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KONU : Memur ve Emeklilerinin 2022 Temmuz Ayı  

Maaş Zam Oranı ve Mağduriyetler Hk.   

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

İlgi : 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu. 

 

1. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) olarak; ilgi kanun ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca, 

memurlar, sağlık çalışanları ve üyelerimizin ortak; ekonomik, sosyal ve mesleki hak, menfaatlerinin 

korunması ve geliştirilmesi için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 

2. Bilindiği üzere 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile kamu çalışanlarının ve 

emeklilerinin 2022 yılı maaşlarının ilk altı ay için %5, ikinci altı ay için %7 oranında artırılmasına yönelik 

düzenlemeye gidilmiştir. 2022 Ocak ayı başında TBMM’ye getirilen yasa teklifi ile memurların ve memur 

emeklilerinin 2022 yılının ilk altı ayı için maaşlarında toplu sözleşme ile yapılacak artış %5’den %7.5’e 

çıkarılmıştır. Ancak yine aynı teklife eklenen başka bir madde ile toplu sözleşmede 2021 Aralık – 2022 

Haziran dönemini kapsayan 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon farkı hesabında geçerli olan %5 oranı da 

%7.5’e çıkarılmıştır. Bu suretle memurlar ve memur emeklilerine %2.5 refah payı verilmesi konusundaki 

söylem ve düşünceler amacına ulaşmamış olup, yapılan uygulama ile, ikinci altı aylık dönemde ortaya 

çıkacak enflasyon farkının 2,5 puanlık kısmı öne çekilmiştir. Geçtiğimiz altı aylık dönemde memur 

maaşlarına % 2,5 puanlık bir refah payı eklenmiş olsaydı, 2022 temmuz ayı itibariyle, altı aylık enflasyon 

farkı %37,34 olacak, dolayısıyla %7’lik toplu sözleşme artışı ile memur ve emeklilerinin maaşları 

kümülatif olarak %44,34 oranında artacaktı. Ancak mevcut durumda altı aylık enflasyondan, “refah payı 

verilmesi” amaçlanarak eklenen % 2,5 puan dahil %7,5 puanın düşülerek enflasyon farkı %34,84 olarak 

uygulanmakta ve buna %7 toplu sözleşme artışı eklendiğinde toplam maaş artışı %41,84’te 

kalmaktadır.  

3. Oysa ki; Sayın Cumhurbaşkanımız 03.01.2022 tarihli kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu 

açıklamada “Memurların maaşlarında temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği 

olarak toplamda %28 oranında bir artış yapıldı. Memurların ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme 

dönem zammını %2,5 artışla yüzde %7,5 olarak uygulama kararı alındığını ve böylece memurların 

maaş artış oranını %30,5’a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlandığını belirtirken, Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin katılmış olduğu bir programda memurlara yüzde 3 

puan refah payı artışı verildiğini ifade etmiştir. Yine Sayın Bakanımız katıldığı başka bir programda da 

“Geçtiğimiz dönemde Ocak başında sosyal refah veya denge payı vermiştik, Temmuz’da bunları 

yeniden gündeme getireceğiz” ifadelerini kullanmıştır. Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam 

almalarına rağmen, olası kur, fiyat vb. dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata 

geçirilen bir uygulamadır. Refah payının sosyal devlet ilkesi kapsamında yapılacak, ek ve ayrı bir artış 

oluşturması gerekirken, 6. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan oranlarla oynanarak enflasyon farkının 

% 2,5 puanlık kısmının öne çekilmesi refah payı yahut ek zam olarak değerlendirilemez.  
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4. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızca gerekse de Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımızca 

yapılan açıklamalara karşın, gelinen son noktada %2,5 luk payın sosyal destek sağlanması anlamında 

refah payı şeklinde olduğu ve ek bir zammın söz konusu olmadığı, yapılan uygulama ile yalnızca ikinci 

altı aylık dönemde ortaya çıkacak enflasyon farkının % 2,5 puanlık kısmının öne çekilmesi şeklinde bir 

uygulamaya gidildiği görülmektedir. Her ne kadar bu husus Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 

Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 16. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 

Madde 38 hükmü ile yasal çerçevede düzenlenmiş olsa da, bu süreçteki söylemlerin ve eylemlerin 

çelişmesi, başta memur ve emeklileri olmak üzere halkımız nezdinde de büyük bir üzüntü ve hayal 

kırıklığı yaşatmaktadır. Memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarında yapılan %2,5 luk artışın toplu 

sözleşmeden bağımsız ek bir artış olarak gösterilerek “müjde” olarak nitelendirilmesi ve bu kişilerin haklı 

bir beklenti içerisine sokulması, daha sonrasında ise yalnızca ikinci altı aylık dönemde ortaya çıkacak 

enflasyon farkının % 2,5 puanlık kısmının öne çekilmesi şeklinde bir uygulamaya gidilmesi, bireylerin 

Devlete olan güveninin sarsılmasına; başta gıda, ulaştırma, giyim, ev kiraları gibi kalemler olmak üzere 

hemen hemen hayatın her alanında enflasyona bağlı olarak yaşanan pahalılık karşısında ağır bir 

yoksulluk durumuna düşmelerine ve netice olarak yaşanılan ekonomik problemler karşısında moral 

motivasyon kayıpları yaşayarak, çalışma hayatlarında verimliliklerinin olumsuz etki lenmesine yol 

açmaktadır. Mevcut durumda ekonomik anlamda ağır bir yük altında kalan ve gelecekle ilgili beklentileri 

kötüleşen memurlar, çalışma hayatına tamamen konsantre olamayacak, çalışma hayatına dair tam bir 

sorumluluk bilinci içerisinde hareket edemeyecek ve verimlilikleri düşecektir. Bu durum ise, sunulan 

kamu hizmetinin zarar görmesine yol açacaktır. Oysaki; idare hukukuna hakim temel ilke ve kurallardan 

biri olan idari istikrar ilkesi gereği, idare mevcut idari işleyişin hukuka uygun şekilde düzenli, belirli ve 

öngörülebilir şekilde devamını ve kamu hizmetlerinin sürekli ve düzenli bir şekilde yürütülmesini 

sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Memur ve emeklileri, refah payı, ilave zam gibi 

söylemler sonucu girdikleri haklı beklentilerinin boşa çıkarılması sonucu bir anlamda kendilerini 

kandırılmış hissetmekte, içinde bulundukları ağır ekonomik şartlar nedeniyle yarınını bile planlayamaz 

hale gelmektedirler. Böyle bir ruh hali içerisinde bulunan bireylerin yaşadıkları sıkıntıların çalışma 

hayatlarına yansıması kaçınılmaz bir sonuç olup; kamu hizmetinin bu durumdan zarar görmemesi 

mümkün değildir. Aynı zamanda mevcut koşullar sebebiyle ekonomik darboğazla boğuşan ve evine 

ekmek götürme derdinde olan çalışanların refah payı söylemleriyle, girdikleri haklı beklentilerin boşa 

çıkması ve bir anlamda kendilerini kandırılmış hissetmeleri de Devlete karşı güvenin sarsılmasına yol 

açmaktadır. Bu durum ise, toplumsal barışın bozulmasına zemin hazırlamakta ve telafisi güç zararlar 

yaşanması tehlikesini de doğurmaktadır.   

5. Ocak ayında “refah payı”, “memura ek zam” söylemleriyle yapılan %2,5 oranındaki zammın yapılan 

düzenleme ile enflasyon farkının % 2,5 puanlık kısmının öne çekilmesi şeklinde uygulanmasına yönelik 

düzenlenmesi ile sosyal hukuk devleti ilkesinin de zarar göreceği kanaatindeyiz. Bilindiği üzere 

Anayasanın 5. Maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve 

bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak kişilerin ve toplumun refah, 

huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet 
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ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın 

maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” Hükmü yer 

almaktadır. Bu bağlamda Devlet çalışanlara insanca yaşamak ve çalışma hayatını kararlılık içinde 

geliştirmesi için sosyal, iktisadi ve mali tedbirleri alarak çalışanları korumakla ve bireylerin hayat 

kalitesini artıracak tedbirleri almakla yükümlüdür. Ocak ayında gerçekten de memur maaşlarına %2,5 

puanlık refah payı eklenmiş olsaydı bu yükümlülük doğrultusunda hareket edilmiş olacaktı. Ancak refah 

payı ve memura ek maaş söylemleriyle başlanan süreçte, yalnızca ikinci altı aylık dönemde ortaya 

çıkacak enflasyon farkının % 2,5 luk kısmının öne çekilmesi şeklinde bir uygulamaya gidilmesi sosyal 

devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Son dönemde gerek ülkemizin gerekse de dünyanın içinde 

bulunduğu zorlu şartların da etkisiyle artan enflasyon oranları karşısında dar ve orta gelirli kesimler 

gelirlerinin büyük bir kısmını sadece gıda, barınma, ısınma ve ulaştırma gibi temel kalemlere harcamak 

durumunda kalmaktadır. Bu kesimler karşılaştıkları ekonomik engeller nedeniyle maddi ve manevi 

varlıklarını geliştirme imkanı bulamamaktadırlar. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 78,62 

artmış; gıda enflasyonu yüzde 93,93’e ulaştırma enflasyonu ise %123,37’e ulaşmıştır. Temel gıda 

ürünlerinde, kiralarda, ulaşımda, doğalgazda, elektrikte yaşanan artışlar sonucu memurlar ve emeklileri 

geleceğe umutla bakamaz hale gelmişlerdir. Mevcut ekonomik engeller insanların hayal kurmalarını 

engellemekte, geleceğe yönelik hiç bir beklentisi olmadan sadece bugünü kurtarmaya çalışan bir 

toplumun oluşmasına yol açmaktadır. Hayal kuramayan, geleceğe yönelik hedefleri olmayan; sadece 

o gün veya o ay nasıl geçineceğini düşünmek durumunda kalan ve tek amacı doğal olarak geçinebilmek 

olan bireylerden topluma büyük faydalar sağlamalarını beklemek de büyük bir haksızlık olacaktır. İşte, 

Sosyal Devlet tam da böyle bir durumda müdahil olarak vatandaşlarının önündeki ekonomik engelleri 

kaldırarak bireylerin hayat kalitesini artırarak geleceğe yönelik beklenti ve hedeflerinin olduğu, maddi 

ve manevi varlıklarını geliştirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaya çalışmalıdır. % 2,5 puanlık refah 

payı bütün sorunları çözecek bir önlem olmamakla birlikte, bu artışın gerçekten uygulanması, 

bu yönde atılabilecek önemli bir adım olup, en azından geleceğe dair bir umutlarının oluşmasını 

sağlayacaktır. Unutulmamalıdır ki; en fakir insan bir kuruşu olmayan değil, bir hayali olmayandır. 

6. Toplu sözleşme hükümleri bağlayıcı olup, bir kanun hükmüyle kamu çalışanları ve emeklileri 

aleyhine değiştirilmesi hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Anayasanın 2. Maddesinde yer alan 

hukuk devletinin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Belirlilik ilkesine göre, kamu düzenlemelerinin hem 

kişiler hem de idare yönünden herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, net , 

anlaşılır ve uygulanabilir olması; ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu tedbirler 

içermesi de gereklidir. Ancak toplu sözleşme hükümlerinin sonradan çıkarılan kanunlarla istenildiği gibi 

düzenlenmesi belirlilik ilkesine ve dolayısıyla hukuk devleti anlayışına zarar vermektedir. Bilindiği üzere 

toplu sözleşme yapma hakkı Anayasamızın 53’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü ile tanınmış 

anayasal bir hak olup, 4688 sayılı Kanunda Toplu Sözleşme “Bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde 

kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülen toplu sözleşme görüşmeleri 

sonucunda mutabık kalınması durumunda taraflarca imzalanan sözleşme” şeklinde tanımlandıktan sonra“ 

28’inci maddede “Toplu sözleşme; kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut 

mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve 
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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 hakları kapsar” hükümlerine yer vererek toplu sözleşmenin kapsamı 

belirlenmiştir. Bu bağlamda her iki yılda bir imzalanan toplu sözleşmelerle kamu görevlilerine 

uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu 

sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti gibi mali ve sosyal haklar toplu sözleşme için yapılan pazarlık 

sonucunda tarafların anlaşması ile belirlenmektedir. Bu anlamda toplu sözleşmenin sosyo-ekonomik 

hayatı derinden etkilediği tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak memur ve diğer kamu görevlileri olarak 

ülkemizde görev yapan milyonlarca çalışanın mali ve sosyal haklarının belirlendiği ve Anayasa’nın 

tanıdığı yetkiye dayalı olarak yapılan toplu sözleşme hükümlerinin istenildiğinde tek taraflı olarak 

değiştirilebilmesi toplu sözleşmenin bir anlam ifade etmemesine yol açmaktadır. Böyle bir durumda 

toplu sözleşme yalnızca kağıt üzerinde kalmakta, güvenilir bir hukuki metin olarak kabul 

edilememektedir. Bu durum temel insan hakları içerisinde yer alan sendikal hakların önemli bir 

parçasını oluşturan ve Anayasamızda ayrıca ve açıkça düzenlenen toplu sözleşme hakkının 

kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır.  

7. Toplu sözleşme netice itibariyle, kamu idaresi adına Kamu İşveren Heyeti ile kamu görevlileri adına 

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti arasında, kanunen toplu sözleşmenin kapsamına giren konularda 

yapılan bir pazarlık süreci sonunda varılan anlaşma ile imzalanan, sözleşmeyi ifade etmektedir. Yapılan 

görüşmeler sonunda her iki tarafın da imzasıyla anlaşma sağlanmış olur ve bu andan itibaren her iki 

tarafın da yapılan sözleşmeye bağlı kalarak hareket etmeleri gerekir. Hukukun temel ilkelerinden biri 

olan ahde vefa ilkesi gereğince, sözleşme yapıldığı andaki koşullara aynen riayet edilmeli, sözleşmenin 

her iki tarafı da borcunu sözleşmeye uygun olarak yerine getirmelidir. Hukuki güvenlik ve öngörülebilirlik 

ilkesinin bir gereği olup, verilen sözün tutulması prensibinin sonucu olan ahde vefa ilkesi taraflardan 

birisinin tek taraflı iradesiyle sözleşmenin içeriğini diğer taraf aleyhine değiştirememesini de gerekli 

kılmaktadır. Her ne kadar 2022 yılının ilk altı ayı için maaşlarda toplu sözleşme ile yapılacak artışın 

%5’ten %7,5’e çıkarılması lehe bir düzenleme olarak gözükse de, aynı düzenleme sonucu 2021 Aralık-

2022 Haziran dönemini kapsayan altı ayda ortaya çıkacak enflasyon farkı hesabında geçerli olan %5 

oranın da %7,5’e yükseltilerek ikinci altı aylık dönemde ortaya çıkacak olan enflasyon farkının % 2,5 

puanlık kısmının öne çekilmesi aleyhe sonuç doğurmaktadır. Bu durumun ise; ekonomik sıkıntı çeken 

çoğu toplum bireylerinin hayata umutsuz bakmalarına, kültürel değerlerde olumsuz yönde değişimlerin 

artmasına, güvenlik sorunlarının oluşmasına ve bilhassa toplumun devlete güvenlerinin sarsılmalarına 

neden olmaktadır.  

8. Devletlerin topluma ve sosyal yapılara karşı oluşturdukları olumlu veya olumsuz imgesel itimat 

dereceleri güvenin ne derecede oluştuğunun göstergesidir. Devletlerin toplumla kurduğu her bağlantıda 

etkin rol oynayan güven, toplumsal psikolojiyi derinden etkileyecektir. Kamusal düzenin tüzel kişilikleri 

olan kamu kurum ve kuruluşlarına karşı bireylerin geliştirdiği olumlu güven hisleri de devlet 

politikalarının başarıyla uygulanmasını sağlayacaktır. Çok fazla bireysel ve sosyal değişkenden 

etkilenen güven duygusunun sağlanması ve artırılması devlet yapılarının daha sağlıklı çalışmasını 

sağlayacağı gibi toplumsal barış ve huzuru da tesis edecektir. Ayrıca halkın devlete olan güveni 
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demokrasinin gereklerinden biridir.  Dolayısıyla,  güven ve kamu hizmetlerinin verimliliği arasında bir 

etkileşim bulunmaktadır. Bu etkileşimin başarılı şekilde işletilmesi halinde hem güven artacak hem de 

hizmet kalitesi artacaktır. Bu noktada, ülkemizde kamu kurumlarına güvenin artması için, yapısal ve 

kurumsal reformların gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmakla beraber, maaş artış oranındaki yapılan 

mevcut düzenleme söz konusu yapısal ve kurumsal reformların yapılmasını en başta gereksiz 

kılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleşecek reformlarla; kamu hizmetlerinin verimli sürdürülebilmesine, 

toplumun refah düzeyini artırmaya, devlete olan güven duygusunu geliştirmeye, kültürel yapıları 

korumaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi ve dikkate alınması neticesinde, ülkemizin 

gelişmişlik düzeyinin artması mümkün olacaktır. Başarılı kamusal düzenlemelerin arkasında ise, 

halktan kazanılan güven desteğinin ön şart olduğu da unutulmamalıdır. 

9. Sonuç olarak; özelde memur ve emeklilerinin, genelde ise toplumun refah seviyesinin artırılması 

ile ülkemizin gelişmişlik seviyesi arasındaki etkileşimin, ülkemizin dünyada olduğu gibi zorlu ekonomik 

süreçten geçtiğinin farkındalığı içinde, yukarıda detaylı olarak açıklamış olduğumuz üzere, memur ve 

emeklilerine 2022 temmuz itibariyle yapılan maaş zammının, hukukun evrensel ilkeleri, sosyal devlet 

ilkesi, memur ve emeklilerinin haklı beklentileri göz ardı edilerek uygulanması; toplumun devlete olan 

güven duygusunun zedelenmesine, kamu hizmetlerinde verimliliğin azalmasına, kültürel yapılarda 

bozulmaların meydana gelmesine, ülkemizin gelişmişlik düzeyinin zarar görmesine, güvenlik açıklarının 

oluşmasına, toplumun refah seviyesinin azalmasına, bireylerin maddi ve manevi varlıklarını 

geliştirememesine, memur ve emeklilerinin enflasyon altında ezilmesine, en önemlisi geleceğe umutla 

bakamamalarına neden olacağından, telafisi güç zararların meydana geleceğini değerlendiriyoruz. 

Dolayısı ile; konunun tarafınızca ivedilikle gündeme alınmasını, %2,5 luk refah payı olarak dile getirilen 

oranın memur ve emeklilerinin maaşlarına ayrıca yansıtılarak haklı beklentilerin karşılanmasını, 

yapılacak değerlendirmeler neticesinde memur ve emeklilerine asgari yerine azami zam oranlarının 

belirlenmesini önemle ve saygılarımızla arz ederiz.  
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