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Memura erken emeklilik mi geliyor ?
Memur-Sen, kamu çalışanlarının ve emeklilerin taleplerini Çalışma Bakanlığı'na iletti.
İstekler arasında kamu görevlilerine yıpranma payı, emekliye promosyon ve aile
yardımı var.
Yayın Tarihi : 21 Mayıs 2015 Perşembe (oluşturma : 15.09.2019)

Kamu çalışanlarının ve emeklilerin talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın masasında.
Kamu görevlilerine erken emeklilik yolunu açacak fiili hizmet zammı verilmesi, emekliye promosyon
ve aile yardımı gibi pek çok talep, Bakanlık'a iletildi. Memur- Sen yönetimi, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'i ziyaret etti. Görüşmede, kamu görevlilerinin mali, sosyal, özlük
haklarının geliştirilmesi konularında Memur-Sen'in talepleri ele alındı.
ÇALIŞMA YAPILIYOR
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, taleplerin hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti. Vatan'ın
haberine göre Yalçın, toplu sözleşme ve Kamu Personel Danışma Kurulu'nda görüşülen ve üzerinde
uzlaşma sağlanan konular ve kamu görevlilerinin beklentileri doğrultusunda Memur-Sen tarafından
gündeme taşınan konularla ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle hazırlanarak yürürlüğe konulmasını
da istedi. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre; Çalışma Bakanı Çelik de ifade edilen konu ve
taleplerle ilgili olarak çalışma yürüttüklerini, çalışmalar sonucunda oluşan kanaatlerin mutlaka
Memur-Sen'le paylaşılacağını ve sosyal diyalog süreci işletilerek nihai kararın oluşturulacağını ifade
etti.
İŞTE TALEPLER
Bakan Çelik'e iletilen bazı talepler şöyle:
-Ek ödemelerin tamamı emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılsın.
-Kamu görevlilerine fiili hizmet zammı verilsin.
-2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilsin.
-Yıllık izinler iş günü esasına göre düzenlenmesin.
-Disiplin cezalarının affına ilişkin düzenleme yapılsın.
-4/B'li ve 4/C'liler olmak üzere tüm personele kadro verilsin.
-Fazla çalışmaların karşılığı hiç kimse mağdur edilmeden verilsin.

-Bütün kamu görevlileri ek göstergeden yararlansın ve ek göstergeler artırılsın.
-Emekli kamu görevlilerine maaş promosyonu verilsin ve aile yardımından faydalandırılmaları
sağlansın.
-Emeklilerin maaşları ve emekli ikramiyesi yükseltilsin.
-KİT'lerdeki sözleşmeli personelin yıllık izinleri bir sonraki yıla devredilebilsin.
-Analık izni artırılsın.
-Kamu görevlilerine rotasyon kaldırılsın.
-İşçilikte geçen süreler kazanılmış hak sürelerinden sayılsın.
-Aile yardımları artırılsın.
-Üniversiteli işçiler memur kadrosuna alınsın.
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