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2016 � 2017 YILLARINI KAPSAYAN  
3. DÖNEM TOPLU SÖZLE�ME KAZANIMLARI

A- Genel Toplu Sözle�me Kazan�mlar�m�z

1. 2016 YILI MAA� VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM: Kamu 
görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�ne 2016 y�l� Ocak ay�nda %6, 
Temmuz ay�nda %5 olmak üzere toplam %11,3 oran�nda zam 
yap�lacak,
2. 2017 YILI MAA� VE ÜCRETLERE ORANSAL ZAM: Kamu 
görevl�ler�n�n maa� ve ücretler�ne 2017 y�l� Ocak ay�nda %3, 
Temmuz ay�nda %4 olmak üzere %7,12 oran�nda zam yap�lacak,
3. ÖZEL H�ZMET TAZM�NATI YANSITMA ORANINDA 
ARTI�: Kamu Görevl�ler�n�n emekl� maa� ve �kram�yeler�n�n 
bel�rlenmes�nde kullan�lan Özel H�zmet Tazm�nat� Yans�tma 
Oran�, bütün kamu görevl�ler�n� kapsayacak �ek�lde 15 puan 
art�r�ml� uygulanacak,
4. EMEKL� MAA�INA �LAVE ZAM: Emekl� kamu görevl�le- 
r�n�n maa�lar�nda ÖHT yans�tma oran�nda 15 puanl�k art��a ba�l� 
(oransal zam yan�nda) 100 TL �lave zam yap�lacak. (27.08.2015 
tar�h 29458 say�l� Resm� Gazetede yay�mlanan Bakanlar 
Kurulu'nun 2015/8057 karar� �le Eylül ay� maa�lar�na 
yans�t�lm��t�r)
5. Emekl� �kram�yeler�nde oransal zam kaynakl� art�� 
yan�nda 3.765 TL art�� olacak,
6. 2016 ve 2017 y�llar�na �l��k�n zam oranlar�n�n en�asyo-
nun alt�nda kalmas� hal�nde aradak� fark kadar en�asyon fark� 
zamm� yap�lacak,
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7. Toplu Sözle�me �kram�yes� 750 gösterge rakam� 
üzer�nden 2016 Ocak-Haz�ran dönem�nde 66 TL, Temmuz-Aral�k 
dönem�nde 69 TL, 2017 Ocak-Haz�ran dönem�nde 72 TL, 
Temmuz-Aral�k dönem�nde 74 TL olarak ödenecek,
8. 399 say�l� KHK'ye tab� personel�n ücret tavan� 2016 y�l� 
�lk alt� ay� �ç�n 4.820 TL'ye, �k�nc� alt� ay iç�n 5.061 TL'ye, 2017 y�l� 
�lk alt� ay� �ç�n 5.212 TL'ye ve �k�nc� alt� ay� �ç�n 5.422 TL'ye 
yükselt�lecek,
9. Sözle�mel� personel yemek yard�m�ndan yararlanmaya 
devam edecek, 
10. Kamu görevl�ler�ne emekl� olduklar�nda 375 say�l� KHK 
uyar�nca ödenen tazm�nat tutar� 2016 y�l� b�r�nc� alt� ayda 1.194 TL  
�k�nc� alt� ayda 1.253 TL, 2017 y�l� b�r�nc� alt� ayda 1.291 TL, �k�nc� alt� 
ayda 1.343 TL olarak ödenecek,
11. 4/C'l� personele 1 Ocak 2016 tar�h�nden �t�baren 159 TL 
ek ödeme ver�lecek,
12. 4/C'l� personel�n ve ün�vers�tel� ��ç�ler�n kadroya 
geç���/statü de����kl��� konusunda çal��ma yap�lacak,
13. 4/C'l� personele çal��mayan e�� �ç�n brüt 223 TL e� 
yard�m�, 0 � 6 ya� grubundak� her çocuk �ç�n brüt 53 TL ve 6 ya� 
üstündek� her çocuk �ç�n de brüt 26,50 TL a�le yard�m� ver�lecek,
14. 4/C'l� personel�n ayda 50 saate kadar fazla çal��ma 
ücret�  alab�lme hakk� devam edecek,  
15. 15.01.2016 tar�h�nde görevde bulunan kamu görevl�le- 
r�ne,  daha önce yararlanmam�� olmalar� kayd�yla �lave b�r derece 
ver�lecek
16. Kamu görevl�ler�n�n cuma günü ö�le aras� �z�nler� cuma 
namaz� vakt�n� de �ç�ne alacak �ek�lde düzenlenecek,  
17. Kamu Avukatlar�n�n vekâlet ücret� ayl�k üst s�n�r�, 2016 
y�l sonu �t�bar�yle % 28,4 oran�nda art�r�larak y�ll�k vekâlet ücret� 
gel�r� brüt 16.645 TL'ye ç�kar�lacak,
18. Bakanl�klar ve ba�l� kurulu�lar�n merkez te�k�latlar�nda 
görev yapan personele 1 Ocak 2016 tar�h�den �t�baren mesa�ye 
gel�� g�d��ler�nde serv�s h�zmet� sa�lanacak,
19. Burs alan çocuklar �ç�n de a�le yard�m� ödene�� ver�lme-
ye devam ed�lecek,
20. Ta��n�r kay�t kontrol yetk�l�s�/ta��n�r mal sorumlusu 
olarak görevlend�r�lenlere mal� sorumluluk zamm� ödenmeye 
devam ed�lecek,
21. Müze ara�t�rmac�s�, ar��vc�, folklor ara�t�rmac�s�, kütüp-
hanec�, k�tap patolo�u ve sosyolog ünvanl� kamu görevl�ler�, 
tekn�k h�zmetler s�n�f�n�n �lg�l� bölümündek� �� Güçlü�ü, �� R�sk�, 
Tem�n�nde Güçlük ve Mal� Sorumluluk Zamm� Cetvel�nde 
öngörülen tazm�nat ve ek tazm�nat oranlar� uygulanmaya devam 
olunacak,
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22. Seyyar görev tazm�nat�n�n �l s�n�r� esas�yla ödenmes�ne 
devam ed�lecek, 
23. Beled�ye ve mücav�r alan d���ndak� baraj, santral, maden 
sahas�, fabr�ka, trafo, gar ve �stasyon g�b� yerlerdek� kamu 
konutlar�ndan yararlanan kamu görevl�ler� k�ra vermemeye 
devam edecek, 
24. K�T personel�, %15 �nd�r�m yap�lmak suret�yle lojman 
k�ras�n�n  % 85'�n� ödemeye devam edecek,
25. K�T ' lerde k �dem ücret�n�n bel�rlenmes�nde y�l 
uygulamas� yer�ne 60, 120, 180 ve 240 ay� tamamlama �ekl�nde 
ay uygulanmas�na devam ed�lecek, 
26. �tfa�ye ve ARFF memurlar�n�n Genel �dar� H�zmetler� 
s�n�f� kapsam�nda de�erlend�r�lmes� uygulamas�na devam 
ed�lecek,
27. Yüksek ö�ret�m kurumlar�n�n d�s�pl�n kurullar�nda 
send�ka tems�lc�s�n�n yer almas� uygulamas� devam edecek,
28. Programc� ve çözümley�c� unvanl� personel, Tekn�k 
H�zmetler S�n�f� kapsam�na al�nacak ve bu kadroda bulunanlar 
tekn�k h�zmetler s�n�f�n�n �lg�l� bölümündek� �� Güçlü�ü, �� R�sk�, 
Tem�n�nde Güçlük ve Mal� Sorumluluk Zamm� Cetvel�nde öngö- 
rülen tazm�nat ve ek tazm�nat oranlar�ndan yararland�r�lacak,
29. K�T'lerde görev yapan ba� müdür, komb�na, fabr�ka, 
müessese ve ��letme müdürler�n�n maa�lar�na, özel h�zmet 
tazm�natlar� 10 puan art�r�lmak suret�yle (1 Ocak 2016 �t�bar�yle 
84 TL)  �lave zam yap�lacak,
30. S�v�l savunma uzmanlar�n�n maa�lar�na,  özel h�zmet 
tazm�natlar� 5 puan art�r�lmak suret�yle (1 Ocak 2016 �t�bar�yle 42 
TL) �lave zam yap�lacak,
31. K�T'lerde görev yapan mühend�s, m�mar ve veter�ner 
hek�mler�n maa�lar�na, ek ödemeler� 12 puan art�r�lmak suret�yle 
(1 Ocak 2016 �t�bar�yle 100 TL) �lave zam yap�lacak,
32. �ef kadrolar�nda bulunan personel�n maa�lar�na, özel 
h�zmet tazm�natlar� 7 puan art�r�lmak suret�yle (1 Ocak 2016 
�t�bar�yle 59 TL) �lave zam yap�lacak,
33. Koruma ve güvenl�k görevl�ler�n�n maa�lar�na, özel 
h�zmet tazm�natlar� 5 puan art�r�lmak suret�yle (1 Ocak 2016 
�t�bar�yle 42 TL) �lave zam yap�lacak,
34. K�T'lerde araz�, �ant�ye, �n�aat, baraj, park, bahçe, 
maden, aç�k alanlarda kurulu tar�m, hayvanc�l�k uygulama 
b�r�mler� ve yol g�b� aç�k çal��ma mahaller�nde ��len çal��an;
a) Grup ba�mühend�s�, ba�mühend�s, ba�m�mar, mühen-
d�s, m�mar, �eh�r planc�s�, jeolog, h�drolog, h�drojeolog, jeo�z�kç�, 
�z�kç� ve jeomorfolog poz�syonlar�nda bulunan sözle�mel� 
personele ��len çal��t�klar� her gün �ç�n 25 TL olmak ve üç ayda 
500 TL'y� a�mamak üzere, 
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b) Tekn�ker poz�syonlar�nda görev yapan sözle�mel� per- 
sonele ��len çal��t�klar� her gün �ç�n 15 TL olmak ve 3 ayda 300 
TL'y� a�mamak üzere,
c) Tekn�ker poz�syonlar�nda görev yapan sözle�mel� 
personele ��len çal��t�klar� her gün �ç�n 10 TL olmak ve 3 ayda 
200 TL'y� a�mamak üzere �lave ücret ödenecek,
35. SGK bünyes�nde kurulacak kom�syon �le ��l� h�zmet 
süres� zamm�ndan yararlanacak kamu görevl� ler�n�n 
bel�rlenmes�ne yönel�k çal��ma yap�lacak,
36. K�T'lerdek� sözle�mel� personel�n y�ll�k �z�nler�n�n ertes� 
y�la devr� sa�lanacak,
37. K�T'lerdek� sözle�mel� personel�n temel ücret gruplar� 
yen�den düzenlenecek,
38. Yang�na müdahale s�ras�nda vefat eden �tfa�ye 
personel�ne 83.665 TL, malul kalanlara �se malul�yet dereces�ne 
göre 21.000 �le 60.750 TL aras�nda tazm�nat ödenecek (bu 
tutarlar 1 Ocak 2016 tar�h� �t�bar�yle olup �lg�l� dönemdek� oransal 
zam kadar art�r�lacakt�r), 
39. Kamu görevl�ler�ne yap�lacak g�yecek yard�m�, �lg�l� 
Yönetmel�k uyar�nca bel�rlenen �yatlar esas al�narak nakd� 
yap�lacak,
40. Refakat �zn�n�n kullan�lmas�na �l��k�n s�k�nt�lar�n 
g�der�lmes� amaçl� düzenleme çal��mas� yap�lacak,
41. a)Kamu görevl�ler�n�n, e��t�m ö�ren�m durumlar� 
�t�bar�yle yükseleb�lecekler� derece ve kademelere yükselme- 
ler�ne �mkan sa�layacak �ek�lde kadro dereceler� konusunda ça-
l��ma yap�lacak, 
b)         Kamu görevl�ler�n�n memur�yet önces� ya da memur�yete 
ara vererek ��ç�l�kte geç�rd�kler� süreler�n kazan�lm�� hak 
ayl���ndan de�erlend�r�lmes�ne yönel�k çal��ma yap�lacak, 
c)         Emn�yet ve s�lahl� kuvvetler bünyes�nde görev yapan s�v�l 
personel statüsündek� kamu görevl�ler�n�n hukuk� durumlar�na 
�l��k�n çal��ma yap�lacak,
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1. Ö�retmenler�n e��t�m ve ö�ret�m tazm�natlar�n�n 20,56 
puan art�r�ml� ödenmes�ne devam ed�lecek, 
2. Ö�ret�m y�l�na haz�rl�k ödene��; 2016 y�l�nda 50 TL art�- 
r�larak  1.000 TL, 2017 y�l�nda �se 1.050 TL olarak ödenecek,
3. Nöbet Ücret�; 1 Ocak 2016 tar�h�nden �t�baren haftada 2 
saat (ayda 98 TL), 1 Ocak 2017 tar�h�nden �t�baren haftada 3 saat 
(159 TL)  nöbet ücret� ver�lecek,
4. Doçentlik s�navlar� �le yard�mc� doçent, doçent ve 
profesör atama jür�ler�nde görev alan ö�ret�m üyeler�ne 
akadem�k jür� ücret� ödenmes�ne devam ed�lecek ( 1 Ocak 2016 
�t�bar�yle 396 TL �la 264 TL aras�),  
5. Genel �dar� �z�nler �le ö�renc�ler�n s�n�f veya okul 
bütünlü�ünde �z�nl� say�lmalar� durumunda yönet�c� ve 
ö�retmenler�n ayl�k kar��l��� ders - ek dersler�n� yapm�� 
say�lmalar� uygulamas� devam edecek,  
6. Ders d��� e��t�m çal��malar� kapsam�nda ö�retmenler�n 
alab�lece�� ek ders saat� say�s� s�n�r�na �l��k�n %20 art�r�m 
uygulanmas� devam edecek, 
7. S�nav kom�syon üyel��� ve s�nav gözcülü�ü kapsam�nda 
görev say�s� s�n�rlamas� olmaks�z�n ek ders ücret� ödenmes�ne 
devam ed�lecek,
8. MEB merkez ve ta�ra te�k�lat� �le d��er kurumlarda 
geç�c� görevlend�r�len yönet�c�ler�n ek ders ücret� daha fazla olan 
görev üzer�nden ek ders ücret� uygulamas� almas�na devam 
ed�lecek, 
9. Rehber ö�retmenlere sem�ner dönemler�nde ek ders 
ücret� ödenmes� uygulamas� devam edecek,

B- H�zmet Kollar�na �l��k�n Toplu Sözle�me 
Kazan�mlar�m�z

I- E��t�m B�r-Sen Kazan�mlar�
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10. �k�l� ö�ret�m yapan örgün e��t�m kurumlar� yönet�c�ler�-
ne haftada 2 saat art�r�ml� ilave ek ders ücret� ödenmes�ne devam 
ed�lecek,
11. Ek ders ücret�n�n yüksek l�sansl� ö�retmenlere %5, 
doktoral� ö�retmenlere %15 art�r�ml� ödenmes�ne devam 
ed�lecek, 
12. �LKSAN üyel���n�n �ste�e ba�l� olmas� uygulamas�n�n 
devam etmes� yan�nda mevcut üyeler 1 0cak 2016 �t�bar�yle 
üyel�kten ayr�lab�lecek,  
13. �l e��t�m denetmenler� ve denetmen yard�mc�lar�n�n 
geç�c� görevlend�r�lmelerde avans alab�lme hakk� devam edecek,
14. Örgün ve yayg�n e��t�m kurumlar� müdür ve müdür 
ba�yard�mc�lar�n�n 6 saat ders hükümlülü�ünün 2 saat olarak 
uygulanmas�na devam ed�lecek,
15. Yat�l� ve pans�yonlu okullarda bellet�c� olarak görevlen- 
d�r�len d��er örgün ve yayg�n e��t�m kurumlar� ö�retmenler�ne, 
gece nöbet� tutmalar� hal�nde 2 saat �lave ek ders ücret� (19 TL)  
ödenmeye devam ed�lecek, 
16. Yüksek ö�ret�m kurumlar� genel sekreter yard�mc�- 
lar�n�n ek göstergeler� üniversite daire ba�kanlar� �ç�n öngörülen 
ek gösterge rakam�na ç�kar�lacak,
17. Gel��t�rme ödene�� uygulamas� 15.12.2015 tar�h�nde 
sona erecek ün�vers�telerde bu ödene��n 2016 ve 2017 y�llar�nda 
da ödenmes�ne devam ed�lecek,
18.        �kinci ö�retim yapan yüksek ö�retim kurumlar�nda fazla 
çal��ma ücretinden yararlanacak personel say�s�, ilgili birimin 
kadrolar�nda bulunan personel için (%30'dan) %40'a, di�er 
birimlerden görevlendirilenler için ise (%10'dan)  %15'e  yükselt�- 
lecek,
19. M�ll� E��t�m Bakanl����nca hafta sonu yap�lan merkez� 
s�navlarda görev alan e��t�m çal��anlar�na 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 5 
saat (45 TL) yer�ne 1800 gösterge rakam� üzer�nden (141 TL) 
s�nav ücret� ödenecek,
20. Yabanc� d�l s�navlar�nda görev alan s�nav kom�syonu 
üyeler�ne yaz�l� ve sözlü s�navlarda her b�r kom�syon üyel��� �ç�n 
ayr� ücret ödenecek,
21. Kred� ve Yurtlar Kurumu �le ün�vers�telere ba�l� 
yurtlarda görev yapan personele ödenmekte olan fazla çal��ma 
ücret� b�r kat art�r�ml� (b�r�m saat 3,36 / ayl�k 293 TL) olarak 
ödenecek,
22. Kred� ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlü�ü�ne ba�l� 
yurtlarda sözle�mel� olarak görev yapan personele ödenmekte 
olan fazla çal��ma ücret� b�r kat art�r�ml� ödenecek,
23. Kurs merkezler�nde görev alan memur ve h�zmetl�lere, 
mesa� d��� ve hafta sonu çal��t�klar� her saat �ç�n fazla çal��ma 
ücret�n�n �k� kat� tutar�nda ücret ödenecek,
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II- Sa�l�k-Sen Kazan�mlar�

1. Yatakl� tedav� kurumlar�ndak� ve yat�l� sosyal h�zmetler 
kurulu�lar�ndak� sözle�mel� personel,  yemek serv�s�nden 
ücrets�z yararlanmaya devam edecek,
2. 112 ac�l sa�l�k h�zmetler�nde ac�l t�p tekn�syen� ve toplum 
sa�l��� tekn�syen� olarak görev yapan personel�n performans 
puanlar�na 10 puan fazladan �lave ed�lmes�ne devam ed�lecek, 
3. Meslek� üst ö�ren�m� b�t�ren sözle�mel� personel�n 
ücret�n�n, üst ö�ren�ml�ler �ç�n ödenen ücret esas al�narak 
ödenmes�ne devam ed�lecek, 
4. Tabip d��� sa�l�k personel�n�n ek ödemeler�n�n, 
ayl�klar�yla b�rl�kte ödenmes�ne devam ed�lecek,
5. Adl� T�p Kurumu �le t�p fakülteler�nde görev yapanlar�n 
ek ödemeler�n�n, ayl�klar�yla b�rl�kte ödenmes�ne devam 
ed�lecek,
6. 112 ac�l sa�l�k h�zmetler�nde görev yapan personel�n, ek 
ödeme tavan tutar�n�n 50 puan art�r�m yap�lmak suret�yle %200 
olarak uygulanmas�na devam ed�lecek, 
7. Sa�l�k personel�n�n nöbet ücret�n�n d�n� bayramlarda 
%20 art�r �ml�  ödenmes�ne ve yo�un bak�m, d�yal �z, 
amel�yathane, ac�l serv�s ve 112 ac�l sa�l�k h�zmetler�nde tutulan 
nöbet ücret�n�n %50 art�r�ml� ödenmes�ne devam ed�lecek, 
8. Sa�l�k personel�n�n ek ödeme tutar�n�n, 375 say�l� 
KHK'de kadro, görev unvan� veya poz�syon unvan� �t�bar�yla 
bel�rlenm�� ek ödeme net tutar�ndan az olmamas� uygulamas� 
devam edecek.
9. Vekâleten yürütülen görevle �lg�l� ek ödeme tutar�n�n 
bel�rlenmes�nde, vekâlet ed�len kadroya �l��k�n matrah�n esas 
al�nmas� uygulamas�na devam ed�lecek.
10. Sa�l�k h�zmetler� s�n�f�nda ek ödemeden yararlanan 
personel�n alm�� oldu�u net ödeme tutar�n�n 375 say�l� KHK 
uyar�nca ek ödemeden yararlanan h�zmet s�n�f�, kadro veya 
poz�syon unvan�, derece ve kademes�, görev yer�, h�zmet y�l� ve 
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e��t�m� benzer olanlar�n alm�� oldu�u toplam net ödeme 
tutar�ndan az olmas� hal�nde aradak� fark�n döner sermaye 
bütçes�nden ödenmes� uygulamas�na devam ed�lecek ve mal� y�l 
sonunda gerçekle�t�r�len bu ödeme (mahsupla�ma) ayl�k olarak 
gerçekle�t�r�lecek.
11. A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanl���'na ba�l� kurulu�larda 
vekâleten yönet�c� olarak görevlend�r�len ö�retmenlere, zam ve 
tazm�natlar �le ek ders ücret� ödenmes� uygulamas�na devam 
ed�lecek.
12. Ac�l serv�se h�zmet veren röntgen ve laboratuarlarda 
çal��an personel�n, bu b�r�mlerde çal��t��� sürelere �l��k�n ek 
ödemeler�, özell�k arz eden b�r�mler �ç�n öngörülen katsay�lar 
üzer�nden ödenmeye devam ed�lecek. 
13. Entegre hastaneler�ndek� özell�k arz eden b�r�mlerde 
çal��an personel�n ek ödeme tavan tutar� 50 puan art�r�m 
yap�lmak suret�yle %200 olarak uygulanmaya devam ed�lecek, 
14. Halk Sa�l��� Müdürlükler�ne ba�l� B t�p� 112 �stasyonlar�n- 
da çal��an personele %40 oran�nda ek puan ver�lmes� uygulama- 
s� devam edecek,
15. Tabip d��� personelden kurumca olu�turulan kom�syon 
�le re�sen görevlend�r�lenlere, as�l kurumu �le görevlend�r�ld��� 
kurumun ek ödemes� b�rl�kte de�erlend�r�lerek yüksek olan ek 
ödeme ver�lmeye devam ed�lecek,
16. Sa�l�k tes�s� kal�te katsay�s�n�n, ek ödemeler�n hesaplan- 
mas�nda d�kkate al�nmamas� uygulamas� devam edecek, buna 
ba�l� olarak sa�l�k personel�n�n alab�lece�� ek ödeme tutar�n�n 
artmas� �mkan� sürecek, 
17. Üçüncü sev�ye ac�l serv�s ve yo�un bak�mlarda görev 
yapanlar�n, performans puanlar� 0.10 puan art�r�lacak. (Bu 
suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 250 TL'ye kadar �lave 
gel�r sa�lanacak),
18.       Üçüncü basamak sa�l�k tesislerinde görev yapan uzman 
hekimlerin, hizmet alan� kadro unvan katsay�lar� 2.50'ye 
yükseltilecek. ( Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 itibariyle 
350 TL'ye kadar ilave gelir sa�lanacak), 
19. 112 Ac�l Sa�l�k �stasyonu sorumlu sa�l�k personel�n�n, 
h�zmet alan� kadro unvan katsay�lar� 0.50'ye yükselt�lecek.  (Bu 
suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 400 TL'ye kadar �lave 
gel�r sa�lanacak),
20. Halk Sa�l��� Kurumuna ba�l� entegre hastaneler�n 
özell�kl� b�r�m kadro unvanlar�nda bulunanlar�n, h�zmet alan� 
kadro unvan katsay�lar� 0,50'ye yükselt�lecek. (Bu suretle bu 
personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 350 TL'ye kadar �lave gel�r 
sa�lanacak),

2 3KAZANIM
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21. Çevre Sa�l��� ve tütün denet�m� yapan personele %5 ek 
puan  ver�lecek.  (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 
100 TL'ye kadar �lave gel�r sa�lanacak), 
22. Uzman hem��re ve uzman ebe ünvan�na sah�p olanlar�n 
özel h�zmet tazm�natlar� 5 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu 
personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 42 TL'ye kadar �lave gel�r 
sa�lanacak),  
23. AFAD'a ba�l� kamplarda görev yapan hek�m d��� sa�l�k 
çal��anlar�n�n, tavan katsay�lar� 1.80'e ç�kar�lacak. ( Bu suretle bu 
personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 200 TL'ye kadar �lave gel�r 
sa�lanacak),
24. Yemek h�zmet�nden faydalanamayan 112 Ac�l Serv�s 
personel�ne, ayl�k (brüt) 185 TL'y� a�mamak üzere yemek bedel� 
ödenecek, 
25. Adl� T�p Kurumu'nda ölüm raporu ve otops� nöbet� tutan 
çal��anlar�n ek ödeme oranlar� yüzde 10 art�r�lacak. (Bu suretle 
bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 150 TL'ye kadar �lave gel�r 
sa�lanacak), 
26. Ün�vers�te hastaneler�nde görev yapan personel�n 
döner sermaye katsay�lar�, YÖK 'ün de dah�l olaca�� çal��mayla 
beklent�ler� kar��layacak �ek�lde yen�den bel�rlenecek,
27. A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanl��� bünyes�nde 24 saat 
esas�yla h�zmet veren kurulu�larda görev yapan personele nöbet 
kar��l��� ödenecek ücret, günde 4 saat (3 saat �ken), haftada 12 
saat olarak (9 saat �ken) uygulanacak. Bu yolla ayl�k 2016 y�l� �ç�n 
150 TL'ye, 2017 y�l� �ç�n 166 TL'ye kadar �lave art�� yap�lacak, 
28. Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar� �le Ün�vers�te 
Hastaneler�nde ve Adl� T�p Kurumu'nda görev yapan sa�l�k 
personel�ne yap�lan döner sermaye ödemeler�nde, ayda 5 güne, 
y�lda 10 güne kadar olan y�ll�k �z�n süreler� �ç�n kes�nt� 
yap�lmayacak. (Bu sayede Hek�mlerde 150 TL �la 500 TL, hek�m 
d��� personelde 50 TL ila 150 TL civar�nda y�ll�k ilave gelir art��� 
olacak, 
29. Sa�l�k çal��anlar�n�n ��l� h�zmet süres� zamm�ndan 
yararlanmas� noktas�nda SGK bünyes�nde B�l�m Kurulu 
olu�turulacak ve bu çerçevede yap�lacak çal��ma, 2016 y�l� 
sonuna kadar tamamlanacak, 
30. Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�nda ek ödeme tavan 
oran� %150 olarak bel�rlenen personel�n tavan katsay�lar� %170'e 
yükselt�lecek,  
31. Ün�vers�te hastaneler�nde ek ödeme tavan oran� %150 
olarak bel�rlenen personel�n tavan katsay�lar� %170'e yükselt�- 
lecek,  
32. Adl� T�p Kurumu�nda ek ödeme tavan oran� %150 olarak 
bel�rlenen personel�n tavan katsay�lar� %170'e yükselt�lecek,  
33. Sa�l�k Bakanl��� ve ba�l� kurulu�lar�nda çal��an perso- 
nel�n h�zmet alan� kadro unvan katsay�lar� 0,05 puan art�r�lacak,

2 3KAZANIM
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III- D�yanet-Sen Kazan�mlar�

1. �mam-hat�plere ve müezz�n-kayy�mlara d�n� bayramlar-
da çal��t�klar� her gün �ç�n 8 saat üzer�nden ve normal fazla 
çal��ma ücret�n�n 4 kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� ödenecek. 
(Bu ücret�n tutar olarak kar��l��� net 307 TL olacak)
2. Musahh�hler�n özel h�zmet tazm�natlar�n�n 25 puan 
art�r�ml� uygulanmas�na devam ed�lecek, 
3. Sözle�mel� Kur'an kursu ö�ret�c�ler�ne, 2016 y�l�nda 
1.000 TL, 2017 y�l�nda 1.050 TL ö�ret�m y�l�na haz�rl�k ödene�� 
ödenecek, 
4. Yat�l� Kur'an kurslar�nda gece nöbeti görev� ver�lenlere, 
her gece nöbeti iç�n 2 saat ek ders ücret� ödenmeye devam ed�le-
cek, 
5. D�yanet ��ler� Ba�kanl��� bünyes�nde e��t�m görev� 
kadrosunda olanlar�n d�n h�zmetler� tazm�nat�  15 puan art�r�la-
cak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 125 TL �lave 
gel�r sa�lanacak),
6. Murak�p kadrolar�nda bulunan personel�n d�n h�zmetler� 
tazm�nat� 7 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 
2016 �t�bar�yle 59 TL �lave gel�r sa�lanacak),
7. Va�z kadrolar�nda bulunan personel�n d�n h�zmetler� 
tazm�nat� 10 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 
2016 �t�bar�yle 84 TL �lave gel�r sa�lanacak),
8. �mam-hat�plere ve müezz�n-kayy�mlara ulusal ve resm� 
bayramlarda çal��t�klar� her gün �ç�n 8 saat üzer�nden ve normal 
fazla çal��ma ücret�n�n 3 kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� 
ödenecek. (Bu ücret�n tutar olarak kar��l��� net 148 TL olacak),
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IV- Bem-B�r-Sen Kazan�mlar�

1. SOSYAL DENGE TAZM�NATI VE SDS A�DATI: 
a)       2016 ve 2017 y�llar�nda sosyal denge tazm�nat� tavan 
tutar�, en yüksek devlet memuru ayl���n�n yüzde 100'ü olarak 
uygulanacak, 
b)   Sosyal Denge Sözle�mes� �mzalayan send�kan�n üyes� 
olmayan yerel yönet�mlerdek� kamu görevl�ler�, SDS'de �mzas� 
bulunan send�kaya �Sosyal Denge Sözle�mes� A�dat�� ödeyerek 
SDS'den yararlanab�lecek,
2. Yerel yönet�mlerdek� sözle�mel� personel�n ek 
ödemes�n�n, 375 say�l� KHK'ye ekl� I say�l� cetvelde bel�rt�len 
tutarlar üzer�nden ödenmes�ne devam ed�lecek, 
3. Büyük�eh�r Beled�ye Kanunu �le �l Özel �dares� Kanunu 
kapsam�ndak� personel�n �kram�yeler�n�n 20.000 yer�ne 25.000, 
30.000 yer�ne 36.000 gösterge rakam� üzer�nden art�r�ml� 
ödenmes�ne devam ed�lecek,  
4. �l Özel �dareler�nde Sosyal Denge Sözle�mes� yap�lma-
s�nda personel g�der� �le son y�l g�der� aras�ndak� oran %25'den 
%30'a yükselt�lmek suret�yle, SDS �mzalayab�lecek �l Özel �dare 
say�s� artacak, 
5. �tfa�ye am�r�, �tfa�ye çavu�u, �tfa�ye onba��s� ve �tfa�ye er� 
�le zab�ta am�r�, zab�ta kom�ser�, zab�ta kom�ser yard�mc�s� ve 
zab�ta memuru kadrolar�nda bulunan personel�n özel h�zmet 
tazm�natlar� 5 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 
2015 �t�bar�yle 42 TL �lave zam yap�lacak),
6. Kadroya geç�r�len sözle�mel� personelden mahall� 
�darelerde görev yapanlar�n 5 y�ll�k nak�l yasa��, mahall� �dareler 
aras� naklen atamalarda �k� y�l olarak uygulanacak. (Bu hükme 
ba�l� olarak 1 Ocak 2016 �t�bar�yle söz konusu personel mahall� 
�dareler aras�nda naklen atama suret�yle yer de���t�reb�lecek), 
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7. 15.03.2012 tar�h�nden önce �mzalanan ve Sosyal Denge 
tazm�nat�ndan daha yüksek tutarda tazm�nat ödenmes�ne 
�mkan sa�layan sözle�meler�n Sosyal denge tazm�nat� tavan 
tutar�ndan muaf tutulma tar�h� 31.12.2015 yer�ne 31.12.2017 olarak 
uygulanacak. (Bu hüküm kapsam�nda bulunan sözle�melerden 
yararlanan personel ek gösterge dah�l en yüksek devlet memuru 
ayl���n�n %100'ünden daha fazla sosyal denge tazm�nat� alab�le-
cek), 
8. Büyük�eh�r beled�yeler�n�n ba�l� kurulu�lar�nda çal��-
makta olan daire ba�kanlar�n�n ek göstergeler�n�n, büyük�eh�r  
beled�yeler� da�re ba�kanlar�n�n sev�yes�ne ç�kar�lmas� �ç�n ça-
l��ma yap�lacak,
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V- Büro Memur-Sen Kazan�mlar�

1. Gel�r �dares� Ba�kanl��� ve SGK'da zorunlu olarak gez�c� 
görev yapan memur ve h�zmetl�lere seyahat kart� ver�lmes� 
uygulamas� devam edecek,
2. Nüfus ve Vatanda�l�k Genel Müdürlü�ü merkez ve ta�ra 
te�k�lat� personel�ne, Genel, Yerel ve Cumhurba�kanl��� 
seç�mler�nde fazla çal��ma yapt�r�lmas� hal�nde,  fazla çal��ma 
ücret�n�n 5 kat art�r�ml� ödenmes� uygulamas� devam edecek,
3. Emanet memurlu�u kadrosunda bulunanlara, �� r�sk� 
zamm� tutarlar� b�r kat art�r�ml� ödenmeye devam ed�lecek, 
4. �cra memurlar�n�n özel h�zmet tazm�natlar� 10 puan 
art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 84 TL 
�lave gel�r sa�lanacak), 
5. Adl�yelerdek� fazla çal��ma ücret� ödeneb�lecek perso- 
nel say�s�, %100 art��la % 10'dan % 20'ye ç�kar�lacak,
6. Devlet Ar��vler� Genel Müdürlü�ü�nde ara�t�rmac� kad- 
rosunda bulunan sözle�mel� personel�n özel h�zmet tazm�nat 
puanlar� 5 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 
�t�bar�yle 42 TL �lave gel�r sa�lanacak),
7. Müba��rler�n özel h�zmet tazm�natlar� 5 puan art�r�lacak. 
(Bu suretle müba��rler�n maa�lar�na 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 42 TL 
�lave zam yap�lacak),
8. Müba��rlere y�lda 2 adet �lave gömlek ver�lecek,
9. TÜ�K'te görev yapan 4/C'l� personel�n emekl� oluncaya 
kadar �st�hdam ed�lmes� �ç�n düzenlemeler yap�lacak,
10. �l Nüfus ve Vatanda�l�k Müdürler�n�n ek ödeme oranlar� 
10 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele1 Ocak 2016 
�t�bar�yle 84 TL �lave gel�r sa�lanacak),
11. Yurt d��� te�k�latlarda görev yapan sözle�mel� personel 
a�le yard�m�ndan yararlanab�lecek.(Bu suretle e�� çal��mayan
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personel �ç�n brüt 223 TL, 0 � 6 ya� grubundak� her çocuk �ç�n 
brüt 53 TL ve 6 ya� üstündek� her çocuk �ç�n de brüt 26,50 TL 
�lave gel�r art��� sa�lanacak), 
12. Meteoroloj� Genel Müdürlü�ünde görev yapan ve 
personel mal�yetler� EUROCONTROL taraf�ndan kar��lanan 
personele, �lave tazm�nat (havac�l�k tazm�nat�) ödenmes� �ç�n 
çal��ma ba�lat�lacak,
13. SGK �l Müdürlükler�nde �� yo�unlu�u fazla olan 
b�r�mlerde görev yapanlara, ayda 50 saat� y�lda 300 saat� 
geçmemek üzere, fazla çal��ma ücret�n�n 3 kat� tutar�nda fazla 
çal��ma ücret� ödenecek,
14. Gel�r �dares� Ba�kanl��� ta�ra te�k�lat�nda �� yo�unlu�u 
fazla olan b�r�mlerde görev yapanlara, ayda 50 saat� y�lda 300 
saat� geçmemek üzere, fazla çal��ma ücret�n�n 3 kat� tutar�nda 
fazla çal��ma ücret� ödenecek,
15. Gümrük muhafaza memurlar�, beled�yeler taraf�ndan 
��let�len toplu ta��ma araçlar�ndan ücrets�z faydalanacak,
16. Verg� �st�hbarat uzmanlar�, gel�r uzmanlar�, mal� h�zmet-
ler uzmanlar�, �l �st�hdam uzmanlar�, gümrük ve t�caret denet-
menler�, sosyal güvenl�k denetmenler�n�n özel h�zmet tazm�- 
natlar� 10 puan, yard�mc�lar�n�nk� 7 puan art�r�lacak. (Bu suretle 1 
Ocak 2016 �t�bar�yle denetmen ve uzmanlar�n maa�lar�na 84 TL, 
yard�mc�lar�n�n maa�lar�na 59 TL �lave zam yap�lacak),
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VI- Toç-B�r-Sen Kazan�mlar�

1. Orman yang�nlar�yla mücadele eden personele 
koruyucu g�y�m ve donan�m malzemes� ver�lmes� uygulamas� 
devam edecek,
2. Orman yang�nlar�na havadan müdahale eden ta�ra 
te�k�lat� personel�ne her uçu� günü �ç�n 900, ayda 5400 
gösterge rakam�n� geçmemek üzere yang�n tazm�nat� 
ödenmes�ne devam ed�lecek,
3. Orman Genel Müdürlü�ü ta�ra te�k�lat�ndak� personel-
den orman yang�nlar�na do�rudan müdahale edenlere 5 kat 
üzer�nden ödenen fazla çal��ma ücret� %33 oran�nda art�r�lmak 
suret�yle (60 saatten) 80 saate yükselt�lecek. (Bu hükümle bu 
kapsamda bulunan personele ayl�k 163 TL, y�ll�k 978 TL'ye kadar 
�lave gel�r art��� sa�lanacak), 
4. Orman muhafaza memurlar�n�n, beled�yeler taraf�ndan 
��let�len toplu ta��ma araçlar�ndan ücrets�z yararlanma hakk� 
devam edecek,
5. Tar�m ve ormanc�l�k h�zmetler�nde �nsan sa�l���n� tehd�t 
eden ��lerde çal��an personele koruyucu g�da yard�m� yap�lmaya 
devam ed�lecek, 
6. Hayvan sa�l��� tekn�kerler�, veter�ner sa�l�k tekn�syen� 
�ç�n öngörülen �� güçlü�ü, �� r�sk�, tem�n�nde güçlük zamm� 
oranlar�ndan yararlanacak, 
7. G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���'na do�rudan ba�l� 
kurulu�larda görev yapan b�yolog, laborant, veter�ner, sa�l�k 
tekn�ker� g�b� d��er sa�l�k h�zmetler� personel�n�n yan ödeme 
oranlar� art�r�lacak, 
8. G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���'na do�rudan ba�l� 
kurulu�larda görev yapan b�yolog, laborant, veter�ner sa�l�k 
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tekn�ker� g�b� d��er sa�l�k h�zmetler� personel�n�n özel h�zmet 
tazm�natlar� 6 puan �la 13 puan aras�nda art�r�lacak, 
9. Orman muhafaza memurlar�n�n özel h�zmet tazm�natla-
r� 5 puan art�r�lacak. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�
�le 42 TL �lave zam yap�lacak),
10. Tekn�kerler�n l�sans tamamlamalar� �ç�n YÖK ve h�zmet 
kolunda yetk�l� send�ka taraf�ndan ortak çal��ma yürütülecek, 
11. Orman Genel Müdürlü�ü Kadastro h�zmetler�nde 
çal��an personele ��len çal��t�klar� her gün �ç�n 200 gösterge 
rakam� üzer�nden kadastro tazm�nat� ödenecek. (Bu suretle bu 
personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle günlük 17 TL kadastro tazm�nat� 
ödeneb�lecek),
12. Tar�m ve K�rsal Kalk�nmay� Destekleme Kurumu'ndak� 
sözle�mel� personel�n kadroya geç���ne yönel�k çal��ma 
yap�lacak, 
13. Orman Genel Müdürlü�ü merkez ve ta�ra te�k�lat�nda 
görev yapan 4/C statüsündek� personele, orman yang�nlar�na 
do�rudan müdahale ve yang�n nöbet� tutmalar� hal�nde fazla 
çal��ma ücret�, fazla çal��ma ücret�n�n 5 kat� tutar�nda olmak 
üzere ödenecek,
14. Orman Genel Müdürlü�ü personel�n�n rotasyona tab� 
tutulmamas� konusu çözüme kavu�turulacak,  
15. TMO ve T�GEM personel�ne üret�m� te�v�k pr�m� 
ver�lmes�ne �mkan sa�layacak YPK karar�n�n ç�kar�lmas�na dönük 
çal��ma yap�lacak,
16. G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���'nda üret�m� te�v�k 
pr�m� �le ek ödeme mahsupla�malar�ndak� verg� ma�dur�yet�ne 
son ver�lecek, 
17. G�da, Tar�m ve Hayvanc�l�k Bakanl���'nda üret�m� te�v�k 
pr�m� alan personele ek ödeme alma �art� �le üret�m� te�v�k 
pr�m�nden feragat etme hakk� ver�lecek,
18. Üret�m� te�v�k pr�m� ödemeler�nde y�ll�k �z�n süreler� 
pr�m da��t�m�na esas gün say�lar�ndan dü�ülmeyecek, 
19. Targel Projes� kapsam�nda sözle�mel� olarak �st�hdam 
ed�l�p kadroya geçen personel�n sorunlar�n�n çözümü, 
beklent�ler�n�n kar��lanmas� çerçeves�nde bakanl�k ve Toç B�r-
Sen taraf�ndan ortak çal��ma yap�lacak,

�NANCINIZLA 
 VE �MZAMIZLA

19
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VII- Enerj� B�r-Sen Kazan�mlar�

1. H�zmet kolundak� sa�l�k aç�s�ndan r�sk olu�turan 
ortamlarda görev yapan personele koruyucu g�da yard�m� 
yap�lmaya devam ed�lecek, 
2. Enerj� ve madenc�l�k h�zmetler� kolundak� kurum ve 
kurulu�lar�n fabr�ka, atölye, laboratuar, yer alt� ve aç�k araz� 
�artlar�nda görev yapan personele koruyucu g�y�m malzemes� 
ver�lmeye devam edecek,
3. Enerj� h�zmetler� kolunda çal��an kamu görevl�ler�n�n 
çocuklar�, d��er statülerde �st�hdam ed�len personel�n 
çocuklar�n�n yararland��� okul serv�sler�nden ücrets�z yararlan-
maya devam edecek, 
4. Enerj� h�zmetler� kolunda baraj, term�k santral, fabr�ka, 
trafo vb �� yerler�nde çal��an personel ve a�leler� sosyal 
serv�slerden ücrets�z yararlanacak,
5. MTA kamplar�nda görev yapan kamu görevl�ler� yemek 
serv�s�nden ücrets�z yararlanacak,
6. TE�A� yük tevz� müdürlükler�nde vard�yal� görev yapan 
personel�n temel ücretler�ne �lave ed�lecek ücret %140 art�r�larak 
(50 TL'den) 120 TL'ye ç�kar�lacak,  
7. Enerj� h�zmetler� kolunda normal mesa� saatler� d���nda 
vard�yal� çal��an personele serv�s h�zmet� sa�lanacak, 
sa�lanamamas� durumunda ayl�k toplu ta��ma kart� bedel� 
ver�lecek,
8. ÇAYKUR'da kampanya dönemler�nde görev yapan 
personele y�lda 3 ay� geçmemek üzere ayl�k 70 TL (kampanya 
pr�m� ad�yla) �lave ücret ödenecek,
9. TK� Genel Müdürlü�üne ba�l�  B�ga ve Çan ��letmeler� �le 
ET� Maden ��letmeler�ne ba�l� B�gad�ç, Emet, K�rka ve Band�rma 
��letmeler�nde çal��an personele ücrets�z serv�s h�zmet� 
sa�lanacak,
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10. TE�A� canl� hava hat bak�m� kapsam�nda uçu�larda 
görev yapan personele her uçu� günü �ç�n 900 gösterge rakam� 
üzer�nden uçu� tazm�ant� ödenecek. ( 2016 y�l� �lk alt� ay�nda 475 
TL'y� geçmemek üzere brüt günlük 79 TL, �k�nc� alt� ay�nda 499 
TL'y� geçmemek üzere brüt günlük 83 TL),
11. TE�A� canl� hava hat bak�m ��letme müdürlükler�nde 
çal��an tekn�k personele �lave 100 TL ücret ödenecek,
12. TE�A�, EÜA� ve TEDA�'a ba�l� ��letmelerde yüksek 
ger�l�m alt�nda ��len çal��an personele her b�r gün �ç�n 15 TL �lave 
ücret ödenecek,
13. DS�'ye ba�l� Il�su baraj�nda görev yapan personele ayda 
70 saate kadar fazla çal��ma ücret�n�n dört kat� tutar�nda, S�lvan 
Baraj� ve Çoruh Baraj��nda çal��an personele de ayda 50 saate 
kadar fazla çal��ma ücret�n�n üç  kat� tutar�nda fazla çal��ma 
ücret� ödenecek, 
14. EÜA�'a ba�l� Karakaya, Alparslan, D�cle ve Batman 
h�droelektr�k  santraller�nde çal��an personele, ayda 50 saate 
kadar fazla çal��ma ücret�n�n üç kat� tutar�nda fazla çal��ma 
ücret� ödenecek,
15. Maden Kanunu kapsam�nda �ht�sasla�m�� devlet kurulu-
�u olarak tan�mlanan Maden ��ler� Genel Müdürlü�ü, MTA Ge-nel 
Müdürlü�ü, TK� Kurumu Genel Müdürlü�ü, TTK Genel 
Müdürlü�ü, Et� Maden ��letmeler� Genel Müdürlü�ü, E�E �dares� 
Genel Müdürlü�ü, DS� Genel Müdürlü�ü, Sanay� ve T�caret, Tar�m 
ve Köy��ler�, Çevre ve Orman bakanl�klar�na ba�l� kurulu�lar, 
Karayollar� Genel Müdürlü�ü ve Elektr�k Üret�m A.�. g�b� kurulu�-
larda görev yapan kamu görevl�s� personel�n Madenc�l�k 
faal�yetler�n�n �ncelenmes� ve denetlenmes�ne �l��k�n görev ma-
hall� d���ndak� görevlend�r�lmeler�nde harc�rahlar� �k� kat olarak 
öden�r.
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1. TRT'de ver�c� �stasyonlar� �le stüdyo ve haber 
müdürlükler�nde çal��an personel, koruyucu g�da yard�m�ndan 
yararlanmaya devam edecek,  
2. TRT'de sabah nöbet�ne gelen personele kahvalt� 
ver�lmes� uygulamas�na devam ed�lecek,
3. PTT'de görev yapan da��t�c�lar�n ücrets�z ula��m 
hakk�ndan yararlanmalar� uygulamas� devam edecek, ba� 
da��t�c�lar da bu haktan 1 Ocak 2016 �t�bar�yle yararlanacak,
4. Tebl�gat, kay�tl� posta, telgraf, kol�-kargo, ödemel� kargo 
da��t�m�n� kurum arac�yla yapan personele ödenen (50 TL) �lave 
ayl�k ücret %40 olarak art�r�larak 70 TL olarak ücret ödenecek, 
5. PTT'de ��len g��elerde çal��anlara ödenen (50 TL) ayl�k 
�lave ücret %40 art�r�larak 70 TL olarak ödenecek, bu ödeme 
g��elerde para g�r�� ç�k���nda görev alan personele de yap�lacak,  
6. TRT'de ver�c� �stasyonlar�nda çal��an personel�n h�zmet 
gere�� g�ymes� gereken g�y�m malzemes�n�n kurum taraf�ndan 
kar��lanmas� uygulamas� devam edecek, 
7. TRT personel�, yararland��� kamu konutunun k�ra 
bedel�n� yüzde 15 �nd�r�m yap�lmak suret�yle yüzde 85 olarak 
ödemeye devam edecek,
8. PTT'de mob�l h�zmet veren da��t�c�lara tay�n bedel� 
ödenmes�nde merkez nüfusunun yüzb�n olma �art� ell�b�n olarak 
uygulanacak, bu ödemeden ba� da��t�c�lar da yararlanacak. 
(1 Ocak 2016 �t�bar�yle tay�n bedel� üst s�n�r� 185 TL'd�r),
9. TRT'de yay�nda çal��an personele gündüz nöbet 
de����mler�nde serv�s h�zmet� sa�lanacak,
10. TRT'de yap�m ve yay�n h�zmetler�nde ��len çal��an 
personele ayl�k 100 TL �lave ücret ödenecek,

VIII- B�rl�k Haber-Sen Kazan�mlar�
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11. PTT Ba�müdürler�n�n ücret ve tazm�natlar�n�n, 375 say�l� 
KHK II say�l� cetvel�n 9'uncu s�ras�ndak� göstergeler esas al�narak 
ayn� KHK'n�n ek 10'uncu maddes� uyar�nca ödenmes�ne devam 
ed�lecek,
12. PTT'de çal��an ba� da��t�c� ve da��t�c�lar�n çal��ma ya� 
s�n�r�n�n 55'ten 60'a yükselt�lmes� konusunda çal��ma yap�lacak,
13. PTT'de tebl�gat, kay�tl� posta, telgraf, kol�-kargo, 
ödemel� kargo da��t�m�n� A s�n�f� sürücü belges� gerekt�ren 
kurum arac�yla yapan personele ayl�k 84 TL �lave ücret 
ödenecek,
14. PTT'de 399 say�l� KHK kapsam�nda sözle�mel� olarak 
çal��an ba� da��t�c�lar�n temel ücretler�ne 50 TL zam yap�lacak,
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IX- Bay�nd�r Memur-Sen Kazan�mlar�

1. Araz�de ��len çal��mak üzere görevlend�r�len Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlü�ü personeline her gün �ç�n 200 
gösterge rakam� üzer�nden kadastro tazm�nat� ödenmes�ne 
devam ed�lecek. (Bu suretle bu personele 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 
günlük 17 TL kadastro tazm�nat� ödeneb�lecek),
2. Bu h�zmet kolundak� kamu görevl�ler�n�n zorunlu 
olmad�kça günlük çal��ma saatler� d���nda çal��t�r�lmamas�na, 
zorunlu olarak çal��t�r�lanlara �se 657 say�l� kanun uyar�nca �z�n 
ver�lmes�ne da�r  Ba�bakanl�k Genelges� ç�kar�lacak,
3. AFAD'a ba�l� kamplarda görev yapan personele ayda 
50 saate kadar, yapt�klar� fazla çal��ma ücret�n�n 3 kat� tutar�nda 
fazla çal��ma ücret� ödenecek. (Mevcut fazla çal��ma ücret� 
üzer�nden ayl�k 245 TL'ye kadar �lave ücret ver�leb�lecek),
4. Karayollar� Genel Müdürlü�ü'nde bak�m ve tra�k 
emn�yet h�zmet�n� kurum arac�yla yapan personele ayl�k 70 TL 
�lave ücret ödenecek, 
5. AFAD'da arama kurtarma h�zmetler�n� kurum arac�yla 
yapan personele ayl�k 70 TL �lave ücret ödenecek, 
6. �� yo�unlu�u fazla olan tapu müdürlükler�nde görev 
yapan personele, ayda 50 saat�, y�lda 300 saat� geçmemek üzere 
fazla çal��ma ücret�n�n 3 kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� 
ödenecek, (Bu haktan yararlanan personel, mevcut fazla çal��ma 
ücret� üzer�nden ayl�k 245 TL, y�ll�k 1.470 TL �lave gel�r elde 
edeb�lecek),
7. Karayollar� Genel Müdürlü�ü �le Çevre ve �eh�rc�l�k 
Bakanl��� �l müdürlükler�nde çal��an personele, h�zmet gere��  
g�y�lmes� gereken koruyucu g�y�m ve donan�m malzemes� 
ver�lecek, 
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8. Karayollar� Genel Müdürlü�ü bünyes�nde Bak�m ve 
��letme �e��kler�nde g��e s�stemler� memuru olarak çal��anlar-
dan ��len gez�c� olarak görev yapanlara seyyar görev tazm�nat� 
ödenmes�ne yönel�k çal��ma ba�lat�lacak,
9. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü�ü�nün personel �ht�ya-
c�n�n döner sermaye bütçes�nden kar��lanmas�na yönel�k çal��-
ma yap�lacak, 



X- Ula�t�rma Memur-Sen Kazan�mlar�

1. Ula�t�rma h�zmet kolu kapsam�ndak� kurum ve 
kurulu�larda sa�l��� tehd�t eden ortamlarda görev yapan 
personele koruyucu g�da yard�m� yap�lmaya devam ed�lecek, 
2. TCDD ve ba�l� ortakl�klar�nda görevl� personel, 
kend�ler�n�n, e�ler�n�n ve 25 ya� alt�ndak� çocuklar�n�n y�lda 2 kez 
ücrets�z seyahat hakk�ndan yararland�r�lmas�na devam ed�lecek, 
3. TCDD'de katener hatt�n�n geçt��� ��yerler�ndek� 
personele ödenen (25 TL) �lave tutar %40 oran�nda art�r�larak 
her ay 35 TL olarak ödenecek,
4. Marmaray tüp tünel�nde çal��an mak�n�stler �le bak�m ve 
onar�m h�zmetler�nde çal��an personele, çal��t�klar� her gün �ç�n 
5 TL �lave ücret ödenecek,
5. Yüksek H�zl� Trenlerde görev yapan mak�n�stlere, her ay 
70 TL �lave ücret ödenecek,
6. TCDD'de 399 say�l� KHK kapsam�nda görev yapan 
mak�n�stler�n ek ödeme oranlar� 10 puan art�r�lacak. (Bu suretle 
bu personel�n maa�lar�na 1 Ocak 2016 �t�bar�yle 84 TL �lave zam 
yap�lacak),
7. TCDD personeli, TCDD ve belediye ortakl��� ile i�letilen 
hatlardan ücretsiz yararlanacak, 
8. ARFF ve Apron memurlar�n�n temel ücretler�ne 50 TL 
zam yap�lacak,
9. Mülga Den�zc�l�k Müste�arl���nda denetleme memurlar� 
kadrolar�nda �ken memur kadrolar�na atananlar�n VHK� veya 
b�lg�sayar ��letmen� olarak atanmalar�na yönel�k çal��ma 
yap�lacak, 
10. TCDD personel�ne, fazla çal��ma ücret� 3 kat esas 
al�narak ödenecek,
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11. TCDD'dek� kontrolörler�n temel ücretler�, tes�s 
kontrolörler�n�n temel ücretler� esas al�narak uygulanacak, 
12. DHM� personel�ne ödenen Havac�l�k Tazm�nat� tutarlar�-
n�n art�r�lmas� yönündek� çal��ma (2010 y�l� çal��malar� esas 
al�narak) 31.01.2016 tar�h�ne kadar sonuçland�r�lacak,
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XI- Kültür Memur-Sen Kazan�mlar�

1. Sözle�mel� sanatç� olarak çal��an personele ayda 50 
saate kadar fazla çal��ma ücret�n�n be�  kat� tutar�nda fazla 
çal��ma ücret� ödenecek, 
2. Sözle�mel� sanatç�larla ayn� yerde ve saatte çal��an 
d��er personele, ayda 50 saate kadar fazla çal��ma ücret�n�n üç 
kat� tutar�nda fazla çal��ma ücret� ödenecek, 
3. Devlet Opera ve Bales� Genel Müdürlü�ü orkestra 
sanatç�lar� �le Güzel Sanatlar Genel Müdürlü�üne ba�l� orkestra, 
koro ve topluluklarda çal��an sanatç�lara h�zmet�n gere�� 
g�y�lmes� gereken g�y�m malzemes� kurum taraf�ndan ver�lecek,
4. Enformasyon memuru kadro ünvan�, Tur�zm Ara�t�rma-
c�s� olarak uygulanacak,
5. Kültür ve Tur�zm Bakanl���n�n ta�ra te�k�lat� b�r�mler�nde 
�st�hdam ed�len personele kadro unvan�, ö�ren�m sev�yes� ve 
��len görev yap�lan bölge kr�terler� d�kkate al�narak 100 TL  �la 
150  TL'ye kadar ek tazm�nat ödenecek,
6. Yabanc� d�l b�lg�s� sev�ye tesp�t s�nav�ndan (B) 
düzey�nde ba�ar�l� olan Tur�zm ara�t�rmac�lar�, müterc�mler �ç�n 
bel�rlenm�� tazm�nat oranlar�ndan yararlanacak,  
7. Cumhurba�kanl��� Klas�k Türk Müz��� Korosu, Türk 
Dünyas� Müz�k Toplulu�u, Tar�h� Türk Müz��� Toplulu�u, Devlet 
Modern Folk Müz��� Toplulu�u, Devlet Türk Müz��� Ara�t�rma ve 
Uygulama Toplulu�u, Devlet Türk Müz��� Toplulu�u, Türk 
Tasavvuf Müz��� Toplulu�u, Devlet Türk Dünyas� Dans ve Müz�k 
Toplulu�u sanatç�lar� ve d��er görevl�ler�n harc�rahlar� 3 kat� 
olarak ödenecek,
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8. Tur�zm ara�t�rmac�lar�n�n yararlanmakta olduklar� 
tazm�nat oranlar� müterc�mlerle ayn� tazm�nat oranlar�ndan 
yararlananlar �ç�n 10 puan (84 TL), yararlanamayanlar �ç�n 20 
puan (168 TL) art�r�larak uygulanacak. 
9. Atatürk Kültür, D�l ve Tar�h Yüksek Kurumu'nda uzman 
olarak görev yapanlar�n Yüksek Kurum Uzman� kadrolar�na 
atanmalar�na �l��k�n yasal düzenleme çal��mas� yap�lacak,
10. Sözle�mel� sanatç�lar�n te�v�k �kram�yeler�n�n ödenme-
s�nde (Ba�bakanl�k onay� yer�ne)  bakan onay� yeterl� olacak,
11. �l kültür ve tur�zm müdürler�n�n �l �dare kurulu üyeler� 
kapsam�na al�nmas� yönünde çal��ma yap�lacak,
12. Usta ö�ret�c� kadrolar�nda bulunan personelden l�sans 
mezunu olanlar�n e��t�m uzman� kadrosuna atanmalar�na 
yönel�k çal��ma yap�lacak.
13. Kültür h�zmet kolunda yer alan personel�n mal� 
haklar�n�n yükselt�lmes�ne yönel�k çal��ma yap�lacak,
14. Kültür h�zmetler� kolunda zeh�rl�, gazl� ve radyasyonlu 
ortamlarda görev yapan kamu görevl�ler�ne koruyucu g�da 
yard�m� yap�lacak, 
15. Luth�ye, Not�st, I��k Uzmanlar�, Perukac�lar, real�zatörler, 
Sahne Uzmanlar�, Atölye �e�er�, Butaforlar, Ka�örler, Kostümcü-
ler, sahne Marangozlar�, Sahne Dem�rc�ler�, Sahne Mak�n�stler�, 
Kop�stler, Sahne Müdürü ve Yard�mc�lar�, Akortçular, Des�natör-
ler, Makyajc�lar, Aksesuarc�lar, Sahne Kundurac�lar�, Saz Tam�r 
Atölyes� �e� ve Yard�mc�lar�'na her ay 70 TL �lave ücret 
ödenecek,
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