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Konusu: ………..Müdürlüğünüzde görev yaparken istifa ederek Toprak Mahsulleri Ofisi 

Genel Müdürlüğünde sözleşmeli olarak göreve başlayan personele ödenen üretimi 

teşvik priminin yeni kurumunda ek ödeme olmamasından dolayı mahsubunun 

yapılması 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. 

Ek ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında aylıklara ilişkin 

hükümler uygulanır. Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç 

herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, 

tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında 

olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 

inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci 

maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu 

maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 

tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık 

hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 

221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin 

sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin 

dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat 

hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre 

ayrıca ek ödeme yapılmaz. Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye 

saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner 

sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz. 

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 
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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. 

 

161  Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği : 
 
(666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin) 

8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin 

dördüncü fıkrasında yer alan hükme istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığının üretimi teşvik priminden yararlanan personeline anılan 

maddenin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmayacaktır. Ancak söz konusu 

personele, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu 

ödemenin yapılacağı tarih arasındaki dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi 

öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, ödenen üretimi teşvik priminin net 

tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin hükümler göz önünde 

bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu personel için bir 

önceki yıl yapılan üretimi teşvik primi ödemeleriyle kıyas suretiyle ek ödeme 

yapılmasını öngören ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten 

kaldırıldığından, bu kapsamdaki personel 2012 yılında üretimi teşvik priminin 

ödeneceği tarihe kadar, ek 9 uncu madde uyarınca (I) sayılı Cetvelde kadro ve 

görev unvanları için öngörülen ek ödemeden yararlandırılacaktır. 

Üretimi teşvik primi ödemelerinin ayın 15'inden sonraki bir tarihte yapılması 

halinde peşin olarak ödenmiş olan ek ödemenin, üretimi teşvik primi ödemesinin 

yapıldığı tarihten sonraya isabet eden kısmı geri alınacaktır. 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (e) fıkrasıyla 969 

sayılı Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı kadro ve pozisyonlarında çalışmayanlara, anılan Kanunun 3 üncü 

maddesi uyarınca üretimi teşvik primi ödenmeyecektir. 

Değerlendirme:     Mevzuat hükümlerinden anlaşıldığı üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

personeline 969 sayılı Kanuna göre üretimi teşvik priminden faydalanması halinde 

ayrıca ek ödeme ödenmeyecek olup; üretimi teşvik primi ödemesinin 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 başlanmaktadır. 

   Ancak Müdürlüğünüzde görevli iken Ocak 2012 de istifa ederek TMO ya 
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sözleşmeli olarak geçen ve 2011 yılı karından Nisan 2012 yılında üretimi teşvik 

primi ödenen personelin, yeni görev yerinde 375 sayılı KHK’nin Ek 9 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına göre ek ödeme yapılmamakta olduğundan başka 

herhangi bir kesinti yapılmasına gerek olmadığı düşünülmektedir. 

Adı ve Soyadı  

Birimi İç Kontrol Dairesi 

Unvanı  

İmzası 
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