
GIDA, TARIM VE
KURUM tnani x

PLANTT raniui
PLANTT saari
PLANTT ynni

6289 sayrh Kanunla de[iqiklik ya
egme Kanunu"nun "Kurum idari Ku

ari Kurulu;
Grda, Tanm ve Hayvancrhk Baka

urul Baqkanr), Hukuk Miigaviri Ayl
rkan ERGUN;

Tanm Orman Qahqanlarr Birligi
YA (Kurul Baqkan Yardrmcrsr),

qkan Yardrmcrsr Fatih DOGAN'rn
nel Genel Miidiirhigii'nde toplandr.

Toplantr, Personel Genel Miidiirii

Grda, Tarrm ve Hayvancrhk Bak
liik haklannrn iyileqtirilmesi amacryla,

) tarafindan hazlllanan ve Kurum i
ve rinerilerin, maddeler halinde gori.ig

2OI5 YILI TOPLU SOZLES
URULLARINDA VE DAHA

PLANTILARINDA
ERCEKLE$ENLER;

Grda Tarrm ve Hayvancrhk Bakanh[r'
(4lB' li) personel olarak istihdam edil
stattistinden 4/A statiistine gegirilen
29454 sayrh Resmi Gazetede Yayrm
Ydnelik Mali ve Sosyal Haklara iligk
Sozlegme" Mutabakat Metninin Tanm
"TAR-GEL Projesinin Yeniden
"Bu hizmet kolunda vetkili sendika
GEL projesinin yeniden de{erlendiri,
tamamlanaca ktr.' hiikmii kapsamr

Yetkili sendika TOC BIR-SEN
Gel Projesini Yeniden Deferlendi
ahnan kararlann uygulanmasr ile ilgil
Tanm ve Hayvancrhk Bakanr Saym
SEN Genel Bagkanr Sayrn Giinay
Projesi sonlandrnlmrq olup; TAR-GEL
kararlar kapsamrndao Bakanhk tarafin

nel Genel Mridrirlilgti

T.C.
AYVANCILIK BAKANLIGI
ULU TOPLANTI TUTAXAGT

is,tx 2016

T.C.
FIAYVANCILIK BAKANLIGI
IULU TOPLANTI TUTAXAGT
qisA.x 2016

4t20r6
0
,nel Genel Mridrirlil[ti

lan 4688 sayrh "Kamu Gcirevlileri pendikalan ve'Ioplu
llarr" baqlrkh 22. maddesi gereSincp oluqturulan K,urum

Llr'ndan, Personel Genel Mridtirti f{izamettin EKiNCi
POLAT; Destek Hizmetleri D{iresi Bagkan \/ekili

endikasr'ndan (TOQ BIR-SEN) Gfne.l Ba.qkan Giinay
enel Baqkan Yardrmcrsr Htiseyirf OZTURK, Genel
trhmr ile yukarrda belirtilen tarih ve saatte Bal:anhk

zamettin EKiNCi' nin agrhq konu$masryla baglach.

ESiNDE. KAMU t,i uaxr$iMA
CE YAPTLAN DARi KUITUL

GORUSULEN ALEPLERDEN

n "Kamu Gorevlilerinin Geneline rle Hizmet Kollanna
n 2016 ve 2017 Yrllarrnr Kapsay{n 3. Donem li 'oplu
e Ormancrhk Hizmet Koluna Iligkifr 8 inci Bdliimi.intin

lendirilmesi" baghkh 17 inci rjraddesinde yer alan
Gtda, Tanm ve Huyvanahk Bakufuhfi arasmda'.TAR-

lne iliSkin galqmalar 2016 yfitn,n sonuna l';adar

PERSO
KURUM

an aqafrdaki iqlemler yaprlmrqtrr.

e Grda Tarrm ve Hayvancrhk Bak{nhfir arasrnda Tar-
Komisyonu Kurulmuqtur. Komi$yon gahqmalarrnda
olarak; 02.02.2016 tarihinde, Bakanhk adrna Grda
Faruk qELiK ve yetkili sendik{ adrna TOq BiR-
AYA tarafindan imzalanan pro{okol ile TAR-GEL
rojesini Yeniden De$erlendirme K{misyonu'nca ahnan

Lda TAR-GEL Projesi kapsamrnda, koylerde srizlergmeli
:kte iken, 632 sayir KHK ve 649$ sayrh Kanunl;z,4lB
rihendis ve Veteriner Hekimlerin.231812015 tariLh ve

a w.il
I



Bakanlrk Makamrnrn "Tar-Gel Gdrev
'ar-Gel Projesi Kapsammda Gdrev Y

Iur eki yiiriirliikten kaldrrrlmrqttr.

0410612013 tarihli ve 11.45-2161 sayrh

) 1811212014 tarih ve MEV-2011-129-
qkilatr Gorev Yonergesinde yer alan 12'

) 2510312016 tarih ve 29664 sayit
tg TaSra Teqkilatt Personetlinin

{iqik Yapilmasma Dair Yonetme:lik"

tede yayrmlanan, ooGtda TanrnL ve

[igtirme ve Atanmalanna iliqkin Y

li ile ilgili olan;

"Kurum igi naklen atamaya iliqkin
i yiirtirliikten kaldrrrlmrgtrr.

"Aile birli[i mazeretine baph yerr de[i

d" bendi de[iqtirildi) 66e" bendi, yiirii

l8l20l5 tarih ve 29454 sayrlt Resmi
tzmet Kollarrna Ydnelik Mali ve Sosy

m Toplu Sdzlegme" metninin Ikinci
:yal Gtivenlik Kurumu BaSkanlQr
vlilerinden kimlerin hangi Sartl

arl andtr il ac a{t hus usu y enide n al e ler I
yal Giivenlik Kurumu nezdinde gah

omisyon kapsamrnda Grda Tanm ve
ektedir.

3- l8l20l5 tarih ve 29454 sayrlt Resmi
rzmel Kollarrna Yonelik Mali ve Sosy
nem Toplu Sozleqme" metninin ikinci
uma giinleri 6{le tatilinin ibadet htir
lryma yapilacakttr. " hiikmiine islinade
29587 sayrh Resmi Gazete'de yzLytm

4- 16 ve2017 Yrl larrnr Kapsavan 3.
oluna Iliqkin Toplu Sozleqme baqhkh
rda Tanm ve Hayvancrhk BakanhSr
ilebilmesi, yrlhk izinlerin diiEtilm
gulanmastna iligkin Destek Hizrnetle
akamr tarafindan onaylanan 25101120
izmetleri Dairesi Baqkanltpt'ntn 1
lunan tiim birimlere gdnderilmiqtir.

) DAHA
ENiDEN

oxcnri xunuM i
DEGERLEI\DiRiL

URULUNA SEVKEDIL,M
ALEPLER:

1) Qahganlann yrlhk izinlerini kul
milli bayram girnlerinin yrlhk izinden

Talep hakkrnda mevzuat d
rsoneli Danrqma Kuruluna sevk edil

2\ 231812015 tarih ve 294!>4 sa
neline ve Hizmet Kollanna Ydnelik:P(- 6n

'untmf' konulu, 17.0:1.2013 tarihli ve 91 sayrlt Oluru ve
n Personelin Gdrev, ve Sorumluluklon" nr belirleven

'ar-Gel 
Genelgesi" yiiriirliikten kaldrnlmtqtrr.

5 sayrh Grda Tanm ve Hayvancthk Bakanhlr Tagra

nci maddesi yiirtirliikten kaldrrrlmrgtrr.
i Gazetede yaytmlanan, "GIda Tartm ve Hayvamcilft
'er 

De{istirme ve Atanmalarma iliskin YOnetmelikte

iimleri ile l2l08l'2009 tarih ve 21317 sayrh llesmi
yvancrhk Bakanhfr Tagra Teqkilatt Personelinin Yer

ik" te yer alan hiikiimlerden, TAR-GEL Proj,osi ve

14'tincii maddesinin "l inci fikrastntn ([)

kligi" baghkh 17'inctmaddesinin 6( 3 iincii fikr:lsrnrn

kten kaldrrrlmrqtrr.

Yavrmlanan'''Kamu Gorevlilerinin Geneli.ne ve
Haklara Iligkin 2016 ve 2017 Yilannt Kapsayan 3.

rslm - Birinci Bdltimti'nrin 38'inci maddesinde yer alan
'ilnyesinde oluSturulacak komisyon taraftndan kamu

a ve stireyle "/iili 
hizmet suresi zammmdan

'rilecektir. " hukmti gere[ince;
baglamrq ve Komisyonlar olugturulmugtur. z\ynca

ayvancrhk Bakanhfr'nda da gerekli gahgmalar devam

tede Yayrmlanan "Kamu Gorevlilerinin Geneliine ve
I Haklara iligkin 2016 ve 2017 Ylllannt Kapsa')Fan 3.
lslm - Birinci Boliimti'ntin 40'tnct maddesinde yer alan
iyetini engellemeyecek Sekilde duzenlenmesine yonelik

,2016ll  sayrh Baqbakanhk Genelgesi 08l0l l20l( i  tarih
l$tlr.

Toplu Sozleqme metninin Tanm ve Ormancthk Flizmet
rzinci Bolrimiinde yer alan (5, 16 ve lB' inci maddeleri)

nda uygulanan Uretimi Tegvik Priminden fttragat
mesi hususlarr ile Koruyucu Grda Yardtmtntn
Dairesi Baqkanh[r tarafindan haztrlanan ve Miisteqarhk
6 tarih ve 729 sayrh talimat yaztsr Ayrrca Destek
16 tarih ve 1431 sayrh yaziran Dcjner Sermaye iglr:tmesi

ARi
REK

KURULLARINDA GORU$ULEII VE
KAMU PERSONELi DAI\I|$MA
ginlixlE KARAR VERILENINE

rrken, resmi tatil olan cumartesi, pazar giinleri ile dini
yrlmamast; Talep edildi.
nlemesi yaprlmasr gerektifiinden, konunun Kamu

ine karar verildi.

Resmi Gazetede Yaytmlanan "Kamu Gorevlilerinin
2016 ve 2017 Yrllannri ve Sosyal $aklara lligkin

u,h



yan 3. Ddnem Toplu Sdzlegme"
inci maddesinde yer alan "Soqtal

'yon turafrndun kamu ghrevlilerin
yurarlandrnlaca{t hus usu

inde kurulan komisyonlarda Grda
rsonelin Fiili Hizmet Siiresi Z
uglandrrrlmasr, Talep edildi.

Talep igerifi ile ilgili gahqma
riitiilmekte olup, bu konuda Bakanh

3) 657 sayrh DMK eki bir sayrl
zmetler, Sa[hk Hizmetler. Genel idare

rgesi bulunan Lisans mezunu tiim
zmetler srrufinda yer alan ve idareci
n 3600'e ytkseltilmesi, yukanda sayrl

kademeli olarak ek gdsterge artrqm
alan personelin ek gosterge almasr igin

lunulmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili PERGEM ve Strat
inde yaprlan gahgmalann devam

ruluna sevk edilmesine karar verildi.
4) Kamu gahganlarrnrn kendileri

yenelerinde ahnmakta olan katkr pa
rlerinden katrhm payr ahnmasr uygula

Talep ile ilgili mevzuat rlefiqi
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine kara

5) Salhk Hizmetlerinin Sosyal Gii
akla). Kamu Gorevlileri stindelik v

rlmrq haklann korunmasr ilkesiyle
zenlenmesine iligkin Anayasal ytikti

lerinin SGK' ya devriyle birlikte
erinin odenmesinde Sa[hk U1,g
u hiikiimlerinin uygulanmaslna d

lunulmasr; Talep edildi.

Talep
rqmalarrn

ile ilgili olarak
yaprlmasrna ve

rar verildi.

6) Kamu gorevlilerinin bordr:olarr
hil) sosyal giivenlik primi kesintisi y

nrn ytikseltilmesi; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defii;i
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine kara

7) Giyim yardrmlanrun smrf ayn
iqletilerek giiniin qaftlanna uygun b
rlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda mevzuat de[iEi
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine kara

8) rki
iqikliIine

yrlhk onlisans ve dtirl yrl
serek kalmadan odenen Te

M
G

kat Metninin ooFili Hizmet stiresi zilmmr" bashkh
lik K ur uma B aS kanl$t b iiny es inde o lust ur utl.acak

kimlerin hangi qartlarda ve siireyle Jiili hizmet silresi
n de{erlendirilecektir," hiikmti gere[ince SGK

Tanm ve Hayvancrhk Bakanhfir' nda gdrev )rapan
rndan faydalanmasr gahqmalarrnrn krsa siirede

r SGK ve Devlet Personel Baqkanh[r nezclinde
zca verilen destefin devamrna karar verildi.

ek gosterge cetvelinde dtizenleme yaprlarak Teknik
izmetler Srnrflannda yer alan ve 3600'tin altrn<la ek
onelin ek gostergelerinde artrg yaprlmasr, Genel idare
larrnda bulunanlar ile Hukuk Miigavirleri ve Avulcatlar
srnrflarda yer alan trim personelin egitim durumlanna
faydalandrnlmasr, aynca Yardtmcr Hizmetler Srnrfinda
Bakanhfrmrzca ilgili Bakanhklar nezdinde giriqimlerde

i Geliqtirme Bagkanhfr tarafindan Maliye Bakarnhfr
tirilmesine ve konunun Kamu Personeli Danrqma

ve bakmakla yiikiimlii olduklarr
larr ile tedavide gerekli olan ilag,

aile bireylerinin
ortez ve protez

ndan vazgegilmesi; Talep edildi.

igi tingtiriildii[iinden, konunun Kamu Personeli
verildi.

nlik Kurumu'na devriyle (ve Genel Sa$hk Sigortahsr
yle zararla kargr kargrya brrakrlmrgtrr. Bu durum

kamu gorevlilerinin hak ve yiiktimltili.iklerinin kanunla
hiltikle de ba[daqrr de[ildir. Bu nedenle, saghk
kamu gcirevlilerinin tedavi yolluklan ile refakatgi
Tebli[i htiktimlerinin delil de 6245 sayrh Harcrrah

vam edilmesi ydniinde SGK nezdinde giriqimlerde

Strateji Gel rme Baqkanhfr tarafindan SGK nezdinde gerekli
sevk edilmresinekonunun mu Personeli Danrsma Kuruluna

a yer alan gelir kalemlerinin tamamtndan (ek iirleme
larak, emeklilik soffasl emekli ikramiyeleri ile ernekli

igi iingiiriildiifiinden, konunun Kamu Personeli
verildi.

r yaprlmaksrzm tiim gahqanlan kapsayacak gekilde
r seviyeye grkarttlmasr igin gerekli diizenlemi:lerin

i[i iingiiriildiiIiinden, konunun Kamu Personeli
verildi.

k fakiilte mezunu l.eknisyen ve teknikerlerin uLnvan
ker veya Miihendis.rnaaglan ddemelerinde uygulandr[r

D${  r t



kli ile, selTar giirev, arazi tazmin
prlmasr;Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat depiqikl
rqma Kuruluna sevk edilmesine ka

9) Grda Tanm ve Hayvancrhk B
ndeki gahqanlann a[rr stres ve yofun
hqan personelin tamamlnln ruh ve

p kontroli.inden gegirilmesi ve bunun

Talep ile ilgili tiim kurumlarr i
unun Kamu Personeli Danr$ma Ku

10) (Aynr aragla aynr gdreve grkan
hk Teknikeri/Teknisveni ve Sofor a

acryla) Seyyar giirev yollufu ve A
na uygun qekilde gdrev yapan

ep edildi.
Talep ile ilgili mevzuat degiq

nlgma Kuruluna sevk edilmesine ka

ll) 375 ve 666 sayrh Kanr"rn Hti
irilen gahqanlara unvan bazrnda veri

ifade edilen "egit iqe egit ticret" ilk
kolumuzda gahqan teknik hizme

alan Kimyagerler, Biyologlar, Eikono
rk Teknikerleri-Teknisvenleri. Genel
alan (Sivil Savunma Uzmanr, U
meni, VHKI, $ef, Hizmetli, Tekni
vhpa ufiramrgtrr.

- Biyologlar, Kimyagerler, Ek
lan goz oni.inde bulundurularak e

kseltilmesi,
- Ziraat ve Veteriner Sa[hk'fekni

666 sayrh KHK ile yaprlan chizen
lanndaki maa$ farklarr gok ciddi o
lundurularak, ttim Teknikerler ve -feknis

- Ilge Mtidiirti, $ube Mtidtiri.i, M
ari Hizmetler Srnrfinda ver ala.n tiim

lin ek iideme oranlarmrn arttrrr

Talep haklanda Kanuni d
rsoneli Danr$ma Kuruluna sevk edi

12) $ube Mtidiirii, Ilge Mi.idiirii, M
ilmesi ve sdz konusu nersonelin ozel

Talep hakkrnda Kanuni dtizenle
nlgma Kuruluna sevk edilmesine ka

13) Avukat, Hukuk Miigaviri,
nmasr: Talep edildi.

Talep hakkrnda Kanuni diizen
nlsma Kuruluna sevk edilmesine ka

tr iidemelerinde de maa$a esas unvandan iideme

yaprlmasr gerekti[inden, konunun Kamu Persioneli
verildi.

Ir[r'nrn artan iq ytiktnden dolayr zaman zaman kurum
k nedeniyle; Bakanhk Merkez ve Taqra Teqkilatrnda

saflr[r yontinden yrlda en az bir kez, tam kap,5ap11

[h bir yetki olarak tanrmlanmasr; Talep edildi.

ne alacak gekilde kanuni diizenleme gerektifiirnden,
luna sevk edilmesine karar verildi.

Miihendisi, Veteriner Hekim, Ziraat ve Vet,eriner
rnda ortaya grkan aynmcrh[rn odadan kaldrrrlmasr
Tazminatrnrn, srnrf ve unvan ayrrmr yaprlmLadan
aruziye grkan tiim personele ayhk olarak Odenmesi;

igi iingiiriildii$iinden, konunun Kamu Personeli
verildi.

iinde Kararnamele:de yaprlan diizenlemelerle hLayata
ek tideme oran ve miktarlarr. diizenlemenin amacr

iyle ortiiqmeyen sorruglan do[urmuqtur. Bu kapsamda
ile sa$rk ve yardrmcr sa$rk hizrnetleri srnrflannda

istler, istatistikgiler, Tekniker, Teknisyenler, Vet,oriner
dari Hizmetler ve Yardrmcr Hizrnetler Srnrflarrnda

yardrmcrlarr, Aynlyat Saymanr, Memur, Bilgi.sayar
Yrd... v.b.) memurlar Ek Odeme di.izenlemelerrinde

er, istatistikgilerin ek iideme oranlannrn da e:[itim
li unvan sayrlabilecek mtihendis ek odeme oranlna

r ve Teknisyenleri ile difer Tekniker ve Teknisyenlerin
me sonucunda Mtihendis ve Veteriner Hekimler ile

Iara ulagmrqtrr. \zlevcut ilcret arahfr goz Oniinde
enlerin ek iideme oranlarrnrn yiikseltilmesi;
iir, Mtidiir Yardrmcrsr unvanrnda gahqanlar
nersonel ile Yardrmcr Hizmetler Srnrfinda

ve (lenel
yer alan

r; Talep edildi.

nleme yaprlmasr gerektifinden, konunun l(amu
ine karar verildi.

, Mtidrir Yardrmcrsr iinvanlt personele temsil tazr:ninatt
et tazmtnatlarrnda artr g yap rlmasr ; Tal ep edildi.

e yapilmasr gerektifindeno konunun Kamu Persioneli
verildi.

Uzmant un'vanlannrn kariyer meslek srnrfina

yaprlmasr
verildi.

gerekti$inden

I!ryt{^
. konunun Kamu Persroneli



14) Bakanhkta en dtiqtik maaq alan
n (Hizmetli, Teknisyen Yardrncrsr..

zmetler Srrufina ahnmasr icin Malive
ildi.

Talep ile ilgili Kanuni dtizenl
n4ma Kuruluna sevk edilmesine kar

15) Mimar, miihendis gibi teknik
inatrndan daha gok personelin isti

rumlulu$u olan ti.im personele hizmet st
nusunda gerekli girigimlerde bulunul

Talep ile ilgili Strateji Geliqtirme
prlan gahgmalarrn devam ettirilmesi
k edilmesine karar verildi.

16) Memurlara uygulanan Derece
yle gahgrrken ve emeklilik sonrasl
lemenin yaprlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda mevzuat d
nrqma Kuruluna sevk edilmesine

17) Bakanhk Merkez ve Tasra T
emlerinde engellilik oranlanna gore 5 ile

Talep ile ilgili mevzuat de[iqikli
ruluna sevk edilmesine karar verildi.

18) Kendileri veya bakmakla ytiktimlti
avi siirecinde olan gahganlarrno Srra

re (5 yrldan sonra) 3 yrla kadar ilave yap

Talep ile ilgili mevzuat defiqikl
ruluna sevk edilmesine karar verildi.

19) Bakanhk E[itim Yayrm ve Yay
varunda gahqan personelin Teknik Hi

Talep ile ilgili mevzuat defiqikli
ruluna sevk edilmesine karar verildi.

20) Kamuda gorev yapan Memur ve
yramlarda birer tam maag ikramiye veril

Talep ile ilgili Mevzuat defigiklif
sevk edilmesine karar verildi.
21) Memurlara uygulanan il bazh

ymakam ve Valilerin atanma iqlemleri
narak 81 il ve bu illere ba[h ttim ilgel

gelir ve di$er yerlegim yerlerine
te alrnarak, il ve ilgelerrmrzin tamam

lgesine aynlmasr,
Her hizmet bolgesinde 657 sayrh D

bolge lazminal'r verilmesi talep edildi;
"Orne{in taleple ilgili di)

ere gi)re EIau! ilinin 2. bdlgeye dah

srruflan olan, Yardrmcr Hizmetler srrufinda grirev
v.b. gibi) tiim personelin, srnavsrz olarak Genel idari

r[r nezdinde gerekli girigimlerde bulunulmasr; Talep

yaprlmasr gerekti[inden, konunun Kamu Persioneli
verildi.

neltn o/o 10'luk bir krsmrna verilen biiyi.ik proje
etmesi amauyla, proje kapsamrnda gahgan ve

fr ayrrmr yaprlmaksrzrn btiytik proje tazminatr odermesi

airesi Baqkanhfrmrzca Maliye Bakanhfr nezrlinde
ve konunun Kamu Personeli Danrqma Kumluna

ademe Sisteminin revize edilerek, maa$ ve iicretler
stiresi)' in one grkacalr yeni birKrdem (hizmet

iingiiriildtiSiinden, konunun Kamu Personeli
verildi.

kilatrnda gahqan engelli gahqanlara lojman tahsisi
10 puan fazladan verilmesi; Talep edildi.

gerekti[inden, konunun Kamu Fersoneli DanLrqma

lduklarr kimselerderr engelli veya siirekli hastahk ve
rapor1arrnaahsisli loimanlarda oturma stirelerine sa[hk

masr; Talep edildi.

gerektifinden, konunun Kamu Personeli Dant$ma

lar Dairesi Bagkanh[rnda GiH Srnrfinda Matbaacr

Personeli Dan,rgma

ler srnrfina almmasr; Talep edildi.

gerektifinden, konunun Kamu

zleqmeli Personele, efitim donemi bagrndave Dini
esi; Talep edildi.

gerektifinden Kamu Personeli Danrqma Kuruluna

izmet bdlgesi belirlenmesi sisteminden vazgegllerek
oldu[u gibi Kalkrnma Bakanhpr ve TUIK verileri baz

refah diizeyi, ulagtm, gayri safi iiretim, fert baqrna
khk, yagam kalitesi gibi bilimsel-objektif kriterler

geliqmiqlik dizeyr ve gahgma gartlanna gore 10 hiizmet

'na tabii olarak gah$an btitlin memurlara en az 100 t'

6
yapilfuPnda; yukanda saytlan bilimsel-ob"iekty

oldugunufarz edeliyn Yine Elau{'a ba{h Alaca,kuya

) N , $ f



in 10. billgede oldu{unu vurs
ura gdre Alacakaya ilgesinde

talya ilinin 1. bdlgeye dahil oltlu{unu
bdlgede oldu{unu varsayarsak, A

do{muS ilgesinde galqan memur 600
Talebin hayata gegmesi halinde til

rlmalarr dnlenmis olacak. hicbir
zmadan, bilimsel yonetimin gereli o
brmanslarrnrn artmasr saElanacaktrr.

inin etkinligi ve verimlili[i a
mize edilecektir.

Tafep Bakanhfrmruca da uygun
rekti[inden, Kamu Personeli Danrgm

22) Bakanhfirmrzda az saytda var ola
rnlmasr. Ayrrca Bakanh[rmrz biiny

rsonelin enstitiilerden iiniversitelere s
rsonel ihtiyacr ortay a grkmaktadrr.

Enstitiilerde gahqan konu
prlarak; Bakanhfrmrz merkez ve tagra
riyer uzmanhfr kadrolarrnrn tahsis edil

Taleple ilgili mevzuat de[iqikl
n4ma Kuruluna sevk edilmesine ka

23) Teknik Hizmetler Srnrfinda yer
razi Tazminatr (Ek Tazminat) cidemele

kgrn asli gorevleri igerisinde yer
in krsrtlama getiren "Kapalt Alano' stnt

Talep ile ilgili mevzuat defiiqikli
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine ka

24) Bakanhkta gcirev yapan Sosyolo
tazmtnat oranlannda " 2006110344 savr

prlarak artrg yaprlmasr; Talep edildi.
Talep ile ilgili mevzuat de$iqikli

nr$ma Kuruluna sevk edilmesine ka

25) Bakanhk merkez ve tagra tegki
rev yapan, sdzlegmeli personelin 4/A

Talep ile ilgili mevzuat degiiqikli
nryma Kuruluna sevk edilmesine kar

26) Bakanhk E[itim Yayrm ve Yayr
knik Personel olarak istihdam edilmekt

unun 4/A kadrosuna gegirilen ve GIH
ik Hizmetler srnrfina almmast; Talep

Talep ile ilgili mevzuat defiigikli
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine ka

27) Memurlar igin; genel blitge
naklen gegiqlerinde, agrktan ata

istifa sonrasr atamalar iginoh2 konten

Talep ile ilgili mevzuat de$iqi
nr$ma Kuruluna sevk edilmesine ka

t''- 6.

k Elau! merkezcle Qillr$an herhangi bir unvanh
memur 800 E daha fazla mqag alacaktr. Ayru Se*ilde

edelim. Yine Antalya'ya ba{h Giinclo{maS ilgesinin
merkezde galryan herhangi bir unvanh memura gdre
daha fazlu mua; alttcaktv."

emiz genelinde bazr il ve co[rafi bcilgelerde pelsonel
olmaksrzrn qahqanlann moral ve motivasyonlannt

rak ilcret unsuru kullanrlmak suretiyle gahganlann
yrrca bu uygulama sayesinde idarece sunulan kamu
gibi, kamu hizmetlerinde amaglanan kamu yaran da

gtiriilmiiq olup; konuyla ilgili mevzuat de$igikli[i
Kuruluna sevk edilrnesine karar verildi.
Grda Tanm ve Hayvancrltk Uzmant Kadro saytlanntn

inde enstitiilerde gtirev yapan, doktorastnt yapmt$
iqinden dolayr araqtuma enstitiilerinin konu u:zmanl

r doktorah personelin ozli.ik haklarrnda iyileqtirmeler
Araqtrrma Uzmanr ...v.b. gibi)luqlarrna (Tanmsal

i, Talep edildi.

yaprlmasr gerektifinden, konunun Kamu Personeli
r verildi.
alan personele agrk alan gorevlendirmelerinde orJenen
inde; ozellikle iilkemiz rgin buyiik 6nem arz ed'en ve
n "Grda Denetim" faaliyetlerinde gorev yapan personel

aslnln kaldrnlmasiL; Talep edildi.
yaprlmasr gerekti[inden, konunun Kamu Personeli

r veri ldi.

Ekonomist ve Ev likonomistleri' nin Ozel Hizmet ve
Bakanlar Kurulu Karannda ilgili cetvellerde de[igiklik

yaprlmasr gerekti[inden, konunun Kamu Personeli
verildi.

rnda, 657 sayrh
rosuna atanmasl

Kanunun 4/B (sozleqmeli) stattistinde
igin KPDK' na teklifte bulunulmasr;

yapilmasr gerekti[inden, konunun Kamu Pensoneli
r verildi.

lar Dairesi Bagkanh[pnda gegitli unvanlarda Sozlegmeli
iken, 632 sayrh KHli ve 6495 sayrh Kanunla 657 sayrh
Srnrfinda lJzman unvaruna atamalan yaprlan pers,tnelin
i ldi.

i yaprlmasr gerektiflinden, konunun Kamu Personeli
r verildi.
yiik getirmeyen ayru veya emsal unvanlann kulumlar

mevcut durumda var olan kadro saytlanrun afitrtlmast

srrurlamastnrn kaldrnlmasr; Talep edildi.

yaprlmasr gerektifiinden, konunun Kamu Personeli'{'"-4



1) a) Bakanhk merkez ve tagra tegk
($ube Mildtiril, Sivil Savunma
otanma ve YH Smtftndan GiH s
Srnavr yaprlmasr;
b) Bakanhk merkez ve taqra teq

2016 yrh igerisinde Unvan

Talep edilen srnavlarla ilgili PER
rar verildi.

2) 2015 yrh Kamu Gorevlileri T
ine tabi olarak tam zamanh cal

rilmesine iliqkin gahgma yaprlmasr ka
Sdz konusu gahqma si.ireci sonugl

- Uretimi Teqvik Primi bulunan b
nmesi

- 4lC' li personele, Giyim yardrmla
- 4/C' li personelin yrlhk izin sUrele
- 4lC' li personelin, ek <ideme oran
Siiz konusu talepte belirtilen

nunun Kamu Personeli Danrsma Ku

3) Bakanhgrmtz Merkez birimlerince
anlacak yasal dtizenlemelerde, gahganl
okratik ve katrhmcr vonetim anlavr
Iarda haztlanan yasal diizenlemelerde

Talep hakkrnda, Personel ile i
ikanrn v az;lt giirii giiniin ahnm asrna

4) 5996 sayrh Kanun yi.irtirltifie gi
iliEi Kursu" na katrlarak "Grda

knisyen ve Teknikerleri ile 2 yrlhk gr
rdrmcrsr/ Yardrmcr Denetim Elemanr un

Talep hakkrnda, Grda Kontro
prlmasrna, mevzuat defiqiklifi gere
ruluna sevk edilmesine karar verildi.

5) Grda denetim hizmetlerini ifa eden
A,B. iilkelerinde oldu[u gibi "Grda

hqma yaprlmasr; Talep edildi.

Talep hakkrnda, Grda Kontro
prlmasrna, gerekirse ilgili kurumlar
prlmasrna karar verildi.

6) Grda, Tanm ve Hayvancrhk Ilakanl
Harita Miihendisi, Peyzaj Mimarr ola

tki ve sorumluluklanmn belirlenmesi; T

Talep hakkrnda, ilgili
rildi.

,')

/  ,J#
f
t

birimleri

,d*

C) TALEPLER
latr personeli igin gorevde yiikselmeye tabi
maru, $ef, Sayman, Ayniyat Saymant....vb.

ftna gegi$; 2016 yrh igerisinde Gtirevde

personeli igin unvan defiqiklifiine tabi kadro.larda;
li[i Srnavr yaprlmasr; Talep edildi.

EM tarafindan gerekli gahgmalann yaprlmasrna

plu Sozleqmesinde,kamuda 657 sayrh Kanunurr 4/C
sozlegmeli personel pozisyon.larrnagegici personelin

aldrnlmrqtrr.
lncaya kadar,

imlerde gahgan 4lC' li personele Uretimi Tegvik Primi

nrn emsali 4lA'hpersonel gibi verilmesi,
in arttrnlmasr,

nrn arttrrlmasr, Talep edildi.

ususlarla ilgili mevzuat defiqiklifi gerektifindeno
luna sevk edilmesine karar verildi.

merkez ve tagra gahganlarrnr ilgilendiren konularda
rn temsilcisi olan sendikalarrn da gdri.iqlerinin ahnmasr,

ilkesine uygun olaca[rndan, gahganlarr ilgilendiren
ndikalann da gortiglerinin ahnmasr; Talep edildi.

yaprlacak olan ttim mevzuat gahgmalarrnda yetkili
arar verildi.

once, Bakanhfrmrz tarafindan agrlan "Grda
netgili$ Belgesi" almrq Ziraat ve Veteriner Saghk

ile ilgili boliim mezunu personele Grda Kontroldr
nm verilmesi; Talep edildi.

Genel Miidiirlii[tnce
halinde konunun

kadrolarda
unvanlara
Yiikrielme

gerekli deferlendirmenin
Kamu Personeli Danrqma

nhk oersonelinin
lisi" uygulamasrna

Genel Miidiirlii$i
birlikte Protokol

gi.ivenli[inin sallanabilmesi igin
gegilmesi konusunda Bakanhkga

tarafindan deIerlendirmenin
yaprlmasr h,ususunda gahgma

[r Merkez ve Tagra tegkilatrnda gdrev yapanSosyolog
yaprlarak,gorev yapan gahganlann gdrev tarumrnrn

ep edildi.

katkrsryla gerekli gahqmalarrn yaprlmaslna karar



7\ Bakanh[rmrz Grda Kontrol ve
rdrmcrlanntn yaptrklan iqlemlerde,

lamalann veya numaralann (Kurum Si

Talep haklanda, Grda Kon
prlmasrna, mevzuat defiqikli[i
ruluna sevk edilmesine karar verildi.

8) Bakanhfrmrz taraftndan Genel M
vli olarak personel gonderilmektedir

" Miihendis. Veteriner Hekim v
Irqanlanmtztn gofunun bu haktan fa

lecek personel ile ilgili objektif kri
yurtdrqrnda gdrevlendirmelerinin

Talebin, ilgili birimlerin bilgisine s

9) Bakanhfrn Merkez ve Taqra
nh[tmtzrn birim ve mtidtrliik ayn
nhk memurlannrn faydalandrnlmas

rlikteligi" sa[lanmasr hususunda Bakanl

Talep ile ilgili o'MaliYe Bakan
prlmasr gerekti[inden; bu konuda
aliye Bakanhfr nezdinde gahqma yap

l0\ 2810711967 tarih ve 933 saYrlt
annca iCptttE Yonetim Kurulunun 29
eknik Yardrm Ydnetmeli[i" kaPsamt
pan ziraat mtihendislerine odeme yaptl

vleri Hakkrnda KHK ile I
lanmrqtrr.Yeni bir diizenleme yaptlm

Haziran 2012 tarlhinden itibaren clurdu
edilmesi ve yeni bir dtizenleme

rafindan baqlatrlan, Ekonomi Bakanh[
tice elde edilmesi; TaleP edildi'

Talep haklanda, Grda Kont
inde yaprlan gahgmalarrn devam

nunun Kamu Personeli Danrqma Ku

l1) Bakanltftmtz merkez ve taqra bi
sans, lisans, ytiksek lisans, doktora..') g
sterilmesi ve konuyla ilgili olarak bir
rlmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili mevzuat defiqikli
uruluna sevk edilmesine karar I'erildi

12) Grda, Tartm ve HaYvancrhk Il
leri iglemlerinden dolayr asli igleri

zere Bakanh}rmtza agrktan atama yoluy

Talep hakkrnda Bagbakanhk

iinde bulundurularak gerekli gahqm rrn yaprlmasrna karar verildi.

Denetim hizmetlerini yi.irtiten Grda Denetgi ve

tlikle eezar iglerrrlerde isim yerine kiqiye ozel

I Numarast...v.b. gibi) kullantlmast; Talep edildi'

Genel Miidiirliifiince
esi halinde konunun

gerekli de[erlendirmenin
Kamu Personeli Dantsma

r yaprlmakstztn, gartlan uyan .ve miiracaat eden tiim

amicryla "Lojman Tahsisi iqlemlerinde Uygulama

iirlUklerle ilgili geqilli gdrevler kapsamrnda yurtdl$lna
Bu gorevlendirmelerde geqitli haksrz uygulamalarrn

ya ihtiyaca binaen gorevlendirilecek di[er unvanlarda
lanabilmesi igin; Yurtdrqr giirevlendirmelerinde

getirilmesi, ilgili ttim gahganlanmtztn kademeli

lanmast; Talep edildr.

nulmasrna karar verildi.

egkilatrnda lojmanr olan birimlerin lojmanlanndan,

rmrzca gahqma yaprlmasr ; Talep edildi.

Kamu Konutlart Tahsis Ydnetmelifinde" defigiklik
rfrmrz Destek Ilizmetleri Dairesi Baqkanh$rnca

srna karar verildi.

krnma Planlanrun tlygulanmast Esaslanna Dair karar

512001 tarihli toplanttsmda grkarrlmasma karar verilen

Zfu ar Kar antina Mi.id iirliikl erinde inspektor o I arak go rev

taydr. 637 Sayrh Ekonomi Bakanh$rnrn Teqkilat ve
Geliqtirme Ettit Merkezi Ekonomi Bakanhfr'na

[r gerekge gosterilerek iCpttlE, Teknik Yardrm odemesi

lmug bulunmaktadrr. iCptvlp teknik yardrmt odemesine

yaprlmak izere, Grda ve Kontrol Genel Miidiirlii$i

ile goriiqmelerin devam ettirilerek en ktsa stirede bir

Genel Miidiirliilii tarafindan Ekonomi Bakanhft

ettirilmesine ve mevzuat defigiklifii gerektifinden

luna sevk edilmesine karar verildi.

lerinde orgiin ofretimle herhangi bir iist o[renimi (on

kte olan personele, ders saatlerinde mesaide kolayhk

ge veya tamim yayrnlanmasr igin gerekli gahqmalann

gerektifiinden, konunun Kamu Personeli Danrqma

ilge Mtidiirliiklerinde gahqan personelin destekleme

i yapamaz hale geldiklerinden, G.l.H smtfinda gahqmak
personel altnmast; TaleP edildi.

rafindan Bakanhfrmrza tahsis edilen kadrolar giiz



13) Grda Tanm ve Hayvancrhk Bakan
is hizmeti uygulamastntn, Bakanhfirn

r[r Merkez Tegkilatr igin i;e gidig-geliqlerde uygulanan
m taqra teqkilatrndaki birimlerde qahqan personel igin

uygulanmasr; Talep edildi.

Talep ile ilgili, Bakanh[rmrz Des Hizmetleri Dairesi Baqkanhfrnca Maliye Bakanh[r

hqmalann yaprlmasrna karar verildi.Ulagtrrma Bakanhfr nezdinde gerekli

L4) 12.02.2015 tarih ve29265 sayir smi Gazetede yayrmlanan Grda Tanm ve Hayvanctltk

h[r Gorevde Yiikselme ve Unvan iqikli[i Yonetmelifi ile ilgili olarak;
- Ydnetmeligin T.maddesinde zi

rsal Kalkrnma ve Orgtitlenme $ube iidi.irlii[ii, Koordinasyon ve Tartmsal Veriler $ube
iirltigi, idari ve Mali iqler $ube M iirliiklerine atanabilmek igin; ilgili madde fikralarrnda

bir biiltimden mezun olanlann Srnava girebilnne ve

rekli gahqmalarrn yaprlmastna karar vprildi.

l5) Bakanlk merkez ve ta$ra teqkilaltrnda gdrev yapan Veteriner Hekimlerin, her yrl Diyanet

eri Bagkanllr tarafindan organize edilen Hac .Organizasyonlannda, 
iilkemiz adma

revlendirilebilmeleri igin; TOQ BiR-Sq,N'in Diyanet igleri Baqkanhlr ve Drqigleri Bakanlt[t

zdinde yapml; oldufu giriqimlerirre desiek olmak izere, Grda Tarrm ve Hayvancrhk Bakanhfr

:afindan aa Uaya Diyanet iqleri Bagkan[rfr olmak izere, ilgili kurumlar nezdinde giriqimlerde

Llunulmasr; Talep edildi.

Edindirme $ube Mi.idi.irlti[iine at
kbfretim kurumlarrnrn en az 4 rlhk efitim veren biiliimlerinden mezun ohnak"

resinin eklenmesi; TaleP edildi.

Konuyla ilgili olarak, teknik birfmlerinde giirtiqiiniin ahnarak PERGEM tarafindan

Konu ite ilgili Diyanet iqleri Ba nlrfrndan, Bakanh[rmrua talep gelmesi halinde ilgili

rimlerce de[erlendirilmesine karar ve itdi.

16) Grda Tartm
retiyle Atanmalanna
zenlemeler yaptlmast,

ve Hayvancthk akanhfr Tagra Tegkilatr Personelinin Yer De[iqtirme

iliqkin Ycinet ikte aqafirda belirttifimiz konularda de[igiklik ve

rlan fakiilte ve biiliimler drgrnda baq
nmalart ile alakah belirsizlifin gide

- Yonetmeli[in 14
Donem Atamalan
dikkate almmast,

mesi igin Yonetmelikte gerekli de[igiklifin yaprlarak,
nabilmek igin aranan qartlarda yer aldr[r gibi '(

belirtilen zorunlu gahqma siirelerinin hesaplanmllstnda

tarihin defil de, alama iqlemlerinin yaprlacafr 1'arihin

Birimi Puanlan"run
idare Amirleri igin

halinde, talepte yer

bir diizenleme yaprlarak, Bakanhfa dofrudan bafh

e idari ve Mali iqler konulannda yetki ve sorumluluk

tinci.i maddesi
ilarunrn 1'aprldr

- Personelin Hizmet Puanlanrun saplanmastnda kullantlan "Hizmet
Kalkrnma Bakanhflrnrn Miilki
ikkate ahnabilir.

yeniden dtizenlenmesi bu balil
belirlemiq oldufu bdlge ve srnrf tasnifi

PERGEM tarafindan stiz konusu iinetmelikte defigiklik yaprlmast

lan hususlarrn dikkate ahnmastna ka r verildi.

rhk Bakanltfit'ntn Tegkilat ve Gorevler Hal<krndat7) 639 sayrh Grda Tanm ve Ha

anun Htikmi.inde Kararname' dc: yeni

ruluE mtidiirliikleri biinyesinde s
lenecek, gorev alanr ile gerekli krizmeeri sunacak olan, Teknik Miidiir Yardrmcrhfr har:icinde

inci bir idari Miidiir Yardrmcrhfr kad

Konu hakkrnda ilgili birimlerle

evam ettirilmesine karar verildi.

sunun ihdas edilmesi; Talep edildi.



18) 639 sayh Glda Tanm ve Halyvancrhk Bakanh[r'nrn Tegkilat ve Gorevler Hakkrnda
lanun Htikmiinde Karamame ile Bakagrhk Ana Hizmet birimlerinde var olan $ube lt4iidiini
.adrolarrnrn iglevsellifii kaldrnlmrptrr. Bg durum Bakanhk Anil Hizmet Birimlerinde gori.ilen ig ve
qlemler igin ciddi srkrntrlar olugturmaJ<ta, soz konusu uygulama aynl zamanda 3046 sayrh
]akanhklarrn Kurulug ve Gore,v Es@slan Hakkrnda Kanun' a da aykrn bir bigimde
riirdtiriilmektedir.

Bakanhk Ana Hizmet Birimlerilrde $ube Mtidiirlti$i gOrevinin idari bir birim olarak
,eniden dtizenlenmesi ve ihtiyag adedincq yeni kadro ihdas edilmesi; Talep edildi.

Teklife katrlmamakla birliktef Talep ile ilgili; 639 sayrh KHK'da deliiqiklik

lerektifinden Sendika teklifi olarak famu Personeli Danqma Kuruluna sevk edilmesine
(arar verildi.

19) Bakanltprmrz Merkez ve Tagfa Tegkilatlannda gorcv yapan Veteriner Safhk Teknikeri
ze Veteriner Sa[hk Teknisyenlerinin aldr]dan efitim do[rultusunda daha verimli gahqabilmelerinin
ia[lanmasr ve farkh zamanlarda yaprlan mevzuat de[igiklikleri ile krsrtlanan mesleki yetkilerinin
ade edilmesi amacr ile Veteriner Sa[hk Teknikeri ve Veterirrer Sa[hk Teknisyenlerinin rnesleki
zetkilerinin artrnlmasrnr sa[layacall mevluat dtizenlemelerinin yaptlmasr.

- Bakanhkga diizenlenen kursta b4ganh olan Veteriner fia[hk Teknikeri ve Veteriner Sa$hk
feknisyenlerine Suni Tohumlama, Enjqksiyon, Embriyo Transferi vb. mesleki uygulannalarda
regeri safihk hizmetlerindeki kadro hiyeiprgisi goz dniinde bu]lundurularak gerekli diizenlernelerin
/aprlmast; Talep edildi.

Konu hakkrnda ilgili Genel Milidiirliiklerce gerekli deferlendirmelerin yaptlmast ve
<onu hakkrnda mevzuat defigiklifi gefekti[inden Kamu I'ersoneli Dantqma Kuruluna sevk
:dilmesine karar verildi.

O\s^-'d fu
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Grda Tarlm ve HaYvancrhk Ba

rqekleqtirilen Kurum idari Kurul toplantl

rsoneli Danrgma Kurulunda gdrtiqtilme

rrum idari Kurulunca, Kurum taraftnc
prlan gahqmalar hakkrnda Yetkili Send

:imlerin uyanlmastna, kararlanrr Grd
;kilatrnrn tamamtna bir yazr ile bildiri

esine konulmasma, personelin gOrece

.yurulmasm a kar ar verilmi qtir.

GIDA TARIM VE
KURU

anhfr ile yetkili sendika TOQ BIR SEN ararsrnda

rnda, mevzuat defigiklifii gerektiren maddelerin I'amu

iizere ilgili kurumlara yaz:Jt olarak bildirilmesine,
.n yerine getirilmesi uygun goriilen maddelerle ilgili

ra TOQ BIR-SEN' e bilgi verilmesi hususunda ilgili
Tarrm ve Hayvancrhk Bakanhfir merkez ve taya

nesine, aynca Personel Genel Mtdtirlil[ii' ntin gg!

i qekilde kurum ilan panolanna asrlmak suretiyle

AYVANCILIK BAKAI\LIGI
iunni KURULU

GIDA TARIM VE HAYVANC
BAKANLTGT ENTXA

LIK YETKiLi SEXUIXA
TOq nin-sBx ADINA

n nxixCi
rsonel Genel Miidiirii

(Kurul Baskanr)

Giinay KAYA
Genel Baqkant

Kurul Baskan Yardlmctst)

Aylin POLAT
Hukuk Mtisaviri

t / r
\Itiseyin BzrUnx

Gen\Baqk{n Yardrmcq

^{

H]rt-an ERGUN
Destek Hizmetleri Dairesi Bagkan /ekili

ih Do


