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İlgi: 31.01.2023 tarihli ve 52749368-929.01.01-E.119408 sayılı yazı. 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri Sınıfı 3. Sınıf Emniyet Müdürü 

kadrosunda görev yapmakta iken kendi istekleriyle emekliye ayrılan ve İdarenize açıktan ataması 

yapılan daire başkanı ve şube müdürü kadrolarında görev yapan personelin emekliliklerine esas ek 

göstergelerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, “… 

B) 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 Cumhurbaşkanı yetkilidir. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 

657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak 

üzere değiştirilmiştir. Bu minvalde Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin ek gösterge 

rakamları tekrar belirlenmiştir. Bu kapsamda " Kadroları bu sınıfa dahil olup da Emniyet Müdürü 

sıfatını kazanmış olanlar ile emniyet amirleri"nin ek göstergeleri 1-4 derece aralığında yeniden 

belirlenmiştir. 

Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü 

maddesinde, “… 

Bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup 

bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar 

ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı 

Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. Bu fıkra kapsamına girenlerden 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 10 uncu maddesi kapsamında bulunanların emekli kesenekleri ile kurum 

karşılıklarının hesabında, işgal ettikleri kadrolar için ilgili mevzuatında belirlenen unsurlar esas alınır. 

Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, artırılması, azaltılması, kesilmesi, 

yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya ve borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar 

ile emeklilik ikramiyeleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı 

Kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı Kanun 

hükümleri ayrıca dikkate alınır. Ancak, Polis Akademisinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin yetim 

aylıkları bu öğrenimleri süresince kesilmeksizin ödenmeye devam edilir. 

… 
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5434 sayılı Kanuna göre ödenen aylıklar ile bu madde kapsamında bağlanacak aylıklar, memur 

maaş katsayılarındaki artışlara göre yükseltilir. Ayrıca 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

sonra barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlar ile aynı rütbe, kadro ve sair kanunlarda yapılacak 

değişiklikler sonucunda aylık tutarlarında meydana gelecek yükselmeler, aynı rütbe, kadro unvanı ve 

dereceden bağlanmış bulunan emeklilik, malullük ve vazife malullük aylıkları ile dul ve yetim aylıkları 

hakkında da uygulanır. 

..." hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 67 nci 

maddesinde, “Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları kadro, görev veya aylık almış oldukları 

dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek 

göstergesi olmayan bir kadro, görev veya dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış 

oldukları ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge 

rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi 

suretiyle emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 

12 nci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya seçildikleri 

kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha düşük bir kadro, görev 

ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 

…” hükmü yer almaktadır. 

5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak kesenek ve karşılık tutarları hesaplananlar daha 

önceden yararlanmış olduğu ek gösterge rakamı ile halen bulundukları kadro, görev veya aylık almış 

oldukları derecelere ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan kaynaklanan kesenek ve karşılık 

tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi ve ilgililerden tahsil edilmesi suretiyle emeklilik açısından 

yüksek olan ek göstergeden yararlanabilmektedirler. 5434 sayılı Kanunun ek 67 nci maddesinde yer 

alan kesenek ve karşılık farkının ilgililerin aylıklarından kesilmesi zorunlu olup ilgililerin bu 

maddeden yararlandırılma veya yararlandırılmama hususundaki talepleri aranmamaktadır. 

Bu itibarla, Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Hizmetleri Sınıfı 3. Sınıf Emniyet Müdürü 

kadrosunda görev yapmakta iken emekliliğe ayrılan ve tekrar Genel Müdürlüğünüz emrine ataması 

yapılan personelin kazanılmış hak aylık derecelerinin 1. derece olması halinde 4800 ek gösterge 

rakamından yararlanabileceği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                           ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


