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Kırklareli İl Kültür Müdürü olarak görev yapmakta iken 29.04.2003 tarih ve 25093
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 2 inci maddesi doğrultusunda Edirne Keşan Halk
Kütüphanesi Müdürlüğüne Kütüphane Müdürü olarak atanan ......…'ya ödenecek ek gösterge
hususunda tereddütte düşüldüğü bildirilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Göstergeler başlıklı 43 ncü
maddesinin Ek Gösterge başlıklı (B) bendinde “Bu Kanuna tabi kuramların 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 Bakanlar Kurulu 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.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı
Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Yüksek Fen
Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve l' inci dereceden uzman unvanlı kadrolara
atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge
üzerinden ödeme yapılır.” hükmü bulunmaktadır.
5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 3 ncü maddesinin (h) fıkrası ile değiştirilen 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununun Ek 67 nci maddesinde " Daha önce atanmış ya da seçilmiş oldukları
kadro, görev veya aylık almış oldukları dereceler için belirlenmiş olan ek göstergelerden daha
düşük ek gösterge ödenmesi gereken veya ek göstergesi olmayan bir kadro, görev veya
dereceye atanan ya da seçilenler; daha önceden yararlanmış oldukları ek gösterge rakamı ile
halen bulundukları kadro, görev veya dereceye ilişkin ek gösterge rakamı arasındaki farktan
kaynaklanan kesenek ve karşılık tutarının tamamının aylıklarından kesilmesi suretiyle
emeklilik açısından yüksek olan ek göstergeden yararlanmaya devam ederler. Bu Kanunun 12
inci maddesinin (II) numaralı fıkrasının (n) bendinde sayılanlar hariç, atandıkları veya
seçildikleri kadro, görev ya da derecede en az altı ay görev yapmaksızın ek göstergesi daha
düşük bir kadro, görev ya da dereceye atanan veya seçilenler hakkında bu fıkra hükümleri
uygulanmaz.

Personel kanunlarında ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlarda
kendileriyle eşit olarak ek gösterge verilmekte olan kadrolarda bulunanların yararlandıkları ek
göstergelerden faydalanma imkanı da kalmayacak şekilde kadro unvanları personel
kanunlarından ya da aylık ödenmesine dayanak teşkil eden diğer kanunlardan çıkarılan ve
yararlanacakları ek gösterge hakkında ayrıca bir düzenleme yapılmamış olan kadro unvanları
üzerinden emekli, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar ile bu durumda olup iştirakçiliği
devam edenlere uygulanacak ek göstergeler; Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınmak
suretiyle Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
tarafından birlikte belirlenir. İlgili kanunlarında ayrıca ek gösterge belirlenmek suretiyle ve
bir kadro şartı aranmaksızın yürütülmesi öngörülen görevlere asaleten atanmış veya seçilmiş
olanlar hariç olmak üzere, münhasıran kadrosu ihdas edilmemiş görevler için bu fıkra hükmü
uygulanmaz ve bu şekilde yürütülen görevler için sonradan ihdas edilen kadrolar dikkate
alınmaz.
Ek göstergeleri yukarıdaki fıkra uyarınca belirlenenlere, bu belirleme işleminden
önce ödenmiş emekli, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyeleri için herhangi bir fark
ödemesi yapılmaz.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, ………'nın
daha önce bulunduğu kadro için belirlenmiş olan ek gösterge, halen yürütmekte olduğu görev
için belirlenen ek göstergeden yüksek olduğundan yüksek olan ek göstergeden emeklilik
yönünden yararlandırılması; ilgilinin 657 sayılı Kanunun 43’ üncü maddesinin (B) bendinde
yer alan "...Müşavir ve l' inci dereceden uzman unvanlı" kadrolara atamasının yapılmayarak
Kütüphane Müdürü olarak atanması nedeniyle kazanılmış hak aylığı yönünden; daha önce
bulunmuş olduğu kadro için belirlenmiş olan ek göstergesinden yararlandırılmayacağından,
halen yürütmekte olduğu Kütüphane Müdürü kadrosunun ek göstergesinden yararlandırılması
gerektiği düşünülmektedir.

