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TÜRK ENERJİ-SEN 2020-2021 TOPLU SÖZLEŞME HABERLERİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

 Devlet personel Başkanlığı 17/12/1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla        
Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş, son derece köklü ve birikimli bir kuru-
luştur. 

Kamu görevlilerine ilişkin olarak önemli görevler ifa etmekte, toplu söz-
leşme görüşmelerinin sekretaryasından personel istatistiklerine kamu perso-
nel rejiminden kamu personeli mevzuatına kadar pek çok alanda görevlerini 
yıllardır başarıyla yürütmektedir. Böyle bir kurumun kapatılması ya da yapı-
sının değiştirilmesi kamuda var olan aksaklıklara ve belirsizliklere yenilerinin 
eklenmesine neden olacaktır.

 Bu bakımdan Devlet Personel Başkanlığı kapatılmadan ya da yapısı de-
ğiştirilmeden mevcut hali ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 
bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmelidir.

KAMU GÖREVLİLERİNİN TALEPLERİ:

A-Genel Mali Talepler:

• Memur ve sözleşmeli personelin maaşlarına 2020-2021 yıllarında uy-
gulanacak zam oranlarında talebimi Konfederasyonumuzun talebi 
doğrultusunda olacaktır.

• Memur maaş artışının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon 
farkı kadar ilave artış yapılması, refah payı (en az 3 puan) ile önceki 
sözleşme dönemlerinden doğan enflasyon farkı kayıplarımız için ek 
zam verilmesi,

• Memurlara yapılan seyyanen (yüzdelik) maaş artışlarının taban aylığı 
ve maaş gösterge rakamlarının artırılması şeklinde yapılması, Özel 
Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme dahil her türlü zam, tazminat ve öde-
meden emekli keseneği yapılarak, emekli ikramiyesi ve emekli maaşı-
nın yükseltilmesi,

• Aile ve Çocuk yardımı ile Doğum yardımı gösterge rakamlarının yük-
seltilerek artırılması,

• Sendika üyesi memurlara ödenen Toplu Sözleşme Priminin aylık 
150,00- TL’ye çıkarılması,
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• Vergi dilimlerinde yeniden yasal düzenleme yapılarak kamu görevlile-
rinin vergi diliminin %15 de sabitlenmesi,

• Kurumlar 657 sayılı kanunun 76. Maddesi hükmünü gerekçe göste-
rerek, kamu görevlilerinin görev yerlerini keyfi olarak değiştirmekte, 
bu durum çoğunlukla ilgili kamu görevlisi bakımından yargıya taşın-
maktadır. Kamu hizmeti gereği yapılması gereken bu tür atamaların 
somut gerekçeye bağlanması,  ilgilinin gittiği yerde hizmetine ihtiyaç 
bulunduğunun idarece somut olarak ortaya konulması gerekmekte-
dir. KİT personelinin yer değişikliği talepleri ile ilgili olarak; taleplerine 
bağlı olarak aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mutlak mazeretleri 
dikkate alınmalıdır.

• Kamu görevlilerinin (Memur, sözleşmeli personel ve her statüdeki ça-
lışanların) harcırah ve yolluklarının günün şartlarına göre yeniden be-
lirlenmesi, 6345 sayılı Harcırah Kanununda geçen memuriyet mahalli 
tanımının da yeniden düzenlenmesi,

• Kurumlarda büyük projelerde çalışan Kamu görevlilerine (Memur, söz-
leşmeli personel ve her statüdeki çalışanlara)  de “Büyük Proje zam-
mı” verilmesi,

B-KİT Mali Talepler:

• Atölye, Fabrika, Yüksek Gerilim, Maden Ocakları, Laboratuvar v.b gibi 
parlayıcı, patlayıcı, gazlı, tozlu, tehlikeli yoğun emek gerektiren işyer-
lerinde görev yapan personele “Tehlike sınıfı zammı”  ödenmesi,

• Atölye, Fabrika, Yüksek Gerilim, Maden Ocakları, Laboratuvar, Evsel 
ve Endüstriyel atık su arıtma tesisleri v.b gibi parlayıcı, patlayıcı, gazlı, 
tozlu, tehlikeli yoğun emek gerektiren işyerlerinde görev yapan per-
sonele “fiili hizmet zammı” verilmesi, 

• Taşrada görev yapan personele görev yaptığı görev mahallinin mah-
rumiyet oranına göre “Görev yeri zammı” verilmesi, 

• I sayılı cetvelde görev yapan müdür, müdür yardımcısı ve Başuzman-
ların 666 sayılı KHK ile kaldırılan haklarının iadesi yönünde yeni bir 
düzenleme yapılması, 

• KİT’ lerde II sayılı cetvele tabi olarak görev yapan idari personel ile 
teknik personelin ek ödeme oranlarının artırılması ve yeniden düzen-
lenmesi,



2020-2021 YILLARINA İLİŞKİN V. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TALEP METNİ

317

• KİT’ lerde l sayılı cetvelde görev yapan personele ödenen ek ödeme 
oranlarının yeniden adil bir şekilde belirlenmesi, 

• KİT’ lerde görev yapan Şube Müdürleri, çalışan personelden daha az 
maaş alır hale geldiği, hiyerarşik kademeler arasında dengenin sağ-
lanması için 666 sayılı KHK ile uğradıkları mağduriyetin giderilmesi, 
3600 Ek Gösterge, 2000 makam ve 8000 görev tazminatı verilmesinin 
sağlayacak şekilde yasal düzenlemenin yapılması,

• Fazla mesai ücretlerinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi, 
Çalışma günlerinde yapılacak çalışma süreleri için merkezi yönetim 
bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin beş katı tuta-
rında fazla çalışma ücreti ödenmesi, Hafta sonu ve resmi tatil günlerin-
de yapılacak çalışma süreleri için merkezi yönetim bütçe kanununda 
belirlenen fazla çalışma saat ücretinin on katı tutarında fazla çalışma 
ücreti ödenmesi, Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yapılacak ça-
lışmalar 3 saatten az olsa dahi 3 saat üzerinden ücretin ödenmesi, 
Fazla çalışma ücreti verilmeksizin yapılan fazla çalışmalar için 657 sayılı 
DMK’ nın 178. Maddesinin uygulanması, 

• Kurumlarda vardiyalı çalışan memurlara işçiler gibi vardiya zammı ve-
rilmesi, servis hizmetinden müstakilen faydalanmasının sağlanması, 

• Hukuki düzenlemeye müteakiben kurumlarda yakın iller arasında kalan 
iş yerlerinde çalışanların ikametleri dikkate alınarak servis hizmetlerin-
den faydalanmaları sağlanarak mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması,

• KİT’lerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele üretim pirimi 
verilmesi,

• KİT’ lerde mali sorumluluk taşıyan personele Kasa Tazminatı ödenme-
si,

• Üst öğrenim yapmış ancak unvan değişikliği sınavı nedeniyle ataması 
yapılamayan KİT personeline üst öğrenim ücretinin verilmesi,

• 399 sayılı KHK’ ye tabi çalışanlara vekâlet ücreti ödenmediğinden 
uzun süreli vekâlet ve görevlendirmeler nedeniyle personel mağdur 
edilmektedir. Uygulamanın kaldırılması, mevzuat gereğince asaleten 
görev yapmaya haiz olmayanların vekaleten de görevlendirilmemesi, 
zorunlu hallerde vekâleten görev yapanlara vekalet ücretinin öden-
mesi hususunda düzenleme yapılması,

• 399 sayılı KHK’ nin 26. Maddesi yeniden düzenlenerek, unvanları aynı 
olan personele aynı miktarda temel ücret ödenmesi şeklinde değişti-
rilmesi,
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• ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ve Bağlı işyerlerinde çalışan 399 sayılı 
KHK’ye tabi çalışan ll. Sayılı cetveldeki sözleşmeli personelin maaşla-
rının diğer KİT’lerde çalışan yine 399 sayılı KHK’ye tabi ll. Sayılı cetvel-
deki sözleşmeli personelin maaşlarıyla aynı seviyeye çıkarılması, ÇAY-
KUR Genel Müdürlüğü ve Bağlı işyerlerinde çalışan 399 sayılı KHK’ye 
tabi çalışan sözleşmeli personelin maaşları diğer KİT’lerde çalışan yine 
399 sayılı KHK’ye tabi personelin maaşlarıyla kıyaslandığında unvanla-
ra göre % 9 ile % 33 oranında düşük olduğu görülecektir.  İlgili kurum 
çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli çalışmanın ya-
pılması,

•  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, MKEK Genel Müdür-
lüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşlet-
meleri Genel Müdürlüğü, Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve 
Türkiye Taş Kurumu Genel Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlile-
rinden memuriyet mahalli dışına göreve giden personele; madencilik 
faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili geçici görevli personele ödendi-
ği gibi gündelik harcırahın % 100 zamlı ödenmesi hususunda gerekli 
düzenlemenin yapılması,( Madencilik Kanunu gereğince Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü ve MTA personeline ödendiği şekliyle),

• “Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı taşra birimle-
rinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Mühendis, 
Başmühendis, Grup Başmühendisi ve bunlardan Müdür Yardımcısı 
olarak görev yapan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmün-
de Kararnameye ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek 
ödeme oranında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalışan 
denk ünvanlı personelin yararlanmakta oldukları ek ödeme oranının 
aynen uygulanması,

• KİT’ lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatının arttırılma-
sı (en az 40 puan) ve eksik yazılan Müdür ve Şube Müdürü kadrolarının 
madde metnine eklenmesi.

• 4. Dönem Toplu Sözleşmesinde “KİT’ lerde görev yapan müdürlerin 
özel hizmet tazminatı” başlığı altında; “2006/10344 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek 
Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KIT’lerde 
görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme mü-
dürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oran-
larına 20 puan ilave edilir.” hükmü yer almıştır. Ancak bu maddede 
Müdür ve Şube Müdürü, ifadesi yer almadığı için anılan personellerin 
özel hizmet tazminat oranı değişmemiş ve mağduriyet yaratılmıştır. 
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•  KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev 
yapan teknik kariyerli müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, tek-
nik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, 
mühendis, mimar, şehir plancısı ve veteriner pozisyonlarında bulunan 
sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 35 
puan ilave edilmesi,

• Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolları kısmında yer alan “Yüksek 
Gerilim İlave Ödemesi” maddesinin farklı yorumları önlemek ve uygu-
lama birliğini sağlamak amacıyla yeniden düzenlenerek:

• “TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ Genel Müdürlüklerinde ve bağlı Taşra birim-
lerinde görev yapan kamu görevlilerinden; Teknik kökenli personel ile 
bunlardan müdür ve müdür yardımcısı olarak görev yapan personele 
taban aylık katsayısının 600 ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda, 
diğer personele ise taban aylık katsayısının 200 ile çarpılması sonucu 
bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu suretle ödenecek  miktarlar, 
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz.” 

Şeklinde tüm personelin faydalanabileceği bir madde haline getirilmesi,

•  Hizmet kolu kapsamında bulunan KİT’ lerde görev yapan Bölge Mü-
dür Yardımcıları, İşletme Müdür Yardımcıları, Fabrika Müdür ve Müdür 
Yardımcıları ile Şube Müdürleri kadroların yaptıkları görev ve üstlen-
dikleri sorumluluk itibariyle emrinde çalışan personelle aynı seviyede 
maaş alması hakkaniyete uygun olmayıp, kamu personel rejiminin te-
mel ilkelerinden olan hiyerarşik farklar gözetilerek düzenlenmesi ge-
reken ücret yapısı ve üst kadrolara yönelik mali ve sosyal özendirici ve 
motivasyon kaynağının yaratılması gerekliliği nedeniyle anılan kadro-
lara verilen ek ödeme oranının arttırılması,

 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolları kısmında Yer Alan;

Yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret veril-
mesi:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde 
vardiya görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararna-
meye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 
15 puan ilave edilir.
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Maddesinin revize edilerek kapsamı genişletilmelidir. Ayrıca ek ödeme 
oranlarını arttırmak yerine taban aylık katsayısı hesabı (örneğin; taban aylık 
katsayısının 150 ile çarpılması sonucu bulunacak tutarda) kullanılmalıdır. Böy-
lece ek ödeme oranlarındaki yaşanacak sıkışmalar önlenmiş olur.

• 3. ve 4. Dönem Toplu sözleşmelerinde yer alan ek özel hizmet tazmi-
natı ödenmesi öngörülen yerlerde (arazi tazminatı) fiilen çalışılan gün-
ler için ödenen miktarların günümüz şartlarına göre yeniden düzen-
lenmesi ve iyileştirilmesi, arazide çalışması olan teknik kariyerli Şube 
Müdürü ve Müdür Yardımcısı pozisyonlarının tazminatın a) bendine 
eklenmesi, çalışma sahası geniş olan Fabrika ve İşletmelerde görev 
yapan personele de bu tazminatın verilmesi, MKEK Hurda İşletmeleri 
ve Fabrikalarda sahada çalışan idari personele de bu tazminatın öden-
mesinin sağlanması,

• TEİAŞ’ ın iletim tarifesinin % 0,5 (bindebeş)’i oranında belirlenen ile-
tim ek ücretlerinin, her ay hesaplanarak Enerji Piyasası Düzenleme Ku-
rumu hesabına yatırılmak suretiyle ödendiği şekilde, aynı oranda ve 
şartlarda İletim sisteminin asıl sahibi ve işletmecisi TEİAŞ personeline 
de  “Elektrik İletim Tazminatı” adı altında bir ödemenin yapılması,

• Taşrada çalışan personelin veriminin ve sürekliliğinin sağlanması ve 
taşrada çalışmanın cazip hale gelmesi açısından; yapılan işin muhtevi-
yatına göre taşra tazminatı verilmesi,

• Eti maden işletmelerinde; Kadrolu veya Hizmet alımı işçisi çalıştıran 
birimlerde; İşveren vekili konumunda olan, işçilerin sevk ve idaresin-
den sorumlu personele ve Kontrol Teşkilatı Görevlilerine Mesleki So-
rumluluk Sigortası yapılması ve sigorta bedelinin Kurum tarafından 
ödenip; Personelden sigorta bedeli adı altında herhangi bir ücret ke-
sintisi yapılmaması,

• Şeker Fabrikalarında diğer personellere mart ve eylül aylarında yapı-
lan ödemenin Şeker tazminatı adı altında memur ve sözleşmeli perso-
nele de aynı şekilde ödenmesinin sağlanması,

• Kapanan Şeker fabrikalarında kalan kurum personellerin servis ve ye-
mek ile ilgili mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Kamuda görev yapan İSG uzmanlarının görevden alınması, yer deği-
şikliği vb sıkıntıları yaşamamaları için bu görevi icra ettikleri süre bo-
yunca Çalışma Bakanlığı sorumluluğunda görev yapmaları,

•  Bir önceki toplu sözleşmede ödenmeye başlanan “ilave ödemeler” 
maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi ve taban aylığa yansıtıl-
ması,
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(1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka, Kestelek, Bandırma, 
Emet, Bigadiç İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ila-
ve 100 TL ödeme yapılır. 

(2)Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme mü-
dürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 100 TL ödeme yapılır.

(3)Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görev-
lilerine her ay ilave 100 TL ödeme yapılır.

(4) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, 
kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine, maske 
fabrikaları , işletme müdürlükleri ve Genel Müdürlük merkezde çalışan kamu 
görevlilerine her ay ilave 100 TL ödeme yapılır. 

• MKEK Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele Savunma Taz-
minatı adı altında ilave bir ödemenin yapılmasının sağlanması,

C-Genel Sosyal Talepler:

• Bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin tedavileri esnasında memu-
run refakatçi olmasını sağlayan düzenleme yapılması, Mevzuat gereği 
kapsam dahilinde yer alan aile fertlerinin tedavi kurumlarına gidiş ge-
lişlerinde bakmakla yükümlü olan memurun gidiş geliş süresi zarfında 
kurumlarınca idari izinli sayılması, (Vizite Kağıdı uygulaması kalktıktan 
sonra memurun kısa süreli refakatini sağlayacak düzenleme yapılma-
dığı için, bu konuda farklı uygulamalar yapılmaktadır)

• Giyim Yardımı ile ilgili mevzuatta Koruyucu giyim malzemeleri ile gi-
yim yardımı malzemelerinin birbirinden ayrılması gereklidir. Çünkü 
mevzuata göre koruyucu giyim malzemeleri ile giyim yardımı kapsa-
mında verilen malzemeler birbirine karışmaktadır.

• Giyim yardımının günün şartlarına göre belirlenerek, bu yardımın ku-
rumlarda çalışan tüm memurlara idari hizmetler sınıfı ve teknik hizmet-
ler sınıfı ayrımı yapılmadan nakdi olarak verilmesi, giyim yardımı ko-
nusunda kurumlar arası yeknesaklığın sağlanması, yapılan işin özelliği 
gereği Koruyucu giyimin kurum tarafından gerekli personele ayrıca 
verilmesi,

• Yemek hizmeti sağlanamayan kurumlarda görev yapan kamu çalışan-
larına yemek yardımının nakdi olarak ödenmesi,

• Memurlara işe geliş ve gidişlerinde servis sağlanması veya ulaşım yar-
dımı verilmesi, 
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• İşçiler ile aynı ortamda ve aynı şartlarda yemek yiyen memur ve söz-
leşmeli personele de bedelsiz yemek verilmesi. Kamu kurumlarında 
çalışan işçiler yemek tabldotundan bedelsiz faydalanmaktadır. Ayrıca 
tabldot çıkmayan kurumlarda yemek bedelinin nakdi olarak ödenme-
sinin sağlanması,

• Kurumlarda meydana gelen iş kazalarından dolayı işverence ödenme-
yen iş kazası tazminatlarının (personele rücu ettirilen), işveren tarafın-
dan karşılanmasının sağlanması veya işverence araç, bina ve iş maki-
neleri için yaptırılan hasar, yangın sigortasına benzer bir şekilde söz 
konusu personel için Mesleki Sorumluluk sigortası yapılması.

• Engelli kamu görevlilerine 5 yılda 1 derece verilmesi ve emekliye ayrıl-
maları durumunda ikramiyelerinin 25 yıl üzerinden hesaplanması,

• Kadın kamu görevlilerinin doğum öncesi ve sonrası izin sürelerinin ar-
tırılması ve ilave mali ve sosyal hakların sağlanması,

• Memurların yıllık izinlerinin işgünü esasına göre düzenlenmesi (cumar-
tesi, pazar ve resmi tatil günlerinin izin süresi içinde hesaplanmaması),

• Kurumlarda karı-koca çalışan memurların hastalanmaları esnasında 
birbirlerine refakatçi olmalarının sağlanması,

• Kurumların Taşra birimlerine ait lojmanların hizmet evine çevrilmesinin 
sağlanması,

• Kamu Kurumlarında aynı odada veya iş yerinde aynı işi yapan işçilere 
verilen sosyal haklardan (Süt Yardımı, Yiyecek yardımı v. s.) memurla-
rında yararlanmasının sağlanması,

• ÇAYKUR Genel müdürlüğü ve diğer bazı kurumlarda 24 saat nöbet tu-
tan personele, nöbet karşılığında 1 gün tatil yaptırılıyor. Bu uygulama 
657 sayılı DMK 178. Maddesine aykırıdır. Bunun yerine 2 gün nöbet 
izini verilmesi veya ücretinin ödenmesi gerekmektedir. 

• Kamu Kurum ve kuruluşların tamamında Kreş açma zorunluluğunun 
getirilmesi veya personele kreş yardımı yapılması,

• Bakanlık merkezi ile bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan sözleşmeli 
personelin aynı bakanlık içinde kurum değişikliği yapmasında kolaylık 
sağlanarak aile bütünlüğünün ve mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Memur ve sözleşmeli personelden üst öğrenim okuyan personele haf-
tada 1 gün eğitim izni verilmesi,
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• Memur ve sözleşmeli personele de işçilerde olduğu gibi yılda 2 defa 
dini bayramlardan önce asgari ücret tutarında ikramiye verilmesi,

• Koruma ve Güvenlik personeline Silah Tazminatı verilmesi,

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında piyasa Denetmeni ve ölçü ayar 
memuru olarak görev yapan personele arazi tazminatı verilmesi,

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev yapan personelin geçici 
görev harcırahlarının zamanında ödenmesi,

• DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı taşra birimlerinde görev yapan Ambar 
memurlarına mali sorumluluk tazminatı ödenmesi, 

• DSİ’de Ambar memurluğu (taşınır kayıt kontrol yetkilisi) görevi yapan 
memurlardan maaş kesintisi yapılmakta, ancak yüklenilen sorumlulu-
ğa karşılık herhangi bir ek ödeme yapılmamaktadır. Ambar memu-
ru görevinde çalışan işçi personele maaşın % 10’u düzeyinde verilen 
“kasa tazminatı” nın memura da verilmesi,

• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında piyasa Denetmeni ve ölçü ayar 
memuru olarak görev yapan personele (diğer kurumlarda işin gereği-
ne göre verilen tazminatlar Ör: yangın tazminatı gibi) Ek Ödemeleri-
nin yükseltilerek mağduriyetlerinin giderilmesi,

•  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında görev yapan EPDK denetçi-
lerinin harcırahlarının ve konaklama, barınma şartlarının Teftiş Kurulu 
Denetçilerinde olduğu gibi düzenlenmesi,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl müdürlükleri tarafından yapılan hizmetler-
den sağlanan gelirlerin bir bölümünün personele ödenmesi hususun-
da düzenleme yapılması,

•  DSİ taşra birimlerinde taşkınla mücadele eden personele yılın yedi 
ayında Taşkın Tazminatı ödenmesi, 

•  Lojmanda İkamet etmeyen memur ve sözleşmeli personele kira yar-
dımı yapılması,

• TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ Genel Müdürlüklerinde ve bağlı Taşra birim-
lerinde görev yapan kamu görevlilerine (bekâr lojmanlarında kalan-
lar dâhil) ayda 150 kw/saat hesabıyla elektrik enerjisi bedeli yılda iki 
defada (Ağustos ve Şubat aylarında) ödeme tarihindeki müşteri satış 
tarifesi üzerinden karşılığı net olarak ödenmesi suretiyle ELEKTRİK 
YARDIMI ilave ödemesinin yapılması, 
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• Kamu kurumlarının misafirhaneleri ve Sosyal tesislerinin kullanımında 
bütün Memurların eşit değerlendirilmesi ve Maliye Bakanlığının belir-
lediği birim fiyat üzerinden ücretlendirilmesi,

• Çocuk kreşlerinin taşra teşkilatlarının Lojman kısımlarında kurulması 
veya ikametin olduğu bölgelerde kreşlerle anlaşma sağlanması. Kreş 
açılması veya kreş açılamayan yerlerde diğer kreşlerden yararlandırıl-
ması ve kreş yardımının memura nakdi yapılması, 

• Memur ve sözleşmeli personelin öğrenim gören her çocuk için belge 
ibraz etmek şartı ile Eylül ve Şubat ayında ödenmek üzere;

• -İlkokul için 250 TL, Ortaokul için 400 TL, Lise ve dengi okullar için 600 
TL, Yüksekokul ve Üniversite için (okulun normal eğitim süre ile sınırlı 
olmak üzere) 1000 TL Tutarında öğrenim yardımı yapılması,

• Kendisi ya da çocuğu evlenen memura 2 maaş evlenme yardımı ve-
rilmesi,

• 657 sayılı kanunun 208. Maddesi kapsamında ölüm yardımından fay-
dalananlara herhangi bir kesinti olmaksızın(ek gösterge dahil) en yük-
sek devlet memuru aylığının  3 katı tutarında ölüm yardımı ödeneği 
verilmesi,

• Herhangi bir nedenden dolayı (özelleştirme, eğitim tamamlama, ku-
rum değiştirme vb) kadro unvanı değişen personelin denk bir kadro-
nun münhal olması durumunda bu kadroya atanması yasal hale getiri-
lerek kurum inisiyatifine bırakılmaması,

• KOSGEB de KOBİ Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin, 
KOBİ Uzmanlığına geçiş için gerekli yabancı dil puanı 70’ ten 60’ a 
indirilmelidir. Bu puan, doğrudan yurt içindeki KOBİ’ lere yönelik faa-
liyet gösteren bir kurum için yüksek olduğundan  mağduriyetlere ne-
den olmaktadır.

• KOSGEB’ in özellikle büyük Şehirlerde bulunan Müdürlüklerinin servis 
ve yemek sorunlarının çözülmesi, diğer yandan sözleşmesinin imza-
lanmış olmasına rağmen bir yıldan bu yana sağlanamayan giyim yar-
dımının yapılması gerekmektedir.

• KOSGEB’ in 2012 yılı öncesinde göreve başlayan personelin maaş 
hesabında yer alan “Yöre Faktörü” nün adaletli bir şekilde güncellen-
mesi, bazı illerdeki puan düşüklükleri adaletli bir istatistiki yaklaşım ile 
giderilmesi,
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• KOSGEB de 2012 yılı ve sonraki yıllarda göreve başlayan personel, 
“Eşit işe eşit ücret” düzenlemesi sonucunda aynı işi yaptığı diğer per-
sonelden daha az maaş almakta, bu fark bazı noktalarda 1500 TL yi 
aşmaktadır. Aynı işi yapanların farklı şekilde ücretlendirilmesi adalet 
duygusunu yıpratmakta ve iş barışına zarar vermektedir. Bu nedenle 
ilgili personelin durumuyla ilgili yeni düzenleme yapılarak maaşların 
eşitlenmesi gerekmektedir.

•  Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığında 2000 yılından bu tarafa yapılma-
yan görevde yükselme sınavının yapılması gerekmektedir.

•  Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığında 2008 yılından sonra yapılmayan 
unvan değişikliği sınavının yapılmasının sağlanması.

•  KİK toplantılarında var olan ‘’Giyim Yardımının’’ Atom Enerjisi Kurumu 
Başkanlığı ve Nükleer Düzenleme Kurumu personellerinin tamamına 
verilmesinin sağlanması gerekmektedir. 

•  Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı pompa 
istasyonlarında görev yapan personele silah ruhsatı verlmesi, silah taz-
minatı ödenmesi

•  Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı personeli-
ne Fiili Hizmet zammı (Yıpranma) verilmesi.

•  Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı pompa is-
tasyonlarında görev yapan personelin bakmakla yükümlü yakınlarının 
tedavileri nedeniyle refakat izni verilmesi.

•  Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı pompa 
istasyonlarında görev yapan personelin günde 7,5 saatten, haftada 45 
saatten fazla çalıştırılmaması.

•  Akaryakıt İkmal  ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı personeli-
ne giyim yardımının verilmesi.

•  MTA Genel Müdürlüğü personeline maden tazminatı verilmesi.

•  MTA Genel Müdürlüğü personelinden lojmanda oturamayanlar için 
700 TL kira yardımının yapılması. 

•  MTA Genel Müdürlüğü’nde araziye çıkan personelden işçilere uygu-
landığı gibi yiyecek ücretinin alınmaması.

•  Türk Patent ve Marka Kurumunun daha etkin ve verimli bir şekilde 
yürütmesi ancak yeterli sayıda nitelikli personel istihdamı ile mümkün 
olabilmektedir. Bu nedenle kurumun yeni personel istihdamı sağla-
ması.
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•  Türk Patent ve Marka Kurum personelinin ücretlerinin iyileştirilmesi 
için Kendi öz kaynaklarından karşılanmak üzere ücretlerinde bir iyileş-
tirilme yapılması.

•  İSG ücretleri ile ilgili Bilindiği üzere, 31.12.2015 tarihinden itibaren yapı-
lan ödemeler 6331 sayılı kanunun 8. Maddesinin 7. bendinde belirtilen  
“ Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri 
hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli 
belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen 
çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya 
ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendiri-
lecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan 
kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhan-
gi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave 
ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık top-
lam seksen( 80) saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz’’ 
Hükmü bulunmaktadır.

Bu kanun ve yönetmeliğe göre kurumumuzda; ‘İSG katip sözleşmesi ya-
pılan’ iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen (A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı 
) İş Güvenliği Uzmanı memur personele; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca o yıl için belirlenen tarife üzerinden İSG ücretlerinin TL/ saat 
olarak ödenmesi.

(Bizim de diğer bakanlığımıza bağlı kurumlarda gördüğümüz ve konuştu-
ğumuz üzere bu ücretler ödenmektedir. Ödenen kurumlar Milli eğitim Ba-
kanlığı, Tarım il Müdürlükleri, Enerji bakanlığımıza bağlı kurumlardan olan 
TTK, TKİ, EÜAŞ, vb kesimler almaktadır. )

(Konu asli görevlerinin yanında, iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen 
çalışanlara ilave ödeme yapılması ile ilgili madde aynıdır ve dolayısıyla çalı-
şanlar arasında eşitlik ilkesine uygun olarak İSG katip sözleşmesi olan herke-
se ödeme yapılması gerekmektedir. Son derece ağır bir sorumluluk yüklenen 
ve ek bir iş yükü altında çalışan, İş Kazasında bir çalışanın yaralanması ya da 
ölmesi durumunda maddi ve manevi her türlü tazminattan ve cezai yaptı-
rımlardan sorumlu olan İş Güvenliği Uzmanlarının bu işin karşılığı olarak bu 
ücreti alması hakkaniyet gereğidir.)
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D-Kamu Personelinin İntibak ile ilgili Sorunları:

• Memur ve sözleşmeli personelin ek gösterge oranlarının yükseltilmesi,

• 4046 Sayılı özelleştirme kanunu gereği KİT’lerde  1. Sayılı cetvelde ça-
lışan Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müd.Yard. ve Genel Müdür, 
vb.üst kadrolarda çalışanlar ve ayrıca 06.04.2011 tarih ve 635 sayılı 
KHK ile oluşturulan Bakanlık İl Müdürlüklerindeki İl Müdür Yardımcıları 
Araştırmacı olarak atanmışlardır. Araştırmacı olarak çalışanların görev 
tanımları DPB’ca yapılmış olmasına rağmen diğer özlük hakları ile ilgili 
kapsamlı bir yasal düzenleme yapılmadığında ücret yönünden mağ-
duriyet yaşamaktadırlar. Araştırmacının ÖHT % 60,  Ek ödeme oranı 
%110’dur. Yaptığı işler ve uygulanmakta olan Disiplin Amirleri Yönet-
meliği’nde belirtilen hiyerarşik sıralamaya göre özlük haklarının en az 
şube Müdürlüğü seviyesine çıkarılarak mağduriyetlerinin giderilmesi.

• Kıdem aylığında 25 yıl sınırının kaldırılması ve gösterge rakamının ar-
tırılması,

• Kamu kurum ve kuruluşlarında arazi çalışması yapan tüm personele 
Arazi tazminatı ödenmesi,

• Yatırımcı kurumlarda görev yapan personele ödenen “Büyük Proje” 
zammının, büyük projede görev alan tüm personele ödenmesi,

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Kimyager, Fizikçi ve Biyo-
log gibi Lisans mezunlarının maaş, Ek ödeme, Özel Hizmet Tazminatı 
ve diğer yan ödemelerinin artırılması, 

• Makine Kimya Endüstri Kurumu Genel Müdürlüğünde “Koruma ve 
Güvenlik memuru” olamaz şeklinde sağlık raporu verilen personel, 
yardımcı hizmetler personeli olarak atanmaktadır.  Söz konusu bu hu-
kuka aykırı uygulamanın önlenmesi ve söz konusu personelin memur 
olarak atanmasının sağlanması, 

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan doktor ve sağlık çalışan-
larının maaşlarının, Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan emsal doktor ve 
sağlık çalışanlarının maaşlarına eşitlenmesi,

• Teknik Öğretmenler ve diğer teknik elamanlar arasındaki ek ödeme 
farklılığının giderilmesi,

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Sivil Savunma Uzmanla-
rının Özel  Hizmet Tazminatı ve Ek Ödeme oranlarının şube müdürleri 
seviyesine çıkartılarak artırılması,
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• Kamu kurumlarında, memur ve işçilerin birlikte görev yaptığı birimler-
de imza yetkili ve sorumlu kişinin memur olması,

• Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilme-
si; memurların yapmakla yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar 
tarafından gördürülmesi,

• Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken memur veya sözleş-
meli statüye geçenlerin işçilikteki sürelerine ait emekli ikramiyelerinin 
ödenmesi için 5434 sayılı kanunun 89. Maddesinde değişiklik yapıl-
ması hususunda düzenleme yapılması,

• Kamu kurumlarında işçi olarak çalışmakta iken memur ve sözleşmeli 
statüye geçenlerin işçilikteki sürelerinin kıdem aylıklarına ve SGK’ca 
intibaklarında değerlendirilerek mağduriyetlerinin giderilmesinin sağ-
lanması,

• GİH sınıfına tabi yüksekokul mezunu memurların, ek gösterge ve Özel 
Hizmet Tazminatı oranlarının artırılarak mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Hangi Fakülte ve Yüksekokulun hangi Orta öğrenim kurumunun üst 
eğitimi olduğuna dair kapsamlı bir düzenleme yapılması,

• Mesleğe girişte Kamu Kurum  ve Kuruluşlarında mülakatın kaldırılma-
sı, görevde yükselme ve unvan değişikliğini düzenleyen çerçeve yö-
netmelikte yer alan sözlü sınav vs ibarelerin kaldırılması,  genel düzen-
lemeye bağlı olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları görevde yükselme 
ve unvan değişikliği yönetmeliklerindeki sözlü sınav, uygulamalı sınav 
ve bu anlama gelecek ibarelerin kaldırılması, görevde yükselme ve 
unvan değişikliği sınavlarının merkezi bir şekilde 2 yılda bir yapılma-
sının sağlanması,  sınavlarda 70 puan alarak başarılı olanların, münhal 
kadro oldukça atamalarının yapılarak mağduriyetlerinin önlenmesi, 

• Disiplin cezalarının affının sağlanması hususunda düzenleme yapılma-
sı ve disiplin cezalarına bağlı olarak mali ve sosyal haklarda kesinti 
yapılmaması, disiplin cezalarının yer  değişikliğine gerekçe  gösteril-
memesi,

• Kamu görevlileri emeklilerine aile ve çocuk yardımının verilmesi,

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 4-c den 4-b ye geçen personellere 4-b 
haklarının kullandırılması (kadro, ünvan ve emeklilik),

• KPSS ile sözleşmeli olarak atanan memurların, diğer bir atama dö-
neminde başka bir kurumu kazanması durumunda, eski kurumundan 
istifa etmeden muvafakatla yeni kuruma geçişinin sağlanması,
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• Kurumların düz memur kadrolarının, memurların yaptıkları işin özellik-
lerine göre isimlendirilmesi, Örneğin, Satın alma memuru, muhasebe 
memuru, hukuk memuru, işletme memuru ve personel işleri memuru 
vs.

• 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete başlayan tüm kamu görevli-
lerinin hangi statüde olursa olsun kamuda geçen sigortalı hizmet sü-
relerinin kazanılmış hak aylıklarında ve emekli keseneğine esas aylıkta 
değerlendirilmesi,

• Genel İdari Hizmetleri ve Yardımcı Hizmetler sınıfında çalışanların gö-
rev tanımlarının yapılması ve yardımcı hizmetler sınıfında çalışan per-
sonelin öğrenim durumlarına göre Diğer hizmet sınıflarına bir defaya 
mahsus olmak üzere sınavsız atamalarının sağlanması, 

• Tüm kamu görevlilerinin eğitim durumlarının ve hizmet sürelerinin ön-
gördüğü derece ve kademelere kadar yükselmesinin sağlanması, 

• Bilgisayar işletim sertifikası olan memurların sınavsız olarak Veri Hazır-
lama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna geçirilmesi, 

• Personel mevzuatıyla ilgili konularda alınan olumlu mahkeme karar-
larının tekrar dava açılmasına gerek kalmadan diğer personel içinde 
uygulanması hususunda yasal düzenlemenin yapılması,

• Unvan değişikliği sınavının çalışanı mağdur etmeyecek şekilde pe-
riyodik olarak yapılması, bu konuda kurumların keyfi davranmasının 
önlenmesi, ayrıca kurumun ihtiyaç duyduğu ve sınıf değişikliği gerek-
tiren, eğitim sonucu elde edilen unvan ve meslekle (Mühendis, Tek-
niker, avukat gibi) ilgili kadrolara kurum içinden sınavsız olarak atama 
yapılmasının sağlanması,

• Enerji hizmet kolunda görev yapan Meslek Yüksek Okulu mezunu Tek-
nikerlere’ de diğer ön lisans mezunları gibi lisans tamamlama hakkının 
tanınması,  

• İtfaiye personelinin teknik hizmetler sınıfına alınarak fiili hizmet zam-
mından faydalanmasının sağlanması,

• DSİ’de Görevde yükselme sınavlarının yapılması, vekâleten veya ted-
viren atamaların önüne geçilmesi,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Hizmet İçi Eğitimlerin Bakan-
lık ilgili dairesince takip edilerek, İl Müdürlüklerinin inisiyatifine bıra-
kılmadan yapılması, 
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• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanlarından Denetçi Kimlik 
Kartı olup bu görevde çalışan personele Denetçi unvanı verilmesi hu-
susunda düzenleme yapılması,

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve taşra teşkilatlarında göreve çı-
kan memur personele araç kullandırılma mecburiyetinin kaldırılması,

• Tüm uzman ve uzman yardımcılarının eşdeğer statüde değerlendiri-
lerek mali ve sosyal haklarının eşitlenmesi yönünde düzenleme yapıl-
ması,

• 10-15-20-25-30 yılını dolduran memur ve sözleşmeli personele hiz-
met ikramiyesi ve hizmet armağanı verilmesi,

E-KİT Personelinin Sosyal Talepleri:

• KİT’ lerde II sayılı cetvelde görev yapan personelin diğer Kamu kurum 
ve kuruluşlara nakil edilmesine imkan sağlayan düzenlemenin yapıl-
ması,

• KİT personelinin tabldot yemek bedelinden, hukuka aykırı olarak KDV 
alınması uygulamasına son verilmesi,

• KİT’ lerde görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda bir defa 
takım elbise ve ayakkabı ile 3 yılda bir defa mont verilmesi ve bedeli-
nin personele nakdi olarak ödenmesi 

• TEDAŞ, TEİAŞ gibi enerji kurumları ile Eti Maden, Türkiye Şeker Fab-
rikaları, ve MKEK gibi üretim tesislerinde hafta sonu ve bayram tatil-
lerinde kimlerin fazla mesaiye kalacağı ve hangi şekilde fazla mesai 
ödeneceği hususunda gerekli düzenlemenin yapılması,

• KİT’ lerde İşçi ve memur personelin birlikte ürettiği hizmet ve ürünler-
den, memur ve sözleşmeli personelinde işçiler gibi bedelsiz yararlan-
masının sağlanması,

•  Memur ve sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin işgünü esasına göre 
düzenlenmesi (cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinin izin süresin-
den çıkarılması), ve kurumca kullandırılmayan izinlerin, kişilerin maaş-
ları esas alınarak ücretlerinin ödenmesi, KİT’lerde çalışan personelin 
yıllık izinlerini kullanırken isteyen personele yıllık iznini en az 3 dilimde 
kullanabilme hakkının verilmesi,

• TŞFAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Fabrikalarında çalışan memur per-
sonele de, işçi personele verildiği gibi kampanya şekeri ve kampanya 
izni verilmesi,
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• TEİAŞ yük tevzi birimlerinde görev yapan vardiyalı personele öncelikli 
lojman tahsis edilmesi, lojmanda oturma imkânı bulunmayanlara ise, 
işe gidiş ve dönüşlerinde kullanılmak üzere hizmet aracı tahsis edil-
mesi,

• MKE Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı 
maddeler üreten işyerlerinde görev yapan memur ve sözleşmeli per-
sonele fiili hizmet zammı ödenmesi hususunda gerekli düzenlemenin 
yapılması, ayrıca bu gibi işyerlerinde çalışan kamu çalışanlarına risk 
primi verilmesinin sağlanması,

•  MKE Kurumu Genel Müdürlüğü hizmet özelliği icabi parlayıcı, patla-
yıcı ve yanıcı maddeler üreten işyeri olduğu için, 5510 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesinin yeniden  düzenlenerek kurum personelinin mağ-
duriyetlerinin giderilmesi,

• TKİ, TTK ve EÜAŞ’ taki kömür üretiminde, Eti Maden İşletmeleri Ge-
nel Müdürlüğüne bağlı Bor İşletme Müdürlüklerinde işçilerle birlikte 
üretimde çalışanlara üretim teşvik primi verilmesi,

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, TEİAŞ, EÜAŞ ve Türkiye Taş Kurumu Genel Müdür-
lüklerine bağlı Müessese ve İşletme müdürlüklerine bağlı mahrumiyet 
bölgelerinde bulunan lojmanların hizmet evi olarak değerlendirilmesi 
hususunda, Kamu Konutları Kanunu ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge-
lerde değişiklik yapılması,

• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde çalışan memur persone-
le bir önceki yılın satış hasılatından %0,2 (binde) oranında kar payı 
verilmesi. 

• TŞFAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı Fabrikalarında çalışan memur ve 
sözleşmeli personele en az 50 kg olmak şartıyla her kampanya ayı için 
20 kg şeker yardımı yapılması,

F- 4/C den 4/B ye geçen personelin sorunları:

• 4/C den 4/B ye geçen personellere kadro, unvan ve emeklilik hakla-
rının verilmesi,

• 4/B den 4/B ye geçen personellere unvanlarının karşılığı olan oranda 
ek ödeme verilmesi,

• 4/C den 4/B ye geçen personellere nakil harcırahı verilmesi,
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• 4/C den 4/B ye geçen personellere özür tayininden faydalanmasının 
sağlanması,

• 4/C den 4/B ye geçen personellerin görev tanımının yeniden yapıl-
ması, 4-b’ li personelin eğitimi ve tecrübesi dikkate alınarak görev 
yerlerinin belirlenmesi,

• 4/C den 4/B ye geçen personellerin emeklilik sürelerinin yaş haddi 
uygulamasının yapılması,

G- Çalışma Şartlarının İyileştirilmesi, Sendikal ve Demokratik Talepler:

• Sendika ve şubelerin aylıksız izne ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri-
nin, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18. Maddesi 
doğrultusunda haftada 1 gün olan izinlerinin haftada 2 güne çıkarıl-
ması, ayrıca 4688 sayılı kanunda tanımlanan sendika temsilcilerinin 
(ilçe, il, işyeri sendika, sendika işyeri) haftada 1 gün izinli sayılması, 

• Komisyonlarda İdare ve sendika yöneticilerinin eşit sayıda temsil edil-
mesi,

• Sendikaların üye sayıları ve aidat gelirlerini düzenli takip etmeleri için, 
ortak bir bilgi ağının kurulması,

• Sendikaların Yönetim, Denetim ve Disiplinin Kurulu üyeleri ile işyeri 
temsilcilerinin bağımsız bir sendikacılık yapabilmesi için; sendikal gü-
vencelerinin (Yer değişimi, tayin, disiplin cezaları) koruma altına alına-
rak yöneticilerin keyfiyetine bırakılmaması,

• 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları yasasının bazı maddelerin-
de değişiklikler yapılarak Kamu Görevlilerine Grev ve Toplu Sözleşme 
hakkının sağlanması hususunda düzenleme yapılması,

H-Özelleştirme İle İlgili Kamu Görevlilerinin Yaşadığı Sorunlar:

• 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanunun 22’ nci 
maddesine göre yapılan personel nakillerinde, nakle tabi tutulan per-
sonelin Devlet Personel Başkanlığına bildirim tarihlerinin yıl içinde 
farklılıklar göstermesi nedeniyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca yapılan 
vergi oranlarındaki artış fark tazminatına esas tutulan ücreti düşürmek-
tedir. Bu mağduriyetin giderilmesi için nakle tabi tutulan personelin 
Ocak ayı başındaki maaşlarına yıl içinde yapılacak artışlar eklenerek 
belirlenecek rakamın baz alınması,
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• Özelleştirme Uygulamaları kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan 
personelden, devir aşamasında özelleşen kurumunda çalışmayı tercih 
edenlere, 2 yıl süre ile iş güvencesi sağlanması ve bu süre içinde ça-
lışanın isteği halinde Devlet Personel Başkanlığı’nca başka kurumlara 
nakledilme hakkının verilmesi,   

• 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki kanun doğrultusun-
da kurumu devredildikten sonra Devlet Personel Başkanlığı kanalıyla 
diğer kurumlara atanacak personelin atanacağı il ve kurumlardaki du-
rumuna uygun boş kadroları bilgisayar ortamında görüp tercih yapa-
bilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

• Özelleştirilen kurumlardaki çalışanların diğer kurumlara dağıtımında 
mutlaka sendikaların temsilci bulundurulmasına imkan sağlanması,

• Özelleştirme Uygulamaları kapsamındaki kuruluşlarda görev yapan; 
Sendika üyesi, Sendika ve şube yöneticilerinin aynı hizmet kolunda 
bulunan bir kuruma atamasının yapılması için gerekli düzenlemenin 
yapılması,

• 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkındaki kanun doğrultusun-
da diğer kurumlara ataması yapılanların, kadro derecelerinin korun-
ması,

• Daha önceki yıllarda karar altına alınan ancak hala uygulanmayan ko-
nulardan olan; 4046 sayılı Kanunun 22. maddesi gereğince Araştırma-
cı olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde ol-
mamak kaydıyla atama teklifi yapılacak kamu kurum ve kuruluşlarınca 
talep edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yapılabilmesinin 
mümkün hale getirilmesi için kanuni düzenleme yapılmalıdır.




