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Konusu: İl Müdürü iken 639 sayılı KHK ile Bakanlık Müşavirliği kadrosuna atanan ve İl 

Müdürü görevini halen yürüten ve maaşları 666 sayılı KHK nin Ek 10 uncu 

maddesine göre ödenenlere 2011 yılına ait 2012 yılında ödenen Üretimi Teşvik 

Priminin mahsup edilip edilmeyeceği hakkında,  

İlgili Mevzuat: 
666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla  

Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK: 

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir. 

“EK MADDE 9- 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. 

…… 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden 

yararlananlara, birinci fıkraya göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik 

primi ödenen personele, ödemenin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı 

tarih arasındaki dönemde birinci fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için 

ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre 

ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya 

göre ödeme yapılmaya başlanır.(dördüncü fıkrası) 

……. 

Ücret ve tazminatları ek 10 uncu maddeye göre ödenenlere, 10/12/2003 tarihli 

ve 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici 

kurumlarda görev yapan personele ve bir kadroya açıktan vekil olarak atananlara 

bu madde uyarınca ek ödeme yapılmaz. 

Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme, bu maddenin yürürlük tarihinden önce 

hakları şahıslarına bağlı olarak saklı tutulanlar için şahsa bağlı haklardan 

sayılmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca fark tazminatı uygulamasından 

yararlanan personel bakımından önceki kadro veya pozisyonun ücretinin 
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artırılması sonucunu doğurmaz. Bu ek ödeme, fark tazminatı uygulamasından 

yararlanan personel hakkında, yukarıdaki hükümler esas alınarak ilgililerin yeni 

kadrolarına ilişkin mali haklarının belirlenmesinde fark tazminatı hesabında dikkate 

alınmak suretiyle uygulanır. 

…… 

 

EK MADDE 10- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve bakanlıklar ile bunların bağlı ve ilgili 

kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu 

maddesi ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesi 

kapsamında bulunanlar hariç), sosyal güvenlik kurumları, Yükseköğretim Kurulu, 

Üniversitelerarası Kurul ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının; 

a) Merkez teşkilatlarında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına ait kadrolarda 

yer alanlar hariç olmak üzere bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı 

Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda bulunanlardan, 

b) Taşra teşkilatlarına ait kadrolarda bulunup, kadro unvanları ekli (II) sayılı 

Cetvelde yer alanlardan, 

….,,  

aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan 

Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen gösterge rakamlarının memur aylık 

katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir.  

Bu madde kapsamına giren personele; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 

inci maddesinin (D) bendi, 2 nci, 28 inci ve ek 13 üncü maddeleri hariç olmak 

üzere diğer maddelerinde öngörülen her türlü ödemeler ile ek 9 uncu 

maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine 

göre yapılan ödemeler, 657 sayılı Kanunda ödenmesi öngörülen aylık, ek 

gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve 

temsil tazminatı ödenmez. 

Ekli (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara vekalet 

görevi nedeniyle birinci fıkrada belirtilen ödemeler yapılmaz. Ekli (II) ve (III) 

sayılı Cetvellerde yer alan kadrolarda bulunan ve ekli (II) sayılı Cetvel 

kapsamındaki başka kadrolara veya diğer kadrolara vekaleten atanan personele, 

birinci fıkrada belirtilen ödemeler dikkate alınmaksızın, 657 sayılı Kanunun 86 ncı 

maddesi hükümleri çerçevesinde ve 175 inci maddesine göre vekaleten atanılan 

kadrolar için belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak 

vekalet aylığı ve anılan Kanunun 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 

Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümleri uyarınca işgal ettikleri 
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kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve 

tazminatlarının toplam tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenir. 

(II) SAYILI CETVEL 

Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamında 

Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli) 

7 

I. Hukuk Müşaviri, Bakanlık ve Müsteşarlık Müşaviri, 

Başbakanlık Basın Müşaviri, Başbakanlık Müşaviri, 

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde birim 

yöneticisi konumundaki Müdürler, Devlet Denetleme Kurulu 

Sekreteri, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Gelir İdaresi Daire 

Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, genel müdürlük Rehberlik 

ve Teftiş Başkanı, Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri, Milli 

Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanı ve İnşaat ve Emlak 

Grup Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Daire 

Başkanı, Milli Kütüphane Başkan Yardımcısı, müstakil daire 

başkanı (Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlıklarda teşkilat 

kanunlarında hizmet birimi olarak tanımlanmış birimlerde), 

Polis Akademisi Başkanı, Vakıflar Meclisi Üyesi, Yüksek Fen 

Kurulu Üyesi, Yükseköğretim Kurulu Genel Sekreter 

Yardımcısı, ek göstergesi Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde 

veya daha yüksek tespit edilen kurum ve kurul başkanı, kurum 

ve kurul başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar 

54.300 30.000 

161 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği: (666 Sayılı 

Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)   

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu Maddesi 

Uyarınca Ödenecek Ücret ve Tazminata İlişkin Açıklamalar: 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinde, bu 

madde kapsamında bulunan ve ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde unvanlarına yer 

verilen memurlara (geçici 12 nci maddede öngörülen durumlar hariç), ücret ve 

tazminattan oluşan iki unsur üzerinden ödeme yapılması öngörülmüştür. 

…. 

2- Ek 10 uncu madde kapsamında ödeme yapılacak personele 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine göre ödenen taban aylığı, kıdem aylığı ve görev 

tazminatı, ek 9 uncu maddesinde öngörülen ek ödeme ile bu maddenin üçüncü ve 

dördüncü fıkralarında belirtilen mevzuat hükümlerine göre yapılan ödemeler, ek 14 üncü 

maddesi uyarınca yapılan ilave ek ödeme. 657 sayılı Kanunda ödenmesi öngörülen aylık, ek 

gösterge, zam ve tazminatlar ve makam tazminatı ile avukatlık vekalet ücreti ve temsil 

tazminatı ödenmeyecektir. 
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… 

4- (II) sayılı Cetvel kapsamında yer alan kadrolara vekaleten atananlara, vekalet görevi 

nedeniyle vekalet ettikleri kadro unvanı için öngörülen ücret ve tazminat ödemeleri 

yapılmayacaktır. 

Bu durumdakiler ile kadro unvanları (II) ve (III) sayılı Cetvellerde bulunanlardan anılan 

Cetvellerde yer almayan bir kadroya vekalet edenlere, mevcut uygulamada olduğu gibi 657 

sayılı Kanunun 86 ve 175 inci maddeleri ile 152 nci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan 

Bakanlar Kurulu kararının vekalete ilişkin hükümlerine göre, vekaleten atanılan kadrolar için 

belirlenmiş olan aylık göstergeleri ve ek göstergeler esas alınarak vekalet aylığı, işgal ettikleri 

kadrolar ve vekaleten atandıkları kadrolar için belirlenmiş olan zam ve tazminatların toplam 

tutarı esas alınarak zam ve tazminat farkı ödenecektir. 

 

Değerlendirme: Kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin düzenleme yapan 666 sayılı KHK 

gereği 639 sayılı KHK ile Bakanlığımız yeniden yapılanma kapsamında İl Müdürü 

iken Bakanlık Müşaviri kadrosuna atanan ve halen İl Müdürlüğünü vekaleten 

yürütmeye devam eden personel her iki kadrodaki maaşını Ek 10 dan ücret ve 

tazminat göstergesi şeklinde almakta ve bu personele gerek ek ödeme adı altında 

gerek döner sermaye üretimi teşvik primi adı altında Ek 10 uncu maddeye göre 

aldığı ücret ve tazminat göstergesi haricinde herhangi bir ödeme yapılamamaktadır. 

Dolayısı ile 666 sayılı KHK nin yürürlüğe girdiği tarih olan 15.01.2012 tarihinden 

sonra EK 10 uncu madde kapsamına giren personele; Ek 9 uncu maddenin 

dördüncü fıkrasında belirtilen 2011 yılına ait Üretimi Teşvik Primi ödenmesi 

mümkün bulunmadığından herhangi bir mahsup olayının söz konusu olmadığı 

düşünülmektedir. 

 

Adı ve Soyadı  

Birimi İç Kontrol Dairesi 

Unvanı  

İmzası  Tarih  30/03/2012 

 


