
KAZANIMLARIMIZ

TOPLU SÖZLEŞME
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23 Yemek hizmetinin sunulmasında helal gıda 
sertifikalı ürünlerin kullanılmasında ihtimam 
gösterilmesini hüküm altına aldırdık

Sözleşmeli personelin ücretinin belirlenme-
sinde kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 
bütün sürelerin dikkate alınmasını sağladık

Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum 
eğitimi verilmesini, fiziki çalışma şartlarının 
iyileştirilmesini, kurum tarafından görevlen-
dirilmeleri halinde refakatçilerin kendilerine 
eşlik etmesini ve kamu konutlarından pozitif 
ayrımcılık kapsamında öncelikle yararlanma-
larına yönelik ihtimam gösterilmesini hüküm 
altına aldırdık

Kurum tabiplerine 120 TL ilave ödeme 
sağladık

Gücü Kazanıma
Dönüştürdük

Güveni Güce

30

29 Taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve taşınır mal 
sorumlusu olarak görevlendirilenlerin mali 
sorumluluk zammı almaya devam etmesini 
temin ettik

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırma-
cısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyo-
log unvanlı kamu görevlilerine; iş güçlüğü, iş 
riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk 
zammı cetvelinin (B) bölümünün 4. sırasında 
öngörülen iş güçlüğü ve temininde güçlük 
zammı puanları ile (E) ‘Teknik Hizmetler’ bö-
lümünün 1. sırasının (d) bendinde öngörülen 
tazminat ve ek tazminat oranlarının uygulan-
masına devam edilmesini sağladık

28 Yükseköğretim kurumlarının disiplin kurul-
larında sendika temsilcisine yer verilmesine 
devam edilmesini sağladık

Kazanımların
Adresi

Eğitim
Çalışanlarının Sesi

24 Gösterge rakamına bağlanan (750) 
toplu sözleşme ikramiyesinin ödenmesine 
devam edilmesini sağladık

2018 Ocak dönemi için 80,11 TL, 2018 Temmuz dönemi için 
82,91 TL, 2019 Ocak dönemi için 86,23 TL, 2019 Temmuz 
Dönemi için 90,54 TL, toplu sözleşme ikramiyesi aldık



01 Maaş ve ücretleri iki yıllık kümülatif %17,54 
oranında artırdık

05

06

07

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

Üniversitelerde lojman tahsis komisyonların-
da yetkili sendika temsilcisinin bulunmasını 
sağladık

Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan per-
sonele üç katı tutarında fazla çalışma ücreti 
ödenmesini sağladık

12 Hacca gitmeye hak kazanan ama yasal izni 
kalmayan memurların hac süresince ücretsiz 
izinli sayılmasını sağladık

13 Kamu görevlilerinin Cuma günü öğle arası 
izinlerini Cuma namazı vaktini de içine ala-
cak şekilde düzenleyen Cuma izniyle ilgili 
2016/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi uygula-
masının sürdürülmesini sağladık

14 Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma sü-
relerinin sıra tahsisli konutlara ilişkin puan-
lamada dikkate alınmayabileceğini sağladık

15 Aile yardımı ödeneğinde bildirim süresini 
kaçıran personelin geriye dönük bu haktan
faydalanmasını sağladık

16 Kamu kurumlarının kreş hizmeti sunma 
konusunda ihtimam göstermesini hüküm 
altına aldırdık

17 Aile yardımı ödeneğinin en az %40 engeli 
bulunan çocuklar için %50 artırımlı 
ödenmesini sağladık

18 Kamu avukatlarına ödenen vekâlet ücretinin 
aylık üst sınırının aylık 2.136 TL olmasını 
sağladık

19 Kamu avukatlarına dava için her göreve 
çıktıklarında günlük ödeme yapılmasını 
temin ettik

20 Biyologlara, açık çalışma mahallinde görev 
yaptıkları her gün için 3 puan (30,45 TL) fazla 
ödeme yapılmasını sağladık

10 4/C’li personele ödenen ek ödeme miktarını 
aylık 256 TL’ye, yıllık 3.072 TL’ye çıkardık

02 Enflasyon farkıyla maaş ve ücretleri
koruma altına aldık

03 Geliştirme ödeneğinin ödenmesine 
2018 ve 2019 yıllarında da devam edilecek

08 Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı yurtlarda görev yapan yurt yönetim 
memurlarına fazla çalışma ücretinin üç katı 
tutarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık

Kadro
2018 Ocak Maaşı 

(Fazla Çalışma Ücreti 
Hariç) (TL)*

2018 Ocak Maaşı 
(Fazla Çalışma Ücreti 

dahil) (TL)

Fazla Çalışma Ücreti 
Dahil 2017’e Göre Artış 

(%)

2019 Temmuz Maaşı 
(Fazla Çalışma Ücreti 

Hariç) (TL)

2019 Temmuz Maaşı 
(Fazla Çalışma Ücreti 

dahil (TL)

Fazla Çalışma Ücreti 
Dahil 2017’e Göre Artış 

(%)

Yurt Yönetim Memuru 10/1 3.173,85   3.667,95  20,19% 3.587,06 4.081,16   33,73%

Yurt Yönetim Memuru 1/1 3.610,22  4.104,32  18,23% 4.080,25 4.574,35  31,77%
(*)  Fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu hükümleri çerçevesinde saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır.
 Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için artacaktır.

 Fazla çalışma Ücreti, Özel ve Gece Hizmetleri Talimatnamesi çerçevesindeki çalışma anlamındadır.

BİRİM (TL)*
AYLIK (azami) (TL) YILLIK (azami) (TL)

Net Brüt Net Brüt

5,49 
(1,83 x 3) 416,23 494,10 4.994,82 5.929,20

11 Şeflerin özel hizmet tazminat artış oranlarını 
10 puana çıkartarak, maaşlarına 2018 yılı için 
aylık 101,47 TL, yıllık 1.217,64 TL tutarında artış 
sağladık

Kadro
2018 Ocak Maaşı  

(Ek Ödeme Artışı Hariç) 
(TL)

2018 Ocak Maaşı           
(Ek Ödeme Artışı dahil) 

(TL)

Ek Ödeme Artışı dahil 
2017’e Göre Artış  

(%)

2019 Temmuz Maaşı   
(Ek Ödeme Artışı Hariç) 

(TL)

2019 Temmuz Maaşı   
(Ek Ödeme Artışı dahil) 

(TL)

Ek Ödeme Artışı dahil 
2017’ye Göre Artış 

(%)

Şef 5/1 2.849,34  2.950,81  7,70% 3.220,30  3.334,98  21,73%

Şef 1/1 3.372,16  3.473,63  7,13% 3.814,43  3.929,11  21,18%

a) 2018 yılında yüzde 4+3,5 

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 yılının ilk 
altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 3,5 olmak 
üzere, kümülatif olarak yüzde 7,64,

b) 2019 yılında yüzde 4+5

 Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2019 yılının 
ilk altı ayında yüzde 4, ikinci altı ayında yüzde 5 olmak 
üzere, kümülatif olarak yüzde 9,2 oranında zam aldık. 

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2018 ve 2019 yılla-
rının birinci ve ikinci altı ayları için yapılan zam oranlarının 
aynı dönemlerin sonunda gerçekleşen enflasyonun altın-
da kalması halinde aradaki fark kadar ilave artış yapılacak.

Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başla-
dığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci 
yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gere-
ken, ancak 3. Dönem Toplu Sözleşme hükmü sayesinde 
uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılan geliştirme 
ödeneğinin 2018 ve 2019 yıllarında da ödenmesine de-
vam edilecek.

04 Üniversitelerde ikinci öğretime ilişkin fazla 
çalışma yapabilecek personele ilişkin birim içi 
sınırlamanın yüzde 45’e, birim dışı sınırlama-
nın yüzde 20’ye çıkartılmasını sağladık. 
Bu sayede daha fazla sayıda idari personel 
ikinci öğretim kapsamında fazla çalışma 
ücreti alabilecek

(*)  Fazla çalışma ücreti, 2018 ve 2019 yılları bütçe kanunu fazla çalışma ücreti henüz bilinmediğinden 2017 yılı merkezi yönetim bütçe

 kanunu hükümleri çerçevesinde saat başı 1,83.-TL üzerinden hesaplanmıştır. Dolayısıyla söz konusu rakamlar 2018 ve 2019 yılları için

 artacaktır.

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

21 Harcırah Kanunu uygulamasında memuriyet 
mahallini kamu personelinin lehine olacak 
şekilde yeniden tanımladık

22 Kamu misafirhanelerinden kamu personeli-
nin yararlanmasının kapsamını tedavi mak-
satlı ve yükseköğrenim gören çocukları açı-
sından genişlettik

Büyüyoruz
Örgütlenerek

Güçleniyoruz
Kazanımlarımızla


