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TEBLİĞ
Mal ye Bakanlığından:
DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 162)
4/7/2001 tar hl ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 12 nc maddes nde, 11/10/2011 tar hl ve 666
sayılı Kanun Hükmünde Kararname le değ ş kl kten önce, “Memurlar ve d ğer kamu görevl ler nden asl kadro ve
görevler dışında, kurum ve kuruluşların yönet m kurulu, denet m kurulu, tasf ye kurulu, danışma kurulu üyel kler ve
kom syon, heyet, kom te le benzer organlarda görev alanlara, bu görevler nden sadece b r ç n ücret ödeneb l r. Bu
madden n uygulanmasında oluşacak tereddütler g dermeye Mal ye Bakanlığı yetk l d r.” hükmü yer almaktaydı.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 5 nc maddes n n 15/1/2012 tar h nde yürürlüğe g ren (s) fıkrası
le yapılan değ ş kl kten sonra söz konusu madde hükmü, “Memurlar ve d ğer kamu görevl ler nden, kurum ve
kuruluşların yönet m kurulu, denet m kurulu, tasf ye kurulu, danışma kurulu üyel kler ve kom syon, heyet, kom te le
benzer organlarda görev alanlara, kurum ç ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevler nden sadece b r ç n
ücret ödeneb l r. Bu madden n uygulanmasında oluşacak tereddütler g dermeye Mal ye Bakanlığı yetk l d r.” şekl n
almıştır.
Söz konusu maddeye l şk n olarak uygulama b rl ğ n n sağlanması ve tereddütler n g der lmes amacıyla
aşağıdak açıklamaların yapılması gerekl görülmüştür:
1) Memurlar ve d ğer kamu görevl ler nden kurum ve kuruluşların; yönet m kurulu, denet m kurulu, tasf ye
kurulu, danışma kurulu üyel kler ve kom syon, heyet ve kom te le benzer organlarda görev alanlara, aldıkları
görevler karşılığında lg l mevzuatında herhang b r ücret ödenmes n n öngörülmüş olması hal nde 15/1/2012
tar h nden t baren bu görevlerden sadece b r ç n ücret ödenecekt r.
2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” bares nden, memur veya d ğer kamu görevl ler n n memur veya
d ğer kamu görevl s sıfatı neden yle lg l mevzuatı uyarınca bel rt len görevler alab lecekler , asl görevl
bulundukları kurum da dah l olmak üzere her statüdek kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmekted r.
3) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 12 nc maddes yen b r ödeme veya mal hak get rmemekte,
söz konusu görevler karşılığında memurlar ve d ğer kamu görevl ler ne lg l mevzuatında öngörülmüş olan
ödemelerden sadece b r n n yapılab lmes ne yönel k hüküm çermekted r. Dolayısıyla, lg l mevzuatında ücret
ödenmes öngörülmeyen görevler ç n bu maddeye dayanılarak herhang b r ödeme yapılmayacaktır.
4) 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n 12 nc maddes kapsamında b rden fazla görev alanlar, bu
görevler n hang s nden ücret alacağını bel rleyerek asl görevl bulunduğu kurumun merkez teşk latı personel b r m
le görev yaptığı b r me on gün çer s nde b ld recekt r.
5) Anılan maddede bel rt len görevler karşılığında ödeme yapacak kurum tarafından, ödeme yapılmadan önce
lg l den kurumundan veya başka kurumlardan bu kapsamda kend s ne herhang b r ödeme yapılmadığına da r yazılı
beyan alınacaktır. Bu beyanda bulunmayanlara herhang b r ödeme yapılmayacaktır.
ÖRNEK 1) B r kuruluşun lg l mevzuat hükümler uyarınca sermayes ne şt rak ett ğ anon m ş rketlerden
b r nde yönet m kurulu üyes , b r d ğer nde denet m kurulu üyes olarak kuruluşu tems len görevlend r len ve bu
görevler karşılığında ücret öngörülen b r memura, bu görevlend rmeler n 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen n
12 nc maddes kapsamında bulunması neden yle 15/1/2012 tar h nden t baren söz konusu k görevden sadece b r
ç n ödeme yapılab lecekt r.
ÖRNEK 2) Kurumunda ücret öngörülen b r kom syon üyel ğ görev n yürüten ve aynı zamanda başka b r
kurum veya kuruluşta ücret öngörülen b r yönet m kurulu üyel ğ de bulunan memur, 15/1/2012 tar h nden t baren bu
k görevden b r ç n öngörülen ödemen n yapılması hususunda terc hte bulunacak ve bu ödemelerden sadece b r n
alab lecekt r.
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8/1/2003 tar hl ve 24987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Kanunu Genel Tebl ğ (Ser
No:155) yürürlükten kaldırılmıştır.
Tebl ğ olunur.
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