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T.C. 
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Sayı   : E-72394585-045.03-49919 30.11.2020
Konu : Bölgelere Göre Verilecek Ek Özel 

Hizmet Tazminatı Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 24.11.2020 tarihli ve E-84103021-903.99-48785 sayılı yazı.

İlgi sayılı yazınızla Üniversitemizde sağlık hizmetleri sınıfına tabi hemşire kadrosunda görev 
yapan personele ''Ek özel hizmet tazminatının'' ödenip ödenemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş 
talep edilmektedir.

 
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca 17.04.2006 

tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 04.09.2020 tarih ve 31234 
sayılı Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2020 yılında uygulamasına devam edilen 
Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Karar'ın "Bölgelere göre verilecek ek özel 
hizmet tazminatı" başlıklı 7 nci maddesinde;

 
"Teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına dahil kadrolarda bulunan ve ekli IV sayılı Cetvelde 

gösterilen yerleşim birimlerine sürekli görevle atananlara, bu yerlerde fiilen çalıştıkları sürece, ekli II 
sayılı Cetvelin (E) ve (F) bölümlerinde bölgeler itibarıyla belirlenen özel hizmet tazminatı oranları ek 
olarak ödenir ve bu ek tazminatın ödenmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır.

 
a) Fiilen bölgede çalışılan süre, göreve başlama ile görevden ayrılma tarihleri arasında geçen 

süre olup, bu süreye;
 
1) Mehil müddeti,
 
2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve geçici görevle bölge dışında 10 günden fazla bir süre ile 

görevlendirme hallerinde, bu sürelerin tamamı; 10 gün ve daha kısa süreli görevlendirmelerin toplamının 
bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

 
3) Hastalık izni, istirahat ve hava değişimi süreleri (görevin yapılması sırasında veya görevden 

dolayı olduğunun amirlerince onaylanması şartıyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve 
sakatlananların tedavi ve hastalık izni süreleri hariç),

 
4) Mazeret izinleri,
 
5) Yurt dışı geçici görevlendirme süreleri,
 
6) Görevden uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma süreleri, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinde görevli personele disiplin amirlerince veya disiplin mahkemelerince verilen oda hapsi 
süreleri (Bunlar hakkındaki kamu davasının düşmesi, ortadan kaldırılması, yargılamanın men'ine veya 
beraatine karar verilmesi hallerinde geriye dönük olarak bu süreler için ödeme yapılmaz),

dahil değildir.
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b) Ek özel hizmet tazminatı esas olarak, personelin asli görev yerine göre tespit edilir. Ancak 

kesintisiz 15 günden, kesintili olarak da bir yılda 3 aydan fazla bir süre ile bölge içinde fakat memuriyet 
mahalli dışında görevlendirilenlerin, geçici görev sürelerinin söz konusu süreleri aşan kısmına, geçici 
görev mahalli için öngörülen oranlar üzerinden ödeme yapılır. 3 güne kadar olan geçici görevler, bu 
bentte belirtilen sürelerin hesabında dikkate alınmaz.

 
c) Sağlık Hizmetleri Sınıfı personeli için "köy ve diğer yerleşim birimleri" nde ödenecek ek özel 

hizmet tazminatı hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
 
ç) Asli görev yerleri IV sayılı Cetvel kapsamı dışında bulunanlardan, bu Cetvel kapsamındaki 

yerleşim birimlerine vekâleten atananlara veya geçici olarak görevlendirilenlere, bu görevlerinden dolayı 
anılan Cetvelde yer alan bölgeler için öngörülen ek özel hizmet tazminatı ödenmez." hükmüne yer 
verilmek suretiyle anılan ek özel hizmet tazminatının hangi şartlarda ödenebileceği belirtilmiştir.

 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun "Ödenemeyen Giderler ve 

Bütçeleştirilmiş Borçlar" başlıklı 34 üncü maddesinde "……..İlgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak 
beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya 
belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine 
düşer…..." hükmü yer almaktadır.

 
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kadroları sağlık hizmetleri 

sınıfında bulunan personel için bölgelere göre verilecek ek özel hizmet tazminatının  kanunların 
öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen çalışılan günler için ödenebileceği, ödemenin geriye dönük 
olarak 5 yılı kapsayacağı mütalaa edilmektedir.

 
Bilgilerini arz ve rica ederim.

Kenan BOZTAŞ
Daire Başkanı

 Dağıtım:
Personel Daire Başkanlığına
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
Bütçe ve Performans Programı Şube 
Müdürlüğüne
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube 
Müdürlüğüne


