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NOT: Daire başkanı kadrosundan uzman kadrosuna atananların ek göstergesi hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5726043                        14/03/2023 

Konu: Daire Başkanı Kadrosundan Uzman 

Kadrosuna Atananların Ek Göstergesi 

 

……….. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 01.02.2023 tarihli ve 34808595-900-242705 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınızda 6 aydan fazla daire başkanı kadrosunda olup daha sonra uzman kadrosuna 

atanan personelin ek gösterge, görev ve makam tazminatından yararlanıp yararlanamayacağı hususuna 

ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 22 nci maddesinde, “…Genel 

sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından atanır. Genel 

sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel 

sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire 

başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek 

gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci 

maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar...” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 

43 üncü maddesinde, “… 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve üyelikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve 

Üyelikleri, Müşavir ve 1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda 

bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır. 

…” hükmü, 

Ek 26 ncı maddesinde, “Bu Kanuna ekli IV sayılı cetvelde unvanları yazılı görevlerde 

bulunanlara hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile 

çarpımı sonucu bulunan miktarda makam tazminatı ödenir. Makam tazminatı damga vergisi hariç 

herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. Bu tazminattan 

yararlananlara ayrıca yüksek hakimlik tazminatı ödenmez. 

b) Bu görevlerde makam tazminatını almaya müstehak oldukları tarihten itibaren toplam iki yıl 

süre ile çalıştıktan sonra emekliye ayrılanlara yukarıdaki fıkraya göre bulunacak miktarın tamamı (926 

sayılı Kanuna tabi profesörlere yarısı) hayatta bulundukları sürece her ay T.C. Emekli Sandığınca 

ödenir. T.C. Emekli Sandığı bu ödemeleri üç aylık devreler halinde faturası karşılığında Hazine'den 

tahsil eder. 

926 sayılı Kanuna tabi bulunan profesörlere bu maddenin (a) ve (b) fıkralarına göre ödenecek 

tazminatın, rütbelerinin karşılığı makam tazminatından az olması halinde, rütbelerinin karşılığı makam 

tazminatı ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr Kanuna ekli VI Sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 7 nci sırasında, “Birinci dereceli 

kadroya atanmış olmak şartıyla; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık, Kurum Başkanlığı ve Müstakil 

Genel Müdürlüklerin merkez teşkilatı Daire Başkanı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 

Başkanlığı Daire Başkanı…” hükmü ile 10 uncu sırasında ise, “a) 5, 6 ve 7 nci sıralar ile 8 inci sıranın 

(a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı kadro ve görevlerde fiilen altı ay çalıştıktan sonra bu Kanunun 43 üncü 

maddesinin ‘B’ bendinin üçüncü paragrafında belirtilen kadro ve görevlere atananlar” hükmüne yer 

verilmiştir. 
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Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1/C maddesinde, “(A) bendi kapsamına 

giren ve temsil tazminatı almayan personelden, 

1-7.000’den daha düşük göstergeler üzerinden makam veya yüksek hakimlik tazminatı 

öngörülen kadrolara atanmış olanlara, 15.000 gösterge rakamını geçmemek üzere Cumhurbaşkanınca 

tespit edilecek gösterge rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda 

bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir. 

… 

3- (1) numaralı alt bende göre ödenecek görev tazminatının uygulanmasına ilişkin esas ve 

usulleri tespit etmeye çalışanlar ve emekliler için gösterge rakamları belirlemeye Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. 

4 - Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve bu tazminata 

hak kazanmada ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 

Görev tazminatına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği 12/5/2008 tarihli ve 2008/13694 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı eki Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kararın 1 inci maddesinde, “(1) 

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta 

olan personelden; bu kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, 

almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamı; 

6.000 olanlara 9.000, 

5.500 - 4.500 olanlara 7.000, 

4.000 ve daha az olanlara 6.000, 

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına ilave edilmesi 

suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı 

sonucunda bulunacak miktarda görev tazminatı ödenir.” hükmü yer almaktadır. 

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 bakanlık  daire başkanlarının ek gösterge rakamları 4200 olarak yeniden 

belirlenmiştir. 

Bu itibarla, Başkanlığınızda en az 6 ay süre ile daire başkanı kadrosunda görev yapmakta iken 

uzman kadrosuna atanan personelin 4200 ek gösterge rakamı ile makam ve görev tazminatından 

yararlandırılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                          ………….. 

                Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


