
2018-2019 YILLARINI KAPSAYAN 4.DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE 

BAKANLIĞIMIZ PERSONELİNİ İLGİLENDİREN BAZI MADDELER: 

 

Şeflerin özel hizmet tazminatı 

Madde 32- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet 

Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) ve (III) sayılı Cetvelde 

şef kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat 

oranlarına 10 puan ilave edilir. 

- Şeflerin özel hizmet tazminatı 2016-2017 toplu sözleşmede 7 puan iken,  2018-2019 yılı 

sözleşmede 10 puana yükseltilmiştir. 

 

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma 

Madde 39- (1) Aile yardımından yararlanılabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen 

değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personele, ilgili mevzuatı uyarınca aile yardımı 

ödeneği verilmesi koşullarının mevcut olması ve 15.1.2018 tarihinden öncesine taşmaması 

kaydıyla, anılan bildirime dayanılarak aile yardımı ödeneğinden yararlanabileceği tarihten 

önceki üç aya kadar olan dönem için de aile yardımı ödenekleri verilir. 

 

Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme 

Madde 16- (1) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner 

hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı 

kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve 

kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun 

kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. 

 

AÇIKLAMA: 2018-2019 Yılları Kapsayan 4.Dönem Toplu Sözleşmenin 16’ncı 

maddesi ile getirilen ilave ödemelerde aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

• Bakanlığımız taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 4/A 

kapsamında memur ve 4/B kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapan veteriner, 

veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis 

unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri 

ve kimya mühendislerine, 

• 5996 sayılı Kanun kapsamında günde en az 5 saat süreyle fiilen yürüttükleri kontrol 

görevi karşılığında, 

• Her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu 

bulunacak tutarda ilave ödeme yapılması, 

• Söz konusu ilave ödemenin,  görevin yapılmasını takip eden aybaşında fiilen görev 

yaptığı gün sayısı üzerinden hesaplanması, 

• Harcama yetkilisinden, görevin 5996 sayılı Kanun kapsamında yapıldığına ilişkin 

onay alınması ve kontrol görevlisinin bu kapsamda görev yaptığı günleri gösterir puantajların 



düzenlenmesi, 

• Bu kapsamda yapılacak ödemelerde, harcama yetkililerince kontrol görevinin 

kapsamının belirlenmesinde 5996 sayılı Kanununun 3’üncü maddesinde yer alan tanımlar ile 

bu Kanun ve ilgili mevzuatın kontrole ilişkin hükümleri dikkate alınarak, kontrol görevinin 

yürütülmesi esnasında harcanan mesai, kurum içi veya kurum dışı ayrımı yapılmadan söz 

konusu ilave ödemenin ilgili personele ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 


