
 

KÜLTÜR MEMUR-SEN  
KÜLTÜR VE SANAT HİZMET KOLU ÇALIŞANLARINA ÖZEL TEKLİFLERİ 

 

 

 

A- 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME YENİ TEKLİFLER 
 

 

Yüksek Lisans Ve Doktora Mezunlarına İlave Ek Ödeme 

Kültür Sanat Hizmet kolunda yer alan tüm kurumlarda görev yapan çalışanlardan Yüksek 

Lisans ve Doktora Derecesi elde etmiş olanların, unvanlarına karşılık gelen ek ödeme oranları, 

Yüksek Lisans yapmış olan personel için 20 puan, Doktora yapmış personel için 30 puan 

arttırılarak ödenir. 

 

Müze Araştırmacısı ile THS Uzmanı Özel Hizmet Tazminatı 

Bu hizmet kolu kapsamındaki Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı 

ve sanat tarihçisi unvanlı kadrolarda bulunanlar ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman 

unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 

ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli 

(11) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için 

öngörülen özel hizmet tazminatı ile ek ödeme oranlarından aynı esas ve usuller çerçevesinde 

yararlandırılır.  

 

Hizmet Kolunda Yer Alan Personele İlave Ödeme 

Kültür, tarih, tabiat varlıklarının bakımı, onarım, korunması, araştırma ve geliştirilmesi ile 

gelecek kuşaklara aktarılmasında çalışanların faaliyetlerinden elde edilen DÖSİMM 

gelirlerinden bu alanda filen görev yapanlara ayda 500 TL’den az olmamak üzere verilecek 

miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte 

belirlenir. 

 

GİH Sınıfında Görev Yapanların Özel Hizmet Tazminatı 

Bu Hizmet kolunda bulunan; 

(1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2 sayılı cetvelinin Özel Hizmet Tazminatı 

Başlıklı Bölümünün Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Alt Başlığıyla düzenlenen 15 ve 

16. Grubun içinde yer alan; Şef, Raportör, Uzman, Sayman kadrolarının tazminat oranı 100 

olarak belirlenmiştir. 

(2) Birinci maddenin dışında kalan aynı sınıfın diğer kadrolarında görev yapan hizmet kolu 

personelinin özel hizmet tazminatı puanlarına 20 puan ilave edilir. 

 

Kariyer Uzmanları  

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı kariyer uzman ve uzman 

yardımcısı olarak görev yapan personel hizmet ihtiyacı çerçevesinde taşrada görevlendirilebilir. 

Bu şekilde görevlendirilenler merkezde çalışan kariyer uzmanlarıyla aynı mali haklardan 

yararlandırılır. 

 

Ek Gösterge 

Kültür ve sanat hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarındaki; il müdürü, il müdür 

yardımcısı, şube müdürü, müdür (tüm müdür unvanlı kadrolar), turizm araştırmacısı, mütercim, 



 

rehber, APK uzmanı, eğitim uzmanı, sayman kadroları ve diğer uzman kadrolarının ek 

göstergeleri 3600’e, Özel Hizmet Tazminatları da (a) grubuna yükseltilmiştir. 

 

 

THS Unvanların Zam ve Tazminatlar ile Ek Göstergeleri 

Bu hizmet kolunda bulunan; 

 (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (I) sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler 

Bölümü”nün 4 üncü sırasında hizmet yılları dikkate alınarak öngörülen iş güçlüğü ve temininde 

güçlük zammı puanları ile (II) sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin “(E) Teknik Hizmetler” 

bölümünün 1 inci sırasının (a) bendinde dereceler itibarıyla öngörülen tazminat ve ek tazminat 

oranları, kadroları teknik hizmetler sınıfına dahil Kütüphaneci, Müze Araştırmacısı, Folklor 

Araştırmacısı, Arşiv Uzmanı, Arşivci, Kitap Pataloğu, Sanat Tarihçi, Turizm Araştırmacısı ile 

Arkeolog, THS Uzman, Restoratör, Tekniker ve bu kapsamdaki diğer unvanlı kadrolarda 

bulunan Devlet memurları için de uygulanır. Bu kadroların ek göstergeleri 3600’e yükseltilir. 

 

Sanatçıların Ek Göstergesi 

(1) Sanat kurumlarında (Güzel Sanatlar, Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Bale Genel 

Müdürlükleri) görev yapan sanatçıların ek göstergeleri 6100’e yükseltilir.  

(2) Bu kurumlarda görev yapan sanatçılar ile sanatkâr memurlara yıl içerisinde ödenen 6 adet 

ikramiyeleri (teşvik ikramiyeleri dâhil) 12 aya bölünerek ve maaşlarıyla birleştirilerek her ay 

ödenir.  

 

İlgili Kurumlarda Görev Yapan Bazı Teknik Personelin Ek Gösterge Durumu 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde görev 

yapan sanat teknik personelinin (sahne makinisti, kondivit, dekorcu, aksesuarcı, bezlemeci, 

boyacı, demirci, terzi, butafor, ses efekti, ışıkçı, vb.) ek göstergeleri 3600’e yükseltilmiştir.  

 

Kazılarda Görev Yapan Sözleşmeli Personel 

(1) Türk Tarih Kurumu’nun 4B’li personeli olup Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kazılarda görev yapan Arkeolog, Müze Araştırmacısı 

ve Restoratörlerden fiilen fazla çalışma yapan sözleşmeli personele yılı bütçesinde belirlenen 

miktarda fazla çalışma ücretinin 5 katı aylık 100 saati aşmayacak şekilde fazla çalışma ödenir. 

(2) Ayrıca yukarıda sayılan pozisyonlarda görev yapanlar Arkeologlara ödenen Ek Özel 

Hizmet Tazminatından aynı usul ve esaslarla yararlandırılır. 

(3) Konaklama, ulaşım ve yemek yardımı olarak her ay 500 TL ilave ödeme yapılır. 

 

Ayniyat Saymanlarının Şube Müdürü Kadrosuna Atanması 

1)Kültür sanat hizmet kolu kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve 

şube müdürlüğü için aranılan şartları taşıyan ayniyat saymanlarının kadrosu şube müdürü 

olarak değiştirilmiştir.  

2) Ayniyat saymanları, şube müdürlerine ödenen Özel Hizmet Tazminatı ile ek ödemeden 

aynı usullerle yararlandırılır. 

 

Vardiya Servis Hizmeti 

Kültür sanat hizmet kolu kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra 

teşkilatlarında vardiyalı olarak normal çalışma saatlerinin dışında görev yapan kamu 

görevlileri için servis hizmeti sağlanır, servis hizmeti sağlanamayan yerlerde iş günü esas 

alınarak toplu taşıma ücreti nakden veya ulaşım kartı olarak verilir. 



 

 

Zehirli Gazlı ve Radyasyonlu Ortamlarda Çalışan Personelin İzni 

Kültür sanat hizmet kolu çalışanlarından mesleklerinin gereği olarak, zehirli, gazlı ve tozlu 

ortamlarda çalışanlar, kimyasallar ile radyasyona maruz kalan ve bedenen yıpranan restoratör 

ve sanat teknik personeli ile aynı kapsamdaki diğer personele filen görev yaptıkları müddetçe 

yıllık izinlerine ilaveten ayrıca her yıl bir ay sağlık izni verilir. 

 

Arşiv Uzmanı Kadro Unvanı 

Kültür ve Turizm Bakanlığında sözleşmeli  (THS) Arşiv Uzmanı olarak görev yapmakta iken 

6495 sayılı kanun ile kadroya alınırken GİH Uzmanı olarak atananlarının kadro unvanı THS 

Arşiv Uzmanı olarak değiştirilmiştir.  

 

Koruyucu giyim malzemesi  

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında 

şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeli ile 

kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer gibi atık zehirli maddelerle muhatap olan 

personele 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. 

 

Koro Ve Topluluk Genel Sanat Yönetmenlerine Ek Ödeme 
Hizmet kolumuzda bulanan koro ve topluluk Genel Sanat Yönetmenlerine (Koro ve 

Topluluk Şefi) aylık ilave 500 TL ilave ücret ödenir. 

  

Kütüphane Fazla Çalışma Ücreti 

Millet kütüphanesi ve kütüphanelerde mesai bitiminden sonra fiilen çalışan personele 

sözleşmeli personel dahil yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenmiş olan fazla çalışma 

saat ücretinin on katı fazla çalışma ücreti ayda 100 saati geçmeyecek şekilde  ödenir. 

  

Usta Öğretici Kadro Unvanı 

2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait 

bölümünde yer alan “Usta Öğretici” kadro unvanı “Eğitim Uzmanı” olarak uygulanır. Kadro 

değişikliği için gerekli çalışmalar; ilgili kurum ve yetkili sendikaca yapılacak ortak çalışmalarla 

neticelendirilir. Usta öğreticiler bu süre içinde Eğitim Uzmanı özlük ve mali haklarından 

yararlandırılır. 

 

Mali Sorumluluk Tazminatı 

Bu hizmet kolundaki kamu kurum ve kuruluşlarında; 

(1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkililerine ödenen mali sorumluluk zammı 10 kat artırılır. 

(2) Muhasebe, ödeme, maaş, mutemet vb. mali sorumluluk gerektiren işleri yürüten 

personele 2000 puan Mali Sorumluluk Tazminatı olarak her ay ödenir.  

 

Zehirli Gazlı ve Radyasyonlu Ortamlarda Çalışan Personelin Zamları 

Hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden zehirli gazlı, 

radyasyonlu çalışma ortamlarda görev yapan kamu görevlilerine ödenen; 2006/10344 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 

Tazminatlara İlişkin Karar kapsamında yararlanmakta oldukları Yan ödeme puanlarına ilave 

2500 puan ilave edilerek ödenir.  

 



 

Müdürlere Makam Tazminatı 

Kültür ve sanat hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda; İl Müdür 

Yardımcısı, Müdür, Şube Müdürü kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge rakamı üzerinden 

makam tazminatı ödenir. 

 

Fiili Hizmet Süresi Zammı 

Bu hizmet kolunda yer alan;  

1-Restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve laboratuvarlarda 

zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele, 

2-Su altı arkeolojisinde çalışan su altı arkeologlarına, 

      1/5 oranında fiilli hizmet zammı verilir. 

 

Eser Zimmet Tazminatı  

Hizmet kolunda bulunan kütüphane, Müze, Laboratuvar, Ören yeri vb yerler de çalışanlardan 

üzerinde antik, tarihi, nadir ve yazma eser zimmeti bulunan personele eser zimmet tazminatı 

olarak aylık 500 TL ilave ücret ödenir, ayrıca eser zimmeti, kayıp ve tahribi için kıymetli 

eser sigortası yapılır. 

 

Ek-8.Maddeye göre görev yapan sözleşmeli personel (1 yıldan az çalışan) 

Bu hizmet kolunda bulunan sanat kurumlarında misafir sanatçı ve ssp'li olarak çalışmakta iken 

703 KHK ve 54 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 4B (Ek-8) sözleşmeliler statüsünde 

istihdam edilen sanatçıların sözleşmeleri yıllık yapılarak, maaşları peşin ödenir, kıdem 

tazminatı ve ikramiyeleri de  657 sayılı kanunun ek geçici 16.maddesi kapsamındaki 

sanatçılara uygulanan aynı usul ve esaslara göre ödenir.  

Büyükşehirler de Görev Yapan Kamu Görevlilerine İlave Ödeme 

Bu hizmet kolunda Büyükşehirlerde görev yapan personele yaşam şartlarının (ulaşım, kira, 

yemek ve eğitim…) zorlukları dikkate alınarak aylık 500 TL ilave ek ödeme yapılır. 

Sanat kurumlarında görev yapan atölye şeflerinin durumu 

Bu hizmet kolu kapsamında bulunan sanat kurumları (Devlet Opera Balesi ile Devlet Tiyatroları 

genel müdürlükleri) nda atölye şefi olarak filen görev yapan personele Atölye Şefi kadrosu 

verilir,  on yıldan fazla bu görevi yürütenlere baş şef unvanı verilir, özlük ve mali hakları 

buna göre ödenir. 

 

Tazminat Ödemesi  

375 sayılık Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (III) sayılı cetvelde yer alan ve on yılını 

dolduran uzmanlar “baş uzman” unvanını kullanır. Söz konusu cetvelde yer alan tazminat 

göstergesi on ile yirmi yıl hizmeti olanlara %20, yirmi yıl üzerinde hizmeti olanlara ise %30 

oranında artış yapılarak uygulanır. 

 

Denetim Tazminatı Ödemesi  

Bu hizmet kolunda görev yapan kamu görevlilerinden; tarihi eser, telif hakları, turizm belgeli 

tesisler ile diğer tesislerde yapılan denetimlere fiilen katılanların ek ödemeleri her ay 50 

puan ilave edilerek ödenir.  

 

 

 

 



 

Dösimm Personelinin Durumu 

(1) Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM kadrosundaki 632 sayılı KHK ile sözleşmeli iken 

memur kadrolarına alınan personel aynı unvanlarıyla bakanlık merkez kadrolarına 

aktarılır. 
(2) Koro ve Topluluklarda sözleşmeli sanatçı olarak görev yapmakta iken 632 sayılı KHK 

ile memur kadrolarına atanan DÖSİMM personeline pozisyonlarına uygun sanatçı 

kadrosu verilir. 

 

 

 

B- 5. DÖNEM HAKEM KURULU KARARI ÜZERİNDEN DEĞİŞİKLİK 

YAPILAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ 

 

 

Fazla Çalışma Ücreti 

Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personel ile aynı yerde 

fiili çalışan diğer personele hizmetin gereği olarak yapılan işler için saat 24:00’ten sonra 

yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim 

bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin yedi katı tutarında fazla çalışma ücreti 

ödenir. 
 

ESKİ HALİ Sözleşmeli sanatçılara fazla çalışma ücreti  KGHK 

Madde 1- (1) Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kuramlarında çalışan ve 657 sayılı Kanunun ek geçici 16 ncı 

maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personele, hizmetin gereği olarak belirli bir sürede bitirilmesi gereken 

zorunlu ve istisnai işler için saat 24:00'dan sonra yaptırılan fiili fazla çalışmalar karşılığında ayda 50 saati 

geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla 
çalışma ücreti ödenir. 

 

Kıyafet Yardımı 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel 

Müdürlüğüne bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ile aynı konumundaki 

sahne üstünde ve ardında görev yapan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında 

giyilmesi gereken ve kurumlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül ayında ayni olarak 

verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve 

nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili 

kurumlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir. 
 

ESKİ HALİ  Kıyafet yardımı  KGHK 

Madde 2- (1) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü orkestra sanatçıları ile Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne 

bağlı orkestra, koro ve topluluklarda çalışan sanatçılar ile aynı konumdaki sahne üstünde görev yapan personele, 
hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken ve kuramlarınca belirlenen özel kıyafet her yıl Eylül 

ayında ayni olarak verilir. Verilecek özel kıyafetin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve 

nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumlar ile bu 

hizmet kolunda yetkili sendika tarafından belirlenir. 

 

Enformasyon Memuru 

(1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memuru" kadro unvanı 

"Turizm araştırmacısı" olarak uygulanır.  

(2) THS’na dahil edilmesi ile ilgili kadro değişikliği için gerekli çalışmalar; ilgili kurum ve  

yetkili sendikaca yapılacak ortak çalışmalarla neticelendirilir.  

 



 

 
ESKİ HALİ  Enformasyon memuru KGHK 

Madde 3- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin Kültür 
ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "Enformasyon memuru" kadro unvanı "Turizm araştırmacısı" 

olarak uygulanır. 

 

Turizm Araştırmacılarının Tazminatı 

(1)17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli II sayılı “Özel Hizmet 

Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün 14 ve 15 inci 

gruplarında “Mütercim”ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri dikkate alınmak 

suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından  (B) düzeyinde başarılı olan Turizm 

Araştırmacıları için de uygulanır. 

(2)- 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellere göre turizm 

araştırmacılarından 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla 

yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 25, diğerlerine ise 35 puan ilave edilir. 

 
ESKİ HALİ  Turizm araştırmacılarının özel hizmet tazminatı -1 KGHK 

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 sayılı Cetvelin "(A) Üst Yönetim ve Genel İdare 
Hizmetleri" bölümünün 14 ve 15 inci gruplarında "Mütercim'ler için belirlenmiş olan tazminat oranları, dereceleri 

dikkate alınmak suretiyle yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavından (B) düzeyinde başarılı olan Turizm 

Araştırmacıları için de uygulanır. 

 

ESKİ HALİ  Turizm araştırmacılarına tazminat -2 KGHK 

Madde 7- (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 turizm 

araştırmacılarından 5 inci madde hükümlerinden yararlananlara dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları 

tazminat oranlarına 15, diğerlerine ise 25 puan ilave edilir. 

 

 

Diğer Kamu Görevlilerine Fazla Çalışma Ücreti 

Bu hizmet kolu kapsamındaki sanat kurumlarında çalışan ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun ek geçici 16 ncı maddesi kapsamında bulunan sözleşmeli personel ile birlikte 

zorunlu olarak aynı yerde ve aynı saatlerde çalışan diğer kamu görevlilerine, fiilen yaptıkları 

fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe 

kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin yedi katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. 

 
ESKİ HALİ  Diğer kamu görevlilerine fazla çalışma ücreti KGHK 

Madde 8- (1) 1 inci madde kapsamında yer alan sözleşmeli personel ile birlikte zorunlu olarak aynı yerde ve aynı 

saatlerde çalışan memur ve diğer sözleşmeli personele fiilen yaptıkları fazla çalışmaları karşılığında ayda 50 saati 

geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma ücretinin üç katı tutarında fazla 

çalışma ücreti ödenir. 

 

Koruyucu Gıda Yardımı 

Bu hizmet kolunda yer alan restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri 

ve laboratuvarlar, kitap şifahaneleri, arşiv ve dosya büroları ile zehirli, gazlı ve radyasyonlu 

ortamlarda bilfiil çalışan personele, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 

ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum ve kuruluşlarca tespit 

edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak 

verilecek. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul 

ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte 

belirlenir ve bir örneği belirlemeyi müteakip bir ay içinde Maliye Bakanlığına gönderilir.  



 

 
ESKİ HALİ Koruyucu gıda yardımı KGHK 

Madde 9- (1) Bu hizmet kolunda yer alan restorasyon ve konservasyon müdürlükleri, sanat teknik atölyeleri ve 
laboratuvarlarda zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda bilfiil çalışan personele Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bu hizmet kolunda yetkili sendikanın görüşleri dikkate alınarak kurum 

ve kuruluşlarca tespit edilen koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak 

verilir. Gıda yardımının cinsi, miktarı ve hangi görevleri yürütenlere verileceğine ilişkin usul ve esaslar ilgili 

kurum ve kuruluşlar ile bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir ve bir örneği belirlemeyi 

müteakip bir ay içinde Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 

 

Sözleşmeli Personel 

Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) 

fıkrası kapsamında yer alan sözleşmeli personele her ay 500 TL ilave ücret ödenir. 

 
ESKİ HALİ  Bazı sözleşmeli personele ilave ücret KGHK 

Madde 10- (1) Luthiye ve notist unvanlı sözleşmeli personele, 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Kanunun 5 inci 

maddesinin (C) fıkrası ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında yer 

alan sözleşmeli personele her ay 95 TL ilave ücret ödenir. 

 

Fazla Çalışma Ücreti 

Bu hizmet kolu kapsamına giren kurumlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma 

büroları ve kültür merkezleri ile diğer birimlerde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal 

Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve 

günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla çalışma yapan (sözleşmeli 

personel dahil) personele, ayda 100 saati geçmemek üzere yılı merkezî yönetim bütçe 

kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin yedi katı fazla çalışma ücreti ödenir.  

 
ESKİ HALİ Fazla çalışma ücreti KGHK 

Madde 12- (1) Bu hizmet kolu kapsamına giren kurumlara bağlı kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları 

ve kültür merkezlerinde 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 

inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günler ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere fiilen fazla 

çalışma yapan personele, ayda 50 ve yılda 350 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda 

belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir. 

 

Ek Özel Hizmet Tazminatı (Arazi Tazminatı) 

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı ile sanat tarihçi unvanlı 

kadrolarda bulunanlar ve teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar 

ile aynı görevleri ifa eden pozisyonlardaki sözleşmeli diğer teknik personele, 17/4/2006 tarihli 

ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına 

Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" 

bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı esas 

ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. 
 

ESKİ HALİ  Ek özel hizmet tazminatı KGHK 

Madde 14- (1) Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında müze araştırmacısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 

ile teknik hizmetler sınıfına dahil uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar, 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara 
ekli (11) sayılı Cetvelin "(E) Teknik Hizmetler" bölümünün 6 ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel 

hizmet tazminatından aynı esas ve usuller çerçevesinde yararlandırılır. 

 

 

 



 

C- 5. DÖNEM HAKEM KURULU KARARI ÜZERİNDEN DEĞİŞİKLİK 

YAPILMAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ 

Harcırah 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (c) fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanlığı 

Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Tarihi Türk Müziği topluluğu, 

Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama 

Topluluğu, Devlet Türk Müziği Topluluğu, Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Devlet Türk 

Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ile yeni kurulacak koro ve topluluk sanatçıları ve diğer 

görevlileri hakkında da uygulanır.  

Restoratör Kadro Unvanı 

Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan “Restoratör” kadro unvanı “Restoratör ve 

Konservatör”  (Tarihi eser tamir ve koruma uzmanı) olarak değiştirilmiştir. 

Restoratör kadro unvanı KGHK 

Madde 13- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki Cetvellerin 

Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bölümünde yer alan "restoratör" kadro unvanı "restoratör ve konservatör" 

olarak uygulanır ve bunlara restoratör için öngörülen mali haklar ödenir. 

 

 

 


