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Grafik 1: (Madde 1-2) 2018-2019 Yılı Maaş Ve Ücretlere Oransal Zam

1 2018 Yılında Kümülatif %7.64 Zam
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2018 yılı Ocak ayında %4, 2018 Temmuz ayında
%3,5 olmak üzere 2018 yılı için kümülatif olarak toplamda %7,64 zam  yapıldı.

3 399 Sayılı KHK’ye Tabi Personelin Ücret Tavanı 
399 sayılı KHK’ye tabi personelin ücret tavanı 2018 yılı ilk altı ayı için 5.847 TL’ye, ikinci altı ay için 6.051 TL’ye 
yükseltildi. 2019 yılı ilk altı ayı için 6.293 TL’ye ve ikinci altı ayı için 6.607  TL’ye yükseltilecek.

2 2019 Yılında Kümülatif %9.20 Zam
Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine, 2019 yılı Ocak ayında %4, 2018 Temmuz ayında %5 olmak 
üzere 2019 yılı için kümülatif olarak toplamda %9,20 zam yapıldı.

4 Enflasyon Farkı Zammı
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin zam oranlarının enflasyonun altında kalması halinde aradaki fark kadar 
enflasyon farkı zammı yapılacak.
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4/C’li Personele Aylık 95 TL Fazla Çalışma Ücreti
4/C’li personelin ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücreti alabilme hakkı devam edecek. Böylelikle bu 
personel aylık 95 TL fazla çalışma ücreti  alabilecek.

6

4/C’li Personele Eş Yardımı 
4/C’li personele çalışmayan eşi için brüt 270 TL eş yardı-
mı, 0-6 yaş grubundaki çocukları için 63,44 TL, 6 yaş üstü 
çocukları için 31,72 TL aile yardımı verilmesi sağlandı.

8
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4/C’li Personele Ödenen Ek Ödeme Tutarı %40 Artışla 
256 TL’ye, 2019 Temmuz İtibariyle 289 TL’ye Yükselecek 
4/C’li personele ödenen 184 TL ek ödeme tutarının 1 Ocak 
2018 tarihinden itibaren %40 artışla 256 TL olarak veril-
mesi sağlandı.

4/C’li Personelin Maaş Artışı İki Yıllık %20.6 Olarak 
Gerçekleşecek 
4/C’li personelden ilköğretim mezunu olanların 2017 Temmuzda aile yardımı ve ek ödeme dâhil 2.334 
TL olan maaşı, 2018 Ocak ayındaki yüzdelik zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 2.492 TL ye çıkacak ve 
toplam maaş artış oranı %6,77’ye ulaşacak.

Grafik 2: (Madde 8) 4/C’li Personelin Ek Ödeme Tutarı

İki Yıllık Zam Oranı %17.54
2018 ve 2019 yıllarına ilişkin İki yıllık kümülatif zam oranı %17.54 oldu. Toplu Sözleşme ile en düşük 
memur maaşı aylığı olan 15/1 bekar hizmetli memurun halen 2.405 TL olan maaşının 2.827 TL olması 
sağlandı.
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Toplu Sözleşme İkramiyesi

2018 
Ocak-Haziran

80 TL

2018 
Temmuz-Aralık 

83 TL

2019 
Ocak-Haziran 

86 TL

2019 
Temmuz-Aralık 

90 TL

Toplu Sözleşme İkramiyesi 2019 Temmuz İtibariyle 90 TL Olacak
Toplu Sözleşme İkramiyesi 750 gösterge rakamı üzerinden 2018 Ocak-Haziran döneminde 80 TL, Tem-
muz-Aralık döneminde 83 TL, 2019 Ocak-Haziran döneminde 86 TL, Temmuz-Aralık döneminde 90 TL 
olarak ödenecek.
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Grafik 3: (Madde 9) Toplu Sözleşme İkramiyesi
13
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Seyyar Görev Tazminatı
Seyyar görev tazminatı, il sınırı esasıyla öden-
meye devam edecek.

Burs Alan Çocuklar İçin Aile Yardımı 
Ödenmesi
Kamu görevlisinin burs alan ve Devlet tara-
fından okutulan çocukları için de aile yardımı 
ödeneği verilmeye devam edilecek.
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Sözleşmeli Personel Yemek Yardımı
Sözleşmeli personel yemek yardımından yarar-
lanmaya devam edecek.
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Emeklilikte Ödenecek Tazminat Temmuz 
2019 İtibariyle 245 TL Artacak
Kamu görevlilerine emekli olduklarında 375 
sayılı KHK uyarınca ödenen tazminat tutarı 
2018 yılı birinci altı ayda 1.448 TL ikinci altı ayda 
1.498 TL, 2019 yılı birinci altı ayda 1.559 TL, 
ikinci altı ayda 1.637 TL olarak ödenecek.
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Bazı Ünvanlara Verilen Tazminat ve Ek Tazminat
Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog ünvanlı 
kamu görevlilerine, teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve 
Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranları uygulanmaya devam 
edilecek.

Mali Sorumluluk Zammı
Taşınır kayıt kontrol yetkilisi/taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilenlere mali sorumluluk zammı 
ödenmeye devam edilecek.
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15

Lojman Kiralarından Muaf Olan Kamu Gö-
revlileri Bu Haktan Faydalanmaya Devam 
Edecek 
Meskun yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik 
zorlukları olan, ulaşım ve iskan imkanları kısıtlı 
yerlerde bulunan baraj, santral, maden sahası, 
fabrika, trafo, gar ve istasyon gibi yerlerdeki 
kamu konutlarından yararlanan kamu görevlileri 
kira ödememeye devam edecek.
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KİT’lerde Kıdem Ücreti Uygulaması
KİT’lerde kıdem ücretinin belirlenmesinde yıl uygulama-
sı yerine 60, 120, 180 ve 240 ayı tamamlama şeklinde 
ay uygulanmasına devam edilecek.
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KİT Personelinin Lojman Kirasını %15 İndirimli Ödeme Hakkı Devam Edecek
KİT personelinin lojman kirasını %15 indirimli ödemesi sağlandı.

18



6

İtfaiye ve ARFF Personelinin GİH Sınıfında Değerlendirilme Hakkı Sürecek 
İtfaiye personeli 2.  ve 3. Öğün Yemek Hizmetinden Ücretsiz Yararlanacak
İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında değerlendirilmesi uygulamasına 
devam edilecek, ayrıca itfaiye teşkilatı personelinden 7/24 çalışanlara ücretsiz olarak 2. ve 3. öğün 
yemekleri tamamen ücretsiz verilecek.
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Programcı ve Çözümleyicilerin Zam ve Tazminat Oranlarına Yönelik Uygulama Devam Edecek
Programcı ve çözümleyici unvanlı personelin Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına alınması ve bu kadroda 
bulunanların teknik hizmetler sınıfının ilgili bölümündeki İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali 
Sorumluluk Zammı Cetvelinde öngörülen tazminat ve ek tazminat oranlarından yararlandırılması 
uygulamasına devam edilecek.

22

Yükseköğretim Kurumları Disiplin Kurulla-
rında Sendika Temsilcisi Bulunmaya Devam 
Edecek
Yüksek öğretim kurumlarının disiplin kurullarında 
sendika temsilcisinin yer alması uygulamasına 
devam edilecek.

Servis Hizmetinden ilgili ve ilişki kuruluşların 
merkez teşkilatları personeli de  yararlanacak 
Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarının merkez teş-
kilatlarında görev yapan personelin işe gidiş ve 
gelişlerinde yararlandığı servis hizmetinin kap-
samına ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teş-
kilatlarında çalışan personelin de dâhil edilmesi 
sağlandı.

20

21
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23

25

Avukatların Yıllık Vekalet Ücreti Ödemesinde Aylık 596 TL, Yıllık 7.152 TL Artış Sağlandı
Kamu Avukatlarına ödenebilecek yıllık vekâlet ücreti üst sınırı 25.632 TL’ye yükseltildi ve aylık 
1.540 TL’den %38 artışla 2.136 TL’ye çıkarılması sağlandı. 

Kamu Personeline Giyecek Yardımı Nakdi 
Yapılacak
Kamu görevlilerine yapılacak giyecek yardımının, 
ilgili Yönetmelik uyarınca belirlenen fiyatlar esas 
alınarak nakdi yapılması sağlandı.

26 KİT’lerde Görev Yapan Müdürlerin Özel Hizmet Tazminatına İlave 10 Puan Artış Sağlandı
KİT’lerde görev yapan baş müdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin maaşlarına 
ilave artış uygulaması, özel hizmet tazminatlarının 10 puandan 20 puana çıkarılmasıyla 1 Ocak 2018 
itibariyle 202 TL olarak ödenmeye devam edecek.

Avukatlara Günlük Ödeme
Kamudaki avukatlara, davaları takip etmelerine yönelik her göreve çıkışlarında günlük 29 TL ödeme 
yapılması sağlandı.

Kamu Avukatlarından 1/4 kademesinde olanların 
2017 Temmuz ayında vekalet ücreti dahil 5.631 TL 
olan maaşı, vekalet ücretindeki ilave artış ile bir-
likte Ocak ayında 6.446 TL’ye çıkacak ve toplam 
artış oranı %14,4’e ulaşacak. Bu tutara avukatla-
rın görev gereği dava için çıktıkları her gün karşılı-
ğı 29 TL eklenecektir.

24
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KİT’lerde Görev Yapan Personele Ek Öde-
me Uygulaması Kapsam Genişletilerek 
Devam Edecek
KİT’lerde görev yapan teknik şef, atölye şefi, 
teknik amir,  teknik uzman, grup başmühen-
disi, başmühendis, başmimar, mühendis, 
mimar, şehir plancısı ve veteriner hekimlerin 
maaşlarına ilave artış uygulaması, ek öde-
melerine 12 puan artırımın devamıyla 1 Ocak 
2018 itibariyle 122 TL olarak ödenmeye 
devam edecek.

Şef Kadrolarında Bulunan Personelin Özel 
Hizmet Tazminatında 30 TL Artış Sağlandı 
Şef kadrolarında bulunan personelin ma-
aşlarına ilave artış uygulması, özel hizmet 
tazminatlarının 7 puandan 10 puana çıkarıl-
masıyla 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL olarak 
ödenmeye devam edecek.

28

29

Sivil Savunma Uzmanlarının Özel Hizmet 
Tazminatında Artış Uygulaması 
Sürdürülecek
Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına ilave 
artış uygulaması, özel hizmet tazminatları-
na 5 puan artırımın devamıyla 1 Ocak 2018 
itibariyle 51 TL olarak ödenmeye devam 
edecek.

27

Koruma ve  Güvenlik Görevlilerinin  Ek Ödemelerinde Artış Uygulaması Devam Edecek
Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına ilave artış uygulaması, özel hizmet tazminatlarına 
5 puan artırımla 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL olarak ödenmeye devam edecek.

30
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Sözleşmeli Teknik Personele İlave Ücret Uygulaması Kapsamı Genişletildi
KİT’lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım, hayvancılık 
uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan;

31

Kamu Görevlilerine Cuma İzni
Kamu görevlilerinin cuma günü öğle arası izinle-
rini cuma namazı vaktini de içine alacak şekilde 
düzenleyen cuma izniyle ilgili 2016/1 Sayılı Baş-
bakanlık Genelgesi uygulamasının sürdürülmesi 
sağlandı.

32

b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonla-
rında görev yapan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları 
her gün için 15 TL olmak ve 3 ayda 300 TL’yi aşmamak 
üzere,

c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan 
pozisyonlarında görev yapan sözleşmeli personele fiilen 
çalıştıkları her gün için 10 TL olmak ve 3 ayda 200 TL’yi 
aşmamak üzere ilave ücret ödenmesi sağlandı,

a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, 
jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında 
bulunan sözleşmeli personele fiilen çalıştıkları her gün için 25 TL olmak ve üç ayda 500 TL’yi aşmamak üzere,

Kamu Görevlilerine Hac İzni
Kamu görevlilerine, hac farizalarını yerine getirmeleri için hac süresince ücretsiz izin kullanabilme 
hakkı elde edildi.

33
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İtfaiye Personelinin Vefatı Sonrası Ödenecek Tazminat Artırıldı
Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye personelinin mirasçılarına ödenen tutar 13.935 TL 
artırılarak 97.600 TL, malul kalanlara ise maluliyet derecesine göre tazminat ödenmesi sağlandı.

Aile Yardımı Ödeneğinden Geriye Dönük 
Yararlanma Sağlandı
Aile yardımı ödeneğinden yararlanmak için 
zamanında bildirimde bulunmayanlara daha 
sonra bildirimde bulunmaları halinde geriye 
dönük 3 ay süreyle daha aile yardımı ödeneği 
verilmesi sağlandı.

35

37

Lojman Desteği Sağlanacak
Kamuya ait lojmanlardan yararlanma sürele-
rinin, konutun yeri ve niteliği dikkate alınarak 
sıra tahsisine esas puanda değerlendirilmesi 
sağlandı.

36

Kreş Hizmetinde Uygulamaya Yönelik Yenilikler Yapıldı
Kamu görevlilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmetlerinde hem kapasitenin artırılması hem de kalite-
nin artırılması sağlanacak.

38

Helal Gıda Uygulaması
Kamu kurum ve kuruluşlarının helal gıda sertifikasıyla tanışması sağlandı.

34
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Engelli Çocuk Yardımında Artış Sağlandı
Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine ödenecek çocuk yardımının %50 artırımlı olarak ödenmesi 
sağlandı.

Harcırah Ödemesine Yönelik Sorunlar Çözümlendi
Büyükşehire dönüştürülen illerde ilçelere gidiş gelişler sebebiyle harcırah ödenmesinde yaşanan sorun-
ların, memuriyet mahalli yeniden tanımlanarak çözümlenmesi sağlandı.

Mishafirhanelerden  Düşük Ücretle 
Yararlanma Hakkı Getirildi
Sınav ya da zorunlu staj sebebiyle misafirhanede 
kalacak kamu personelinin çocuklarndan kurum 
ayrımı yapılmaksızın en düşük tarife üzerinden 
ücret alınması sağlandı.
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Sözleşmeli Personel Ücretlerinde Esas Alınan Hizmet Süreleri
Sözleşmeli personelin ücretlerinin belirlenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdikleri hizmet 
sürelerinin tamamının dikkate alınması sağlandı.

42
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Biyologlara İlave Ödeme Yapılacak
Mühendisler ve diğer teknik personel ile birlikte çevresel etki değerlendirmesi amacıyla arazide görev 
yapan Biyologlar arazi tazminatı kapsamına alınmış olup arazide görev yaptıkları her gün için 30,45 TL 
ilave ödeme yapılması sağlandı.

Engelli Kamu Görevlilerine Yönelik 
Yenilikler Getirildi
Engelli kamu görevlilerine; mesleki uyum eğitimle-
rinin verilmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi, kurum tarafından görevlendirilmeleri halinde 
refakatçilerin eşlik etmesi ve kamu konutlarından 
pozitif ayrıcalık kapsamında öncelikli yararlanmala-
rına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

44

45

Tabip ve Diş Tabiplerinin Ek Ödeme Oranlarına İlave  Zam Yapılacak
Döner sermayeden ek ödeme verilmeyen Tabiplerin ve diş tabiplerinin maaşlarına, ek ödeme  oranları  
12  puan  artırılmak  suretiyle  1  Ocak  2018  itibariyle  122  TL  ilave  zam yapıldı.

43
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Haftada 20 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarına ilave 
4 saat ek ders ücreti artışı sağladık.

18 saat ders niteliğinde yönetim görevi ücreti alan 
müdür yardımcılarına ilave 1 saat ek ders ücreti 
artışı sağladık.

Halk Eğitim Merkezlerinde görevli öğretmenlerin 
seminer çalışmalarına haftalık 15 saat ek ders 
ücreti ödenmesini sağladık.

Öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2018 yılı için 
%7,62 oranında artışla 1.130.-TL’ye; 2019 yılı için 
%12,38 artışla 1.180.-TL’ye çıkarttık.

24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 
ilave 2 saatlik ücreti 3 saate çıkartarak belletici 
öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış 
sağladık.

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin üç katı 
tutarında artırımlı ödenmesini sağladık.

B- Hizmet Kollarına İlişkin Toplu Sözleşme Kazanımlarımız

I- Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kazanımları

1

2

3

4

5

6
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Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 2018 ve 2019 yıllarında da devam edilecek.

Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi sınırlamanın 
%45’e, birim dışı sınırlamanın %20’ye çıkartılmasını sağladık. Bu sayede daha fazla sayıda idari personel 
ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma ücreti alabilecektir.

Üniversitelerin sıra tahsisli lojmanlarının %15’inin 
idari personel için ayrılmasını sağladık.

Üniversitelerde lojman tahsis komisyonlarında 
yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını sağladık.

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele 
üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesini 
sağladık.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda görev yapan yurt memurlarına fazla çalışma 
ücretinin üç katı tutarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık.

Öğretmenlerin eğitim ve öğretim tazminatları, 2018 ve 2019 yıllarında da artırımlı olarak ödenmeye 
devam edecek. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla 
çalışma ücretinin üç katı tutarında nöbet ücretinden faydalanmasını sağladık.

7

8

9

10

11

12

13

14



15

Genel idari izinli olma durumu ile öğrencilerin sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları nedeniyle 
ders/eğitim öğretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenlerin bu sürelerde belirtilen 
görevleri yapmış sayılması uygulaması devam edecek.  

Ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında öğretmenlerin alabileceği ek ders saati sayısı sınırına ilişkin 
%20 artırım uygulanması devam edecek.

Nöbet görevine ücret ödenmeye devam edecek.15 22

18

Doçentlik sınavlarında jüri üyesi olarak görevlendi-
rilen öğretim üyelerine her bir jüri üyeliği için 4500 
gösterge rakamı (2018 Ocak itibariyle 480,66 TL), 
yardımcı doçent, doçent ve profesör atama jürilerin-
de görev alan öğretim üyelerine ise 3000 gösterge 
rakamı (2018 Ocak itibariyle 320,44 TL) üzerinden 
jüri üyeliği ödenmesine devam edilecek.

19

20

21

16 Sınav ücretleri artırımlı ödenmeye devam 
edecek.

17 Yabancı dil sınavlarında her bir komisyon üyeliği-
ne ücret ödenmeye devam edilecek.

İLKSAN üyeliğinin isteğe bağlı olmasına 
devam edilecek.

Sınav komisyon üyeliği ve sınav gözcülüğü 
kapsamında ek ders ücreti ödenmesine ilişkin 
görev sayısı sınırlamasının uygulanmamasına 
devam edilecek.
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Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı 
ile diğer kurumlarda geçici görevlendirilen 
yöneticilerin daha fazla tutarda olan ek ders 
ücretinden yararlandırılmaya devam edilecek.

Öğretmenlere ilgili mevzuatına göre öğretim 
yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili 
çalışma sürelerinde haftada 15 saat olarak öden-
mekte olan ek ders ücretinin bundan faydala-
namayan rehber öğretmenlere de ödenmesine 
devam edilecek.

Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olan-
lara yüzde 5, doktora yapmış olanlara %15 
artırımlı ödenmesine devam edilecek. Maarif müfettişlerine ve müfettiş yardımcılarına 

avans ödenmesine devam edilecek.

Müdür ve Müdür başyardımcılarının 6 saat ders 
yükümlülüğünün 2 saat olarak uygulanmasına 
devam edilecek.

Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek gös-
tergelerinin 3600’e yükseltilmesi için düzenleme 
çalışması yapılacak.

Akademisyenlere Yükseköğretim Tazminatı 
ödenmesine devam edilecek ve  akademisyenlere 
Akademik Teşvik Ödeneği ödenmesine devam 
edilecek.İkili öğretim yapan örgün eğitim kurumları 

yöneticilerine haftada 2 saat artırımlı ilave 
ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek.
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II- Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kazanımları

Tabip dışı sağlık personelinin ek ödemelerinin, aylıklarıyla birlikte ödenmesine devam edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında döner sermaye ek ödeme tavan katsayısı yüzde 150 olarak belir-
lenen personelin tavan katsayılarının yüzde 170’e çıkarılması uygulamasına devam edilecek.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,05 
puan artırılması uygulamasına devam edilecek.

Sağlık personelinin nöbet ücretinin dini bayramlarda 
%20 artırımlı ödenmesi, Ameliyathane, yoğun ba-
kım, diyaliz, acil ve 112 birimlerinde tutulan nöbetle-
rin %50 arttırılarak ödenmesine devam edecek

Sağlık tesisi kalite katsayısının ek ödemelerin he-
saplanmasında dikkate alınmaması uygulaması de-
vam edecek, buna bağlı olarak sağlık personelinin 
alabileceği ek ödeme tutarı artması imkanı sürecek

112 acil sağlık hizmetlerinin özellikli birim kapsamı- 
na alınmasını sağladık.

Döner sermaye ve maaşların birlikte hesap edilmesi nedeniyle yapılan gelir vergisi kesintilerinde, her ay 
emsali personel esas alınarak vergi kayıplarının iade edilmesini sağladık.

Yemek hizmetinden faydalanamayan 112 personeline nakdi yemek yardımı yapılmasına devam edilecek.
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Üniversite hastanelerinde görev yapan sağlık personelinin döner sermaye ek ödeme tavan katsayılarının 
yüzde 150’den yüzde 170’e çıkarılmasını sağladık.

Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelden döner sermaye ek ödeme tavan katsayısı yüzde 150 olan-
ların katsayılarının yüzde 170’e çıkarılmasını sağladık.

Kanunla belirtilen uzman hemşirelik ve uzman ebelik şartlarını taşıyanların özel hizmet tazminatlarının 
5 puan artırımlı ödenmesine devam edilecek (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2018 itibariyle 51 TL’ye 
kadar ilave gelir sağlanacak)

Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumunda ça-
lışanların sabit ek ödemelerinin maaşlarla birlikte 
ödenmesini sağladık.

Sağlık hizmetleri sınıfına atanalabilecek herhangi 
bir üst öğrenimi bitiren sözleşmeli sağlık persone- 
linin buna ilişkin ücret farklarından yararlanmasını 
sağladık.

Yataklı tedavi kurumları ile yatılı sosyal hizmet 
kuruluşlarında çalışan sözleşmeli personelin yemek 
servisinden herhangi bir ücret ödemeden yararlan- 
masına devam edilecek.

Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuarlarda çalışan personelin, bu birimlerde çalıştığı sürelere 
ilişkin ek ödemeleri, özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ödenmeye devam edilecek

Pratisyen hekim ve diş hekimlerimizin maaş dışındaki garanti gelirlerinin ek ödemenin altında kalmamasını 
sağladık.
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Tabip dışı personelden kurumca oluşturulan komisyon ile resen görevlendirilenlere, asıl kurumu ile 
görevlendirildiği kurumun ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan ek ödeme verilmeye devam 
edilecek.

Entegre hastanelerindeki özellik arz eden birimlerde çalışan personelin ek ödeme tavan tutarı 50 puan 
artırım yapılmak suretiyle %200 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Halk Sağlığı Kurumuna bağlı entegre hastanelerin özellikli birim kadro unvanlarında bulunanların, hizmet 
alanı kadro unvan katsayılarının 0,50’ye yükseltilmesi uygulamasına devam edilecek.

Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istas-
yonlarında çalışan personele %40 oranında ek 
puan verilmesi uygulaması devam edecek.

112 acil sağlık istasyonu sorumlu sağlık personeli-
nin, hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 0,50’ye 
yükseltilmesi uygulamasına devam edilecek.

Vekâleten yürütülen görevle ilgili ek ödeme tutarı-
nın belirlenmesinde, vekâlet edilen kadroya ilişkin 
matrahın esas alınması uygulamasına devam edile-
cek.

Asli görevlerinin yanı sıra şoförlük yapan sağlık çalışanlarının 10 puan ilave performans puanı almasını 
sağladık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda nöbet tutan çalışanların nöbet ücretlerinin her nöbet günü için 
4 saat haftada 12 saat uygulamasına devam edilecek.
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışanların dini bayramlardaki nöbet ücretlerinin günlük 5, hafta- 
lık 14 saate çıkarılmasını sağladık.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda görev yapan öğretmen unvanlı personelin yöneticilik  kadrolarına 
vekalet etmeleri halinde, vekaletin devamı süresinde haftalık 15 saat ek ders ücretinin ödenmesine devam 
edilmesini sağladık

Üçüncü seviye acil servis ve yoğun bakımlarda gö-
rev yapan personelin performans puanları 0,10 puan 
artırılarak uygulanmaya devam edilecek ve Üçüncü 
basamak sağlık tesislerinde görev yapan uzman 
hekimlerin, hizmet alanı kadro unvan katsayılarının 
2,50’ye yükseltilmesi uygulamasına devam edilecek.

Çevre sağlığı denetimi ve tütün denetimi yapan 
personelin performans ödemlerine esas oranla-
rına %5 ek puan verilmesi uygulamasına devam 
edilecek.

İcap nöbet ücretlerinin tüm sağlık çalışanlarına 
ödenmesi için düzenleme yapılacak.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda yaşlı, ağır engelli ve çocuklara hizmet veren yatılı kuruluşlarda 
görev yapanlara sosyal hizmet tazminatı olarak ilave 10 puan ek ödeme (101 TL) verilmesini sağladık.

Yıpranma payı hakkındaki çalışmaların sonuçlandırılmasını karara bağladık.
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Süt izninde döner sermayeden kesinti yapılmamasını ve Ayda 5, yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerde 
döner sermayeden kesinti yapılmamasını sağladık.

663 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli personelin ayda 5 yılda 12 güne kadar olan yıllık izinlerinde ve süt izinle- 
rinde ek ödemelerinden kesinti yapılmamasını sağladık.

Yükseköğretim kurumlarındaki adaletsiz döner sermaye katsayıları ile ilgili çalışma yapılmasını ve netice- 
lendirilmesini karara bağladık.

112 çalışanlarının almak zorunda oldukları eğitim- 
lerde geçen sürelerinde döner sermaye ek öde- 
melerinin, eğitim alanlarda yılda 10 gün için, eğitimi 
verenlerde yılda 20 gün için özellikli birim katsayısı 
üzerinden  değerlendirilmesini sağladık.

AFAD’a bağlı kamplardaki sağlık tesislerinde görev 
yapan hekim dışı personelin döner sermaye tavan 
oranlarının yüzde 200’e çıkarılmasını sağladık.

Gaziantep, Kilis, Hatay ve Şanlıurfa illerinde kamp- 
ların dışındaki sağlık tesislerinde görev yapan hekim 
dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının 
yüzde 180 olmasını sağladık.

Hastanede çalışan diş tabiplerinden hastane ortalamasının altında kalanların döner sermaye ek ödemele-
rinin hastane ortalaması üzerinden ödenmesini sağladık.
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III- Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kazanımları

İmam Hatip ve Müezzin Kayyımlara dini, milli, ulusal ve genel tatil günlerinde fiili çalıştıkları her gün için 
fazla çalışma ücreti ödenmeye devam edecek. Söz konusu tatil günlerinde fiili olarak çalışan imam hatip 
ve müezzin kayyımlar 2017 rakamlarına göre toplam 908 TL fazla çalışma ücreti alabilecek.

Kur’an Kursu öğreticilerine fiilen yerine getirdikleri görev için verilen ek ders ücretleri her türlü eğitsel 
gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirmeden dolayı görevi yerine getiremedikleri durumlarda 
da ödenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi Kadrosunda bu- 
lunanların din hizmeti tazminat oranlarına 20 puan 
ilave edilmesi sağlandı.

Yatılı Kur’an kurslarında gece nöbeti görevi verilen- 
lere, her gece nöbeti için 3 saat daha ek ders ücreti 
ödenmesi sağlandı.

Dini bayramlarda fazla çalışma ücreti alan İmam hatip ve müezzin kayyımlara vaizler de eklendi. Dini 
bayram günlerinde vaizler de fiili çalıştıkları günler için fazla çalışma ücreti alacaklar. 
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Murakıp kadrosundaki personelin maaşlarına, dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları din hizmetleri 
sınıfı tazminatı oranları 7 puandan 10 puana çıkarılmak suretiyle ilave artış yapılması sağlandı.

Memuriyet mahallinde ilköğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim
hizmeti almak zorunda kalan personelin çocuklarına devlet yurtlarında öncelik verilmesi sağlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışan musahhihlere 1. 
Dönem toplu sözleşmede kazanılan tazminat oran- 
larına yapılan 25 puanlık artış 2018-2019 yıllarını 
kapsayan dönemde de devam edecek. Böylelikle  bu 
personele 2018 Temmuz ayında 262.56 TL, 2019 
Temmuz ayında 286.72 TL ödenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlük-
lerinde eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların 
din hizmeti tazminat oranlarına 15 puan ilave artış 
uygulamasına devam edilecek.

Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine 2018 yılında 1.030 TL, 2019yılında 1.080 TL öğretim yılına hazırlık 
ödeneği ödenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda başkanlık vaizi, baş vaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bu- 
lunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 10 puan ilave 
edilmesi uygulmasına devam edilecek.
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IV- Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu Kazanımları

Nüfus İdaresindeki kimlik kartı, pasaport ve ehliyet kaynaklı iş yoğunluğunun karşılanması amacıyla bu 
kurumdaki memur ve sözleşmeli personele yılda 500 saate kadar fazla çalışma ücreti ödenmesini sağladık.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ndeki kamu görevlilerine havacılık tazminatının ödenmesini sağladık.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görevli 4/B’li eczacı- 
ların sözleşme ücretlerinde yüzde 15 ücret artışı 
sağladık.

TBMM’deki kamu görevlilerine servis hizmeti sağ-
lanamadığı durumlarda ulaşım yardımının nakdi 
olarak ödenmesini sağladık.

Veznedar kadrolarındaki personel için öngörülen 
mali sorumluluk zammı puanlarında yüzde 50 ora-
nında artış yapılmasını sağladık.

Adliyelerde fazla çalışma ücretinden faydalanan personel sayısının yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıl-
masını sağladık.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatında iş yoğunluğu fazla olan birimlerde görev yapan personele, ayda 
50 saati yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücre-
ti ödenmesine devam edilmesi ve bu fazla çalışma ücretinden yararlanacak personel sayısının yüzde 
10’dan yüzde 20’ye çıkarılmasını sağladık.

1

2

3

4

5

6

7



25

SGK İl Müdürlüklerinde iş yoğunluğu fazla olan birimlerde görev yapan personele, ayda 50 saati yılda 
300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesine de-
vam edilmesi ve bu fazla çalışma ücretinden yararlanacak personel sayısının yüzde 10’dan yüzde 20’ye 
çıkarılmasını sağladık.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı personeline, Genel, Yerel ve Cumhur-
başkanlığı seçimlerinde fazla çalışma yaptırılması halinde, fazla çalışma ücretinin 5 kat artırımlı ödenme-
si uygulaması devam edecek.

Mübaşirlerin özel hizmet tazminatlarını 5 puandan 7 
puana çıkartarak, genel zamma ek maaşlarında 20 TL 
artış yapılmasını sağladık.

Emanet memurlarının iş riski zammının bir kat artı-
rımlı olarak ödenmesine devam edilmesini sağladık.

İcra memurlarının özel hizmet tazminat oranlarını-
nın 5 puan artırımlı ödenmesine devam edilecek. (Bu 
suretle bu personele 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL’ye 
kadar ilave gelir sağlanacak)

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde araştırmacı kadrosunda bulunan sözleşmeli personelin özel hizmet 
tazminat puanları 5 puan artırımlı ödenmeye devam edecek. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2018 itiba-
riyle 51 TL ilave gelir sağlanacak)

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlerinin ek ödemelerinin 10 
puan artırımlı olarak ödenmesine devam edilecek. (Bu 
suretle bu personele 1 Ocak 2018 itibariyle 101 TL’ye 
kadar ilave gelir sağlanacak)
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Yurtdışı teşkilatında görev yapan sözleşmeli personel aile yardımından yararlanmaya devam edecek.

Gümrük Muhafaza Memurları, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz fayda-
lanmaya devam edecek.

Vergi istihbarat uzmanları, gelir uzmanları, mali hizmetler uzmanları, il istihdam uzmanları, gümrük ve 
ticaret denetmenleri, sosyal güvenlik denetmenlerinin özel hizmet tazminatlarının 10 puan, yardımcıları-
nın 7 puan artırımlı ödenmesine devam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı ve SGK’da zorunlu olarak 
gezici görev yapan memur ve hizmetlilere seyehat 
kartı verilmesi uygulaması devam edecek.
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V- Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kazanımları

İlgili şartlara haiz Belediyelerde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesindeki tavan oranı %100 olarak uygu-
lanmaya devam edecek. (Bu durumda 2018 yılı birinci 6 ayı için enflasyon farkı hariç 1015 TL, 2019 için ise 
1150 TL olarak uygulama söz konusu olacak)

Gerçekleşen en son yıla ilişkin toplam personel gideri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 
30’unu aşması veya ödeme süresi geçmiş borçları sebebiyle Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi yetkisi 
sona ermiş yerel yönetimler için, sosyal denge tazminatı sözleşmesi yapma yetkisinin 2019 yılı sonuna 
kadar uzatılmasını sağladık.

İl Özel Idarelerinde, Sosyal Denge Tazminatı Sözleş-
mesi yapılabilmesi için gerçekleşen en son yıla ilişkin 
toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl 
bütçe gelirlerinin yüzde 25’ini aşmaması koşuluyla 
oranın %30 olarak uygulanmaya devam edilmesini 
sağladık.

Yerel yönetimlerde sözleşmeli personel olarak çalı- 
şanlara, aynı unvanda Devlet memuru olarak çalı- 
şanlar ile eşit tutarda ek ödeme verilmeye devam 
edilecek.

İl Özel İdareleri ve Belediyelerde çalışan Devlet memurlarına, toplam sayısının %10’unu geçmemek üzere 
ödenen performans ikramiyesi, artırımlı göstergeler üzerinden ödenmeye devam edecek. 
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Zabıta ve itfaiye personeline ilişkin özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı olarak ödenmesine devam 
edilecek. Bu uygulamadan, şahsa bağlı kadro olarak devam eden; itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye başça- 
vuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı kadrola- 
rında bulunanlar da yararlanacak.

Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken devlet memurluğuna geçirilenler için getirilmiş olan naklen 
atama yasağı, yerel yönetimler arasında yapılan naklen atamalarda uygulanmayacak.

İtfaiye teşkilatlarında çalışan personelin yan ödeme zamları, mevcut duruma göre %50 oranında artırıl- 
mak suretiyle ödenecek. Zabıta teşkilatlarında çalışan personelin yan ödeme zamları, mevcut duruma 
göre %50 oranında artırılmak suretiyle ödenecek.

Resmi tatil günlerinde defin hizmetleri için fazla 
mesai yapan doktor, imam, gassal, memur ve şoför 
unvanlı personele, bir defin işlemi için kaç saat fazla 
mesai yaptıklarına bakılmaksızın, fazla mesai yaptık- 
ları her gün için fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 
6 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma 
ücreti ödenecek.

Büyükşehir kapsamına giren illerdeki büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinde veya büyükşehir bele- 
diyesi bağlı kuruluşlarında çalışan personele toplu taşıma kartı verilecek.
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Zabıta teşkilatı personelinden, öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz 
olarak görevlerine devam edenlere, öğle yemeği dışında iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek verilecek.

İtfaiye teşkilatı personelinden, öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de kapsayacak şekilde kesintisiz 
olarak görevlerine devam edenlere, öğle yemeği dışında iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek verilecek.

Sosyal denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan yerel yönetimlerde çalışan icra memurlarının özel 
hizmet tazminatı oranlarına 10 puan ilave edilecek.

Büyükşehir Belediye Kanunu ile İl Özel İdaresi 
Kanunu kapsamındaki personelin, ikramiyelerinin 
20.000 yerine 25.000, 30.000 yerine 36.000 
gösterge rakamı üzerinden artırımlı ödenmesine 
devam edilecek.

Büyükşehir belediyeleri daire başkanlarının ek gös-
terge rakamından Büyükşehir belediyelerine bağlı 
genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yarar-
lanması için çalışma başlatılmasını sağladık.

11

12

13

14

15



30

VI- Tarım ve Orman Hizmetleri Kolu Kazanımları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personeline, döner sermayeden mahsuplaşma dışı yıllık 640 TL’ye 
kadar ödeme yapılmasını sağladık.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda kontrol görevi yapan mühendis, veteriner hekim, kimyager ve 
biyolog unvanlı personele görev yaptıkları her gün için ortalama 22 TL İlave Ödeme verilmesini sağladık.

Orman İşletme Şefleri ile Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Şeflerinin ek ödeme oranları 5 puan artırıla-
rak  yaklaşık ayda 55 TL, yılda 660 TL İlave Ödeme 
almalarını sağladık.

Toprak Mahsulleri Ofisi personeline ayda brüt 300 TL’ye, 
yılda 1800 TL’ye kadar Fazla Mesai Ücreti ödenmesini 
sağladık.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeline 
ayda brüt 300 TL’ye, yılda 1800 TL’ye kadar Fazla 
Mesai Ücreti ödenmesini sağladık.

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü personeline ayda brüt 300 TL’ye, yılda 1800 TL’ye kadar Fazla Mesai 
Ücreti ödenmesini sağladık.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü personeline ayda brüt 300 TL’ye, yılda 1800 TL’ye kadar Fazla Mesai 
Ücreti ödenmesini sağladık.
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Orman Genel Müdürlüğü’nde kadastro hizmetlerinde çalışan personele Kadastro Tazminatı ödenmeye 
devam edilecek. (Bu tutar günlük ortalama 22 TL)

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde görev yapan personele brüt 300 TL, yılda 1800 TL’ye 
kadar Fazla Mesai Ücreti ödenmesini sağladık.

Orman Genel Müdürlüğü’nde  çalışan personelin Yangın Fazla Mesai Ücretinin brüt 480 TL ile 780 TL 
aralığında olmasını sağladık.

Orman Genel Müdürlüğü’nde görev yapan 4/C’liler 
için Yangın Fazla Mesai Ücreti verilmesine devam 
edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü’nde hava araçlarında gö-
revli personele Yangın Tazminatı verilmesine devam 
edilecek.

Orman Genel Müdürlüğü’nde orman yangınlarıyla 
mücadele eden personele Koruyucu Giyim ve Dona- 
nım Malzemesi verilmesine devam edilecek.

Orman muhafaza memurlarının Özel Hizmet Tazminatı oranları 5 puan artırımlı olarak ödenmeye devam 
edilecek. (Bu tutar aylık 55 TL, yıllık 660 TL olacak)

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde görev alan personelin gündelik harcırahlarının 
2 katı ödenmesini sağladık.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üretimi Teşvik Primi alan personele “ek ödeme alma” şartı ile ÜTP’den 
Feragat Hakkı sağladık. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Üretimi Teşvik Primi hesaplamalarında kullanı-
lan yıllık izin sürelerinin düşülmemesini sağladık.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda üretimi teşvik primi ile ek ödeme mahsuplaşmasındaki vergi mağ-
duriyetini giderdik.

Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlar ile zirai 
mücadelede çalışan personel için koruyucu gıda 
yardımı verilmeye devam edilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na doğrudan 
bağlı kuruluşlarda görev yapan biyolog, laborant, 
veteriner sağlık teknisyeni gibi diğer sağlık hizmet- 
leri personelinin özel hizmet tazminatları ve yan 
ödemelerinin artırılmasını sağladık.

Orman muhafaza memurlarının belediyelerce 
işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz fayda-
lanma- larına devam edilmesini sağladık.

Sağlık teknikeri kadrolarında bulunan personele 1500 puan (aylık 50 TL) İş Riski Zammı verilmesini 
sağladık.
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Herhangi bir sınır olmaksızın tüm Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personele; aylık 150 TL, yıllık 
1.800 TL fazla mesai ücreti ödenecek.

666 sayılı KHK ile iptal edilen ancak sendikamız kazanımı neticesinde kadastro çalışanlarına ödenen ka- 
dastro tazminatı aylık ortalama 250 TL olarak ödenmeye devam edecek.

AFAD tarafından kurulan Geçici barınma merkez-
lerinde çalışanlara ödenen fazla çalışma ücretinin; 
tüm illerdeki AFAD çalışanlarını kapsayacak şekilde 
düzenlenerek aylık 300 TL’ye kadar fazla mesai 
ücreti ödenmesini sağladık.

Arama Kurtarma Teknisyeni unvanında çalışan per- 
sonele, aylık 600 puan iş riski zammı ödenmesini 
sağladık.

AFAD’ da görev yapan arama kurtarma teknisyen-
leri, sağlık memurları ve teknisyen yardımcılarına; 
araç kullanmaları halinde ödenen ücretin 84 TL 
olarak ödenmesini sağladık.

Bakım ve Trafik Hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlere ödenen ücretin aylık ilave 
84 TL olarak ödenmesini sağladık.

Karayolları Çalışanlarına yıllık ortalama 1.300 TL tutarında koruyucu giyim malzemesi verilmesine de-
vam edilmesini sağladık.

VII- Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu Kazanımları
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Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Şube ve Bakım İşletme Şeflikleri’nde; işçilerle birlikte mesai 
saatleri dışında görev yapan personele aylık 150 TL’ye kadar fazla mesai ücreti ödenmesini sağladık.

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Şube ve Bakım İşletme Şeflikleri’nde gişe sistemleri ve izleme 
memuru olarak çalışanlara seyyar görev tazminatı ödenmesine devam edilmesini sağladık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çalışanlarına yıllık ortalama 1.300 TL tutarında koruyucu giyim malzemesi 
verilmesini sağladık.

Alo 181 hattı çağrı merkezine gelen şikayet ve 
ihbarları inceleyen personele fazla mesai ücreti 
verilmesini sağladık.
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Hizmet kolu kapsamında, fabrika, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan perso- 
nele verilen koruyucu giyim yardımı kazanımının devamı sağlandı.

Hizmet kolu çalışanlarının çocuklarına sunulan ücretsiz okul servisi kazanımının devamı sağlandı.

Hizmet kolu kapsamında, baraj, termik santral, 
fabrika, trafo vb. yerlerde çalışan personele ve ai- 
lelerine sunulan ücretsiz sosyal servis kazanımının 
devamı sağlandı.

MTA kamplarında görev yapan personele ücretsiz 
yemek yardımı kazanımımıza MTA araştırma gemi- 
lerini de ekleyerek kazanımın kapsamı genişletildi.

TEİAŞ yük tevzinde çalışan personellere ek ödeme 
oranlarının 15 puan artırılması sağlandı.

Hizmet kolu kapsamındaki kurumlarda normal mesai saatlerinin dışında vardiyalı olarak çalışan persone-
lin gidiş-geliş ücretlerinin ödenmesine yönelik kazanımın devamı sağlandı.

ÇAYKUR’da kampanya döneminde görev alan per-
sonele 252 TL kampanya primi kazanımı sağlandı.

VIII- Enerji, Sanayi ve madencilik Hizmetleri Kolu Kazanımları
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TKİ Biga ve Çan, ETİ Maden Bigadiç, Kırka ve Bandırma işletmelerinde görev yapan personellere sağlanan 
ücretsiz servis hizmeti kazanımının devamı sağlandı.
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TEİAŞ canlı hava hat bakım ve kontrollerine katılan teknik personele fiilen uçuşa katıldıkları her gün için 
aldıkları (900) gösterge rakamı kazanımının devamı sağlandı.

TEİAŞ canlı bakım işletme müdürlüklerinde çalışan teknik personele her ay için ilave 110 TL ödenmesi 
sağlandı.

TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ üretim yerlerinde, açık ve kapalı 
şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesis, 
bakımı veya kontrolü hizmetlerinde, 1000 volt ve 
üzeri yüksek gerilim altında fiilen çalışan personele 
her gün için 15 TL ilave ücret ödenmesine yönelik 
kazanımın devamı sağlandı.

DSİ projelerinde görev alan personellere; Ilısu için 
aylık 70 saate kadar 4 kat, Silvan Çoruh, 26. Bölge 
için aylık 50 saate kadar 3 kat, 8. 9. 10. 15. 17. ve 24. 
Bölge için aylık 50 saate kadar 3 kat tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenmesi sağlandı.

EÜAŞ Karakaya, Ermenek ve Gezende Hidroelektrik, Afşin-Elbistan Termik ve Linyit işletmelerinde çalışan 
personelin yararlandıkları ek ödeme oranına ilave 10 puan ödenmesi sağlandı.

Madencilik faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik ödeme alan personellerin ödemeleri- 
nin iki kat olarak verilmesine yönelik kazanımın devamı sağlandı.

Şeker Fabrikalarında kampanya döneminde görev alan personele 252 TL kampanya primi sağlandı.
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EÜAŞ, ETİ Maden ve Şeker Fabrikalarında çalışan personellerin misafirhane niteliğinde olmayan yatakha- 
nelerden ücretsiz faydalanması sağlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taşra teşkilatında ölçü ve ayar memuru kadrosundaki personelin iş 
riski zamlarının 600 puan artırılarak ödenmesi sağlandı.

ETİ Maden Kırka, Kestelek, Bandırma, Emet ve Biga- 
diç işletmelerinde çalışan personellere her ay ilave 
30 TL ödenmesi sağlandı.

TKİ’ye bağlı işletme müdürlüklerinde ve TTK’da 
görev yapan personele her ay ilave 30 TL ödenmesi 
sağlandı.

MKEK silah, barut, kapsül, fişek, pirinç, roket, ağır 
silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske 
fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde çalışan per-
sonele her ay için ilave 30 TL kazanım sağlandı.

Petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik ödeme alan personellerin ödemelerinin iki 
kat olarak verilmesine yönelik kazanım sağlandı.

DSİ taşra teşkilatı dahil, doğal afetlerde fiilen görev alan personellere fazla çalışma ücreti ödenmesi 
sağlandı.
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IX- Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolu Kazanımları

TRT’de verici istasyonları ile stüdyo ve haber müdürlüklerinde çalışan personel, koruyucu gıda yardımın-
dan yararlanmaya devam edecek,

PTT’de fiilen gişelerde çalışanlara ödenen aylık ilave ücret %20 oranında artırılarak 84 TL olarak ödene-
cek, bu ödeme gişelerde para giriş çıkışında görev alan personele de ödenmeye devam edecek, Merkez 
Müdürlüklerine bağlı şubelerin gişelerinde fiilen görev yapan ve gişelere para giriş çıkışı işlemleri ile para-
nın transferini gerçekleştiren personele bu miktar %25 artırımlı olarak ödenecek.

TRT’de sabah nöbetine gelen personele kahvaltı verilmesi uygulamasına devam edilecek.

PTT’de görev yapan başdağıtıcı ve dağıtıcıların üc-
retsiz ulaşım hakkından yararlanmaları uygulaması 
devam edecek.

Tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli 
kargo dağıtımını kurum aracıyla yapan personele 
ödenen ilave aylık ücret %20 oranında artırılıp 
84 TL olarak ödenecek, 

TRT’de yayında ve verici istasyonlarında çalışan per-
sonelin hizmet gereği giymesi gereken giyim malze-
mesinin kurum tarafından karşılanması uygulaması 
devam edecek.
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TRT personeli, yararlandığı kamu konutunun kira bedelini yüzde 15 indirim yapılmak suretiyle yüzde 85 
olarak ödemeye devam edecek,

PTT’de mobil hizmet veren başdağıtıcı ve dağıtıcılara tayın bedeli ödenmesinde merkez nüfusunun ellbin 
olma şartı otuzbeş bin olarak uygulanacak. (1 Ocak 2018 itibariyle tayın bedeli üst sınırı 215 TL’dir)

PTT’de mobil hizmet veren başdağıtıcı ve dağıtıcı-
lara tayın bedeli ödenmesinde merkez nüfusunun 
ellbin olma şartı otuzbeş bin olarak uygulanacak (1 
Ocak 2018 itibariyle tayın bedeli üst sınırı 215 TL’dir)

TRT Genel Müdürlüğü’nde yayında çalışan personele 
gündüz nöbet değişimlerinde servis hizmeti sağlan-
maya devam edilecek.

TRT Genel Müdürlüğü’nde yapım ve yayın hizmetle-
rinde fiilen görev yapan personele aylık ilave ödenen 
ücret %25 artırılarak 125 TL olarak ödenecek.

PTT’de çalışan baş dağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının 55’ten 60’a yükseltilmesi konusunda 
çalışma yapılacak.

PTT’de tebligat, kayıtlı posta, telgraf, koli-kargo, ödemeli kargo dağıtımını A sınıfı sürücü belgesi gerektiren 
kurum aracıyla yapan personele aylık ilave ödenen ücret %20 artırımlı şekilde 108 TL olarak ödenecek.
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PTT’de 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak çalışan baş dağıtıcıların temel ücretlerine 50 TL 
olarak ödenen ilave zam 75 TL olarak ödenmeye devam edecek.

PTT. AŞ. bünyesinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapanlara, resmi ve dini 
bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla ça- 
lışma saat ücretinin 3 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı 
Bayram günü fazla çalışma mesai ücreti 14,64 TL iken 48 TL’ye yükseltilmiş olacak.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
merkez teşkilatında çalışanlardan sarı basın kartına 
sahip olmayan personele servis hizmeti sağlandı. 
Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda 
bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas 
alınarak aylık toplu taşıma kartı verilmesi sağlandı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
kadrolarında bulunanların yararlanmakta oldukları 
zam puanlarının %20 artırımlı olarak uygulanması 
sağlandı.

PTT A. Ş. tarafından büyükşehirlerde görev yapan personelin işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağ- 
landı. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda bu personele mesai günleri bir gidiş, bir geliş esas 
alınarak aylık toplu taşıma kartı veya ücreti verilecek.
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personeline 100 TL ile 300 TL aralığında Havacılık Tazminatı ödenmesi 
sağlandı.

DHMİ personeline verilen Havacılık Tazminatı tutarına ilaveten 208 TL ile 400 TL aralığında  artış yapılma-
sı sağlandı.

X- Ulaştırma Hizmetleri Kolu Kazanımları

Ulaştırma hizmet kolu kapsamındaki kurum ve 
kuruluşlarda sağlığı tehdit eden ortamlarda 
görev yapan personele koruyucu gıda yardımı 
verilmeye devam edilecek,

TCDD ve bağlı ortaklıklarında görevli personel 
kendilerinin, eşlerinin ve 25 yaş altındaki çocuk-
larının yılda 2 kez ücretsiz seyahat hakkından 
yararlandırılmaya devam edilecek,

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş. personeli, TCDD, 
TCDD Taşımacılık A.Ş. ve belediye ortaklığı ile 
işletilen hatlardan ücretsiz yararlanacak.

ARFF ve Apron memurlarının 50 TL artırımlı ödenen temel ücretlerine %20 zam yapılacak ve bu tutar 
1 Ocak 2018’de 60 TL olarak ödenecek.
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TCDD ve TCDD Taşımacılık personeline, fazla çalışma ücreti 3 kat esas alınarak ödenecek ve TCDD’deki 
kontrolörlerin temel ücretlerinin, tesisler kontrolörlerinin temel ücretleri esas alınarak uygulanmasına 
devam edilecek.

Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde çalışan tehlikeli 
madde denetimi yapan personelin ek  ödeme 
oranlarının 20 puan artırılması sağlandı.

Marmaray Tüp Tünelinde fiilen çalışan tüm per-
sonele, çalıştıkları her gün için ödenen ücret 6 TL 
olarak ödenmeye devam eddecek.

Tülomsaş, Tüdemsaş ve Tüvasaş ’da çalışan personellere işe geliş gidişleri için Servis hizmeti sağlandı.

TCDD’de ve bağlı ortaklıklarında 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan makinistlerin ek ödeme oranla-
rının 10 puan artırımlı olarak uygulanmasına devam edilecek. 

Yüksek Hızlı Trenlerde görev yapan makinistlere
her ay ödenen ilave ücretin %20 artırılarak
84 TL olarak ödenmesi sağlandı.

TCDD ve TCDD Taşımacılık A.Ş.’de çalışan Tren Teşkil Memuru, Vagon Teknisyeni/Revizör ve Hareket Me- 
murlarının maaşlarına, ek ödemeleri 10 puan artırılmak suretiyle 101 TL ilave artış yapılması sağlandı.
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Sözleşmeli sanatçı olarak çalışan personele ayda 50 saate kadar fazla çalışma ücretinin beş katı tutarın-
da fazla çalışma ücreti ödenmeye devam edecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 
orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılara hizmetin gereği giyilmesi gereken giyim malzemesinin 
kurum tarafından verilmesine devam edilecek.

Enformasyon memuru kadro unvanı, Turizm Araştır-
macısı olarak uygulanmaya devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın taşra teşkilatı birim-
lerinde istihdam edilen personele kadro unvanı,  
öğrenim seviyesi ve fiilen görev yapılan bölge kriter-
leri dikkate alınarak ek tazminat ödenmeye devam 
edecek.

Yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyin-
de başarılı olan Turizm araştırmacıları, mütercimler
için belirlenmiş tazminat oranlarından yararlanmaya
devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 
Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, Devlet Türk 
Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile yeni 
kurulacak kadro ve topluluk sanatçıları  ve diğer görevlilerinin harcırahları 3 katı olarak ödenmeye devam 
edecek.

XI- Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu Kazanımları
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Turizm araştırmacılarının yararlanmakta oldukları tazminat oranları mütercimlerle aynı tazminat oranların-
dan yararlananlar için 10 puan, yararlanamayanlar için 20 puan artırılmak suretiyle uygulanmaya devam 
edilecek.

Sanatsal etkinliklerde bulunanların yanında saat 24.00’ten sonra fiilen çalışan diğer personele fazla çalışma 
ücretinin 3 katı oranında fazla çalışma ücreti ödenmeye devam edecek.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde görev yapan Uzmanların ek ödeme oranına 
25 puan ilave edilerek maaşlarına 253 TL ek ödeme  yapılması sağlandı.

Sözleşmeli sanatçıların teşvik ikramiyelerinin öden-
mesinde (Başbakanlık onayı yerine) bakan onayı 
yeterli olmaya devam edecek.

Restorasyon ve Konservasyon müdürlükleri, sanat 
teknik atölyeleri ve laboratuvarlarda gazlı, tozlu, 
zehirli ve radyasyonlu ortamlarda fiilen çalışan 
personele koruyucu gıda yardımı yapılmaya devam 
edilecek.

Luthiye, Notist ile Devlet Opera ve Balesi ve Devlet Tiyatroları genel müdürlüklerinin sanat teknik atölyele-
rinde çalışan sözleşmeli personele her ay ödenen ilave ücret 84 TL olarak ödenmeye devam edecek.

DÖSİMM personeli olup Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra biriminde görev yapan memurların; yemek yardımı, 
kreş, servis ve lojmanlardan bakanlık taşra personeli gibi yararlanması sağlandı.
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Kütüphane, müze, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personelden dini, milli 
bayramlar ile resmi tatiller, hafta sonu tatilleri dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan personele aylık 
50 saatin 3 katı, yıllık 350 saat kadar fazla çalışma ücreti olarak aylık 274 TL’ye kadar ödeme yapılması 
sağlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda bulunan “Restoratör” 
unvanının “Restoratör ve Konservatör olarak uygu-
lanması ve bunlara restoratör için öngörülen mali 
hakların ödenmesi sağlandı.

Luthiye, Notist ile Devlet Opera ve Balesi ve Devlet 
Tiyatroları genel müdürlüklerinin sanat teknik atöl-
yelerinde çalışan sözleşmeli personele her ay 84 TL 
ilave ücret ödenmesi sağlandı.
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4. Dönem 
Toplu Sözleşmede Elde Edilen 
Toplam Kazanım Sayısı

258

140

118

Daha Önceki Toplu Sözleşmelerde 
Elde Edilen Ve Devamı Sağlanan 
Kazanım Sayısı

4. Dönem Toplu Sözleşmede 
Elde Edilen Yeni Kazanım Sayısı

 İki yılda bir gerçekleştirilen toplu sözleşmelerde elde edilen kazanımlar söz konusu yıllara ilişkin olup 
bu kazanımların bir sonraki toplu sözleşme döneminde de uygulanabilmesi yeni toplu sözleşmede hüküm altına 
alınmasıyla sağlanabilmektedir. 




