
TOPLU SÖZLEŞMENİN BELEDİYE ÇALIŞANLARINI İLGİLENDİREN HÜKÜMLERİ 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik  

Mali ve Sosyal Haklara İlişkin  

2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan  

3. Dönem Toplu Sözleşme  

Genel Hükümler 

 

YÜRÜRLÜK SÜRESİ  

Madde 3- (1) Bu Toplu Sözleşme, 1/1/2016-31/12/2017 tarihleri arasında uygulanır. 

… 

 

KATSAYILARIN BELİRLENMESİ VE ÜCRETLERİN ARTIRILMASI  

(2016 YILI) 

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), iş güçlüğü, iş 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 sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 
ücret tavanı 4.820,70 TL'ye yükseltilmiştir. 

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.297,54 TL'ye yükseltilmiştir. 



 

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/7/2015 tarihli ve 
6235 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 6 oranında artırılmıştır. 

d)  Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 6235 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle yükseltilmiş 
bulunan taban ve tavan ücretleri % 6 oranında artırılmıştır. 

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, 6235 sayılı Maliye Bakanlığı Genelgesiyle artırılmış olan mevcut brüt 
sözleşme ücretleri % 6 oranında artırılmıştır. 

(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), iş güçlüğü, iş 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 sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 
ücret tavanı 5.061,74 TL'ye yükseltilmiştir. 

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı (4.512,42) TL'ye yükseltilmiştir. 

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve birinci fıkranın (ç) 
bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 5 oranında artırılmıştır. 

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, birinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş 
bulunan taban ve tavan ücretleri % 5 oranında artırılmıştır. 

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, birinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme 
ücretleri % 5 oranında artırılmıştır. 

 

 

 

 



2017 YILI 

(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), iş güçlüğü, iş 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 sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 
ücret tavanı 5.213,59 TL'ye yükseltilmiştir. 

c)  6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.647,79 TL'ye yükseltilmiştir. 

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve ikinci fıkranın (ç) 
bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 3 oranında artırılmıştır. 

d)  Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, ikinci fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan 
taban ve tavan ücretleri % 3 oranında artırılmıştır. 

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, ikinci fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt sözleşme 
ücretleri % 3 oranında artırılmıştır. 

(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), iş güçlüğü, iş 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 sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 
ücret tavam 5.422,13 TL'ye yükseltilmiştir. 

c) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 
Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavam 4.833,70 TL'ye yükseltilmiştir. 

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve üçüncü fıkranın (ç) 



bendi uyarınca yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. 

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, üçüncü fıkranın (d) bendi uyarınca yükseltilmiş 
bulunan taban ve tavan ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. 

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların, üçüncü fıkranın (e) bendi uyarınca artırılmış olan mevcut brüt 
sözleşme ücretleri % 4 oranında artırılmıştır. 

(5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü 
fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret 
toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak 
şekilde yeniden belirler ve duyurur. 

 

ENFLASYON FARKI ÖDEMESİ 

Madde 8- (1) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin; 

a) 2015 yılı Aralık ayı endeksinin 2014 yılı Aralık ayı endeksine göre oniki aylık değişim oranının aynı dönem için verilen 
kümülatif artış oranını, 

b) 2016 yılı Haziran ayı endeksinin 2015 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin birinci 
fıkrasında 2016 yılının birinci altı aylık dönemi için öngörülen % 6 oranını, 

c) 2016 yılı Aralık ayı endeksinin 2016 yılı Haziran ayı endeksine göre altı aylık değişim oranının 5 inci maddenin ikinci 
fıkrasında 2016 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen % 5 oranını, 

ç) 2017 yılı Haziran ayı endeksinin 2016 yılı Aralık ayı endeksine göre altı aylık değişim 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 değişim oranının 5 inci maddenin dördüncü 
fıkrasında 2017 yılının ikinci altı aylık dönemi için öngörülen % 4 oranını, 

aşması halinde, 5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan katsayılar, sözleşme ücreti artış 
oranları ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı, söz konusu oniki aylık veya altı aylık 
dönemlere ilişkin enflasyon rakamının ilan edildiği ayın 1 'inden geçerli olmak üzere aşan kısım kadar artırılır. 



 

SÖZLEŞMELİ PERSONELE YİYECEK YARDIMI 

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 sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen 
personel de yararlanır. 

 

MALİ SORUMLULUK ZAMMI 

Madde 12- (1) 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı 
Cetvelinin "(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü"nün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro veya görevleri 
itibarıyla mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan 
taşınır kayıt kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurları için de uygulanır. Anılan sırada yer 
alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt kontrol 
yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet memurlarına kadro veya görevleri itibarıyla öngörülen mali 
sorumluluk zammı ayrıca ödenmez. 

 

 

ZAM VE TAZMİNATLAR 

Madde 13- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(B) Teknik 
Hizmetler Bölümü"nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş 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 dâhil müze araştırmacısı, arşivci, folklor 
araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patologu ve sosyolog unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara 
anılan Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez. 

 



 

SEYYAR GÖREV TAZMİNATI 

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. 

 

 
6245 sayılı Harcırah Kanunu 
Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler: 

Madde 49 –  Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dâhil birimlerde il sınırı, bölge 
şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol 
masrafı ödenmez. 

Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere 
dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstahak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük 
tazminat olarak verilir. 

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici 
başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına 
fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır. 

HİZMET TAHSİSLİ KAMU KONUTLARININ KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ 

Madde 15- (1) Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan baraj, termik santral, maden sahası 
ve ocakları, fabrika, işletme, şantiye, 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. 

İTFAİYECİ KADROSUNUN HİZMET SINIFI 

Madde 19- (1) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki Cetvellerde yardımcı hizmetler (YH) sınıfında yer alan 
"İtfaiyeci" unvanlı kadroların hizmet sınıfı "GİH" olarak uygulanır. 

(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında itfaiyeci ve ARFF memuru unvanlı personelin sosyal güvenlik işlemleri 
yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yürütülür. 



 

375 SAYILI KHK'YE EKLİ (II) VE (III) SAYILI CETVELLERDE YER ALAN ÜCRET GÖSTERGESİ 

Madde 21- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergeleri 
"2.280" rakamının eklenmesi suretiyle uygulanır. 

 

 

AVUKATLIK VEKÂLET ÜCRETİ 

Madde 22- (1) 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen 
"10.000" gösterge rakamı "15.000" olarak uygulanır. 

659 sayılı KHK 
Davalardaki temsilin niteliği ve vekâlet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı 
MADDE 14 ‒ (1) … 

b) Ödenecek vekâlet ücretinin yıllık tutarı; hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü, avukatlar için (15.000) gösterge rakamının, 
memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt tutarının oniki katını geçemez. 

 

 

PROGRAMCI VE ÇÖZÜMLEYİCİ 

Madde 25- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı İş Güçlüğü, İş 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 iş 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 dâhil programcı ve çözümleyici unvanlı kadrolarda bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bunlara anılan 

Bakanlar Kurulu Kararının diğer bölümlerinde belirlenmiş olan zam ve tazminatlar ödenmez. 



 

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ 

Madde 26- (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinde yer alan "kırkbeş Türk Lirası" 
ibaresi "750 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda" şeklinde uygulanır. 

 

 

İLAVE DERECE VERİLMESİ 

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 (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) 
ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış 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. 

 

 

BAZI PERSONELİN GİYECEK YARDIMI 

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 iş yerlerinde görev esnasında giyilmesi zorunlu olan giyim eşyaları dışında kalanlar için ayni 
olarak verilmesi yerine, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uyarınca belirlenen 
fiyatlar esas alınarak nakdi ödeme de yapılabilir. 

 

 



SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 

Madde 31- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet memurlarına ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvele göre sicil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların dereceleri itibariyle 
yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir. 

ŞEFLERİN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI 

Madde 33- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta 
oldukları tazminat oranlarına 7 puan ilave edilir. 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN EK ÖDEME ORANI 

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 İlave edilir. 

 

BAZI İŞÇİLERİN KAMU GÖREVLİSİ VE GEÇİCİ PERSONELİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMESİ 

Madde 36- (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu 
yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi 
gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT'lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise 
memur kadrolarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır. 

(2) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel 
pozisyonlarına geçirilebilmeleri konusunda çalışma yapılacaktır. 

BAZI KONULARDA ÇALIŞMA YAPILMASI 

Madde 37- (1) Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi, kadro dereceleri, sivil memurların hukuki 
durumları ile işçilikte geçen sürelere ilişkin konularda çalışma yapılacaktır. 

 



FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 

Madde 38- (1) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden 
kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir. 

İTFAİYE PERSONELİ 

Madde 43- 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü, yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış 
olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personeli hakkında da aynı usul ve esaslar dâhilinde 
uygulanır. 

6831 sayılı Orman Kanunu 
Madde 71 – Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan;  
a) Ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile 

sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında, 
b) Diğer engelli hâle gelenlere engellilik derecesine göre (a) bendindeki tutarın % 25'inden % 75'ine kadar bir tutarda, 
c) Engellilik derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, toplam ödeme tutarı (a) bendindeki tutarın % 20'sini geçmemek ve 

ödemesi ayda bir yapılmak üzere, iş göremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı 
sonucu bulunacak tutarda,  

Tazminat ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaz. 
Devlet memuru olup da engelli hâle gelen veya ölenler hakkında genel hükümler uygulanır. Ayrıca, bu memurlar (c) bendi hariç olmak 

üzere birinci fıkra hükmünden de yararlanırlar. 
Birinci fıkranın (a) bendi esaslarına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu 

ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı 
içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine 
ödenen tazminattan fazla olamaz. 

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminat, maddî ve manevî zararların karşılığıdır. Yargı mercilerinde maddi ve manevi zararlar 
karşılığı olarak idarenin ödemekle yükümlü tutulacağı tazminatın hesabında, bu madde hükümlerine göre ödenen tazminat göz önünde 
tutulur. 

Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, engelli hâle gelen ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları 
orman idaresince karşılanır. 

Bu madde hükümlerine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tespit usulü, engellilik dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat 
oranları, ödemeye ilişkin esas ve usuller ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Çevre ve Orman 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenlenir. 



 

 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına 
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin  

2014 VE 2015 YILLARINI KAPSAYAN 2. DÖNEM TOPLU 
SÖZLEŞME 

 

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına 
Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin  

2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU 
SÖZLEŞME 

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU 
SÖZLEŞME 

YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU 
SÖZLEŞME 

SOSYAL DENGE TAZMİNATI 

Madde 1-  (1)  Belediyeler ve bağlı kuruluşları 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 dâhil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının 
verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı 
aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev 
yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev 
yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile 
derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. 

 

 

 

 

SOSYAL DENGE TAZMİNATI 

Madde 1- (1) Belediyeler ve bağlı kuruluşları 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 dâhil) %100'üdür. Sosyal denge tazminatının 
verilmesi yönünde yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı 
aşmamak kaydıyla ödenebilecek tazminatın aylık tutarı, görev 
yapılan birim ve iş hacmi, görevin önem ve güçlüğü, görev 
yerinin özelliği, çalışma süresi, kadro veya görev unvanı ile 
derecesi gibi kriterlere göre farklı olarak belirlenebilir. 

(2) Sosyal denge sözleşmesi imzalayan sendikanın üyesi 
olmayan kamu görevlilerinden aynı unvanlı personelden 
alınacak aidatın iki katma kadar taraf sendika sosyal denge 
sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı ödeyen kamu görevlileri söz 
konusu sözleşmeden aynı usul ve esaslar dâhilinde yararlanır. 

 



 

EK ÖDEME 

Madde 2- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli 
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan 
sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli 
çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli 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. 

 

EK ÖDEME 

Madde 2- (1) 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli 
Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar"ın 1 inci 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yer alan 
sözleşmeli personele yapılmakta olan ek ödeme, sözleşmeli 
çalıştırılmasına esas alınan kadro unvanında sözleşmeli 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. 

 

 

İKRAMİYE 

Madde 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 36 nci 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. 

 

İKRAMİYE 

Madde 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanununun 36 nci 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. 

 

 

 

  



2016/2017 yıllarında 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

Madde 49- (1)… 

(9) Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu 

ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (25.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık 

ve yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 

Personel istihdamı  

Madde 22- (1) … 

(4)  Sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının % 10'unu ve 

Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayının (36.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere hastalık ve 

yıllık izinleri dâhil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir. 

 

 SOSYAL DENGE TAZMİNATI KRİTERİ 

Madde 4- (1) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve 
Toplu Sözleşme Kanununun 32 nci maddesinin üçüncü 
fıkrasında yer alan "yüzde yirmibeşini" ibaresi "yüzde otuzunu" 
olarak uygulanır. 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

Mahalli idarelerde sözleşme imzalanması 

Madde 31- (1) … 

(3) İlgili mahalli idarenin; vadesi geçmiş vergi, sosyal güvenlik primi ile Hazine Müsteşarlığına olan borç toplamının gerçekleşen en 

son yıl bütçe gelirlerinin yüzde onunu aşması, ödeme süresi geçtiği halde ödenmemiş aylık ve ücret borcu bulunması veya gerçekleşen en son 

yıla ilişkin toplam personel giderinin, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin belediyelerde yüzde otuzunu, il özel idaresinde yüzde otuzunu 

aşması hallerinde bu madde kapsamında sözleşme yapılamaz. Sözleşmenin yapılmasından sonra bu koşulların oluşması durumunda mevcut 

sözleşme kendiliğinden hükümsüz kalır. 



  

ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNİN TAZMİNATLARI 

Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere 
göre itfaiye amiri, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı 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. 

 

  

MAHALLİ İDARELER ARASI YAPILACAK NAKLEN 
ATAMALARDA SÜRE SINIRI 

Madde 6- (1) 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan "beş 
yıl" ibaresi mahalli idareler arasında yapılacak naklen 
atamalarda "iki yıl" olarak uygulanır. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

Geçici Madde 41 – (1) … 

(4) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, söz konusu mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak 

geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve 

kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından 

itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde 

kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. (mahalli idareler arasındaki 

naklen atamalarda nakil yasağı 2 yıl olarak uygulanacak) 



 SOSYAL DENGE TAZMİNATI SÜRE UZATIMI 

Madde 7- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü 
maddesinde yer alan "31/12/2015" ibaresi "31/12/2017" 
şeklinde uygulanır. 

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 

Geçici Madde 14- (1) 15/3/2012 tarihinden önce 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi kapsamındaki idareler 

ile ilgili sendikalar arasında toplu iş sözleşmesi, toplu sözleşme, sosyal denge sözleşmesi ve benzeri adlar altında imzalanan sözleşmelerin 

uygulanmasına, söz konusu sözleşmelerde öngörülen sürelerin sonuna kadar devam edilebilir. Anılan sözleşmelerin uygulanmasına devam 

edildiği dönem için 32 nci madde hükümleri çerçevesinde ayrıca sözleşme yapılamaz. Söz konusu sözleşmeleri 31/12/2015 31/12/2017 

tarihinden önce sona eren veya mevcut sözleşmeleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra karşılıklı olarak feshedilen kapsama dâhil 

idareler, sözleşmelerinin sona eriş veya fesih tarihini izleyen bir ay içinde sözleşmelerin sona erdiği veya feshedildiği tarih ile bu Kanunda 

öngörülen toplu sözleşme dönemi sonuna kadarki dönemle sınırlı olmak üzere üçüncü fıkra hükümleri dikkate alınmaksızın 32 nci madde 

hükümleri çerçevesinde sözleşme yapabilir. Ancak 32 nci madde uyarınca toplu sözleşmede belirlenen tavan tutarın, unvanlar itibarıyla ilgili 

personele söz konusu sözleşmeler uyarınca yapılmakta olan ortalama aylık ödemenin altında kalması halinde; üçüncü fıkra hükümleri dikkate 

alınmaksızın 32 nci madde hükümleri esas alınarak 31/12/2015 tarihine kadar uygulanabilecek sözleşmelerde bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihte uygulanan sözleşme uyarınca unvanlar itibarıyla ilgili personele ödenen ortalama aylık tutar tavan olarak esas alınabilir. Bu şekilde 

yapılacak ödemeler kazanılmış hak sayılmaz. 

EK GÖSTERGE 

 

Madde 4- (l) Büyükşehir belediyelerine bağlı 
kuruluşların kadrolarında çalışmakta olan daire başkanlarının 
657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi kapsamında ek 
göstergelerinin 3600 olarak düzenlenmesi konusunda yasal 
çalışma yapılacaktır. 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE BAĞLI GENEL 
MÜDÜRLÜK DAİRE BAŞKANLARININ EK GÖSTERGESİ 

Madde 8- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 
büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına 
göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden 
geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel 
müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için 
düzenleme yapılması yönünde çalışma yapılacaktır. 

 

 


