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Not: Ayniyat saymanı kadrosunda bulunan personelin ek göstergesi hakkında   
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 
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Sayı: E-53773008-045.99-5397263                               29/12/2022 

Konu: Ayniyat Saymanı Ek Gösterge    

 

DAĞITIM YERLERİNE 

 

 

İlgi: …….. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 14.11.2022 tarihli ve E-

57663882-045.99-5015749 sayılı yazısı. 

 

…………. Belediye Başkanlığında ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan personele 

uygulanacak ek göstergeye ilişkin ilgi yazı ve ekleri  incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin B fıkrasında, "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. 

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas 

alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına 

atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili 

sınıf  veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde 

kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz..." hükmüne yer 

verilerek Devlet memurlarının maaşa esas ek göstergeleri 657 sayılı Kanuna ekli I ve II sayılı 

cetvellerde düzenlenmiş, I sayılı cetvelin "I Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (i) bendinde ise 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da I ve II sayılı cetvellerde kadro unvanlarına yer 

verilmeyen ve yükseköğrenim görmüş olan diğer personelin ise 1 inci derecede 2200 ek göstergeden 

yararlanacağı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesiyle "657 sayılı Kanuna 

ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetveller" 15/1/2023 tarihinden geçerli olacak şekilde değiştirilmiştir. 

Mezkûr Kanunla düzenlenen Genel İdare Hizmetleri sınıfına ait kadrolar tek tek sayılmış, bu sınıfa 

dahil olup kadro unvanları sayılmayanlardan yükseköğretim mezunu olanların 1-4 üncü derece 

aralığında 2800 ila 1400 aralığında ek gösterge rakamları belirlenmiştir. 

Öte yandan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:2005/2, 

K:2007/1 sayılı kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43 üncü maddesinde, ek 

göstergelerin bir takım görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak 

aylık ödemenin gösterge tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle 

bulunacak gösterge rakamı üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve 

bağlı, sunulan hizmetin ve yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki 

ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre değil, 

kadro unvanına bağlı olarak kullanılır. 

657 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinde ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme 

bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine 

atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği belirtilerek 147 
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nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı 

ifade ettiği şeklinde tanımlanmıştır. 

657 sayılı Kanunun 33 üncü ve 147 nci maddeleri gereğince mühendis kadrosuna atanmadan 

mühendisler için öngörülen ek göstergeden yararlanılamayacağı, bu düzenlemelerde görüldüğü üzere, 

bu Kanuna tabi kurumlarda görev yapan personelin ek göstergelerinin, kadro şartına bağlandığı, bu 

durumda ek göstergeden yararlanabilmek için salt unvana sahip olmanın yeterli olmadığı o unvana 

ilişkin görevde (kadroda) bulunmak gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla anılan hükümler dikkate alınmaksızın 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge 

cetveli tek dayanak alınmak suretiyle ek göstergenin unvana göre uygulanması gerektiği sonucuna 

varmak mümkün değildir. Kadro ve bunun karşılığı ödenen parayı ifade eden aylığın ve bunun bir 

parçasını oluşturan ek göstergenin, başka bir anlatımla memurun parasal haklarını düzenleyen 

kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması mümkün 

değildir. 

657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı 

cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin 

yanında 43 üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma 

koşulunun da) gözönünde bulundurulması gerekmektedir. 

Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek 

gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik 

olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate 

alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." denilmiştir. 

Bu itibarla, belediyede ayniyat saymanı kadrosunda görev yapan ve yükseköğretim gören 

personelin ek göstergesinin 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 

bölümünün (i) bendinin birinci sırasında kazanılmış hak aylık derecesine tekabül eden rakama göre 

belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                    ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

Dağıtım: 

Gereği:      Bilgi: 

…………Belediye Başkanlığına   ………..  VALİLİĞİNE  

(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 

Müdürlüğü) 


