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BASIN AÇIKLAMASI

TtJTED Genel Başkanı Aykut Göker # .2 . l c, 

tarihinde yaptığı basın açıklamasında 

Maliye Bakanlığının 55 seri numaralı 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği

nin ve buna kaynaklık eden Yan Ödemeler 

Kararnamesinin Anayasanın eşitlik  i l 

kesini zedelediğini söyledi.

Maliye Bakanlığının son günlerde yayınladığı 55 seri numaralı Devlet Memur

ları Kanunu Genel Tebliği Yan ödemeler Kararnamesin çarpık mantığını bir 

kez daha gözler önüne serdi.

Bilindiği gibi teknik elemanlardan proje,araştırma,planlama,etüd,inşaat, 

maden arama ve kesin hesap faaliyetlerinde yada yurt kalkınmasında önemi, 

önceliği ve ivediliği Devlet Planlama Teşkilatınca kabul edilen büyük yatı- 

rım projelerinin gerçekleştirilmesinde fiilen çalışanlara "ek" temininde 

güçlük zammı verilmektedir.Bu "ek" zam,personelin kendi ihtisas dallarındaki 

hizmet sürelerine göre başka başkadır.Yan Ödeme Kararnamesinden aldığımız 

birkaç örnekle somutlayalım.Proje, araştırma,planlama,etüd,inşaat, maden a- 

rama ve kesin hesap faaliyetlerinde çalışanlardan kendi ihtisas dalların

daki hizmeti 2 yıla kadar olanlar (250) ek puandan yararlanırken,2-5 yıl 

olanlar (200i puan fazlasıyla (¿f50) ek puandan yararlanmaktadırlar.

"Ek" zammın hizmet süresine göre değil de "ihtisas" dalındaki hizmet sü

resine göre verilmesi altı çizilmesi gereken bir noktadır»Böyle bir yakla

şımın yan ödeme sisteminin kendi çarpık mantığı içinde doğal olduğu söy

lenebilir.

'İhtisas dalındaki hizmet süresi*' deyiminden ne anlamak gerekeçektir? Ma

liye Bakanlığı- bu soruyu 55 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Ge

nel tebliğinde söyle yanıtlıyor: "Ek temininde güçlük zammının hesaplan

masında ilg il i  personelin 65? sayılı Yasa ile aynı Yasanın Ek geçici 9 ncu 

maddesi kapsamına giren kurumlarda geçen kendi ihtisasları ile  i lg il i  h iz

metin değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca askerlik hikmetlerini yedek subay 

olarak yapan personelden fiilen  kendi ihtisasları ile i lg il i  teknik h iz

metlerde çalıştırılanların (okul ve eğitim dönemleri hariç) burada geçen 

hizmetlerinin birliklerince belgelendirilmesi koşulu ile değerlendirilmesi 

gerekmektedir."



Öyle anlatılıyor ki,Maliye Bakanlığı kamu kurumlan dışında yani özel ke

simdeki süreleri "ihtisas dalında geçen süre1' saymıyor.Bu yorumun karar - 

njne metnine ters dü~tuaü söylenemez. Ama teknik elemanların aylık dere

celeri belirlenirken gözönüne alm an sürelerin yan ödeme verilirken göz- 

ardı edilmesi en azından bir çelişkidir.

Maliye Bakanlığının muvazaaf askerlik ile i lg il i  yorumuna uyacak olursak 

aynı öğrenimi gören ve aynı iş i  yapan iki personelden birine muvazzaf 

askerlikten ötürü diğerinden daha az yan ödeme vermek gerekecektir. Kuş

kusuz, bu çarpıklığın kaynağı Maliye Bakanlığının genelgesi değil,Karar

namenin metnidir.Üstelik Kararname metni Devlet Memurları Kanunuyla da 

çelişmektedir.657 sayılı Yasaya göre muvazzaf askerlik süresi hiçbir 

koşula bağlı olmaksızın aylığın tesbitinde göz.önüne alınır.

Yan Ödemeler Kararnamesi bu ve benzeri hükümleriyle Anayasa'nm  "eşit

lik " ilkesine açıkça ters düş^şkjfcedir.Bti .dürüm yargı organlarının önü

ne götürülecektir.

Ancak şunu da açıkça bilmekteyiz,kamu kesiminde çalışanlar grevli toplu 

sözleşmeli sendikal haklarını elde etmedikleri sürece bu çarpık uygu

lamanın: önüne geçilemeyecektir.
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kararnamesinin 
Anayasanın 
eşitlik ilkesini 
zedelediği 
öne sürüldü

ANKARA, (A N K A ) —  T Ü T E O  
Genel Başkanı Aykut Göker, 
Maliye Bakanlığı Devlet Me
murları Kanunu genel tebliği
nin ve yan ödemeler kararna
mesinin, Anayasanın eşitlik il
kesini zedelediğini savunmuş
tur.

T Ü T E O  Genel Başkanı Göker 
'bugün yaptığı yazılı açıklama
da, büyük yatırım projelerinde 
fiilen çalışanlara ek temininde 
güçlük zammı verildiğini, an
cak zammın hizmet süresine 
göre değil de ihtisas dalındaki 
tıizmet süresine göre verilmesi
nin, çarpık bir mantığı yansıt
tığını bildirmiştir. Göker, açık
lamasında şu görüşlere yar ver 
miştir:

tMaliye Bakanlığının muvaz
zaf askerlik İle İlgili yorumu
na uyacak olursak, aynı öğre
nimi gören «e  aynı işi yapan iki 
personelden birine muvazzaf 
askerlikten ötürü diğerinden 
daha az yan ödeme vermek ge 
rekecektir. Kuşkusuz, bu çar
pıklığın kaynağı Maliye Bakan 
lığının genelgesi değil, karoma 
menin metnidir. Üstelik karar
name metni Devlet Memurları 
Kanunuyla da çelişmektedir. 
657 sayılı yasaya g ö r« muvaz
zaf askerlik süresi hiçbir ko
şula bağlı olmaksızın aylığın 
tesMtinde gözönüne alınır.

Yan ödemeler kararnamesi 
bu ve benzeri hükümleriyle 
Anayasa’nın t  eşitlik» İlkesine 
açıkça ters düşmektedir. Bu du 
rum yargı organlarının önüne; 
götürülecektir.»


