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Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü personeli olup İliniz Müze 
Müdürlüğünüzde görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Uzman (Arkeolog) …………..'ya 
açık çalışma mahallinde çalışılan her gün için ödenecek özel hizmet tazminatı oranı hakkında 
tereddüde düşüldüğü bildirilerek Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

Bilindiği üzere Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar 17.04.2006 
tarihli ve 10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olup, 16.01.2014 tarihli ve 
28884 sayılı resmi Gazetede yayımlanan 2014/5800 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4’üncü 
maddesi ile de 2014 yılında da uygulanmasına devam olunacağı kararlaştırılmıştır. 

Söz konusu Karara ekli II sayılı Özel Hizmet Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler 
Bölümünün 6’ıncı sırasında; “Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; 
büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet 
binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda 
kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen 
çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için 
aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir. Faal durumdaki hizmet 
binalarının tadilat, bakım ve onarımı işleri açık çalışma mahalli kapsamında değerlendirilmez. 
 

a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara .........  : 3,0 
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ....  : 2,0 
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ..........  : 1,2 

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere 
ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık 
dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine 
getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. 

Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla, 
a)1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ..........  : 60 
b)1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara .....  : 40 

             c)3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ...........  : 24 oranlarını aşamaz.” 
hükmüne yer verilmiştir.  
 
Bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve 
Tazminatlara İlişkin Kararda açık çalışma mahallinde çalışılan personele ödenecek özel hizmet 
tazminatı ödenmesinde ilgililerin kadrolarının esas alınacağı hüküm altına alınmış olup; İliniz 
Müze Müdürlüğünüzde görev yapan Teknik Hizmetler Sınıfında Uzman (Arkeolog) 
…………….'ya ödenecek ek özel hizmet tazminatının Karara ekli II sayılı Özel Hizmet 
Tazminatı Cetvelinin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün 6’ıncı sırasındaki ; "...b) 1/d sırası ile 
22’inci sırada sayılanlara  : 2,0" hüküm doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmekte olup; 
ilgiliye açık çalışma mahallinde görev yaptığı günlerde verilecek olan ek ödeme oranının (2,0) 
olarak değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 




