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T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

  

   

Sayı   : 12202449/045.03/  

Konu : Arazi Tazminatı  

 

 

İSTANBUL VALİLİĞİNE 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)    

  

 

İlgi :  25/04/2014 tarihli ve 8197 sayılı yazı. 

 
  

           İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen mühendis unvanlı Mustafa Lütfi İLKBAHAR’ın 

Çevre Kanunu kapsamında denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için müdürlükçe onaylı olarak açık 

arazi denetimlerine çıkmasından dolayı ilgiliye arazi tazminatı ödenip ödenmeyeceği hususunda 

Başkanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

          657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4 üncü maddesinin (B) bendinde sözleşmeli 

personel; “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin 

hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere 

münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun 

teklifi üzerine Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar 

Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti 

görevlileridir.” şeklinde tanımlanmıştır. 

            Esas itibariyle, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen 

personele yapılacak ödemeler, 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

            Anılan Kararın 3 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasında, “Sözleşme ile çalıştırılacak personele 

sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda 

hüküm konulamaz.” hükmü ile, aynı Kararın 14 üncü maddesinde; “657 sayılı Kanunun değişik 4 

üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalıştırılacak sözleşmeli personelin (...) sayısı, unvanı, 

nitelikleri, sözleşme ücreti ve süreleri ilgili Bakanlığın önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının 

olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır….,” hükmü yer almaktadır. 

            Buna göre, 657 sayılı Kanunun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen 

personele sözleşme hükümleri dışında bir ücret ödenemeyeceği hizmet sözleşmelerinde yer alan 

hususlarla ilgili olarak gerekli düzenlemeyi Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine 

Maliye Bakanlığınca belirleneceği anlaşılmaktadır. 

            Öte yandan, Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca 

vize edilen hizmet sözleşmesinin 12 nci maddesinde sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 

6/6/1978 tarh ve 7/15754 sayılı Kararname hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 

            Bu kapsamda, sözleşmeli personele arazi tazminatı ödenebilmesi için yılı hizmet 

sözleşmelerinde hüküm bulunması ya da 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

14 üncü maddesi hükmünün verdiği yetki çerçevesince yılı içerisinde Maliye Bakanlığının uygun 

görüşü alınması gerekmektedir. 
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            Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, söz konusu ödemenin mühendis 

pozisyonunda istihdam edilen personele her yıl yenilenerek Maliye Bakanlığınca vize edilen 

sözleşme ve eki ücret skalalarında ödemeye ilişkin düzenlemenin yer alması şartıyla, baraj ve 

arazide fiilen çalışmaları karşılığında belirlenen oran kadar artırımlı ücret ödenmesinin mümkün 

bulunduğu değerlendirilmektedir.. 

           Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 
 

Sadi KIZIK 

Bakan a. 

Strateji Geliştirme Başkanı V. 
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