


İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİ

DAİRE BAŞKANLIĞI



➢Bakanlığa bağlı işyerlerinde çalışan daimi işçilerin

kadrolarının dağılımı, tenkisi, tahsisi, kayıtlarının tutulması ile

ilgili görevleri yürütmek,

➢Bakanlık işyerlerinde çalışan daimi işçilerin atama, naklen

atama, unvan değişiklikleri ve geçici görevlendirme gibi

benzeri işlemlerini yapmak,

➢Eski hükümlü ve Engelli istihdamı, 3713 sayılı Terörle

Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 5510 sayılı

Kanunu’nun geçici 66. maddesi uyarınca istihdamı zorunlu

olan işçilere ait iş ve işlemlerin yürütülmesi

İŞÇİ VE GEÇİCİ PERSONEL ATAMA ÇALIŞMA 

GRUBUNUN GÖREVLERİ



TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ, İŞÇİ DİSİPLİN 

İŞLEMLERİ ve SENDİKALARLA İLİŞKİLER 
ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREVLERİ

➢ Toplu İş Sözleşmelerinin mevzuata, plan ve program

ilkelerine uygun şekilde taraflarla arasında yapılması ve

uygulanması konusunda çalışmalar yapmak

➢ Merkez Uzlaşma Komisyonunu kurmak ve çalışmasını

sağlamak

➢ İşyerlerinin ve işçilerin Bakanlığa yaptıkları müracaatları

incelemek ,değerlendirmek , ilgili birim ve kuruluşlardan

gerekli görüş ve bilgileri alarak cevaplandırmak



➢Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Sendikası (TÜHİS) ile yapılacak işbirliği çalışmalarını

yürütmek

➢Üst Disiplin Kurulu teşkil edilerek İşçilerle ilgili üst disiplin

işlemlerini yürütmek

➢İşçi sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek

➢Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iş ve işlemleri

yürütmek



➢4857 sayılı İş Kanunu

➢Mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesi

➢6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

➢6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

➢506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu

➢5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

➢6289 sayılı Kanunla Değişiklik yapılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve  

Toplu  Sözleşme Kanunu

➢Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmeleri

➢Bu kanunlarla ilgili Yönetmelikler  

BAŞKANLIĞIMIZIN BİRİNCİ DERECEDEN 

ÇALIŞTIĞI İLGİLİ MEVZUATI



➢6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereği

Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı işyerlerinde çalışan işçiler

adına yetkili işçi sendikaları ile Bakanlığımızın üyesi bulunduğu Kamu

işveren sendikası (TÜHİS) ve İşveren yetkilileri arasında işletme

düzeyindeki Toplu İş Sözleşmeleri 28.02.2021 tarihinde sona ermiş

olup, 01.03.2021 tarihi itibariyle yeni Toplu İş Sözleşmesi süreci

başlamıştır.

➢Yürürlüğü sona eren toplu iş sözleşmeleri, yenileri imzalanıncaya kadar

bireysel iş sözleşmesi olarak devam eder.

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ



➢Kadroların kullanımına dair 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereği
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine
ve Maliye Bakanlığı’ndan Bakanlığımız adına açıktan
atama müsaadesi ile Daimi İşçi Kadrosu alındığında;

➢Bu kadroların İllere tahsisleri yapılır ve 09.08.2009 tarih
ve 27314 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Kamu Kurum
Ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak
Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği”
gereği İŞKUR aracılığı ile işe alınırlar.

İŞÇİLERİN İŞE ALINMALARI                  
İLK DEFA İŞE ALINACAK DAİMİ İŞÇİLER



➢2007 Yılında; 5620 sayılı kanun gereği 2006 yılında 6 aydan fazla çalışanların Döner

Sermaye bütçesinden daimi işçi kadrosuna geçirilmesinden sonra, 2006 yılında 6 aydan

az çalışan ve kadroya geçemeyen geçici işçiler, her yıl Bütçe Kanunu gereği Hazine ve

Maliye Bakanlığından isimlerine göre vizeleri alınarak, tahsisleri yapılıp

çalıştırılmaktadır,

➢Mevsimlik çalıştırılan işçilerin çıkış bildirgeleri, işçilerin hizmet akitleri askıda olacak

şekilde kodu (30 kodu) verilerek SGK Kurumuna bildirilmesine, tamamen hizmet akdi

feshine neden olan kod verilerek bildirilmemesine dikkat edilmelidir.

➢5510 sayılı sosyal güvenlik yasası gereği mevsimlik işçilerin askıda geçen süreleri için

genel sağlık sigortası primi (yüzde 12) işverence ödenmesine devam edilmektedir

➢ İsme vizesi alınan kadrolarda çalışanlardan herhangi bir nedenle (emeklilik, ölüm, istifa

gibi) boşalan kadrolara işçi alınamadığı için tenkisi yapılarak yıl sonu itibariyle Hazine

ve Maliye Bakanlığına bildirilerek geçici işçi kadroları iptal edilecektir.)

➢Ancak Araştırma Enstitüleri için (Adam/Ay) esasına göre sayı olarak vizesi alınan

kadrolar boşaldığında İŞKUR aracılığı ile mevsimlik işçi alınabilmektedir.

MEVSİMLİK İŞÇİLER



➢ İl genelindeki işyerlerinde çalışan işçilerin 50 ve daha fazla olması durumunda % 4

engelli, % 2 eski hükümlü çalıştırılması zorunludur. Eksik olması durumunda Türkiye İş

Kurumu İl Müdürlükleri tarafından idari para cezası uygulanmaktadır.

➢Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi olarak istihdam edilecek Eski Hükümlüler 19 EYLÜL

2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik

gereğince Türkiye İş Kurumu aracılığıyla istihdam edilmektedir.

➢Çalıştırma zorunluluğu olan Engelli ve Eski Hükümlü kontenjanı İl dahilindeki

Bakanlığımıza ait kuruluşlarda çalışan işçi sayısının toplamından çalışan eski hükümlü ile

engelli sayısı düşülerek hesaplanmaktadır.

➢Açığın biran önce kapatılması kanuni zorunluluk olduğundan açığın doğmasını müteakip

İŞKUR tarafından cezaya maruz kalmamak için durumun Bakanlığımıza bildirilmesi

gerekmektedir.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALINMASI



➢3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu uyarınca hazırlanan “Terör
Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve
Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında İstihdamı hakkında Yönetmelikteki” % 0.7 oranı
15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunla % 1’e çıkarılmıştır.
12.07.2012 tarihli ve 6353 sayılı Kanunla da %2 ye çıkarılmıştır.
Bu hesabın tespitinde Bakanlığımızca vizeli işçi kadro sayısı
dikkate alınmaktadır

➢Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenip
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı atama teklifinde
bulunulan kişilerin atamaları yapılmaktadır.

TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA   
ZORUNLULUĞU ve İŞE ALINMALARI



➢İşçi herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 17. maddesindeki bildirim önellerini (56 gün) aştığı
takdirde iş sözleşmesi münfesih sayılır, bu süreyi aşmadığı
takdirde işçi tutuklu kaldığı süre kadar ücretsiz izinli sayılır.

➢Adi suçlardan tutukluluğu devam ederken 90 gün içerisinde
tahliye edilenlerden, bu tarihten itibaren bir hafta içinde
başvurması halinde işe tekrar alınır.(yüz kızartıcı ve terör suçları
hariç.)

➢Mahkemenin neticesinde altı aydan fazla ceza alıp cezaları
ertelenen, affedilen veya paraya çevrilenlerin altı aydan önce
tahliye edilmesi halinde işçinin bu tarihten itibaren bir hafta
içinde başvurması durumunda da tekrar işe alınırlar. Ancak
mahkumiyet veya tutukluluk altı aydan fazla sürmüşse işe
alınamaz Yüz kızartıcı, sabotaj, ülkenin bütünlüğüne ve
güvenliğine karşı suç işlenmiş bu nedenle tutuklamış ve mahkum
olmuşsa işe alınmaz.

İŞÇİLERİN TUTUKLULUK VE MAHKÜMİYET       

HALİNDEKİ FESİH VE İŞE ALINMALARI



➢Tatil günlerinde çalıştırılan işçilerin haftanın diğer
günlerinde izin kullandırılmadığı hallerde normal
yevmiyeleri dahil toplam üç yevmiye üzerinden
hesaplanarak ücret olarak ödenmesi gerekmektedir.
(T.İ.S. 21-30. madde)

➢ Geçici görevli çalıştırılan işçilerin bu tür yaptığı
çalışmaları karşılığı ücretleri, kendi özlük haklarının
bulunduğu, maaşını aldığı işyerince ödenmesi
gerekmektedir.

PAZAR, BAYRAM ve RESMİ TATİL 
GÜNLERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR



➢3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde Milli

Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görüşleri

doğrultusunda unvan değişikliği talepleri; İşçinin dilekçesine ekli

gerekli belgeler(Kalfalık ve Ustalık Belgeleri, Bilgisayar Operatörlük-

Programcılık Kurs Bitirme Belgeleri, Ehliyet v.b.) ile kurumuna

müracaat etmesi ve kurumunun da fiilen o işi yaptığını belirten ve

görüş bildiren yazısı ile birlikte Genel Müdürlüğümüze göndermesi

halinde değerlendirilmektedir.

➢Kalfalık belgesi olanlara usta yardımcılığı, usta ve bilgisayar

programcısı (en az 400 saatlik) belgesi olanlara usta, kadrosu

verilebilmektedir.

İşçilerin Pozisyon (Unvan) Değişikliğinde istenilen 
evraklar;



➢Belediye mücavir alanı dışındaki kuruluşlara tayini yapılan
işçilere 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre harcırah ödenir.

➢6245 sayılı Kanunun 49. maddesi gereği “asli görevleri
gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi
içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere
seyyar görev tazminatı ödenmez” ancak asli görev
konumunda olmayan yerlere gidip gelmeleri için Maliye
Bakanlığından adam/gün esasında alınan seyyar görev
vizeleri dahilinde ödeme yapılır. (T.İ.S. 34)

HARCIRAH ve SEYYAR GÖREV 
TAZMİNATI



➢İşçilere yemek çıkarılan işyerlerimizde her gün için 2000 kalorili
üç kap yemek verilir. Yemek verilemeyen işyerlerimizde ise fiilen
çalışılan her gün için T.İ.S. ile belirlenen yemek ücreti ödenir.
Oruç tutan, raporlu veya diyetli olan ve seyyar görevli iken yemek
yiyemeyen işçilere ve yemek yardımından yıl boyunca
yararlanmayacağını işverene, işverenin belirleyeceği tarihlerde
yazılı olarak bildirenlere yıl boyunca çalışılan her gün için
ödemeleri nakdi yapılır. Ancak, bunların dışında kalan işçilerin
ödenekleri muhasebe ve Defterdarlık Müdürlükleri ile irtibata
geçilerek yemekhane hesabına aktarmaları sağlanarak,
kendilerine yemek ücretinin nakdi olarak ödenmemesine gayret
gösterilmelidir. (TARIM –İŞ )

YEMEK YARDIMI



➢İşveren, varsa servis araçlarından işçileri işe geliş ve gidişlerinde

imkanlar dahilinde yararlandırır.

➢İşyerinde çalışan memurların çocukları servis araçlarından

yararlanıyor iseler işçilerin okuyan çocukları da servis araçlarından

yararlandırılırlar.

➢Servis güzergahı, işyeri sendika temsilcilerinin görüşü de alınarak

işverence tespit edilir.

➢Servisten yararlanan işçilere bu para ödenmez.

SERVİS ARACI UYGULAMASI



➢ Yıllık Ücretli İzinler; Sözleşme kapsamına giren işçilerden bir fiil çalışma süreleri bir yılı

tamamlayanlara ücretli senelik izni verilir. Bu izinlerin yılı içerisinde kullandırılması esastır. Aktarma

yapılamaz. İşçilerin izni hak edişleri ve son kullanma tarihleri, miladi yılbaşı olarak değil de işçinin ilk

defa işe başlama tarihleri dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir. Yıllık ücretli izinlerin

hesaplanmasında Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Hizmet sürelerinin hesabında mevsimlik

işçi kadrolarında geçen parçalı hizmetlerin de dikkate alınması gerekmektedir. (10.11.2009 tarihli

Protokol)

İşçinin yıllık ücretli izni kullandırılmayıp biriktirilirse, emekli olduğunda izin ücreti talebi

ortaya çıkacağından bu konuda yayınlanan genelge de belirtildiği üzere izinlerin yılı içerisinde

kullandırılması gerekmektedir. (21.01.2019 tarihli Bakanlık genelgesi.)

170 günden fazla bir yıldan az çalışan mevsimlik işçilere 12 gün ücretli izin verilir.

Söz konusu yönetmelik gereği işçiye bir bölümü 10 günden az olamamak üzere üçe bölünerek

yıllık ücretli izin kullandırılır. (14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı resmi gazetede yayımlanan torba

yasasında Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği Bir defada 10 günden az olmamak kaydıyla diğer izinler 1’er

gün olabilecek şekilde yayımlanmıştır.)

İZİNLER



➢ a) Hastalık veya herhangi bir haklı mazeret nedeniyle işe gelemeyecek olanlar iş zamanından önce

amirlerini haberdar ederler. Bu hallerde mazeretlerini işe geldikten sonra işverenine bildirmek

zorundadır. 2 defa tekerrür ederse mazeret izninden düşülür.

➢ b) İşçilerin resmi dairelerdeki işlerini, diğer şahsi ve ailevi işlerini takip etmeleri, kanunen bakmakla

yükümlü oldukları hasta yakınları için mazeretlerini beyanları halinde ve belgelemek kaydı ile ayda bir

işgünü ücretli mazeret izni verilir. Ancak, bu izinler yılda sekiz işgününü (TARIM-İŞ) geçemez. Bu

izinler günlük olduğu gibi yarım günlük olarak da kullanılabilir. Bu izni, doktor raporuna istinaden

işçinin birinci derece hasta yakınlarına refakat amacıyla, kullanılmayan mazeret iznine (8) gün ilave

edilerek (16) gün olarak işverenin uygun görmesi halinde bir defada kullandırılabilir.

➢ÖZ ORMAN-İŞ Sendikasına tabi olan işçilerde bu izin altı gün olarak uygulanmaktadır.

FEVKALADE GÜNLERDE ÜCRETLİ İZİN

➢ İşçinin eşinin doğum yapması halinde 5, eşinin, çocuklarının, kardeş, ana baba ile kayınvalide veya

kayınbabanın ölümü halinde 4 gün TARIM-İŞ (Kayınvalide veya kayınbabasının ölümü halinde 2 gün

ÖZ ORMAN-İŞ), işçinin evlenmesi halinde 4 gün TARIM-İŞ (işçinin evlenmesi halinde 5 gün,

çocuğunun evlenmesi halinde 2 gün ÖZ ORMAN-İŞ), doğal afetlerde 7 gün ücretli mazeret izni verilir.

ÜCRETLİ MAZERET İZNİ 



1-Tutanaklarla üye sayılarını belirleme usulü eskiden olduğu gibi 15 mayıs tarihi baz 
alınarak aynen devam etmektedir. 
2-Kurum İdari Kurulu: aynen devam etmektedir.
3-Yüksek İdari Kurulu “Kamu Personeli Danışma Kurulu” olarak değiştirilmiş olup 
mart ve kasım ayında toplanacaktır.
4-Personel sayıları 100 ve üzeri olan Bakanlığa bağlı Kuruluşların en üst amirleri ve 
yardımcıları ile güvenlik görevlileri de üye olabilecektir.
5-Sendikalar,şube yöneticisi belirlemediği 100 ve üzeri üyesi olan İllerde ve 50 üzeri 
üyesi olan  İlçelerde sendika temsilcisi seçebilmekte, bunlar içinde haftada 4 saat izin 
verilebilmektedir.
6-Yetkili olan sendika “İşyeri Sendika Temsilcisi” seçmekte ve haftada 4 saat izni 
mevcuttur. Diğer sendikalar da “Sendika İşyeri Temsilcisi” seçilebilecek olup, 
görevlerini yapabilme kolaylıkları gösterilecektir.
7-Sendika yönetimine seçilenlerin 30 gün içinde sendika izini için yapması gereken 
müracaat kaldırılmıştır. Sendika iznine ayrılmayan yöneticilerine yine haftada 1 gün 
sendika izni verilmektedir.
8-Sendika temsilcisi ve görevlilerinin tayinlerinde sebebi belirtilmelidir. Ancak, “haklı 
bir sebep olmadıkça” ifadesi kaldırılmıştır.

4688 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKlİĞİ YAPILAN 6289 SAYILI KAMU 
PERSONELİ SENDİKALARI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ 

KANUNUNDA İŞVERENİ İLGİLENDİREN HUSUSLAR



➢4688 sayılı kanuna tabi Kamu Görevlileri sayısı; o işyerlerinde istihdam edilen 4857

sayılı İş Kanuna tabi işçi personel hariç, sendika üyesi olsun ya da olmasın 657 sayılı

Kanunun 4/B statüsündeki sözleşmeli personel dahil edilerek, kadın ve erkek sayıları

ayrı ayrı olmak üzere genel toplamı da alınarak tespit edilen sayılarının, söz konusu

tutanaktaki yerlerinde belirtilmesi gerekmektedir.

➢4688 sayılı kanunun Sendika Üyesi olamayacaklar kenar başlıklı 15. maddesi gereği

Asaleten atanmış İl Müdürü ve İlçe Müdürleri sendika üyesi olamayacakların arasında

sayıldığından, sendika sayılarında dikkate alınmaması gerekmektedir.

➢Sendika üyesi olabilecek bir kadroda iken sendikaya üye olan ve sonradan üye

olamayacağı bir kadroya atandığından üyeliği düşenlerin, daha sonra sendika üyesi

olabileceği bir kadroya atandıklarında yeniden sendika üyesi olmaları halinde

üyelikleri dikkate alınacaktır.

KURULUŞLARIMIZIN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARINA AİT 15 
MAYIS İTİBARİYLE ÜYE SAYILARININ TESPİTLERİNDE DİKKAT 

EDECEKLERİ HUSUSLAR



➢657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi olarak sözleşmeli

pozisyonunda çalışan personel ile aylıksız sendika izninde olan sendika

yöneticileri, avukatlar, güvenlik görevlileri sivil savunma uzmanları ve aday

memurlar sendika üyesi olabilecekleri için üye sayılarında dikkate alınacaktır.

➢Üye iken askere giden personel ile aylıksız izinde olan personelin üye listelerine

dahil edilmemesi gerekmektedir.

➢Bir sendikadan istifa eden üyenin yeni bir sendikaya üye olması halinde üyeliği

Kanuni sürenin (1 ay) geçmesini müteakip gerçekleşeceği için, tespitte bu hususun

da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

➢Birden fazla sendikaya üye olunmaz. Bu şekilde üyelik söz konusu ise son üyelik

geçersizdir. Aynı tarihli üyelik kabul edilmez ve bu durum sendikalara bildirilecektir.



➢İl Müdürlüklerince, İl bazındaki bazı işyerlerinde sendika
temsilcilerinin olmayabileceği göz önünde bulundurularak, İl
Müdürlüğündeki sendika görevlileri veya İl temsilcileri ile birlikte
oluşturulacak bir komisyonda, İlçe Müdürlüklerinden, Bakanlığa
bağlı kuruluş Müdürlüklerinden temin edilecek sendika üye
sayılarına ait tutanaklar değerlendirilip, tüm tarafların imzaları
alınarak tek bir tutanak haline getirildikten sonra, (imzalamak
istemeyen sendika görevlileri olursa imza atmaktan imtina
edildiğine dair ayrı bir tutanak tanzim edilerek) kanuni süresi
içinde 6289 sayılı Kanunla değişiklik yapılan 4688 sayılı Kamu
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30. maddesinde
belirtilen 15 Mayıs tarihini takip eden 2 iş günü içinde faksı
çekilip, aslı ise acele posta ile Bakanlığa intikal ettirilecektir.



➢Tutanağa dahil edilen kuruluşların isimleri tutanakta açıkça belirtilecektir.
(kurum adı belirtilen bölümde İl Müdürlüğü, Tüm İlçe Müdürlükleri, İl
Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğü ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü gibi)

➢Tutanaklardaki sendika üye sayılarına, 15 mayıs tarihinden önceki tarihlere
ait üye bilgileri ( sendikaya üye olma, üyelikten ayrılma ve işyeri değişikliği )
dikkate alınarak bordrolardaki kesintilere yansıtılan tevkifat listeleri dikkate
alınacaktır. Ancak; Mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra
(15 Mayıs günü hariç ) prosedüre uygun üyelik olursa bu üyeliklerde kabul
edilebilmektedir. Ayın 15’i ve sonrasında yeni üye formları için ek kesinti
bordrosu hazırlanmayacak, ilk kesinti listeleri esas alınacaktır.

➢Tutanaklardaki sendika temsilcisi ve kurum yetkilisi yerlerindeki isim, unvan
ve imzaların tam olmasına dikkat edilecektir.

➢Tutanaklara şerh düşülmesinin önüne geçilmesi ve itirazların mümkün
mertebe iş yerinde çözümlenmesi uygun olacaktır.



➢Kamu görevlileri sendikasına üye olmak isteyen kamu görevlileri üyelik için
örnek formlardan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra üyeliğinin kabulü için
sendikaya verir. Sendika da üyeliğin kabulüne ait tasdiklenmiş formun bir
örneğini üyenin kendisine bir örneğini de en geç 15 gün içinde üyenin çalıştığı
işyerine gönderilir. Sendika üyelik aidatının sendika üyeliğinin sendika
tarafından kamu işverenine bildirildiği tarihinden itibaren sendika üyesi kamu
görevlisinin aylığından kesileceğinden, işyeri evrak kayıt işlemleri yapılmış
üyelik formunun bir suretinin geciktirilmeden mutemetliğe intikal ettirilmesi
gerekmektedir.

➢Üyelikten çekilmek isteyen kamu görevlisi, üyelikten çekilmeye ait örnek
formdan 3 nüsha doldurup imzaladıktan sonra kurumuna teslim eder. Kurumu
evrak kayıt işlerinden sonra bir nüshasını kendisine verir, bir nüshasını da en
geç 15 gün içinde ilgili sendikaya gönderir. Ancak; sendika üyeliğinden çekilme
halinde çekilme işleminin, ya da çekilme sonrası yeni bir sendika üyeliği söz
konusu ise bu üyelik; çekilme bildiriminin kamu işverenine verildiği tarihten
başlamak üzere 30. günün bitiminde kazanılacağından, 15 Mayıs tutanakları
düzenlenirken bu hususun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ayrıca,
sendika üyeliğinden istifa eden kamu görevlisi 30 günlük süre içerisinde dilekçe
ile bu iradesinden vazgeçebilir.



➢Sendika üyesi kamu görevlisinin sendikanın kurulu bulunduğu
hizmet kolunda kalmak kaydıyla başka bir göreve atandığında
üyelikten çekilme dışındaki diğer nedenlerle ayrılmalar ve işyeri
değişikliği bildirim formu düzenlenip maaş nakil ilmühaberine de
işlenerek ilgili sendikaya ve atandığı ya da nakledildiği kuruma
gönderilir. Bu şekilde önceki işyerindeki kesinti listesinden
düşülmesi ve yeni işyerindeki maaş kesinti listesine dahil edilmesi
gerektiğinden 15 Mayıs tutanakları düzenlenirken bu hususlar göz
önünde bulundurulacaktır.

➢Yukarıdaki hususlar çerçevesinde, ikinci bir tutanağa gerek
kalmaması için gerekli itina gösterilerek hazırlanan tutanakların
en geç 15 Mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde
Bakanlığa intikal ettirilmesi gerekmektedir.



Sendika Dosya No Sendika Adı Erkek Üye Sayısı Kadın Üye Sayısı Toplam Üye Sayısı

34 TOÇ Bir Sen

24 Türk Tarım Orman Sen.

4 Tarım Orkam-Sen.

90 BATOÇ Sen

TOÇ Hak-Sen

Kurumun İşveren Vekili

(Kurum İşveren 

Yetkilisi)

(Ad,Soyad,Unvan,İmza

)

Kurum/İşyeri tahakkuk memuru veya mali hizmetler 

birimi yetkilisi/ düzenleyen

(Ad,Soyad,Unvan,İmza

4688 Sayılı Kanuna Tabi Kamu 

Görevlisi Sayısı

Erkek: Kadın: Toplam:

Kurum Hizmet Kurum Kodu Kurum Adı:

Kolu TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

9 1

SENDİKA TEMSİLCİSİ

Adı ve Soyadı Ünvan İmza Konfederasyon/Sendika

1

2

3

Tarafların İmzaları

Kurumda Faaliyette Bulunan Sendikalara Göre Üye Sayıları:

Kurum bilgileri:

4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNUNUN 30’MADDESİNİN İKİNCİ 

FIKRASININ (a) BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN TOPLANTI TUTANAĞI FORMU



➢Kuruluşlarımızdan gelen yazılara işçi personelin Bakanlık sicil numaralarının mutlaka

yazılması,

➢Tayin ve pozisyon değişikliği talebinde bulunan işçi personelin dilekçeleri ve diğer gerekli

belgeleri eklenerek kuruluşun görüşünün açık olarak (ayrılmasında sakınca yoktur,

hizmetine ihtiyacımız vardır, fiilen bu işi yapmaktadır gibi) belirtilmesi,

➢Emekli, iş akdi fesih, istifa ve vefat gibi nedenlerle görevinden ayrılan işçi personelin

görevinden ayrılış tarihini, ayrılış nedeniyle birlikte on beş gün içinde Genel

Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

➢1475, 4857, 4688, 6289 sayılı kanunlar ve 7. ve 18. Dönem Toplu İş Sözleşmelerinde

belirtilen ve açıkça belli olan konularla ilgili Genel Müdürlüğümüze sıkça görüş yazıları

gönderilmemesi,

➢Kamu Sendika Üye Sayılarını belirten tutanakta üyesi bulunan sendika temsilcilerinin de

imzasının alınması,

BAŞKANLIK OLARAK KURULUŞLARIMIZDAN 
TALEPLERİMİZ



İşçi ve İşveren İlişkileri 
Daire Başkanlığı olarak 

teşekkür eder  
hayırlı çalışmalar dileriz…


