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T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

  

   

Sayı   : 12202449/045/  

Konu : Ek gösterge  

 

 

KÜTAHYA VALİLİĞİ 

(Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü)    

  

 

İlgi :  03/03/2014 tarihli ve 1497 sayılı yazı. 

 
  

          Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca Araştırmacı unvanı ile atanan ilgilinin şahsa 

bağlı haklarının sona erdiği tarihten sonra ek gösterge puanının kaç olacağı hususunda Bakanlığımız 

görüşü talep edilen ilgi yazı ve eki dilekçe incelenmiştir. 

       Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinde, “ 

Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet 

sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı 

cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer 

alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

      Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere 

esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. 

…,” hükmü yer almaktadır. 

         Anılan madde hükümlerine göre ödenen ek gösterge rakamları, memurların aylıklarının 

hesaplanmasında esas alınan itibari rakamlar olup, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan 

ek göstergeler kadroların esas alındığı hizmet sınıfları itibariyle unvan ve aylık alınan derecelere 

göre belirlenmiştir. 

    Bu çerçevede, memurlar işgal ettikleri ve atandıkları kadroların sağladığı ek gösterge 

rakamlarından yararlanabilmektedir. 

     Konuya ilişkin olarak, 25.03.2008 tarihli ve 26287 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

07/12/2007 tarihli ve E.2005/2, K.2007/1 Sayılı Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı da 

“…657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli ( I ) ve ( II ) sayılı 

cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin 

yanında 43 üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma 

koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 

        Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek 

gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik 

olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate 

alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.”  şeklinde 

açıklanarak hüküm verilmiştir. 

         Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Kanuna tabi personele bu 

Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde bulundukları sınıf ve görevleri itibariyle verilecek ek 

göstergeler belirtilmiş, olup, bu ek göstergelerin ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları 

sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiş, bunun 
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istisnaları maddenin diğer fıkralarında sayılmış bulunmaktadır. 

        Diğer taraftan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesinin 

altıncı fıkrasında, “ 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen 

kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin (bu Kanuna göre anonim şirket halinde 

birleştirilen kuruluşlardaki personel dâhil), Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki 

kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel 

hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve 

başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur ve şahsa bağlı 

haktan yararlanılan süreler 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci ve ek 73 üncü maddelerinde belirtilen 

sürelerin hesabında (daha önce nakledilenler dâhil) dikkate alınır. İlgililerin yeni kadrolarına 

atandıkları tarihten önce, eski kadroları için mevcut olan ve saklı haklar kapsamında bulunan 

gösterge, puan, oran ve katsayı artışları şahsa bağlı haklarda artış sayılır. Ancak eski kadro için bu 

tarihten sonra ihdas edilmiş hiçbir malî ve sosyal hak ve yardım ile sair ödemeler şahsa bağlı hak 

kapsamında değerlendirilmez. Atanılan kadrodaki derece yükselmeleri veya kademe ilerlemeleri, 

aylık gösterge ve ek gösterge dışındaki ödemelerde, şahsa bağlı olarak saklı tutulan hakların 

ödendiği eski kadronun derecelerinin yükseltilmesi veya kademelerinin ilerletilmesi sonucunu 

doğurmaz.” hükümleri yer almaktadır. 

       Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde, 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümleri uyarınca Araştırmacı 

unvanı ile atanan ilginin atanmadan önceki görevine ait aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet 

tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı ve görev tazminatına ilişkin haklarından, şahsa bağlı 

haklarının sona erdiği tarihten itibaren faydalanması mümkün bulunmamakta olup, ilgilinin 

Araştırmacı kadro unvanı için öngörülen ek gösterge puanından yararlanması gerektiği mütalaa 

edilmektedir. 

            Bilgilerinizi rica ederim. 

  

  

      

 

 
 

Sadi KIZIK 

Bakan a. 

Strateji Geliştirme Başkanı V. 
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