


İnsanca yaşam ve çalışma koşullarından 
giderek uzaklaştırılan 6111 sayılı torba yasayla 
çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan, 
cezalandırılan, sürgüne gönderilen, işe 
giriş çıkışları  yüz okumalarla, turnikelerle, 
iş başındaki çalışmaları kameralarla 
denetlenen, haksız ve hukuka aykırı 
muamelelere maruz bırakılan SGK emekçileri 
artık yeter diyor.

SGK’ da yaşanan hak kayıplarını, istihdam 
belirsizliğini, gelecek kaygılarını, personel 
yetersizliği nedeniyle yaşanan iş yoğunluğunu 
birçok kez yaptığımız görüşmelerde hayata 
geçirdiğimiz eylemlerde ifade etmemize 
rağmen SGK Başkanlığı tarafından 
sorunlarımızın çözümü yönünde bugüne 
kadar bir tek adım atılmadı.

Unvan yükseltme ve görevlendirilmelerde 
liyakat ve kariyer rafa kaldırılmış, kadrolaşma 
Kurum genelinde yaygın bir hale gelmiştir. 
Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı 
kadrolarına kıdem ve liyakat esasına 
bakılmaksızın hiçbir sınava tabi tutulmadan 
yapılan vekaleten atamalar sürekli değişen 
görevde yükselme yönetmelikleriyle 
asaleten atamalara dönüştürülmekte, Unvan 
Yükseltme ve görevlendirmelerde sendika 
ayrımı yapılmakta, Kurum çalışanlarının 
görevde yükselmeleri imkansız hale 
getirilmektedir.  

TÜM SOSYAL SEN’DEN BES’E BÜRO EMEKÇİLERİNİN
ONURLU SESİ OLDUK!

11 Mayıs 1992 yılında kurduğumuz Tüm Sosyal Sen’le ( Tüm Çalışma ve Sosyal Güvenlik Çalı-
şanları Sendikası) başlattığımız sendikal süreç 2001 yılında çıkartılan 4688 sayılı Kamu Görev-
lileri Sendikaları Kanunundan sonra Büro Emekçileri Sendikasında devam etmektedir. Haklar 
yasalardan önce gelir şiarıyla fiili meşru bir mücadele hattı ile bağlı bulunduğumuz bakanlık-
larda başlattığımız örgütlenme süreci sonrasında çıkan sendika yasası gereği Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere 
bakanlıklar, birçok Genel Müdürlük ve müsteşarlıklarla birlikte büro iş kolunda faaliyetlerimizi 
sürdürmekteyiz.

Özelde SGK emekçilerinin genelde büro emekçilerinin örgütlenmesinden sendikalaşmaya, 
sendikalaşmasından kazanımlara giden yolda onurlu bir tarih ve gelenek yarattık. 20 Aralık 1994 
yılında kamu çalışanlarının %90’nının katıldığı grevlerden, 17.18 Haziran 1995’ de 2 gün süreyle 
Ankara’nın kalbi Kızılay’ı işgal edip sahte sendika yasasına hayır diyen gelenekten geldik, 4 Mart 
1998 Kızılay direnişini, 1 Aralık 2001 görkemli grevini yaratan gelenekten geldik. Bizim tarihimiz-
de “ Kapıkulu Değil Kamu Emekçisiyiz”, “ Yüzdelik Zam Değil Toplu Sözleşme”, Grevsiz Toplu 
Sözleşme, Toplu Sözleşmesiz Sendika Olmaz” talepleri vardır. Bizim tarihimiz kamu emekçileri-
nin insanca yaşam mücadelesinin tarihidir.





• Merkezlerde uygulama birliği 
sağlanmalıdır.

• Her türlü yüz okuma, kamera, turnike 
ve sigara saatleri gibi mobbing 
uygulamalarına son verilmelidir.  

• Tüm Merkez müdürlüklerinin fiziki 
ortamları düzeltilmeli, çalışma 
koşulları iyileştirilmeli çalışanların 
ulaşım ve yemek sorunları 
çözülmelidir.

• 50 ve üzeri personel çalışan tüm 
merkezlerde kreş açılmalı ve yeteri 
kadar lojman sağlanmalıdır.

• İş yoğunluğunun azaltılabilmesi için 
zorunlu mesai uygulamaları yerine 
yeni kadrolu ve güvenceli personel 
istihdam edilmelidir.

• Engelli personelin durumlarının 
iyileştirilmesi ve özür durumlarına 
uygun işlerde çalıştırılmalarının 
sağlanması.

• Her türlü keyfi ve ayrımcı uygulamalara 
son verilmelidir.

• Özelleştirme uygulamalarına son 
verilmeli, kurum tarafından kaliteli 
ve ücretsiz hizmet anlayışı esas 
alınmalıdır.

• Vatandaş odaklı çalışma sonucu 
memurlar üzerinde uygulanan 
soruşturmalara, baskılara, son 
verilmelidir.

• 666 Sayılı KHK’ nın neden olduğu 
hak kayıpları iade edilmeli, Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığında çalışan 
müfettişlere ödenen ikramiyeler tüm 
çalışanlara ödenmelidir.

• Genel olarak kamu çalışanları 
yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. 
Konfederasyonumuz tarafından 
hesaplanan yoksulluk sınırı olan 
3.481 TL. Taban aylık olarak tüm kamu 
çalışanlarına verilmelidir.

• Diğer kamu çalışanlarında olduğu 
gibi SGK çalışanlarıda emekli 
olduğunda maaşları % 50-60 
oranında azalmaktadır. Bu nedenle 
emekliliği hak ettiği halde ekonomik 
ihtiyaçlarından dolayı çalışmak 
zorunda kalan binlerce SGK emekçisi 
bulunmaktadır. Bu sebeple maaş 
dışında SGK emekçilerine ödenen 
diğer ücretler emekli aylığına dahil 
edilmelidir.

• Tüm atama ve yer değiştirmelerde 
kıdem ve liyakat ilkesine uyulmalı, 
Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı 
kadroları için sınavlar açılmalıdır.

• Kurum içi yükselme (şeflik ve 
memurluk) sınavlarında puanlama 
usulü kaldırılmalı, hizmet yılı ve eğitim 
durumu uygun olan herkesin sınava 
girebilmesinin önü açılarak sınav 
sonucuna göre atamalar yapılmalıdır.

• İcra Memurluğu ve Sosyal Güvenlik 
Denetmenliği gibi kadrolara yapılacak 
sınavlara kurum içerisinden alımlar 
yapılmalıdır.

TALEPLERİMİZ

SGK Emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için başta AKP Hükümeti olmak üzere 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını SGK 

emekçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyoruz.



EK ÖDEMELERİMİZ 
VE FAZLA MESAİLER 

MAAŞLARIMIZA DÂHİL 
EDİLMELİDİR!

Genelde büro emekçilerinin özelde isi SGK 
emekçilerinin ek ödeme v.b adı altında elde 
ettikleri gelirlerin emekli aylığına dâhil edil-
memesi SGK çalışanlarının emekliliği önünde 
ciddi bir engel olarak devam etmektedir. Ya 
emekliliği hak ettiğimiz halde çalışmak zo-
runda bırakılıyoruz ya da emeklilik hayatında 
sefalete mahkûm ediliyoruz.

Yine 01.01.2013 yılına kadar işyerlerimizde 
yaşanılan ağır koşullar ve iş yükünün 
karşılığında bizlere iyileştirme mantığı ile 
ödenen fazla mesailer kaldırılmış/sınırlan-
dırılmış bulunmaktadır. Sendika olarak fazla 
mesai uygulamalarına karşı olmakla birlikte 
çalışanlarımızın gelir kaybına uğramasına ta-
hammül etmemiz söz konusu değildir.

Aralık ayı içerisinde ek ödeme ve fazla 
mesailerimizin maaşlarımıza dahil edilmesi 
talebi ile ülke genelinde topladığımız dilek-
çelerimizi 20 Aralık 2012 tarihinde yaptığımız 
yarım günlük iş bırakma eyleme ile bakanlık-
larımıza gönderdik…

 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na

Bilindiği gibi 02.11.2011 tarihli ve 28103 mükerrer sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameyle SGK çalışanlarının yılda 2. Defa aldığı asgari ücret tutarındaki 
ikramiye ödemeleri iptal edilmiştir. Ancak ikramiye 01.01.2012 tarihinden 
itibaren tahakkuk ettiği için Ocak 2012 ikramiyesi tüm SGK çalışanlarına 
ödenmiştir.

Yine Sosyal Güvenlik Kurum Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire 
Başkanlığının 05.07.2012 tarih ve 12109106 sayılı yazısıyla Temmuz 2012 
ikramiyeleri Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığında çalışan müfettişlere 
ödenmiştir.

Ancak Anayasa Mahkemesi 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
ilgili 27 Aralık 2012 tarihinde 2011-139 esas nolu başvuruyu değerlendirerek 
söz konusu KHK’nin bazı maddelerini Anayasaya aykırılık ve 6223 sayılı yetki 
kanunu kapsamında olmadığı gerekçesiyle iptal etmiştir. SGK çalışanlarının 
ikramiyelerinin ödenmemesine gerekçe gösterilen madde de bu iptal edilen 
madde hükümleri arasındadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 
17.01.2013 tarih ve 11980544-841-02.17 sayılı 2013/7 -e posta yazısında 
belirtildiği gibi,       “söz konusu hükümler gereğince 666 sayılı KHK’nin eki 
(II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan personelden anılan KHK’nin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre ödeme 
yapılan personele 2013 yılının 1. İkramiyesinin Ocak ayının 1 ile 15 inci günleri 
arasında ödenmesi Başkanlık Makamının 28.12.2012 tarihli ve 1368776 sayılı 
olurları ile uygun görülerek Ocak 2013’de de uzman ve müfettişlere ikramiye 
ödemesi yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumunda çalışan uzman ve müfettişlere yapılan ikramiye 
ödemelerinin SGK çalışanlarının tamamına yapılmaması Anayasanın eşitlik 
ilkesiyle bağdaşmadığından bu ayrımcı uygulamadan bir an önce vazgeçilmesi 
adına Temmuz 2012 ve Ocak 2013 ikramiyelerinin tarafıma da ödenmesini 
ödenmemesi halinde Redde dair hukuki gerekçenin açacağım davaya esas olmak 
üzere tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

……… / …….. / 2013

                                                                             Adı Soyadı

                                                                                 İmza

İkramiyelerimizin Ödenmesi İçin 

Dilekçe Kampanyası Yaptık!



2013 Yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi Görüşülürken

YAPTIĞIMIZ BASIN AÇIKLAMALARINDA İNSANCA YAŞAM 
TALEPLERİMİZİ İFADE ETTİK! 

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin her geçen gün daha da derinleştiği günümüzde; kamu 
emekçilerinin kazanılmış hakları ellerinden bir bir alınmakta, kamu çalışanlarının maaşlarına 
2012 yılı içerisinde yapılan ortalama %6-7 oranında maaş artışları daha kamu emekçilerinin 
cebine girmeden, başta akaryakıt olmak üzere temel tüketim maddelerine yapılan zamlarla bu-
harlaşmıştır. En son çıkarılan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu emekçilerine 
her kurumda değişik adlar altında ödenen ek ödemelerin (ikramiye, vb.) kaldırılması açlık sı-
nırı ile yoksulluk sınırı arasında yaşayan kamu emekçilerinin yaşamlarını daha da zorlaştırmış 
kamu çalışanları arasındaki ücret adaletsizliğini daha da derinleştirmiştir.

Bugün dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken minimum aylık gıda 
harcaması olarak tanımlanan açlık sınırı 1,060 TL, açlık sınırının tüketim harcamasına dağıtıl-
ması ile elde edilen yoksulluk sınırı ise 3,481 TL’dir. 

İçinde bulunduğumuz yıl toplu sözleşme adı altında sürdürülen süreçte yine belirleyici olan 
tek başına hükümet olmuş adından başka toplu sözleşme ile alakası olmayan bir süreç hâkim 
kılınmıştır.  2013 yılı için hükümetin tek taraflı olarak yaptığı belirleme ile kamu çalışanlarına 
%3+3’lük maaş artışı öngörülmüş kamu çalışanlarının önemli bir kısmı yoksulluk sınırının altın-
da yaşamaya mahkûm edilmiştir.

Ülkemizde gelirini maaş ve ücret adı altında alan emekçilerin dolaysız olarak ödedikleri 
vergiler ellerine bile geçmeden doğrudan kaynaktan kesme usulü ile ödediklerinden bu konuda 
tasarrufları söz konusu bile değildir. Emekçilerin sırtındaki asıl vergi yükü ise zorunlu tüketim 
maddeleri yani temel ihtiyaçlarını giderirken ödedikleri KDV, ÖTV vb. dolaylı vergilerden 
oluşmaktadır.

Sosyal devlet olmanın gereği olan eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, yemekhane, 
çocuk bakım evi, kreş vb. tesislerin giderlerinin tamamının tesislerin işletilmesinden elde edile-
cek gelirlerden karşılanması hüküm altına alınmaktadır. Bu koşullarda kamuya ait olan sosyal 
tesislerden faydalanırken ödenen bedel piyasa koşullarının insafına bırakılmaktadır.

Şavaşa, Rantiyeye Değil;

Emekçiye İnsanca Yaşam İçin Bütçe Talebimizi Haykırdık!



27 ŞUBAT 2013 ÇARŞAMBA GÜNÜ
BÜRO EMEKÇİLERİ OLARAK İŞ BIRAKIYORUZ!

27 Şubat 2013 tarihinde ülke genelinde ya-
pacağımız iş bırakma eylemi ile taleplerimizde-
ki ısrarcılığımızı bir kez daha ortaya koyacağız.

NİÇİN 27 ŞUBAT:

Ülkemizde 2013 yılı için 25 Şubat-3 Mart 
tarihleri arası vergi haftası olarak kutlanmak-
tadır. Ülkemizde uygulanan maliye vergi politi-
kaları gelinen noktada emekçileri yoksullaştır-
manın en önemli aracı haline gelmiştir. Bizlerin 
doğrudan ve dolaylı olarak ödediğimiz vergiler 
hesaplandığında yoksulluk sınırının altında 
maaş alan bizlerin her birimizin birer vergi re-
kortmeni olduğu ortadadır.

Tüm taleplerimizin yanında;

• Sendikalarımız tarafından açıklanan aç-
lık sınırı gelirinden vergi ve diğer kesin-
tilerin yapılmaması!

• Sendikalarımız tarafından açıklanan 
yoksulluk sınırının en alt vergi dilimin-
den vergilendirilmesi,

• Temel tüketim maddeleri ve hizmet alı-
mından dolaylı vergilerin kaldırılması,

• Kayıt dışı ekonominin kayıt altına alın-
ması,

• Servet vergisi konulması ve herkesten 
kazancına göre vergi alınması,

• Savaşa, Sermayeye Değil; Emekçiye İn-
sanca Yaşam İçin Bütçe yapılması,

Talepleri ile 27 Şubat 2013 tarihinde iş bı-
rakıyoruz! 

Büro emekçileri olarak vergide, yargıda, 
sosyal güvenlikte adalet için iş bırakarak 
alanlarda olacağız…

TBMM VE HÜKÜMETİ KAMUDA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İÇİN GÖREVE 
ÇAĞIRIYORUZ!

AKP Hükümeti, tam da genel seçim öncesinde kendisine Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yet-
kisi veren bir yasayı yangından mal kaçırırcasına çıkarmış Meclisi adeta by-pass ederek çıkarılan 06.04.2011 
Tarih ve 6223 Sayılı kanunun verdiği “yetkiye” dayanarak, çalışanların ve sendikaların görüşlerini hiçbir 
şekilde dikkate almadan ardı ardına toplam 35 Kanun Hükmünde Kararname çıkarmıştı. Toplu sözleşme 
konusu pek çok düzenleme Kanun Hükmünde Kararnamelerle hayata geçirilmişti. 

İkramiye, Döner Sermaye Ödemesi, Vekâlet Ücreti, Fazla Mesai gibi pek çok kalemde yapılan ödemeler 
kaldırılmış ve pek çok kamu emekçisinin toplamda elde ettiği ücretlerde ciddi azalmalara neden olunmuş, 
Kurumların Merkez Teşkilatlarında “uzman” kadroları oluşturularak yeni istihdam biçimi olarak benimsen-
miş, merkez uzmanları ile taşra çalışanları arasında derin ücret farklılıkları yaratılmıştı.

Ana muhalefet partisi 666 Sayılı KHK’nın bazı hükümlerinin iptali için anayasa mahkemesine başvurmuş-
tu. 27 Aralık 2012 tarihinde toplanan mahkeme 2011/139 Esas Nolu başvuruyu değerlendirerek söz konusu 
KHK’nın bazı maddelerini anayasaya aykırılık ve 6223 Sayılı yetki kanunun kapsamında olmadığı gerekçe-
siyle iptal etti.  

TBMM VE HÜKÜMET 9 AYLIK SÜREYİ BEKLEMEDEN BİR AN ÖNCE 
KAMUDA EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ADI ALTINDA YARATILAN ÜCRET 

ADALETSİZLİĞİNİ GİDERMEK İÇİN GEREĞİNİ YAPMALIDIR. 
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