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Değerli TPAO Çalışanları, Değerli Üyelerimiz,

Şirketimizin 2012 yılındaki başarılı performansının yanı sıra, yılın son günlerinde gelen sevindirici 
haberler  bizlerin  2013 yılına  umutlu  ve mutlu girmemizi  sağlamıştır.  Raman sahasında  Kedil-1 
kuyusundaki çok ciddi rezerv içeren keşif, sismik gemisinin satın alınması, şirketin önüne yeni ve 
büyük  hedefler  koyması  ve  uzun  yıllar  sonra  güncellenen  iş  ünvan  ve  görev  tanımlamalarının 
tamamlayıcı  unsuru  olarak  ücret  artışını  içeren  kapsamiçi  ücret  skalasının  şirketimiz  Yönetim 
Kurulunca onaylanması bizleri son derece mutlu etmiştir.

Bilindiği üzere yıllardır TPAO'daki ücret dengesizliğinin giderilmesi ve genel anlamda ücretlerin 
iyileştirilmesi  yönünde  hem  sendika  hem  de  başta  genel  müdürümüz  olmak  üzere  şirket 
yönetimimiz büyük bir çaba harcamış, bunun için tavırlar konmuş ve eylemler yapılmıştır. Hatta 
2009 yılı TİS'nin altına sadece bunun için imza konulmayarak ve çeşitli riskler de göze alınarak 
sözleşmemiz  Yüksek  Hakem  Kurulu'na  gönderilmiştir.  Bu  çabalara  rağmen  zaman  zaman 
sonuçlanmaya  çok  yaklaşılmışken  çeşitli  nedenlerle  sonuç  alınamamıştır.  Ancak  hiç  bir  zaman 
umutlar  yitirilmeyerek  inanç,  kararlılık  ve  sabırla,  uygun  zaman  ve  koşulların  oluşması  için 
taraflarca büyük bir çaba sarf edilmiştir.

Bu çabaların sonucunda; güncellenen iş ünvan ve görev tanımlamalarının da etkisiyle ücretlerimizi 
bir  miktar  iyileştiren  “adil  ve  sürdürülebilir  bir  ücret  skalası”  şirket  Yönetim  Kurulumuzca 
onaylanarak  yürürlüğe  konmuştur.  Hemen  şunu  belirtmeliyiz  ki,  yapılan  bu  çalışma  herkesin 
ücretinin belli bir miktar iyileştirilmesi değil  yeni bir ücret  skalasının uygulanmasıdır. Bilindiği 
gibi bu tür çalışmalarda bazı kişilerin ücretleri hiç artmayabileceği gibi, bazı kişilerin ücretleri de 
ciddi  miktarda  artabilir.  Bu  uygulamada  önemli  olan,  yıllardır  talep  ettiğimiz  ücret 
dengesizliklerinin giderilmesi ve genel olarak ücret iyileştirmesinin gerçekleşmiş olmasıdır. Bunun 
böyle olup olmadığını da bu çalışmanın uygulanmasıyla hep birlikte görmüş olacağız.

Bu çalışmalarda emeği geçen başta şirketimizin genel müdürüne, Yönetim Kurulu Üyelerine, teknik 
çalışmayı yapan ekip içinde yer alan her kademedeki yönetici ve çalışanlara,    sendikamızın bütün 
birimlerinde görev yapanlara ve bizlere sürekli destek veren siz değerli üyelerimize teşekkür ediyor, 
hayırlı olmasını diliyoruz. 

Merkez Yönetim Kurulu adına
Mustafa Öztaşkın
Genel Başkan


