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KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi: 02 Haziran 2014 tarihli ve 107163 sayılı yazınız. 

Adana İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde Bilgisayar İşletmeni kadrosunda olup; 
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi olarak görevlendirilen …………..'nın bu görevlendirme 
dolayısı ile ek ödemelerine kat sayı olarak maddi getirisi olup olmadığı ve ayrıca bir ek 
ödeme alıp almayacağına ilişkin görüş talebiniz incelenmiştir. 

 
Bilindiği üzere 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 

29/05/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile kamu 
görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmış olup 12 nci maddesinde; 

 
17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Karara eldi (I) sayılı İş 
Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı Cetvelinin "(A) Genel 
İdare Hizmetleri Bölümünün 37 nci sırasında öngörülen mali sorumluluk zammı puanı, kadro 
ve görevleri itibariyle mali sorumluluk zammından yararlanamayan veya daha düşük puan 
üzerinden söz konusu zamdan yararlananlardan taşınır ve kayıt ve kontrol yetkilisi veya 
taşınır mal sorumlusu olarak görevlendirilen Devlet Memurları için de uygulanır. Anılan 
sırada yer alan puandan daha düşük mali sorumluluk zammı öngörülen kadro ve görevlerde 
bulunup, aynı zamanda taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi veya taşınır mal sorumlusu olarak 
görevlendirilen Devlet Memurlarına kadro görevleri itibariyle öngörülen mali sorumluluk 
zammı ayrıca ödenmez." hükmüne yer verilmiştir. 

 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 03 Ocak 

2014 tarihli ve 115913 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelgenin "(A) Toplu 
sözleşmede yer alan hükümler" kısmının 3 üncü bendinde; " Toplu sözleşmenin İkinci Kısım 
Birinci Bölümünün 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 ve 18 inci maddeleri ile Üçüncü Kısım 
Onuncu Bölümünün 2 nci maddesinde yer alan hükümler, 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı 
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında da yer alan konular olup, söz konusu hükümler 
01/01/2014-31/12/2014 tarihleri arasındaki dönemde, 2013 yılında olduğu gibi, aynı usul ve 
esaslar çerçevesinde uygulanmaya devam edilecektir." denilmektedir. 
 

İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünde, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak 
görevlendirilen ….……’ya yukarıda belirtildiği üzere Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 
Kararı ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi hükümleri 
çerçevesinde, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde 
Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı başlıklı (I) sayılı Cetvelinin 37 nci sırasında yer alan 
(575) puan üzerinden mali sorumluluk zammı ödenmesi gerekmektedir. 
 




