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KURUMLAR

• KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

• DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

• TÜRKİYE YAZMA ESERLER BAŞKANLIĞI

• ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

1309, 1310 5441SAYILI YASALAR BİRLEŞTİRİLEREK ÖZEL YASA 
ÇIKARILMASI

Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Mü-
dürlüğü’nde hizmet veren sanatçılarımız 1309, 1310, 5441 ve 4848 sayılı 
yasalar kapsamında istihdam edilmektedirler. 

• Söz konusu yasaların birleştirilerek kurum bünyesinde çalışan sanatçı-
larımızın tümünü kapsayacak, özlük, mali ve sosyal bakımdan hak ve 
güvencelerini layığı ile ihtiva edecek Özel Yasa çıkarılması,

SANATÇILARIN EK GÖSTERGE RAKAMININ 6100’E, 1309, 1310 VE 
5441 SAYILI KANUNLARA GÖRE ATÖLYELERDE GÖREV YAPAN TEK-
NİK PERSONELİN EK GÖSTERGE RAKAMININ 3600’E YÜKSELTİLMESİ

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Dev-
let Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlük-
lerinde görev yapan, birinci derecenin dördüncü kademesine (1/4) gelmiş 
bir sanatçının ek göstergesi 3600’dür. Sanatçılarımız, gerek sanatlarını icra 
ederken, gerekse emekli oldukları zaman emsallerine göre çok düşük maaş 
almaktadırlar. Bu husus sanatçılarımızı maddi ve manevi anlamda olumsuz 
etkilemekte, yaşam standartlarını düşürmektedir. Ayrıca emeklilikte %50 ye 
yakın oranında maaş kaybına uğradıklarından sanatçılarımız emeklilikten im-
tina etmekte, bu husus devlette kadro şişkinliğine sebep olmakta, yeni yeti-
şen genç sanatçıların önü dolaylı olarak kapanmaktadır. 
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• Anayasanın eşit işe eşit ücret ilkesi doğrultusunda, emsal kurumlarda 
sanat icra eden sanatçılara uygulanmakta olduğu gibi, Devlet Tiyat-
roları, Devlet Opera ve Balesi ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak hizmet veren, koro sanatçılarına halen 3600 ek göster-
ge rakamının 6100’e yükseltilmesi, bu şekilde çalışanların %90’ının 
mahkemeleri kazandığı, % 10’unun da dava açmış kaybetmiş veya hiç 
dava açmadığı sendikamızca tespit edilmiş olup, bu %10’luk kesimi 
de kapsayacak yasal düzenlemenin yapılması,

• 1309, 1310 ve 5441 Sayılı Kanunlara göre sanat kurumlarımızda atöl-
yelerde görev yapan teknik personel; Bölge İdare mahkemelerine 
dava açması neticesinde ek göstergeleri 3600’ yükseltilmektedir. Ne-
ticesinde kurumlarımız ayrıca mahkeme masrafı ve avukatlık ücreti 
ödeyerek zarar etmektedir. Söz konusu kadrolarda çalışanların ek gös-
tergelerinin 3600’e yükseltilmesi,

SANAT KURUMLARINDA 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARAR-
NAME İLE ÇALIŞANLAR

• 375 SKHK’nin 26. Maddesine göre çalışanların (1309-1310-5441) 
emekli sandığı ile ilişkilendirilmesinin yapılması,

İKRAMİYELERİN ÖDENMESİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANMASI

Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüklerinde 1309, 
1310 ve 5441 Sayılı kanunlara tabi olarak atölyelerde çalışan Teknik Personel 
ve sanatçılara yılda 4 ikramiye, 2 ‘de teşvik ikramiye ödenmektedir. Teşvik 
ikramiyeleri birçok hallerde ödenmemektedir. 

• Teşvik ikramiyelerin de ikramiyeye dönüştürülerek, ikramiyenin 6’ ya 
çıkarılması veya 6 ikramiye tutarının 12’ye bölünerek çıkan tutarın her 
ay maaşla birlikte ödenmesi,

• TRT Kurumu’nda görev yapan sanatçılarla uygulama birliği sağlanarak 
maaşları ile birlikte ödenmesi, yani ikramiye ile maaşın birleştirilmesi, 
puan karşılığı ücretlerinin yeniden güncellenmesi, maliye bakanlığı ile 
görüşülerek yeni ücretlerin belirlenmesi, nedeni de ek ücret almadık-
ları için,
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SANAT KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN SANATÇI VE TEKNİK PERSO-
NELE EK ÖDEME VERİLMESİ

• Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel 
Müdürlüklerinde çalışan sanatçılarımız ve teknik personeline de ek 
ödeme verilmesi, 

SANATÇILARIN GÖREVLENDİRME, HARCIRAH VE YOLLUK ÖDEME 
ŞEKLİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Herhangi bir Valilik, Belediye, Kaymakamlık, Vakıf, Üniversite, Dernek ya 
da herhangi bir kurum, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden bir gurup sa-
natçı talebinde bulunuyor. Genel Müdürlüğün almış olduğu karar gereği sa-
natçılara ödenecek harcırah ve yolluk bedeli karşı taraftan talep ediliyor, karşı 
taraf ise bu bedeli ödememek için her türlü yolu deniyor; hatta bu kurum ya 
da kuruluşların yetkilileri Sayın Bakana ulaşıp tavassut etmesini dahi isteyerek 
başarılı da olabiliyor. Sanatçılarımızı davet eden bu kuruluş temsilcileri, üçün-
cü sınıf bir sanatçıya   10.000 TL öderken, Bakanlık Sanatçısının eline üç gün-
lük yevmiye sadaka öder gibi bir zarfın içinde sanatçının eline tutuşturuyor.

• Bu talepler illa da yerine getirilecekse, söz konusu harcırah ve yolluk 
bedelleri ya Genel Müdürlük bütçesinden karşılanmalı ya da,  davet 
eden taraftan talep edilerek karşılanmalıdır. Belirlenen ücretin prog-
ram öncesi Bakanlık DÖSİM Müdürlüğü hesabına yatırılması ve bu 
ücret programı icra eden sanatçıların hesabına yatırılması şeklinde ol-
malıdır.

ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİNİN BELLİ KISTASLARA GÖRE YAPIL-
MASI

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağ-
lı olarak görev yapan sanatçılarımızın atama ve yer değiştirmelerinin 
belli kıstaslara bağlanarak yeniden düzenlenmesi,

ÇALIŞMA ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ

• Sanat topluluklarının çoğunun çalışma mekânı ve tefriş malzemeleri ile 
1309 ve 1310 sayılı kanunlara tabi atölyelerde çalıştırılan personelin 
çalışma ortamları yetersiz, güvensiz ve sağlıksızdır. Bu alanların işçi 
sağlığı ve iş güvenliği dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi,
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SANATLARINI İCRA ETMELERİ İÇİN FIRSATLAR SAĞLANMASI 

• Tüm birimler için sanatçıların sanatsal başarı ve birikimlerini sergile-
yebilmeleri, daha geniş kitlelere ulaşabilmeleri için TV, radyo, albüm, 
mesleki araştırma, yayın, arşiv vb. konularda her üç Genel Müdürlü-
ğün bütçesinden karşılanabilecek ortamın sağlanması,

 ATÖLYEDE ÇALIŞAN ŞÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONELİN B KADRO-
SUNA GEÇİRİLMESİ

• Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüklerinde 
1309 ,1310 ve 5441 sayılı kanunlara tabi çalışan teknik personelin “C” 
kadrosundan “B” kadrosuna geçirilmesi, gerekçe C kadrosunda çalı-
şanların emekli maaşının altında maaş aldıklarından dolayı C kadrosu-
nun iptali,

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üst yönetim kadrosunu oluşturan Bakan 
yardımcıları ve genel müdür kadrolarına; kahır ekseriyetle kültür, sanat ve 
turizm konuları ile alakası olmayan, bakanlığın sorunlarını bilmeyen kurum ve 
kuruluşlarda çalışmış kişiler atanmaktadır. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetim kadrosuna aynı bakanlıkta kurumla 
alakalı tecrübeli, bilgi birikimli ve ihtisas elamanlarından atama yapıl-
ması,

• Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet 
veren illerdeki kültür varlıkları koruma kurulu müdürlüklerindeki kurul-
larda il müdürlüğünden bir müdür yardımcısı veya bir şube müdürü-
nün de kurul üyesi olarak görev yapmasının sağlanması,

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİNİN İL İDARE KURULLARINA 
ALINMASI

• Cumhuriyetimizin temelinin kültür olduğu gerçeği dikkate alınarak İl 
Kültür ve Turizm Müdürlerinin görev yaptıkları illerde, İl İdare Kuruluna 
alınmaları,
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İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLERİ, İL MÜDÜR YARDIMCILARI VE 
ŞUBE MÜDÜRLERİNİN EK GÖSTERGE RAKAMLARININ YÜKSELTİLMESİ

• Kültür ve Turizm Bakanlığı teşkilatında görev yapan İl Müdürleri, İl mü-
dür yardımcıları ve Şube Müdürlerinin diğer bakanlıklardaki emsalleri 
dikkate alınarak, İl müdürlerinin ek göstergelerinin 4800’e, il müdür 
yardımcıları ve şube müdürleri ve uzmanların ek gösterge rakamlarının 
3600’e yükseltilmesi, ek gösterge konusunun tüm memurları kapsaya-
cak şekilde ele alınarak sorunların çözülmesi,

İHTİSAS ELEMANLARIN ÖZLÜK VE MALİ DURUMLARININ İYİLEŞ-
TİRİLMESİ

• Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanı olup, Teknik Hizmetler sınıfında; 
Kütüphaneci, folklor araştırmacısı, turizm araştırmacısı, Arkeolog, Sa-
nat Tarihçisi, Müze Araştırmacısı, Kimyager, Restarator ve Dekoratör 
Sosyolog ve Matematikçilerin   2200 olan ek gösterge rakamının, di-
ğer THS’da çalışanlar emsal alınarak 3600’e yükseltilmesi ve tazminat 
oranlarının buna göre yeniden düzenlenmesi,

TURİZM ENFORMASYON MEMURLARININ ÖZLÜK VE MALİ HAK-
LARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

• Turizm Enformasyon memurluğu KTB için ihtisas elamanıdır. Bu kad-
roda görev yapanların, 1. dereceye kadar yükselebilen meslek grup-
larına alınması,

• Turizm Enformasyon Memurluğu kadrosunun “Turizm Araştırmacısı” 
olarak değiştirilmesi,

• Özel hizmet tazminatlarının  % 55 den 100 çıkarılmasını,

• Turizm Enformasyon memurluklarının eskiden olduğu gibi, “Turizm 
Danışma Müdürlüğü” ne dönüştürülmesi,

FAZLA MESAİ ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

• Kültür ve Turizm Bakanlığının bilhassa taşrada bulunan kütüphane ve 
müzelerde mesai dışı fazla çalışan personel ile kültür merkezlerinin 
tahsisi halinde görevlendirilen personele fazla mesai ücreti ödemenin 
arttırılması,
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SANATÇI OLARAK TANIMLANMASI VE KİMLİK VERİLMESİ

• Edirne, Kırıkkale, Nevşehir ve Kırşehir illerinde yöresel sanat icra 
edenlerle bazı korolarda memur kadrosunda sanat icra eden perso-
nelin ihtisas alanları ve yaptıkları görevler dikkate alınarak unvanlarının 
sanatçı olarak tanımlanması,

TEKNİK HİZMET (Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Uzman, Restoratör) 
ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ

• Bakanlığımızdaki Müze Araştırmacısı unvanının iptal edilerek, bu un-
vanda çalışan uzmanların Sanat Tarihçisi, Antropolog, Sümerolog vb 
unvanlarda istihdam edilmeleri ve bunun yanında Arkeolog, Müze 
Araştırmacısı ve Uzman unvanlarının “Kültürel Miras Uzmanı” adı ile 
hepsinin bir çatı altında kadroya bağlanması, 

• Arşiv uzmanı olarak istihdam edilen Tarih vb. bölümler mezunu per-
sonelin GİH olan sınıfının TH olarak değiştirilerek özlük haklarının iyi-
leştirilmesi,

• Sözleşmeli teknik personelin alamadığı arazi tazminatı, giyim yardımı 
vb. özlük haklardan mutlaka yararlanması sağlanmalıdır.

MÜZE BEKÇİLERİNE SİLAH TAZMİNATI VERİLMESİ

Silahlı görev yapan kamu görevlilerinin silah tazminatı aldıkları bilinen bir 
husustur.  Kültür ve Turizm Bakanlığı müzelerinde görev yapan bekçi ve koru-
ma güvenlik memurları her türlü emniyet sorumluluğunu üstlendikleri halde 
söz konusu risk tazminatını alamamaktadırlar.

• Bu adaletsizliğin giderilmesi, koruma güvenlik memurları silahı müş-
tereken kullandıklarından, aralarında birçok sorun oluştuğu bunun için 
her birine ayrı ayrı silah verilmesi

• Müzelerde görev yapan bekçi ve güvenlik memurlarına silah tazminatı 
verilmesi,
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KÜTÜPHANE VE MÜZELERDEKİ PERSONEL EKSİKLİĞİNİN GİDE-
RİLMESİ

Sayısal bakımdan yaklaşık 1300 civarında bulunan İl, İlçe ve Çocuk Kü-
tüphanemizin azımsanmayacak oranda bir kısmının fiziki mekân, personel, 
araç ve gereç yetersizliğinden dolayı kapalı bulunmaktadır. Açık olanların da 
istenilen ölçüde fonksiyonel olmadığı bilinen bir gerçektir.

• Açık bulunan kütüphanelerimizde ise; bilhassa kütüphaneci ve hizmet-
li gibi personel ile araç-gereç ve teknik donanıma acilen ihtiyaç vardır. 

• Yeterli ihtisas elamanının yokluğu nedeniyle bu görevler ehliyetsiz 
personel eliyle yürütülmesi istenilmektedir. Bu husus çalışanlarımızı 
olumsuz etkilemektedir. 199 adet müzedeki teknik hizmet personeli-
nin istihdamının sağlanması ve personel sayımızın artırılması. 

• Bu itibarla, Müze ve kütüphanelerimizdeki araç-gereç ve bilhassa ihti-
sas elamanı eksikliğinin giderilmesi        

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVLARININ HER 
YIL AÇILMASI

Şube Müdürü, Uzman, Mütercim, Şef gibi kadrolar için açılması zorunlu 
sınavlar her yıl yapılmadığından vekaletle yönetim öngörülmektedir. Bu du-
rum çalışanlar arasında olumsuzluklara sebebiyet vermektedir. 

• Boş kadrolara kurum içerisinden yapılacak atamalarda kıdem ve liya-
katin esas alınması, idari ehliyete önem verilerek hizmette kalite ve 
güvenin tesis edilmesi esas olmalıdır. 

• Gecikmeye meydan verilmeden görevde yükselme ve unvan değişik-
liği sınavlarının açılması gerekir.

BİR SEFERLİĞE MAHSUS OLMAK ÜZERE, GEÇMEK İSTEYEN TÜM 
PERSONELİN KENDİ DİPLOMASINDAKİ MESLEKİ ÜNVANLARA İNTİ-
BAK ETTİRİLMESİ;  

Kamu personeli olarak çalışmakta olan yüzlerce kişi; diplomadaki mesleki 
unvanları ile halen çalışmakta oldukları mesleki unvanlar arasında çözülmesi 
gereken sıkıntılar yaşamaktadır.

Gerek ilk işe girdiklerinde mevcuttaki diplomanın bir alt diploma olması 
ve daha sonra yüksek okul veya üniversite bitirmesiyle farklı bir mesleki dip-
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loma edinilmesi (örnek: Lise mezunu olup memur iken; üniversite mezunu 
olup mühendis diploması alması); gerekse de ilk işe alınırken, o unvana; farklı 
meslek dallarından da geçiş yapılabilmesi nedeniyle yerleştirilen personelin 
(örnek: Yüksek okul veya üniversite mezunu olup Restoratör ünvanlı kişilerin 
alınıp; Üniversite mezunu olup mühendis veya kimyager vb. mezunu olan-
ların da aynı kadroya alınmaları gibi ); kendi mesleklerine geçebilmeleri için 
unvan değişikliği sınavı şartı konulmasından dolayı (Aslında 22.08.2015 Res-
mi Gazete tarihli ve 25914 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görev-
de Yükselme Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Görev Grupları Arasındaki Ge-
çişler ; Madde 25 b ve c bendindeki Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
ile ilgili: sınavsız geçilebilir ibaresinin de var olması ve bunun işletilmemesi 
de dikkate alınabilir) ve bu sınavın da çok nadir olarak veya hiç konulmaması 
nedeniyle (ki: bazen unvan değişikliği sınavı konup başarılı olunsa bile boş 
kadro olmadığından diplomadaki unvanını alamayanlar olmaktadır) bir üst 
diploması olan personelin gerek mevcutta çalıştıkları unvan neticesinde tek-
niklik şartı ve ek göstergenin daha düşük olması nedeniyle ; hem çalışırken 
,hem de emeklilikte hak kayıpları oluşmaktadır.

Bu durum on yıllardır her seferinde bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Emekliliğine kadar da unvan değişikliği yaşanmadığından; hak etmiş olması-
na rağmen bir alt göstergeden veya düşük maaştan emekli olunmakta; do-
laysıyla bir hak kaybı mağduriyeti oluşmaktadır.

• Bütün bu problemler torba kanununda “Bir seferliğe mahsusu olmak 
üzere; geçmek isteyen her kesin (geçmeyenlerin ileride ne sınavla ne 
de sınavsız bir daha geçişi olamayacak şekilde) kendi mesleki diplo-
masındaki unvana geçebileceği; ondan sonra da iş alımlarında herke-
si sadece kendi meslek dallarında işe alınacağı” şeklinde çıkabilecek 
kanunla tamamen ortadan kaldırılabilir. Dolayısıyla bu şekilde artık ka-
muda unvan değişikliği ile ilgili bir sorun yaşanmaz.

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIKLARINA GEÇİŞLERİNİN SAĞLAN-
MASI

• Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Uzman, Şube Müdürü, Daire 
Başkanı gibi görevlerde başarılı hizmetlerde bulunmuş personel ile 
Kütüphaneci, Arkeolog, Müze Araştırmacısı, Folklor Araştırmacısı, 
Enformasyon Memuru vb. kadrolarda görev yapan personel arasında 
başarılı olanların hizmet, eğitim ve başarı durumları da değerlendiri-
lerek bunların Kültür ve Turizm uzmanlık kadrolarına geçişlerinin sağ-
lanması.



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

365

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANI KADROLARININ HİZMET NİTELİKLE-
Rİ DİKKATE ALINARAK AYRILMASI

• Kültür ve Turizm Uzmanlığı kadrolarının hizmet nitelikleri dikkate alı-
narak; Kültür ve Sanat Uzmanı, Turizm ve Tanıtma Uzmanı şeklinde 
tasnife tabi tutularak yeniden tanımlanması, 

• Bu kadrolarda görev yapacak personelin ihtisas ve kariyerlerine uygun 
hizmet birimlerinde görevlendirilmesi,

UZMAN PERSONELİN GÖREVLENDİRİLMELERİNDE ÜCRET ÖDEN-
MESİ

• Müzelerimizde görev yapan uzman personeli müze hizmetlerinin dı-
şında görevlendirilmelerine karşılık ücret ödenmemektedir. Bilirkişi 
olarak görevlendirilmelerde Uzman Personele Dolmabahçe Müzesi 
ve Vakıf Müzelerinde olduğu gibi ücret ödenmesi.

LABARATUVAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ UZMANI PERSONELİN DU-
RUMU

• Laboratuvardaki teknik personelin maruz kaldığı kimyasallar vb. olum-
suz şartlardan dolayı yıpranma payı verilerek emekliliğe sayılmalara 
(Sağlık Bakanlığındaki Laborant vb. teknik personelde olduğu gibi)

YEMEK   ÜCRETLERİNİN, MAAŞLARA EKLENEREK VERİLMESİ

• Bilhassa ilçe ve küçük yerleşim birimlerinde çalışan personel, yemek 
parasından yararlanmamaktadır. Bakanlıkça gönderilen yemek ücret-
leri il merkezinde çalışanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle 
tüm personelin yemek ücretinin maaşlarına eklenerek verilmesi,

DOKTOR VE HEMŞİRE BULUNDURULMASI

• Topkapı Sarayı Müzesi Ülkemizin en büyük müzelerinden biridir. Buna 
bağlı olarak çalışan sayısı ve günlük ziyaretçi sayısı da çok fazladır. 
Acil durumlarda çalışanlarımıza ve ziyaretçilere sağlık hizmeti verecek 
doktor ve hemşirenin bulundurulması
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KURUM MENSUBİYET BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ

• Merkez ve taşrada çalışan personel için; mobing ve insan hakları, bil-
gi, görgü ve sosyal aktivitelerini desteklemek, ülkemizin tarihi eserle-
rini, kültürünü, sanatını, turistik yörelerini tanımak, tanıtmak ve kurum 
mensubiyet bilincini geliştirmek amacına yönelik eğitim, gezi ve turlar 
düzenlenmesi, emekli olan personelimize ise; manevi değeri haiz he-
diyeler verilerek onurlandırılmasının gelenek haline getirilmesi,

ÇALIŞANLARIMIZIN KURUM ETKİNLİKLERİNDEN ÜCRETSİZ YA-
RARLANDIRILMASI

• Hizmet kolumuzda çalışanlarının genel kültür seviyelerini artırabilme-
lerine katkı sağlamak amacıyla, müze ve ören yerlerinin gezilmesi, ti-
yatro, opera, bale, senfoni ve müzik topluluklarının ücretsiz izlenmesi, 
ayrıca basılı yayınlardan ücretsiz yararlanabilmelerinin sağlanması,

BAYRAM İKRAMİYESİ

• Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin kamu çalışanlarına da 
ödenmesi ve ödenecek ikramiyenin memur zamları ile ilişkilendirilme-
si,

SANAT KURUMLARINDA DİSİPLİN KURULUNDA SENDİKANIN 
TEMSİL EDİLMESİ

• 1309-1310 yasa ile çalışan sanatçı ve teknik personelin disiplin kuru-
lunda sendika temsilcisinin bulundurulması

• Yardımcı hizmetler sınıfı personelin sorumların çözümü için bir defaya 
mahsus olmak üzere sınavsız genel idare hizmetleri sınıfına geçirilme-
si,

• Aile birliğinin sağlanması için. Tüm sözleşmeli personele eş durumu, 
sağlık, eğitim gibi mazeretlerden dolayı yer değiştirme hakkının veril-
mesi,

• Çalışanlarımızın tatil ihtiyacını karşılayabilmeleri için bakanlığımız de-
netiminde olan tüm otellerden %50 indirimle konaklamanın sağlan-
ması,
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• İl halk kütüphanelerinin çalışma saatlerinin o ilin sosyal ve kültürel du-
rumuna bağlı olarak yeniden düzenlenmesi ve mesai ücretlerinin gü-
nümüz koşullarına göre düzenlenmesi




