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Konusu: 
……………………………… 15.03.2013 tarihinde 2012 yılının üretimi teşvik primi 

ödenmiş ve 25.03.2013 tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılıp,  26.03.2014 tarihinde 

tekrar işe başladıktan sonra 2013 yılında almış olduğu üretimi teşvik priminden dolayı 

ek ödeme mahsubu yapılıp yapılmayacağı hakkında, 

İlgili Mevzuat: 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla  Bazı 

Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK: 

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 

ek maddeler eklenmiştir. 

“EK MADDE 9- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, 399 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı Cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen 

sözleşmeli personele, subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, 

sözleşmeli subay ve astsubay adayları ile uzman jandarma ve uzman erbaşlara, mali 

haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme 

tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel 

arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek 

gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık 

gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır. 

…… 

Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen ödemelerden yararlananlara, birinci fıkraya 

göre ödeme yapılmaz. Ancak üretimi teşvik primi ödenen personele, ödemenin 

yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda yapılacağı tarih arasındaki dönemde birinci 

fıkra uyarınca kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin 

toplam net tutarı, anılan 3 üncü maddeye göre ödenen üretimi teşvik priminin net 

tutarına ulaştığı tarihten itibaren birinci fıkraya göre ödeme yapılmaya 

başlanır.(dördüncü fıkrası) 

……. 

 

161  Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği : 

 

(666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin) 

8- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin dördüncü 

fıkrasında yer alan hükme istinaden; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının üretimi 

teşvik priminden yararlanan personeline anılan maddenin birinci fıkrasına göre ek 

ödeme yapılmayacaktır. Ancak söz konusu personele, üretimi teşvik primi 

ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu ödemenin yapılacağı tarih 
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arasındaki dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı 

Cetvelde kadro veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam 

net tutarı, ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara 

ilişkin hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya 

başlanacaktır. 

Ayrıca, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin söz konusu personel için bir önceki 

yıl yapılan üretimi teşvik primi ödemeleriyle kıyas suretiyle ek ödeme yapılmasını 

öngören ek 3 üncü maddesi 14/1/2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırıldığından, bu 

kapsamdaki personel 2012 yılında üretimi teşvik priminin ödeneceği tarihe kadar, ek 9 

uncu madde uyarınca (I) sayılı Cetvelde kadro ve görev unvanları için öngörülen ek 

ödemeden yararlandırılacaktır. 

Üretimi teşvik primi ödemelerinin ayın 15'inden sonraki bir tarihte yapılması halinde 

peşin olarak ödenmiş olan ek ödemenin, üretimi teşvik primi ödemesinin yapıldığı 

tarihten sonraya isabet eden kısmı geri alınacaktır. 

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (e) fıkrasıyla 969 sayılı 

Kanunda yapılan düzenlemeye istinaden de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

kadro ve pozisyonlarında çalışmayanlara, anılan Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 

üretimi teşvik primi ödenmeyecektir. 

Örnek 2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mühendis kadrosunda görev 

yapan vc 1 inci dereccden aylık alan mühendise, 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre % 150 oranında ek ödeme yapılması 

öngörülmüştür. Söz konusu personele 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son 

fıkrası uyarınca, 15 Şubat 2012 tarihinde üretimi teşvik primi olarak 6.000 TL 

tutarında ödeme yapılacağı ve bir sonraki teşvik priminin ise 15 Şubat tarihinde 

ödeneceği varsayımı altında 15/2/2012 - 14/2/2013 döneminde yapılacak üretimi teşvik 

primi ve ek ödemelerin hesaplanması ve karşılaştırılması aşağıdaki şekilde 

yapılacaktır. 

 
Mühendis Ek Ödeme 

Oranı (%) / 

Üretimi 

Teşvik Primi 

(TL) 

Brüt Ek Ödeme / 

Üretimi Teşvik Primi 

(TL) 

Gelir Vergisi (TL) 

Damga Vegisi (TL) 

Net Tutar (TL) 

 

375 sayılı 

KHK'niıı ck 9 

uncu maddesine 

göre yapılması 

150 9500x0,06446x1.50 = 

918,56 

 912,50 

918,56x0,0066 = 

6,06 
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öngörülen ek 

ödeme 

969 sayılı 

Kanunun 3 

üncü 

maddesinin son 

fikrası uyarınca 

ödenen üretimi 

teşvik primi 

6.000 

(15 Şubat 

2012 tarihinde 

yapılan 

ödeme) 

6.000.00 6.000x0,15 = 900,00  

5.060,40 
6.000x0,0066 = 

39,60 

15 Şubat 2012 -14 Şubat 2013 döneminde ilgiliye yapılacak ödemeler 

Tarih Yapılan 

Ödemelerin 

net tutan 

(TL) 

Ödemenin 

Türü 

Ek 

ödemenin 

teşvik 

primi ile 

kıyası 

(TL) 

Kıyaslamada 

dikkate 

alınacak 

kümülatif ek 

ödeme hesabı 

Hesaplamanın 

açıklaması 

15.02.2012 5.060,40 Üretimi 

Teşvik 

Primi 

912,50 912,50 Prim ödemesinin 

yapıldığı tarih ile bir 

sonraki yılda 

yapılacağı tarih 

arasındaki dönemde, 

375 sayılı KHK'ya 

göre ödenmesi 

öngörülen ek 

ödemenin toplam net 

tutarı, prim net 

tutarına ulaşıncaya 

kadar, ilgiliye ek 

ödeme yapılmaz. Ek 

ödemenin toplam net 

tutarı, ödenen primin 

net tutarına ulaştığı 

tarihten itibaren ek 

ödeme yapılmaya 

başlanacaktır. 

15.03.2012  - 912,50 1.825,00 

15.04.2012 - - 912,50 2.737,50 

15.05.2012 -  912,50 3.650,00 

15.06.2012 -  912,50 4.562,50 

15.07.2012 414,60 Kist ek 

ödeme 

497,90 5.060,40 

15.08.2012 912,50 Ek 

Ödeme 

  

15.09.2012 912,50 Ek 

Ödeme 

  

15.10.2012 912,50 Ek 

Ödeme 

  

15.11.2012 912,50 Ek 

Ödeme 

  

15.12.2012 912,50 Ek 

Ödeme 

  

15.01.2013 912,50 Ek 

Ödeme 

  

Diğer taraftan, bu örnekte yer alan verilere ve ek ödeme tutarına ilişkin rakamlar 

dikkate alındığında, 15/2/2012 tarihinde 10.950 TL veya daha fazla net tutarda üretimi 

teşvik primi ödenmiş olması halinde, aynı derecedeki mühendislere, 15/2/2012 - 

14/2/2013 döneminde hiçbir şekilde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 

uncu maddesi uyarınca ek ödeme yapılmayacaktır. 
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Değerlendirme:       Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde; 

      666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi 

kapsamında ek ödeme alan personeli için üretimi teşvik priminden yararlanması 

halinde farklı bir uygulama getirilmiştir. 

     161 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’ndeki örnek açıklamalarda;  

Bakanlığımızda üretimi teşvik priminden faydalanan personel, üretimi teşvik primi 

ödemesinin yapıldığı tarih ile bir sonraki yılda bu ödemenin yapılacağı tarih arasındaki 

dönemde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı Cetvelde kadro 

veya pozisyon unvanları için ödenmesi öngörülen ek ödemenin toplam net tutarı, 

ödenen üretimi teşvik priminin net tutarına ulaştığı tarihten itibaren aylıklara ilişkin 

hükümler göz önünde bulundurulmak suretiyle ek ödeme yapılmaya başlanacaktır. 

     Ödenen üretimi teşvik priminin net tutarı, üretimi teşvik priminin ödendiği tarih ile 

bir sonraki yılda ödeneceği tarih arasındaki ek ödeme toplam net tutarından daha fazla 

ise ek ödeme bir sonraki üretimi teşvik primi’nin yapılacağı tarihe kadar mahsup 

edilecektir. 

    666 sayılı KHK ile getirilen yeni düzenleme ile üretimi teşvik primi ile ek ödeme 

mahsuplaşması, üretimi teşvik priminin ödendiği tarihten bir sonraki yılda bu 

ödemenin yapılacağı tarihe kadar devam edileceği açıkça anlaşılmaktadır.   

    Bu durumda; Müdürlüğünüz personeli Buse KAPLAN KALENDER’e göreve 

başladığı 26.03.2014 tarihinden, 2014 yılı üretimi teşvik priminin ödendiği veya 

ödeneceği tarihe kadar ek ödeme mahsubu yapılması gerektiği, ancak 2014 yılında 

2013 yılı üretimi teşvik priminin ödendiği tarihten itibaren söz konusu üretimi teşvik 

priminden faydalanmasa bile ek ödeme mahsuplaşması yapılması uygulamasının sona 

ermesi dolayısıyla bu tarihten sonra ek ödemesinin tam olarak ödenmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

    Ayrıca söz konusu personele 2014 yılında 2013 yılının üretimi teşvik primi ödenmiş 

ise tekrar yeni üretimi teşvik priminin mahsuplaşma işleminin başlatılması 

gerekmektedir. 
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