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Emniyet Genel Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken 

Başkanlığınızda münhal bulunan 5. dereceli zabıta memuru kadrosuna ataması yapılan bir 

personelin ek göstergesine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde, “…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 yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 148 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, “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. Ancak 

ilgililerin bu haktan yararlanması için kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının 

kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması gerekmektedir. 
Bu itibarla, ilgili personelin ilk atamasının 1-4 dereceli bir kadroya yapılmadığından 

dolayı polis memurları için öngörülen ek göstergeden yararlandırılmasının mümkün olmadığı 

değerlendirilmektedir. 
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