KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA
İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN
3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Kapsam
Madde 1- (1) Bu Toplu SözleĢme; kamu görevlilerinin geneline iliĢkin mali ve sosyal haklarla ilgili
bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu SözleĢme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve
kuruluĢlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluĢlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri
hakkında uygulanır.
(2) Bu Toplu SözleĢmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin
uygulanmasına devam olunur.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Toplu SözleĢme, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme
Kanununun 28-32 nci maddelerine dayanılarak akdedilmiĢtir.
Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi
Madde 3- (1) Bu Toplu SözleĢme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır.
(2) Bu Toplu SözleĢmenin uygulamasına iliĢkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve
uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel BaĢkanlığı görevli ve yetkilidir.
Taraflar
Madde 4- (1) Bu toplu sözleĢmenin tarafları;
A) Kamu idaresi adına Kamu ĠĢveren Heyeti BaĢkanı,
B) Kamu görevlileri adına;
1) Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak Kamu Görevlileri
Sendikaları Heyeti BaĢkanı (MEMUR-SEN Genel BaĢkanı),
2) Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarla ilgili olarak;
a)Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmet kolunda BÜRO MEMUR-SENtemsilcisi,
b) Eğitim, öğretim ve bilim hizmet kolunda EĞĠTĠM BĠR-SEN temsilcisi,
c) Sağlık ve sosyal hizmet kolunda SAĞLIK-SEN temsilcisi,
ç) Yerel yönetim hizmet kolundaBEM-BĠR-SEN temsilcisi,
d) Basın, yayın ve iletiĢim hizmet kolunda BĠRLĠK HABER-SEN temsilcisi,
e) Kültür ve sanat hizmet kolunda KÜLTÜR MEMUR-SEN temsilcisi,
f) Bayındırlık, inĢaat ve köy hizmet kolunda BAYINDIR MEMUR-SEN temsilcisi,
g) UlaĢtırma hizmet kolunda ULAġTIRMA MEMUR-SEN temsilcisi,
h) Tarım ve ormancılık hizmet kolunda TOÇ BĠR-SEN temsilcisi,
ı) Enerji, sanayi ve madencilik hizmet kolunda ENERJĠ BĠR-SEN temsilcisi,
i) Diyanet ve vakıf hizmet kolunda DĠYANET-SEN temsilcisi’dir.

İKİNCİ KISIM
Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme
Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması
Madde 5-(1) 1/1/2016-30/6/2016 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
(0,088069), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,378573), iĢ güçlüğü, iĢ riski,
temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
(0,027928) olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılan personelin ücret tavanı 4.820,70TL'ye yükseltilmiĢtir.
c) 6/6/1978 tarihlive 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel
ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.297,54TL'ye
yükseltilmiĢtir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleĢmeli personelin hizmet sözleĢmesi esaslarında yer alan
ve 3/7/2015 tarihli ve 6235 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri
% 6 oranında artırılmıĢtır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiĢ sözleĢmeli personel pozisyonlarının, 6235 sayılı Maliye Bakanlığı
Genelgesiyle yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri % 6 oranında artırılmıĢtır.
e) ÇeĢitli statülerde sözleĢmeli olarak çalıĢtırılanların, 6235 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle
artırılmıĢ olan mevcut brut sözleĢme ücretleri % 6 oranında artırılmıĢtır.
(2) 1/7/2016-31/12/2016 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
(0,092473), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,4475), iĢ güçlüğü, iĢ riski,
temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
(0,029325) olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılan personelin ücret tavanı 5.061,74TL’ye yükseltilmiĢtir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan SözleĢmeli
Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı (4.512,42)
TL’ye yükseltilmiĢtir.
ç)Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleĢmeli personelin hizmet sözleĢmesi esaslarında yer alan
ve birinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri %5 oranında artırılmıĢtır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiĢ sözleĢmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi
uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri % 5 oranında artırılmıĢtır.
e) ÇeĢitli statülerde sözleĢmeli olarak çalıĢtırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmıĢ
olan mevcut brut sözleĢme ücretleri % 5 oranında artırılmıĢtır.
(3) 1/1/2017-30/6/2017 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
(0,095247), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,490925), iĢ güçlüğü, iĢ riski,

temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
(0,030205) olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılan personelin ücret tavanı 5.213,59 TL’ye yükseltilmiĢtir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan SözleĢmeli
Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.647,79
TL'ye yükseltilmiĢtir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleĢmeli personelin hizmet sözleĢmesi esaslarında yer alan
ve ikinci fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri % 3 oranında artırılmıĢtır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiĢ sözleĢmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (d) bendi
uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri % 3 oranında artırılmıĢtır.
e) ÇeĢitli statülerde sözleĢmeli olarak çalıĢtırılanların, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmıĢ olan
mevcut brut sözleĢme ücretleri % 3 oranında artırılmıĢtır.
(4) 1/7/2017-31/12/2017 döneminde geçerli olmak üzere;
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge
tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı
(0,099057), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,550562), iĢ güçlüğü, iĢ riski,
temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise
(0,031414) olarak uygulanır.
b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleĢmeli
olarak çalıĢtırılan personelin ücret tavanı 5.422,13 TL'ye yükseltilmiĢtir.
c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan SözleĢmeli
Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.833,70
TL'ye yükseltilmiĢtir.
ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleĢmeli personelin hizmet sözleĢmesi esaslarında yer alan
ve üçüncü fıkranın (ç) bendi uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavan ücretleri % 4 oranında artırılmıĢtır.
d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiĢ sözleĢmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (d) bendi
uyarınca yükseltilmiĢ bulunan taban ve tavanücretleri % 4 oranında artırılmıĢtır.
e) ÇeĢitli statülerde sözleĢmeli olarak çalıĢtırılanların, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmıĢ
olan mevcut brut sözleĢme ücretleri % 4 oranında artırılmıĢtır.
(5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleĢmesi durumunda birinci, ikinci,
üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiĢ olan katsayıları, sözleĢme ücreti artıĢ oranlarını ve ücret tavanları
ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiĢ olan artıĢ oranı
ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak Ģekilde yeniden belirler ve duyurur.
Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel
Madde 6- (1) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı; 1, 2, 6 ve 8 inci
maddelerinin kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki
(II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalıĢan sözleĢmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin kapsamı dıĢında kalan kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında
özelleĢtirme kararı alınanlar dahil) çalıĢan sözleĢmeli personele iliĢkin hükümleri ile sınırlı olmak ve yukarıda
sayılan maddelerin farklı olarak uygulanmasına iliĢkin aĢağıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, 2016
ve 2017 yıllarında aynı Ģekilde uygulanmaya devam olunur.
(2) Söz konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)’de gösterilen grupların 31/12/2015 tarihi
itibarıyla en düĢük ve en yüksek temel ücret tutarları ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin
anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücret tutarları; 2016 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2017
yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali
haklarında yapılacak artıĢ oranında artırılır.

(3) Birinci fıkra kapsamına girenlerden, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dıĢında
kalan kamu iktisadi teĢebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleĢtirme kapsam veya programında bulunanlar
dahil) çalıĢan sözleĢmeli personelin 31/12/2015 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleĢme ücretleri; 2016 yılının
birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için 5 inci madde
uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artıĢ oranında artırılır. Ancak,
bunların sözleĢme ücreti tutarı, ilgili dönemde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele
dahil emsali personelin toplam sözleĢme ücreti tutarını geçemez.
Mali ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında
bulunan personel
Madde 7- (1) 8/2/2002tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının;
a)Ġkinci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı; 2016 yılının birinci altı aylık dönemi
için 8.772,56TL’ye ve ikinci altı aylık dönemi için 9.211,19 TL’ye, 2017 yılının birinci altı aylık dönemi için
9.487,53 TL’ye ve ikinci altı aylık dönemi için ise 9.867,03TL’ye yükseltilmiĢtir.
b) Üçüncü maddesi kapsamında yer alan personelin mali ve sosyal hakları; bu maddede yer alan
usul ve esaslar dahilinde2016 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri ile 2017 yılının birinci ve ikinci altı aylık
dönemleri için 5 inci madde uyarınca aynı dönemler için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artıĢ
oranında artırılır.
Enflasyon farkı ödemesi
Madde 8- (1) Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları
Endeksinin;
a) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre onikiaylık değiĢim oranının aynı
dönem için verilen kümülatif artıĢ oranını,
b) 2016 yılı Haziran ayı endeksinin 2015 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değiĢim oranının 5 inci
maddenin birinci fıkrasında 2016 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %6oranını,
c) 2016 yılı Aralık ayı endeksinin 2016 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değiĢim oranının 5
inci maddenin ikinci fıkrasında 2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %5oranını,
ç) 2017 yılı Haziran ayı endeksinin 2016 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değiĢim oranının 5 inci
maddenin üçüncü fıkrasında 2017 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen %3 oranını,
d) 2017 yılı Aralık ayı endeksinin 2017 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değiĢim oranının 5
inci maddenin dördüncü fıkrasında 2017 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen %4 oranını,
aĢması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar,
sözleĢme ücreti artıĢ oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı,söz
konusu oniki aylık veya altı aylık dönemlere iliĢkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1’inden geçerli olmak
üzere aĢan kısım kadar artırılır.
Sözleşmeli personele yiyecek yardımı
Madde 9- (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleĢmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.
Emekli olanlara ödenen tazminat
Madde 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan
(12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır.
Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi
Madde 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesi ve 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneği,
burs alan veya Devletçe okutulan çocuklardan anılan Kanunlarda bu ödeneğin verilmesine iliĢkin diğer Ģartları
taĢıyanlar için de aynı usul ve esaslar dahilinde ödenir.

Mali sorumluluk zammı
Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı ĠĢ Güçlüğü, ĠĢ Riski, Temininde
Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(A) Genel Ġdare Hizmetleri Bölümü”nün 37 nci sırasında
öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri itibarıyla mali sorumluluk zammından
yararlanamayan veya daha düĢük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taĢınır kayıt kontrol
yetkilisi veya taĢınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer
alan puandan daha düĢük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda
taĢınır kayıt kontrol yetkilisi veya taĢınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya
görevleri itibarıyla öngörülen mali sorumluluk zammı ayrıca ödenmez.
Zam ve tazminatlar
Madde 13-(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı ĠĢ Güçlüğü, ĠĢ Riski, Temininde Güçlük ve Mali
Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate
alınarak öngörülen iĢ güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı
Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen
tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil müze araĢtırmacısı, arĢivci, folklor
araĢtırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de
uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiĢ olan zam ve tazminatlar
ödenmez.
Seyyar görev tazminatı
Madde 14- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 uncu maddesi hükümlerine göre bölge sınırı esas
alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde de il sınırı esas alınır.
Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi
Madde 15- (1) Kurum ve kuruluĢların belediye ve mücavir alan sınırları dıĢında olan baraj, termik
santral, maden sahası ve ocakları, fabrika, iĢletme, Ģantiye, trafo, enerji dağıtım ve iletim merkezleri, gar ve
istasyonlar gibi yerlerde bulunan kamu konutları, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 3 üncü maddesinin
(d) bendi gereğince hizmet tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan Kanunun 5 inci maddesine göre bu
konutlardan kira bedeli alınmaz.
KİT’lerde konut kira bedeli
Madde 16 - (1) Kamu iktisadi teĢebbüslerince bedeli karĢılığı kamu konutu tahsis edilen
personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i tahsil edilir.
Geçici personele fazla çalışma ücreti
Madde 17- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi ve bu maddeye göre yürürlüğe
konulan 29/12/2014 tarihli ve 2014/7131, 22/12/2014 tarihli ve 2014/7092 sayılı ve 29/12/2014 tarihli ve
2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu kararları uyarınca kamu kurum ve kuruluĢlarında çalıĢan geçici personelden
normal çalıĢma saatleri dıĢında fiilen çalıĢanlara, bu çalıĢmaları karĢılığında ayda 50 saati geçmemek üzere
yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma saat ücreti tutarında fazla çalıĢma ücreti
ödenir.Bu maddede öngörülen fazla çalıĢma ücretinden yararlananlara, baĢka bir mevzuata göre ayrıca fazla
çalıĢma ücreti ödenmez.
KİT’lerde kıdem ücreti
Madde 18- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin kıdem ücretini düzenleyen 28 inci
maddesinde yer alan “6” ibaresi “60 ayı tamamlama”, “11” ibaresi “120 ayı tamamlama”, “16” ibaresi “180 ayı
tamamlama”, “21” ibaresi “240 ayı tamamlama” Ģeklinde uygulanır.
İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı

Madde 19- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yardımcı hizmetler (YH)
sınıfında yer alan “Ġtfaiyeci” unvanlı kadroların hizmet sınıfı “GĠH” olarak uygulanır.
(2) Kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin
sosyal güvenlik iĢlemleri yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür.
Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması
Madde 20- (1) Hakkında disiplin soruĢturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın
temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.
375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi
Madde 21- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer alan
ücret göstergeleri “2.280” rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır.
Avukatlık vekalet ücreti
Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b)
bendinde öngörülen “10.000” gösterge rakamı “15.000” olarak uygulanır.
Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi
Madde 23- (1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalıĢanlar ile parça baĢı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere kamu kurum ve
kuruluĢlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan
Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek Seçim Kurulu ve Türkiye Ġstatistik Kurumunda istihdam edilen
geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve
kuruluĢlarında istihdam edilen geçici personele, anılan Kanunun 203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eĢ için 2.533 gösterge ve her bir çocuk için 297
gösterge üzerinden aile yardımı ödeneği verilir.
Geçici personele ek ödeme
Madde 24-(1) Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı
çalıĢanlar ile parça baĢı ücret vermek suretiyle istihdam edilenler hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin (C) fıkrası hükmüne istinaden yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararları kapsamında Yüksek
Seçim Kurulu ve Türkiye Ġstatistik Kurumunda istihdam edilen geçici personel ile 29/12/2014 tarihli ve
2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca kamu kurum ve kuruluĢlarında istihdam edilen geçici
personele, 1.800 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ek ödeme
verilir. Bunlara kurumlarınca döner sermaye dahil baĢka bir kaynaktan ek ödeme ve benzeri adla herhangi bir
ödeme yapılmaz.
Programcı ve çözümleyici
Madde 25- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı ĠĢ Güçlüğü, ĠĢ Riski, Temininde Güçlük ve Mali
Sorumluluk Zammı Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü”nün 4 üncü ve 5 inci sıralarında öğrenim
durumları ve hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iĢ güçlüğü ve temininde güçlük zammı puanları ile (II)
sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 1 inci sırasının (d) bendi ile 2 nci
sırasında öğrenim durumları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları, kadroları teknik
hizmetler sınıfına dahilprogramcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de
uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiĢ olan zam ve tazminatlar
ödenmez.
Toplu sözleşme ikramiyesi
Madde 26-(1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan “kırkbeĢ
Türk Lirası” ibaresi “750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda”
Ģeklinde uygulanır.

Servis hizmeti
Madde 27- (1) Bakanlıklar ve bağlı kuruluĢların merkez teĢkilatında görev yapan personele mesaiye
geliĢ ve gidiĢleri için servis hizmeti sağlanır.
İlave derece verilmesi
Madde 28-(1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye
eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında
belirtilen (sözleĢmeli subay, sözleĢmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaĢlar dahil) ve bu ek geçici
maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamıĢ olanlardan 15/1/2016
tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî
malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.
Bazı personelin giyecek yardımı
Madde 29-(1) 657 sayılı Kanun veya diğer personel kanunlarına göre giyecek yardımından
yararlanan kamu görevlileri hariç olmak üzere, kurumun ilgili mevzuatında personeline ayni olarak verilmesi
öngörülen giyim yardımından resmi kıyafetler ile hizmetin gereği olarak iĢ yerlerinde görev esnasında giyilmesi
zorunlu olan giyim eĢyaları dıĢında kalanlar için ayni olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek
Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir.
KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı
Madde 30- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre KĠT’lerde görev yapan baĢmüdür,
kombina, fabrika, müessese ve iĢletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat
oranlarına 10 puan ilave edilir.
Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı
Madde 31- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre sivil savunma uzmanı kadrosunda
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
KİT’lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi
Madde 32-(1) KĠT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup
baĢmühendisi, baĢmühendis, baĢmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan
sözleĢmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta
oldukları ek ödeme oranına 12 puan ilave edilir.
Şeflerin özel hizmet tazminatı
Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde Ģef kadrolarında bulunanların
dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir.
Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı
Madde 34- (1) Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan
ilave edilir.
Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret
Madde 35-(1) KĠT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleĢmeli personel
olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hizmetler” bölümünün 6 ncı
sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fiilen çalıĢanlardan;
a) Grup baĢmühendisi, baĢmühendis, baĢmimar, mühendis, mimar, Ģehir plancısı, jeolog, hidrolog,
hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara 25 TL,
b) Tekniker pozisyonlarında bulunanlara 15 TL,
c) Teknisyen pozisyonlarda bulunanlara 10 TL,
tutarında çalıĢtıkları her gün için ilave ücret ödenir. Ġlave ücretin kimlere ödeneceği, iĢ programları ve
çalıĢma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.
Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler
itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için 500 TL’yi, (b) bendinde belirtilenler
için 300 TL’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise 200 TL’yi geçemez.
Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi
Madde 36-(1)Kamu kurum ve kuruluĢlarının fabrika, Ģantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi iĢçi
istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen iĢçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur
veya sözleĢmeli personel eliyle yürütülmesi gereken iĢlerde sürekli iĢçi kadrolarında çalıĢmakta olanların,
KĠT’lerde sözleĢmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilebilmeleri
konusunda çalıĢma yapılacaktır.
(2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalıĢan geçici
personelin sözleĢmeli personel pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalıĢma yapılacaktır.

Bazı konularda çalışma yapılması
Madde 37-(1)Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil
memurların hukuki durumları ile iĢçilikte geçen sürelere iliĢkin konularda çalıĢma yapılacaktır.
Fiili hizmet süresi zammı
Madde 38- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı bünyesinde oluĢturulacak komisyon tarafından
kamu görevlilerinden kimlerin hangi Ģartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı
hususu yeniden değerlendirilecektir.
KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri
Madde 39- (1) KĠT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan
sözleĢmeli personel pozisyonlarına iliĢkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden
düzenlenmesi konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Cuma günü öğle tatili
Madde 40- (1) Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek Ģekilde düzenlenmesine
yönelik çalıĢma yapılacaktır.
KİT’lerde sözleşmeli personel yıllık izinleri
Madde 41- (1) KĠT’lerde sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde
kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devri konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Tazminat yansıtma oranları
Madde 42-(1)5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında “%240”, “%200”, “180”, “%150”, “%130, “%70” ve “%40”
olarak uygulanmakta olan oranlar sırasıyla “%255”, “%215”, “195”, “%165”, “%145, “%85” ve “%55”olarak
uygulanır.

İtfaiye personeli
Madde 43- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme
çalıĢmalarına bilfiil katılmıĢ olan ve bu çalıĢmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye
personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklar
BİRİNCİ BÖLÜM
BÜRO, BANKACILIK VE SİGORTACILIK HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Seyahat kartı
Madde 1- (1) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığında görev yapan
personelden kadro unvanları 6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde sayılanlardan olmamakla
beraber memuriyet mahalli içinde kendilerine zorunlu olarak gezici görev verilen memur ve hizmetlilere vize
edilmek kaydıyla anılan madde gereğince fotoğraflı birer kart verilir.
Fazla çalışma ücreti
Madde 2- (1) ĠçiĢleri Bakanlığı Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü merkez ve taĢra
teĢkilatında istihdam edilen memurlar ile sözleĢmeli personele, CumhurbaĢkanlığı seçimi ile milletvekili ve
mahalli idareler genel seçimleri dönemlerinde fazla çalıĢma yaptırılmasının kararlaĢtırılması halinde, her bir
seçim döneminde toplam 50 saati geçmemek üzere ve yapılan fiili fazla çalıĢmalar karĢılığında yılı merkezi
yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma saat ücretinin beĢ katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Emanet memurlarının iş riski zammı
Madde 3- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelde Emanet Memuru
kadrolarında bulunanlar için öngörülen iĢ riski zammı bir kat artırımlı olarak uygulanır.
İcra memurlarının özel hizmet tazminatı
Madde 4- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre icra memuru kadrolarında
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.
Mahkemelerde görev yapan personelin fazla çalışma ücreti
Madde 5- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesinde yer alan “%10’unu”
ibaresi “%20’sini” olarak uygulanır.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü araştırmacılarının özel hizmet tazminatı
Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesi uyarınca araĢtırmacı unvanlı memur
kadrolarına atanmıĢ olanların, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre dereceleri
itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Mübaşirlerin özel hizmet tazminatı
Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre mübaĢir kadrolarında bulunanların
dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Mübaşirlere giyim yardımı

Madde 8- (1) Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerine göre mübaĢir
kadrolarında bulunan personele verilen giyim eĢyalarına yılda iki adet gömlek eklenir.
Geçici personel
Madde 9- (1) Türkiye Ġstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin de
29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca istihdam edilen geçici personel gibi
emekli oluncaya kadar çalıĢabilmeleri için düzenleme çalıĢması yapılacaktır.
İl nüfus ve vatandaşlık müdürlerinin ek ödemesi
Madde 10- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre il nüfus ve
vatandaĢlık müdürü kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
Yurtdışı teşkilatlarındaki sözleşmeli personele aile yardımı ödeneği verilmesi
Madde 11- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan “kamu
kurum ve kuruluĢlarının merkez ve taĢra teĢkilatları” ibaresi “kamu kurum ve kuruluĢlarının merkez, taĢra ve
yurtdıĢı teĢkilatları” Ģeklinde uygulanır.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Madde 12- (1) Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti
TeĢkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karĢılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner
sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu
kapsamda yer alan personelin yararlandırılabilmeleri konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti
Madde 13- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığının taĢra teĢkilatı personelinden (Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez teĢkilatında emeklilik iĢlemlerinin fiilen yürütüldüğü birimlerde çalıĢanlar
dahil) iĢ yoğunluğu diğerlerine göre daha fazla olan birimlerde görev yapan memurlar ile sözleĢmeli personele,
ayda 50 ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda
belirlenen fazla çalıĢma saat ücretinin üç katını aĢmamak kaydıyla fazla çalıĢma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre
fazla çalıĢma ücreti ödenebilecek personel sayısı, taĢra teĢkilatında görev yapan toplam personel sayısının
%10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalıĢma süresi anılan BaĢkanlığın talebi
üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. ĠĢ yoğunluğu fazla olan birimleri belirlemeye ve toplam fazla çalıĢma
saat süresini ilgili birimlere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye söz
konusu BaĢkanlık yetkilidir.
Vergi dairesi müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti
Madde 14- (1) Gelir Ġdaresi BaĢkanlığının taĢra teĢkilatı personelinden iĢ yoğunluğu diğerlerine göre
daha fazla olan vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleĢmeli personele, ayda 50 ve her
bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla
çalıĢma saat ücretinin üç katını aĢmamak kaydıyla fazla çalıĢma ücreti ödenir. Bu fıkraya göre fazla çalıĢma
ücreti ödenebilecek personel sayısı, vergi dairesi müdürlüklerinde görev yapan toplam personel sayısının
%10’unu geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak yapılacak toplam fazla çalıĢma süresi Gelir Ġdaresi
BaĢkanlığının talebi üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenir. ĠĢ yoğunluğu fazla olan vergi dairesi müdürlüklerini
belirlemeye ve toplam fazla çalıĢma saat süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu fıkranın uygulanmasına
iliĢkin usul ve esasları belirlemeye anılan BaĢkanlık yetkilidir.
Toplu taşıma
Madde 15- (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında gümrük muhafaza memurları, resmi üniformalı
bulundukları sürece belediyeler tarafından iĢletilen toplu taĢıma araçlarından ücretsiz yararlanırlar.
Bazı uzmanların tazminatları
Madde 16- (1) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet
Tazminatı” bölümünün (i) bendinde yer alan uzman ve denetmenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı

Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ve bunların
yardımcılarına ise 7 puan ilave edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Akademik jüri ücreti
Madde 1- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi uyarınca yapılan doçentlik
sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendirilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 gösterge rakamının,
aynı Kanunun 23, 25 ve 26 ncı maddeleri uyarınca oluĢturulan yardımcı doçent, doçent ve profesör atama
jürilerinde görev alan öğretim üyelerine ise her bir jüri üyeliği için 3000 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda jüri üyeliği ücreti ödenir. Bir kiĢiye bu madde kapsamında
ödeme yapılacak jüri üyeliği sayısı bir yılda altıyı geçemez. Söz konusu ödemenin yapılmasına iliĢkin usul ve
esaslar Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki
iĢ günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen
yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeĢitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları
sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde
üzerlerinde bulunan aylık karĢılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama
görevlerini yapmıĢ sayılırlar.
Ders dışı eğitim çalışmaları
Madde 3- (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan,
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ĠliĢkin Kararın 17 nci
maddesinde yer alan “%5” sınırı, “%6” olarak uygulanır.
Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü
Madde 4- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan sınavlar için aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü görevlerine yönelik
öngörülen sınırlamalar uygulanmaz.
Geçici görevlendirilen yöneticilerin ek ders ücreti
Madde 5- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ders niteliğinde yönetim
görevi karĢılığında ek ders ücretinden yararlanmakta iken aynı Kararın 16 ncı maddesi uyarınca Milli Eğitim
Bakanlığı merkez ve taĢra teĢkilatı ile diğer kurumlarda görevlendirilen yöneticiler, 10 uncu ve 16 ncı maddede
öngörülen ek ders ücretlerinden daha yüksek olandan yararlandırılır.
Rehber öğretmen ek ders ücreti
Madde 6- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, bu fıkra hükmünden
yararlanmayan rehber öğretmenler hakkında da uygulanır.
İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti
Madde 7- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca
örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün
eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir.
Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti

Madde 8- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmıĢ olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders
ücretleri sırasıyla %5 ve %15 artırımlı ödenir.
İLKSAN üyeliği
Madde 9- (1) Mevcut üyeler dahil olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına atananlardan
13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında bulunanlar bakımından Ġlkokul
Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (ĠLKSAN) üyeliği ihtiyaridir.
İl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına avans
Madde 10- (1) Ġl eğitim denetmenleri ve denetmen yardımcılarına görevleriyle ilgili olarak muvakkat
vazife ile görevlendirilmeleri ve karĢılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununa göre mahsup süreleri dikkate alınarak avans verilir.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür ve müdür başyardımcılarının aylık karşılığı ders görevi
Madde 11- (1) 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 2006/11350
sayılı Kararın 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “6 saat” ibaresi; Milli Eğitim Bakanlığına
bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür baĢyardımcısı olarak görev yapanlar için “2
saatten az olmamak üzere 6 saate kadar” Ģeklinde uygulanır.
Öğretim yılına hazırlık ödeneği
Madde 12- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği;
2016 yılında 1.000 TL, 2017 yılında 1.050 TL olarak ödenir.
Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti
Madde 13- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında diğer örgün
ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da söz konusu
fıkrada öngörülen 2 saatlik ilave ek ders ücretinden yararlandırılır.
Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi
Madde 14- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil üniversite daire baĢkanları için ilgili mevzuatında
öngörülen ek gösterge rakamının, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter
yardımcılarının da yararlanması için düzenleme çalıĢması yapılacaktır.
Eğitim öğretim tazminatı
Madde 15- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı”
bölümünde yer alan “100”, “95” ve “85” oranları; “120,56”, “115,56” ve “105,56” olarak uygulanır.
Geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması
Madde 16- (1) 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
GeliĢtirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararın 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onaltıncı” ibaresi
“onsekizinci” olarak, geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “15/12/2015” ibaresi “31/12/2017”,
“onaltı” ibaresi “onsekiz” ve “onaltıncı” ibaresi ise “onsekizinci” olarak uygulanır.
Yükseköğretim kurumlarındaki ikinci öğretime ilişkin fazla mesai ücreti
Madde 17- (1) 31/3/1994 tarihli ve 94/5593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer
alan “%30’unu” ve “%10’unu” ibareleri “%40’ını” ve “%15’ini” olarak uygulanır.
ücretleri

Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezî sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav

Madde 18- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin beĢinci fıkrasında sayılan sınavlardan
hafta sonu tatillerinde yapılan merkezi sınavlarda fiilen görev yapanlara, 2006/11350 sayılı Karar uyarınca
herhangi bir ek ders ücreti ödenmemek kaydıyla, 18/1/2012 tarihli ve 2012/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Sınav Ücretlerine ĠliĢkin Usul ve Esaslara göre sınav ücreti ödenir. Ücreti döner
sermayeye yatırılmak suretiyle yapılan sınavlar için bu kapsamda yapılacak ödemeler döner sermaye
bütçesinden karĢılanır.
Yabancı dil dersi yazılı ve sözlü sınavlarında görev alan sınav komisyonu üyeleri
Madde 19- (1) 2006/11350 sayılı Kararın 12 nci maddesinin birinci fıkrasının uygulanmasında, bu
fıkrada öngörülen sorumluluk sınavları kapsamında yapılan yabancı dil dersi sınavlarında görev alan sınav
komisyonu üyelerinin yazılı ve sözlü sınav komisyon üyelikleri ayrı ayrı değerlendirilir.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev
yapan personelin fazla çalışma ücretleri
Madde 20- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlar ile
üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden kendilerine yılı bütçe kanununa ekli (K) cetveline göre
fazla çalıĢma ücreti ödenenlerin saat baĢı fazla çalıĢma ücretleri bir kat artırımlı uygulanır.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan
sözleşmeli personelin fazla çalışma ücretleri
MADDE 21- (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yurt
yönetim personeli pozisyon unvanında istihdam edilen sözleĢmeli personel de yılı bütçe kanununa ekli (K)
cetveli ile 20 inci madde uyarınca memurlara ödenmekte olan fazla çalıĢma ücretinden aynı usul ve esaslar
çerçevesinde yararlanır.
Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti
MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde
eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalıĢma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi
verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati
ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.
Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel
Madde 23- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve YetiĢtirme Kursları
Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere
normal çalıĢma saatleri dıĢında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalıĢan memurlara, bu çalıĢmaları
karĢılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma
saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Yiyecek yardımı
Madde 1- (1) Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 1 inci maddesi hükümleri, yataklı
tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet kuruluĢlarında görev yapan sözleĢmeli personel hakkında da uygulanır.
Performans puanı
Madde 2- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında sağlık teknikeri (acil tıp
teknikeri) ve sağlık memuru (acil tıp teknisyeni, toplum sağlığı teknisyeni) olarak görev yapan ve asli
görevlerinin yanında süreklilik arz edecek Ģekilde ambulans Ģoförlüğü görevini de yürüten personelin, 4/1/1961
tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan Yönetmelikte öngörülen performans
puanlarına 10 puan daha ilave edilir.
Mesleki üst öğrenim
Madde 3- (1) SözleĢmeli personel pozisyonlarında görev yapan sağlık personelinden, sağlık
hizmetleri sınıfına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlerin sözleĢme ücretleri, hizmet yılları dikkate
alınarak aynı pozisyon unvanındaki üst öğrenimliler için öngörülen sözleĢme ücreti esas alınarak ödenir.
Tabip dışı personelin ek ödemelerinin aylıklarla birlikte ödenmesi
Madde 4- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının beĢinci cümlesi hükmü uyarınca
yapılacak ödemeler, tabip dıĢı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara iliĢkin hükümler
uygulanmak suretiyle her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu Ģekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan madde
uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik kapsamında aynı aya iliĢkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup
edilir.
Ek ödemelerin aylıklarla birlikte ödenmesi
Madde 5- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (h) fıkrasının üçüncü
paragrafı ile 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yapılacak ek
ödemeler her hangi bir katkıya bağlı olmaksızın aylıklara iliĢkin hükümler uygulanmak suretiyle her ay
aylıklarıyla birlikte ödenir. Bu Ģekilde yapılan ek ödeme tutarı, anılan maddeler uyarınca yürürlüğe konulan
yönetmelik kapsamında aynı aya iliĢkin yapılacak ek ödeme tutarından mahsup edilir.
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personelin ek ödemesi
Madde 6- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi hükmü Sağlık
Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personel (sözleĢmeli personel dâhil) hakkında da
uygulanır.

Nöbet ücreti
Madde 7- (1) 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretleri dini bayram
günleri için %20 artırımlı ödenir. Ayrıca diyaliz ve ameliyathane hizmetlerinde tutulan nöbetler için ödenen
nöbet ücretleri de %50 artırımlı ödenir.
Ek ödeme

Madde 8- (1) 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca personele her ay
yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca
kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiĢ olan ek ödeme net tutarından az olamaz.
Vekalet durumunda ek ödeme
Madde 9- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikte yer
alan vekalet edilen kadroya iliĢkin hizmet alanı kadro unvan katsayısının uygulanabileceği Ģartlara uygun
olarak herhangi bir görevi vekaleten yürüten personele yapılacak ek ödeme tutarının belirlenmesinde, vekalet
edilen kadroya iliĢkin matrah esas alınır.
Fark ödemesi
Madde 10- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ile 2659
sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden yararlananların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar
kapsamında almıĢ olduğu toplam net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu
maddesi uyarınca ek ödemeden yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve
kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir ayda mali haklar
kapsamında almıĢ olduğu toplam net ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, döner sermaye
bütçesinden ödenir.
Yönetici kadrolarına vekalet eden öğretmenler
Madde 11- (1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının 5 inci maddesi uyarınca ek ders ücretinden yararlanan öğretmenlerden yönetici kadrolarına
vekaleten atanmıĢ olmakla birlikte ilgili mevzuatı uyarınca zam ve tazminatlar ile ek ödeme farkından
yararlanamayanlara, söz konusu 5 inci maddeye göre yapılan ek ders ücretinin ödenmesine devam olunur.
Özellik arz eden birimlerde çalışanların ek ödemesi
Madde 12- (1) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluĢlarında görev yapan ve mesai saatleri dıĢında, acil
servise hizmet veren röntgen ve laboratuvarlarda çalıĢan personelden (sözleĢmeli personel dahil) bu
birimlerde fiilen çalıĢtıkları süreler özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.
Entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin ek ödemesi
Madde 13- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi hükmü, Türkiye
Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin aynı birimlerinde görev yapan personel (sözleĢmeli
personel dâhil) hakkında da uygulanır.
B Tipi 112 acil sağlık hizmeti personelinin ek ödemesi
Madde 14- (1) 112 acil sağlık hizmetlerinde çalıĢan personel için öngörülen %40 oranındaki ek puan,
Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonları için de uygulanır.
Geçici görevlendirilenlerin ek ödemesi
Madde 15- 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca ek ödeme alan tabip dıĢı personelden
(sözleĢmeli personel dahil) re’sen görevlendirilenlere, asıl kadro ve pozisyonunun bulunduğu kurum veya
kuruluĢ ile görevlendirildiği kurum veya kuruluĢun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme
yapılır.
Sağlık tesisi kalite katsayısı
Madde 16- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yapılan ek ödemelerin hesaplanmasında
sağlık tesisi kalite katsayısı dikkate alınmaz.
Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanlara ek puan
Madde 17- (1) Üçüncü seviye acil servis ve üçüncü seviye yoğun bakımlarda görev yapanların
Yönetmelikte öngörülen performans puanlarına ek 0,10 puan ilave edilir.

Üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan klinisyenlerin (uzman tabiplerin) hizmet alanı kadro
unvan katsayıları
Madde 18- (1) Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapan
klinisyenler (uzman tabip) için hizmet alanı kadro unvan katsayıları ikinci basamak sağlık tesislerinde görev
yapanlardan az olamaz.
112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan katsayısı
Madde 19- (1) 112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personelinin hizmet alanı kadro unvan
katsayısı 0,50 olarak uygulanır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin özellik arz eden birimlerinin hizmet alanı
kadro unvan katsayıları
Madde 20- (1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin 209 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde belirtilen birimlerinde görev yapan personelin hizmet alanı
kadro unvan katsayıları 0,50 olarak uygulanır.
Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele ek puan
Madde 21- (1) Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan personele Halk Sağlığı Müdürlüğü il
birim performans puan ortalamasının %5’i oranında ek puan verilir.
Uzman hemşire ve uzman ebe tazminatı
Madde 22- (1) 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı HemĢirelik Kanunu kapsamında uzman hemĢire ve
11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve ġuabatı San’atlarının Tarzı Ġcrasına Dair Kanun kapsamında
uzman ebe unvanını ihraz edenlerin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre dereceleri itibarıyla
yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı uyrukluların
yaşadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görevli personele döner sermaye ek ödemesi
Madde 23- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığına bağlı kamplarda misafir edilen yabancı
uyrukluların yaĢadığı yerlerde bulunan sağlık tesislerinde görev yapan tabip dıĢı personel (sözleĢmeli personel
dahil) için 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” oranı “yüzde 180” olarak
uygulanır.
112 acil sağlık hizmetlerinde görevli personele tayın bedeli verilmesi
Madde 24- (1) Sağlık Bakanlığı 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapan kamu görevlilerinden
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinden yararlanma imkanı bulunmayanlara,
döner sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere 22/6/1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli
verilir. Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüĢü üzerine Sağlık
Bakanlığınca belirlenir.
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı döner sermaye ek ödemesi
Madde 25- (1) Mesai saatleri dıĢında veya resmi tatil günlerinde ölüm muayenesi ve otopsi iĢlemine
katılan personele, 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında kadro ve
görev unvanları itibarıyla belirlenmiĢ olan tavan ek ödeme oranlarının %10’una kadar, anılan madde uyarınca
yürürlüğe konulmuĢ olan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ayrıca ek ödeme yapılır.
Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların kadro/görev unvan katsayıları
Madde 26- (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner
Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin
Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayıları konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nöbet görevi

Madde 27- (1) 16/3/2015 tarihli ve 2015/7446 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesinde
yer alan “3” ve “9” ibareleri sırasıyla “4” ve “12” olarak uygulanır.
Yıllık izinlerde döner sermaye kesintisi
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c)
fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne
ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde “çalıĢılmayan gün”
kapsamında değerlendirilmez.
Fiili hizmet süresi zammı
Madde 29- (1) Sağlık kurum ve kuruluĢlarında görev yapan personelden kimlerin hangi Ģartlarda ve
süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı hususu, Sosyal Güvenlik Kurumu
BaĢkanlığı bünyesinde bu amaçla oluĢturulacak komisyon tarafından 2016 yılının sonuna kadar
sonuçlandırılması yönünde çalıĢma yapılacaktır.
Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının
artırılması
Madde 30- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150” ibareleri
“yüzde 170” olarak uygulanır.
Yükseköğretim kurumlarında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının
artırılması
Madde 31- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı
bendinde yer alan “yüzde 150” ibaresi “yüzde 170” olarak uygulanır.
Adlî Tıp Kurumu Başkanlığında görev yapan bazı personel için döner sermaye ek ödeme tavanının
artırılması
Madde 32- (1) 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yüzde 150”
ibaresi “yüzde 170” olarak uygulanır.
Kadro unvan katsayısı
Madde 33- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine istinaden yürürlüğe konulan yönetmelikler eki
listelerde tabip dıĢı personel için öngörülmüĢ olan hizmet alanı-kadro unvan katsayıları, 0,05 puan eklenmek
suretiyle uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Sosyal denge tazminatı
Madde 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluĢları ile il özel idarelerinin kadro ve pozisyonlarında istihdam
edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde
ödenebilecek sosyal denge tazminatı aylık tavan tutarı en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil)
%100’üdür. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde yapılabilecek sözleĢmelerde, tavan tutarı aĢmamak
kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev yapılan birim ve iĢ hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev
yerinin özelliği, çalıĢma süresi, kadro veya görev unvanı ile derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak
belirlenebilir.
(2) Sosyal denge sözleĢmesi imzalayan sendikanın üyesi olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı
personelden alınacak aidatın iki katına kadar taraf sendika sosyal denge sözleĢmesi aidatı alabilir. Bu aidatı
ödeyen kamu görevlileri söz konusu sözleĢmeden aynı usul ve esaslar dahilinde yararlanır.
Ek ödeme
Madde 2- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“SözleĢmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında yer alan sözleĢmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleĢmeli çalıĢtırılmasına esas alınan
kadro unvanında sözleĢmeli personel olarak geçen hizmet süresine göre aynı kadro unvanı için 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranları üzerinden, meclis ve
yönetim kurulu kararı aranmaksızın anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde
ödenir.
İkramiye
Madde 3- (1) 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302
sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin son fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu
maddesinin son fıkrasında yer alan “20.000” gösterge rakamları “25.000”, “30.000” gösterge rakamları
“36.000”olarak uygulanır.
Sosyal denge tazminatı kriteri
Madde 4- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu SözleĢme Kanununun 32 nci
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde yirmibeĢini” ibaresi “yüzde otuzunu” olarak uygulanır.
Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları
Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre itfaiye amiri, itfaiye çavuĢu,
itfaiye onbaĢısı ve itfaiye eri ile zabıta amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Mahalli idareler arası yapılacak naklen atamalarda süre sınırı
Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer
alan “beĢ yıl” ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanır.
Sosyal denge tazminatı süre uzatımı
Madde 7- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi
“31/12/2017” Ģeklinde uygulanır.
Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi
Madde 8- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil büyükĢehir belediyeleri daire baĢkanları için ilgili
mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükĢehir

belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire baĢkanlarının da yararlanması için düzenleme yapılması
yönünde çalıĢma yapılacaktır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Koruyucu gıda yardımı
Madde 1- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün verici istasyonları,
devamlılık stüdyoları ve haber müdürlüklerinde bilfiil çalıĢan personele, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüĢleri dikkate alınarak Kurumca belirlenen
koruyucu gıda maddeleri iĢ yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi,
miktarı ve kimlere verileceğine iliĢkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve bir örneği belirlemeyi
müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Kahvaltı yardımı
Madde 2- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün devamlılık stüdyolarında,
Haber ve Spor Yayınları Dairesi ile DıĢ Yayınlar Dairesi BaĢkanlıklarında ve radyolarında saat 06:00 nöbetine
gelen personele, iĢ yerlerinde tüketilmesi kaydıyla sabah kahvaltısı verilir.
PTT'de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcılara toplu taşıma kartı verilmesi
Madde 3- (1) T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi pozisyonlarında bulunup, belediye
sınırları içerisinde baĢdağıtıcı ve dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından iĢletilen toplu taĢıma
araçları ile özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından fotoğraflı
birer kart verilir.
Araç kullananlara ilave ücret
Madde 4- (1) T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi pozisyonlarında bulunan baĢdağıtıcı ve
dağıtıcılardan tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo ve konutta teslim gibi hizmetleri aynı
zamanda araç kullanarak fiilen yerine getirenlere aylık ilave 70 TL ücret ödenir.
Gişe memurlarına ilave ücret
Madde 5- (1) T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi pozisyonlarında bulunanlardan fiilen
giĢelerde görev yapanlar ile giĢelere para giriĢ ve çıkıĢında görev yapanlara, çalıĢtıkları günlerle orantılı olmak
üzere aylık ilave 70 TL ücret ödenir.
Giyim yardımı
Madde 6- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında ve verici
istasyonlarında çalıĢan personelden, Kurumca hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gerektiği
belirlenen giyim malzemeleri ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele, ne kadar
süreyle verileceği ve buna iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile kurum ve bu hizmet kolunda yetkili
sendika tarafından birlikte belirlenir.
TRT’de konut kira bedeli
Madde 7 - (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde bedeli karĢılığı kamu
konutu tahsis edilen personelden, her yıl Milli Emlak Genel Tebliğleriyle belirlenen kira birim bedellerinin %85’i
tahsil edilir.
PTT’de mobil çalışan personele tayın bedeli verilmesi
Madde 8- (1) T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi pozisyonlarında bulunan posta
baĢdağıtıcı ve dağıtıcılarından merkez nüfusu 50.000’i aĢan yerleĢim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155
sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.
TRT’de yayın hizmetlerinde çalışan personele servis verilmesi

Madde 9- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yayında çalıĢan personele
gündüz nöbet değiĢimlerinde servis hizmeti sağlanır.
TRT’de yapım ve yayın hizmetlerinde görev yapan personel
Madde 10- (1) Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünde yapım ve yayın
hizmetlerinde fiilen görev yapan personel aylık ilave 100 TL ücret ödenir.
PTT Başmüdürleri
Madde 11- (1) T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi BaĢmüdürlerine, görev yaptıkları iller
itibariyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvelin 9 uncu sırasında öngörülen
göstergeler esas alınmak suretiyle anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesi uyarınca ücret
ve tazminat ödenir.
PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının yükseltilmesi
Madde 12- (1) 5434 sayılı kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (IV) numaralı alt
bendinde yer alan “55” ibaresinin “60” olarak değiĢtirilmesi konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Motosiklet kullananlara ilave ücret
Madde 13- (1) Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketinde A sınıfı (A1 ve A2) sürücü belgesi
gerektiren araçları kullananlara, 4 üncü madde uyarınca ödenen ilave ücret %20 artırımlı ödenir.
Başdağıtıcıların temel ücretleri
Madde 14- (1) Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen baĢdağıtıcıların temel ücretleri, 50 TL
artırımlı uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM
BAYINDIRLIK, İNŞAAT VE KÖY HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Kadastro tazminatı
Madde 1- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleĢmeli personel
pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalıĢanlara, döner
sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere, fiilen çalıĢtıkları her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.
Fazla çalışma genelgesi
Madde 2- (1) Bu hizmet kolundaki kamu görevlilerinin zorunlu olmadığı sürece günlük çalıĢma
saatleri dıĢında çalıĢtırılmamasına ve zorunlu olarak fazla çalıĢtırılanlara ise 657 sayılı Kanununun 178 inci
maddesi uyarınca izin verilmesine dair BaĢbakanlık genelgesi çıkarılacaktır.
Fazla çalışma ücreti
Madde 3- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığınca kurulmuĢ olan geçici barınma
merkezlerinde normal çalıĢma saatleri dıĢında görev yapan memurlar ile sözleĢmeli personele ayda toplam 50
saate kadar yapılan fiili fazla çalıĢmalar karĢılığında yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla
çalıĢma saat ücretinin üç katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Karayolları Genel Müdürlüğünde araç kullananlara ilave ücret
Madde 4- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünde bakım ve trafik teknik görevlilerinden bakım ve trafik
emniyeti hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 70 TL
ücret ödenir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında araç kullananlara ilave ücret
Madde 5- (1) Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığında çalıĢan arama kurtarma teknisyenlerinden
arama ve kurtarma hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık
ilave 70 TL ücret ödenir.
Tapu müdürlükleri personeli için fazla çalışma ücreti
Madde 6- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün taĢra teĢkilatı personelinden iĢ yoğunluğu
diğerlerine göre daha fazla olan tapu müdürlüklerinde görev yapan memurlar ile sözleĢmeli personele, ayda 50
ve her bir personel için yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla
çalıĢma saat ücretinin üç katını aĢmamak kaydıyla döner sermaye bütçesinden fazla çalıĢma ücreti ödenir. Bu
fıkraya göre fazla çalıĢma ücreti ödenebilecek personel sayısı; tapu müdürlüklerinde görev yapan toplam
personel sayısının 2016 yılında %35’ini ve 2017 yılında ise %20’sini geçemez. Bu kapsamda yıllık olarak
yapılacak toplam fazla çalıĢma süresi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Maliye
Bakanlığınca belirlenir. ĠĢ yoğunluğu fazla olan tapu müdürlüklerini belirlemeye ve toplam fazla çalıĢma saat
süresini ilgili müdürlüklere dağıtmaya ve bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esasları belirlemeye
anılan Genel Müdürlük yetkilidir.
Koruyucu giyim malzemesi
Madde 7- (1) Karayolları Genel Müdürlüğünün Ģantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi
Ģartlarında görev yapan personeli ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı il müdürlüklerinin kimyasal, biyolojik,
radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerin denetimini yapan teknik personeline hizmetin gereği olarak
görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin
standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu
malzemelerin kullanımına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile anılan kurum ve bu hizmet kolunda yetkili
sendika tarafından birlikte belirlenir.
Seyyar görev tazminatı

Madde 8- (1) Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve ĠĢletme ġefliklerinde giĢe sistemleri
izleme memuru olarak çalıĢanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dıĢında ve belirli bir görev bölgesi
içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenebilmesi konusunda çalıĢma
yapılacaktır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel ihtiyacı
Madde 9- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye
bütçesinden karĢılanmasına yönelik çalıĢma yapılacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
ULAŞTIRMA HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Koruyucu gıda yardımı
Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢlarda zehirleyici, boğucu ve
insan sağlığını tehdit eden ortamlarda bilfiil çalıĢan personele, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüĢleri dikkate alınarak kurum ve kuruluĢlarca tespit edilen
koruyucu gıda maddeleri, iĢ yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi,
miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine iliĢkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluĢlar ile bu hizmet
kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye
Bakanlığına gönderilir.
Ücretsiz seyahat hakkı
Madde 2- (1) T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarında görevli
kamu görevlilerinin kendisi ve eĢi ile yirmi beĢ yaĢından küçük çocukları için demiryollarında yılda 2 kez
ücretsiz seyahat hakkı verilir.
İlave ücret
Madde 3- (1) T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünde kataner hattının geçtiği
iĢyerlerinde çalıĢan personele her ay 35 TL tutarında ilave ücret ödenir.
Marmaray tüp tünelinde çalışanlara ilave ücret
Madde 4- (1) Marmaray tüp tünelinde; fiilen çalıĢan makinistlere, bakım ve onarım hizmetlerinde
fiilen çalıĢan mühendis, tekniker, teknisyen, teknik Ģef ve sürveyan unvanlı kamu görevlilerine çalıĢtıkları her
gün için 5 TL tutarında ilave ücret ödenir.

ödenir.

Yüksek hızlı tren makinistlerine ilave ücret
Madde 5- (1) Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere her ay 70 TL tutarında ilave ücret

Makinistlerin ek ödemesi
Madde 6- (1) T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında görev yapan makinistlerin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı
Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
TCDD ve belediye ortaklığı ile işletilen hatlardan ücretsiz yararlanma
Madde 7- (1) T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ve BüyükĢehir Belediye Ortaklığı
ile iĢletilen banliyö ve metro hatlarından anılan Genel Müdürlüğün ilgili belediye sınırları dahilinde görev yapan
personeli de Belediye çalıĢanları gibi yararlandırılır.
ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri
Madde 8- (1) ARFF ve apron memurlarının temel ücretleri, 50 TL artırımlı uygulanır.
Denetleme memurları
Madde 9- (1) Mülga Denizcilik MüsteĢarlığında denetleme memuru kadrolarında görev yapan
personelden 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca memur kadrolarına atananların veri hazırlama
ve kontrol iĢletmeni veya bilgisayar iĢletmeni kadrolarına atanmaları hususunda çalıĢma yapılacaktır.
TCDD’deki fazla mesai ücretinin artırımlı ödenmesi

Madde 10- (1) T.C. Devlet Demiryolları ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü personeline 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesi uyarınca fazla çalıĢma ücretinin ödenmesinde, yılı merkezi
yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma saat ücretinin üç katı esas alınır.
TCDD’deki kontrolörlerin temel ücretleri
Madde 11- (1) TCDD’de görev yapan trafik kontrolörlerinin temel ücretleri tesisler kontrolörlerinin
temel ücreti esas alınarak uygulanır.
Havacılık tazminatı
Madde 12- (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi uyarınca ödenen
havacılık tazminatının, 2010 yılında yapılan çalıĢmalar da dikkate alınmak suretiyle artırılması yönündeki
çalıĢma 31/1/2016 tarihine kadar sonuçlandırılır ve izleyen ay baĢından itibaren yeni oranlar üzerinden
ödenmeye baĢlanır. Bu ödemenin baĢladığı tarihten itibaren söz konusu personele, 375 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ek ödeme yapılmaz ve bu kapsamda yapılması
öngörülen ek ödeme aynı oranlar esas alınarak ilave havacılık tazminatı olarak ödenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME

Koruyucu giyim ve donanım malzemesi
Madde 1- (1) Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatı
personeline, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu
giyim ve donanım malzemesi döner sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere ayni olarak verilir. Giyim ve
donanım malzemelerinin standartları, hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği
hususları ile bu malzemelerin kullanımına iliĢkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü
ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Yangın tazminatı
Madde 2- (1) 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Kanun hükümlerine göre ödeme yapılanlar hariç olmak
üzere, Orman Genel Müdürlüğü taĢra teĢkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden, orman
yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine
getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuĢ günü için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı
ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda döner sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere tazminat ödenir. Bu
Ģekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarı geçemez.
Fazla çalışma ücreti
Madde 3- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taĢra teĢkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan memur
ve sözleĢmeli personelden normal çalıĢma saatleri dıĢında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale
edenler ile yangın nöbeti tutanlara, döner sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere Mayıs ayı baĢından Kasım
ayı sonuna kadar ayda 80 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla
çalıĢma saat ücretinin beĢ katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir. Aynı Genel Müdürlüğün merkez
teĢkilatında sayıları kırkı geçmemek üzere yangın nöbeti tutanlar da bu madde hükmünden yararlandırılır.
Toplu taşıma
Madde 4- (1) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü orman muhafaza memurları,
resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından iĢletilen toplu taĢıma araçlarından ücretsiz
yararlanırlar.
Koruyucu gıda yardımı
Madde 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢlarda zehirli, gazlı ve
radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalıĢan personele, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüĢleri dikkate alınarak kurum ve kuruluĢlarca
tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iĢ yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda
yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine iliĢkin usul ve esaslar ilgili kurum ve
kuruluĢlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip
bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Hayvan sağlığı teknikerlerinin zam puanları
Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 6 ncı
sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, hayvan sağlığı teknikerleri için de uygulanır.
Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiĢ olan zamlar ödenmez.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin zam puanları
Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(C) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 7 nci

sırasında unvanlar ve öğrenim durumları itibarıyla öngörülen zam puanları, Zirai Mücadele, Zirai Karantina,
Veteriner Sınır Kontrol Noktası, ġap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı, Sertifikasyon Kontrol Laboratuvarı,
AraĢtırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev yapan personelden aynı unvan ve aynı
öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer
bölümlerinde belirlenmiĢ olan zamlar ödenmez.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bazı birimlerinde görev yapan personelin tazminatları
Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(F) Sağlık Hizmetleri Bölümü”nün 5 nci
sırasında öğrenim durumları itibarıyla öngörülen tazminatlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Zirai
Mücadele, Zirai Karantina, Veteriner Sınır Kontrol Noktası, ġap Enstitüsü, Referans Laboratuvarı,
Sertifikasyon, Kontrol Laboratuvarı, AraĢtırma Müdürlüğü, Test, Üretme ile Üretim Müdürlüklerinde görev
yapanlardan aynı öğrenim durumuna sahip Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan Bakanlar Kurulu
Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiĢ olan tazminatlar ödenmez.
Orman muhafaza memurlarının tazminatı
Madde 9- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre orman muhafaza memuru
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir.
Lisans tamamlama
Madde 10- (1) Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmeleri hususunda
YÖK’le çalıĢma yapılacaktır.
Kadastro tazminatı
Madde 11- (1) Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında ve sözleĢmeli personel pozisyonlarında
bulunanlardan orman kadastrosu hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalıĢanlara, Orman Genel
Müdürlüğü döner sermaye bütçesinden karĢılanmak üzere, fiilen çalıĢtıkları her gün için 200 gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda kadastro tazminatı ödenir.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli
Madde 12- (1) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleĢmeli statüde çalıĢan
personelin kadroya geçirilebilmeleri konusunda çalıĢma yapılacaktır.
Geçici personelin fazla çalışma ücreti
Madde 13- (1) Orman Genel Müdürlüğünün taĢra teĢkilatında 29/12/2014 tarihli ve 2014/7140 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı uyarınca çalıĢan geçici personelden 3 üncü maddede belirtilen görevleri fiilen yerine
getiren geçici personel de anılan maddede öngörülen fazla çalıĢma ücretinden döner sermaye bütçesinden
karĢılanmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu maddede öngörülen fazla çalıĢma
ücretinden yararlananlara, aynı dönem için diğer mevzuata göre ayrıca fazla çalıĢma ücreti ödenmez.
Rotasyon
Madde 14- (1) Orman Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağı
hususunda çalıĢma yapılacaktır.
Yüksek Planlama Kurulu kararı
Madde 15- (1) 5553 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinde öngörülen Yüksek Planlama Kurulu
kararı çıkarılabilmesi hususunda çalıĢma yapılacaktır.
Döner sermaye ödemesi yerine 375 sayılı KHK’ye göre ek ödeme verilmesi
Madde 16- (1) 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca
üretimi teĢvik primi ödemesi kapsamında bulunan personelden, adlarına tahakkuk ettirilmiĢ olan üretimi teĢvik
priminden ödemenin yapılacağı tarihten önce yararlanmak istemediklerini yazılı beyan edenlere, anılan

ödemenin yapılacağı tarihten itibaren üretimi teĢvik primi yerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek
9 uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılır.
TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesi
Madde 17- (1) bu hizmet kolunda yetkili sendika ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı arasında
TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesine iliĢkin çalıĢmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacaktır.
Üretimi teşvik priminde yıllık izin
Madde 18- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teĢvik priminin
dağıtımına esas gün hesaplamalarında, personelin kullanmıĢ olduğu yıllık izin süreleri dikkate alınmaz.
Fark ödemesi
Madde 19- (1) 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası uyarınca üretimi teĢvik
priminden yararlananların üretim teĢvik primi dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almıĢ olduğu toplam
net ödeme tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ek ödemeden
yararlanan hizmet sınıfı, kadro veya pozisyon unvanı, kadro derece ve kademesi, görev yeri, hizmet yılı ve
eğitim durumu aynı olanların ek ödeme dahil bir mali yılda mali haklar kapsamında almıĢ olduğu toplam net
ödeme tutarından az olması halinde aradaki fark, mali yılın sonunda ödenir.

DOKUZUNCU BÖLÜM
ENERJİ, SANAYİ VE MADENCİLİK HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Koruyucu gıda yardımı
Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢlarda zehirli, gazlı ve
radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalıĢan personele, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu
hizmet kolunda yetkili sendikanın görüĢleri dikkate alınarak kurum ve kuruluĢlarca tespit edilen koruyucu gıda
maddeleri, iĢyerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi
görevleri yürütenlere verileceğine iliĢkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluĢlar ile bu hizmet kolunda yetkili
sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına
gönderilir.
Koruyucu giyim malzemesi
Madde 2- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢların fabrika, atölye, laboratuvar,
yer altı ve açık arazi Ģartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi
gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne
kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına iliĢkin usul ve
esaslar Maliye Bakanlığı ile kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.
Ücretsiz okul servisi
Madde 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢlarda çalıĢan kamu görevlilerinin
çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden aynı
Ģekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.
Ücretsiz sosyal servisi
Madde 4- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢların baraj, termik santral,
fabrika, trafo ve benzeri iĢ yerlerinde çalıĢan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel ile
aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı Ģekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.
Buna iliĢkin usul ve esaslar en geç 31/1/2016 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda yetkili
sendika tarafından birlikte belirlenir.
MTA kamplarında görev yapan personele yemek yardımı
Madde 5- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda görev yapan kamu
görevlileri de, iĢçiler için oluĢturulmuĢ ücretsiz yemek servisinden iĢçiler gibi yararlandırılır.
(2) Anılan kamplarda görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden yararlanamayan kamu görevlilerine,
bu kamplarda iĢçilere sağlanan Ģekilde ücretsiz yemek verilir.
Yük tevzi müdürlüklerinde çalışan teknik personele ilave ücret verilmesi
Madde 6- (1) Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde çalıĢan teknik
personelden vardiya görevi yapanların temel ücretlerine 120 TL ilave edilir.
Vardiya servisi
Madde 7- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluĢlarda normal mesai saatleri
dıĢında vardiyalı çalıĢan kamu görevlilerine iĢe geliĢ ve gidiĢlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis hizmetinin
ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiĢ-geliĢ bedeli dikkate alınarak aylık toplu taĢıma kartı bedeli
ödenir.
ÇAYKUR kampanya primi
Madde 8- (1) ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda üç
ayı geçmemek üzere ayda 70 TL kampanya primi ödenir.

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti
Madde 9- (1) TKĠ Genel Müdürlüğüne bağlı Biga ve Çan ĠĢletmeleri ve Eti Maden ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma ĠĢletmelerinde görev yapan kamu görevlileri, diğer
statüdeki personelin ücretsiz olarak yararlandığı personel servis hizmetlerinden aynı Ģekilde ücretsiz olarak
yararlandırılır.
TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi
Madde 10- (1) Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri
kapsamında memur ve sözleĢmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve kontrolüne
yönelik olarak fiilen uçuĢa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu Ģekilde bir ayda yapılacak ödeme tutarı (5.400) gösterge
rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.
TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüğünde çalışanlara ilave ücret verilmesi
Madde 11- (1) Türkiye Elektrik Ġletim A.ġ. Genel Müdürlüğü canlı bakım iĢletme müdürlüğünde
memur ve sözleĢmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay ilave 100 TL ilave ücret ödenir.
Yüksek gerilim ilave ödemesi
Madde 12- (1) TEĠAġ, EÜAġ, TEDAġ Genel Müdürlüklerinin açık ve kapalı Ģalt merkezleri ile enerji
nakil hatlarının tesisi, bakımı, kontrolü hizmetlerinde ve yüksek gerilim altında fiilen çalıĢan kamu görevlilerine
çalıĢtıkları her bir gün için 15 TL ilave ücret ödenir.
DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti
Madde 13- (1) Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü Ilısu Projesi XVI. Bölge Müdürlüğünde görev yapan
personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma ücretinin dört
katı tutarında, 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde görev
yapan personele ise ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma
ücretinin üç katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
EÜAŞ barajlarında görev yapan personele fazla çalışma ücreti
Madde 14- (1) Elektrik Üretim A.ġ’ye bağlı Karakaya, Alparslan, Dicle ve Batman hidroelektrik
santrallerinde görev yapan personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen
fazla çalıĢma ücretinin üç katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik
Madde 15- (1) 3213 sayılı Maden Kanununun 3 üncü maddesinde madencilik faaliyetleriyle ilgili
konularda “ihtisaslaĢmıĢ Devlet kuruluĢu” olarak tanımlanmıĢ olan idarelerden bu hizmet kolunda yer alanlar
tarafından madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dıĢına görevlendirilen
personel hakkında da anılan Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanır.

ONUNCU BÖLÜM
DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Fazla çalışma ücreti
Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram
günlerinde fiilen çalıĢtıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma saat
ücretinin 4 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Musahhihlerin özel hizmet tazminatı
Madde 2- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı cetvellerde musahhih kadrosunda
bulunanlar için dereceleri itibarıyla belirlenmiĢ olan tazminat oranları 25 puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.
Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği
Madde 3- (1) BaĢkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleĢmeli olarak istihdam
edilenlerden fiilen öğreticilik yapanlara da 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık
ödeneği verilir.
Ek ders ücreti
Madde 4- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan
“Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine
ĠliĢkin Karar”ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an Kurslarında gece
nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 2 saat daha ek ders ücreti ödenir.
Eğitim görevlilerinin din hizmetleri tazminatı
Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, eğitim görevlisi kadrolarında
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 15 puan ilave
edilir.
Murakıpların din hizmetleri tazminatı
Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, murakıp kadrolarında bulunanların
dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 7 puan ilave edilir.
Vaizlerin din hizmetleri tazminatı
Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre, vaiz kadrolarında bulunanların
dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilir.
Fazla çalışma ücreti
Madde 8- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, ulusal ve resmi
bayram günlerinde fiilen çalıĢtıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma
saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalıĢma ücreti ödenir.

ONBİRİNCİ BÖLÜM
KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLUNA
İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME
Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti
Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalıĢan ve 657 sayılı Kanunun ek
geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleĢmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede
bitirilmesi gereken zorunlu ve istisnai iĢler için saat 24:00’ten sonra yaptırılan fiili fazla çalıĢmalar karĢılığında
ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma ücretinin beĢ
katı tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Kıyafet yardımı
Madde 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel
Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalıĢan sanatçılara, hizmetin gereği olarak görev esnasında
giyilmesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel
kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile
bu malzemelerin kullanımına iliĢkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika
tarafından belirlenir.
Enformasyon memuru
Madde 3- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm
Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Enformasyon memuru” kadro unvanı “Turizm AraĢtırmacısı” olarak
uygulanır.
DÖSİM personeli ek tazminat
Madde 4- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(E) Teknik
Hizmetler” bölümünde bölgeler itibarıyla belirlenmiĢ olan ek tazminat oranları, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Döner Sermaye ĠĢletmesi Merkez Müdürlüğünde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan
personelden Kültür ve Turizm Bakanlığının taĢra teĢkilatı birimlerinde istihdam edilenler için de kadro unvanı,
öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge dikkate alınarak uygulanır.
Turizm araştırmacılarının tazminatı
Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim
ve Genel Ġdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiĢ olan tazminat
oranları, dereceleri dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde baĢarılı
olan Turizm AraĢtırmacıları için de uygulanır.
Harcırah
Madde 6- (1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü,
CumhurbaĢkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu,
Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği AraĢtırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk
Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları
ve diğer görevlileri hakkında da uygulanır.
Turizm araştırmacılarına tazminat
Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Ödenecek Zam ve Tazminatlara ĠliĢkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm araĢtırmacılarından
5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına
10, diğerlerine ise 20 puan ilave edilir.

Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti
Madde 8- (1) Birinci madde kapsamında yer alan sözleĢmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı
yerde ve aynı saatlerde çalıĢan diğer kamu görevlilerine, fiilen yaptıkları fazla çalıĢmaları karĢılığında ayda 50
saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalıĢma ücretinin üç katı
tutarında fazla çalıĢma ücreti ödenir.
Yüksek kurum uzmanlığı
Madde 9- (1) 26/5/1985 tarihli ve 18765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıĢ olan mülga Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda
mesleğe özel yarıĢma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetiĢme dönemini takiben özel yeterlik
sınavı ile Uzman kadrosuna atanmıĢ olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum
veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına iliĢkin yasal düzenleme çalıĢması
yapılacaktır.
Sözleşmeli sanatçıların ikramiyeleri
Madde 10- (1) 7/5/1987 tarihli ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan “ilgili Bakanın teklifi ve BaĢbakanlık onayı ile” ibaresi “ilgili Bakanın onayı ile” Ģeklinde
uygulanır.
İl kültür ve turizm müdürleri
Madde 11- (1) Ġl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması yönünde
çalıĢma yapılacaktır.
Usta öğreticiler
Madde 12- (1) Bu hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans
mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanmalarına yönelik çalıĢma yapılacaktır.
Hizmet kolunda yer alan personel
Madde 13- (1) Bu hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarına iliĢkin konulara yönelik çalıĢma
yapılacaktır.
Koruyucu gıda yardımı
Madde 14- (1) Bu hizmet kolunda yer alan restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik
atölyeleri ve laboratuvarlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalıĢan personele, ÇalıĢma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüĢleri dikkate alınarak
kurum ve kuruluĢlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iĢ yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı
olarak verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine iliĢkin usul ve esaslar
ilgili kurum ve kuruluĢlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği
belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.
Sözleşmeli personel
Madde 15- (1) Luthiye ve notist unvanlı sözleĢmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c)
fıkrası kapsamında yer alan sözleĢmeli personele her ay 70 TL ilave ücret ödenir.

