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KAMU PERSONELİNE YÖNELİK POLİTİKALARIMIZDAN 

BAZILARI 

 Kamudaki maaş sistemi basitleştirilecek; maaşlar, ek göstergeler ile 
emeklilik ve diğer özlük hakları, yetki ve sorumluluklarla paralel olarak 
yeniden düzenlenecek ve eşitsizlik nedeniyle yaşanan mağduriyetler 
giderilecek. 

 Liyakat, kamu insan kaynakları yönetiminin en önemli ve vazgeçilmez 
prensibi haline getirilecek. Kamuda üst düzey dâhil tüm kadrolar ve idari 
görevler için liyakat şartları, objektif bir şekilde belirlenerek kamuoyunun 
bilgisine sunulacak. 

 Kamu kurumlarına sınavsız, siyasi referansla girilebilen ve büyük 
haksızlıklara neden olan istisnai memuriyet uygulaması, tamamen 
kaldırılacak. 

 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği; daire başkanı, 
genel müdür yardımcılığı ve genel müdür kadrolarını da içerecek ve 
keyfiliği önleyecek şekilde güncellenecek ve kurumların boşalan kadrolar 
için her yıl düzenli olarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 
açmaları zorunlu hale getirilecek.  

 Boşalan idari kadroların vekâletle doldurulması, bir yılı geçmeyecek 
şekilde sınırlandırılacak. Boşalan tüm idari kadrolar ve bu kadrolara atanma 
şartları, kurumların web sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılarak 
müracaat prosedürü ilan edilecek ve müracaat edip gerekli şartları en üst 
nitelikte karşılayan üç aday, atama makamlarına sunulacak.  

 Kamu kurumlarında farklı görevler için birden fazla maaş alınması 
uygulamasına son verilecek. Her kamu görevlisinin, yönetim kurulu 
üyelikleri de dâhil olmak üzere sadece tek bir görev yapması esas hale 
getirilecek ve hiçbir kamu görevlisine birden fazla görev verilemeyecek. 

 Kamu personelinin statüleri tekrar düzenlenecek. Sözleşmeli personel 
uygulamasına son verilecek ve halen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 
5393 sayılı Kanunun 49. maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan tüm 
personel ile sözleşmeli statüde çalışan uzman erbaşlar, kadroya 
geçirilecek.  

 Kamu işçileri için kariyer basamakları oluşturulacak ve kamu işçilerine 
yönelik “görevde yükselme ve unvan değişikliği esasları” yayınlanacak.  

 Eş durumu nedeniyle tayin bekleyen ve aile bütünlüğü bozulan kamu 
personelinin sorunlarının çözümü için ivedilikle tedbirler alınacak. Bir eş 
için norm kadro yetersizliği dolayısıyla tayin imkânı olmadığı takdirde, tayin 
hakkı olmayan diğer eş için de tayin isteme veya eşinin bulunduğu ilde 
geçici görevlendirme talep etme hakkı getirilecek.  


