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Strateji Geliştirme Başkanlığı 

  

Konu  :Geçici personel ek ödeme. 

       

 

İlgi:02/07/2014 tarihli ve 12202449/045.03/2367 sayılı yazımız. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) bendine göre 

istihdam edilen personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine 

göre ek ödeme yapılıp yapılamayacağına ve idari yargı mercilerinde bu hususta 

Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan davaların uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımıza 

iletilen görüş taleplerine ilişkin olarak ilgi yazımız düzenlenerek uygulamanın nasıl 

yapılması gerektiği bildirilmiş olup, konu hakkında Bakanlığımıza tekrar görüş 

sorulmaksızın görüş yazısı çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

İlgi yazımızda; Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan mahkeme kararlarında verilen 

kararların yeterince açık olmaması veya icrasında tereddüt uyandırması halinde yukarıda 

belirtilen hükümler uyarınca ilgili mahkemesinden kararın açıklanmasının istenilmesi 

belirtilmiş ancak, ilgili mahkemelerce kararın uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamaların 

yapılmadığı bildirilmiştir. 

Aynı zamanda, geçici personel statüsünde istihdam edilen personele mahkeme 

kararları sonucuna göre ödenmesi gereken ek ödeme oranlarının ne olması gerektiği 

hususunda Maliye Bakanlığına görüş sorulmuş alınan cevap yazısında; “ Geçici personelin 

657 sayılı Kanuna tabi olmaması ve dolayısıyla ücretlerini anılan Kanuna göre almaması ve 

657 sayılı Kanunda öngörülen hizmet sınıfları ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

ekli cetveller kapsamına hiçbir şekilde girmemesi nedenleriyle belirlenememiştir.” 

açıklamalarına yer verilerek herhangi bir ek ödeme oranının belirlenemediği bildirilmiştir. 

Ancak, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, mahkeme kararlarının 

uygulama zorunluluğunun da olması nedeniyle, ek ödeme oranın 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvelde öngörülen en düşük ek ödeme oranının 

uygulanması suretiyle karar icaplarının yerine getirilmesinin yerinde olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Öte yandan, konuya ilişkin açılan ve açılacak olan davalarda tüm yargısal başvuru 

yollarının titizlikle takip edilmesi, söz konusu davalarda Bakanlığımız ile birlikte Maliye 

Bakanlığının da hasım gösterilmesi, Bakanlığımızca temyiz edilerek lehimize sonuçlanan 

davalara ilişkin, yapılan ödemelerin geri tahsil edilmesi için işlemlerin yürütülmesi,   

davalara ilişkin talep edilen bilgi ve belgelerin Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine 

iletilmesi, hususunda; 

Bilgilerinizi  arz ederim. 

                     

 

          Sadi KIZIK 

        Strateji Geliştirme Başkan V. 
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