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4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 41 inci 

maddesi ve ilgili Yönetmelikleri gereği işveren temsilcileri Genel Müdür Yardımcısı Enes 

ÇAKMAK, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Çiğdem GÜVENÇ, Mali İşler Dairesi Başkanı 

Özcan DURUKAN ve Ulaştırma MEMUR-SEN Sendikası temsilcileri Genel Başkanı Kenan 

ÇALIŞKAN, Genel Başkan Yrd. Murat OLGUN ve Ankara 4 No.lu Şube Başkanı Kenan 

BALCI ile Kurum İdari Kurul Toplantısı 15.06.2021 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı Enes 

ÇAKMAK Başkanlığında yapılmış olup aşağıdaki hususlar görüşülmüştür. 
 

Kurum İdari Kurul Talepleri: 

  

1 Toplu sözleşme hükmü gereği ödenmekte olan Havacılık Tazminatının artırılması için 

gerekli koordinasyonun sağlanması. 

Yetkili sendika tarafından Toplu Sözleşme aşamasında konunun gündeme getirileceği 

ifade edildiğinden; çıkacak sonuca göre ilgili işlemler yapılacaktır. 

 

 

2 ARFF personelinin sayıları dikkate alındığında (Yaklaşık 1600 kişi) ünite bazında Şef 

sayısının yetersiz olduğu, birçok Havalimanında her vardiyada Ekip Şefi adı altında 

personele sorumluluk verilerek sorunun çözülmeye çalışıldığı görülmüş olup, her 

Havalimanında en az 4 Şef olacak şekilde artırılması yönünde çalışmanın yapılması.   

 

Teşkilat şemasına göre A tipi Havalimanlarında 5, B ve C tipi Havalimanlarında 1 

ARFF Şefi yer almakta ve Kuruluşumuzda söz konusu talebi karşılayacak sayıda şef 

pozisyonu bulunmamaktadır. Ancak konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır.  

 

- ARFF Memuru pozisyonunda görev yapan personelin Görevde Yükselme 

Sınavlarında Şef (GİH) pozisyonuna müracaat etmelerinin sağlanması. 

Havalimanları uçak kaza kırım ve yangınla mücadele kapsamında iş ve işlemleri 

yürüten ARFF teşkilatında; Şef (ARFF) unvanlı personel, Kuruluşumuz Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümlerince ARFF Memurları 

arasından seçilmektedir. Bu nedenle, ARFF Memuru unvanlı personelin ihtisasına 

uygun Şeflik pozisyonu bulunduğundan anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 

diğer Şeflik pozisyonlarına başvuru yapması mümkün bulunmamaktadır. 

 

- Şef (ARFF) olarak görev yapan personelin parantez içi uygulamasının kaldırılarak 

Unvan Grubuna eşdeğer Şef Pozisyonunda değerlendirilmesi. 

Kuruluşumuz iş ve işlemlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi adına çeşitli 

unvanlarda parantez içi unvan farklılaştırılması uygulaması yapılmaktadır. Bu 

uygulama ile personelin profesyonelleşmesinin ve işinde uzmanlaşmasının önü 

açılmaktadır. Bu nedenle uygulamanın devam etmesinin uygun olduğu 

değerlendirilmektedir. Konu havacılık tazminatı yönünden değerlendirildiğinde, 

Kuruluşumuz personeline ödenen havacılık tazminatı usul ve esaslarının; personelin 

hava seyrüsefer hizmetlerine katkısı baz alınarak belirlendiği ve bu nedenle Şef (ARFF) 

unvanlı personelin parantez içi uygulamasının kaldırılmış olsa dahi havacılık tazminat 



gruplarının değiştirilemeyeceği, anılan personel havalimanı işletmeciliği hizmetlerinde 

görev yapmakta olduğundan 2017/T11 sayılı YPK kararının EK III sayılı cetvelinde 

belirlenmiş oran üzerinden ödenmesine devam edeceği hususu ilgili komisyonca 

tutanak altına alınmış, Genel Müdürlük Makamınca onaylanmıştır. 

 

 

3 Şoför, İş Makinaları Sürücüsü Pozisyonunda görev yapan personelin; 

 

-   Uzmanlık Pozisyonuna müracaat edebilmesi için Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 

revize edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. 

Bahse konu pozisyonlardaki personelden sınava giriş şartlarını sağlayanların 

başvuruları kabul edilmekte olup ilgili Yönetmeliğin revize işlemleri için çalışmalar 

yapılmaktadır. 

 

-  Havalimanlarında Şoför ve İş Makinası Sürücüsü personeli Makine Birimine bağlı 

olarak hizmet etmek olup, kendi Unvanlarına ait Şeflik/Müdürlüklerde hizmet 

vermelerinin sağlanması. 

 

İlgili Başkanlıklarla görüşülerek konu değerlendirilecektir. 

 

 

4 Apron Memuru Pozisyonunda görev yapan personelin;  

 

- Görevine yeni atanan Apron Memurlarına Apron Trafik Kursu aldırılması. 

 

Kuruluşumuzda görev yapan Apron Memurları için (zorunlu) mesleki eğitimleri 

SHGM SHT-Eğitim/Had talimatı ile belirlemiştir. Bu eğitimler; apron yönetimi ve 

emniyeti, pat sahalarında araç kullanma, kötü hava şartlarında operasyonlar, pist yüzey 

şartları, yabani hayvan ve kuşlarla mücadele, pat saha kontrolleri, pist emniyeti ve pist 

ihlalleri olarak daha detaylı bir şekilde  2020 yılında tüm Apron Memurlarına 

verilmiştir. Görevine yeni başlayan personelin eğitim planlaması yapılacak olup söz 

konusu eğitimleri tamamlanacaktır. 

 

- İş Güvenliği raporlarının gerçeğe uygun tutulması. (Gürültü ölçümünün Trafik 

varken yapılması, Uçak Motorundan çıkan zehirli gazların doğru ölçülmesi vb.)  

 

Bu konuda yapılan çalışmalar gözden geçirilecek olup söz konusu raporların tanzimi 

için daha fazla hassasiyet gösterilecektir. 

 

 

 

5 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapan personelin 46 yaşından sonra 

Memur pozisyonunda istihdam edilmesine ilişkin çalışmaların devam edilmesi. 

 

2021 yılı içerisinde 50 adet Memur pozisyonu tahsis edilmiş ve 49 Koruma ve Güvenlik 

Görevlisi personelin Memur olarak istihdamı yapılmıştır. Şartları sağlayanların Memur 

olarak istihdamına yönelik uygulamaya önümüzdeki yıllarda da devam edilmesi 

planlanmaktadır. 



 

6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmakta iken sağlık şartlarını kaybeden 

ve Apron Memuru olarak istihdam edilen personelin Memur pozisyonuna geçirilmesi. 

 

Konuyla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

 

7 Kuruma ilk defa alınacak personelin tamamının Yer Değiştirme tamiminde yer alan 4. 

ve 5. bölgelere alımının yapılması. Diğer bölgelerin personel ihtiyacını 4. ve 5. 

bölgelerden tayin edilerek karşılanması. 

Kuruluşumuz, havalimanlarının personel ihtiyacını dikkate alarak ilk defa atanacak 

olan kişilerin atamasını genellikle 4. ve 5. bölgelere yapmaktadır. Diğer bölgelerin 

personel ihtiyacını karşılamak için de 4. ve 5. bölgelerde görev yapan personelin tayin 

talepleri dikkate alınmakta olup bu uygulamaya daha fazla hassasiyet gösterilecektir. 

 

 

8 Tamamlayıcı Sağlık sigortası yapılmasına ilişkin kurulan Komisyon çalışmalarının ne 

aşamada  olduğu. 

 

Konuya ilişkin İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 

Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı, Destek Dairesi Başkanlığı, Hava Seyrüsefer 

Dairesi Başkanlığı, Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığınca ön 

komisyon kurularak çalışmalara başlanılmıştır. 

 

 

9 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavının açılması. (2020 ilk dönemde 

yapılan KİK toplantısında görüşülen Görevde Yükselme Sınavının yapılasına müteakip 

Şef pozisyonuna ait boş kadroların değerlendirilmesi açısından yeniden sınav açılması.) 

 

Kuruluşumuz ihtiyacına göre planlanan Şef (AIM) ve Uzman pozisyonları için görevde 

yükselme sınavı 2021 yılı içinde yapılacaktır. 2019-2023 Stratejik Plan hedefleri 

doğrultusunda her yıl en az bir  görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavının 

açılması planlanmaktadır. Bu uygulama ile hizmet süresi şartı nedeniyle sınava başvuru 

yapamayan bazı personelin, önümüzdeki yıla ait görevde yükselme sınavına başvuru 

yapabilme olanağına sahip olması nedeniyle daha fazla personelin başvuruya hak 

kazanacağı düşünülmektedir. 

 

 

10 AIM pozisyonuna alınacak personelin Kurum içinden alınması.  

 

Daha önce Kuruluş bünyesindeki personelden unvan değişikliği ile Havacılık Bilgi 

Yönetimi Uzmanı (AIM Memuru) istihdamında mahkemelere yansıyan birçok davanın 

bulunması ve Kuruluş içi personel planlamasının bozulması nedeniyle KPSS ile alıma 

devam edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu talep yeniden değerlendirilecektir. 

 

11 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kuruma atanan personelden Teknik 

Hizmetler Sınıfında Öğrenim görmüş olanların Teknik Kadroya atanmasının 

sağlanması. (SHÇEK’te olduğu gibi) 

 



Daha önce konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığının olumsuz görüş vermesi 

nedeniyle söz konusu talep karşılanamamıştır. Personel tarafından Kuruluşumuza 

yapılan başvurular neticesinde Çalışma Genel Müdürlüğüne 2020 yılında konu tekrar 

sorulmuş; anılan Kurumun olumsuz görüş vermiştir. Son olarak Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığının 15.06.2021 tarih ve 304022 sayılı yazısı ile söz konusu 

görüşler yinelenmiş olup bu nedenle Kuruluşumuzca yapılacak bir işlem kalmamıştır. 

 

 

12 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak fiilen görev yapan ve Üniversite mezunu, Ulusal 

Güvenlik Denetçisi, EADB Üyesi, SHT 17.2 kapsamında yetkili eğitmen sertifikasına 

sahip olan, Havalimanı Giriş kartları mevzuatı, MSHGP ve diğer havacılık mevzuatına 

hakim personelin Uzman (Havacılık Güvenlik) olarak istihdam edilmesi için gerekli 

girişimlerin yapılması.  

 

Öncelikle ihtiyacın tespiti ile ilgili gerekli çalışmalar yapılacaktır. Daha sonra DHMİ 

Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde değerlendirme yapılabilecektir. 

 

 

13 Sendikamızca yapılan Teşkilat ziyaretleri kapsamında; 

Tekirdağ Çorlu Havalimanı ARFF Binasının yetersiz ve eksiklerinin bulunduğu, 

 

Söz konusu ihtiyaçların 2022 yılı Yatırım Programında yer alması için gerekli işlemler 

yapılacaktır. 

 

- Birçok Havalimanında Sosyal Tesis (Basketbol, Voleybol sahası vb.) talebi olduğu, 

Söz konusu taleplerin ilgili Havalimanlar tarafından iletilmesi halinde bahsi geçen      

talepler ,sözkonusu alanların tahsisi ve yapımına ilişkin ilgili Başkanlıklarla koordine 

edilerek değerlendirilebilecektir. 

 

- Uşak Havalimanın genel anlamda yetersiz olduğu, acil olarak girişte bulunan 

mobonun kaldırılarak ihtiyacı karşılayacak ölçüde nizamiye yapılması, 

 

Söz konusu ihtiyaçların 2022 yılı Yatırım Programında yer alması için gerekli işlemler 

yapılacaktır. 

 

 

 

14  Havalimanlarında Emniyet Teşkilatı ile çalışılan birimlerde (KGG vb.) yaşanan 

sorunların çözümü için gerekli çalışmanın yapılması. 

 

Bahse konu sorunlar yerinde incelenecek olup gerekli girişimler yapılacaktır. 


