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Görev tazminatı göstergeleri 

MADDE 1 – (1) Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ve 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personelden; bu 

kanunlarda makam tazminatı öngörülmüş olan kadrolara atanmış olanlardan, almakta 

oldukları makam tazminatı gösterge rakamı; 

6.000 olanlara 9.000, 

5.500 - 4.500 olanlara 7.000, 

4.000 ve daha az olanlara 6.000, 

gösterge rakamının, almakta oldukları makam tazminatı gösterge rakamına 

ilave edilmesi suretiyle bulunan görev tazminatı gösterge rakamının memur 

aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda görev 

tazminatı ödenir. 

 

Hak kazanma ve ödenme şekli 

MADDE 2 – (1) Görev tazminatı, damga vergisi hariç herhangi bir vergiye 

tabi tutulmaz ve bu tazminata hak kazanma ve ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler 

uygulanır. 

Uygulama 

MADDE 3 – (1) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına ekli Kararın 3, 4, 5 ve 6 ncı maddeleri görev tazminatı hakkında da 

uygulanır. 

Asgari görev tazminatı 

MADDE 4 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesi gereğince ödenecek görev 

tazminatı tutarından mahsup edilecek tutarın, görev tazminatının %20'sini geçmesi 

halinde, görev tazminatının % 80'i asgari görev tazminatı olarak ödenir. 

  

Emeklilere ödenecek görev tazminatı 

MADDE 5 – (1) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre 

aylık bağlanmış olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış 

olanlardan aynı Kanunun ek 68 inci maddesi uyarınca görev tazminatı ödenmesi 

gerekenlere, aynı maddede belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Kararın 1 inci 

maddesi hükümlerine göre bulunacak miktarda görev tazminatı, emekli aylıklarıyla 

birlikte ödenir. 

(2) 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun geçici 16 ncı maddesi 

kapsamına girenlerden, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmış 

olmakla birlikte temsil tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, söz konusu 

geçici 16 ncı maddenin yürürlüğe girmesinden önceki hükümler gereğince bu 



görevlerinden dolayı görev tazminatından yararlanmalarının mümkün olması ve 

5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmaları 

kaydıyla, makam tazminatı gösterge rakamları yerine durumlarına uygun olan 

yüksek hakimlik tazminatı gösterge rakamları esas alınmak suretiyle bu Kararın 1 

inci maddesi hükümlerine göre hesaplanacak tutardaki görev tazminatı, emekli 

aylıklarıyla birlikte ödenir. 

  

Yürürlükten kaldırma 

MADDE 6 – (1) 10/1/2002 tarihli ve 2002/3546 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararına ekli Karar yürürlükten kaldırılmıştır. 

  

Yürürlük 

MADDE 7 – (1) Bu Karar 9/4/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı 

tarihinde yürürlüğe girer. 

  

Yürütme 

MADDE 8 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür. 

 


