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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI KURUM İDARİ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI 
 

 

TOPLANTI TARİHİ : 30 Nisan 2019 

TOPLANTI SAATİ : 14.00 

TOPLANTI YERİ : Genelkurmay Başkanlığı Anafartalar Salonu 

 

 

KURUL BAŞKANI : Tuğgeneral Altan ER (Per.İşl.D.Bşk.) 

ÜYE   : Personel Albay Recep FİNAL (Svl.Me. ve İşçiler Ş.Md.) 

ÜYE    : Av.A.Zeynep ZİNCİR 

 

ÜYE   : Tuncay CENGİZ (SAVDES-SEN Gn.Bşk.) 

ÜYE   : Mustafa KANAT (SAVDES-SEN Gn.Bşk.Vek.) 

ÜYE   : Fevzi Murat ER (SAVDES-SEN Gn.Bşk.Yrd.) 

ÜYE   : Yusuf PEHLİVAN (SAVDES-SEN Ankara 2 No’lu Şube Başkanı)  

 

 

 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 22’nci ve Toplu 

Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu 

Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin 

Yönetmelik’in 14’üncü maddeleri uyarınca Genelkurmay Başkanlığı Kurum İdari Kurulu 

Toplantısı, Genelkurmay Başkanlığı kurum yetkilileri ve yetkili sendika olan Savunma ve Güvenlik 

Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) temsilcilerinden yukarıda isimleri yazılı olanların 

katılımı ile 30 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00’da Anafartalar Salonu’nda yapılmıştır. 

 

08 KASIM 2018 TARİHİNDE YAPILAN KURUM İDARİ KURULU TOPLANTISINDA 

GÖRÜŞÜLEN HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

1. Katar TGK.lığı TMK'sında bulunan sivil memur kadrolarına da geçici görevli olarak 

görevlendirilmelerinin sağlanması. 

 

 SONUÇ: Katar TGK.lığında geçici olarak görev yapmak üzere 3 uzman, 2 VHKİ ve 1 

aşçı olmak üzere toplam 6 sivil memur kadrosu için başvurular alınmış, seçim aşamasındadır. 

Ayrıca kadro sayısının artırılması ile ilgili Harekât Başkanlığınca çalışma yürütülmektedir. 
 

2. Yurtdışı geçici görev için devlet memuru seçim aşamasında kullanılan seçim kriterlerinden 

olan takdir ve başarı belgesinin puan ve katsayılarının (bağlı birliklerde çalışan memurlara karşı 

haksız bir avantaj sağlanması) düşürülerek hizmet yılı karşılığı verilen puanın arttırılması.  

  

SONUÇ: Konuyla ilgili 12 Mart 2019 tarihinde MY 52-1 (C) Yurt Dışı Sürekli Görevler 

Yönergesinde değişiklik yapılarak, sivil memurların hizmet yılının hesabında kullanılan 

katsayı 0,1’den 0,15’e yükseltilmiştir. 

 

 3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında, ataması yapılan ve fiilen görevde 

bulunanlardan şartları uygun olan memurların sınıf ve unvan değişikliklerinin öğrenim durumuna 

göre yapılmasının sağlanması. 

 

 SONUÇ: Bahse konu mevzuat kapsamında 3 sivil memurun sınıf ve unvan değişiklikleri 

yapılarak atanmıştır. 
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4. Silah taşımasına izin verilen personel kapsamına Millî Savunma Bakanlığı, (Kara, Hava ve Deniz 

Kuv.K.lıkları dâhil), Genelkurmay Başkanlığında görevli devlet memurlarının da alınmasının 

sağlanması. 

 

 SONUÇ: Loj.Bşk.lığınca; TSK’nın sivil memur statüsündeki kadroları incelendiğinde 

kadroların silahlı görev yapmayı gerektirecek görev içermediği belirlenmiş, mevcut 

kanunlara göre sivil memur olarak görev yapan personelin 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun çerçevesinde silah edinmelerine yönelik bir 

kısıtlama bulunmadığı değerlendirilmektedir. MSB tarafından konuyla ilgili mevzuat 

değişiklik teklifi hazırlanmış, Genelkurmay Başkanlığına ve Kuvvet Komutanlıklarına görüşe 

sunulmuştur. Konu Millî Savunma Bakanlığınca değerlendirilecektir. 

 

5. Etiler Orduevi otoparkında 300 araçlık yer bulunmasına rağmen, astsubaylar bu otoparktan 

faydalanırken, Etlier Orduevinde görevli sivil memurlara ait araçlar bu otoparka alınmamaktadır. 

Bu mağduriyetin giderilerek, sivil memurlarında bu otoparktan faydalandırılması. 

  

 SONUÇ: Konuyla ilgili yer tahsisi yapılarak gerekli düzenleme yapılmıştır. 

 

6. Yer değiştirme, emekli ve atamalar nedeniyle boşalan kadrolara, personel yetersizliğinden dolayı 

yaşanan sıkıntının giderilmesi. 

 

 SONUÇ: Genelkurmay Başkanlığı kadrolarına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’ndaki 

sınırlamalara tabi olmadan atama yapılabilmesi maksadıyla KHK’da düzenleme yapılması 

maksadıyla değişiklik teklifi MSB’ye gönderilmiştir.  

 

7. Genelkurmay Başkanlığında yapılacak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının, 

eğitim düzeyi, kadro ve sınıflar arasında fırsat eşitliğini bozmayacak şekilde mümkün olan en kısa 

sürede yapılmasının sağlanması. 

 

 SONUÇ: Genelkurmay Başkanlığında görevli sivil memurlar için 20 Nisan 2019 tarihinde 

görevde yükselme sınavı yapılmıştır. Sınav faaliyeti halen devam etmektedir. 

 

8. Görevde yükselme vb. sınavlara ilişkin, yoruma mahal vermeyecek şekilde izin ve harcırahın 

verileceği net ve kesin bir ifade kullanılarak verilmesi hususunun sınavlara yönelik hazırlanacak 

emre dâhil edilmesinin sağlanması.  

 

 SONUÇ: Konuyla ilgili hassas davranılarak yapılan her sınav emrinde bu husus 

belirtilmektedir. Nitekim unvan değişikliği sınav uygulama emrinde de bu husus yer 

almaktadır. 

 

9. Genelkurmay Başkanlığında üç defa başarı belgesi almış devlet memurlarına üstün başarı 

belgesi ile birlikte para ödülünün ilgili mevzuat kapsamında verilmesinin sağlanması. 

 

 SONUÇ: Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı ile bağlı birliklerinde görev yapan sivil 

memurlara 657 sayılı Kanun’un 122’nci maddesi gereğince başarı belgesi verilmektedir. Üç 

defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilmesi, üstün başarı belgesi alanlara ilgili 

bakan tarafından en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %200’üne kadar 

ödül verilmesi hususları da aynı maddede yer almaktadır. Bu kapsamda, Genelkurmay 

Başkanlığında üstün başarı belgesi almaya hak kazanan; 2017 yılı için 17, 2018 yılı için 13, 

2019 yılı için 11 personelin isim listesi, nakdî ödülden faydalanabilmesi maksadıyla MSB'ye 

bildirilmiştir. 
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI EMRİNDE SİVİL MEMUR STATÜSÜNDE ÇALIŞAN 

PERSONELİN ÖZLÜK VE SOSYAL HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLGİLİ 

OLARAK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN GÜNDEMDE YER ALAN 

MADDELER 

 

 

MALİ HUSUSLARA İLİŞKİN TALEPLER 

 

1 

TALEP 

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, 

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil 

Devlet memurlarına da “Fiili Hizmet Süresi Zammı” verilmesine yönelik 

çalışmaların yeniden başlatılması amacıyla gerekli desteğin verilmesi. 

SONUÇ 

Millî Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli devlet 

memurlarının fiili hizmet süresi zammından faydalandırılması konusu 2019 

yılı içerisinde yeniden değerlendirilecektir. 

2 

TALEP 

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 

1’inci maddesinde yer alan “…Tayın bedelinin aylık tutarı o yılın Bütçe 

Kanununda gösterilen miktarı aşmamak üzere….” hükmünün iptal edilmesinin 

sağlanması amacıyla gerekli desteğin verilmesi. 

SONUÇ 

2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 

1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, 

(2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu 

bulunacak tutarı geçemez" ifadesinin 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe 

Kanunu'na bağlı K cetvelinde "TSK personeli hariç" olarak düzenlenmesi için 

30 Nisan 2018 tarihinde teklif yapılmıştır. Ancak kabul görmemiştir. 2020 yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifleri çalışmaları sırasında da teklifin 

yenilenmesi konusu değerlendirilecektir. 

3 

TALEP 

Teftiş veren (hesap sorumlusu, sayman, taşınır-taşınmaz mal sorumlusu vb.) 

ve/veya mali sorumluluğu bulunan işlerde (yapım, tedarik, ihale, ödeme vb.) görev 

yapan personelin mali sorumluluk zammının 5000 puan artırılması/verilmesi 

amacıyla gerekli desteğin verilmesi. 

 

SONUÇ 

Devlet memurlarının Yan Ödeme Kararnamesinde uygun bir oranda artış 

yapılması için çalışma yapılacaktır. 

 

4 

TALEP 

3795 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ile teknisyen unvanı alan personelin sınıf, 

kadro ve unvan değişikliğinin sağlanması amacıyla, Yardımcı Hizmetler Sınıfı 

tarafından yapılan iş ve işlemlerin yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında 

karşı karşıya kaldığımız hukuki mağduriyetin giderilmesi amacıyla, Yardımcı 

Hizmetler Sınıfına ait personele bir defaya mahsus, branşlarına/uzmanlık alanları 

ve öğrenim durumlarına uygun olarak öncelikle Teknik Hizmetler Sınıfına veya bu 

sınıfa uygun olmayanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi hususunda 

gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasının sağlanması. 

SONUÇ 

SONUÇ: 09 Aralık 2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve 

Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 

3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi 

Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 

mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, 

denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik 

öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara 

denk mülga okul mezunlarına teknisyen unvanı verilmesi sağlanmıştır.  
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 Bu kapsamda mesleki ve teknik ortaöğretim eğitim veren kurumlardan 

mezun olan aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilebilmeleri için; 

 

  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 43/B maddesi gereği ödenen 

ek gösterge cetvellerinde ve Yan Ödeme Kararnamesinde değişiklik 

yapılması, 

 

  b. Teknik Hizmetler Sınıfında aşçı unvanı kadrosunun bulunması, 

 

  c. Müteakiben, mevcut durumda Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev 

yapan aşçıların, teknik hizmetler sınıfında yer alan kadrolara atanabilmesi 

için Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet 

Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde gerekli eğitim şartını taşımaları 

halinde unvan değişikliği sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

 

5 

TALEP 

KKTC’de de görev yapan personelin “Ada Tazminatının” artırılması, bu kapsamda 

Tazminat oranı düşük olan personele, verilen tazminat tutarının yükseltilmesinin 

sağlanması amacıyla, 2002/3698 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında bulunan 

Tazminat Cetvelinin “B-MEMURLAR” başlığı altında belirtilen oranlar arasındaki 

farkın kaldırılarak, tüm Devlet memurlarına % 40 olarak verilmesinin sağlanması 

amacıyla gerekli desteğin verilmesi. 

SONUÇ 
Milli Savunma Bakanlığınca konuyla ilgili çalışma yürütülmekte olup, söz 

konusu çalışmaya olumlu görüş verilmiştir.  

6 

TALEP 

Mehteran Bölüğünde görevli sivil Devlet memurlarının Devlet Senfoni 

Orkestrasına benzer şekilde mali hakları ve ek göstergelerinin artırılması amacıyla, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Genelkurmay Başkanlığı Mehteran 

Bölüğü Sanatkarları” başlıklı Ek Geçici Madde 17’nci maddesine “Sanatkarların 

emeklilik kesenekleri bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek gösterge cetvelinde kadroları 

teknik hizmetler sınıfında yer alan mühendisler için öngörülen ek göstergelerden 

düşük olamaz.” ibaresinin eklenmesinin sağlanması. 

SONUÇ 
Mehteranların harcırahlarının artırılması konusunda mevzuat değişikliği 

hazırlanarak Millî Savunma Bakanlığına gönderilmiştir.  

7 

TALEP 

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında görev yapan sivil Devlet 

memurlarının, bilimsel, sosyal ve kültürel maksatlarla tahsis edilen salonların 

işletilmesinde mesai saatleri dışında yapılan görevlendirmelerde salonları 

kiralayan kurum ve kuruluşlarca ulaşım ve iaşe bedelleri ödenmekte iken, 2019 

söz konusu personele ulaşım ve iaşe bedelinin ödenmemesine yönelik emir 

verilmesi nedeniyle, MY 87-3 Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzeler Yönergesi 

kapsamında değerlendirilerek, söz konusu personelin yapacakları mesai dışı 

görevlerden dolayı alınması gereken ulaşım ve iaşe bedelinin ödenmesinin 

sağlanması. 

SONUÇ 
Konuyla ilgili Ocak 2019 tarihinden itibaren personel görevlendirmesi 

yapılmadığından talep konusuz kalmıştır. 
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İZİN VE ÖDÜL HUSUSLARINA İLİŞKİN TALEPLER 

1 

TALEP 

Devlet Personel Başkanlığı görüşleri doğrultusunda, sivil Devlet memurlarının 

hasta olan yakınına refakat etmesi için verilen muayene ve/veya tetkik ve 

tahlillerde geçen sürelerde izin verilmesi için gerekli kolaylığın sağlanması ve 

verilen izinlerin yıllık izin veya mazeret izinlerinden düşülmemesi konusunda 

uygulama emri yayımlanması (Milli Savunma Bakanlığınca 25 Şubat 2019 

tarihinde uygulama emri yayımlanmıştır.) 

SONUÇ Konuyla ilgili 05 Mart 2019 tarihinde uygulama emri yayımlanmıştır. 

2 

TALEP 

Sivil Devlet memuru personele yıllık izinlerinin o yıl içinde zorunlu olarak 

kullandırılmaya zorlanmaması ve ertesi yıla devredilmesi için dilekçe verilmesinin 

talep edilmemesi konusunda uygulama emri yayımlanması (Milli Savunma 

Bakanlığınca 11 Nisan 2019 tarihinde uygulama emri yayımlanmıştır.) 

SONUÇ 
Millî Savunma Bakanlığınca yayımlanan emrin idareye ulaşmasını müteakip 

değerlendirmeye alınacaktır. 

3 

TALEP 

Yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk 

gelen Ulusal Bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığınca idari izinli 

sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi, konusunda uygulama emri 

yayımlanması (Milli Savunma Bakanlığınca 07 Ocak 2019 tarihinde uygulama 

emri yayımlanmıştır.) 

SONUÇ Konuyla ilgili 07 Eylül 2018 tarihinde uygulama emri yayımlanmıştır. 

4 

 

TALEP 

Devlet memurlarının, kadroları ve sınıflarının dışında başka görevlerde 

çalıştırılmayacakları dikkate alınarak, bu kapsamda yapılmış olan geçici 

görevlendirmelerin iptal edilmesi ile yapılan görevlendirmelerin üst amirlerinin 

bilgisi dahilinde yapılmasının sağlanması. 

SONUÇ 

Kurum içi geçici görevlendirmelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin usul 

ve esasları belirleyen uygulama emrimiz 10 Nisan 2017 tarihinde 

yayımlanmıştır. Kurum içi geçici görevlendirmelerde bu emrin hassasiyetle 

yerine getirilmesi önem arz etmektedir. 

 

SOSYAL TESİSLERE VE CEP TELEFONU KULLANIMINA İLİŞKİN TALEPLER 

1 

TALEP 

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet 

memurlarının ve emeklilerinin, İstanbul-Çamlıca ve Ankara-Lodumlu Özel 

Bakım Merkezlerinden faydalandırılmasının sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta 

düzenleme yapılmasının sağlanması. 

SONUÇ 

Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Bakım Merkezlerinden “Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde kadrolarında görevli 657 sayılı Kanuna tabi Devlet 

memurlarının aile fertleri ile bunların emeklilerinin kendisi ve aile 

fertlerinin faydalanmalarına ilişkin olarak hazırlanan Kanun ve Kanun 
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Hükmünde Kararname Tasarıları 2016 ve 2017 yıllarında dört defa Milli 

Savunma Bakanlığında gönderildiği bildirilmiştir. Yeni teşkilat yapılanması 

kapsamında konunun Millî Savunma Bakanlığınca incelenmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. 

2 

TALEP 

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet 

memurların ve ailelerinin, müşterek olarak kullanılan sosyal tesislerden herhangi 

bir kısıtlama olmaksızın faydalanması amacıyla, ilgili mevzuatlarda gerekli 

düzenlenme yapılması, İstanbul ve İzmir’de sivil Devlet memurlarına yönelik 

müstakil misafirhane yaptırılmasının sağlanması, ayrıca Ankara Kızılay’da 

uzman erbaş orduevi olarak tadil edilen binanın bir katının sivil Devlet 

memurlarının bekleme, buluşma ve dinlenme ihtiyaçları için kafeterya olarak 

düzenlenmesinin sağlanması. Bu teklif ile ilgili süreç devam ederken;  

a. Orduevlerinde görev yapan Devlet Memurlarının orduevinin spor 

salonundan haftanın belirli günlerinde veya günün belirli saatlerinde işlerini 

aksatmayacak şekilde faydalandırılması. 

b. Orduevlerinde görev yapan Devlet Memurlarının özel günlerinde (doğum 

günü, evlilik yıldönümü vb.) aileleri ile birlikte orduevinin tesislerinden 

faydalandırılması. 

c. Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet 

memurlarının ve ailelerinin faydalandırılması amacıyla tesislerin 

kapasitesinin arttırılması için Ankara Mühye’de önerilen bölgede ilave tesis 

yapılması ve sivil memurlarının kendi kurumlarına ait tesislerden 

faydalandırılmasının sağlanması. 

SONUÇ 

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil Devlet 

memurların ve ailelerinin, müşterek olarak kullanılan sosyal tesislerden 

faydalanması amacıyla inceleme ve değerlendirme çalışmaları devam 

etmektedir. 

İstanbul ve İzmir’de sivil memurlara müstakil misafirhane yaptırılmasına, 

Ankara Mühye’de önerilen bölgede ilave tesis yapılmasına ve uzman erbaş 

orduevi olarak tadil edilen binada yer verilmesine yönelik çalışmalar MillÎ 

Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir.  

3 

TALEP 

Teknolojinin geliştiği, cep telefonu hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri 

haline geldiği günümüzde, ana karargâhlarda görevli tüm personelin, özel 

güvenlikli bölgeler hariç cep telefonunu karargâh, sosyal tesisler ve bahçesinde 

serbestçe kullanımının sağlanması. 

SONUÇ 

MY 114-4 (B) TSK Bilgi Güvenliği Yönergesi’nin, 5’inci Bölüm 6’ncı Madde 

(a) Fıkrası “Birlik/Karargah/Kurumlarda cep telefonu bulundurulmasına ve 

kullanılmasına izin verilmez…………Kriptolu/kriptosuz cep telefonu ve 

kablosuz telefonların tahsis ve kullanımına müsaade yetkisi 

Gnkur.Bşk.lığındadır” hükmünü amirdir. Bu kapsamda; 

birlik/karargâh/kurumlarda cep telefonu kullanılmasına izin 

verilmemektedir, ancak görevleri gereği cep telefonu kullanması gereken 

personele tahsis ve kullanım için izin verilmektedir.tı  

Konu yargıya intikal ettiğinden mahkeme kararı sonrası tekrar 
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değerlendirmeye alınması kararlaştırılmıştır. 

4 

TALEP 

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığında, yetersiz er sayısı ve asli görevi bu 

tür işler olan personel eksikliği nedeniyle, toplu kullanıma açık WC ve 

lavabolarda da temizlik ve hijyen sorununa neden olduğu gerekçesiyle, odalar ve 

odalardaki pencereler dahil temizliğini hangi unvana sahip olunduğuna 

bakılmaksızın, karargâh binasında çalışan memurlarca temizlik yapıldığı, buna 

ilişkin sorunun personel/er takviyesi yapılarak sorunun giderilmesi ile 

mağduriyetin önlenmesinin sağlanması ile Genelkurmay Başkanlığı 

Karargahındaki çalışma odaları ve wc-lavaboların hijyen ve temizliği için 

personel takviyesi yapılması (özellikle bayan wc-lavaboları için bayan görevli) ve 

kontrolünün etkin bir şekilde yapılması. 

SONUÇ 

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığındaki konuyla ilgili önlem 

alınması maksadıyla ATASE D.Bşk.lığına durum bildirilecektir. 

Yeni teşkilat yapısı da dikkate alınarak, personel eksikliğinin giderilmesi 

maksadıyla Millî Savunma Bakanlığına talepte bulunulmasının uygun 

olacağı değerlendirilmektedir. 

 

NÖBET HİZMETİNE İLİŞKİN TALEPLER 

1 

TALEP 

Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtalarında ve bağlı birimlerde yürütülen nöbet 

ve fazla çalışmalara ilişkin olarak ilgili mevzuat ve 21 Mart 2019 tarihli ve 

“Nöbet ve Fazla Çalışma İzinleri Hk.” konulu talebimiz çerçevesinde; 24 saate 

devamlılık gösteren hizmetlere ilişkin yapılan fazla çalışmalar sonucunda, icabet 

görevi verilen personele, fazla çalışma ücreti ya da bunun karşılığında her sekiz 

saat için bir gün izin verilmesine, mesai günlerinde tutulan nöbet ile hafta sonu 

izinlerini kullanmayarak nöbete/göreve gelen personele de aynı süre izin 

verildiği, ancak başka birimlerde ise farklı izin sürelerinin hazırlanacak 

Uygulama Emri ile farklı uygulamalara son verilerek mevzuat kapsamında izin 

verilmesine ilişkin düzenleme yapılmasının sağlanması. 

SONUÇ 

Genel Sekterlik tarafından yeni teşkilat yapısı da dikkate alınarak personel 

eksikliğinin giderilmesi için TMK çalışması yürütülmektedir. Nöbet 

istirahati ile ilgili husus yeniden değerlendirilecektir.  

2 

TALEP 
TAFICS Bölük Komutanlıklarında nöbetçi heyeti bulunmaması nedeniyle, Devlet 

memurlarına tek başlarına nöbet tutturulmasının engellenmesinin sağlanması. 

SONUÇ 
TAFİCS Bölük Komutanlıklarında konuyla ilgili önlem alınması maksadıyla 

MEBS ve  Siber Savunma Komutanlığına durum bildirilecektir. 
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 Genelkurmay Başkanlığı ile yetkili sendika SAVDES-SEN arasında gerçekleştirilen Kurum 

İdari Kurul Toplantısında SAVDES-SEN’in talepleri değerlendirilmiş ve Kurum İdari Kurul 

toplantısı tutanağının personelin göreceği şekilde kurum ilan panosuna asılmak suretiyle 

duyurulmasına ve intranet sayfasında yayımlanmasına karar verilmiştir. 

 

Durumu tespit eden bu tutanak 3 örnek düzenlenerek birlikte imzalanmıştır. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(İMZALI) 
ÜYE 
Tuncay CENGİZ 
SAVDES-SEN 
Genel Başkan  
 
 

(İMZALI) 
ÜYE 
Recep FİNAL 
Personel Albay 
Svl.Me. ve İşçiler Ş.Md. 

 
(İMZALI) 
ÜYE  
Fevzi Murat ER 
SAVDES-SEN 
Genel Bşk.Yrd. 
 

 
(İMZALI) 
KURUL BAŞKANI 
Altan ER 
Tuğgeneral 
Per.İşl.D.Bşk. 
 

(İMZALI) 
ÜYE 
A.Zeynep ZİNCİR 
Avukat 

(İMZALI) 
ÜYE 
Mustafa KANAT 
SAVDES-SEN 
Gn.Bşk.Yrd. 

 
(İMZALI) 
ÜYE  
Yusuf PEHLİVAN 
SAVDES-SEN 
Ankara Merkez  2 No’lu 
Şube Başkanı 
 


