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MTA kamplarında ve araştırma gemilerinde görev yapan personele yemek 
yardımı

TKİ ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlükleri personeline servis hizmeti

TEİAŞ canlı hat bakımı kapsamında uçuşlara katılanlara ilave ücret verilmesi

Vardiya servisi 

Madde 4- (1) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bağlı kamplarda ve araştırma gemilerinde 
görev yapan kamu görevlileri de, işçiler için oluşturulmuş ücretsiz yemek servisinden işçiler gibi 
yararlandırılır.

 (2) Anılan kamp ve araştırma gemilerinde görev yapanlardan birinci fıkra hükmünden 
yararlanamayan kamu görevlilerine, bu kamplarda işçilere sağlanan şekilde ücretsiz yemek verilir.

Madde 8- (1) TKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Çan İşletmelerinde (Biga ve Çanakkale’de ikamet 
edenler dahil) ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bigadiç, Kırka, Emet ve Bandırma 
İşletmelerinde görev yapan kamu görevlilerine İşe geliş ve gidişlerinde ücretsiz servis hizmeti sağlanır.

Madde 9- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı hava hat bakım ve kontrolleri 
kapsamında memur ve sözleşmeli personel olarak istihdam edilen teknik personele, hat bakımı ve 
kontrolüne yönelik olarak fiilen uçuşa katıldıkları her gün için (900) gösterge rakamının memur aylık 
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. Bu şekilde bir ayda yapılacak ödeme 
tutarı (5.400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemez.

Madde 6- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda normal mesai saatleri 
dışında vardiyalı çalışan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde servis hizmeti sağlanır. Servis 
hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda mesai günleri gidiş-geliş bedeli dikkate alınarak aylık toplu 
taşıma kartı bedeli ödenir.

BİRİNCİ BÖLÜM
5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE AYNEN KORUNMASI
GEREKEN TEKLİFLER

05
TEİAŞ canlı bakım işlerinde çalışanlara ilave ücret verilmesi 

Madde 10- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü canlı bakım işlerinde memur ve sözleşmeli 
personel olarak istihdam edilen teknik personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.
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Bazı MKEK personeline ilave ödeme  

Koruyucu giyim malzemesi (Eski)

Koruyucu giyim malzemesi (Yeni)

Madde 21 - (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünün silah, barut, kapsül, fişek, 
pirinç, roket, ağır silah, çelik, mühimmat, hurda, makine ve maske fabrikaları ve işletme müdürlüklerinde 
çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL ödeme yapılır.

 (2) Bu ödeme hurda işletmelerinin sevk ekip ve saha çalışanları için her ay 50 TL olarak 
uygulanır.

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, 
maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında 
görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim 
malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle 
verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar 
kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 
personele koruyucu giyim malzemesi verilir. Giyim malzemelerinin standartlarına ilişkin usul ve esaslar 
kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

06 Madencilik ve petrol faaliyetlerinin
incelenmesi ve denetlenmesinde gündelik
Madde 14- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü, MTA Genel Müdürlüğü, TKİ Genel Müdürlüğü, TTK Genel Müdürlüğü, ETİMADEN 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, DSİ Genel Müdürlüğü, EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer 
ve Maden Araştırma Kurumu tarafından madencilik faaliyetleri ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu 
kapsamında petrol faaliyetlerinin incelenmesi ve denetlenmesi için memuriyet mahalli dışına 
görevlendirilen personel hakkında da 3213 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 
uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM
5. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE

6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE REVİZE EDİLMESİ
GEREKEN TEKLİFLER
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Ücretsiz okul servisi (Eski)

Ücretsiz okul servisi (Yeni)

Madde 2- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin 
çocukları da diğer statülerdeki personelin çocuklarının ücretsiz olarak yararlandığı okul servislerinden 
aynı şekilde ücretsiz olarak yararlandırılır.

Madde 2- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda çalışan kamu görevlilerinin 
çocuklarına ücretsiz okul servisi sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda kurum 
kamu görevlilerinin çocuklarına okula gidiş geliş bedeli dikkate alınarak bilet ücreti net olarak ödenir.

10
Ücretsiz sosyal servis (Eski)

Ücretsiz sosyal servis (Yeni)

Madde 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, 
trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertleri de diğer statülerdeki personel 
ile aile fertlerinin ücretsiz olarak yararlandığı sosyal servislerinden aynı şekilde ücretsiz olarak 
yararlandırılır. Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/1/2020 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu 
hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Madde 3- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların baraj, termik santral, fabrika, 
trafo ve benzeri iş yerlerinde çalışan kamu görevlileri ile aile fertlerine ücretsiz sosyal servis sağlanır. 
Buna ilişkin usul ve esaslar en geç 31/01/2022 tarihine kadar kurum yetkilileri ile bu hizmet kolunda 
yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

11 TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde çalışan
teknik personele ilave ücret verilmesi (Eski)

TEİAŞ yük tevzi müdürlüklerinde çalışan
teknik personele ilave ücret verilmesi (Yeni)

Madde 5- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzii Müdürlüklerinde vardiya 
görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre 
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Madde 5- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiya 
görevi yapan teknik personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre 
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.
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ÇAYKUR kampanya primi (Eski)

Yüksek gerilim ilave ödemesi (Eski) 

ÇAYKUR kampanya primi (Yeni)

Yüksek gerilim ilave ödemesi (Yeni) 

Madde 7- (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda 
üç ayı geçmemek üzere ayda 95 TL kampanya primi ödenir.

Madde 11- (1) TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ genel müdürlüklerine ait enerji üretim yerlerinde, açık ve kapalı 
şalt merkezlerinde, enerji nakil hatlarının tesisi, bakımı veya kontrolü hizmetlerinde; Elektrik Kuvvetli 
Akım Tesisleri Yönetmeliğinde belirtilen 1000 volt ve üzeri yüksek gerilimde fiilen çalışan kamu 
görevlilerine her gün için 20 TL ilave ücret ödenir.

Madde 7- (1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan personele yılda 
altı ayı geçmemek üzere ayda 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı tutarında 
kampanya primi ödenir.

Madde 11- (1) TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ, TTK, TKİ, TÜRKŞEKER ve DSİ genel müdürlüklerinin taşra 
teşkilatında çalışan kamu görevlilerine her gün için günlük (300) gösterge rakamının, memur aylık 
katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylıklara ilişkin hükümlere göre yüksek gerilim ilave 
ücret ödenir. 

14
DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti (Eski)

Madde 12- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;

 a) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 
70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı 
tutarında,

 b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde 
görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında,

 c) 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü 
(Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 24. Bölge Müdürlüğü, (Kars), 
19. Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 
ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 
300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen 
fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında, fazla çalışma ücreti ödenir.
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Şeker fabrikaları kampanya primi (Eski)

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme (Eski)

Şeker fabrikaları kampanya primi (Yeni)

Bazı EÜAŞ personeline ek ödeme (Yeni)

Madde 15- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan 
personele yılda üç ayı geçmemek üzere ayda 95 TL kampanya primi ödenir.

Madde 13- (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan 
Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, 
Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan termik santrallerinde ve Afşin-
Elbistan linyit işletmelerinde görev yapan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir.

Madde 15- (1) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kampanya döneminde görev yapan 
personele yılda altı ayı geçmemek üzere ayda 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla 
çarpımı tutarında kampanya primi ödenir.

Madde 13- (1) (1) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadro veya pozisyonlarında bulunanlardan 
Karakaya, Ermenek, Gezende, Batman, Alpaslan, Deriner, Muratlı, Sarıyar, Demirköprü, Karkamış, 
Kılıçkaya ve Gökçekaya hidroelektrik santralleri ile Afşin-Elbistan B Termik santrallerinde ve Afşin-
Elbistan A Termik Santrali ile Afşin Elbistan Linyitleri Takip ve Koordinasyon İşletme Müdürlüklerinde, 
Doğu Karadeniz ve Yöresi, Hirfanlı ve Yöresi, Ilısu, Obruk, Berke, 18 Mart Çan Termik, Çayırhan Termik 
ve Çayırhan Linyit işletme müdürlüklerinde görev yapan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

 (2) Soma Termik, İstanbul Doğalgaz KÇS, Tekirdağ Doğalgaz KÇS, Bursa Doğalgaz KÇS, 
Karapınar maden etüt tesis müdürlükleri ile Altınkaya, Atatürk, Çamlıca, Çatalan, Dicle, Hasan Uğurlu-
Suat Uğurlu, Birecik-Nizip, Akköprü-Çine, Aslantaş, Adana ve yöresi, Antalya ve yöresi, Keban, 
Özlüce ve Topçam hidroelektrik santrallerinde görev yapan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

DSİ projelerinde görev yapan personele fazla çalışma ücreti (Yeni)
Madde 12- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün;
 a) Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 70 
saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin altı katı tutarında,
 b) 10. Bölge Müdürlüğüne bağlı Silvan Projesi ile Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünde 
görev yapan memur ve sözleşmeli personele ayda 70 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında,
 c) 8. Bölge Müdürlüğü (Erzurum), 9. Bölge Müdürlüğü (Elazığ), 10. Bölge Müdürlüğü 
(Diyarbakır), 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa), 17. Bölge Müdürlüğü (Van) 24. Bölge Müdürlüğü, (Kars), 
19. Bölge Müdürlüğü (Sivas), 20. Bölge Müdürlüğü (Kahramanmaraş), 22. Bölge Müdürlüğü (Trabzon) 
ve 23. Bölge Müdürlüğünde (Kastamonu) görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 
300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen 
fazla çalışma ücretinin dört katı tutarında, fazla çalışma ücreti ödenir.
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Lojmandan faydalanma (Eski)

Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı (Eski)

ETİ MADEN personeline ilave ödeme (Eski)

Misafirhane niteliğinde olmayan yatakhaneden faydalanma (Yeni)

Ölçü ve ayar memurlarına ek ödeme (Yeni) 

Eti Maden personeline ilave ödeme (Yeni) 

Madde 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan EÜAŞ, ETİMADEN ve Şeker Fabrikaları Genel 
Müdürlüklerinde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 
(b) ve (c) bentlerine göre istihdam edilen personel; anılan kurumlarda 4857 sayılı İş Kanununa tabi 
personelin ücretsiz kaldığı misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde ücretsiz 
olarak yararlandırılır.

Madde 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taşra teşkilatı ölçü ve ayar memuru kadrolarında 
bulunanlara, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara göre 600 puan üzerinden iş riski 
zammı ödenir.

Madde 18- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Kestelek, Bandırma ve Bigadiç İşletme 
Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı 
Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 10 puan ilave edilir. Kırka ve Emet İşletme 
Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı 
Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

Madde 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan TEİAŞ, TKİ, DSİ, MTA, EÜAŞ, Eti Maden ve Türk 
Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüklerinde 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personelin ücretsiz kaldığı 
misafirhane niteliğinde olmayan yatakhanelerden aynı şekilde işçiler dışındaki diğer kamu personeli 
de ücretsiz olarak yararlandırılır.

Madde 17- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve taşra teşkilatında ölçü ve ayar memuru kadrolarında 
bulunanlar ile bu görevi yapan personelin ek ödemeleri 10 puan artırımlı ödenir.

Madde 18- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün; Bandırma İşletme Müdürlüklerinde çalışan 
kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre 
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 40 puan ilave edilir. Kırka, Emet, Bigadiç ve Beylikova 
İşletme Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 
ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 60 puan ilave edilir.
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20

21

22

TKİ personeline ilave ödeme (Eski)

TTK personeline ilave ödeme (Eski)

DSİ personeline fazla çalışma ücreti (Eski)

TKİ personeline ilave ödeme (Yeni)

TTK personeline ilave ödeme (Yeni) 

DSİ personeline taşkın tazminatı (Yeni) 

Madde 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde 
çalışan kamu görevlilerine her ay ilave 40 TL ödeme yapılır.

 (2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 50 TL olarak uygulanır.

Madde 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay 
ilave 40 TL ödeme yapılır.

 (2) Bu ödeme yeraltında çalışan personele her ay 50 TL olarak uygulanır.

Madde 22- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına dahil kadro veya pozisyonlarında 
bulunan personelden; tabii afetlerde fiilen çalışanlara, bir takvim yılında 125 saati geçmemek ve yılı 
merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak üzere 
fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 19- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerinde 
çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre 
yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

 (2) Bu ödeme yer altında çalışan personele birinci fıkradaki ek ödeme oranı 2 kat olarak 
uygulanır.

Madde 20- (1) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışan kamu görevlilerine her ay 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme 
oranına 30 puan ilave edilir. 

 (2) Bu ödeme yer altında çalışan personele birinci fıkradaki ek ödeme oranı 2 kat olarak 
uygulanır.

Madde 22- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kadro ve pozisyonlarında bulunan personeline bir 
takvim yılında 500 saati geçmemek üzere ve yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla 
çalışma saat ücretinin beş katı oranında taşkın tazminatı ödenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE GÖRÜŞÜLECEK

YENİ TEKLİFLER

23

24

25

26

Bazı kurumların personeline ilave ödeme 

KOSGEB personeline ilave ödeme

KOSGEB personeline iş riski zammı  

Türk Patent ve Marka Kurumu personeline ilave ödeme 

Madde 23- (1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunda istihdam edilen kamu 
görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta 
oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

Madde 24- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve taşra 
teşkilatında çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı 
Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.

(2) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve taşra teşkilatında 
çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) ve (III) sayılı 
Cetvele göre yararlanmakta oldukları tazminat göstergeleri “2500” sayısının eklenmesi suretiyle 
uygulanır. 

Madde 25- (1) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ve 
taşra teşkilatında çalışan personele 17/472006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara istinaden 
ödenen iş riski zammı bir kat artırımlı ödenir.

Madde 26- (1) Türk Patent ve Marka Kurumu çalışanlarına Kurum öz gelirlerinden karşılanmak üzere 
her ay en yüksek Devlet Memuru aylığının %50’si tutarında ilave ödeme yapılır.
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27

28

29

Fazla çalışma

Enerji Hizmet Tazminat Sözleşmesi

TEİAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ personeline ilave ödeme

Madde 27- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan ANT Başkanlığı, MAPEG, EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, 
TTK, TKİ, ÇAYKUR, TÜRKŞEKER, DSİ ve Eti Maden genel müdürlükleri ve taşra teşkilatlarında çalışan 
memur ve sözleşmeli personelden ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu günlerinde hizmetin 
kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sunulmasında görev alan personele fiilen çalıştıkları her gün için yılı 
merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 5 katının 8 saate tekabül 
eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 28 – (1) Bu hizmet koluna bağlı Kamu İktisadi Teşebbüslerinde ve Özel bütçeli kurumlarda 
görev yapan çalışanlara genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık 
ve doğal afet, yeni tesislerin kurulması, sınır illerde görev yapılması durumları nedeniyle mali durumları 
ile ilgili bir sosyal denge kurulmasının gerekli olduğu hallerde ilgili kurum ve kuruluş ile en çok üyeye 
sahip sendika arasında 4688 sayı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme kanununun 32 
inci maddesi hükümleri çerçevesinde hizmet tazminatı sözleşmesi yapılabilir. Bu hizmet tazminatı 
sözleşmesi en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100 ünü geçemez. Bu tazminatın 
kimlere, hangi durumlarda ve ne şekilde ödeneceği Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, 
kurum temsilcileri ve yetkili sendika temsilcileri arasında imzalanabilir.

Madde 29- (1) Türkiye Elektrik İletim A.Ş, Elektrik Üretim A.Ş ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 
personeline en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %200’ünü geçmemek üzere 
Şirketin Yönetim Kurulu ve yetkili sendikaca belirlenecek usul, esas ve oranlara göre aylık ilave ödeme 
yapılır. Bu ödemelerde aylıklara ilişkin esaslar uygulanır.

30 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
denetim görevi yapan personele ilave ödeme
Madde 30- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında denetim görevine giden personelin özel hizmet 
tazminatı oranlarına 20 puan fazla ilave edilir.

    (2) Bu şekilde görevlendirilen personelin 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenmesi 
gereken gündelikleri iki katı artırımlı ödenir.
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31

32

33

34

35

TTK, EÜAŞ ve TEİAŞ personeline servis hizmeti

Hizmet tahsisli Konutlar

Ücretsiz Servis

MTA personeline ilave ödeme

DSİ personeline ilave ödeme

Madde 31- (1) TTK Genel Müdürlüğüne bağlı Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Karadon ve Amasra Müessese 
Müdürlüklerine bağlı birimlerinde görev yapan kamu görevlilerine, EÜAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 
18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünde (Biga ve Çanakkale’de ikamet edenler dahil), 
Ilısu HES İşletme Müdürlüğünde (Mardin’de ikamet edenler dahil) ile Deriner HES’te (Artvin’de ve 
Hopa’da ikamet edenler dahil) görev yapan kamu görevlilerine, TEİAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı 
Sakarya 5.Bölge Müdürlüğünde (Kocaeli’nde ikamet edenler dahil) ile Edirne 20.Bölge Müdürlüğünde 
(Lüleburgaz’da ikamet edenler dahil) görev yapan kamu görevlilerine işe geliş ve gidişlerinde ücretsiz 
servis hizmeti sağlanır.

Madde 32- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Çan ve Tunçbilek’te bulunan kamu 
konutları ve kontrol müdürlükleri, Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğünde bulunan Van Erciş Şeker 
Fabrikası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan 
kamu konutları 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu’nun 3 üncü maddesinin (d) bendi uyarınca hizmet 
tahsisli konut kapsamında sayılır ve anılan kanunun 5 inci maddesine göre bu konutlardan kira bedeli 
alınmaz.

Madde 33- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında çalışan 
kamu görevlilerine ücretsiz servis sağlanır. Servis hizmetinin ekonomik olmadığı durumlarda kamu 
görevlilerinin işe gidiş geliş bedeli ikametgâh ve işyeri arası dikkate alınarak bilet ücreti net olarak 
ödenir.

Madde 34- (1) Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında çalışan kamu görevlilerine 
her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek 
ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

Madde 35- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında çalışan kamu görevlilerine her 
ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek 
ödeme oranına 30 puan ilave edilir. 
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36

37

39

40

İstanbul ilinde görev yapan kamu görevlilerine ilave ödeme

Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına ilave ödeme  

Akaryakıt İkmal NATO POL Tesisleri Başkanlığı personeline tayın bedeli

Bazı TENMAK personeline ilave ödeme 

Madde 36- (1) Bu hizmet kolu kapsamında İstanbul ilinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan personele büyükşehirde hayat şartlarının zorluğu, ulaşım problemi, lojman yetersizliği, işyeri 
ile ikametgah aralarının uzak olması gibi nedenlerle bu ilde çalışan kamu görevlilerine her ay 375 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 
30 puan ilave edilir.

Madde 37- (1) Bu hizmet kolu kapsamında yer alan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme 
Başkanlığı ve taşra teşkilatında çalışan personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli 
(I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.

Madde 39- (1) Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı ve taşra teşkilatında çalışan 
personele, 22.6.1978 tarihli ve 2155 sayılı Kanun esaslarına göre ödenen tayın bedeli iki katı tutarında 
ödenir.

Madde 40- (1) Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun Nükleer Araştırma Enstitüsü 
personelinden araştırma laboratuvarlarında fiilen çalışan teknik personele her ay 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 
puan ilave edilir.

38 Akaryakıt İkmal ve NATO POL çalışanlarına
akaryakıt boru hattı kontrolü sorumluluk tazminatı 
Madde 38- (1) Bu hizmet kolu kapsamında yer alan Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme 
Başkanlığının Akaryakıt boru hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması Kurumun Tank Çiftliği 
ve pompa istasyonlarında görev yapan Koruma Güvenlik memurları tarafından 7/24 vardiya nöbeti 
şeklinde her yarım saatte bir kaydedilmek koşuluyla yaz kış ağır şartlarda çalışmaları ve ayrıca bir 
riske maruz kalmaları nedeniyle bu personele her ay 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) 
sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 30 puan ilave edilir.
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41

42

43

44

45

46

Pozisyon dışı araç kullanan personele ilave ödeme 

Eti Maden çalışanlarına üretim primi

Bazı Eti Maden personeline ek ödeme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeline döner sermaye ilave ödemesi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personeline iş riski zammı  

DSİ personeline su tazminatı 

Madde 41- (1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu 
görevlilerinden sevk ve idaresini yaptıkları işlerin yanı sıra verilen görevi aynı zamanda araçların 
sürücülük görevini de üstlenerek fiilen yerine getirdikleri her gün için 125 TL ilave ücret ödenir. 

 (2)Kullanılan bu araçlara kasko veya vb. bir sigorta yaptırılır.

Madde 42- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında diğer statülerde istihdam 
edilen personele uygulanan üretim primi kamu görevlilerine de verilir. Bu prime ilişkin usul ve esaslar 
kurum ile yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.

Madde 43- (1) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatında görev yapan Birim 
Sorumluluğu görevini fiilen yürüten personel; şube müdürlerinin sahip olduğu mali, sosyal ve özlük 
haklarından yararlandırılır.

Madde 44- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kadro ve pozisyonunda görev yapan personele Bakanlığın 
döner sermaye işletmesi karından yılda bir defa olmak üzere, dağıtımın yapıldığı yılın memur 
katsayısının (10.000) gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. Bu ödeme 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasının uygulanmasında 
dikkate alınmaz. 

Madde 45- (1) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve taşra teşkilatında çalışan personele 17/472006 tarihli 
ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek 
Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara istinaden ödenen iş riski zammı bir kat artırımlı ödenir.

Madde 46- Su kullanım hakkı gelirlerinden karşılanmak üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
taşra teşkilâtına dahil kadro veya pozisyonlarında bulunan personele; en yüksek devlet memuru 
aylığının memur maaş katsayısı çarpımı tutarında her ay ilave ödeme yapılır.
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47 Bazı DSİ bölge müdürlüklerinde
görev yapan personele fazla çalışma ücreti
Madde 47- (1) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 3. Bölge Müdürlüğü (Eskişehir), 4. Bölge Müdürlüğü 
(Konya), 5. Bölge Müdürlüğü (Ankara), 7.Bölge Müdürlüğü (Samsun), 11.Bölge Müdürlüğü (Edirne), 
12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri), 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul), 18. Bölge Müdürlüğü (Isparta), 25. 
Bölge Müdürlüğünde (Balıkesir), KKTC içme suyu temin proje müdürlüğü ve KKTC Proje Müdürlüğü 
şubelerinde görev yapan memur ve sözleşmeli personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere 
ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin dört katı 
tutarında,
 (2) 1.Bölge Müdürlüğü /Bursa), 2.Bölge Müdürlüğü (İzmir), 6.Bölge Müdürlüğü (Adana), 
13.Bölge Müdürlüğü (Antalya) ve 21.Bölge Müdürlüğünde (Aydın) görev yapan memur ve sözleşmeli 
personele yılda toplam 300 saati geçmemek üzere ayda 50 saate kadar yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

48

49

TSE personeline ilave ödeme

TKİ dinlenme kampları

Madde 48- (1) Türk Standardları Enstitüsü Genel Müdürlüğünde eğitim hizmetleri veren eğitimci 
personele mesai günlerinde verdiği eğitimler için saat başı  (100) gösterge rakamının, hafta tatili, 
genel tatil vb. mesai günleri dışında verdiği eğitimler için ise saat başı (160) gösterge rakamının 
memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylıklara ilişkin hükümlere göre ilave ücret 
ödenir.  
 (2) TSE personeline fiilen çalıştığı günler için ücretsiz yemek verilir. Yemek hizmetinin 
sağlanmasının ekonomik olmadığının tespit edildiği birimlerde Enstitü personeline (100) gösterge 
rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonunda bulunacak tutarda yemek bedeli ödenir.
 (3) Enstitüde çalışan personele işe geliş ve gidişleri için her ay (3.000) gösterge rakamının 
memur maaş katsayısıyla çarpımından bulunacak tutarda net ulaşım yardımı yapılır. Ancak, resmi oto 
ve servis otosundan yararlananlara ulaşım yardımı yapılmaz.
 (4) Fazla çalışma süresi, günlük (3), haftalık (30) ve aylık (60) saati geçemez. Ancak, Genel 
Sekreterin izni ve onayı ile Başkanlık ve Genel Sekreterlik Makamlarında (Özel Kalem Müdürlüğü 
personeli ve makam şoförleri dahil) görev yapan personel için, aylık fazla çalışma süresi 90 saati 
geçemez. Personele fazla çalışma karşılığı olarak saat başına ödenecek ücret, personelin atanmış 
olduğu derece ve kademe aylığının brütünün binde beşidir. 
 (5) Ülke sanayisine çalışma performansıyla katkı sağlayan Enstitü personeline yetkili sendika 
ile Enstitü tarafından belirlenen kriter ve standartlara göre belirlenen standart görevlerinin üzerinde 
neticelendirdiği her bir işlem için, işlem bazında belirlenecek kriterlere göre (100) gösterge rakamının 
memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ilave ücret ödenir.
 (6) TSE’nin yönetim kadrolarında fiilen yer alan personeline, kazanılmış hak olmamak ve 
görevde bundukları süreyle sınırlı olarak aylık (9.000) gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla 
çarpılması sonucunda bulunacak rakamı aşmayacak şekilde sendika ile Enstitü tarafından belirlenen 
kriter ve şartlara göre aylık uygunluk değerlendirme tazminatı ödemesi yapılır.

Madde 49- (1) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı dinlenme kamplarında 
işçilere sağlanan ücretsiz lojman uygulamasından kamu görevlileri de yararlandırılır.
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Türkiye’nin Enerjisi...
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