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İlgi : a) 04/07/2013 tarihli ve 86712779-903/6657 sayılı yazı.
b) 27.12.2013 tarihli ve 86712779-900/ 13874 sayılı genelge.
14 Ağustos 2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline
ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan
2.Dönem Toplu Sözleşmenin,"Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla Belirlenmiş Olan
Personel" başlıklı 6 ncı maddesinde; "(1) 21/10/2011 tarihli ve T-20 sayılı Yüksek Planlama
Kurulu Kararı; 1,2,6 ve 8 inci maddelerin kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında
399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda çalışan
sözleşmeli personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan
kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarında (haklarında özelleştirme kararı alınanlar
dahil) çalışan sözleşmeli personele ilişkin hükümleri ile sınırlı olmak ve yukarıda sayılan
maddelerin farklı olarak uygulanmasaına ilişkin aşağıda belirtilen hükümler saklı kalmak
kaydıyla, 2014 ve 2015 yıllarında aynı şekilde uygulanmaya devam olunur.
(2) Söz konusu Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilen grupların
31/12/2013 tarihi itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücret tutarları ile bu gruplara göre
temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibariyle geçerli olan temel ücret tutarları;
1/1/2014-31/12/2014 dönemi için 160 TL artırılmıştır. 2015 yılının birinci ve ikinci altı aylık
dönemleri için kamu görevlilerinin mali haklarında yapılacak artış oranında artırılır."
5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "(4) Maliye Bakanlığı, 7 nci maddede öngörülen hallerin
gerçekleşm e s i d u r u m u n d a b i r i n c i , i k i n c i , ü ç ü n c ü fıkralarda bellirlenmiş olan
katsayıları,sözleşme ücreti artış aranlarını ve ücret tavanlarını, anılan fıkralarda belirlenmiş
olan artı ş oranı ile 7 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde
yeniden belirler ve duyurur."
Hükümleri yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün Mali ve Sosyal Haklara İlişkin
03.01.2014 tarihli ve 54 sayılı genelgenin 1/b maddesi ile 01.01.2014-31.12.2014 döneminde
geçerli olmak üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi
uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 4.214,74 TL'ye yükseltilmiştir.
1/g maddesinde, "21.10.2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli
(Ek-1)'de gösterilen grupların 31.12.2013 tarihi itibariyle en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile
bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibariyle geçerli olan temel ücretleri %
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0,27 oranında artırılacak ve bu artış sonucu oluşan temel ücretlere 160 TL ilave edilecektir."
2/a maddesinde ise "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvellerde yer
alıp, mali hakları anılan cetveller esas alınarak ödenenlerin mali haklarının hesaplanmasında ve
ödenmesinde, söz konusu cetvellerdeki "ücret göstergesi" rakamlarına "2.280" rakamı eklenecektir."
denilmektedir.
Buna göre;
1- 399 sayılı KHK eki II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin ücretleri 01.01.2014 tarihinden
itibaren ekte gönderilen skalaya göre ödenecektir.
2- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II ve III sayılı Cetvelde yer alan ücret göstergesi
rakamlarına "2.280" rakamı eklenerek memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar
üzerinden ödeme yapılacaktır.
3- 01.01.2014-14.01.2014 tarihlerine ait 14 günlük fark aylıklarla beraber ödenecektir.
Bilginizi ve gereğini rica ederiz.

Erdal ÖRGEN
Daire Başkanı

Özay ATBAŞ
Genel Müdür Yardımcısı

EK :
Ek-1 : Ücret Skalası
DAĞITIM:
4 Nolu Plan (Ek Konuldu)
.
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