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İlgi: 04.10.2022 tarihli ve 24432702-620490 sayılı yazınız. 
 

Belediyenizde genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1. hukuk müşavirinin 

yararlanacağı ek gösterge uygulamasına ilişkin görüş talep edilen ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde, "Bu Kanuna 

tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde 

tespit edilir: 

… 

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…" hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr maddede ek göstergenin memurun yer aldığı sınıf ve görevlerde bulunduğu sürece 

ödeneceği ifade edilmiş olup, ek göstergenin kadroya bağlı olduğu belirtilmiştir. 

657 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelin I-Genel İdare Hizmetleri Sınıfı bölümünün (f) 

bendinde, "Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri" kadrosunun ek göstergesi 4800, II sayılı Cetvelin 3 

üncü sırasındaki Mahalli İdareler ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlar bölümünde, "Büyükşehir Belediye 

Genel Sekreter Yardımcısı" kadrosunun ek göstergesi 3600 ve II sayılı Cetvelin 6- Mahalli İdareler ile 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar bölümünde, "Daire Başkanı" ve "Büyükşehir Belediye ile bağlı 

kuruluşlarındaki I. Hukuk Müşaviri" kadrolarının ek göstergesi 3000 olarak düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 22 nci maddesinin ikinci 

fıkrasında, "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." denilmek suretiyle büyükşehir belediyelerinde görevli genel sekreter, genel 

sekreter yardımcısının ek göstergeleri sırasıyla bakanlık genel müdürü, bakanlık müstakil daire 

başkanına; 1.hukuk müşaviri ve daire başkanının ek göstergeleri ise bakanlık daire başkanına 

eşitlenmiştir. 

Bu itibarla; 5216 sayılı Kanunun mezkûr 22 nci maddesi hükmü uyarınca büyükşehir 

belediyelerinde genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, daire başkanı ve 1. hukuk müşaviri olarak 

görev yapan personelin yukarıda zikredilen bakanlık emsallerine karşılık gelmek üzere ek gösterge 

ödemesinden yararlandırılmasına devam edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim. 
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