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runrive isrnrisriK KURUMu BA$KANr-rrirruon
YA$ANAN SORUNLANA iil$riru TCSPiTVE TALEPLER|TVIiZ

1'' Bolge MUdtirltiEu gorevinin go$unlukta vekSleten ytirtitrilmesi rledeniyleyoneticilerin yasal mevzuatt personelin galrgmasrnr kolaytagtrrmaktan
ziyade soru mru ru k ristrenmeyerek igrerin zoiragtrrrrmasr,

2- Alanda gorevli personelin anket ve veri toplama gorevi nedeniyle mesaisaatleri dtgtnda, hafta sonlart ve resmi tatillerde yaptr$r fazla galgmatara
karSrlrk Bakanlar Kurulu Kararr uyannca yasat izinterin verilmesinin
sa$lanmasr,

3- Anketor pozisyonundaki personele verilen serbest toplu ta$rmakartlarrnrn, BtiyrikSehirlerde belediyelerce veya brinyesinde kurulan
Sirketler taraflndan iSletilen ttim toplu ta5rma araglarrnda,(raylr sistemlerdahil) kullanrrabirmesi igin gerekri yasar dtlzenremenin yaprrmasr,

+- Ttjm Bolge Mtjdrjrrtlkrerinde uyguranan ,,Hizmet 
Aragrarr Tarimatr,, gere$iBolge Mtidtirltifri aract ile A,B,c illerine veya ilgelerine giden anketorlerstrayla gorev yapacaklarryerlere brrakrlryorlar. A ilgesine giden Anketorrjnigi saat 11'00 bitti ise aracrn c ilgesinden dontigrinri bekliyor, oysa onayalrnrrken "mutat tagrt" ibaresi yazrrsa o kiSi mutat bir tagrtra BorgeMridrirlrifitine 96revine donerek 2/3 yoriuk yerine L/l beyantamahsubunu kapatabirir. Mevcut uygutamada aynr ki5inin mutat tagrttadonebilmesi igin Bolge Mtidtirlufrtlnrl aramasr, yetkili kiginin kabul etmesi,ek onay yazmasr gerekiyor. Uyguram ada zor ordufu igin de kuilanrrmryor.5- safltk sorunlart nedeniyle Anket gorevini yerine getirmekte zorlukyaSaya n personerin mazeretine uygu n sa bit gorevrerde ga rrStrrrr masr,6- Bdlge Mtidtirlt'iklerinde Anketor unvanrndaki bazr personeller ( sa$lrkmazereti oranrar harig) sekreterrik (grup sorumrurarrnrn dahibulunmaktadrr) ve btiro hizmetlerinde gaiigtrrrlmaktadrr. Bu nedenle,higbir gekilde anket gorevi yapmayan pek gok personel bulunmaktadrr.Takrmlar arastnda adaletli ve objektif olgrilere gore kurallar belirlenerekrotasyon yaprlmasr,

Genel idari hizmetrerde g6rev yapan Memur, vHKi, Birgisayar i5tetmenivb unvanrndaki personelin gorevde yriksetme imk6nrnrn srnrrtr otmasrnedeniyle galrgma motivasyonun azalmasr,
Merkez ve tagrada gorev yapan Uzmanrarrn arararrndaki ricretfarklrhfirnrn giderilmesi,

Anket gorevi yapan personelin hizmetin gere$i olarak kullandrklarrbilgisayarlarda gorev srrasrnda orugacak t.,rrrrtrri, kargrranabirmesi iginDoner Sermaye BUtgesinde fon oluSturulmasr,
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1,0-4/B sozleSmeli personelin kurumda gegen hizmet srlrelerine gore
tlcretlerinin bel irlenmesi,

rr-Yaprlacak iSlerin ktsa ve belirli bir zaman igerisinde bitirilmesi gereklili$i,
personel yetersizli$i, iglerin yaz aylannda ve yrlsonlarrnda' artmasr
nedeniyle yrllrk izinlerin yaz aylarrnda kullanrlmasrnda sorunlar
yaganmaktadtr. Bolge mtidtirltlklerince trim personelin izinlerini
kullanabilmeleri igin izin planlamasr yapmalarr, kullantlmayan izinlerin de
bir sonraki yrla devredebilmesi igin mevzuat defigiklisi yaprlmasr

12- Kadro cetvelinde bulunmamasrna ragmen kurumda gorevlendirme
yoluyla yaprlan takrm sorumlusu, grup sorumlusu gibi unvanlarrn
mevzuata uygun hale getirilmesi,

L3-4/B personelin eg durumu, sa$lrk durumu
mrld tl rlrj kleri a rasrnda na klinin ya prlmasrnda

r+-Alanda gorev yapan personelin yemek
drizenleme yaprlmasr,

rs-Anketorlerin temsil ettikleri kurumun itibarr ve yaptrklarr gorevin ciddiyeti
agrsrndan kryafetlerinin temini igin giyim yardrmr yaprlmasr,

ro-Anketor unvanlnrn ozel sektorce gorevlendirilen kigilerce de kullanrlmasr
nedeniyle vatandag agtstndan inandrrrcrlrk sorunu ya$anmaktadrr. Ay1ca,
yaprlacak anketler oncesi adres tespiti, kigilerle iletigim, anket ve analiz
gorevlerini de yapmaktadrr. Bu nedenle, "Anket6r,, yerine ,,Veri Derleme
Personeli" unvant verilemesi,

L7- Konaklamalr alan g6revlerinde verilen yolluklar otel konaklama
ticretlerinin gerisinde kalmaktadrr. Kamu misafirhanelerinin yetersizlifi
nedeniyle konaklama ticretlerinin belge ibrazrna gore yaprlmasr,

ra-istanbul, Ankara ve izmir'de gdrev yapan sozle5meli personele ek olarak
verilen Btiytikgehir farkrnrn difrer btiyrikgehirlerde gorev yapan personele
de odenmesi,

rg-Anketor olarak alanda uzun yrllar boyunca gorev yapan personellerde
ortaya grkan safrlrk sorunlarr nedeniyle hizmet verimi drigmektedir. Bu
nedenle alanda gorev yapan personellere yrpranma payr verilmesi,

20-Bazt bdlge mtldtirlriklerinde alanda gorevlendirilen personelin zorunlu
olarak sabah ve akgam kuruma gelme zorunlulufiu bulunmasr zaman ve
iSgticti kaybrna neden olmaktadrr. TUm bolge mridtirltjklerinde uygulama
birli8i sa$lanarak alanda gdrevli personellerin kuruma gelme zorunlulufiu
kaldrrrlmalrdrr.

21.- Harctrahlr gorevlerin donilgrinde personele daha driqrik oranda yolluk
odenmesi igin memuriyet mahalline giri5 olarak farklr noktalar
belirlenmekte, sisteme arag gorev kafrdrndaki vang saatinden daha

vb insani mazeretlerle bolge
kolaylrk safilanmast,
ihtiyacrnrn kargrlanmasr igin
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onceki bir saat girilmektedir. Bu konuda trlm bolgelerde uygulama
birlifiinin saflanarak, personelin hak kayrplarrnrn onlenmesi,

22-Anketorlerin anket hizmetleri nedeniyle alanda olduklarr srirece,ilgili kigi
veya kurumlarla Sahsi cep telefonu ile iletigim kurmak zorunda
kalmaktadrr. Bu durum, personelin kigisel grivenli$i ve ozel ya$amtn
gizlili[i ilkesine aykrrrlrk olugturmaktadrr. Personellere kurum tarafrndan
verilecek hatlarrn kullantlmasrnrn saflanmasl, telefon yoluyla alrnan
anketler igin kulaklrklr telefon tahsis edilmesi,

23-Personelin alanda yagadrgr saldrrr, tehdit vb adli vakalar nedeniyle kurum
taraftndan hukuki koruma altrna alrnarak, yasal bagvuru ve yargrlama
sti reglerinde desteklen mesi,

24-Sozle$meli personelin diplomalartnrn kar5rlrgr unvanlara atanabilmeleri,
gorevde yrikselebilmeleri igin kadroya alrnmalarr konusunda ilgili
makamlar nezdinde giri5imde bulunulmasr,

25-Anket yaprlacak hanelere gonderilen bilgilendirme yazrlarrnrn adi posta
yerine kayrtlr posta yoluy{a 96nderilmesi,

26- Anket gorevlerinde an ketorlerin ya nr nda kontrolorlerin de bu lu n masr,
27-2012 oncesi kadro kargrlrgr sozlegmeli personel olarak istihdam edilen

istatistikgi vb. unvanrndaki personel ile 201,2 sonrasrnda kadrolu olarak
isti hda m ed ilen personel a rasr nda ki r.icret fa rkl rl r$rn r n giderilmesi,

za- Ba5kanlrk merkez tegkilatrnda gorevde yrikselme srnavrna tabi olan
mtldrirlrlk ve gube mtidrirlti[U kadrolarrna Doner Sermaye igletmesi
tizerinden slnavstz atama yaprlmak suretiyle difer personelin hakkr
gifinenmektedir. Bu duruma meydan verilmemesi,

29-3600 ek gosterge duzenlemesi kapsamrna TUif personelinin de dahil
edilmesi,

30-Kadrolu ve kadro kargrlrfir sozlegmeli personele tanrnan ya1 zamanlr
galrgma imk6nrnrn sozlegmeli personele de verilmesi,

3t-Kurumun merkez ve tagra tegkilatrndaki bazr yoneticilerinin personelin
sendikal tercihlerine mrldahil olmasr nedeniyle olugan sendikal
ayrrmcrlrfrrn giderilmesi igin gerekli tedbirlerin alrnmasr.


