
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIGI

KURUM ioeni KURULU TopLANTT rurAxect

ToPLANTT ranini
ToPLANTT saari
ToPLANTT ypni

r.noxBvr NisAr\ zozo)

:1110612020
: 14:00
: Personel Genel Mtidiirltigi

4688 sayrh Kamu G<irevlileri Sendikalarr ve Toplu Sdzleqme Kanununun 22. rnaddesi
gerefiince, Tanm ve Orman Bakanh[r Personel Genel Miidtirlii$i ve yetkili sendika Tarrm
Orman Qahganlarr Birlifii Sendikasr (TOQ BIR-SEN) temsilcilerinden oluqturulan Kurum
idari Kurulu, kurumda gahgan kamu grirevlilerinin sorunlarrnr g<iri.iqmek iizere Nisan avr
icerisinde tonlanmasr gerekirken. Covid-l9 salgrnl sonrasr ahnan tedbirler nedeni ile
yukarrda belirtilen tarih ve saatte Personel Genel Mtidrirlii$i'nde toplanmrgtr.

Tanm ve Orman Bakanh[r'ndan, Personel Genel Mtidiirii irfan iqOZ (Kurul
Baqkanr), Hukuk Mi.iqaviri Aylin POLAT, Destek Hizmetleri Dairesi Baqkanh[r idari igler
ve Koordinasyon Daire Baqkanr Vedat QATAKeI;

Tanm Orman Qahqanlarr Birli[i Sendikasr (TOQ BIR-SEN) adrna, Genel Baqkan
Hiiseyin OZfUnX (Kurul Bagkan Yardrmcrsrj, ienel Baqkan Yardrmcrsr Fatih
DOGAN, Genel Baqkan Yardtmctsr ZekeriyaYAZlCl' nrn katrhmr ile yukarrda belirtilen
tarih ve saatte Bakanhk Personel Genel Miidiirliigi'nde toplandr.

Toplantt, Personel Genel Mtidiirti lrfan IQOZ'iin agrhq konuqmasryla baqladr. Daha
sonra Tartm ve Orman Bakanh[r'nda gahgan Kamu Personelinin gahgma gartlarr ile dzliik
haklarrntn iyileqtirilmesi amacryla, Tanm Orman Qahqanlarr Birli[i Sendikasr (TOQ BiR-
SEN) tarafindan hazrlanan ve Kurum idari Kurulu'nda goriiqiilmesi igin teklif edilen
konulara ait talep ve onerilerin, maddeler halinde g<iriigrilmesine gegildi.

A) GERQEKLEgET{LER:

1) Kontrol Hizmetlerinde ilave Odeme ile ilgili olarak, uygulama birlikteliginin sa[lanmasl ve
farkh uygulamalardan dolayr ya$anan ma[duriyetlerin orladan kaldrrrlmuu urri., ile talep
ettilimiz, Kontrol Hizmetlerinde ilave Odeme Yonergesi Bakanh[rmrz tarafindan
hanrlanaruk 16.03.2020 tarihinde ilgili birimlere gonderilmiq ve ya$anan sorunlann gcizi.ime
kavuqmast safl anmrqtrr.

2) Bakanhfitmtz Merkez ve Taqra Teqkilatlarrnda, ciddi miktarda var olan personel ihtiyacrnrn
giderilmesi igin, ihtiyag bulunan kadro-unvanlarda gahqtrrlmak iizere agrktan atama yoluyla
2347 personel ahmr iqlemleri devam etmektedir.

3) Personele yrlhk izin verilirken yrlhk izin siireleri igerisinde kalan ve mesai giinlerine denk
gelen Ulusal Bayram, Genel tatil gi.inleri ile idari izinli saytlan srirelerin yrlhk izne dahil
edilmemesi hususu Kurum tarafindan uygulamaya geqilmiqtir.
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B) TALEPLER:

1) Tanm ve Orman Bakanhfr personeli olan ve riniversitelerin gtda, ziraat, hayv_ancrhk ve

ormancrhkla alakah branqlarrnda efitim veren meslek yiiksekokullarrndan On Lisans

di.izeyinde mezun durumda olanlara; Universitelerin Lisans efiitimi veren; Ziaat, Tartm ve

Do[a Bilimleri Fakiiltelerinde, Tanmsal Biyoteknoloji Boli.imlerinde, Su Urtinleri

Faktiltesinde, Miihendislik Fakiiltelerinin Grda Mtihendislifii Bdliimlerinde ve Fen Edebiyat

Fakiiltelerinin Biyoloji ile Molekiiler Biyoloji ve Genetik B61i.im1erinde, Veteriner Fakiilteleri

ve Orman Fakiiltelerinde uzaktan ve/veya orgtin o[retim qekliyle "Lisans Tamamlama"

haktu verilmesi; Talep edildi.

2) Tarrm ve Orman Bakanhfir personelinden; Hayvan sa[h[r, grda kontrol, tanm iiriin ve

arazilerinin her tiirlti ilaglama, aqrlama, denetim ve kontrol hizmetlerinde fiilen galtqanlar,

zoonoz hastalrklar ve zirar mticadele iqleri, ziraikarantina, her tiirlti kimyasal ve biyolojik

miicadele iqlerinde ve laboratuvar ofiamrnda gahqanlar ile her tiirlii denetim ve kontrol

hizmetlerini fiilen ytiriitenler ile orman koruma, strurlandrrma, kaqakqrhk ve orman

yangrnlalyla miicadele, orman zarurhlarryla miicadele iqlerinde gahqanlara ve av-yaban

hayitryla ilgili iqlerde do[aya agrk alanlarda gahqanlarrn Fiili Hizmet Siiresi Zammt' ndan

faydalandrrtlmasrl Talep edildi.

3) Kamu Gorevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollanna Ydnelik Mali ve Sosyal Haklara itiqkin

2018 ve 2019 Yrllannr Kapsayan 4. Donem Toplu Sozlegme'nin, Tartm ve Ormanctltk

Hizmet Koluna iliqt<in Toplu Sozleqme baqhkh 9. Boliimii'nde yer alan ve 1 Eyliil 2019 Tatlh

ve 30875 sayrfu Resmi Gazetede Yaymlanan 5. Ddnem Toplu S<izleqme iliqkin Kamu

Gorevlileri Hakem Kurulu Kararrna istinaden 2020 ve 2021 yilannda da uygulanmastna

devam edilecek olan; "Tarrm ve Orman Bakanhfi tusra teSkilatmda veteriner, veteriner

hekim, biyolog ve kimyuger unvanh kudro ve pozisyonlsrdu olsnlar ile miihendis unvanlt

kadro ve pozisyonlards bulunanlartlan gulu, ziracrt, su iiriinleri, bahkqrltk teknoloiileri ve

kimya miihenclislerine, en uz 5 saat siireyle 11/6/2010 torihli ve 5996 sayilt Kanun

kapsamrncla kontrol gbrevi yiirilttiikleri her giin igin 200 gdsterge rakamrrun memur uyltk

katsayrst i;e garptmt sonucu bulunucuk tuturda ikwe 6deme yapilrr." Htikmtine istinaden

kontrol gorevi yiiriiten personele yaprlan ilave odemeden;

5996 sayr| Kanun kapsamrnda kontrol gdrevi yaptr[r halde sozleqme metninde unvanl

zikredilmeyen (Miidiir, Miidtir Yardrmctst, $ube Miidiirti, ilge Miidtiri.i, Tiitiin Teknoloji

Miihendisi, Tekniker, Teknisyen, Yardrmcr Safihk Personeli vb.) ya da farkh kanun ve

yonetmelikler kapsamrnda kontrol gdrevi yapan personel faydalanamamaktadrr.

a) 5. Donem Toplu Sozleqme gori.iqmelerinde Kamu iqveren Heyeti ile uzlagrlan metin

kapsamrnda yer alan tiim personelin Kontrol Hizmetlerinde ilave Odemeden

faydalandtnlm astl Talep edildi.

Gltlgsilan Metin:- Tartm ve Orman Bakanl$t'nda veteriner, veteriner hekim, biyolog ve

kimyager unvanh kadro ve pozisyonlarda olanlar ile milhendis unvanh kadro ve

pozisyonlarda buluncrnlardan gtda, ziraat, su ilriinleri, balrkgiltk teknoloiileri, kimya ve tiitiin

teknoloji mr.ihendisleri ile ilgili meslek alanlarmda efiitim alan tekniker, teknisyen ve yardtmct

sa{l* personeline, en az 5 saat siireyle, 5996 sayth Veteriner Hizmetleri, Bitki Sa{h[t, Gtda

ve Yem KanunLt, 1380 Saytlt Su Uriinleri Kanunu,4342 sayth Mera Kanunu,4733 sayilt

Tiltiin, Ti)tiin Mamulleri ve Alkol liyasasmm Di)zenlenmqsine Dair Kanun, 5262 Sayilt
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Organik Tartm Kanunu, 5553 sayfu Tohumculuk Kanunu ve 29.03.2014 tarih ve 28956 sayilt
Resmi Gazetede yaymlanan Gilbrelerin Piyasa Gozetimi ve Denetimi Yonetmeli{i kapsammda
kontrol gorevi yr,irtittilkleri her g'iln igin 200 gosterge rakammm memur ayltk katsayry ile
qarptmt sonucu bulunacak tutarda ilave odeme yapilr. Kontrol hizmetlerinin yliriltlildLi\ti
birimlerde mildiir, mtidtir yardtmast, Sube miidiiril, ilqe mtidtirti gdrevini yapan personel de

.fiilen kontrol gdrevi ytiriittil{ii her gtin igin bu madde hilkmiinden yararlarur.)

b) Tarrm ve Orman Bakanh[r Taqra Teqkilatrnrn Gorevleri, Qahqma Usul ve Esaslarr
Hakkrnda Yonerge" sinde, Bahkgrhk ve Su Urtinleri $ube Mtidi.irliikleri igin belirlenen
gd,revler sadece 1380 sayrh Su Uriinleri Kanunu kapsamrndaki iq ve iglemler ile
stntrlandtnlmrq, 5996 sayrh Kanun kapsamrnda yer alan iq ve iqlemler ile ilgili gdrev tarumr
yaptlmamtqtrr. Bu sebepten, Bahkgrhk ve Su Uri.inleri $ube Mtidiirltiklerinde gorev yapan
Veteriner Hekim ve Miihendis unvanh personel, 5996 sayrh Kanun kapsamrnda ytiriiti.ilen
Kontrol hizmetleri karqrh[rnda yaprlan Kontrol Hizmetleri ilave Odemesinden
yararlanamamaktadrr.

Balrkgrhk ve Su Urunleri $ube Miidrirliiklerinde gdrev yaparl Veteriner Hekim ve Mi.ihendis
unvanlt personelin de 5996 sayrh Kanun kapsamrnda yiiriitiilen Kontrol hizmetleri
kargrh[rnda yaprlan Kontrol Hizmetleri ilave Odemesinden yararlanabilmesi igin;
ooTarlm ve Orman Bakanh[r Taqra Tegkilatrnrn Gcirevleri, Qahqma Usul ve Esaslan Hakkrnda

Ycinerge" sinde, 5996 sayrh Kanun kapsamrnda olan ve Hayvan Sa[hlr ve Yetiqtiricili[i $ube
Mtidiirlii[iiniin gdrevleri arasmda tarumlanan;

ud) Su iiriinleri isleme yerlerinin onay islemlerini gergekleStirmek ve denetlenmek,
p) (Ek. 19/8/2015 tarihli ve 35 sayrh Olur) Su iiriinleri satry yerlerini ruhsatlandumak

ve denetlemek." Gdrevlerinin, Bahkgrhk ve Su Urunleri $ube Miidtirltiklerine devredilmesi
ve Kontrol Hizmetleri ilave Odemesinden sdz konusu personelin de faydalandrrrlmasr; Talep
edildi.

4) a) Bakanhk Merkez ve Tagra Teqkilatrnda, 657 sayrh Kanunun 4/B (sdzleqmeli)
stattistinde gcirev yapan personelin; 657 say:Jt DMK' nun 4lA maddesi kapsamma (kadrolu
stattiye) almmasr;

b) 4lB (sdzleqmeli) statiistinde g6,rev yapanpersonelin; 657 sayir DMK' rnm4lAmaddesi
kapsamma (kadrolu statiiye) almmasr hakkrnda yasal diizenleme si.irecinin uzamasl halinde
(di[er Bakanhklarda uygulandr[r qekilde) 3 yrl srizleqmeli olarak gdrev yapan personelin
4'tincti yrl4lA kadrosuna gegirilmesi; Talep edildi.

l, 2, 3 Ye 4'iincii maddeler hakkrnda mevzuat defiqiklifi gerekmektedir.
3010412019 tarihli KiK Toplantr tutanafir gerefi, sdz konusu mevzuat hazrrhk
gahqmalannrn yaprlmasl amacl ile Bakanhfirmzm ilgiti birimleri ile yetkili sendika Tog
Bir-Sen temsilcilerinden olupan bir komisyon kurulmuq ve oluqturulan komisyon raporu
do[rultusunda, Bakanhlrmrz Hukuk Hizmetleri Genel Miidiirtiifii tarafindan ilgili
Kanun defiqiklik teklifleri hazrrlanmrgtrr. Oluqturulan bu tekliflerin TBMM Genel
Kurul giindemine getirilmesi ve yasalaqma siirecinin sonuglandrnlmasr igin
Bakanh[rmrz ilgili birimlerince gahqmalara devam edilecektir.

Ayrrca,3. Maddenin (b) fikrasmda talep edilen Ytinerge de[igiklifi ile ilgili olarak,
Gtda ve Kontrol Genel Miidiirlti[ii ile Bahkgrhk ve Su Uriinleri Genel Miidiirlii[ii,niin
de giiriigleri ahnarak gahqma yaprlacaktrr.
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5) Halk safhlrnr korumak, grda giivenli[i ve grda giivencesini sa[lamak, ormanlan korumak

ve geliqtirmek aynca tabiatr korumak adrna mesai mefhumu g<izetmeksizin, cansiperane gorev

yapan Bakanhk gahqanlarrm:z da sahada yapmrq olduklarr gorevler nedeni ile trpkr sa[hk
galrqanlarr gibi srk srk sdzlti veya fiziksel giddete fi:raruz kalmaktadrr. Yaqanan bu qiddet

olaylarr nedeni ile vefat eden, yaralanan gahqma arkadaqlartmrz olmaktadrr.
17.04.2020 tarih ve 31102 sayrl Resmi Gazetede yaytnlanarak yi.iriirlti[e giren Sa[hk

Hizmetleri Temel Kanununda De[iqiklik Yaprlmasrna Dair Kanun ile saEhk cahsanlarrnrn

tamamrna yiinelik (Kamu gahganr, ozel sektor galtqant, doktor, hemqire, qofor, hasta kabul

memuru vb. hiqbir srnrf ve unvan aynml gozetmeksizin) uygulanan siddeti onlemek amacl

ile cezaoranlan aftrnlmrq ancak, tarrm orman gahqanlartmrz sdz konusu yasa kapsamrna dahil

edilmemiqtir.

Aynca, Bakanhk personelinin gdrevleri esnasmda ve yapml$ olduklan gorev nedeni

ile qiddete mafiiz kalmalan, Bakanhfirmrza dofrudan zatar vermeyen eylemler olarak

yorumlanmakta ve personelin qahsrna yonelik iqlenmiq sug olarak de[erlendirilmektedir. Bu

gerekge ile, qiddete maruz kalan personele kurum avukatlart tarafindan yeterli destek

verilememektedir. Ancak, her ne kadar qiddet eylemi Kurum personelinin qahstna yaprlmrq

olsa da eylem personelin yiirtitmiiq oldufiu gorev esnastnda ve gorevi nedeni ile

gergekleqmektedir. Dolayrsr ile qiddet eylemi kurum personeline ve kuruma karqr

yaprlmaktadrr. Tiim bu gerekgeler dikkate ahnarak;

a) Caltsanlartmtza ozgti. unvan veya smtf avnmr olmaksrzrn tiim cahsanlanmzr

kapsavacak bir yasa teklifinin Bakanhfrmrz tarafindan hazrlanmasmt ve TBMM

Bagkanhfirna sunularak bir an evvel yasalagmaslnln sa[lanmast,

b) Bakanl rgrmrz tarafindan taqra teqkilatlarrna gonderilecek bir talimatla, giddete

maruz kalmrq personelin yagayacafr tiim hukuki stireglerin kurum avukatlartnca takip

edilmesinin safilanmasr, Talep edildi.

Talebin (a) biiltimii ile ilgili olarak mevzuat diizenlemesi yaprlmasr gerektifinden,
konunun Kamu Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

(b) bendinde yer alan; qiddete maruz kalmrq personelin yagayaca[r tiim hukuki
siireglerin kurum avukatlarrnca takip edilmesinin sa[lanmasr igin Bakanh[rmz
tarafindan taqra teqkilatrna talimat giinderilmesi talebi ise;

Bakanl[rmz avukatlartnln, sadece Bakanhk tiizel kiqili[inin leh ve aleyhine

agrlan dava ve icra takiplerinde idareyi temsil yetkisini haiz oldufu, giirevi ile ilgili olsa

dahi Bakanhk personelini temsil yetkisi bulunmadrfi], iite yandan; Bakanhftmz
personelinin giiievlerini ifa srrasrnda maruz kaldrklan qiddet dolayrsryla failleri
irakkrntla aqtlan davalara, Bakanhfrmz adrna yaprlan katrlma taleplerinin, yerleqik

Yargrtay igtihatlarr uyarrnca Bakanhfirmzrn sugtan do[rudan zarar giirmesi koqulu

g.rg*kl.q*edifi gerekgesi ile reddedilmekte oldufu hususlarr dikkate ahnarak uygun

de[erlendirilm emiqtir.

Ancak, personelin
agrlan kamu davalarma
yaprlmasr gerektifiinden,
verildi.

giirevlerini ifa srrasrnda maruz kaldrklan qiddet dolayrsryla

Bakanhk adrna katrhm sa[lanabilmesi igin yasal dtizenleme

konunun, Kamu Personeli Dantqma Kuruluna sevkine karar
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6) Bakanhk Merkez ve Taqra Tegkilatr personelinin;

a) Gorevde ylikselme slnavlna tabii kadrolara, ($ube Mildt)rii, Sivil Savunma fJzmanr, $e.f,
Sayman vb. unvanlar ile YH Stnftndan GiH smftnda yer alan unvanlar) atanabilmesi
igin, en krsa siirede Giirevde Yiikselme Srnavr agrlmasr;

b) Unvan de[iqikli[i slnavlna tabii kadrolara, atanabilmesi igin, en lasa stirede Unvan
Defiipiklifi Srnavr agrlmasrl Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak; Milli Egitim Bakanhfr ile yaprlan yazrgmalar neticesinde
Covid-l9 salgrnr sonrasr altnan tedbirler nedeni ile siiz konusu srnavlarrn 2020 yilrt
igerisinde gergekleqtirilemeyece[i bildirildifiinden, srnavlarrn tjniversiteler aracrhfryla
yaprlabilmesi igin gerekli gahqmalarrn yaprlmasrna karar verildi.

7) veteriner Biyolojik Uriinlerin uygulama Ucretlerinin artrrrlmasr;
Tanm ve Orman il ve ilge Mtidtirltiklerinde gorevli Veteriner Hekim, Veteriner Sa[hk

Tekniker ve Teknisyenleri mesai mefhumu gdzetmeksizin, Hayvan Hastahk ve Zararlian lle
Miicadele Programt kapsamrnda aqrlarna faaliyetlerini yiiriitmektedir. 36z konusu personel bir
taraftan zor qartlar altrnda gorevini yerine getirmeye gahqrken, difier taraftan da zoonoz
hastalrklar ve iq kazalarr gibi risklerle karqr karqrya kalmaktafu.221722011 tarih ve 2g150
sayrh Resmi Gazetede yayrnlanarak yiiriirliifie giren "Hayvanlarm Tarumlarunasl ile Veteriner
Biyolojik Uriinlerin Uygulama Ucretleri Vonetmelifi; hiiktimleri gerefince, hayvanlann
tarumlanmasr ile veteriner biyolojik tiriinlerin uygulanmasl sonrasrnda Tarrm ve Orman
Bakanhfir'nrn belirlemiq oldu[u uygulama iicretlerinin, hayvan sahipleri veya bakrcrlarr
tarafindan odenmesi gerekmektedir. Ancak, sriz konusu "Uygulama Ucretleri" bakanlfrmrz
tarafindan en son 02 $ubat 2012 taihinde belirlenmig ve aradangegen yaklagrk 8,5 yrllli siire
igerisinde grincellenmemigtir. $ubat 2Ol2 ite Mayrs 2020 tar1hleri baz alindrgrnda aradan
geqen 8 yrl 4 ayhk enflasyon TUFE bannd,a %127 dir. (Enflasyon rakamr,
http://www3.tcmb.sov.trlenflasvoncalc/enflasyon anayeni.php adresi tizerinden T.C. Merkez
B ankasr Enflasyon.Hes aplayrcr sr Programr kullanrlarak hesaplanmrqtrr.)

Dolayrsr ile Ulkemizhayvancrh[rnrn geliqtirilmesi igin *.rui mefhumu gozetmeksizin,
btiyrik fedak6rhklar ile gorev yapan personelin emefiinin karqrl[r olan Uygulaia Ucretlerinin
T'C. Merkez Bankast'ntn enflasyona itiqkin verileri de dikkate ahnarak gtincellenmesi; Talep
edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine sunulmasrna karar verildi.

Q _ 
Veteriner Biyolojik tiriinlerin Uygulama Ucretlerinin Destekleme Kapsamrnda

Odenmesi

Uygulama ticretlerinin hayvan sahiplerinden ahnmasr yerine, 20.11.2019 tarih ve 30954 sayrl
Resmi Gazetede yaytnlanan 2019154 nolu Hayvancrhk Desteklemeleri Uygulama Tebli[inin
"Programlt a$l ve ki.ipe uygulamalarr" baqhkh 20. Maddesinde defiiqiklik yaprlarak, kamuda
gorevli veteriner hekimler, veteriner saflrk teknikeri ile teknisyenGrinin dL serbest veteriner
hekiml er gibi de steklemel erden y ar ailanmasrnrn sa[lanmas r.

Talebino ilgili birimler nezdinde yiiriitiilen gahqm alara devam edilmesine karar
verildi.
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9\ 969 saylh Tanm ve Koyiqleri Bakanh[rnrn Merkezve Taqra Kuruluqlarrna Doner Sermaye
Verilmesi Hakkrnda Kanun'un 3. Maddesinde yer alan, "Ddner sermsye isletmelerinden elde
edilen kfrnn enfuzlu % 80'i, B&anl* kadro ve pozisyonlarmda bulunan personelden kfinn
elde edilmesinde eme{i gegen 657 sayfi Devlet Memurlart Kunununo ve bu Kanunun 4/B
modrlesine fibi personele kutkilaru orarunda, osguri iicretin yill* briit tutsrurun iki kutmr
asmamuk iizere, iiretimi teSvik primi olorak 6denebilir." Htikiirn gerefii, Doner sermaye
iqletmelerinde gdrev yapan personele tiretime sunmu$ oldufu katkr sonucu elde edilen k6rdan,
Uretimi Teqvik Pirimi Odemesi yaprlmaktadrr.

Ancak, Bakanh[rmtz Destek Hizmetleri Daire Baqkanh[r tarafindan, 0910812019 tarih
ve sayrh yazr ile Kuruluq Mtidiirliikleri Doner Sermaye iqletmeleri hesabrndan, Bakanh[rn
Merkez D<iner Sermaye iqletmesi hesabrna, Grda Tarrm ve Hayvancrhk bakanh[r Dciner
Sermaye iqletmeleri Ydnetmeli[i'nin 40. Maddesi gerefiince belirtilen miktarda karqrhksrz
olarak para aktanlmasr talep edilmigtir. Yaprlan bu iqlem, her ne kadar Ydnetmelik
hiiktimlerine gdre uygun bir iqlem olarak gciztikse de, 969 sayth Kanun'un 3. Maddesinin
yanhs amacma uygun de[ildir. Qtinkii, yaprlan bu iglem ile soz konusu kurum ve
kuruluqlarda ozvei ile gahqan ve biiyiik emekler harcayarak tiretime katkr sunan personelin,
yapml$ oldufiu iiretim neticesinde elde edilen kdrdan, iiretime sunmu$ oldu[u katkr oranurda
Uretimi Tegvik Pirimi almastntn engellenmesi ile karqr karErya kalrnmrqirr. Bu clurumun,
personelin motivasyonLtnlln ve verimlili[inin diiqmesine, dolayrsr ile tiretimin ve tiretim
kalitesinin dtiqmesine neden olaca[r aqikardrr.

Dolayrsr ile 969 sayrh Kanun'un 3. Maddesinin arlaclna uygun olarak
uygr"rlanabilmesi ve personelin tiretime safilamrq oldufu katkr nedeni ile hak etrniq oldufu
Uretimi 'l-eqvik Pirimi odemesinclen faydalanabilmesi igin, Kuruluq Miidiirliikleri Ddner
Sermaye iqletmeleri hesabmdan, Bakanhfirn Merkez Driner Sermaye iqletmesi hesabrna
yaprlan karqrhksrz para aktarma iqleminin sonlandrnlmasr; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine tekrar sunulmasrna karar verildi.

10) a) Bakanhk tarafindan, Tanm ve Orman it Utidtirltikleri btinyesinde yeni oluqturulan
veya ismi de[iqtirilen $ube Mridi.irliikleri de dikkate ahnarak, Tarrm ve Orman Bakanh[r
Gdrevde Yiikselme ve Unvan De[iqikli[i Yonetmeli[i'nde gerekli degiqikli[in yaprlmasr;

b) $ube Miidiirhiklerine ataruna qartlarr oluqturulurken, mevcut durumda bazr qubeler igin
srnava miracaat hakkr bulunmayan fakiilte ve brjli.imlerin de miimkiin oldu[unca kapsam
igerisine ahnmasr; Talep edildi.

Konuyla ilgili olarak, teknik birimlerinde giirtiqiiniin almarak PERGEM
tarafindan gerekli gahgmalarrn yaprlmasrna karar verildi.

11) a) Tartm ve Orman Bakanh[r Merkez ve Taqra Tegkilatr personelinin Yer De[iqtirme
Suretiyle Atanmalartna iliqkin Yonetmelifin, Cumhurbaqkanh[r Kararnameleri ile yeniden
yaptlanan Bakanh[rmrzrn ihtiyaglanna, gtiniin qartlanna gore yeniden diizenlenmesi ve
personelin ihtiyaglan gdz dntinde bulundurularak yeni bir "Yer Defiiqtirme Yonetmelifii" nin
yayrmlanmasr,

b) Yeni haznlanacak ydnetmelikte aga[rda belirtilen ve personel lehine olan hususlara yer
verilmesi.
- Personelin Hizmet Puanlannrn Hesaplanmasrnda kullanrlan "Hizmet Birimi Puanlarr"run
yeniden diizenlenmesi
- Sosyo-ekonomik geliqmiqlik diizeyi daha geride olan ilgelerde gorev yapan personele sosyal
ve ekonomik katkr oluqturabilecek qekil4e, iller igin uygulanan bolge sisteminin, ilgeler igin
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de uygulanmasl ve aynr il'e baflr ilEeleri arasrnda farkh bolge kabul edilebilecek bir sistemin
oluqturulmasr;
- Mazeretli ve mazeretsiz tayin taleplerinin yerine getirilirken, atamalann Valilik emrine
defiil, dofrudan il velveya ilge Miidiirliiklerine yaprlmasr;
- Mazeretleri sebebi ile tayin iqlemi yaprlan personelin, tayinine esas mazeretinin sona ermesi
halinde personelin talebi do[rultusunda gorev yaptrfir birimde kalabilmesinin sa[lanmasr;
Talep edildi.

PERGEM tarafindan siiz konusu yiinetmelikte defiqiklik yaprlmasr
gahqmalarrnda, talepte yer alan hususlar dikkate ahnacaktrr.

12) Qahganlarrn yrlhk izinlerini kullanrrken, cumartesi, pazar gi.inlerinin yrlhk izinden
sayrlmamasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda mevzuat diizenlemesi yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

13) 02.05.2018 tarih ve 30409 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan "Veteriner Hekimli{i
(Jzmanltk Yonetmelifri " kapsamnda,2810612019 tarih ve 1936692 sayrh Bakanhk Makam
Olur'u ile oluqturulan, Veteriner Hekimlifiinde Uzmanhk Kurulu tarafrndan, Uzman Veteriner
Hekimlifi mriracaatlarrnrn de[erlendirmeye ahnarak bir an evvel sonuglandrrrlmasr; Talep
edildi.

Talebin Efitim ve Yaym Dairesi BaEkanh[r'na iletilmesine karar verilmiptir.

14\ 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun 4'iincii maddesinin (C) fikrasrna gore istihdam

edilirken, 26.12.2017 tarih ve 30280 sayrh Resmi Gazetede yayrnlanan 696 sayrh KHK
kapsamrnda 651 sayrh DMK'nun 4'iinci.i maddesinin (B) fikrasrna gdre istihdam edilmeye

baqlanan personelin;

a) "idari Destek Grirevlisi" ve "idari Biiro Gorevlisi" unvanlt personelin Ek Odeme

Oranlanrun emsalleri ile aynr seviyeye grkanlmast,

b) 696 sayrh KHK'nrn 18. Maddesinde gegen ".,.4 iincii maddenin miilga (C) fikraunm
ikinci paragraft kapsammda yer ulanlurdan sdzleSmeli personel pozisyonlurma utananlarm
istihdam siireleri higbir gekilde sosyal giivenlik kurumlunndun yuslrhk veya malulliik ayh{r

almaya hak kazand*lan tarihi geqemez." hiikmiiniin kaldrrrlarak gahqmak isteyen

personelin gahqabilmesinin sa[lanmasr

c) Sdz konusu personelden; 696 sayrh KHK'nrn yiirtirli.ik tarihi itibari ile, lise ve altr

o[renim gormtiq olanlar "idari Destek Gorevlisi", yiiksekd[renim gormtq olanlar ise "idari
Biiro Gorevlisi" unvanh sdzlegmeli personel pozisyonlarrna gegirilmiqtir. Ancak, daha sonra

Yiikseko[renim gdren "idari Destek Gorevlisi" unvanlt personelin tifirenim durumlanna

iliqkin belgelerini sunmalan durumunda "idari Biiro Gorevlisi" unvan pozisyonunda sdzleqme

imzalanmasr ; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak; (a) ve (b) bentleri ile ilgili mevzuat diizenlemesi yaprlmasr
gerekti[inden, konunun Kamu Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar
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verildi. (c) bendi hakkrnda talebin miimkiin olmasr ile ilgili hukuki durum
incelenecektir.

15) Teknik Hizmetler Srnrfinda yer alan personele, "Agrk Alanda" gdrev yapmalarr halinde
odenen Ek Ozel Hizmet Tazminafi (Arazi Tazminatr) odemeleri ile ilgili olaiak, bazr il/ilge
Tarlm ve Orman Miidiirliikleri tarafindan, Grda Denetim Hizmetlerinin yiiriittildiifiii
alanlartn, "Kapalt Alan" ya da "Agrk Alan" kapsamrnda oldu[una bakrlmaksrzrn tiim grda
denetim hizmetlerinin Kapah Alanda yiirtitiiltiyormu$ gibi de[erlendirilmesi nedeniyle,
s<iz konusu persone le Ar azi T azmrna1n o deme leri yapr I mamaktadr.

0zellikle iilkemiz igin btiyiik cinem aru eden ve Bakanh[rn asli gorevleri igerisinde yer
alan "Gtda Denetim Hizmetlerinde'o gdrev yapanpersonelin hak kaybrnrn ortadan kaldrrrlmasr
amact ile konuya iliqkin il Tarrm ve Orman Mtidtirliiklerine Bakanhfrmz tarafindan
talimat giinderilmesi ve Agrk Alanda yapllan Grda Denetim Hizmetleri karqrhfrnda siiz
konusu personele Arazi Tazminah iidenmesinin sa$anmasr; Talep edildi.

Taleple ilgili olarak Personel Genel Miidiirliifii ve ilgili birimlerce gahqma
yaprlmasrna karar verildi.

16) BakanhPrmrz tarafindan Genel Miidtirliiklerle ilgili geqitli gorevler kapsamrnda yurtdrqrna
gcirevli olarak personel gonderilmektedir. Bu gorevlendirmelerde qegitli haksrz uygulamalarm
olmamasr, Mtihendis, Veteriner Hekim veya ihtiyaca binaen grirevlendirilecek difier
unvanlarda galtqanlanmtztn go[unun bu haktan faydalanabilmesi igin; Yurtdrqr
giirevlendirmelerinde segilecek personel ile ilgili objektif kriterlerin getirilmesi, ilgili tiim
galtqanlarrmtztn kademeli olarak yurtdrqrnda gorevlendirmelerinin sa[lanmasr; Talep edildi.

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine sunulmastna karar verildi.

17) Tarrm ve Orman Bakanhfir Merkez Teqkilatr igin iqe gidiq-geliqlerde uygulanan servis
hizmeti uygulamastntn, Bakanh[rn tiim Taqra Teqkilatrndaki birimlerde gahqan personel igin
de uygulanmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili, Bakanhfirmrz Destek Hizmetleri Dairesi Baqkanhfrnca Hazine ve
Maliye Bakanh[r ile Ulagtrrma ve Altyapr Bakanhfir nezdinde gerekli qahqmalarrn
yaprlmasrna karar verildi.

18) Tarrm ve Orman Bakanlt[r'ntn Tagra birimlerinden olan Bakanh[a dofrudan ba[h
kurulug mtidiirliikleri biinyesinde, sadece idari ve Mali igler konularrnda yetki ve
sorumluluk iistlenecek, gorev alanr ile gerekli hizmetleri sunacak olan, Teknik Mtidiir
Yardtmcrhfir haricinde ikinci bir idari Miidiir Yardrmcrhfr ile uygun gdriilen ve tarrmsal
yo[unlu[u yiiksek olan ilgelerde, ilge Miidiir Yardrmcrhfir kadrosunun ihdas edilmesi; Talep
edildi.

Konu hakkrnda ilgili birimlerle birlikte PERGEM tarafindan yaprlan
gahqmalarrn devam ettirilmesine karar verildi.

19) 23.09.1984 tarih ve 18524 sayrlt Kamu Konutlarr Ytinetmelifii' nin Ek-2 sayrl
Cetvelde yer alan "... Kamu Konutlart Kanununun 3'tincti maddesine aykrt olmamast
,Sartryla kurum ve kuruluSlarm yetkili makamlarmca personelin gdrevinin dnemi, idareye
yararlilr{t, yetki ve sorumlulu{u ile kilit gdrevde olmast gibi ozellikler gdz \nilnLde
bulundurularak bu Cetvelde sayilan gorev unvanlarma eS de{erde ve en alttct belirtilen gdrev
unvarundan aSafi inilmemek tizere gorev tahsisli konut tahsis edilecek ek gorev unvanlart



tespit edilebilir....'hiikmii gere[ince, Bakanhk Merkez Teqkilatrnda, qube miidtirliiklerinin
kaldrrrlmast sonrastnda, qube mtidtirlii$ince ytirtitiilen iq ve iglemleri yapmak izere Qalqma
Grup Sorumlusu adr altrnda gtirevlendirilen ve $ube Mtidiirti kadrosunda g6rey yapan
personele "Gtirev Tahsisli Lojman,' verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili olarak Bakanhk tarafindan gahqma yaprlmasma karar verildi.

20) 657 sayrh DMK eki bir sayrh ek gosterge cetvelinde diizenleme yaprlarak Teknik
Hizmetler, Safihk Hizmetleri ve Yardtmcr Sa[hk Hizmetleri Srnrfi, Genel idare Hizmetleri
Srnrfinda yer alan ve 3600'tin altrnda ek gostergesi bulunan Lisans mezunu tiim personelin ek
gdstergelerinde artrq yaptlmast, Genel idare Hizmetler srnrfinda yer alan ve idareci
kadrolannda bulunanlar ile Hukuk Mtiqavirleri ve Avukatlar igin i600'" yiikseltilmesi,
yukarrda saytlan stntflarda yer alan ttim personelin efitim durumlarrna giire kademeli
olarak ek giisterge arttqrndan faydalandrrrlmasr, uyrriu Yardrmcr Hizmetler Srnrfinda yer
alan personele de ek gdsterge verilmesi igin Bakanhgrm rzca tlgili Bakan[klar nezdinde
giriqimlerde bulunulmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili PERGEM ve Strateji Geliqtirme Baqkanhfr tarafindan Hazine ve
Maliye Bakanhfil nezdinde yaprlan gahgmalarrn devam ettirilmesine ve konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

2l) Kamu galtqanlannrn kendileri ve bakmakla ytkrimlii olduklarr aile bireylerinin
muayenelerinde ahnmakta olan katkr paylarr ile tedavileri igin gerekli olan ilag, implant,
ortez, ptotez gibi medikal malzeme giderleri igin katrhm payr alinmarnasl ve ayflca sa[1k
hizmetlerinin SGK' ya devriyle birlikte kamu gcirevlilerinin tedavi yolluklarr iie refakitgi
giderlerinin <idenmesinde SaHrk Uygulama reUtigl hiiktimlerinin degil de 6245 ,uyil,
Harcrrah Kanunu htiktimlerinin uygulanmasr ; Talep .aitai.

Talep ile ilgili olarak Strateji Geligtirme Bagkanhfr tarafindan SGK nezdinde
gerekli gahqmalarln yaprlmasrna ve konunun Kamu Personeli Danrqma Kuruluna sevk
edilmesine karar verildi.

22) Kamu gorevlilerinin bordrolartnda yer alan gelir kalemlerinin tamamrndan (ek iidemedahil) sosyal giivenlik primi kesintisi yaprlarak, emeklilik sonrasr emekli ikramiyeleri ile
emekli maaqlanrun ytikseltilmesi; Talep eaital.

Talep ile ilgili mevzuat defiqiklifi iingiiriildii[iinden, konunun Kamu personeli
Danrgma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

23) Kamu Gdrevlilerine mevzuat gere[i yaprlan Giyecek Yardrmlarrnrn, srnrf aynmryaprlmaksrztn ttim gahqanlarr kapsayacak qekilde geniqietilerek giintin qaftlanna uygun birqekilde artrq yaprlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda mevzuat defiqiklifii iingiiriildti[iinden, konunun Kamu personeli
Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

24) iki yrlhk on lisans ve ddrt yrlhk fakiilte mezunu teknisyen ve teknikerlerin unvandefiiqiklifiine gerek kalmadan cidenen Tekniker veya Mrihendis maaqlan odemelerinde
uygulandrlr qekli ile, seyyar gdrev, ek oz.el hizmet (arazi) tazmrnal odemelerinde de maa$a
esas unvandan odeme yaprlmasr; Talep edildi.
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Talep ile ilgili mevzuat defiiqiklifi yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danryma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

25) Seyyar Gorev Yollufiu ve Ek ozelHizmet (Arazi) Tazminatt, Btiyiik Proje Tazminatr gibi
odemelerin, stntf ve unvan ayilml yaprlmadan mevzuatrna uygun qekilde seyyar goreve ve
arazi gorevlerine grkan personele ve proje gorevleri yiiriiten tiim personele ayhk olarak
odenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defiqiklifi iingiiriildti[iinden, konunun Kamu Personeli
Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

26) 375 ve 666 saytlt Kanun Hiikmiinde Kararnamelerle yaprlan di.izenlemelerle hayata
gegirilen gahqanlara unvan bazndaverilen ek iideme oran ve miktarlan, diizenlemenin amacr
olarak ifade edilen "eqit iqe eqit iicret" ilkesiyle ortiiqmeyen sonuglan dofiurmuqtur. Bu
kapsamda hizmet kolumuzda gahqan teknik hizmetler ile saflrk ve yardrmcr safihk
hizmetleri stnrflarrnda yer alan Kimyagerler, Biyologlar, Ekonomistler, istatistikgiler,
Tekniker, Teknisyenler, Veteriner Safihk Teknikerleri-Teknisyenleri, Genel idare
Hizmetleri ve Yardrmcr Hizmetler Srnrflarrnda yer alan (Sivil Savunma Uzmam, Uzman
yardrmcrlan, Ayniyat Saymanr, Memur, Bilgisayar iqletmeni, VHKI, $ef, Hizmetli,
Teknisyen Yrd. vb.) memurlar Ek Odeme drizenlemelerinde haksrzhfia u[ramrqtrr.

- Biyologlar, Kimyagerler, Ekonomistler, istatistikgilerin ek odeme oranlanrun da
efitim durumlan goz dntinde bulundurularak emsali unvan sayrlabilecek miihendis unvanlr
personelin ek rideme oranlarrna yiikseltilmesi,

- Ziraat ve Veteriner Sa[hk Tekniker ve Teknisyenleri baqta olmak iizere tiim
Tekniker ve Teknisyenlerin de 666 sayrh KHK ile yaprlan di.izenleme sonucunda Miihendis
ve Veteriner Hekimler ile aralanndaki maaq farklarr gok ciddi oranlara ulaqmrqtrr. Mevcut
ricret arah$r goz oni.inde bulundurularak, tiim Teknikerler ve Teknisyenlerin ek 6deme
oranlanntn artrrrlmasr ;

- ilge Miidiini, $ube Miidiiri.i, Mi.idi.ir, Miidtir Yardrmcrsr unvarunda gahqanlar ve
Genel idare Hizmetleri Srnrfinda yer alan ti.im personel ile Yardrmcr Hizmetler Smrfinda yer
alan personelin ek odeme oranlanrun arttrnlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda Mevzuat diizenlemesi gerekti[inden, konunun Kamu Personeli
Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

27) $ube Miidiirii, ilge Miidiiri.i, Mi.idiir, Miidrir Yardrmcrsr tinvanh personele temsil tazminatr
verilmesi ve soz konusu personelin ozelhizmettazminatlannda arlrq yaprlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda Kanuni diizenleme yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

28) Bakanhkta en dtiqiik maaq alan hizmet smrflarr olan, Yardrmcr Hizmetler Srnrfinda gorev
yapan (Hizmetli, Teknisyen Yardrmcrsr vb.) ttim personelin, srnavslz olarak Genel idare
Hizmetleri Srnrfina ahnmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili Kanuni diizenleme yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

29) Kamu Gcirevlileri Hakem Kurulu tarafindan karara ba[lanan ve 1 Eyliil 2019 Tarih ve
30875 saytlt Resmi Gazetede Yaymlanan ve 2020 ve 2021 Yrllarrnr Kapsayan, Kamu
G<irevlileri Hakem Kurulu Karan'nda belirtilen Mali ve Sosyal Haklara itiqkin 44'iincii
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maddesi (q) fikrasrnda yer alan "g) Kamu konutlanndan yararlanmada pozitif ayrtmaltk
sa{lanmast, annectnq. di)niik olarak gerekli tedbirlerin. ahnmasr husasunda ihtimant

g\sfurilir," Hilktim ve Anayasada da yer alan Engellilere pozitif ayrrmcrltk yaprlmasma

iliqkin htiktmler gere[ince;

a) Bakanhk Merkez ve Taqra Teqkilatrnda gdrev yapan; kendileri engelli olan veya

bakmakla ytikiimlii olduklarr kimselerden engelli /siirekli hastahk ve tedavi siirecinde

olan gahqanlara, srra tahsisli lojmanlarda oturma siiresinin engellilik oraruna gdre 3 yrla

kadar uzatrlmasr.
b) Bakanhk Merkez ve Taya Teqkilatrnda gakqan engelli gahqanlara lojman tahsisi

iglemlerinde engellilik oranlaflna g0re 5 ile 10 pnanfazladan verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defiqiklifi gerektifinden, konunun Kamu Personeli
Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

30) Kamuda gdrev yapan Memur ve Sdzlegmeli Personele, e[itim donemi baqrnda ve Dini
Bayramlarda birer tam maaq ikramiye verilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgiti Mevzuat de$igiklifi gerekti[inden Kamu Personeli Danrqma

Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

31) Memurlara uygulanan il bazh hizmet bdlgesi belirlenmesi sisteminden vazgegilerek

Kaymakam ve Valilerin atanma iqlemlerinde oldu[u gibi Miilga Kalkrnma Bakanh[r ve TUIK
verileri baz ahnarak 81 il ve bu illere ba[h tiim ilgelerde refah dtizeyi, ulaqtm, gayri safi

tiretim, fert baqrna diiqen gelir ve di[er yerleqim yerlerine uzakhk, yagam kalitesi gibi
bilimsel-objektif kriterler dikkate ahnarak, il ve ilgelerimizin tamamr geliqmiqlik diizeyi ve
gahqma qartlarma giire 10 hizmet bOlgesine aynlmasr,

Her hizmet biilgesinde 657 sayrh DMK'na tabii olarak gahqan biitiin memurlara
ve siizleqmeli personele en az 100 t'ek bdlge tazminafi verilmesi; Talep edildi.

"Orne{in taleple ilgili diizenleme yaptld$rnda; yukuruda sayilan bilimsel-obiektd kriterlere
gdre Elfrzl! ilinin 2. bdlgeye dahil oldu{unu farz edelim" Yine Elaz$'a bafih Alacakaya
ilgesinin 10. bi)lgede oldu{unu varsayarsilk Elau.E merkezde galtsan herhangi bir unvanlt
memura ghre Alacakaya ilgesinde gahsan memur 800 E daha fazla maa{ alacaktr, Aynt

Sekilde Antalya ilinin 1. biilgeye dahil oldu{unu farz edelim. Yine Antalya'ya ba{h
Giindo{mug ilgesinin 6. bhlgede oldu{unu varsaysrsak, Antalya merkezde gahgan herhangi
bir unvanh memura gdre Giindo{mug ilgesinde gah.san memur 600 +, daha fazla mda$

alacakfir."
Talebin hayata gegmesi halinde iilkemiz genelinde bazr il ve co[rafi bdlgelerde

personel yr[rlmalarr dnlenmiq olacak, higbir zorlama olmakszm galtqanlarrn moral ve

motivasyonlarmr bozmadan, bilimsel ydnetimin gere[i olarak iicret unsurz kullamlmak
suretiyle gahganlarrn performanslanrun artmasr sa[lanacaktrr. Aynca bu uygulama sayesinde

idarece sunulan kamu hizmetinin etkinli[i ve verimlili[i artaca[r gibi, kamu hizmetlerinde
amaglanan kamu yatafl da maksimize edilecektir.

Talep Bakanh[rmruca da uygun giiriilmiiq olup; konuyla ilgili mevzuat defigiklifi
gerektifiinden, Kamu Personeli Danryma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

32) Bakanhk Efiitim ve Yaym Dairesi Baqkanh[rnda geqitli unvanlarda Sdzleqmeli Teknik
Personel olarak istihdam edilmekte iken, 632 sayrh KHK ve 6495 sayilt Kanunla 657 sayilt

Kanunun 4lA kadrosuna gegirilen ve GiH Srnrfinda lJzman unvaruna atamalan yaprlan
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personel ile Matbaacl unvanrnda qah$an personelin Teknik Hizmetler Stntftna altnmast; Talep
edildi.

Talep ile ilgili meyzuat defiqiklifii yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

33) Bakanhfirn yemek hizmeti verilemeyen birimlerinde yemek yardrmrnrn nakdi olarak

odenmesi, kamu gorevlilerine yaprlan "Yemek Yatdtmt" bedellerinin giiniin koqullarrna gtire

afirrrlarak 6$in baqrna 15 lira olarak ddenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat de[iqiklifi yapilmasr gerektiginden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

34) Bakanhk Merkez ve Taqra Teqkilatr birimlerinde, mesai saatleri haricinde Fazla Qahqma
yapan personele, mevzuat gere[i <idenmesi gereken Fazla Qahqma (fazla mesai) iicretlerinde
artrq yaprlmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat de[iqiklifi yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

35) Kamu personelinin kendisi veya birinci derece yakrnlarrndan; siirekli veya siireli tedavi

(Diyaliz, Kemoterapi, Radyoterapi vb.) gerektiren sa$rk problemlerinin yaqanmasr halinde,

soz konusu personelin tedavi saatlerinde velveya giinlerinde idari izinli sayrlmasr; Talep

edildi.

Talep ile ilgili mevzuat de[iqiklifi yapllmasr gerekti[inden, konunun Kamu
Personeli Danrgma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

36) Kamu personeline uygulanmakta olan Ek Giisterge puanlarrnda artrq yaptlmast, emsal

e[itim durumu veya gdrev/unvan itibari ile emsal durumda olan personelin Ek Gdsterge

puanlanrun egitlenmesi ve Yardrmcr Hizmetler Srnrfinda gorev yapan personel gibi Ek

Gosterge almayan personelin de Ek Gosterge di.izenlemesinden faydalandrrtlmast; Talep

edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defiqikli[i yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

37) BakanlrsrmrzMerkez ve Tagra Teqkilatlarrnda gorev yapan Veteriner Sa[ltk Teknikeri ve

Veteriner Sa[hk Teknisyenlerinin aldrklarr e[itim dofirultusunda daha verimli
galrqabilmelerinin sa$anmasr ve farkh zamanlarda yaprlan mevzuat de[iqiklikleri ile
krsrtlanan mesleki yetkilerinin iade edilmesi amact ile Veteriner Safihk Teknikeri ve Veteriner

Safhk Teknisyenlerinin mesleki yetkilerinin afitrtlmasmr sa[layacak mevzuat

di.izenlemelerinin yaprlmasr.
- Bakanhkga diizenlenen kursta baqarrh olan Veteriner Safihk Teknikeri ve Veteriner

Sa[hk Teknisyenlerine Suni Tohumlama, Enjeksiyon, Embriyo Transferi vb. mesleki

uygulamalarda beqeri sa[hk hizmetlerindeki kadro hiyerarqisi gdz oniinde bulundurularak
gerekli dtizenlemelerin yaprlmasr; Talep edildi.

Konu haklunda ilgili Genel Mtidiirliiklerce gerekli de[erlendirmelerin yaprlmasr

ve mevzuat defigikli[i gerektifinden Kamu Personeli Dantpma Kuruluna sevk

edilmesine karar verildi.
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38) Bakanf$rmrz Merkez ve Taqra Teqkilatlartnda gdrev yapan Veteriner Safihk Teknikeri ve

Veteriner Sagtrk Teknisyenlerinin, memurlara yaprlacak Giyecek Yardtmt Yiinetmeli[i' ne

gore faydalandrrrlmast gereken giyim yardtmlarrntn afttnlmasr; Talep edildi.

Konu hakkrnda Bakanhfrn ilgili birimlerince gerekli deferlendirmelerin
yaprlarak talep igerifi hakkrnda Hazine ve Maliye Bakanh[rna yan yazrlmasrna karar

verildi.

39) Tarrm ve Orman Bakanh[r'na do[rudan ba[h kuruluqlarda (Araqtrrma Enstitiisti, Glda

Kontrol Laboratuval vb.) gorev yapafi ytiksek lisans, doktora ve yabancl dil bilgisine sahip

nitelikli personel, Bakanligimrzdan aynlarak Universiteler gibi baqka kamu kurumlanna gegiq

yapmalarrndan dolayr, bu kurumlarda gorev yapacak olan konu uzmanr personel ihtiyacr

ortaya grkmaktadrr.
Bakanhfa dofirudan ba[h kuruluqlarda (Araqtrrma Enstitiisii, Grda Kontrol

Laboratuval uu.; gahfan konu uimanl nitelikli personelin ozltik haklarrnda iyileqtirmeler

yaprlarak; Bakanir[rmiz Merkezve Taqra Kuruluqlanna (Tanmsal Araqtrrma Uzmanr vb')

kaiiyer uzmanlt[r kadrolarrnrn tahsis edilmesi; Talep edildi'

Taleple ilgili mevzuat defiqikli[i yaprlmasr gerektifiinden, konunun Kamu

Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

40) 5018 sayr[ kanun ile her birime kendi maa$lnl haztlama ve odeme, yolluk, altm, satlm,

taqrrur iqlemlerini yapma zorunlulu[u getirilmiqtir. Personelin ozliik iqlemleri idari personel

tarafindan yi.iriiti.ilmekte olup; iq yo[unlu[u nedeniyle mali iqler ve personel konularrnda

istihdam edilecek personel temininde zorluklarla karqrlaqrlmaktadrr. Bu sebeple, Bakanhk

Merkez ve Taqra birimlerinde, bu konularda gahqmayr teqvik edici, mali ve idari konulannda

tecrtibeli personelin atanabilece[i (kariyer uzmanlan haricinde), mali iqler uzmanl, personel

iqleri uzmanr, e[itim vzrnantvb. kadro ihdasrnrn yaprlmasr; Talep edildi'

Taleple itgili mevzuat defiiqikti[i yaprlmast gerekti[inden, konunun Kamu

Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

4l) Mtilga Grda Tarrm ve Hayvancrhk Bakanh[r ile Orman ve Su iqleri Bakanhfir personeli

iken, 1416 sayrl Kanun kapsamrnda, bilgilerinin ve efiitimlerinin artrrtlmast amactyla

yurtdrqrna gonderilen ve halen mecburi hizmet yiikiimliiliiklerini yerine getirmek iizere Tartm

ve Orman Bakanlfr Merkez ve Taqra Teqkilatrnda farkh unvanlara atamalan yaprlan

personelin; (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanh[r ve Ttirkiye Atom Enerjisi Kurumu'nda

oldufiu gibi) ytiksek Lisans mezunu olan personelin Tarrm ve Orman Uzman Yardrmcrsr,

doktora o[renimlerini tamamlayanlann ise Tanm ve Orman Uzmant unvanlanna atanabilmesi

igin yasal diizenleme yaprlmasr; Talep edildi.

Taleple ilgili mevzuat defiiqiklifi yaprlmasr gerektifiinden, konunun Kamu

Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

42) GiH Srnrfinda gorev yapan Orman Muhafaza Memurlannrn, Teknik Hizmetler Stntfina
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Talep ile ilgili mevzuat defiiqiklifi yaprlmasr gerekti[inden, konunun Kamu
Personeli Danrqma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

43) 24.12.2017 tarih ve 30280 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 696 sayrh KHK ile Tarrm
ve Orman Bakanhfir'nln ana hizmet biri olarak diizenlenen $eker Dairesi Baqkanh[r'nda
gorev yapan bazt personel, Miilga $eker Kurumu'ndan Bakanhfia devredilme si.irecindebazt
ozli.ik ve mali hak kayrplan ya$anmrqtrr. ilgili KHK da dtizenleme yaprlarak, sdz konu
personelin onceden aldrklarr mali haklartnrn "Fark Tuzminalt" olarak odenmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defiqiklifi yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu
Personeli Danrgma Kuruluna sevk edilmesine karar verildi.

44)Tartm ve Orman Bakanhfir merkez ve taqra teqkilatlarrnda gahqan personele it Vttidtirltigii
merkezlerinde: Kurumsal Motivasyon, Kurum Ki.iltiirti, Tegkilat Aidiyeti ve Kiqisel Geligim
konularrnda Efiitim Seminerleri verilmesi igin, Yetkili sendika Tog Bir-Sen ile Personel Genel
Mildiirlii$i arastnda protokol yaprlmasr ve bu kapsamda efitimlerin gergekleqtirilmesi igin
gahgma yaprlmasr.

Tog Bir-Sen ile Genel Miidiirliik arasrnda Protokol gahqmasr baqlatrlmasrna
karar verildi.
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Tarrm ve Orman Bakanhfr ile yetkili sendika TOq BiR SEN arasrnda gergekleqtirilen
Kurum idari Kurul toplantrsrnda, mevzuat defiiqiklifii gerektiren maddelerin Kamu Personeli
Dantgma Kurulunda g6rtiqiilmek :jzerc ilgili kurumlara yanh olarak bildirilmesine, Kurum
idari Kurulunca, Kurum tarafindan yerine getirilmesi uygun gdriilen maddelerle ilgili yaprlan
gahqmalar hakkrnda Yetkili Sendika TOQ BIR-SEN' e bilgi verilmesi hususunda ilgili
birimlerin uyanlmastna, kararlann Tanm ve Orman Bakanh[r merkez ve taqra teqkilatrnrn
tamamtna bir yazr ile bildirilmesine, ayrlca Personel Genel Miidiirlti$i' niin web sitesine
konulmasma, personelin gdrece[i qekilde kurum ilan panolanna asrlmak suretiyle
duyurulmasrna karar verilmi gtir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI
KURUM iUANi KURULU

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI ADINA
TOQ BiR-SEN ADINA

urul Bagkan Yardrmcrs

Hukuk Miisaviri

at QATAKQI
k Hizmetleri Dairesi

idari isler ve Koordinasvon Daire Baskanr
ZekeriyaYAZlCl

Genel Baskan Yardrmcrsr
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