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TÜRK TARIM ORMAN-SEN 2020-2021 YILLARI  
TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Hizmet Kolumuza Bağlı Kurumların Ortak Talepleri

• Hizmet kolumuzda görev yapan Kimyager, Biyolog, Ekonomist, Sos-
yolog, İstatikçi, Mütercim-Tercüman vb. sınıflarda görev yapan kamu 
görevlilerinin; Ek Gösterge, Zam ve Tazminatlarının Teknik Hizmetler 
Sınıfındaki Mühendisler gibi yükseltilmesi,

• Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarında görev yapan 4 yıllık fa-
külte mezunu olan, GİH sınıfında Şube Müdürlerine emsal okul me-
zunları gibi aynı “ek özel hizmet tazminatına” çıkarılması ve “ek gös-
tergelerinin 3600” olarak yeniden düzenlenmesi,

• Bakanlığımızın Merkez ve Taşra teşkilatlarında, GİH sınıfında çalışan-
ların özel hizmet tazminatlarının ve ek göstergelerinin yeniden düzen-
lenmesi,

• Bakanlığımızın Merkez ve Taşra Kurumlarında görev yapan; GİH sı-
nıfında Sayman, Uzman, Mutemet, Şef, Orman Muhafaza Memuru, 
Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama Memuru, Ambar Memuru, Memur, 
Şoför ve YH sınıfında bulunan memurların “özel hizmet tazminatları-
nın” yeniden düzenlenmesi,

• Seyyar görev tazminatlarının zamanında ödenmesi (uzun süreli görev-
lendirilmelerinde avans verilmesi) yeterli ödenek gönderilmesi ve sey-
yar görev tazminatlarının araziye çıktığı kadar (vizeli cetvellerine göre) 
almalarının sağlanması,

• Mesleki risk ortamında bizzat görev yapan personele yılda en az 2 ay 
fiili hizmet tazminatı verilmesi.

• Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknik Hizmetler sınıfında görevli “Ön Li-
sans mezunu” personele Lisans Tamamlama hakkı verilmesi.

• Yıllık izinlerin iş günü olarak kullanılmasının sağlanması,

• 657 sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B maddesine göre çalışan İdari 
Destek personeline bir üst öğrenimi bitirmesi durumunda, durumuna 
uygun kadro verilerek ücretlerinin güncellenmesi

• Tarım ve Orman Bakanlığımızda çalışan engelli personelin Kanunlar-
dan kaynaklanan pozitif ayrımcılık haklarını kullanmalarının önündeki 
engellerin kaldırılmasının sağlanması
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Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları ile İlgili Talepler

• Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının unvanlar bazında Görev Ta-
nımlarının ve meslek standartlarının belirlenerek yaşanan sorunların 
giderilmesi.

• Tarım ve Orman Bakanlığı Atama ve Yer değiştirme yönetmeliklerinin 
yenilenerek objektif kriterlere göre puanlama sistemin getirilmesi, İl içi 
ve İl dışı atamaların aynı yönetmelik hükümlerine bağlı aynı zamanda 
yapılarak il içi atamalarda yaşanan keyfi uygulamalara son verilmesi.

• Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatı Atama ve Yer Değiştirme Yö-
netmeliğine esas Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım yö-
nünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak oluşturu-
lan hizmet bölgeleri ve buna bağlı olarak hizmet puanlarının günümüz 
şartlarına göre yeninden düzenlenmesi,

• Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Uygulama Yönetmeliği ile 
ilgili olarak döner sermayesi olan kurumlara yoğun tayin nakil talep-
lerinin de önüne geçebilmek amaçlı olarak; Döner Sermaye İşletmesi 
olmayan birimlerde çalışanlarında “Üretimi Teşvik Priminden” istifade 
edebilmesi için “Havuz Sistemi” oluşturulması.

• 2006 yılında Kamu Görevlilerine sağlanan mali ve sosyal haklara ilişkin 
olarak mutabakat metninde yer alan “ek ödeme” almayan Kurum-
larda çalışanlara 2006 yılında verilen Denge Tazminatından, üretimi 
teşvik primi aldıklarından dolayı, Tarım ve Orman Bakanlığının birçok 
personeli yararlanamamıştır. Halbuki, Üretimi Teşvik Primi 2006 yılı 
içinde 5473 sayılı kanunla getirilen ek ödeme ile ilişkilendirilemez. Bu 
yıl içinde geçerli olacak mağduriyet, aynı şekilde de 2019 yılı içeri-
sindeki çalışmalar sonucu hak edilmiş olan Üretimi Teşvik Primi, 2020 
yılındaki ek ödeme ile ilişkilendirilmemelidir. Tarım ve Orman Bakan-
lığında çalışan personele yapılan bu haksız uygulamaya son verilmeli, 
ek ödemeden yararlandırılmalarının sağlanması için gerekli düzenle-
menin yapılması,

• Tarım ve Orman Bakanlığı Laboratuvar Müdürlüklerinde ve diğer 
birimlerinde, Biyolog, Kimyager, Ekonomist, Sosyolog, mütercim 
tercüman ve istatistikçi kadrosunda çalışan personele “özel hizmet 
tazminatları”, diğer eş değer eğitim almış çalışanlardan daha az öden-
mektedir. Mağduriyetlerinin giderilmesi,

• Tarım ve Orman Bakanlığı Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan; 
Tekniker, Teknisyenlerin özel hizmet tazminatlarının ve ek özel hizmet 
tazminatlarının arttırılması,
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• Sağlık Hizmetler Sınıfında yer alan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık 
Teknikeri- Teknisyeni, Kimyager, Biyolog, Laborantlara ek özel hizmet 
tazminatı verilmesi

• Tarım ve Orman Bakanlığı, Merkez ve Taşra Kurumlarında görev yapan 
Genel İdari Hizmetler Sınıfı (GİH) ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında (YH) 
çalışanlarının ücretlerinin arttırılması, sosyal haklarının iyileştirilmesi ve 
çalışma şartlarının düzeltilmesi,

• Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Kurumlarında görev yapan 
kadro alamayan 4/B sözleşmelilere kadrolarının verilmesi için çalışma 
yapılması,

• 4/B sözleşmeli kadroda çalışan tüm personele; diğer unvanlarda çalı-
şanlara verilen tüm ekonomik, sosyal ve özlük haklarının (Arazi Tazmi-
natı – Seyyar Görev Tazminatı vb.) haklarından faydalandırılmalarının 
sağlanması,

• Tarım ve Orman Bakanlığı, Teknik Hizmetler sınıfında görevli olup ta 
arazi görevine çıkan personele ödenen Ek Özel Hizmet Tazminatının, 
görev mahallerinin açık alan – kapalı alan tartışmasına yer vermeyecek 
şekilde düzenleme yapılarak ödenmesinin sağlanması.

•  Seyyar Görev Yolluğu ödemelerinde; Hizmet sınıfı ve unvan ayrımı 
yapmadan, mevzuata uygun bir şekilde araziye çıkarak görev yapan 
tüm personele aylık olarak ödenmesi.

•  Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarının Giyim Yardımı günümüz şart-
larına göre güncellenmeli, özellikle orman yangınları ile mücadele, 
Bitki ve Hayvan Sağlığı ve Karantina hizmetleri ile vb. hassas denetim 
ve kontrol görevi yapanlara, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve bazı 
diğer Kurumlarda uygulandığı şekliyle koruyucu giyim yardımı olarak 
yeniden düzenlenmeli ve Giyim Yardımı gerek ayni – gerek nakdi ve-
rilse de bundan Gelir Vergisi kesilmemeli,

•  Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarından Yüksek Lisans ve Doktora 
eğitimini tamamlayan personelin Özel Hizmet Puanlarının arttırılarak 
Yüksek Lisans mezunlarına “Tarım ve Ormancılık Meslek Uzman Yar-
dımcısı”; Doktor ünvanlı personele “Tarım ve Ormancılık Meslek Uz-
manı” unvanının verilmesi

• Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarından 5996 Sayılı Kanun kapsa-
mında görev yapanlara verilen “İlave Ödemenin” kapsamının geniş-
letilerek denetim ve kontrol görevi yapan tüm personele unvan farkı 
olmaksızın ödenmesinin sağlanması.
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• Her yıl Hacca giden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Di-
yanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen imam, sağlık görevlisi, aşçı, 
din görevlisi gibi personelle birlikte Gıda Kontrol görevlisi ve Veteri-
ner Hekim görevlendirilmesinin sağlanması.

• Tarım ve Orman Bakanlığı’nda vekaleten yürütülen görevlere son ve-
rilmesi için en kısa sürede Görevde Yükselme sınavı yapılması

•  Av korumaya çıkacak görevli personele, avlak alanların takibi amaçlı 
tablet verilmesi.

• Milli parklarla ilgili Biyolog, Harita Mühendisi, Veteriner Hekim, Tarih-
çi, Arkeolog gibi mesleklerden alım yapılması.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’da Çalışan 
Personelin Problemleri;

• Koordinatörlük atamalarında liyakat esasına dayalı; görevde yükselme 
prosedürü uygulanması,

• Çalışanların Mazeret atamaları dâhil; kurum içi yer değiştirme hakları-
nın düzenlenmesi,

• İş akdi ve feshi uygulamalarına objektif kriterler getirilmesi,

• Destek personeli olarak çalışanların görev tanımlarının yapılarak özlük 
haklarının iyileştirilmesi

• Tüm personele ayni olarak Giyim Yardımı verilmesi

• Tayin ve nakillerde sürekli görev yolluğunun ödenmesi

• Destek Personeli için kanunda yer alan yeterliliği sağlaması şartı ile 
kurum içi görevde yükselme sınavı yapılarak uzman kadrosuna geçiş 
hakkının sağlanması, 

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü Çalışanları ile 
İlgili Talepler

• Orman Genel Müdürlüğü çalışanlarının 2004-2012 yılları arasında al-
mış oldukları “fazla çalışma ücreti” (yangın tazminatı) nın, 7 aydan 12 
aya çıkarılması ve OGM Merkez Personelini de kapsayacak şekilde 
tekrar verilmesine devam etmesi.
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• Orman Koruma ve Yangın Mücadele işlerinde çalışan Orman İşletme 
Müdürü, Şube Müdürü, Orman İşletme Şefi, Tekniker, Teknisyen, Or-
man Muhafaza Memuru, Memur, Şoför ve diğer personel arkadaşla-
rımız; bu hizmetleri sarp ve zor arazi şartlarında sosyal hayattan uzak, 
iş riski yüksek, ancak fiili hizmetten mahrum olarak yürütmektedir. Bu 
problemin çözülmesi için Orman Koruma ve Yangınla Mücadelede ça-
lışanlara” fiili hizmet süresi zammı” verilmesi.

• Birçok Orman Mühendisinin mağduriyetine neden olan ve 13 Ekim 
2014 tarih ve 28794 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Orman Ge-
nel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin 
Yönetmelik” in hukuka uygun hale getirilmesi veya iptal edilerek Ro-
tasyon uygulamasına son verilmesi.

•  “Devlet Personel Başkanlığı’nın 27/04/2016 tarihli ve 2558 sayılı ya-
zısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 217 sayılı Devlet 
Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06/06/2016 tari-
hinde kararlaştırılmıştır.” Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için 
yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelikte değişiklik yapılması-
na dair yönetmelik hükümleri gereği Mühendis ve Orman Muhafaza 
Memurları için getirilen UYGULAMALI SINAV sisteminin kaldırılarak 
torpilli ve yandaş alımlarının önüne geçilmesi.

• Teşkilatımızda yeni yeni uygulanmaya başlayan İş Sağlığı ve Güvenli-
ği hususlarındaki düzenlemenin arazi çalışmalarına fiilen katılan teknik 
personel için de gündeme getirilerek gerekli giysi ve donanımın stan-
dartlara uygun hale getirilmesi.

• Arazi şartlarında 24 saat esası ile görev yapan Orman Muhafaza 
Memurlarının 49. Madde tazminatları ödemelerinde her yıl yaşanan 
olumsuz sorunların yaşanmaması, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Or-
man Genel Müdürlüğünde çalışan Orman Muhafaza Memurlarına 26 
adam/ay gün olarak verilmesi.

• Orman Muhafaza Memuru Çalışma Yönetmeliğinin günümüz şartları-
na göre yeniden düzenlenerek haftalık çalışma süresi (40 saat), hafta 
sonu izinleri ve diğer kanuni izinlerin kullanılmasının sağlanması.

• Fazla Çalışma Ücretlerinin Günümüz Şartlarına göre düzenlenmesi.

• Orman Muhafaza Memurlarının görevlerini yerine getirirken yetki 
kargaşası yaşanmaması için genel kolluk kuvveti kapsamına alınarak 
emniyet hizmetleri sınıfına dahil edilmesi için gerekli yasal düzenle-
melerin yapılması.
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• 6831 Sayılı Orman Kanununun 30.maddesi, Orman Ürünlerinin Sa-
tış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Orman Genel Müdürlü-
ğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği gereği oduna dayalı orman 
ürünlerinin tüm satışlarında ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsa-
mında yapılan tüm ihalelerde (İdari-Mali) doğal üye olması,  ihaleler-
den sonraki tüm ödeme işlemlerinde mali sorumluluğu olması, Vergi 
Usul Kanunu gereği işletmede tutulması gereken tüm mali defterlerin 
ve verilmesi gereken tüm beyannamelerden sorumlu olması nedeniy-
le İşletme Müdürlüklerine tahsis edilen 2. Müdür Yardımcılığı kadrosu-
nun idari(sayman) olması, işletmelerde yapılacak iş ve işlemlerin daha 
sağlıklı yürütülmesine vesile olacaktır. Aynı kadroların idari personel-
den olmak kaydıyla Bölge Müdürlüklerinde de idari Bölge Müdür Yar-
dımcılıklarının tahsis edilmesi ile ilgili düzenlemenin yapılması.

• Saymanlar için Meslek ve Mali sorumluluk sigortasının oluşturulması.

• Orman Genel Müdürlüğünde İşletme Müdürü, İşletme Müdür Yardım-
cısı, Sayman, İdari Şef, Tekniker, Teknisyen, Memur ve Şoför kadroları-
nı kapsayacak şekilde, Devlet Personel Başkanlığı Çerçeve Yönetmen-
liği gereği en az 2 yılda bir Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
sınavı açılması.

• Orman Muhafaza Memurlarının Teknik Hizmetler sınıfına alınması.

• Orman Muhafaza Memurlarının görevde yükselme sınavlarına girebil-
melerinin sağlanması,

TMO, TİGEM, Et ve Süt Kurumu AŞ ve AOÇ Çalışanlarla İlgili Talepler   

• Hizmet Kolumuza bağlı TMO, TİGEM İşletmeleri çoğunlukla taşrada 
toplu yerleşim alanları dışında tam anlamıyla mahrumiyet bölgelerin-
de mesai mefhumuna bağlı kalmadan çalışma yapmaktadırlar. Ça-
lışma koşulları itibari ile Zirai Mücadele, Hayvan Sağlığı, Yetiştirme, 
Üretim ve Pazarlama Konularında 24 saat esasına göre yürütülmekte-
dir. Mesleki hastalık risk ortamında bir fiil görev yapan çalışanlara fiili 
hizmet verilmesi.

 Alım, satım ve sevk dönemlerinde aylık 50 saat ya da yıllık 300 saat fazla 
mesai sınırlandırılmasının kaldırılması.

• TMO Genel Müdürlüğünde personele tahsis edilen kamu konutlarının 
(lojmanların), tahsise bağlı kiralama işlemi TMO Genel Müdürlüğünün 
iktisadi işletme sıfatıyla asıl faaliyeti ile ilişkili olmayıp, barınma amaçlı 
bir teslim niteliğinde olduğu, dolayısı ile barınma amaçlı teslim için 
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Vergi hesaplamasının yasaya aykırı olduğu mahkeme kararı ile kesin-
leşmiştir.

  TMO Genel Müdürlüğün mahkeme kararının, sadece dava açan sendika 
üyelerine uygulanması yönünde verdiği talimat hem kararın gerekçesine hem 
de Anayasanın eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ederek hukukun katledilmesine 
sebebiyet vermiştir. Farklı sendika üyeleri ve hiçbir sendikaya üye olmayan 
personele mahkeme kararının uygulanmaması Cumhuriyet tarihinde bir ilk 
olup, bu ilkle kendi personeline gerek maddi gerekse manevi (Ötekileştirme) 
anlamında çok ciddi mağduriyet yaşatmış ve yaşatmaya devam etmektedir.

 Ayrıca bu uygulama ile birçok mağdur personelin Kuruma karşı bireysel 
dava açma hazırlığında olduğu, bu davalar sonrasında ise Kurumun dava 
ücreti ve vekalet ücreti ile karşı karşıya kalacağı kaçınılmazdır.

 Kurum lojmanlarından faydalanan personelden, kira ve yakıt bedeli üze-
rinden KDV kesilmemesi için yargı kararına gerek olmaksızın Toplu Sözleşme 
Hükümleri arasına bu yönde bir hüküm derç edilmesi lojmandan yararlanan 
personelin mağduriyetlerini giderecektir. 

• 399 sayılı KHK göre II sayılı cetvel hükümlerine göre çalışmakta olan 
personele yapılan ek ödemelerdeki adaletsizliğin ve eşitsizliğin önce-
likle aynı unvanlı personelden başlayacak şekilde giderilmesi,

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 
40.maddesi değiştirilerek TMO Genel Müdürlüğünde başta Afyon Al-
kaloidleri Fabrikası İşletmesinde Kimyasal maddelerle etkileşim içinde 
olan personel ile sağlık riski taşıyan diğer görevlilerin ve TİGEM işlet-
melerinde çalışan yoğun Zirai Mücadele faaliyetlerinin içinde bulunan 
personelin tespit edilerek bu birimlerde çalışan tüm personele yılda 
en az 2 ay fiili hizmet tazminatı verilmesi,

• Hizmet kolumuza bağlı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünde çalışan 
personelin; Döner Sermayeden yararlandırılmasında 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununa tabi personelin üretimi teşvik Priminin miktarı ile 
ödenmesine ilişkin esas ve usuller, görev yapılan birimin iş hacmi, gö-
rev mahalli, görevin önem ve güçlüğü, personelin hizmet sınıfı, kadro 
unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak yararlandırılma-
sı, A.O.Ç. Müdürlüğünce çıkarılacak yönetmelik ve Yönetim Kurulu 
kararıyla teşvik primi dağıtımının belirlenmesi, 

• Kamu Konutları Kanunu ve yönetmelik hükümlerine göre Kamu Loj-
manlarında oturacakların görev ve hizmet tahsisi sıralamasının günün 
şartlarına göre yeniden belirlenmesi, görev tahsisli lojmanların sayısı-
na kısıtlama getirilmesi,
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• 399 Sayılı Kanun’a tabi olarak çalışan II sayılı cetveldeki personelin 
657 sayılı kanunun 4/A statüsüne geçirilmesi,

• Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin işçilerde olduğu gibi iş günü 
üzerinden hesaplanarak verilmesi,

• 5553 sayılı Tohumculuk Kanunun geçici 3. Maddesinde belirtildiği 
gibi, her yıl bir kereye mahsus olmak üzere, brüt asgari ücret tutarının 
3 katının Tohumluk Teşvik Primi olarak personele ödenmesinin sağ-
lanması,

• Koruma güvenlik görevlilerine, polislerde olduğu gibi silah tazminatı 
ödenmesi,

• Vardiyalı çalışan koruma güvenlik görevlerine; bayram ve diğer resmî 
tatillerde tutmuş oldukları nöbetlerinin karşılığı olarak, izin verilmesi 
veya mesai ücreti ödenmesi,

• YPK nun KİT Yönetim Kurullarına vermiş olduğu yetki çerçevesinde; 
KİT Yönetim Kurulları II sayılı cetvele tabi olarak çalışan personel üc-
retlerini %5’e kadar artırabilmektedir. Ancak kurumlar I sayılı cetvelde 
çalışanlar ile denge bozulur gerekçesiyle bu yetkiyi kullanmaktan ka-
çınmaktadır. Yönetim Kurulunun yetkisi kapsamındaki %5’lik artırımın 
II sayılı cetvelde çalışanlara uygulanmasının sağlanması,

• Eşi özel sektörde çalışan kurum mensuplarımızın eş durum tayinlerinin 
657 Sayılı Kanun’da olduğu gibi uygulanmasının sağlanması,

• TİGEM Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre; Genel Müdürlükte 
çalışan, Mühendis-Ziraat Mühendisi ve Veterinerin Şube Müdürlüğü 
ile ilgili açılan sınavlara girme ve Şube Müdürü olabilme hakkını tama-
men kapatılmıştır. Sınavlı yükselmelerde sınava girebilmek için taşrada 
en az   5 yıl II sayılı cetvele tabi Teknik Şeflik kadrosunda çalışma şartı 
konulmuştur. (Teknik Şeflik kadrosu taşrada var Genel Müdürlükte yok) 
Bu sebeple, bu sınavlara Genel Müdürlükte göreve başlayan Mühen-
dis-Ziraat Mühendisi ve veterinerler ve işletmede çalışmış ama teknik 
şeflik kadrosunu alamamış aynı kadrolardaki personelin 30 yıl hizmeti 
olsa bile açılan görevde yükselme sınavına katılması ve Şube Müdürü 
olması mümkün değildir. Bunun düzeltilmesi için gerekli girişimlerde 
bulunulması. Yönetmeliğin ilgili kısmına veterinerlik ve mühendislik 
pozisyonlarının eklenmesi,

• II sayılı cetvelde çalışanlar ile I sayılı cetvelde çalışanlar arasında üc-
retlerden kesilen vergi oranları II sayılı cetvel çalışanları aleyhine ol-
maktadır. II sayılı cetvelde; yılın başında %15’lerden başlayıp yıl so-
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nunda %35’lere ulaşan vergi kesintilerinin I sayılı cetveldeki gibi gelir 
vergisine tabi unsurlar yeniden belirlenerek bir üst vergi dilimine aynı 
dönemde ve aynı oranda girmeleri sağlanmalıdır

• Kurumda çalışan Şube Müdürü ile Daire Başkanları arasındaki Makam 
tazminatından kaynaklanan yüksek orandaki ücret adaletsizliğinin gi-
derilmesi,

• Merkezde ve işletmelerde hafta içi ve hafta sonunda mesai dışında 
çalıştırılan tekniker ve teknisyenlere yapmış oldukları fazla mesainin 
karşılığı ücret veya izin verilmesi,

•  KİT’lerde I sayılı cetvele tabi personele 6111 sayılı Kanun çerçeve-
sinde verilmiş bulunan %200 ek ödemede yapılan usul ve esasların 
belirlenmesindeki adaletsizliklerin II. sayılı cetvelde çalışanlar lehine 
giderilmesi, 

• İşletmelerdeki Fazla Mesai Ücretlerinin artırılması.

• Hafta sonu, Ulusal ve Dini Bayram tatil günlerinde yapılan çalışmala-
rın fazla mesai olarak değerlendirilmemesi, bu çalışmalar için yapılan 
ücret ödemesinin fazla mesai ücreti üzerinden değil yevmiye olarak 
ödenmesi.

• Kadrosu Muhasebeci olarak geçen ve mali işler şefliği yapan persone-
lin ek ödeme ücretlerinin şef olarak ödenmesi.

• Şef yardımcısı kadrosunda görev yapan çalışanların ek ödemelerinin 
artırılması.

• Ceylanpınar da iş yoğunluğunun fazla olması nedeni ile Ceylanpınar 
işletmesinde görev yapan personelin diğer işletmelerde görev yapan 
personelden Tatminkâr edici oranda fazla ücret alması.

• Koruma ve Güvenlik görevlilerine fiili hizmet (yıpranma) verilmesi ve 
silah tazminatı ve arazi tazminatı verilmesi.

• Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına koruma ve güvenlik 
görevlilerinin de sınav şartlarını taşıdığı tüm pozisyonlarda girebilme-
sinin sağlanması,

• Kadrosu olmadığı halde güvenlik amiri yerine vardiya sorumluluğu 
yapan koruma ve güvenlik görevlilerinin sınav açılarak kadrolarının 
verilmesi, 

• 399/II Sayılı cetvele tabi çalışan personelin kıdem ücretlerinin artırıl-
ması.
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• 399/II sayılı cetvele tabi çalışan personelin bir öğün ücretsiz yemek 
verilmesi. Ücretsiz Servis Hizmetlerinin sağlanması.

• Ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi ve buna bağlı uygulanan özel 
hizmet tazminat oranlarının artırılması.

• Sağlık Hizmetleri Sınıfına Giren Personele de Arazi Tazminatı (İlave 
Ücret) Ödenmesi- Elektrik Teknisyeni, Elektrik Teknikeri, olarak görev 
yapan 399/II sayılı personelin iş riski tazminatı alması.

• Ceylanpınar da Merkez İşletme ile Beyazkule, Gümüşsu işletmelerin-
de çalışan personel arasında işletme imkânlarının durumu göz önüne 
alınarak ücretlerin buna göre ayarlanması, zorunlu görev sürelerinin 
kısaltılması ve sosyal İmkânlarının artırılmasının sağlanması.

• Boş Kadroya Vekâlet eden 399/II sayılı cetvele tabi çalışan personelin 
kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla vekâlet ettikleri boş kadronun 
haklarından faydalanmaları. 

• Görevde Yükselme sınavının en az iki yılda bir yapılması.

• Naklen Atamaların Adil ve Düzenli yapılması. Aynı Bölgede görev 
süresini tamamlayan personel arasında ayrım yapılmadan tümünün 
naklen atamasının yapılması ve aynı zamanda eş durumu ve sağlık 
sorunları gibi nedenleri olan personel arasında da ayrım yapılmadan 
tayinlerinin yapılması.

• Hizmet içi eğitimlerin düzenli hale getirilmesi.


