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T.C. KALKINMA BAKANLIG!NA
TUrkiye istatistik Kurumu rirettifii verilerle, ulkemizin kalkrnmasr, vatandagrn refah ve
mutlulufiunun arttrtlmast igin sosyal ve ekonomik politikalarrn belirlenmesi, gelece[e don[]k do[ru
planlamalartn yaprlmasr agrsrndan son derece onemli bir gorevi yerine getirmektedir.
Bu gorevin yerine getirilmesi igin veri kaynaklarrna ulagrm, verilerin zamanrnda ve saflrklr bir

5ekilde elde edilmesi ve anlamlt hale getirilmesi kurum personelinin ozverili galtgmasr ve
motivasyonu ile yakrndan ilgilidir.
Resmi verilerin tlretilmesi, kurumda farklr statulerde gorev yapan personellerin
olarak ortak emefi ve gayretiyle mumkun olmaktadrr.

bir britiin

Verilerin kaynafirndan toplanmasr iglevini ise kurum personelinin yaklagrk 2/3'tinti oluqturan
ve 657 sayllt Yasa nrn 4/C maddesine gore gorev yapan galrganlar yerine getirmektedir.
Sdz konusu personel briyUk bir ozveri ile her ti.irlu mevsim gartlarrnda zaman kavramr
g6zetmeden ga lrgara k gdrevini su rd Urmektedir.
Bu nedenle, 4/C personelin iglevinin gok onemli oldu[una inanmaktayrz. Onlarrn kurumsal
aidiyet duygusunun guglendirilmesi, gelecefie gUvenle bakmalarr ve aile sorumluluklarrnr yerine
getirebilecek mali ve sosyal haklara kavugturulmasr onem arz etmektedir.
Bu gergevede stlrekli ve kesintisiz olarak bir kamu hizmetini yerine getiren 4/C personelin
hak ettikleri kadrolu goreve atanmalart temel talebimizdir. Bu konuda gerekli yasal duzenlemenin
yaptlmasr igin galrgmalar yaprldrflr yetkili makamlarca ifade edilmektedir.
Bununla birlikte kurumda gorev yapan 4/C personelin mali ve sosyal haklarrna iligkin usul ve
esaslar her yrl Bakanlar Kurulu'nca belirlenmektedir.

2018 yrlrnda yurtirlufie girecek olan Bakanlar Kurulu kararrnda

usla rrn

alrnmasrnr arz ederim. Saygrlarrmla.
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rUnrivr isrerisrir

KURUMU'NDA z0r8 yrLtNDA G57 sAytLt yAsANtN 4/c MADDesirue eone
GAUSTIRILACAK PERSONELte ilcir-i usuL vE EsAsLAn'a iUgriru relepleniruiz

1- Gerek kuruma getirdifi ig yriku agtsrndan gerekse personelin sigorta iggUnri

kaybrnrn
onlenmesi ve personel tlzerindeki psikolojik baskrn kaldrrrlmasr igin gzellegtirme sonucu 657
sayrlr Yasantn 4/C maddesine gore gahgtrrrlan personelde oldufiu gibi; 2OL7 ytt
Bakanlar
Kurulu kararrnda yer alan 11 ay 28 gtin ibaresinin kaldrrrlarak,4/C'li personelin kesintisiz
olarak cahstrnlmaslnrn saflanmasr,

2'

2OL7 yrlr Bakanlar Kurulu karartntn 4'tincti maddesinin 4 'r,incr.i frkrasryla istanbul,
Ankara ve
izmir Bdlge MUdurltilUnde gcire yapan personele yaprlan fazla odemenin di[er Bolge
M rldtirl uklerini de ka psayacak geki lde dtjzen len mesi,

3- Kurumda 4/C stattlstlnde

galr5an personele iligkin 2OL7 Yrlr Bakanlar Kurulu kararrnrn
Sozle5mesinin Sona Erecefii halleri drizenleyen 8 inci maddesinde, Devlet Memurlarr
Kanunun 125 inci maddesindeki Uyarma, Krnama, Aylrktan Kesme, Kademe ilerlemesinin
Durdurulmasr ve Memuriyetten Qrkarmaya iligkin 27 fit ve halleri srralanarak;

Bu bendin 1 ilo 15 inci olt bentlerinde yer alon fiil ve hotlerden herhongi birini bir sozlegme
donemi iginde 09 kez, L6 ilo 27 inci olt bentlerinde yer olan
fiil ve hallerden herhongi birini bir
sozleSme ddnemi iginde bir kez islendiQinin tespit edilmesi holinde sozlegme donemi bitimi
b e kl e m e ksi zi n h e m e n so n o e rd i rilir. den i m ekted i r.
I

Soz konusu diizenleme Devlet Memurlart Kanununun Disiplin Cezasr gerektiren

hallerin aynlsl olmastna rafmen
uygu

la

ttim

fiil

ve

cezalar sozlegme feshinin gerekgesi olarak

nma ktad rr.

YtlrtltUlen soruSturma sonucuna gore yaprlan tespite dayanarak uygulanan cezalara herhangi
bir itiraz hakkr da bulunmamaktadrr.
Soz konusu dtlzenlemenin ytiruitmesi Danr5tay 12.Dairesinin 2Ot4/4848 esas sayrlr
hukuka aykrrr bulunarak durdurulmugtur.

karal ile

Bu nedenle, yargl karartntn gerefii olarak, personelin sribjektif olgulerle dayanarak
s6zlegme
feshinin oni..ine gegilebilmesi ve kurumsal gtivenin saflanmasr igin 657 sayrlr yasa'da belirtilen
hriktimlere paralel d[izenleme yaprlmasrnr,

4- Personelin Anayasal bir hakkr olan izinlerinin grivenceye alrnmasr ve farklr uygulamalarrn
ontine gegilebilmesi igin 2Ot7 Yrlr Bakanlar Kurulu kararrnrn izinlere iligkin L0,uncu
maddesini n

1,/

a frkrasrnrn;

Gegici personele goltgtrklon her ay igin 2 gl)n l)cretli izin verilir. Bu izinler
sozlegme donemi
iginde toplu olarok da kullandtrtlobirir, gekrinde duzenlenmesi,

5' Do[um yapan personelin Annelik gorevini saflrkh bir 5ekilde yerine getirebilmesi igin iicretsiz
izin hakkrnr da igerecek gekilde drizenleme yaprlmasr,

6- q/C'li Personelin bakmakla ytikUmlti oldu[u aile fertlerinin hastalrfirnda kullanabilmeleri
igin
refakat izni verilmesi,

7- Askerlik nedeniyle istifa eden personelin askerlik dtiniisi,i goreve baglatrlmalarr konusunda
657 sayrlr Yasa'daki duzenlemeye uygun hulkrim konulmasr,

8- 657 saytlt Yasarrrn 4/C maddesine gore galrgtrrrlan personelin b6lge mtldrirlrikleri arasrnda
naklen tavin edilebilmeleri igin Bakanlar Kurulu kararrnda gerekli drlzenlemenin
vapllmasr.
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