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NOT: Mühendis kariyerine sahip olan personelin belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev 

yapması halinde kazanılmış hak aylık derecesi hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5672529                                      04/02/2023 

Konu: Kariyere Göre Ek Gösterge Uygulaması 

 

.……………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: …………… Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 24.01.2023 tarihli ve E-

42233929-000-5605917 sayılı yazısı. 

 

Başkanlığınızda belediye başkan yardımcısı kadrosunda görev yapmakta olan personelin 

mühendis kariyerine sahip olduğu ve kazanılmış hak aylık derecesinin 3 olduğundan bahisle ilgiliye 

ödenecek ek gösterge rakamına 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. 

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 

…” hükmü, 

68 inci maddesinde, "... 

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer 

haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe 

ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine 

esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka 

görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz. 

..." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 148 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise konuya ilişkin, “657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi ikinci paragrafında yer alan; "Anılan hükmün 

uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki 

görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. 

Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden 

yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır."  şeklinde açıklama yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile atama yoluyla kariyer sınıfının dışında bir sınıfta çalışmak durumunda 

kalanların, kariyer sınıfta kazanılmış hak aylıklarına göre alacakları ek göstergeden düşük olmamak 

üzere ek göstergeden yararlandırılarak mağdur edilmemeleri amaçlanmıştır.  

Bu itibarla, 657 sayılı Kanunun eki Hizmet Sınıfları İtibariyle Unvan veya Aylık Alınan 

Derecelere Göre Ek Göstergelerin düzenlendiği 1 Sayılı Cetvelde 3. derece mühendis kadrosunun ek 

göstergesi 2800, 1. derece belediye başkan yardımcısı kadrosunun ek göstergesi ise 3600 olarak 

belirlenmiştir. Bu minvalde ilgilinin öncelikle 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması, ilgilinin 
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kazanılmış hak aylık derecesinin 1 inci dereceye ulaşması halinde ise 1. derece mühendis kadroları 

için öngörülen 4200 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerekmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

. 

                          ………….. 

                   Bakan a. 

                         Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


