
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : a)03.08.2022 tarihli ve E.96865419-900.06.01-2725178 sayılı yazımız.
b)Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 10.10.2022
tarihli ve E-78383876-010.99-536683583 sayılı yazısı.

c) 28.10.2022 tarihli ve E-96865419-903.06.01-2994090 sayılı yazımız.
ç) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının (Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü) 27.12.2022
tarihli ve E-78383876-010.99-59096910 sayılı yazısı.

 
Başkanlığımız  personelinden Genel  İdare Hizmetleri  Sınıfı  veya  diğer  hizmet  sınıflarında  olup

15.01.2023  tarihinde  yürürlüğe  girecek  olan  05.07.2022  tarihli  ve  31887  sayılı  Resmi  Gazete'de
yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun'un  6  ıncı  maddesi  ile  ek  göstergeleri  yeniden
belirlenmiş  olan  Din  Hizmetleri  Sınıfında  yer  alan  kadrolara  15.01.2023  tarihinden  önce  atananların
atandıkları  göreve  ait  yüksek  ek  göstergeden  yararlanabilmeleri  için  5434  sayılı  Türkiye Cumhuriyeti
Emekli  Sandığı  Kanunu'nun  mülga  ek  73  üncü  maddesi  kapsamında  6  (altı)  ay  kesenek  kesilip
kesilmeyeceği hususunda ilgi (a) yazımızla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına görüş sorulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı  ilgi  (b)  cevabi  yazısı  ile  "... b) Daha önce Din Hizmetleri
Sınıfında yer alan bir görevde bulunmakta iken Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan bir unvana
atanan ve halen bu unvanda görev yapmakta olanlardan 15.01.2023 tarihinden önce yeniden Din
Hizmetleri Sınıfında yer alan aynı ek göstergeli bir göreve atanarak yine bu tarihten önce söz konusu
görevine başlayanlardan; ... Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan görevine yapılan ataması 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesi kapsamında olmayanlardan 15.01.2023 tarihinden
önce atanarak göreve başladığı Din Hizmetleri Sınıfındaki görevi, göreve başladığı tarihte bulunduğu
derece kademesine göre aynı ek gösterge düzeyinde olmasına rağmen 7417 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 6 ıncı maddesi ile yeniden belirlenen ek gösterge rakamlarına ilişkin hükümlerinin yürürlüğe
gireceği 15.01.2023 tarihinden itibaren daha yüksek ek göstergeli hale gelecek olanlar hakkında bu
görevine ait ek gösterge rakamı üzerinden altı ay kesenek ve karşılık ödenmesi şartının aranmaması

 şeklinde görüş bildirmesiancak bu kişilerin en az bir ay kesenek ve karşılık ödemiş olmaları gerektiği"
üzerine konu ilgi (c) yazımızla Taşra Teşkilatımıza iletilmişti.

Ancak  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı  konuya  ilişkin  ortaya  çıkan  tereddütler  nedeniyle
Hazine  ve Maliye Bakanlığından  görüş  istemiş,  ekte  yer  alan Hazine  ve Maliye Bakanlığının  görüşü
doğrultusunda  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Başkanlığı  ilgi  (ç)  yazısı  ile  "15.01.2023 tarihinden önce
atandığı görevleri arasında ek gösterge farkı bulunmamasına rağmen 15.01.2023 tarihinden
itibaren daha yüksek ek göstergeli hale gelecek görevlerde bulunanların gerek emekli
keseneğine esas aylıklarında gerekse emekli aylıklarında daha yüksek ek gösterge rakamının
esas alınabilmesi için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga geçici
220 nci maddesi ile mülga ek 73 üncü maddelerinde yer verilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla

T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
Diyanet İşleri Başkanlığı

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : E-96865419-903.06.01-3240568 30.12.2022
Konu : 3600 Ek Gösterge Uygulaması

1 / 2

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulv. No : 147/A 06800 Çankaya/Ankara
Tel: (312) 295 77 35-36 Faks: (312) 286 78 66
Web: https://insankaynaklari.diyanet.gov.tr

Bilgi için:Ertuğrul ÇEVİK
Teknisyen

Telefon No:(312) 295 77 47

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 4D7A85D9-9873-407C-BC73-5A4017D08AD2 Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/................................. .... ......... ............. ..... ............. .... ............... . ............ ......................................



Akif PUSMAZ
Başkan a.

İnsan Kaynakları Genel Müdürü

ilgililerin 15.01.2023 tarihinden itibaren daha yüksek ek göstergeli hale gelecek görevi üzerinden
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga ek 73 üncü maddesi uyarınca

    yönünde  öncekien az altı ay süreyle kesenek ve kurum karşılığı ödenmiş olması gerektiği"
görüşünü tashih etmiştir.

Bu  itibarla  Başkanlığımız  personelinden  15.01.2023  tarihinden  önce  Genel  İdare  Hizmetleri
Sınıfı veya diğer hizmet sınıflarından Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolara atananların yüksek ek
göstergeden yararlanabilmesi  için 15.01.2023 tarihinden  itibaren en az 6 (altı) ay süre  ile kesenek ve
kurum karşılıklarının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve konunun ilgili personele tebliğini önemle rica ederim.
 

 

Ek:
1 - İlgi (ç) Yazı (2 Sayfa)
2 - Hazine ve Maliye Bakanlığının Görüş Yazısı (3 Sayfa)

 
Dağıtım:

81 İl Valiliğine (İl Müftülükleri)
İlgili Valiliklere (Dini İhtisas Merkezleri)
İlgili Valiliklere (Dini Yüksek İhtisas Merkezleri)
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