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(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
İlgi: a) 17.07.2014 tarihli ve 20356022-903/851 sayılı yazınız,
b) 07.08.2014 tarihli ve 71347711-869/152283 sayılı yazımız,
c) 13.08.2014 tarihli ve 20356022-840/937 sayılı yazınız.
Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesinde Kütüphaneci olarak görev yapmakta iken
Ankara Merkez Oran Sevgi Yılı Halk Kütüphanesine naklen atanan ………..'nın 14.07.2014
tarihi itibariyle görevinden ayrıldığı 15.07.2014 tarihindeki aylığının Karabük Defterdarlığı
Muhasebe Müdürlüğünden mi yoksa Ankara Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden mi
ödeneceği hususunda tereddüde düşüldüğü bildirilerek ilgi (a) yazınız ile Başkanlığımız görüşü
talep edilmişti.
İlgi (b) yazımız ile ilgiliye Karabük Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünce maaş
ödemesinin yapıldığı ayrıca Personel Maaş Nakil Bildiriminde yeni kurumunda aylığa hak
kazandığı tarihin 15.08.2014 olarak belirtildiği, bu hususlar dikkate alındığında hangi konuda
tereddüde düşüldüğü anlaşılamadığından görüş tesis ettirilemediği bildirilmişti.
Bu defa ilgi (c) yazınız ile ilinizin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulunun "Devlet
Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın 4 sayılı cetvelin 2 ‘inci
bölgesinde yer almakta olduğundan ilgiliye ek %11 tazminat ödemesi yapıldığı, Ankara'nın bu
bölgede yer almadığından tereddüde düşüldüğü, ilinizden ödenen 15.07.2014 aylığım
15.07.2014/14.08.2014 tarihleri arasındaki süreye ait olduğundan ilgiliye ödenen aylığın
ilgiliden tahsil edilerek 15.07.2014 tarihinden itibaren görev yapacağı Ankara Merkez Oran
Sevgi Yılı Halk Kütüphanesince ödenmesinin gerekip gerekmediği konusunda görüş talep
edilmektedir.
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun Görev yeri değiştirilen
memurların aylıkları başlıklı 169’ uncu maddesinde "Bulundukları yerden başka yerlerdeki
görevlere nakledilen ve 6’ inci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan
memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kuramlara atanan memurların aylıkları, işe
başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde
alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz." hükmü
bulunmaktadır.
17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
“Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın Bölgelere göre verilecek
ek özel hizmet tazminatının 7’inci maddesinin 1’inci fıkrasında "Teknik ve sağlık hizmetleri
sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde gösterilen yerleşim birimlerine
sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F)
bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek olarak ödenir ve bu
ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

Buna göre, teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan personele, IV sayılı Cetvelde
ve II sayılı Cetvelin (F) Bölümünün 8 inci sırasında sayılan yerleşim birimleri için öngörülen ek
özel hizmet tazminatı peşin olarak ödenecek, Kararın 7’inci maddesinin birinci fıkrasındaki
hallerin meydana gelmesi halinde de, gün hesabı ile hesaplanarak geri alınacaktır. Ayrıca bir
aydan uzun süreli kesinti yapılmasını gerektiren bir durumun, aylık ödenmeden önce belli
olması halinde, peşin ödemenin yapılmayacağı tabiidir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda bahsi geçen hükümler birlikte değerlendirildiğinde; 657 sayılı Kanunun 169’
uncu maddesindeki "Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62’inci
maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme
suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden
aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar
arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz" hükmü doğrultusunda ilinizce 15.07.2014
tarihinde ilgiliye ödenen aylığın tahsil edilmemesi, 17.04.2006 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar’ın
Bölgelere göre verilecek ek özel hizmet tazminatının 7’inci maddesinin 1’inci fıkrasında
Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dâhil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde
gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece,
ekli II sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet
tazminatı oranları ek olarak ödeneceği, fiilen bölgede çalışılan sürenin, göreve başlama ile
görevden ayrılma tarihleri arasında geçen süre olarak tanımlandığı, mehil müddetinin bu süreye
dahil olmayacağı hüküm altına alınmış olup, Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (Seri
No: 160) Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar başlıklı (E) maddesinin 4’üncü fıkrasında ise
ek özel hizmet tazminatının peşin olarak ödeneceği, Kararın 7’inci maddesinin 1’inci
fıkrasındaki hallerin meydana gelmesi halinde gün hesabı ile hesaplanarak geri alınacağı
hüküm altına alındığından ilgiliye peşin ödenen ek özel hizmet tazminatının tahsilinin
sağlanmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

