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İlgi: 25.04.2014 tarihli ve 98325279-840/1682 sayılı yazınız. 

İlgi yazımız ile İliniz Müze Müdürlüğünde görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Uzman 
…………..’ya 02.11.2011 tarihli ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu 
Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK 666) 
doğrultusunda yapılacak ek ödeme oranı hakkında tereddüde düşüldüğü bildirilerek 
Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1’inci maddesi ile 375 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 9’uncu maddede "Aylıklarım 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (E) 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." hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu cetvele göre kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında bulunan personel için ödenmesi 
öngörülen oranlar, "2-Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;" başlığı altında 
unvan bazında ayrı ayrı belirlenmiş bulunmakta olup, anılan cetvelin bahse konu bölümünde 
Uzman unvanına yer verilmemiştir. 

Ancak cetvelin, "A-l Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik 
Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan 
personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde 
yer alan personel;" başlığı altında oranlar unvanlar bazında belirlenmiş olup; cetvelin "k" 
maddesinde "uzman" unvanına yer verilmek suretiyle ek ödeme oram belirlenmiştir.  

Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfında  olup uzman kadrosunda istihdam edilen ……………..'ya 
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin 1 (k) maddesinde yer alan ek 
ödeme oranlarından aylığım almakta olduğu dereceye karşılık gelen oran dikkate alınarak ek 
ödeme yapılması gerektiği düşünülmektedir. 




