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……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 03.08.2022 tarihli ve 62706774-903.03.02.01-3239 sayılı yazı. 

 

Başkanlığınızda belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken görevden 

alınarak uzman kadrosuna ataması yapılan bir personelin emekliliğine esas ek gösterge 

rakamına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, "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. 

... 

(Değişik: 23/2/1995 - KHK-547/7 md.) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan 

ve Üyelikleri, Milli 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 yer almaktadır. 

Diğer taraftan, mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 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...." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, belediye başkan yardımcısı olarak görev yapmakta iken görevden alınarak 

uzman kadrosuna ataması yapılan ilgilinin emekli keseneğine esas ek gösterge rakamının 3000 

olması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

       ….……… 

                    Bakan a. 

        Yerel Yönetimler Genel Müdürü V. 

 

 

 


