı ise 2 milyon 964 bin 582’dir. 
Söz konusu verilere göre 2014-2021 arası dönemi kapsayan yedi 
yılda kadrolu personel sayısı sadece yüzde 8 artarken, sözleş-
meli istihdam yüzde 362 artmıştır. 
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2014 MART     KADROLU SÖZLEŞMELİ

2. 742.103 113.111
2021 MART 2.964.582 523.047

YEDİ YILDA
ARTIŞ

KADROLU SÖZLEŞMELİ

222.479
(%8)

409.936
(%362)

2014 Mart itibariyle her 100 kamu emekçisinden 4’ü sözleşmeli 
iken aradan geçen 7 yılda her 100 kamu emekçisinden 15’i söz-
leşmeli hale getirilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi verilerine göre öğretmen 
ihtiyacı net 95.000’dir. Buna rağmen yani asgari ücretin altında 
çalışan ‘ücretli öğretmen’ sayısı 83.000 iken ataması yapılma-
yan öğretmen sayısı yedi yüz bini aşmıştır. 
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MEB 
ÖĞRETMEN 

İHTİYACI 

95 BİN

ATAMASI 
YAPILMAYAN 
ÖĞRETMEN

SAYISI

700 BİN

ASGARİ ÜCRETİN 
ALTINDA 
ÇALIŞAN

ÜCRETLİ 
ÖĞRETMEN

SAYISI

83 BİN

2016 yılında araştırma görevlisi kadrosunda bulunan 13 bin 179 
araştırma görevlisinin statüleri yıllık sözleşmeli istihdam biçimi 
olan 50/d statüsüne dönüştürülmüştür. Bazı hizmetlerin ve ihale 
türlerinin kapsam dışı tutulması suretiyle kamuda taşeron istih-
damı devam ettirilmektedir.

Tüm bunlara rağmen sözleşmelilerin başta kadro, tayin, gelir 
vergisi adaletsizliği olmak üzere temel taleplerinin görmezden 
gelinmesine devam edilmektedir. 

OHAL Hukuksuzluğuna Son Verilmesini İstiyoruz!

Kamu emekçileri olarak yaşadığımız temel sorunlardan birisi 
de en başından beri sınırlanan iş güvencemizin OHAL süre-
ci ile birlikte kullanılamaz hale getirilmesidir. Bu kapsamda 4 
bin 272’si KESK’li olmak üzere 130 bini aşkın kamu emekçisi 
KHK’ler ile sorgusuz-sualsiz, hukuksuz ve keyfi olarak işinden 
ekmeğinden edilmiştir.
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İhraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almak-
la görevlendirilmiş olan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu 
kuruluşlundan bugüne aradan geçen dört yılda karara bağla-
dığı dosyaların %88,5’ini ret etmiştir. “FETÖ Borsası” tartış-
malarının, kimi siyasilere yakın isimlerin dosyaların sümen altı 
edilmesi iddialarının sürdüğü koşullarda 2.500 KESK’li hala 
dosyalarının karara bağlanmasını beklemektedir. Karara bağ-
lanmayan dosyalar içerisinde KESK’lilerin oranının yüksekliği 
bilinçli bir geciktirme ile karşı karşıya olduğumuzu göstermek-
tedir.

Öte yandan Anayasa Mahkemesinin Barış Akademisyenleri 
hakkında verdiği “cezalandırılan akademisyenlerin ifade özgür-
lüğü ihlal edilmiştir” kararının üzerinden tam iki yıl geçmiştir. 
Mahkemelerden AYM kararı doğrultusunda peş peşe beraat 
kararları gelmiştir. Ancak OHAL Komisyonu bunu görmezden 
gelmeye, Barış Akademisyenlerinin dosyalarını bekletmeye de-
vam etmektedir. 

Hakeza, AKP, aynı amaç ve hedefle Anayasa Mahkemesi ka-
rarına ve anayasaya rağmen askeri darbe dönemi uygulamala-
rından olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasını kalıcı 
hale getirmeye yönelik tasarıyı Meclis iç tüzüğünü ve iradesini 
hiçe sayarak yasalaştırmıştır.
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GÜVENCELİ İSTİHDAM, GÜVENLİ 
GELECEK İÇİN
• Hukuksuz ve keyfi olarak OHAL-KHK’leri ile işinden, ekme-

ğinden edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi-
ni, geriye dönük tüm hak kayıplarının karşılanmasını,

• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yasasının geri 
çekilmesini,

• İş güvencemizi fiilen kullanılamaz hale getiren tüm düzenle-
melerin kaldırılmasını, 

• Sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil gibi hür türlü güvencesiz 
istihdama son verilmesini, tüm kamu emekçilerinin güven-
celi-kadrolu istihdam edilmesini, 

• Performans, esnek çalışma gibi kamu hizmetlerinde niteliği 
düşüren, kamu emekçilerini birbirinin rakibi haline getiren 
uygulamalara son verilmesini,

• Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin öğrenim durumlarına 
göre diğer hizmet sınıflarına sınavsız atanmalarını, 

• Ayrımsız tüm çalışanları kapsayan, başta Covid 19 olmak 
üzere meslek hastalıklarının tanımlandığı yeni bir İşçi Sağlı-
ğı ve Güvenliği Yasasının hayata geçirilmesini,

• Halk iradesini yok sayan, yerel yönetim emekçilerinin iş gü-
vencesini tehdit eden kayyum politikalarına son verilmesini,

• 30 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelge-
si ile kreşlerin kapatılması yetmezmiş gibi yerel yönetimler 
bünyesindeki geriye kalan sayılı bazı kreşlerin kapatılması-
na yol açacak ifadelerin bulunması kabul edilemez. 

“İtibardan tasarruf olmaz” adı altında Saray üstüne Saray ya-
pılmasını değil, 0-6 yaş grubundaki çocuklarımız için tüm kamu 
kurumlarında bir an önce ücretsiz kreşlerin açılmasını İSTİYO-
RUZ.
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DEMOKRATİK, ADİL BİR ÇALIŞMA YAŞAMI 
İSTİYORUZ!
Sevgili Kamu Emekçisi,

Kamu hizmetleri alanında torpilin, kayırmanın, kadrolaşmanın, 
sendikal ayrımcılığın hiç olmadığı kadar arttığı bir dönemden 
geçiyoruz. Medyaya hemen her gün torpil haberleri yansımak-
tadır. 

Bugün kamu görevine alınmada, görevde yükselmede KPPS ve 
yazılı sınavlar işlevsiz hale getirilmiş, adayların bilgisini, yetene-
ğini, mesleki yeterliliğini ölçmeye hizmet etmesi gereken sözlü 
sınav veya mülakatlar siyasal görüş, mezhep hatta doğum yeri 
gibi faktörlerin temel alındığı, siyasal iktidar ile farklı çizgide 
olan, torpili olmayan adayların KPSS puanı, yazılı puanı ne ka-
dar yüksek olursa olsun elenmesinin aracına dönüştürülmüştür. 

Böylece torpilin, kayırmanın, siyasal kadrolaşmanın kapsı so-
nuna kadar açılmış, kariyer ve liyakat ilkeleri tamamen ortadan 
kaldırılmıştır.

Diğer taraftan sendikal ayrımcılık, özellikle kadın kamu emek-
çilerine yönelik ayrımcılık ve mobbing sistemli bir hale gelmiş-
tir. 

İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı feshedilmesi sonrası kamu-
da çalışan kadın emekçilere yönelik ayrımcılık ve şiddet vaka-
larında artış yaşanacağı çok açıktır. Her ne kadar ILO 190 sayılı 
sözleşmesi ve ilgili tavsiye kararı şiddetin ve tacizin önlenme-
si konusunda genel bir ifadede anlam bulmuşsa da, iş yerinde 
şiddet ve tacizden zarar gören ve özellikle kadınların oluşturdu-
ğu milyonlarca emekçiyi korumaya yönelik önemli bir boşluğu 
doldurmaktadır. Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nin hukuksuzca 
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feshedilmesi sonrasında 190 sayılı ILO sözleşmesi çok daha ha-
yati bir önem kazanmıştır. 

Kamuyu saran tüm bu haksızlıkların, hukuksuzlukların ortadan 
kaldırılması ancak Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamının te-
sis edilmesi ile mümkündür. 

Bu nedenle KESK olarak Demokratik, Adil Bir Çalışma Yaşamı 
İçin,

• İşe almada ve görevde yükselmede-unvan değişikliğinde 
kariyer ve liyakatın esas alınmasını,

• Torpilin ve kayırmanın kapısını ardına kadar açan mülaka-
tın, güvenlik soruşturması ve arşiv kaydı araştırmasının kal-
dırılmasını, 

• Sendikal hak ve özgürlüklerin önünün açılmasını, sendikal 
ayrımcılığa son verilmesini,

• Kadın kamu emekçilerine; çalışma yaşamında uygulanan 
ayrımcılığın, mobbingin son bulmasını,

• İstanbul Sözleşmesi’nin tek taraflı fesih edilmesini tanımıyo-
ruz, dolaysıyla İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını,

• 25 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 190 sayılı ILO 
Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanmasını,

• İstihdam, terfi ve unvan değişikliklerinde cinsiyet eşitliğinin 
sağlanmasını İSTİYORUZ. 



29
toplu sözleşm

e 

GERÇEK BİR TOPLU PAZARLIK SİSTEMİ 
İSTİYORUZ
Sevgili Kamu Emekçisi, 

Türkiye’deki mevcut Toplu Sözleşme sisteminin ne yazık ki ev-
rensel bir toplu pazarlıkla uzaktan yakından hiçbir ilgisi olma-
yan mevcut toplu sözleşme sistemi ile hiçbir ilgisi yoktur. 

2012’den bugüne yaşanan süreç en başından beri mevcut “top-
lu sözleşme” sisteminde kamu emekçilerinin ve emeklilerin 
haklarının korunmayacağının altını çizen tek konfederasyon 
olarak, KESK olarak bizi haklı çıkarmıştır.

• Kapsamından, tarafların belirlenmesine, grev hakkımızın 
yasal güvence altına alınmamasından uyuşmazlık duru-
munda devreye girecek olan Hakem Kurulunun yapısına ka-
dar onlarca temel sorunu bulunan, 

• Hak arama yollarını kapatan,

• TÜİK’in çarpık enflasyon rakamlarına endeksli maaş artış-
larına indirgenen,

• Temel Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyen 

• Sadece kendi kasasını düşünen bugüne kadar danışıklı dö-
vüş oyunları ile düşük maaş artışlarına, temel haklarımızı 
korumayan mutabakatlara imza atanların hepimiz adına tek 
yetkili hale getirildiği 

Mevcut ‘toplu sözleşme’ sistemi iflas etmiştir. 

Bugüne kadar her iki yılda bir kurulan masada bizim hakkımız 
aranmamış, iktidar ile “yetkilendirdiği” konfederasyon arasında 
danışıklı dövüş oyunları sahnelenmiştir.
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Masaya yetkili olarak oturanlar bazen hükümetin sunduğu tek-
life karşı önceden hazırladıkları ‘bu teklife kapalıyız’ lolipopla-
rını havaya kaldırarak şov yaptılar. Bazen kameralar önünde 
masayı terk etme numarası çekmiştir. Ama hemen sonra arka 
kapıdan girip görüşmelerini sürdürmüştür. Bazen de ‘kararı 
enflasyon canavarı değil, milletin adamı versin’ gibi süslü laf-
larla topu taca atmışlardır. 

2014-2015 yıllarını kapsayan 2. Dönem toplu sözleşmesinde hü-
kümetin teklifinin bile altında bir teklife imza atmalarına, 2014 
yılı için tüm kamu emekçilerinin maaşlarında net 125 TL artı-
şı, üstelik enflasyon farkı verilmemesini kabul etmelerine, son-
rasında ise sadece yarım puan (buçuk) maaş artışlarına imza 
atmalarına rağmen “tarihi başarı” nutukları atmaya devam et-
mişlerdir. 

En son 2019 yılında ise hükümetin kamu emekçileri ile alay 
eden teklifini sadece “hedeflenen enflasyon rakamlarının altın-
da kaldığı için” eleştirmekle yetindiler! 

Tekrar altını çiziyoruz. Hak alma yollarımızı kapatan mevcut 
köhne ‘toplu sözleşme’ sistemi sürdükçe hangi sendikanın üye-
si olursak olalım veya bir sendikanın üyesi olmayalım hepimiz 
kaybetmeye devam edeceğiz. 

Bu nedenle; 

• Beş buçuk milyon kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin 
ortak ekonomik, sosyal, demokratik, özlük ve mesleki hak ve 
çıkarlarını temel alan,

• İktidarın hem işveren olarak tarafı hem hakemi olmadığı,

• Her sendikanın, konfederasyonun kendi üyeleri adına ma-
saya oturabildiği,
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• Kadın kamu emekçilerinin kendi talepleri ile masada temsil 

edildiği,

• Başta ILO sözleşmeleri olmak üzere uluslararası sözleşme-
lerle, evrensel sendikal hak ve özgürlüklerle uyumlu,

• Grev hakkı ile tamamlanmış Gerçek Bir Toplu Pazarlık- 
Sözleşme Sistemi İstiyoruz. 

Sevgili Kamu Emekçisi

İktidar ve “sendikamız” dediği yapı arasında bugüne kadar 
‘toplu sözleşme’ adı altında varılan mutabakatların kaybedeni 
hangi sendikanın üyesi olursa olsun tüm kamu emekçileri ve 
emeklileri olmuştur.

Biliyoruz. Bir taraftan biriken sorunlarınızın çözümü için gö-
rüşmelerin başlamasını dört gözle bekliyorsun. Diğer taraftan 
bugüne kadar yaşadığınız hayal kırıklıklarına bir yenisinin daha 
eklenmesinden endişe ediyorsun 

Bu endişelerden kurtulmak, yıllardır süren bu kâbustan uyan-
mak senin, bizim, hepimizin elinde! 

Daha fazla bedel ödemek istemiyorsak, gelin hangi sendikanın 
üyesi olursak olalım hep birlikte haklarımız için omuz omuza 
verelim. 

Gelin işyerlerinden, yani sizlerden topladığımız taleplerle ha-
zırladığımız “İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Bir Toplu 
Sözleşme” teklifimize hep beraber sahip çıkalım. 




