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Not: İtfaiye müdür yardımcısı kadrosunda görev yapanların yararlandırılacağı ek göstergeler 

hakkında 

 

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5138176       01/12/2022 

Konu: İtfaiye Müdür Yardımcısı Kadrosunda 

Görev Yapanların Yararlandırılacağı Ek 

Göstergeler 

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

 

İlgi: ………..  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 15.11.2022 tarihli ve E-

29648304-622.02-5023983 sayılı yazısı. 

 

Başkanlığınızda 1. derece itfaiye müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin 3600 ek 

gösterge rakamından yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 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. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 1/7/2022 tarihli ve 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi 

ile 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri 15/1/2023 tarihinden geçerli olmak 

üzere değiştirilmiştir. 

Buna göre Ek Gösterge Cetvelinin I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI Bölümünün (ı) 

bendinde, “Bölge müdür yardımcısı, il müdür yardımcısı, ilçe müdürü, daire başkan yardımcısı, başkan 

yardımcısı, şube müdürü, sayman, şube müdür yardımcısı, müdür yardımcısı, sayman yardımcısı, 

hazine sayman yardımcısı, yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, merkez sekreteri, kurum sekreteri, 

birlik sekreteri, savunma sekreteri, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, sivil savunma uzmanı 

kadrolarında bulunanlar, diğer müdür ve başkan unvanlı kadrolar ile bunların yardımcıları, (II) sayılı 

Cetvelde sayılan unvanların birinci derece dışındaki kadrolarında bulunanlar”dan 1 inci derece 

kadrolarda bulunanların ek gösterge rakamları 3600 olarak yeniden belirlenmiştir. 

Bu itibarla, Başkanlığınızda 1. derece itfaiye müdür yardımcısı olarak görev yapan personelin 

15/1/2023 tarihinden itibaren 3600 ek gösterge rakamından yararlandırılması gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                          ………….. 

                   Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 


