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Gelir İdaresi Başkanlığı emrinde gelir uzmanı kadrosunda görev yapmakta iken Genel 

Müdürlüğünüz emrinde münhal bulunan uzman kadrosuna naklen ataması yapılan personelin 

ek ödeme oranına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinde, 

“Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel 

Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) 

sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli 

subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman 

jandarma ve uzman erbaşlara, mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil 

almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve 

görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet 

memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev 

unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme 

yapılır. 

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin 

hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir 

vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner 

sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin 

hesabında dikkate alınmaz. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr KHK eki (I) sayılı Cetvelin “A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununa Göre Alanlar” bölümünün “1-Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan 

personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri 

sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro 

unvanları bu bölümde yer alan personel” kısmının; 

(j) sırasında, "Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra 

teşkilatları ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanlıklarında, 

yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe 

uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir 

yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu 

kadrolara atananlar dahil) atananlar ile büyükşehir belediyeleri hesap işleri murakıpları ve 

belediye iktisat müfettişlerinden" 1-2 dereceden aylık alanlara % 140, 3-4 dereceden aylık 

alanlara % 135, diğer derecelerden aylık alanlara % 130 oranında ek ödeme verileceği 

düzenlenmiştir. 



(k) sırasında ise, “Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, 

muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, sıhhi malzeme 

saymanı, malzeme saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı, APK uzmanı, talim ve 

terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman 

unvanlı kadrolarda bulunanlar”ın ek ödeme oranları düzenlenmiş olup uzman unvanlı 

kadrolarda görev yapanların ek ödeme oranı belirlenmiştir. 

Bu itibarla, ek ödeme oranının belirlenmesinde halen bulunulan “kadro ve görev 

unvanları” esas alındığından Genel Müdürlüğünüzde uzman kadrosunda görev yapan ilgiliye 

daha önce bulunduğu gelir uzmanı kadrosu esas alınarak ek ödeme yapılmasının hukuken 

mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

       ….……… 

                    Bakan a. 

        Yerel Yönetimler Genel Müdürü V. 

 

 

 

 


