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Not: Mali hizmetler uzmanı iken mali hizmetler müdürü kadrosuna atanan personelin özel hizmet 

tazminatı hakkında  

T.C. 
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Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5186875       06/12/2022 

Konu:  Mali Hizmetler Uzmanı Olarak Görev 

Yapmakta İken Müdür Kadrosuna 

Atananların Özel Hizmet Tazminatı 

 

………. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: ………..  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 16.11.2022 tarihli ve E-

42257669-520-5031154 sayılı yazısı. 

 

Başkanlığınızda mali hizmetler uzmanı olarak görev yapan personelin önce belediye başkan 

yardımcısı bilahare mali hizmetler müdürü olarak atamasının yapıldığından bahisle, özel hizmet 

tazminatı oranının eski kadrosu üzerinden ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinde, “… 

Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, 

miktarları, ödeme usul ve esasları bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca 

katsayının Cumhurbaşkanınca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve 

Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulur. 

…” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Devlet Memurlarına Ödenecek 

Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararın 3 üncü maddesinde, “(1) a) I sayılı Cetvelin (A), (D), (E), (F), 

(G) ve (H) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (A), (B) ve (D) bölümlerinde yer alan 

özel hizmet tazminatının ödenmesinde; 

1) Kurumların 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli 

cetvellerinde yer alan kadro unvanları, 

2) Kamu iktisadi teşebbüslerinin 233 ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere göre 

tespit olunan kadro unvanları, 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentler dışında kalan çeşitli mevzuat hükümlerine göre verilmiş 

unvanlı ve unvansız kadrolarda, kadro veya görev unvanları, 

b) I sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) 

bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde, anılan bölümlerde ayrıca belirtilen 

istisnai durumlar hariç olmak üzere, personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, 

c) III sayılı Cetvelde yer alan diğer tazminatların ödenmesinde Cetveldeki düzenlemeler, 

esas alınır.” hükmü yer almaktadır. 

Mezkûr Esaslarda, mali hizmetler uzmanı olarak görev yapmakta iken müdür ve benzeri 

görevlere atananların eski kadrolarına ait özel hizmet tazminatının ödeneceğine ilişkin bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, ilgili personele halen görev yaptığı mali hizmetler müdürü kadrosu için öngörülen 

özel hizmet tazminatı üzerinden ödeme yapılması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                          ………….. 

                   Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


