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Kanun Numarası 5745 

Başlığı 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞĠġĠKLĠK 

YAPILMASINA DAĠR KANUN  

Kabul Tarihi 27/02/2008 

Kabul Edildiği Birleşim 23.Dönem 2.Yasama Yılı 70.BirleĢim  

Cumhurbaşkanlığına Gidiş 

Tarihi 

29/02/2008 

Cumhurbaşkanlığından Geliş 

Tarihi 

06/03/2008 

Cumhurbaşkanınca Yapılan 

İşlem 

Onay 

Resmi Gazete Tarihi 07/03/2008 

Resmi Gazete Numarası 26809 

Diğer Bilgiler Son Dönem Tasarı Bilgileri ve Komisyon Raporları 

Kanun Tasarısı Bilgileri 

Kanun Tasarısının Metni  

  

Dönemi ve 

Yasama Yılı  

23/2 

  

Esas Numarası  1/502 

  

Başkanlığa 

Geliş Tarihi  

25/01/2008 

  

Tasarının 

Başlığı  

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

  

Tasarının Özeti  375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin C bendinin (2) numaralıalt bendi kapsamında 

olan personele ödenmesi öngörülen görev tazminatı hakkındaki düzenlemenin yürürlükten 

kaldırılması amaçlanmaktadır. 

  

Tasarının Son 

Durumu  

KANUNLAġTI 

Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi 

Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 01/02/2008 09/02/2008 Raporunu Verdi 08/02/2008 

 

Esas Komisyon Raporu(Sırasayısı) 108 

Kanun Numarası: 5745 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5745.html
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic?PAGE1=1&PAGE2=1&p4=20093&p5=H
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanun_tasarisi_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=60492
http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0502.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss108m.htm
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/kanunlar_sd.durumu?kanun_no=5745
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AYRIŞIK OY YAZISI 

 

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun 

Tasarısı ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesinin (C) bendinin (2) 

numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Söz konusu düzenlemenin yürürlükten kaldırılmasının gerekçesi olarak, DanıĢtay 

Ġdari Dava Daireleri Kurulunun 14.6.2007 tarihli ve Esas No: 2007/698, Karar No: 

2007/1629 sayılı Kararından sonra en az beĢ hizmet yılını dolduran tüm personele görev 

tazminatı ödenmesi zorunluluğunun ortaya çıkması ve bu zorunluluğun Devlet bütçesine 

büyük yükler getirecek olması gösterilmektedir. 

Bu yükten kurtulmak için, en az beĢ hizmet yılını dolduran tüm personele görev 

tazminatı ödenmesini öngören düzenleme yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Tasarı gerekçesinde, görev tazminatı almayan personele çeĢitli yasal 

düzenlemelerle “ek ödeme” veya “ilave ödeme” adı altında baĢka ödemeler yapıldığı, 

böylece personel ücretleri arasındaki adaletsizliğin giderildiği belirtilmektedir. 

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu Kararında belirtildiği gibi, 631 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye uygun olarak beĢ yıldan fazla hizmeti olan tüm personele değil, 

sadece ek göstergesi 7000 ve daha yukarı olanlara görev tazminatı ödenmektedir. 

Ancak, Hükümet, ödeme yapılmayan personele baĢka adlar altında ödeme 

yapılarak onların mağdur olmalarının önlendiğini, DanıĢtay’ın bu Kararından sonra onlara 

da görev tazminatı adı altında ödeme yapmaya bütçe imkanlarının el vermediğini ifade 

etmektedir. 

Gerçekten de görev tazminatı almayan personele “ek ödeme” veya “ilave ödeme” 

adı altında baĢka ödemeler yapıldığı doğrudur. Ama AKP iktidarı bunları yaparken 

kendisini, düĢük aylıklı personeli kollayan, gözeten ve onlar için ek önlemler alan bir iktidar 

gibi gösteriyordu. 

ġimdi, DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ile gerçekler ortaya çıktı. Bu 

karar, AKP iktidarının yıllardır en az beĢ hizmet yılını dolduran tüm personele görev 

tazminatı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediğini gösterdi. 

DüĢük aylıklı personele yıllardır yasal olarak yapılması gereken ödemeyi 

yapmayanların, ama biz zaten onlara baĢka adlar altında ödeme yapıyorduk demeleri hiç 

ikna edici değildir. 

DeğiĢik adlar altında ilave ödemesi bulunmayan memurlara ek ödeme yapılması 

hakkındaki Kanunun kabul tarihi 21.3.2006 dır. Bu Kanun ile memurlara 2007 yılında 90 

YTL, 2008 yılında 110 YTL ödenmesi öngörüldü. 

2002 yılından bu yana iktidar olanların iktidara geldikleri yıl yapmak zorunda 

oldukları düzenlemeyi yapmayıp, onun alternatifi saydıkları daha düĢük tutardaki baĢka 

düzenlemeleri yıllar sonra uygulamaya sokmaları aynı Ģey değildir. 
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Kaldı ki AKP; geliĢi güzel tarihlerde ve bölük, pörçük düzenlemelerle kamu 

personeli ücretleri arasında adalet sağlama amacı adı altında durumu daha da karıĢık hale 

getirmiĢtir. 

Basit, açık, anlaĢılır düzenlemelerle hakça bir aylık sistemi oluĢturmak yerine, iĢin 

içinden ancak uzmanlığı olan kiĢilerin çıkabileceği düzenlemeler yapmak ve bu karıĢık 

düzenlemeler yüzünden haksızlıklara neden olmak AKP iktidarının ilk icraatı değildir. 

Diğer hukuksuzluklar gibi bu düzenlemeler de yargıdan dönmüĢtür. 

DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu Kararında, “Bütçe olanaklarının kısıtlı olması, 

görev tazminatı ödenmesi öngörülen personel arasında bir ayrıma gidilmesi gerektirmez. 

Ayrılan kaynağın, görev tazminatı ödenmesi öngörülen bütün personeli kapsayacak 

Ģekilde ve mümkün olduğunca adaletli paylaĢtırılmasının sağlanarak, dağıtılması gerekir 

denilmektedir. 

Yapılması gereken Ģey, bütçe imkansızlığını ileri sürmek değil, düĢük aylıklı 

memurların yıllardır verilmeyen haklarını teslim etmektir. 

 

 M. Akif Hamzaçebi Faik Öztrak 

 Trabzon Milletvekili  Tekirdağ Milletvekili 

 


