
KAMU İDARELERİNİN İÇ DENETÇİ KADROLARINDA 657 SAYILI  DEVLET 

MEMURLARI KANUNUNA GÖRE İSTİHDAM EDİLENLERE YAPILACAK EK 

ÖDEMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR 
 
 
 

Amaç ve kapsam 
 

MADDE 1 – (1) Bu Kararla, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki kamu 

idarelerinin, iç denetçi kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilenlere yapılacak ek 

ödemenin usul, esas ve miktarları düzenlenmiştir. 
 
 

Dayanak 
 

MADDE 2 – (1) Bu Karar, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesiyle 375 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 2 nci maddeye dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
 

Ek ödeme miktarları 
 

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) ; 
 

a) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün 
 

(f) bendinde sayılan iç denetçilerden, 
 

1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %175’i, 
 

2) Diğer derecelerden aylık alanlara %170’i, 
 

b) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün 
 

(g) bendinde sayılan iç denetçilerden, 
 

1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %170’i, 
 

2) Diğer derecelerden aylık alanlara %165’i, 
 

c) 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A) Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün 
 

(h) bendinde sayılan iç denetçilerden, 
 

1) 1-4 derecelerden aylık alanlara %165’i, 
 

2) Diğer derecelerden aylık alanlara %160’ı, 

oranında ek ödeme yapılır. 
 
 

Ek ödemenin usul ve esasları 
 

MADDE 4 – (1) Ek ödeme, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. 
 

a) Ek ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 
 

b) Ek ödemenin hak edilmesinde ve ödenmesinde bu Kararda belirtilen haller dışında, 657 sayılı Kanunun aylığa 

ilişkin hükümleri uygulanır. 

c) Olumsuz sicil alanlara bir yıl süreyle; 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan; 

uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara üç ay, aylıktan  kesme cezası alanlara altı ay ve kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası alanlara kademe ilerlemesinin durdurulduğu sürece ek ödeme yapılmaz. 

ç)  Ödenecek  ek  ödeme  toplam  oranı,  hiç  bir  şekilde  en  yüksek  Devlet  memuru  aylığının  (ek  gösterge 

dahil) %200’ünü geçemez. 



 
d) Bu Karar kapsamında ek ödeme yapılan iç denetçilere, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede belirtilen ödemeler dışında, görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı tazminat, fazla çalışma ücreti ve 

benzeri başka herhangi bir ödeme yapılmaz. 
 
 

Tereddütlerin giderilmesi 
 

MADDE  5  –  (1)  Bu  Kararın  uygulanmasında  çıkacak  tereddütleri  gidermeye  İç  Denetim  Koordinasyon 

Kurulunun görüşü üzerine Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
 
 

Yürürlük 
 

MADDE 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 

Yürütme 
 

MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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