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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geç c 9 uncu maddes kapsamına g ren kurumlardan aylık
alanlara, 2006 yılında ne m ktarda zam ve tazm nat ver leceğ ne da r 17/4/2006 tar hl ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı le yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazm natlara İl şk n Karar” (bundan sonra “Karar”
olarak adlandırılacaktır) ve ek cetveller 5/5/2006 tar hl ve 26159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup söz konusu
Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütler n g der lmes ve uygulama b rl ğ n n sağlanması
amacıyla aşağıdak açıklamaların yapılması gerekl görülmüştür.
A- Cetveller n Kontrol, Onay ve Dağıtımına İl şk n Açıklamalar
1- Kararın 5 nc maddes nde yer alan hükümlere göre, her kurum I, II ve III sayılı cetveller ayrı ayrı ve bölümler
hal nde bu Tebl ğe ekl formlara uygun şek lde üç nüsha olarak düzenley p, l özel dareler , beled yeler ve bunlara bağlı
kuruluşlar le b rl kler tarafından hazırlananlar, l özel dareler nde Val , beled yelerde Beled ye Başkanı tarafından
onaylandıktan sonra Val l klere; kamu kt sad teşebbüsler tarafından hazırlananlar, lg l Bakan tarafından onaylandıktan
sonra Devlet Personel Başkanlığına; bakanlıklar, mahall dareler ve kamu kt sad teşebbüsler dışındak bağlı ve lg l kurum
ve kuruluşlar le ün vers teler tarafından hazırlananlar, stratej gel şt rme başkanlığına/da re başkanlığına/müdürlüğüne veya
mal h zmetler n yürütüldüğü b r me kontrol ed lmek üzere gönderecekt r. Kontrol şlemler , Kararın Resm Gazetede
yayımlandığı 5/5/2006 tar h nden t baren 1 ay ç nde tamamlanacaktır.
2- Bakanlıklar, mahall dareler ve kamu kt sad teşebbüsler dışındak bağlı ve lg l kurum ve kuruluşlar le
ün vers telerde, stratej gel şt rme başkanlığı/da re başkanlığı/müdürlüğü veya mal h zmetler n yürütüldüğü b r m tarafından
yapılan kontrol sonucunda uygun görülen ana cetveller, üst yönet c tarafından en geç 5 ş günü ç nde onaylanarak
uygulamaya konulacaktır.
3- Üç nüsha olarak düzenlen p kontrol ed len cetvellerden b r nüshası kontrolü yapan kurumda/b r mde kalacak, k
nüshası kontrolü yapılan kuruma/b r me ver lecekt r.
4- Kurumlar, serbest kadro üzer nden kontrol ett rd kler ana cetveller esas alarak; kurumun teşk lat yapısına göre
b r mler n, bölgeler n, ller n ve lçeler n personel durumunu (sınıf, kadro, sayı, kar yer ve dereceler t barıyla) göz önünde
tutarak her b r m, bölge, l ve lçe ç n ayrı ayrı dağılım l steler düzenleyecekt r. Dağılım l steler nde, büyük proje ç n ek özel
h zmet tazm natından yararlanacak personel, her b r m, bölge, l ve lçe t barıyla unvan ve sayı bazında ayrıca bel rt lecekt r.
5- Bakanlıklar, mahall dareler ve kamu kt sad teşebbüsler dışındak bağlı ve lg l kurum ve kuruluşlar le
ün vers teler n, her b r m, bölge, l ve lçe ç n ayrı ayrı düzenlenen dağılım l steler , stratej gel şt rme başkanlığı/da re
başkanlığı/müdürlüğü veya mal h zmetler n yürütüldüğü b r m tarafından 10 ş günü ç nde ayrıca kontrol ed lecekt r.
6- Dağılım l steler , kontrol ed len ana cetveller le b rl kte teşk lat yapılarına uygun olarak b r mler ne, bölgeler ne, l
ve lçelere, lg l muhasebe b r mler ne, lg s ne göre Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna kontrol veya
onay şlemler n n tamamlanmasından t baren 1 ay ç nde gönder lecekt r.
7- Kontrol Cetveller Karara ekl I, II ve III sayılı cetvellerdek bölümlere uygun olarak düzenlenecek, d ğer b r fade
le I sayılı Cetvel n (A) Genel İdare H zmetler Bölümü, (B) Tekn k H zmetler Bölümü, (C) Sağlık H zmetler Bölümü ..., II
Sayılı Cetvel n (A) Üst Yönet m ve Genel İdare H zmetler Bölümü, (B) Denet m H zmetler Bölümü, (E) Tekn k H zmetler
Bölümü, (F) Sağlık H zmetler Bölümü ..., III Sayılı Cetvel n “A. Eğ t m Öğret m Tazm natı”, “B. D n H zmetler Tazm natı”
…., şekl nde sıraya uygun olarak cetvellerde yer alacak, her personel zam ve tazm nat aldığı bölümde, y ne o bölümün
ç ndek sıraya uygun olarak göster lecekt r. Her bölümün sonunda bölüm toplamı alınacak, sonra tak p eden bölüme
geç lecekt r.
8- Kontrol şlem serbest kadro (dolu ve boş kadro toplamı) üzer nden ve yılda b r defa yapılacak, yen hdas ed len
kadrolar har ç, yıl ç ndek değ ş kl kler kontrole tab tutulmayacaktır.
9- I sayılı Cetvel n bölümler t barıyla kontrol ed len serbest ve dolu kadro sayılarının n ha toplamı, II ve III sayılı
cetveller t barıyla kontrol ed len serbest ve dolu kadro sayılarının n ha toplamına eş t olacaktır. D ğer b r fadeyle, “I sayılı
Cetveldek serbest kadro toplamı = II ve III sayılı cetvellerdek serbest kadro toplamı” le “I sayılı Cetveldek dolu kadro
toplamı = II ve III Sayılı Cetvellerdek dolu kadro toplamı” denkl kler sağlanacaktır.
10- Kontrol cetveller nde personel, tahs l durumları t barıyla ayırıma tab tutularak aynı tahs l sev yes ne sah p olup,
aynı oranda zam ve tazm nat alacak olanlardan aynı kadro unvanını taşıyanlar b r arada göster lecekt r. Örneğ n, aynı oranda
zam ve tazm nat alan memurlar tek kalemde, şefler tek kalemde, mühend s ve m marlar tek kalemde toplu olarak
göster lecekt r.
11- Gerek kontrol cetveller n n hazırlanması ve gerekse cetveller n kontrol ed lmes esnasında, Başkan, Müdür,
Başuzman(KİT) v.b. kadroların kar yerler ne d kkat ed lecek, bunlardan Mühend s, M mar, Jeolog, Şeh r Plancısı,
Matemat kç v.b. tekn k kar yer ha z olanlarla, Tab p, Eczacı, Veter ner Hek m v.b. sağlık kar yer n ha z olanlar, bu
kar yerler ha z olmayanlardan ayrı tutularak, örneğ n “Müdür (Mühend s)” şekl nde göster lecek ve kontrol ed lecekt r.
12- 10/12/2003 tar hl ve 5018 sayılı Kamu Mal Yönet m ve Kontrol Kanununa tab genel bütçe kapsamındak kamu
dareler le özel bütçel dareler, Tebl ğ ek nde yer alan Formları (Yük ve Kadro Formu I, II ve III) kontrolü yapılan her b r
kurum ç n ayrı ayrı olmak üzere, lg l kurumun merkez ve taşra teşk latına a t zam ve tazm natlar le personel sayılarına
l şk n cmal b lg ler n kapsayacak şek lde doldurarak kontrol şlemler n n tamamlanmasından sonrak 10 gün ç nde Mal ye
Bakanlığı Bütçe ve Mal Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderecekt r.

13- İl Özel İdareler ve Beled yeler n yukarıda yapılan açıklamalara laveten uyacakları d ğer hususlar aşağıda
bel rt lm şt r.
a) İl Özel İdareler ve Beled yeler le bunların kurdukları b rl k, müessese ve şletmeler, kontrol cetveller n hazırlarken
mutlaka Bakanlar Kurulu kararı le kabul ed len kadroları esas alacak, Val l kler se bu cetveller kontrol ederken kadro
kararnameler n steyecek ve kontrol edecekt r.
b) Mahall dareler ç n özel cetvel örnekler hazırlanmış olup uygulama b rl ğ ve kontrol kolaylığı sağlamak amacıyla
Tebl ğ ek nde yer alan bu cetveller kullanılacak, cetvellere ayrıca b r sütun laves yapılmayacaktır.
c) Kararın 10 uncu maddes n n b r nc fıkrasında hüküm altına alındığı ve bu Tebl ğ n “E-Uygulamaya İl şk n Ortak
Açıklamalar” bölümünün 7 nc sırasında da bel rt ld ğ üzere, kazanılmış hak aylıkları b r üst dereceye yükselt len personel
ç n her beled ye, her bağlı kurum ve kuruluş kend kadroları arasında yükselt len derecede “aynı adı taşıyan” b r kadro olup
olmadığına bakacak (benzer kadro unvanı emsal teşk l etmeyecekt r); eğer “aynı adı taşıyan kadro unvanı” yoksa kazanılmış
hak aylığının yükselt ld ğ derece ç n öngörülen zam ve tazm nat ödenmeyecekt r.
Örnek: (X) Beled yes nde 5 nc derece kadroda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükselt len b r
Zabıta Memuruna, eğer söz konusu beled yede 4 üncü derecede Zabıta Memuru kadrosu yoksa 4 üncü derecen n zam ve
tazm natı ödenmeyecek, kend s ne kadrosunun bulunduğu 5 nc derece esas alınarak ödeme yapılacaktır.
14- Val l klerce kontrol şlemler , Kararın yayımı tar h nden t baren 1 ay ç nde tamamlanacak, kontrol tar h n tak p
eden l ay ç nde kontrol cetveller n n b rer nüshası Kararın 5 nc maddes n n altı ve sek z nc fıkraları uyarınca mahall
darelerce Sayıştay Başkanlığına gönder lecek, anılan cetveller Bakanlığımıza gönder lmeyecekt r.
B- I Sayılı Cetvele İl şk n Açıklamalar
1- Kararın 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend nde “Bu Karar kapsamına dah l personel n ödemeye esas
alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz
( lave olarak ver len İş Güçlüğü Zammı puanları har ç).” hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün amacı, kadro (görev) unvanları I sayılı Cetvel n bölümler n n sıra ve d p notlarında bulunsun ya da
bulunmasın, bu Karar kapsamına dah l personele kadro veya görevler n n karşılığı olarak ver leb lecek “asl ” n tel ktek İş
Güçlüğü Zammı puanlarının “asgar ” sınırını tesp t etmekt r.
Buna göre, I sayılı Cetvel n bölümler n n sıra veya d p notlarında kadro (görev) unvanları sayılanlar le
sayılmayanlardan, sadece tek b r ş güçlüğü zammından faydalananların bu zamlarının (500) puandan az olmaması, az
olanların bu puanlara yükselt lmes ; b rden fazla ş güçlüğü zammı alanların “ lave” n tel ktek puanlarının se, bu “asgar ”
sınır hesaplamasında d kkate alınmadan “ayrıca” ödenmes gerekmekted r.
2- Bu Cetvel esas t barıyla tüm kurumlardak ortak unvanlar d kkate alınarak hazırlanmış olmakla beraber, bazı
kurumların veya bu kurumlardak bazı görevler n özell kler d kkate alınarak ayrıca kurumsal l steler düzenlenm şt r.
Kurumsal l stelerdek zamların, unvanlar benzer olsa dah başka kuruluşlardak görevl lere uygulanmasına mkan
bulunmamaktadır.
3- Kararın 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (ç) bend uyarınca, asl görevler yanında kend ler ne 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 88 nc maddes ne göre “ k nc görev” ver lenlere, her k göreve a t aynı c ns zamlardan m ktarı fazla
olanlar le farklı c nstek zamlar ödenecekt r.
4- I sayılı Cetvel n (A) Genel İdare H zmetler Bölümünün 16 ncı sırası “B lg İşlem” le lg l şlerde çalışanlar ç n
düzenlenm ş olup, bu sırada sayılan personele 16 ncı sıra le D p Not 3/a ve c sıralarında sayılan zamlar ver leb lecekt r.
Ancak, BİM Müdürü ve BİM Şube Müdürü le BİM Müdür Yardımcılarına söz konusu zamların ödeneb lmes ç n, usulüne
göre oluşturulmuş B lg İşlem Merkezler n n kurulmuş olması şartı aranacaktır. B lg İşlem Merkez n tel ğ taşımayan d ğer
müdürlüklerde, b lg sayar kullanılsa dah , Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcılarına söz konusu zamlar ödenmeyecekt r.
5- Ver Hazırlama ve Kontrol İşletmenler ne (A) Genel İdare H zmetler Bölümünün 17 nc sırasından ş güçlüğü ve
tem n nde güçlük zammı le y ne D p Not 3/b sırasından ek tem n nde güçlük zammı, 3/c sırasından se ş r sk zammı
ver lmes öngörülmüştür. Bu zamların ödeneb lmes ç n söz konusu personel n, kadrolarının gerekt rd ğ şlerde (b lg sayar,
kel me şlem mak nası, dakt lo g b araçları kullanarak ver hazırlama ve yazım şler nde) f len çalışmaları gerekmekte, Ver
Hazırlama ve Kontrol İşletmen kadrosunda bulunmakla b rl kte Memur, Sekreter g b farklı şlerde görev yapan personele se
söz konusu sıralardan ödeme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
6- I sayılı Cetvel n (A) Genel İdare H zmetler Bölümünün D p Not 3/d sırasında, Uzman, Uzman Yardımcısı, Şef ve
Am r kadrolarında bulunanlardan daha önce 16/c, d ve e sıraları le 17 nc sırada sayılan kadrolarda bulunmuş olup aynı
görev yapmaya devam edenlere bel rt len sıralar le d pnotun (a), (b) ve (c) sıralarında sayılan puanların ver leb leceğ hükme
bağlanmış bulunmaktadır. Bu hüküm uyarınca, sadece “uzman, uzman yardımcısı, şef veya am r” kadrolarında bulunanlara,
daha önce anılan sıralarda bel rt len “çözümley c , programcı, çözümley c yardımcısı, programcı yardımcısı, b lg sayar
şletmen ve ver hazırlama ve kontrol şletmen ” kadrolarında bulunmuş olmaları ve halen aynı görevler yapmaya devam
etmeler şartıyla, söz konusu puanlar ver leb lecekt r.
7- I sayılı Cetvel n (B) Tekn k H zmetler Bölümünün D p Not l nc sırasında, tem n nde güçlük zamlarının
ödenmes nde tekn k personel n “kend ht sas dallarında geçen h zmet süres ”n n bel rlenmes nde, (31/12/2003 tar h t barıyla
“5 yıl ve daha fazla h zmet olanlar” sırasından faydalananlar har ç) tekn k h zmetler sınıfında geç r len süreler n esas
alınacağı ve söz konusu Cetvel n (H) Kurumsal Bölümünden h zmet yılı esasına göre ödenen tem n nde güçlük zamları
hakkında da bu hükmün uygulanacağı bel rt lm şt r. Buna göre, “kend ht sas dallarında geçen h zmet süres ”n n hesabında,
kamu ve özel sektörde geçen tekn k h zmet n 657 sayılı Kanun hükümler ne göre lg l ler n nt baklarında değerlend r l p
değerlend r lmed ğ ne bakılmaksızın yalnızca tekn k h zmetler sınıfında geç r len süreler d kkate alınacak; 31/12/2003 tar h
t barıyla, 98/10548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümler ve 151 Ser No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebl ğ ndek
açıklamalar uyarınca “5 yıl ve daha fazla h zmet olanlar” sırasından faydalananlar se aynı sıradan yararlanmaya devam
edeceklerd r.

8- I sayılı Cetvel n (B) Tekn k H zmetler Bölümünün D p Not 2 nc sırasında düzenlenen ş r sk zamları, sadece
kadroları Tekn k H zmetler Sınıfında bulunanlara ödenecekt r.
9- I sayılı Cetvel n (B) Tekn k H zmetler Bölümünün D p Not 3/b sırası le aynı Cetvel n (C) Sağlık H zmetler
Bölümünün D p Not l/b sırası hükmü gereğ nce, tekn k kar yer ha z (Mühend s, M mar, Şeh r Plancısı, Jeolog, F z kç ,
Tekn ker v.b.) personelden, IV sayılı Cetvelde sayılan yerleş m b r mler ne Genel İdare H zmetler Sınıfında bulunan Bölge
Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı kadrolarına
sürekl görevle atananlar le Veter ner Hek m kökenl personelden, IV sayılı Cetvelde sayılan yerleş m b r mler ne Genel İdare
H zmetler Sınıfında bulunan İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Müdür ve Müdür Yardımcısı
kadrolarına sürekl görevle atananlara, bölge ayırımı yapılmaksızın (1250) puan tem n nde güçlük zammı ek olarak
ödeneb lecekt r. Ancak bu ek puanlar, kurumların sosyal şler, dar ve mal şler, personel, özlük, dış l şk ler, donatım, b lg
şlem (C-Sağlık H zmetler bölümü ç n), levazım ve benzer her türlü destek ve yardımcı h zmet b r mler nde görevl olan
personele ödenmeyecekt r.
10- a) I sayılı Cetvel n (C) Sağlık H zmetler Bölümünün D p Not 2/A sırası uyarınca, tab p veya bu sırada bel rt len
tab p kökenl personelden, IV sayılı Cetvelde sayılan yerleş m b r mler ne sürekl görevle atananlara (1600) la (3000) puan
arasında ek tem n nde güçlük zammı ver leb lecekt r.
b) Aynı Bölümün D p Not 2/B sırasına göre, (a) bend nde bel rt len personelden IV sayılı Cetvelde sayılmayan
kalkınmada öncel kl yörelerde çalışanlara (1500) puan ek tem n nde güçlük zammı ver leb lecekt r.
Örnek: Kırşeh r İl Boztepe İlçes nde görev yapan b r tab p, bu İlçe IV sayılı Cetvelde 1 nc bölge kapsamında
sayıldığından, (1600) puan ek tem n nde güçlük zammı alab lecekt r.
Örnek: Kırşeh r İl Akçakent İlçes nde görev yapan b r tab p, bu İlçe IV sayılı Cetvelde 2 nc bölge kapsamında
sayıldığından (2000) puan ek tem n nde güçlük zammı alab lecek; aynı İl n Mucur İlçes nde görev yapan b r tab p se, bu İlçe
IV sayılı Cetvel kapsamında sayılmamasına rağmen Kırşeh r İl n n 19/10/2005 tar hl ve 25971 sayılı Resm Gazetede
yayımlanan 17/10/2005 tar hl ve 2005/9486 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan “2006 Yılı Programının
Uygulanması, Koord nasyonu ve İzlenmes ne Da r Karar” ek nde yer alan “Kalkınmada Öncel kl Yöreler L stes ”
kapsamında bulunması neden yle (1500) puan ek tem n nde güçlük zammından yararlanab lecekt r.
Örnek: Bolu İl nde görev yapan b r tab p, bu İl n gerek IV sayılı Cetveldek yerleş m b r mler arasında sayılmaması,
gerekse Kalkınmada Öncel kl Yöreler L stes kapsamında bulunmaması neden yle D p Not 2/A ve 2/B sıralarında öngörülen
ek tem n nde güçlük zammından yararlanamayacak, ancak söz konusu l n “Kalkınmada Öncel kl Yöreler L stes ” kapsamına
alınması hal nde (1500) puan ek tem n nde güçlük zammı alab lecekt r.
C - II Sayılı Cetvele İl şk n Açıklamalar
1- Kararın 2 nc maddes n n b r nc fıkrasının (c) bend nde de bel rt ld ğ üzere, II ve III sayılı cetvellere göre ödemeye
esas olacak tazm natların oranları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve tazm natlar” başlıklı 152 nc maddes nde
sınıf, derece, unvan ve öğren m durumu t barıyla bel rlenen üst sınırları h çb r şek lde geçmeyecekt r.
2- Kararın 11 nc maddes n n k nc fıkrasının (a) bend ne göre, asl görevler yanında kend ler ne 657 sayılı Kanunun
88 nc maddes ne göre “ k nc görev” ver lenlere, k nc göreve l şk n özel h zmet tazm natı ödenmeyecekt r.
Örnek: Kadrosu Sağlık H zmetler Sınıfında bulunan b r tab p, Genel İdare H zmetler Sınıfında yer alan İl Sağlık
Müdürlüğünü k nc görev olarak yürütmes hal nde, İl Sağlık Müdürlüğü ç n öngörülen özel h zmet tazm natından
yararlanamayacaktır.
3- Kararın 11 nc maddes n n üçüncü fıkrası hükmüne göre, III sayılı Cetvelde öngörülen eğ t m öğret m tazm natı,
d n h zmetler tazm natı, emn yet h zmetler tazm natı, mülk dare am rl ğ özel h zmet tazm natı ve adalet h zmetler
tazm natı alanlara h çb r şek lde II sayılı Cetvelde yer alan özel h zmet tazm natı ödenmeyecekt r.
Ancak;
a) III sayılı Cetvel n “B. D n H zmetler Tazm natı” bölümünün (d) bend ne göre d n h zmetler tazm natından
yararlananlar,
b) III sayılı Cetvel n “E. Denet m Tazm natı” bölümüne göre denet m tazm natı alanlar,
c) III sayılı Cetvel n “F. Adalet H zmetler Tazm natı” bölümünün 2 nc sırasına göre adalet h zmetler tazm natı alan
tekn k, sağlık, eğ t m öğret m ve d n h zmetler sınıfı personel ,
d) III sayılı Cetvel n (G) bölümüne göre tazm nat alan ve II sayılı Cetvel n (E) Tekn k H zmetler Bölümünün 7 nc
sırasında öngörülen şartları taşıyan Ekonom stler,
II sayılı Cetvelde unvan, kar yer ve sınıflarının sayıldığı bölüm ve sıralara göre özel h zmet tazm natından, ayrıca
yararlanacaktır.
4- II sayılı Cetvel n (A) Üst Yönet m ve Genel İdare H zmetler Bölümünün 17 nc Grubunda öngörülen %55
oranındak özel h zmet tazm natının ödeneb lmes ç n lg l ler n Genel İdare H zmetler Sınıfında l, 2, 3 ve 4 üncü derecel
kadrolara atanmış olmaları ve kadro unvanlarının söz konusu bölümün l la 16 ncı gruplarında sayılmamış olması
gerekmekted r.
Buna göre, Genel İdare H zmetler Sınıfında 5 ve daha aşağı derecel Memur, Dakt lograf v.b. kadrolarda olup,
kazanılmış hak aylıkları çeş tl nt bak hükümler uyarınca 4 ve daha yukarı derecelere yükselt lenler n (Kararın 10 uncu
maddes nde bel rt len durumlar har ç) söz konusu %55 oranındak tazm nattan yararlanmasına mkan bulunmamaktadır.
5- II sayılı Cetvel n (E) Tekn k H zmetler Bölümünün 5 nc sırasında; bazı personele bel rl şartlara bağlı olarak %20
ve %30 oranında ek özel h zmet tazm natı ödeneb leceğ öngörülmüştür. Bu ödemen n yapılmasında aşağıdak esaslar
uygulanacaktır:
a) Bu ödeme, Yüksek Mühend s, Yüksek M mar, Mühend s, M mar ve Şeh r Plancısı kar yerler ne sah p olup l, 2, 3 ve
4 üncü derecelerden aylık alanlara yapılab lecekt r.
b) Bu ödemen n oranı, söz konusu kar yerler ha z olanlardan; Bölge Müdürü (beled yeler har ç), Da re Başkanı ve
daha üst dar görevlerde bulunanlar ç n %30'u, d ğerler ç n %20’y geçmemek üzere kurumlarınca tesp t ed lecekt r.

c) Ödeme, kurumlarınca bel rlenen ve ödeneğ bulunan faal yet hal ndek büyük yatırım projeler nde f len çalışanlara
lg l Bakan, Rektör, Val ve Beled ye Başkanından adlarına onay alınmak şartıyla yapılab lecekt r.
d) Bu ödemeden yararlanacakların toplam sayısı, kurum kadrolarında söz konusu kar yerlere sah p olarak f len görev
yapan toplam personel sayısının %l0’unu geçmeyecek ve hesaplamalarda küsurlar tama blağ ed lecekt r. F len görev yapan
personel sayısı 1/1/2006 tar h t barıyla tesp t ed lecek ve kontrol ed len cetvellerde ödeme yapılacak unvanlar ve sayıları
göster lecekt r. Yıl ç nde söz konusu personel sayısındak artış ve eks l şler d kkate alınmayacak, d ğer b r fadeyle yıl ç nde
ödeme yapılacak personel sayısı kontrol ed len cetvellerde yer alan sayıyı geçmeyecekt r.
e) Gerek 657 sayılı Kanunun 152 nc maddes n n “II-Tazm natlar” grubunun “A-Özel H zmet Tazm natı” bölümünün
(c) bend nde gerekse Karara ekl II sayılı Cetvel n (E) Tekn k H zmetler Bölümünün 5 nc sırasında herhang b r ölçü
öngörülmed ğ nden, hang projeler n “büyük yatırım projes ” sayılacağı kurumlarca bel rlenecekt r.
f) Bu ek özel h zmet tazm natı, meh l müddet , her türlü z n, büyük yatırım projeler yle lg l olmayan geç c görev,
görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, h zmet ç eğ t m, kurs ve sem ner g b nedenlerle h zmete ara
verenlere, ara verd kler günler ç n ödenmeyecekt r.
Ancak, büyük yatırım projeler nde görev alan personel n bu projelerle lg l olarak geç c görevlend r lmeler ve
görevlend rme onaylarında bu projeler kapsamında görevlend r ld kler n n bel rt lmes hal nde, lg l personel n büyük yatırım
projeler nde f len çalışmamaları ve dolayısıyla büyük yatırım projeler ne l şk n h zmete ara vermeler söz konusu
olmayacağından, bu şek lde yürütülecek geç c görevler süres nce de anılan ek özel h zmet tazm natının ödenmes ne devam
ed lecekt r.
6- II sayılı Cetvel n (E) Tekn k H zmetler Bölümünün 6 ncı sırasında, Tekn k H zmetler Sınıfına a t kadrolarda
bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tes s (sosyal tes sler dah l), şletme, fabr ka ve h zmet b naları
dışında olmak şartıyla araz , şant ye, nşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama
b r mler ve yol g b açık çalışma mahaller nde f len çalışanlara (bel rt len mahallerde yapılan kontrollük h zmetler dah l),
çalışılan her gün ç n %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel h zmet tazm natı ödeneceğ ; bu şek lde ödenecek ek özel h zmet
tazm natı toplamının üçer aylık dönemler t barıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu lave tazm natın k mlere
ödeneceğ n n se ş programları ve çalışma mahaller n n özell kler d kkate alınarak, üçer aylık dönemler hal nde, lg l b r m
am rler nce bel rleneceğ ve ödemeler n görev n f len yer ne get r lmes nden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı
hükme bağlanmıştır.
Buna göre, kadroları Tekn k H zmetler Bölümünün l la 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel h zmet
tazm natının ödeneb lmes ç n;
a) Bu personel n büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tes s (sosyal tes sler dah l), şletme, fabr ka ve h zmet b naları
g b “kapalı mahaller” dışında araz , park, bahçe, şant ye, nşaat, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama
b r mler , yol, tünel, dem ryolu, büyük çme suyu, köprü, kıyı yapıları, baraj v.b. açık çalışma mahaller nde görevlend r lm ş
ve bu mahallerde f len çalışmış olmaları,
b) Söz konusu görevlend rmelere l şk n olarak lg l b r m am rler nce bel rlenen görev ve s mler ht va eden
l steler n brazı,
yeterl olacaktır.
Faal durumdak h zmet b nalarının tad lat, bakım ve onarım şler açık çalışma mahall kapsamında
değerlend r lmeyecekt r.
Söz konusu ek özel h zmet tazm natı oranları, kontrol ed len cetvellerde göster lmeyecekt r.
Bu ödeme lg l ler n kadroları esas alınarak görev n f len yer ne get r lmes nden sonra üçer aylık dönem sonlarında
yapılacaktır. Söz konusu l steler programlanmış ve önceden b l neb len şler d kkate alınarak hazırlanacak, muhtemel şler söz
konusu l stelerde yer almayacaktır.
İlg l b r m am rler nce hazırlanan l stelerde yer almamakla b rl kte, yukarıda bel rt len açık çalışma mahaller nde
f len çalıştığını tevs k edenlere, b r m am rler n n onayı le söz konusu ödeme yapılab lecekt r.
B r m am rler , ş programlarını ve personel n b r öncek üç aylık dönemler ndek büro ç ve büro dışı çalışmalarını
d kkate alarak her üç ayda b r ek özel h zmet tazm natı ödemes yapılacak personel l steler n yen den gözden geç receklerd r.
B r m am rler nce düzenlenecek l stelerde personel n unvanı, adı-soyadı ve görevlend r ld ğ şler ayrıntılı olarak yer alacaktır.
Üç aylık görevlend rme l steler hazırlanırken öncek dönemler ve öncek yıllardak ş programları le personel n
çalışma mahaller göz önünde bulundurulacaktır.
Örnek: Tekn k H zmetler Sınıfında tekn syen kadrosunda görev yapan ve yukarıda bel rt len tüm koşullara uygun
olarak açık çalışma mahaller nde üç aylık dönem n b r nc ayında 5, k nc ayında 2, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu
dönem sonunda tesp t ed len b r personele, çalışılan toplam gün sayısı (5 + 2 + 8 = 15) le günlük ek tazm nat oranının (%1,2)
çarpımı sonucu bulunacak (15 x %1,2) %18 oranında (Kararda tekn syenler ç n bel rlenm ş üst l m t olan %24 oranını
aşmadığı da d kkate alınarak) ek özel h zmet tazm natı ödenecekt r.
Örnek: Tekn k H zmetler Sınıfında mühend s kadrosunda görev yapan ve yukarıda bel rt len tüm koşullara uygun
olarak açık çalışma mahaller nde üç aylık dönem n b r nc ayında 22, k nc ayında 3, üçüncü ayında 8 gün çalışmış olduğu
dönem sonunda tesp t ed len b r personele, çalışılan toplam gün sayısı (22 + 3 + 8 = 33) le günlük ek tazm nat oranının (%3)
çarpımı sonucu bulunacak (33 x %3) %99 oranının, Kararda mühend sler ç n bel rlenm ş üst l m t olan %60 oranını aşması
neden yle, hesaplanan %99 oranında değ l, üst l m t olan %60 oranında ek özel h zmet tazm natı ödenecekt r.
Örnek: Genel İdare H zmetler Sınıfına dah l “Şube Müdürü” kadrosuna atanan “M mar” kar yer ne sah p olan
personel, Kararname ve Tebl ğ le bel rt len şartlar kapsamında açık çalışma mahaller nde f len çalışsa dah , kadrosunun
Tekn k H zmetler Sınıfında yer almaması neden yle ek özel h zmet tazm natından yararlanamayacaktır.
Örnek: “Mühend s” kar yer ne sah p olmakla b rl kte Tekn k H zmetler Sınıfında “Tekn ker” kadrosunda görev
yapmakta olan personele, açık çalışma mahaller nde f len çalışması hal nde, ek özel h zmet tazm natı kadro unvanı esas
alınarak her gün ç n %2 oranında ödenecekt r.

7- II sayılı Cetvel n (F) Sağlık H zmetler Bölümünün l la 7 nc sıralarında, sağlık personel ne, kadro unvanları ve
öğren mler t barıyla ver lecek özel h zmet tazm natları bel rlenm ş; ayrıca bunlara IV sayılı Cetvelde yer alan bölgelere
sürekl görevle atanmaları hal nde, bölgeler t barıyla ver lecek ek özel h zmet tazm natları düzenlenm şt r.
Söz konusu bölümün 8 nc sırasına göre;
a) Kl n k Şef , Kl n k Şef Yardımcısı, Başas stan ve Uzman Tab pler n dışında kalan Tab p ve D ş Tab pler nden,
- IV sayılı Cetvelde sayılan l ve lçelere bağlı köy ve d ğer yerleş m b r mler ne sürekl görevle atananlara %25,
- Bu Cetvel n dışında kalan l ve lçelere bağlı köy ve d ğer yerleş m b r mler ne sürekl görevle atananlara %15,
b) Sağlık alanında meslek öğren m görmüş d ğer sağlık personel nden,
- IV sayılı Cetvelde sayılan l ve lçelere bağlı köy ve d ğer yerleş m b r mler ne sürekl görevle atananlara %10,
- Bu Cetvel n dışında kalan l ve lçelere bağlı köy ve d ğer yerleş m b r mler ne sürekl görevle atananlara %5,
oranında ek özel h zmet tazm natı, kadrolarının karşılığı olarak ver len özel h zmet tazm natı le bölgeler t barıyla
ödenecek ek özel h zmet tazm natından ayrı olarak ödenecekt r.
D ğer yandan, b r yerleş m b r m n n II sayılı Cetvel n (F) Sağlık H zmetler Bölümünün 8 nc sırası kapsamında
değerlend r leb lmes ç n, en yakın l ve lçe merkez ne uzaklığının en az 10 km olması gerekmekted r. Ün vers te kampus
alanları le hava alanları köy ve d ğer yerleş m b r m sayılmayacaktır.
Örnek: Van İl Bahçesaray İlçes ne bağlı olup, uzaklığı 15 km olan (X) köyünde bulunan b r sağlık ocağına sürekl
görevle atanan ve burada f len görev yapan l se deng meslek öğren m görmüş 6 ncı dereceden aylık alan b r hemş reye,
kadro unvanının karşılığı olarak %70, Bahçesaray İlçes IV sayılı Cetveldek 7 nc Bölgeye g rd ğ nden bu bölgen n karşılığı
olarak %20 ve köyde çalışmasının karşılığı olarak da %10 olmak üzere toplam (%70+%20+%10) %100 oranında özel h zmet
tazm natı ödenecekt r.
Örnek: Konya İl Akşeh r İlçes ne bağlı olup, uzaklığı 13 km olan (Y) köyünde bulunan b r sağlık ocağına sürekl
görevle atanan ve burada f len görev yapan y ne l se deng meslek öğren m görmüş 6 ncı dereceden aylık alan b r hemş reye,
kadro unvanının karşılığı olarak %70, bu köy IV sayılı Cetvel n dışında b r l ve lçeye bağlı bulunduğundan %5 olmak üzere
toplam (%70+%5) %75 oranında özel h zmet tazm natı ödenecekt r.
D- III Sayılı Cetvele İl şk n Açıklamalar
1- III sayılı Cetvel n “A. Eğ t m Öğret m Tazm natı” bölümünün (II) nc sırasında öngörülen lave eğ t m öğret m
tazm natından yararlanab lmek ç n;
- Eğ t m ve Öğret m H zmetler Sınıfına dah l öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,
- V sayılı Cetvelde sayılan M ll Eğ t m Bakanlığına bağlı meslek ve tekn k öğret m okul ve kurumlarına atölye,
laboratuar veya meslek dersler öğretmen olarak atanmış olmak,
- Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,
- Meslek Açık Öğret m L ses le Meslek ve Tekn k Açık Öğret m Okulu kadrolarında bulunanlar har ç olmak üzere
branşlarında f len derse g rmek,
şartlarının b r arada bulunması gerekmekted r.
Bu dört şartı b r arada taşıyan öğretmenlere, branşlarına ve öğren m durumlarına göre, III sayılı Cetvel n (A-II/a, b, c,
d, e) sıralarında bel rt len lave eğ t m öğret m tazm natları ödenecekt r.
2- III sayılı Cetvel n (G) bölümünde düzenlenen tazm nat; II sayılı Cetvele göre ödenen özel h zmet tazm natı le III
sayılı Cetvele göre ödenen eğ t m öğret m tazm natı, d n h zmetler tazm natı, emn yet h zmetler tazm natı, mülk dare
am rl ğ özel h zmet tazm natı ve adalet h zmetler tazm natından yararlanamayan personel ç n öngörülmüş olup, bu
tazm natların herhang b r nden faydalanan personele (III sayılı Cetvel n “F. Adalet H zmetler Tazm natı” bölümünün 2 nc
sırasına göre adalet h zmetler tazm natı; III Sayılı Cetvel n “B.D n H zmetler Tazm natı” bölümünün (d) bend ne göre d n
h zmetler tazm natı; II sayılı Cetvel n (E) Tekn k H zmetler Bölümünün 7 nc sırasında öngörülen özel h zmet tazm natı
alanlar har ç) söz konusu (G) bölümünde düzenlenen tazm natın ödenmes h çb r şek lde mümkün bulunmamaktadır.
3- Adalet H zmetler Tazm natının ödenmes nde, III sayılı Cetvel n “F. Adalet H zmetler Tazm natı” bölümünün (l/f)
ve (l/g) sıralarında “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıraları har ç olmak üzere, esas t barıyla lg l ler n aylıklarının
ödend ğ dereceler (aylık dereces ) d kkate alınacak; “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıralarından yapılacak
ödemelerde se l, 2, 3 ve 4 üncü derece kadrolara atanmış olmak (kadro dereces ) şartı aranacaktır.
Kararın 10 uncu maddes n n b r nc fıkrasında, kadro dereceler n n üzer ne yükselt lenler n zam ve tazm natlarının
ödenmes nde, “bulundukları kurumda yüksel nen derecede kend kadro unvanları le aynı adı taşıyan kadroların dereceler ç n
öngörülen puan ve oranların” esas alınacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kurumlarında yüksel nen derecede kend kadro
unvanları le aynı adı taşıyan kadro bulunanlara yükseld kler derecen n, bulunmayanlara se şgal ett kler kadro dereces n n
karşılığı olan zam ve tazm natların ödenmes gerekmekted r.
Ancak, III sayılı Cetvel n “F. Adalet H zmetler Tazm natı” bölümünün (l/f) ve (l/g) sıralarında “1-4 üncü derecelerden
aylık alanlar” sıralarına yer ver lm ş olması le yukarıdak genel hükme b r st sna get r lm şt r. Böylece, yüksel nen derecede
“kend kadro unvanları le aynı adı taşıyan kadro bulunmaması” hal nde dah , söz konusu sıralar kapsamına g ren personele,
aylıklarının yükselt ld ğ dereceler n karşılığı olarak bu sıralarda daha yüksek oranda bel rlenm ş olan adalet h zmetler
tazm natı ödenmes mkanı sağlanmıştır.
D ğer b r fadeyle, anılan sıralarda “1-4 üncü derece kadrolara atanmış olanlar” sıralarının altında, “1-4 üncü
derecelerden aylık alanlar” ç n ayrı tazm nat oranlarının bel rlenm ş olması, kazanılmış hak aylık dereceler kadro
dereceler n n üzer ne yükselt lmekle b rl kte, kurumlarında yükselt ld kler derecede kend kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan
kadro bulunmayanlara daha yüksek oranda tazm nat ver leb lmes amacını taşımakta olup; söz konusu bel rleme,
kurumlarında yükselt ld kler derecede kend kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan kadro bulunanlar hakkında Kararın 10 uncu
maddes n n uygulanmasına engel teşk l etmemekted r.
Örnek: Ceza nfaz kurumlarında 5 nc derecel İnfaz ve Koruma Başmemuru kadrosuna atanmış ve kazanılmış hak
aylığı 4 üncü dereceye yükselt lm ş olan personele, III sayılı Cetvel n “F. Adalet H zmetler Tazm natı” bölümünün (l/f)

sırasında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” ç n öngörülen (%75) oranı yer ne, kurumunda yükseld ğ derecede İnfaz ve
Koruma Başmemuru kadrosu bulunduğundan, Kararın 10 uncu maddes uyarınca “1-4 üncü derecel kadrolara atanmış
olanlar” sırasından (%100) oranında adalet h zmetler tazm natı ödenecekt r.
Örnek: 5 nc derece Memur kadrosunda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükselt len b r personele,
kurumunda 4 üncü derecede Memur kadrosu bulunmaması hal nde III sayılı Cetvel n (F) bölümünün (l/g) sırasında “1-4 üncü
derecelerden aylık alanlar” ç n öngörülen (%58) oranında adalet h zmetler tazm natı ödenecek; kurumunda 4 üncü derecede
Memur kadrosu bulunması hal nde se, Kararın 10 uncu maddes uyarınca “1-4 üncü derecel kadrolara atanmış olanlar”
sırasından (%100) oranında adalet h zmetler tazm natı ödenecekt r.
Örnek: Adalet Bakanlığında 5 nc derece Cezaev Kat b kadrosunda bulunan ve kazanılmış hak aylığı 4 üncü
dereceye yükselt len b r personele, Adalet Bakanlığında 4 üncü derecede Cezaev Kat b kadrosu bulunmadığından, III Sayılı
Cetvel n (F) bölümünün (1/g) sırasında “1-4 üncü derecelerden aylık alanlar” ç n öngörülen (%58) oranında adalet h zmetler
tazm natı ödenecekt r.
4- III Sayılı Cetvel n “B. D n H zmetler Tazm natı” bölümünün (d) bend nde, D yanet İşler Başkanlığı merkez ve
taşra teşk latının Genel İdare H zmetler Sınıfına dah l kadrolarında bulunanlara (%25) oranında d n h zmetler tazm natı
ödenmes öngörülmüştür. Anılan tazm nattan D yanet İşler Başkanlığı merkez ve taşra teşk latında sadece Genel İdare
H zmetler Sınıfına dah l kadrolarda bulunan personel st fade edecekt r. Ancak, III sayılı Cetvel n “B. D n H zmetler
Tazm natı” bölümünün (a) bend nde sayılanlar le II sayılı Cetvel n (A) Üst Yönet m ve Genel İdare H zmetler bölümünün 3
ve 4 üncü grubunda bulunanlar söz konusu tazm nattan yararlanamayacaktır.
Örnek: İl Müftülüğünde Genel İdare H zmetler Sınıfından 5 nc derecel “Memur” kadrosunda çalışan b r personel,
III sayılı Cetvel n (G) bölümünün (b-2) sırası uyarınca (%49) oranında tazm nat le III Sayılı Cetvel n “B. D n H zmetler
Tazm natı” bölümünün (d) bend ne göre (%25) oranında d n h zmetler tazm natı alacaktır.
E- Uygulamaya İl şk n Ortak Açıklamalar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Zam ve tazm natlar” başlıklı 152 nc maddes n n “Ortak Hükümler”
bölümünde, kurumların h zmet n gerekler n ve mal mkanlarını d kkate alarak personel ne Bakanlar Kurulunca bel rlenen
oran ve m ktarlardan daha düşük b r oran ve m ktar üzer nden ödeme yapab lecekler hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm çerçeves nde, Kararın 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (g) bend nde de, kurumların, mal mkanlarını,
h zmet n gerekler n ve personel n görev yer ne get rmes ndek başarı dereces n göz önünde bulundurarak, bu Karara ekl
cetvellerde göster lenler n altında b r puan veya oran tesp t etmeye yetk l oldukları ancak, bu şek lde ödeme yapılab lmes
ç n tesp t ed lecek puan ve oranların, bu Kararın 5 nc maddes ne göre düzenlenecek kontrol cetveller nde gerekçes yle
beraber göster lmes n n zorunlu olduğu hükmüne yer ver lm şt r.
Buna göre, özell kle mal durumları y olmayan, ödenekler yeterl bulunmayan kurumların, Karara ekl cetvellerde
öngörülen zam ve tazm natlardan daha düşük oran ve puanlar üzer nden ödeme yapmaları, bu düşük oran ve puanları Kararın
5 nc maddes ne göre düzenlenecek cetvellerde gerekçes yle beraber göstermeler ve anılan madde uyarınca kontrol
ett rmeler şartıyla mümkün bulunmaktadır.
Örnek: B r beled yede görevl ve 3 üncü dereceden aylık alan b r Mühend se, II sayılı Cetvel n (E) Bölümüne göre
%160 oranında özel h zmet tazm natı ödenmes mümkün ken, bu tazm nat, Beled ye Başkanınca onaylanan ve Val l kçe
kontrol ed len cetvelde mal mkanlarının sınırlı olması neden yle %130 oranı üzer nden; 7 nc derecel Memur kadrosunda
görev yapan b r personel ç n de III sayılı Cetvel n (G) Bölümüne göre %49 oranı yer ne %40 g b daha düşük oranlar
üzer nden tesp t ed leb lecekt r. Aynı şek lde lg l beled ye tüm personel ç n de mal mkanlarını göz önünde tutarak daha
düşük oranlar tesp t etmeye yetk l bulunmaktadır.
2- Kurumlar kadro cetveller nde yer alan “Araştırmacı (1-13)” kadrolarını kontrol cetveller nde toplu olarak değ l,
halen dolu olanlarla b rl kte yıl çer s nde bu kadrolara atanab lecek personel n dereceler t barıyla muhtemel dağılımına göre
alacakları zam ve tazm natları d kkate alarak serbest-dolu dereceler bazında dağıtılmış halde göstereceklerd r.
3- Kararın 4 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (e) bend nde de bel rt ld ğ üzere, kadroları tekn k ve sağlık h zmetler
sınıflarında bulunan personelden, bulundukları h zmet sınıflarına atanılab lecek meslek b r üst öğren m b t rerek, d ploma
veya çıkış belgeler n kurumlarına braz edenlere, nt bak şlemler n n yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgeler n kuruma
brazını tak p eden ay başından geçerl olmak üzere, ta am rler nden alınacak ödeme onayı le, cetvellerde ayrıca bel rt len
st sna durumlar har ç olmak üzere b t r len aynı sınıfla lg l meslek üst öğren m n karşılığı olan zam ve tazm natlar
ödenecek, bunlar ç n ayrıca yıl ç nde kontrol şlem yapılmayacaktır.
Sağlık ve tekn k h zmetler sınıflarında yer alan personel n b t rd ğ üst öğren m n meslek b r üst öğren m olup
olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğret m Kanununun 43 üncü maddes n n (b) bend uyarınca alınan Yükseköğret m
Kurulu kararlarına st naden tesp t ed lecekt r.
Örnek: L se deng meslek sağlık öğren m görmüş olup, Sağlık H zmetler Sınıfında “hemş re” kadrosunda görev
yapan ve Anadolu Ün vers tes Açıköğret m Fakültes ne bağlı “Sağlık Kurumları İşletmec l ğ Programı”ndan mezun olan b r
personel, anılan programın Yükseköğret m Kurulu tarafından sağlık personel önl sans programları statüsünde kabul
ed lmemes neden yle, meslek sağlık yüksek öğren m görmüş olanlar ç n öngörülen zam ve tazm natlarından
yararlandırılmayacaktır.
4- Kararın 6 ncı maddes n n b r nc fıkrasında, zam ve tazm natların ödeneb lmes ç n, Karara ekl I, II ve III sayılı
cetvellerde göster len personel n kadro unvanı le kar yer ve yürüttüğü görev n gerekt rd ğ h zmet kanunların öngördüğü
durumlar saklı kalmak üzere f len yapmasının zorunlu olduğu bel rt lm şt r.
Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar gereğ nce;
a) Yıllık, mazeret ve hastalık z nler nde,
b) Yer değ şt rme suret yle yapılan atamalarda yen göreve başlamak üzere ver len sürede (meh l müddet ),
c) Yurt ç ve yurtdışı geç c görevlend rmelerde,
d) H zmet ç eğ t m, sem ner ve kurslarda,

e) Süres ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhang b r suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan;
kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men’ ne veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmes ne
veya ortadan kaldırılmasına karar ver lenler n, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geç rd kler sürelerde,
görev n f len yapılması şartı aranmayacaktır.
Ancak,
- IV sayılı Cetvelde sayılan yerleş m b r mler ne sürekl görevle atanan tekn k ve sağlık h zmetler sınıfı personel ne
bölgeler t barıyla,
- II sayılı Cetvel n (F) Sağlık H zmetler Bölümünün 8 nc sırasında bel rt len sağlık personel ne “köy ve d ğer
yerleş m b r mler ” t barıyla,
ödenecek olan ek özel h zmet tazm natının ödenmes nde bu açıklamalara değ l, Kararın 7 nc maddes n n b r nc
fıkrasında bel rt len esaslara uyulacaktır.
Buna göre, tekn k ve sağlık h zmetler sınıfında bulunan personele, IV sayılı Cetvelde ve II sayılı Cetvel n (F)
Bölümünün 8 nc sırasında sayılan yerleş m b r mler ç n öngörülen ek özel h zmet tazm natı peş n olarak ödenecek, Kararın
7 nc maddes n n b r nc fıkrasındak haller n meydana gelmes hal nde de, gün hesabı le hesaplanarak ger alınacaktır. Ayrıca
b r aydan uzun sürel kes nt yapılmasını gerekt ren b r durumun, aylık ödenmeden önce bell olması hal nde, peş n ödemen n
yapılmayacağı tab d r.
5- Kararın 8 nc maddes n n b r nc fıkrası uyarınca, sağlık kurulu raporu üzer ne ver len hastalık z nler le kanser,
verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp amel yatı g b uzun sürel b r tedav ye ht yaç gösteren hastalığa
yakalananların kullandığı hastalık z nler ve hastalıkları sebeb yle resm yataklı tedav kurumlarında yatarak gördükler tedav
süreler le şeker hastalığı ve açık kalp amel yatına bağlı olarak görülen tedav süreler har ç olmak üzere b r takv m yılı ç nde
kullanılan hastalık z n süreler toplamının 7 günü aşması hal nde, aşan günlere sabet eden zam ve tazm natlar %25 eks k
ödenecekt r. Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddes uyarınca kadın memura doğumdan önce ve
doğumdan sonra ver len sek zer haftalık “mazeret z nler ”, yukarıda bel rt len “hastalık z nler ” kapsamına g rmed ğ nden bu
süre ç nde zam ve tazm natlar kes lmeden tam olarak ödenecekt r.
Örnek: Toplam 2200 puan zam ve %160 oranında özel h zmet tazm natından yararlanan b r mühend se;
a) Sağlık kurulu raporu üzer ne aldığı hastalık z nler , kanser, verem, akıl hastalığı, şeker hastalığı ve açık kalp
amel yatı g b uzun sürel b r tedav ye ht yaç gösteren hastalığa yakalanması hal nde kullandığı hastalık z nler ve hastalığı
sebeb yle resm yataklı tedav kurumlarında yatarak gördüğü tedav süreler nde zam ve tazm natının tamamı,
b) (a)’da sayılanlar dışında b r yıl ç nde toplam 27 gün hastalık zn kullanması hal nde, kullandığı hastalık zn n n 7
günü ç n zam ve tazm natı tam olarak, aşan kısım olan 20 günlüğü ç n se %25 eks k olarak,
ödenecekt r.
III sayılı Cetvelde yer alan d ğer tazm natların ödenmes nde de bu açıklamalar çerçeves nde şlem yapılacaktır.
6- Kararın 9 uncu maddes n n b r nc fıkrasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddes uyarınca
kurumlarınca b r göreve kurum ç nden, d ğer kurumlardan veya açıktan vekalet ett r lenlere ödenecek zam ve tazm natlara
l şk n hükümlere yer ver lm şt r. Buna göre:
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddes uyarınca kurumlarınca b r göreve kurum ç nden veya d ğer kurumlardan vekalet
ett r lenlere;
a) Vekalet n, 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddes ne b naen yapılması ve bu hususun onayda bel rt lm ş olması,
b) Vekalet n, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar le atama yapılması gereken kadro veya görevler ç n lg l
Bakan, d ğer kadro veya görevler ç n as l atamaya yetk l am r tarafından ver lmes ,
c) Vek ller n, genel ve lg l özel mevzuatı uyarınca asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav
şartı aranılan kadro veya görevler ç n bu sınavlara g reb lme hakkının elde ed lm ş olması dah l) b r arada taşımaları,
kaydıyla, vekalet ett kler kadro veya görevler ç n öngörülen zam ve tazm natların toplam net tutarının, asl kadro
veya görevler karşılığında f len aldıkları zam ve tazm natların toplam net tutarından fazla olması hal nde, aradak fark; 657
sayılı Kanunun 175 nc maddes ndek oranlar (1/3 ve 2/3) d kkate alınmaksızın, vekalet görev ne başlanıldığı tar hten t baren
ve vekalet görev n n f len yapıldığı sürece ödenecekt r.
Asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevlere vekalet hal nde, vekaletten doğan zam ve tazm natların
ödeneb lmes ç n bu sınavlara g reb lmen n koşulu olan görevde yükselme eğ t m ne katılmış olma şartı aranmayacaktır.
Yukarıda bel rt len tüm şartları b r arada taşımadıkları ç n tedv ren görevlend r ld kler kabul ed lecek olanlara se bu
ödemeler n yapılmasına mkan bulunmamaktadır.
Örnek: B r Bakanlıkta boş bulunan ve müşterek kararname le atama yapılması gereken l nc derece kadrolu İdar ve
Mal İşler Da res Başkanlığı görev n vekaleten yürüten aynı yerdek b r Şube Müdürüne, zam ve tazm nat farkı ödeneb lmes
ç n, (d ğer şartları da taşıması kaydıyla) vekaleten atama onayının lg l Bakan tarafından ver lmes gerekmekted r.
Örnek: (X) Genel Müdürlüğü atama ve görevde yükselme yönetmel ğ uyarınca asaleten atanmada bell b r h zmet
bölges nde bell b r süreyle görev yapmış olma şartı öngörülmüş Şube Müdürlüğü kadro görev n vekaleten yürüten b r
memura, zam ve tazm nat farkı ödeneb lmes ç n, (d ğer şartları da taşıması kaydıyla) bu memurun söz konusu h zmet
bölges nde aynı süreyle görev yapmış olması şartı aranacaktır.
Örnek: Yukarıda bel rt len şartları taşıyarak (X) Bakanlığının Ankara İl Müdürlüğünde l nc derece Şube Müdürü
kadrosuna vekalet eden l nc derece K myager kadrosunda çalışan b r Devlet memuruna;
-l nc derece K myager kadrosu ç n, I sayılı Cetvel n (B) bölümünün 3/b sırasından (775) puan ş güçlüğü zammı le
(1400) puan tem n nde güçlük zammı olmak üzere toplam (2175) puan zam ve II sayılı Cetvel n (E) bölümünden (normal
bölge ç n) %130 oranında özel h zmet tazm natı,
-l nc derece Şube Müdürlüğü kadrosu ç n, I sayılı Cetvel n (A) bölümünün 25 nc sırasından (600) puan ş güçlüğü
zammı, (500) puan tem n nde güçlük zammı le (B) bölümünün D p Not 3/a sırasından (1400) puan (Ancak Kararın 4 üncü
maddes n n b r nc fıkrasının (a) bend gereğ , st snalar har ç tem n nde güçlük zammı toplamı 1800 puanı geçemeyeceğ nden

1300 puan olarak d kkate alınacaktır) tem n nde güçlük zammı olmak üzere toplam (2400) puan zam le vekalet eden memur
k myager kar yer ne ha z olduğundan II sayılı Cetvel n (A) bölümünün 9 uncu grubundan %145 oranında özel h zmet
tazm natı,
öngörüldüğü d kkate alınarak, vekalet neden yle ver lecek zam ve tazm natların hesabı (YTL olarak) şu şek lde
yapılacaktır.

KİMYAGER
(asli kadro)
Haked şler
Zam Tutarı
Tazm nat Tutarı
Zam ve Tazm nat Toplamı
Kes nt ler
Damga Verg s
Gel r Verg s
Kes nt Toplamı
Net Tutar
Fark

ŞUBE MÜDÜRÜ
(vekalet edilen kadro)

2.175 x 0,01353 = 29,43
9.500 x 0,04265 x %130 = 526,78
556,21

2.400 x 0,01353 = 32,47
9.500 x 0,04265 x %145 = 587,50
619,98

556,21 x %006 = 3,34
29,43 x %15 = 4,41
7,75
(556,21–7,75) = 548,46

619,98 x %006 = 3,72
32,47 x %15 = 4,87
8,59
(619,98–8,59) = 611,39
611,39–548,46 = 62,93

Görüleceğ üzere, vek l memura, vekalet ed len Şube Müdürlüğü ç n bu Karar uyarınca öngörülen zam ve
tazm natların toplam net tutarının (611,39 YTL), asl kadro ve görev karşılığında f len alınan zam ve tazm natların toplam
net tutarından (548,46 YTL) fazla olması neden yle, aradak fark (62,93 YTL), 657 sayılı Kanunun 175 nc maddes ndek
oranlar d kkate alınmaksızın, vekalet görev ne başlanıldığı tar hten t baren ve vekalet görev n n f len yapıldığı sürece
ödenecekt r. Ancak, burada sosyal şler, dar ve mal şler, personel, özlük, dış l şk ler, donatım, levazım ve benzer destek
h zmet yürüten b r Şube Müdürlüğüne vekalet hal nde, Şube Müdürlüğü ç n II sayılı Cetvel n (B) Tekn k H zmetler
Bölümünün D p Not 3/a sırasında öngörülen 1400 puan tem n nde güçlük zammı hesaplamaya dah l ed lmeyecek ve
ödenmeyecekt r.
Ayrıca, Kararın 9 uncu maddes n n b r nc fıkrasında bel rt ld ğ üzere;
a) Esas ve usule l şk n olarak yukarıda bel rt len şartları b r arada taşımayanlara,
b) Meh l müddet , yıllık z n, mazeret zn , hastalık zn , geç c görev, vekalet, görevden uzaklaştırma, tutuklanma,
gözaltına alınma, h zmet ç eğ t m, kurs veya sem ner neden yle görevler nden ayrılanlara vekalet edenlere,
c) Vekaletler esnasında yıllık z n, mazeret zn , hastalık zn , vekalet görev ne l şk n olmayan geç c görev, görevden
uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, h zmet ç eğ t m, kurs veya sem ner ve benzer nedenlerle vekalet görev ne ara
verenlere (ara verd kler günler ç n),
d) D ğer personel kanunlarına tab olanlardan bu Karar uyarınca zam ve tazm nat ödenmes öngörülen kadro veya
görevlere vekalet edenlere,
e) Kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekl cetveller nde kadrosu bulunmayan okul müdürlüğü,
okul müdür başyardımcılığı ve okul müdür yardımcılığı görevler n yürütenlere,
f) Bu Karar ve ek cetveller uyarınca zam ve tazm nat ödenmes öngörülen kadro veya görevlere vekalet eden her
statüden sözleşmel personele (6/2/1997 tar hl ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamındak kadro karşılığı
sözleşmel personel har ç),
vekalet neden yle öngörülen zam ve tazm natlar ödenmeyecekt r.
B r göreve açıktan vekalet edenlere se, bu göreve a t zam ve tazm natlar, 657 sayılı Kanunun 175 nc maddes ndek
oranlar d kkate alınmaksızın vekalet aylığıyla b rl kte vekalet görev ne başlanıldığı tar hten t baren ödenecekt r.
7- Kararın 10 uncu maddes n n b r nc fıkrası uyarınca, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle b r derece
ver lenler le kazanılmış hak aylık dereceler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümler uyarınca kadro dereceler n n
üzer ne yükselt lenler n zam ve tazm natları; bulundukları kurumda, yüksel nen derecede kend kadro unvanlarıyla aynı adı
taşıyan kadroların dereceler ç n öngörülen puan ve oranlar esas alınarak ödenecek, aylıklarının yükselt ld ğ derecede, 190
ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekl kurumlarına a t cetvellerde kend kadro unvanlarıyla aynı adı taşıyan
kadro unvanı bulunmayanlara se bulundukları kadro dereceler n n karşılığı olan zam ve tazm natların ödenmes ne devam
olunacaktır.
Kazanılmış hak aylıkları bulundukları kadro dereceler n n üstündek derecelere yükselt lenlerden, yükselt ld kler
derecen n zam ve tazm natından yararlananlar kontrol ed len cetvellerde ayrı b r bölümde göster lecekt r.
Örnek: 3 üncü derecel kadroda Şube Müdürü olarak görev yapan ve kazanılmış hak aylığı 2 nc derecen n l nc
kademes ne yükselt len b r personele, kurumunda 2 nc derecel Şube Müdürü kadrosu bulunması hal nde %100, kurumunda 2
nc derecel Şube Müdürü kadrosu bulunmaması hal nde se %80 oranında özel h zmet tazm natı ödenecekt r.
Örnek: Mal ye Bakanlığında 5 nc derece Memur kadrosunda çalışan ve yüksekokul mezunu olan b r personel,
kazanılmış hak aylığı 4 üncü dereceye yükselt lm ş olsa dah , söz konusu Bakanlıkta 4 üncü derece Memur kadrosu
bulunmadığından %55 oranında özel h zmet tazm natından faydalanamayacak, kend s ne kadro dereces n n karşılığı olan %49
oranında tazm nat ver lecekt r.
8- Kararın 12 nc maddes n n b r nc fıkrasına göre, yen den teşk latlanma ve kadro düzenlemeler sonucunda “Şahsa
Bağlı Kadro Cetveller ”nde unvanları göster lenlere, Karara ekl cetvellerde unvanları ç n öngörülen puan ve oranlar esas
alınarak ödeme yapılacaktır.
Bu durumda bulunanlar kontrol cetveller nde ayrı b r bölüm hal nde göster lecekt r.

Örnek: İk Bakanlığın b rleşmes sonucunda şahsa bağlı kadrolar arasında göster len Müsteşara (1800 ş güçlüğü
+2200 tem n nde güçlük = 4000) puan üzer nden zam ve % 340 oranında özel h zmet tazm natı ödenecekt r.
9- Kararın 12 nc maddes n n k nc fıkrasına göre, yen den teşk latlanma ve özelleşt rmeye l şk n kanun ve kanun
hükmünde kararnameler gereğ nce “şahsa bağlı hak”tan yararlananlara, lg l mevzuatları uyarınca “şahsa bağlı hak”
uygulaması sona er nceye kadar, bulundukları yen kadrolarına a t zam ve tazm natlar ödenmeyecekt r.
Bu durumda bulunanlar kontrol cetveller nde ayrı b r bölüm hal nde göster lecekt r.
Örnek: 179 sayılı KHK le yapılan düzenlemeler sonucu İl M ll Eğ t m Müdürü kadrosunda ken 1984 yılında şahsa
bağlı hak uygulamasına tab olarak Öğretmen kadrosuna atanan lg l ye, esk kadrosuna a t (700+700) zam le (%210) özel
h zmet tazm natı ödenecek, yen kadrosuna a t zam ve eğ t m-öğret m tazm natı ödenmeyecekt r.
Örnek: Aynı düzenlemeler sonucu 4 üncü derecel Uzman kadrosunda bulunmakta ken, Öğretmen kadrosuna atanan
ve yen kadrosunun maaşı daha yüksek olan lg l ye yen kadrosuna a t zam (500+250) ve bulunduğu dereces ne göre eğ t möğret m tazm natı ödenecek, esk kadrosuna a t zam ve özel h zmet tazm natı ödenmeyecekt r.
Bu uygulama, kanun ve kanun hükmünde kararnamelerle yapılan düzenlemeler ve özelleşt rme uygulamaları sonucu
“şahsa bağlı hak”tan faydalanan personel ç n söz konusu olup, normal atamalar ç n uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
Örnek: 2006 yılı çer s nde İl M ll Eğ t m Müdürü kadrosundan Öğretmen kadrosuna 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun lg l hükümler çerçeves nde atanan personele, yen görev ne başladığı tar h tak p eden aybaşından t baren
“Öğretmen” kadrosunun hakları ödenecekt r.
10- Kararın 13 üncü maddes n n b r nc fıkrasının (b) bend uyarınca, Karar ve ek cetvellerde yer almayan kadro ve
unvanlar ç n, ekl cetvellerde bulunan benzer kadro ve unvanları d kkate alarak emsal kadro ve unvanlar tesp t etmek
amacıyla; mahall dareler ç n İç şler Bakanlığı aracılığıyla, d ğer kurum veya kuruluşlar ç n se lg l kurum veya
kuruluşlarca doğrudan, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alındıktan sonra Bakanlığımıza başvurulacaktır.
11- Kararın 14 üncü maddes le get r len hükme göre zam ve tazm natlar; vekalet ve k nc görev haller , tekn k
personele büyük proje ve açık çalışma mahaller nde çalışmanın karşılığı yapılan ödemeler le kıst olarak yapılması gereken
ödemeler har ç, aybaşında aylıkla b rl kte peş n ödenecek, zam ve tazm natların hak ed lmes nde ve ödenmes nde, Karar ve
ek cetvellerde hüküm bulunmayan hallerde aylığa l şk n hükümler uygulanacaktır.
Bu nedenle;
a) 657 sayılı Kanunun 165 nc maddes ne göre, b r göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlara aylıkları,
göreve başladıkları tar hten t baren gün hesabıyla ay sonunda ödend ğ nden, zam ve tazm natlarının da buna göre ödenmes ,
b) 657 sayılı Kanunun 164 üncü maddes ne göre memurların aylıkları peş n ödend ğ nden ve emekl ye ayrılma le
ölüm haller nde o aya a t peş n ödenen aylıklar ger alınmadığından zam ve tazm natların da ger alınmaması; st fa hal nde se
st fa tar h le ay sonuna kadar olan süreye sabet eden zam ve tazm natların, aylıklarda olduğu g b ger alınması,
c) Üst derece le alt derecelere yapılan atamalarda ve görev değ ş kl ğ nde memur, atandığı göreve başladığı tar h
zleyen aybaşından t baren atandığı derecen n aylığına hak kazandığından, yen derece ve görevler ne a t zam ve
tazm natlarının da buna göre ödenmes , ancak 657 sayılı Kanunun 68 nc maddes n n (B) bend ne göre atananların aylık ve
d ğer hakları atandıkları yen kadro dereceler üzer nden göreve başladıkları günden t baren ödend ğ nden, bu kadro
dereceler ç n öngörülen zam ve tazm natların da anılan Kanunun 165 nc maddes nde olduğu g b göreve başladıkları
günden t baren ödenmes ,
d) 657 sayılı Kanunun 169 uncu maddes nde, naklen atamalarda lg l ler n yen görev yerler nde göreve başladıkları
tar h tak p eden aybaşından t baren aylığa hak kazanacakları bel rt lm ş olup, meh l müddet n kullanmakta ken rapor veya
zorunlu nedenlerle yen görev yerler nde göreve başlayamayanların aylıklarının ve aylıklarla b rl kte peş n ödenen zam ve
tazm natlarının, yen görev yerler nde ödenmes ve anılan maddede esk görev yer nden alınan aylıklar ç n kurumlar arasında
herhang b r hesaplaşma yapılmamasının öngörülmüş olması neden yle de, 657 sayılı Kanuna tab kurumlar le 217 sayılı
KHK'nın 2 nc maddes nde bel rt len kurumlar arasındak memur nak ller nde esk kurumlarınca aylıklarla b rl kte peş n
ödenen zam ve tazm natlar ç n de hesaplaşma yapılmaması,
gerekmekted r.
12- 657 sayılı Kanunun 45 nc maddes uyarınca 5, 6 ve 7 nc dereceler karşılık göster lmek üzere bu kadrolara atanan
ve aylıklarını 8 ve daha aşağı derecelerden alan Şube Müdürü, Müdür, Sayman, Başkan ve bunların yardımcılarına, II sayılı
Cetvel n (A) Üst Yönet m ve Genel İdare H zmetler bölümünün 16 ncı Grup 4 üncü sırasına göre özel h zmet tazm natı
ödenmeyecek, bunlara yalnızca III sayılı Cetvel n (G) bölümünün (b/1) sırasına göre %50 oranında tazm nat ödenecekt r.
13- Muhas p veya Muhasebec lerden l, 2, 3 ve 4 üncü derecelerdek kadrolara atanmış bulunanlara II sayılı Cetvel n
(A) Üst Yönet m ve Genel İdare H zmetler bölümünün 15 nc Grup 4 üncü sırasına göre; 5, 6 ve 7 nc derece kadrolardan
aylık alanlara se 16 ncı Grup 4 üncü sırasına göre özel h zmet tazm natı ödenecekt r. Bunlardan 8 ve daha aşağı derecelerden
aylık alanlara se sadece III Sayılı Cetvel n (G) bölümünün (b/1) sırasına göre %50 tazm nat ödenecekt r.
14- I ve II sayılı cetveller n bazı bölümler nde “Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde bel rt len dallarda, bu Tüzük hükümler ne
göre uzmanlık belges alanlarla, aynı dallarda doktora yapmış olanlar”ın alacakları zam ve tazm natlar bel rlenm şt r.
Bu sıralardan zam ve tazm nat ödeneb lmes ç n 14/5/2002 tar hl ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le
yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde bel rt len dallardan b r nde, bu Tüzük hükümler ne göre uzmanlık belges
almış veya aynı dallarda doktora öğren m n tamamlamış olmak gerekmekted r.
Bu nedenle adı geçen Tüzükte yer almayan dallarda doktora yapanların veya Tüzükte bel rt len dallarda olmakla
b rl kte sadece yüksek l sans düzey nde eğ t m görenler n, h çb r şek lde bu sıralardan yararlanmasına mkan
bulunmamaktadır.
15- B l nd ğ üzere, Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazm natlara l şk n Kararlar, 657 sayılı Kanunun “Zam ve
tazm natlar” başlıklı 152 nc maddes ne göre Bakanlar Kurulunca yıllık olarak yürürlüğe konulduğundan, Kararın ve bu
Tebl ğ n 1/1/2006 tar h nden öncek dönemler ç n uygulanması mümkün değ ld r.
16- Kararın 15 nc maddes n n b r nc fıkrasında, 2005 yılında ne m ktarda zam ve tazm nat ver leceğ ne l şk n olarak
14/2/2005 tar hl ve 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu kararı le yürürlüğe konulan Karar’ın ek II sayılı Cetvel n (E) Tekn k
H zmetler Bölümü ve (F) Sağlık H zmetler Bölümü le III sayılı Cetvel n “B.D n H zmetler Tazm natı” ve “C.Emn yet
H zmetler Tazm natı” bölümler n n uygulanmasına 15/4/2006 tar h ne kadar devam ed leceğ hüküm altına alınmıştır. Buna
göre, anılan bölümler n uygulanmasına 2005 yılı v ze cetveller esas alınarak 15/4/2006 tar h ne kadar devam ed lecek olup,

2006 yılı ç n hazırlanacak ve kontrol ed lecek cetveller n söz konusu bölümlerde bel rlenm ş olan tazm natlara l şk n
kısımları 15/4/2006 tar h nden sonra geçerl olacak şek lde ve yen oranlar esas alınarak düzenlenecek ve uygulanacaktır.
17- 17/3/2005 tar hl ve 25758 sayılı Resm Gazetede yayımlanan 159 Ser No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel
Tebl ğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebl ğ olunur.
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