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6. DÖNEM YEREL YÖNETİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME İLE 5. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM 
KURULU KARARI HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRMA 

 

5. DÖNEM KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU 
KARARI HÜKMÜ 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ AÇIKLAMA 

Sosyal denge tazminatı 
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 dahil) 
%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 sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi 
olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın 
iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı 
ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve 
esaslar dahilinde yararlanır.  

Sosyal denge tazminatı 
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 dahil) 
%120’sidir. Sosyal denge tazminatının verilmesi yönünde 
yapılabilecek sözleşmelerde, tavan tutarı aşmamak kaydıyla çeşitli 
adlar altında yapılan ödemeler dahil 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 sözleşmesinin taraf sendikası, üyesi 
olmayan kamu görevlilerinden, aynı unvanlı üyesinden aldığı aidatın 
iki katına kadar sosyal denge sözleşmesi aidatı alabilir. Bu aidatı 
ödeyen kamu görevlileri, söz konusu sözleşmeden aynı usul ve 
esaslar dahilinde yararlanır. 

 

Sosyal denge tazminatı oranı, 
1 Ocak 2022 tarihinden 
itibaren geçerli olmak üzere 
%100’den %120’ye 
çıkarılmıştır. Böylece sosyal 
denge tazminatı tutarının brüt 
tutarı 2.152 TL’ye 
yükseltilmiştir. 
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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. 

Bir değişiklik yapılmamıştır. 

İkramiye 
Madde 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanununun 36 ncı 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.  

İkramiye 
MADDE 3- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci 
maddesinin son fıkrası, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı 
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. 
(2) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin son 
fıkrasında ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesinin 
son fıkrasında yer alan “%10’unu” ibaresi ile 5393 sayılı Belediye 
Kanununun 49 uncu maddesinin son fıkrasında yer alan “yüzde onunu” 
ibaresi “yüzde onbeşini” şeklinde uygulanır. 

Belediye ve il özel 
idarelerinde başarı gösteren 
memurlara ödenen 
ikramiyelerden 
faydalanacakların oranı 
%10’dan %15’e çıkarılmıştır.  

Sosyal denge tazminatı kriteri  
Madde 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 

üçüncü fıkrasında yer alan “yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde 
otuzunu” olarak uygulanır. 

Sosyal denge tazminatı kriteri  
MADDE 4- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin 

birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi “yedi ay” olarak uygulanır. 
(2) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin üçüncü 

fıkrasında yer alan “yüzde otuzunu” ibaresi “yüzde otuz beşini”, 
“yüzde yirmi beşini” ibaresi “yüzde otuzunu” olarak uygulanır. 

Sosyal denge tazminatının 
tutarını belirlemek üzere, 
toplu sözleşme sürecinin 
tamamlanmasını izleyen 3 ay 
içinde imzalanması gereken 
sözleşme için bu süre 7 aya 
çıkarılmıştır. 
Ayrıca, belediye bütçesinde 
personel giderleri ile belediye 
gelirleri arasındaki %30 
oranındaki sınır %35’e 
çıkarılmıştır. 
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Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları 
Madde 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 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 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.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki 
kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde 
ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür 
yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir 
yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta 
müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da 
birinci fıkra hükmünden faydalanır. 

Zabıta ve itfaiye personelinin tazminatları 
MADDE 5- (1) 17/4/2006 tarihli ve 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 ve itfaiye eri ile zabıta 
amiri, zabıta komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru 
kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta 
oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilir.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro 
kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas 
edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür 
yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı ile zabıta amir 
yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı, zabıta 
müdür yardımcısı ve itfaiye şoförü kadrolarında bulunanlar da birinci 
fıkra hükmünden faydalanır. 

Zabıta ve itfaiye personelinin 
tazminatlarında 
yararlanmakta oldukları ilave 
5 puan, 10 puana çıkarılmıştır. 
Böylece söz konusu 
personelin tazminatlarında 
yaklaşık 90 TL’lik bir artış 
gerçekleşmiştir. 

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı 
Madde 6- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü 

maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2021” şeklinde 
uygulanır. 

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir 
şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile 
belirlenecek tutarı aşamaz.  

Sosyal denge tazminatı süre uzatımı 
MADDE 6- (1) 4688 sayılı Kanunun geçici 14 üncü 

maddesinde yer alan “31/12/2015” ibaresi “31/12/2023” şeklinde 
uygulanır. 

(2) Bu hüküm çerçevesinde yapılacak ödeme tutarı hiçbir 
şekilde 1 inci maddede yer alan sosyal denge tazminatı oranı ile 
belirlenecek tutarı aşamaz.  

15/3/2012 tarihinden önce 
imzalanan sosyal denge vb. 
sözleşmelerin uygulanabilme 
süresi 31/12/2023 tarihine 
kadar uzatılmıştır.  

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire 
başkanlarının ek göstergesi  

Madde 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil 
büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre 
uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı 
genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması için 
çalışma yapılacaktır.   

Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire 
başkanları ve belediye başkan yardımcılarının ek göstergesi  

MADDE 7- (1) Genel idare hizmetleri sınıfına dahil 
büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre 
uygulanan ek gösterge rakamından, büyükşehir belediyelerine bağlı 
genel müdürlüklerin daire başkanları ve belediye başkan 
yardımcılarının da yararlanması için çalışma yapılacaktır. 

 
 

Belediye başkan 
yardımcılarının ek 
göstergelerinde düzenleme 
yapılacaktır. 
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İtfaiye personelinin zamları 
Madde 8- (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 Cetvelin 
“(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 34 üncü sırasında 
öngörülen zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki 
kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde 
ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür 
yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü 
kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. 

İtfaiye personelinin zamları 
MADDE 8- (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 Cetvelin 
“(A) Genel İdare Hizmetleri Bölümü”nün 34 üncü sırasında 
öngörülen zam puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro 
kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas 
edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; itfaiye müdür 
yardımcısı, itfaiye başçavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye şoförü 
kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. 

Bir değişiklik yapılmamıştır. 

Zabıta personelinin zamları 
Madde 9- (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 Cetvele 
göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta 
komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında 
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam 
puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare 
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki 
kadro kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde 
ihdas edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir 
yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı 
kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. 

Zabıta personelinin zamları 
MADDE 9- (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 Cetvele 
göre zabıta amiri, zabıta amir yardımcısı, zabıta başkomiseri, zabıta 
komiseri, zabıta komiser yardımcısı ve zabıta memuru kadrolarında 
bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları zam 
puanları %50 artırımlı olarak uygulanır.  

(2) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri 
Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik eki kadro 
kütüklerinde yer almamakla birlikte, bu Yönetmelik öncesinde ihdas 
edilmiş olup da şahsa bağlı olarak devam eden; zabıta amir 
yardımcısı, zabıta başkomiseri ve zabıta komiser yardımcısı 
kadrolarında bulunanlar da birinci fıkra hükmünden faydalanır. 

Bir değişiklik yapılmamıştır. 
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Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma 
ücretleri 

Madde 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü 
sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde; 

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı 
kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin 
hizmetlerinde fiilen görev yapanlara, 

b) Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya 
sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında 
mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine 
getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve 
çağrılanlara, 

çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate 
tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

Defin hizmetlerinde görev yapanların fazla çalışma 
ücretleri 

MADDE 10- (1) 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanuna göre genel tatil günü 
sayılan günler ve hafta tatili günü kapsamına giren günlerde; 

a) Belediyelerin imam, gassal, memur ve şoför unvanlı 
kadrolarında bulunanlardan, belediyelerce yürütülen defin 
hizmetlerinde fiilen görev yapanlara, 

b) Belediyelerin tabip kadrolarında Devlet memuru veya 
sözleşmeli personel olarak görev yapanlardan ilgili mevzuatında 
mahalli idareler tarafından defin işlemleri öncesinde yerine 
getirilmesi zorunluluğu bulunan hizmetler sebebiyle göreve 
çağrılanlara, 

çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe 
kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 3 katının 6 saate 
tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir. 

Bir değişiklik yapılmamıştır. 

Toplu taşıma kartı 
Madde 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki 

belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu 
taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve 
gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir. 

Toplu taşıma kartı 
MADDE 11 - (1) Büyükşehir kapsamına giren illerdeki 

belediyelerde veya büyükşehir belediyelerine bağlı kamu tüzel 
kişiliğini haiz kuruluşlarda çalışmakta olan kamu görevlilerine toplu 
taşıma araçlarından yararlanacak şekilde mesaiye geliş ve 
gidişlerinde kullanılmak üzere toplu taşıma kartı verilebilir.  

Bir değişiklik yapılmamıştır. 

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı:  
Madde 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları 
Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta 
teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle 
yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de 
kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak 
kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından 
yararlandırılır. 

İtfaiye ve zabıta personeline yiyecek yardımı 
MADDE 12 - (1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları 
Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin ikinci 
fıkrasının ikinci cümlesi kapsamında görev yapan itfaiye ve zabıta 
teşkilatı personelinden, anılan Yönetmelik hükümlerine göre öğle 
yemeği verilen ve öğle yemeği dışındaki yemek saatlerini de 
kapsayacak şekilde kesintisiz olarak görevlerine devam edenler, aynı 
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve öğle yemeği hariç olmak 
kaydıyla, iki öğüne kadar ücretsiz olarak yemek yardımından 
yararlandırılır veya kumanya yardımı verilir.  

İtfaiye ve zabıta personeline 
kumanya yardımı da 
verilebilecektir. 
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İcra memurlarının tazminatı 
Madde 13- (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal denge 

tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru 
kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat 
oranlarına 10 puan ilave edilir. 

İcra memurlarının tazminatı 
MADDE 13- (1) Bu hizmet kolunda yer alıp da sosyal 

denge tazminatı sözleşmesi uygulanmayan idarelerin icra memuru 
kadrolarında bulunanların 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 
Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı 
Cetvele göre dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat 
oranlarına 10 puan ilave edilir. 

Bir değişiklik yapılmamıştır. 

 Ölçü ve ayar memurlarının iş riski zammı  
MADDE 14- (1) Bu hizmet kolunda ölçü ve ayar memuru 

unvanlı kadrolarda bulunanlara, 17/4/2006 tarhhlh ve 2006/10344 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hle yürürlüğe konulan Devlet 
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazmhnatlara İlhşkhn Karara göre 800 
puan üzerhnden hş rhskh zammı ödenhr. 

Ölçü ve ayar memurlarına 800 
puan tutarında ilave iş riski 
zammı verilmiştir. Bu tutar da 
yaklaşık brüt 48 TL’ye 
tekabül etmektedir. 

 İtfaiye çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı 
MADDE 15- (1) İtfaiye ve yangın söndürme işlerinde 

çalışan kamu görevlilerine yönelik fiili hizmet süresi zammına 
ilişkin çalışma yapılacaktır.  

İtfaiye çalışanlarının fiili 
hizmet süresi zammından 
faydalanması için çalışma 
yapılacaktır. 

 Yerel yönetimlerde çalışan kamu görevlilerine yemek 
yardımı  

MADDE 16- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kamu 
kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinden Devlet 
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine göre yemekhanesi 
olmayanlara veya kurulan yemek servislerinden kurum dışında fiilen 
yerine getirilen görevler sebebiyle yararlanma imkanı olmayanlara 
öğle yemeği için kumanya yardımı verilir. 

Yerel yönetimlerde yemek 
hizmetinden faydalanamayan 
kamu görevlilerine kumanya 
yardımı verilecektir. 

 İtfaiye personeli için nakdi tazminat  
MADDE 17- (1) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 71 inci maddesi 
hükmü, Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının 
(a), (b), (c), (ç) ve (ı) bentlerinde belirtilen görevlere bilfiil katılmış olan ve 
bu çalışmalar sırasında ölmüş veya malûl olmuş itfaiye personeli hakkında 
da aynı usul ve esaslar dahilinde uygulanır. 

İtfaiye personelinden orman 
yangınları esnasında hayatını 
kaybeden veya malul olanlara 
Orman Kanunu kapsamında 
tazminat ödenecektir. 
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 Belediye başkan yardımcılarının tazminatları   
MADDE 18- (1) Nüfusu 50.000 ve üzeri il ve ilçe belediye 

başkan yardımcılarının bakanlık daire başkanları için ilgili 
mevzuatında öngörülen makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 
sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca ödenen zam ve 
tazminatlardan aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmasına 
yönelik çalışma yapılacaktır.  

Belediye başkan 
yardımcılarının zam ve 
tazminatları ile 
makam/görev/temsil 
tazminatlarının artırılmasına 
ilişkin çalışma yapılacaktır. 

 


