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Konusu: 

ilgili Mevzuat: 

Kadrosu ... ilye Tanm Miidiirliigiinde bulunan Veteriner Hekim ...... 'a 
.... iJye Ozel idare Miidiir vekilligi gorevini yiiriittiigii siirece ozel hizmet ek 
tazminatmm odenip odenemeyecegi. 

200611 0344 sa)'] Devlet Memurlanna odenecek Zam ve Tazminatlara 

ili~kin Bakanlar Kulu Karan'nm 7 nCl maddesinde "(1) Teknik ve sagltk 

hizmetleri slmflanna dahil kadrolarda bulunan ve ekli N sayJlI Cetvelde 

gosterilen yerle~im birimlerine siirekli gorevle atananlara, bu yerlerde fiilen 

yalt~tJklan siirece, ekli II saYlh Cetvelin (E) ve (F) boliimlerinde bolgeler 

itibanyla belirlenen ozel hizmet tazminatJ oranlan ek olarak odenir ve bu ek 

tazminatm odenmesinde a~agldaki esaslar uygulamr. 

a) Fiilen bolgede yah~tlan siire, goreve ba~lama ile gorevden aynlma 
tarihleri arasmda geyen siire olup, bu sureye; 

1) Mehil miiddeti, 
2) Hizmet iyi egitim, seminer, kurs ve geyici gorevle bolge dl~mda 10 

giinden fazla bir siire ile gorevlendinne hallerinde, bu siirelerin tamaml; 10 giin 
ve daha klsa siireli gorevlendinnelerin toplammm bir )'llda 30 giinii a~masl 
halinde ise a~an klsml, 

3) Hastahk izni, istirahat ve hava degi~imi siireleri (gorevin yapJlmasl 
slrasmda veya gorevden dolaYl oldugunun amirlerince onaylanmasl ~artlyla 

hastalanan, yaralanan, kazaya ugrayan ve sakatlananlann tedavi ve hastaltk izni 
siireleri hariy), 

4) Mazeret izinleri, 
5) Yurt dl;>l geyici gorevlendinne siireleri, 
6) Gorevden uzakla~tmlma, gozaltma ahnma, aylga ahnma ve tutuklanma 

siireleri, Tiirk Silahh Kuvvetlerinde gorevIi personele disiplin amirlerince veya 
disipIin mahkernelerince verilen oda hapsi siireleri (Bunlar hakkmdaki kamu 
davasmm dil~mesi, ortadan kaldmlmasl, yargtlamanm men'ine veya beraatine 
karar verilmesi hallerinde geriye donilk olarak bu silreler iyin odeme yapllmaz), 

dahil degildir. 

b) Ek ozel hizmet tazminatJ esas olarak, personelin ash gorev yerine gore 
tespit edilir. Ancak kesintisiz 15 giinden, kesintili olarak da bir ytlda 3 aydan 
fazla bir sure ile bolge iyinde fakat memuriyet mahalli dl~mda 

gorevlendirilenlerin, geyici gorev siirelerinin soz konusu silreleri a~an klsmma, 
geyici gorev mahalli iyin ongoriilen oranlar iizerinden odeme yaptllr. 3 giine 
kadar olan geyici gorevler, bu bentte belirtilen siirelerin hesabmda dikkate 
ahnmaz. 
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c) Saghk Hizmetleri SIOlfl personeli lym "koy ve diger yerle~im 

birimleri"nde odenecek ek ozel hizmet tazminatl hakkmda da yukandaki 
hukilmler uyguiamr. 

y) Asli gorev yerleri IV say til Cetvel kapsaml dl~mda bulunanlardan, bu 
Cetvel kapsammdaki yerle~im birimlerine vekaleten atananlara veya geyici 
olarak gorevlendirilenlere, bu gorevlerinden dolaYl amlan Cetvelde yer alan 
bolgeler iyin ongori.ilen ek ozel hizmet tazminatt odenmez." 

Hilkilmleri bulunmaktadlr. 

Degerlendirme: 
Devlet Memurlanna Odenecek Zam Tazminatlara ili~kin Bakanlar Kurulu 

Karannda ozel hizmet ek tazminatmm odenebilmesi iyin ki~inin aym karara ekli 

VI sayIlI cetvelde belirtilen yerle~im yerlerinde mevcut kadrosunda fiilen 

yah~maSI ~artl aranmaktadlr.DolaYls1yla adl geyen ki~inin veteriner hekim 

kadrosunda bulunmasma ragmen fiilen bu i~te yah~mamasl nedeniyle ozel hizmet 

ek tazminatmm kendisine odenemeyecegi dil~ilnii1mektedir. 

Adl ve Soyadl 

Birimi Strateji Geli~tirme Ba~kanhgl/iy Kontrol Dairesi Ba~kanhgl 
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