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Konu : Ek Temininde Güçlük Zammı   Û O 2

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA
(Strateji Geliştirme Başkanlığı)

İlgi: l.4.20l4 tarihli ve 75833232-045.03/138 sayılı yazınız.

İlgi yazınızın incelenmesinden, yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere
ait kadrolarda bulunmakta iken 4046 sayılı Ozelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22
nci maddesine göre “araştırmacı” unvanlı kadrolara atanan personelin l7.4.2006 tarihli ve

2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına
Odenecek Zam ve Tazminatlara llişkin Karara ekli I sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler
Bölümü” nün Dip Not 3/a sırasında yer alan ek teminde güçlük zammından yararlanıp
yararlanamayacağı hususunda tereddüte düşüldüğü anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 27.2.20l4 tarihli ve 6525 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici ll inci maddesinin 3 üncü fıkrasında;

“Müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlerde bulunup; kamu kurum ve

kuruluşlarının yeniden teşkilatlanması veya kapatılması, özelleştirme uygulamaları
kapsamında ilgili kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliklerínin
sona ermesi, devredílmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması veya

tas?ye edilmesi nedenleriyle 657 sayılı Kanuna tabi
"

unvanlı kadrolara atanan

veya atanmış sayılanların, bu kadroda bulundukları sürece, anılan Kanunun 152 nci maddesi

uyarınca ödenmekte olan zam ve tazminatları ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödemelerinin belirlenmesinde, genel idare hizmetleri

sını?nda yer alan aynı dereceli “müdür _yardımcısı
“

kadro unvanı için öngörülmüş olan zam

ve tazminatlar ile ek ödeme oranları esas alınır. Bu ?kra hükümleri, 657 sayılı Kanunun 91

inci maddesinin ikinci ?krasında öngörülen fark tazminatı verilmek ve ek ödemeleri döner

sermaye bütçesinden ödenmek suretiyle 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 13
üncü maddesi kapsamında yer alan "Araştırmacı

“

kadrosunda bulunanlar hakkında da

uygulanır ve bunlara 209 sayılı Kanuna göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.
“

hükmüne yer verilmiştir.

17.4.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
ve 13.1.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesi ile 2014

yılında da uygulanmasına devam olunan Devlet Memurlarına Odenecek Zam ve Tazminatlara

llişkin Karara ekli I sayılı “İş güçlüğü, İş Riski, Teminde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı”
Cetvelinin “(B) Teknik Hizmetler Bölümü” nün Dip Not 3 üncü sırasında;
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“Bu bölümün 1, 2 ve 3 No 'lu sıra numaralarında sayılan kariyerler ile yüksek
tekniker, tekniker ve tütün eksperi kariyerlerini haiz olanlardan;

a) Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22,

24, 25, 26 ve 27/a, (F) Bölümünün 3, 4, 5, 6, 7, 9 ve (G) Bölümünün B/1, 2, 3, 4 üncü sıra

numaralarında yazılı olan görev unvanlarını işgal edenlere 1400 puan temininde güçlük
zammı

bölümlerindeki puanlarına ilave olarak ayrıca ödenebilir"

düzenlemesi yer almıştır.

Bu itibarla, müdür yardımcısı, eşiti veya daha üst idari görevlere ait kadrolarda

bulumnakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 inci maddesine istinaden “araştırmacı” unvanlı

kadrolara atananların 27.2.20l4 tarihinden itibaren daha önce bulundukları kadrolar veya

kariyerleri dikkate alınmaksızın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici ll inci

maddesi göz önüne alınarak “Genel Idare Hizmetleri Sınıfı” nda yer alan aynı dereceli “müdür

yardımcısı” kadro unvanı için öngörülen zam ve tazminatlardan yararlanabileceği,
2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına

Odenecek Zam ve Tazminatlara llişkin Karara ekli I sayılı Cetvelin “(B) Teknik Hizmetler

Bölümü” nün Dip Not 3/a sırasında yer alan ilave temininde güçlük zammından

yararlanmasının ise mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Bilgilerini arz ederim.
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