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İlgi: 23.09.2022 tarihli ve E-58421174-253-762/3254 sayılı yazı. 

 

Belediyenizde muhasebe yetkilisi sertifikası ile görev yapmakta olan muhasebeci kadro unvanlı 

personele sayman unvanlı kadrolar için öngörülen ek göstergenin ödenip ödenemeyeceğine ilişkin ilgi 

yazı incelenmiştir. 

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

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. 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. 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 tarihli ve E:2005/2, K:2007/1 sayılı 

kararında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43'üncü maddesinde, ek göstergelerin bir takım 

görevlerin önem ve niteliklerinden ötürü kabul edildiğini, memura yapılacak aylık ödemenin gösterge 

tablosundaki rakama bu ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle bulunacak gösterge rakamı 

üzerinden hesaplanacağını belirten hükümler, bunların kesinlikle göreve bağlı, sunulan hizmetin ve 

yapılan görevin karşılığı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu bağlamda ek gösterge, kadro görevini yürüten personele verilen önemin göstergesi, yetki 

ve sorumluluğunun karşılığıdır. Yetki ve sorumluluk ise, eğitim sonucu elde edilen unvana göre 

değil, kadro unvanına bağlı olarak kullanılır. 
Anılan Kanunun 33'üncü maddesinde ise, kadrosuz memur çalıştırılamayacağının hükme 

bağlandığı, ek göstergeden yararlanabilmek için cetvellerde karşılığı gösterilen kadroların birine 

atanmış ve bu görevi fiilen ifa ediyor olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerektiği, ayrıca 

147'nci maddesinde de aylığın hizmetlerin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen parayı 

ifade ettiği belirtilmiştir. 

657 sayılı Kanunun 33'üncü ve 147'nci maddeleri gereğince mühendis kadrosuna atanmadan 

mühendisler için öngörülen ek göstergeden yararlanılamayacağı, bu düzenlemelerde görüldüğü üzere, 

bu Kanuna tabi kurumlarda görev yapan personelin ek göstergelerinin, kadro şartına bağlandığı, bu 

durumda ek göstergeden yararlanabilmek için salt unvana sahip olmanın yeterli olmadığı o 

unvana ilişkin görevde (kadroda) bulunmak gerektiği anlaşılmaktadır. 
Bu itibarla anılan hükümler dikkate alınmaksızın 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge 

cetveli tek dayanak alınmak suretiyle ek göstergenin unvana göre uygulanması gerektiği sonucuna 

varmak mümkün değildir. Kadro ve bunun karşılığı ödenen parayı ifade eden aylığın ve bunun bir 



 
 

parçasını oluşturan ek göstergenin, başka bir anlatımla memurun parasal haklarını düzenleyen 

kuralların, yorum yoluyla kapsamlarının genişletilmesi veya boşluklarının doldurulması 

mümkün değildir. 
657 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi, ek gösterge konusunda bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı 

cetvellere atıf yaptığından, ilgililere uygulanacak ek göstergenin tespitinde söz konusu cetvellerin 

yanında 43'üncü maddede yer alan düzenlemelerin de (unvana ilişkin görevde-kadroda 

bulunma koşulunun da) göz önünde bulundurulması gerekmektedir. 
Buna göre, Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek 

gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik 

olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate 

alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır." denilmiştir. 

Bu itibarla, Başkanlığınızda muhasebeci unvanlı kadroda görev yapan ilgilinin muhasebe 

yetkilisi sertifikasına sahip olması, saymanlar ile yaptıkları görevler, sorumluluklar ve buna bağlı 

olarak yapılan işlemlerden dolayı yetkili kurumlara hesap verme sorumluluğunun eşdeğer olması gibi 

hususların tek başına yeterli olmayacağı, yukarıda yer verilen İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında 

belirtildiği üzere sayman kadrosuna atanmadığı müddetçe sayman kadroları için öngörülen ek gösterge 

rakamından yararlandırılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 
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