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Konu:  
 

 
 
 

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA 
 
 
 

İlgi: 10/2/2012 tarihli ve B.02.1.DPB.0.12.00.647.02/2983 sayılı yazı. 
 
İlgi yazıda; kamu görevlilerinin kendi tercihi veya takdiri olmayan ve idarenin 

tasarrufuna bağlı olmaksızın mevzuat gereği yürütülmesi zorunlu olan görevler karşılığında 
yararlandığı huzur hakkı ödemelerinin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci 
maddesi ile buna istinaden yayımlanan (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel 
Tebliği kapsamı dışında tutulması gerektiği belirtilerek, konu hakkında görüş istenilmektedir. 

Bilindiği üzere, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin 
Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 666 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (s) fıkrası ile değiştirilen ve 15/1/2012 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 12 nci maddesinde; 

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, 
denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile 
benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu 
görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak 
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  

hükmü yer almaktadır. 
Anılan maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla 

Bakanlığımızca hazırlanan ve 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
(162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde;  

“...... 
1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, 

denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile 
benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında 
herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren 
bu görevlerden sadece biri için ücret ödenecektir. 

2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” ibaresinden, memur veya diğer kamu 
görevlilerinin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca 
belirtilen görevleri alabilecekleri, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmak üzere 
her statüdeki kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir. 

…………” 
denilmektedir. 
Bu çerçevede, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görev aldığı yönetim kurulu, 

denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu, komisyon, heyet, komite ve benzeri 
organlardaki üyeliklerinin uhdelerinde bulunan kamu görevinden kaynaklandığı kuşkusuzdur.  
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Dolayısıyla; bu görevlerin bir kısmı mevzuat gereği belirli görev ve pozisyonlarda 

bulunulmasından dolayı kamu personelinin zorunlu olarak üyeliğini gerektirse de, diğer bir 
kısmı ise idari takdire bağlı olarak yetkili mercilerce kamu personeli arasından yapılan 
görevlendirmeler şeklinde olsa da, nihayetinde memur ve diğer kamu görevlilerine verilen bu 
görevlerin tamamı uhdelerinde bulunan kamu görevi sıfatından kaynaklanmaktadır. Kaldı ki, 
memur ve diğer kamu görevlilerine ilgili mevzuatta öngörülmemiş olan görevlerin 
verilmesine de imkan bulunmamaktadır. 

Ayrıca, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinde söz konusu 
görevlerden kamu görevlilerinin kendi tercihi veya takdiri olmayan ve idarenin tasarrufuna 
bağlı olmaksızın mevzuat gereği yürütülmesi zorunlu olan görevler karşılığında yararlandığı 
huzur hakkı ödemelerinin hariç tutulduğuna ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.     

Buna göre, idarenin tasarrufuna bağlı olmaksızın mevzuat gereği yürütülmesi zorunlu 
olan görevler de 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi ile buna 
istinaden yayımlanan (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği kapsamında 
değerlendirilmektedir. 

Bu itibarla; kamu görevlilerinin kendi tercihi veya takdirinin olup olmadığına 
bakılmaksızın, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmak üzere her statüdeki kurum ve 
kuruluşun yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve 
komisyon, heyet ve komite ile benzeri organlarda aldıkları görevler karşılığında ilgili 
mevzuatında herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 
tarihinden itibaren bu görevlerden sadece biri için ücret ödenmesi gerekmektedir. 
 Bilgilerini rica ederim. 

 
 
      
 
Bakan a. 
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