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İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 
 

 
Bilindiği üzere, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu 

Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 666 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin (s) fıkrası ile değiştirilen ve 15/1/2012 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 12 nci maddesinde; 

“Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, 
denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile 
benzeri organlarda görev alanlara, kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu 
görevlerinden sadece biri için ücret ödenebilir. Bu maddenin uygulanmasında oluşacak 
tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”  

hükmü yer almaktadır. 
 Bakanlığımızca hazırlanan ve 31/01/2012 tarihli ve 28190 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan (162) Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde de;  
“...... 
1) Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların; yönetim kurulu, 

denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet ve komite ile 
benzeri organlarda görev alanlara, aldıkları görevler karşılığında ilgili mevzuatında 
herhangi bir ücret ödenmesinin öngörülmüş olması halinde 15/1/2012 tarihinden itibaren bu 
görevlerden sadece biri için ücret ödenecektir. 

2) Maddede geçen “kurum ve kuruluşların” ibaresinden, memur veya diğer kamu 
görevlilerinin memur veya diğer kamu görevlisi sıfatı nedeniyle ilgili mevzuatı uyarınca 
belirtilen görevleri alabilecekleri, asli görevli bulundukları kurum da dahil olmak üzere her 
statüdeki kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.” 

denilmektedir. 
Bununla birlikte, söz konusu madde hükmünün uygulamasına yönelik Bakanlığımıza 

gönderilen çeşitli yazılarda belirtilen tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür. 

1- 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde bu Kanunun mahalli idareler organlarının seçimlerine 
ilişkin esas ve usulleri düzenlediği ve bu amaçla “il genel meclisi üyeleri”nin, “belediye 
başkanı ile belediye meclisi üyeleri”nin, “köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve 
heyeti üyeleri”nin  seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, 
aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait hükümleri kapsadığı belirtilmiştir. 

2- 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun; 
- 9 uncu maddesinde, il genel meclisinin il özel idaresinin karar organı olduğu ve ilgili 

kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden 
oluşacağı, 
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- 16 ncı maddesinde, il genel meclisinin bir yıl görev yapmak üzere üyeleri arasından 
en az üç, en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği ve eğitim, kültür ve 
sosyal hizmetler komisyonu, imar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu ile 
plân ve bütçe komisyonu kurulmasının zorunlu olduğu, 

- 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından üye 
sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturacağı,  

- 24 üncü maddesinin birinci fıkrasında, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları 
her gün için; il genel meclisi başkanına 6.000 gösterge, diğer meclis üyelerine 2.200 gösterge 
rakamının  memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı 
ödeneceği, 

- 25 inci maddesinin birinci fıkrasında, il encümeninin valinin başkanlığında, il genel 
meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için seçeceği beş üye ile biri mali hizmetler 
birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden 
oluşacağı, 

 28 inci maddesinde de, encümenin memur olmayan üyelerine 12.000 gösterge 
rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek 
verileceği ve encümen başkanı hariç encümenin memur üyelerine encümen üyeleri için 
belirlenen gösterge rakamının yarısının ödeneceği,  

hükümlerine yer verilmiştir. 
3- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun; 
- 12 nci maddesinde, büyükşehir belediye meclisinin büyükşehir belediyesinin karar 

organı olduğu ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşacağı, 
büyükşehir belediye başkanının büyükşehir belediye meclisinin başkanı olduğu,  büyükşehir 
içindeki diğer belediyelerin başkanlarının da büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesi 
olduğu,  

- 15 inci maddesinde, büyükşehir belediye meclisi  üyeleri arasından seçilecek en az 
beş, en çok dokuz kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurulabileceği, imar ve bayındırlık 
komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve 
spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulmasının zorunlu olduğu, 

 - 16 ncı maddesinde, büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının 
başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş 
üye ile biri genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının 
her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşacağı, belediye başkanının 
katılamadığı toplantılarda, encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık edeceği, 
büyükşehir belediye encümeninin başkanı ve seçilmiş üyelerine 12.000 gösterge rakamının 
memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık brüt ödenek verileceği ve 
encümenin memur üyelerine bu miktarın yarısının ödeneceği, 

hükümlerine yer verilmiştir. 
4- 5393 sayılı Belediye Kanununun; 
- 17 nci maddesinde, belediye meclisinin, belediyenin karar organı olduğu ve ilgili 

kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşacağı, 
- 24 üncü maddesinde, belediye meclisinin, üyeleri arasından en az üç en fazla beş 

kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabileceği, 
- 25 inci maddesinde, il ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki 

belediyelerde, belediye meclisinin kendi üyeleri arasından üye sayısı üçten az beşten çok 
olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturulacağı; aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 
denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki kamu kurum ve 
kuruluşlarından görevlendirilenlere 1.000, kamu personeli dışındaki diğer uzman kişilere 
büyükşehir belediyelerinde 3.000, diğer belediyelerde 2.000 gösterge rakamının memur aylık 
katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye meclisince 
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belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılacağı ve denetim komisyonunun emrinde 
görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye meclisince belirleneceği, 

- 32 nci maddesinde, meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına 
katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık 
brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek 
miktarda huzur hakkı ödeneceği, huzur hakkı ödenecek gün sayısının 20, 24 ve 25 inci 
maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamayacağı ve meclis üyelerine aynı 
gün için birden fazla huzur hakkı ödenmeyeceği, 

- 33 üncü maddesinde, belediye encümenin, belediye başkanının başkanlığında il 
belediyelerinde ve nüfusu 100.000'in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl 
kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve 
belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi 
kişiden; diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için 
gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri 
arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşacağı, 

- 36 ncı maddesinde, belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000'e kadar 
olan belediyelerde 3.500, nüfusu 10.001-50.000'e kadar olan belediyelerde 4.500, 50.001-
200.000'e kadar olan belediyelerde 6.000 ve 200.001'in üzerinde olan belediyelerde ise 7.500 
gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt 
ödenek verileceği ve encümenin memur üyelerine bu tutarların yarısının ödeneceği, 

hükümlerine yer verilmiştir. 
5- 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun; 
- 8 inci maddesinde, birlik meclisinin birliğin karar organı olduğu ve birlik üyesi 

mahallî idarelerin meclislerinin kendi üyeleri veya belediye meclis üyeliğine seçilmeyi haiz 
kişiler arasından, birlik tüzüğünde belirlenen sayıda ve gizli oyla seçecekleri üyelerden 
oluşacağı, dışarıdan seçileceklerin sayısının mahalli idare meclisinden seçileceklerin üçte 
birini geçemeyeceği ile birliğin üyesi olan il özel idaresi için valinin, belediye için belediye 
başkanının ve köy için muhtarın birlik meclisinin doğal üyesi olduğu, birlik meclisinde 
bunların dışında doğal üye bulunmayacağı, 

- 10 uncu maddesinde, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan birliklerde birlik 
başkanının birlik merkezinin bulunduğu ilin valisi olduğu, birlik başkanının aynı zamanda 
birlik meclisinin de başkanı olduğu, 

- 11 inci maddesinde, birlik meclisinde plan ve bütçe komisyonunun dışında birliğin 
faaliyet konularıyla ilgili olmak üzere ihtisas komisyonları kurulabileceği, ihtisas 
komisyonlarının meclis üyeleri arasından birlik meclisinin kararıyla kurulacağı ve komisyon 
üye sayısının beşi geçemeyeceği,  

- 12 nci maddesinde, birlik encümeninin, birlik başkanı ile sayısı yediyi geçmemek 
üzere birlik tüzüğünde gösterilecek sayıda meclis üyesinden oluşacağı, ülke düzeyinde 
kurulan birliklerde bu sayının iki kat olarak uygulanacağı, bu üyelerin, birlik meclisince, 
dönem başı toplantısında kendi üyeleri arasından gizli oyla bir yıllığına görev yapmak üzere 
seçileceği ve birlik başkanının, encümeninin de başkanı olduğu, 

- 13 üncü maddesinde, birlik encümeninin toplantılarının, kararları ile çalışma esas ve 
usûlleri hakkında bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Belediye Kanununun belediye 
encümenine ilişkin hükümlerinin uygulanacağı, 

- 17 nci maddesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların, Belediye 
Kanununda belirtilen esas ve usullere göre birlik genel sekreteri veya diğer üst yönetici 
kadrolarında görevlendirilebileceği ve bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan 
aldığı her türlü malî ve sosyal hakların kesilmeyeceği, ancak kurumundan aldığı aylık ve 
diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme 
yapılabileceği, 
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- 18 inci maddesinde,  vali ve kaymakamların  birlik hizmetlerini yürütmek üzere 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarından personel görevlendirebileceği ve bu şekilde 
görevlendirilenlere birlik bütçesinden karşılanmak üzere, 5.000 gösterge rakamının memur 
aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarda aylık ödeme yapılacağı, 

-Yine 18 inci maddesinde, “köylere hizmet götürme birlikleri”ne ve  20 nci 
maddesinde de “ülke düzeyinde birlik kurulması” na ilişkin düzenlemelere; 22 nci 
maddesinde de, köylere hizmet götürme birliklerinin birlik meclisleri hariç olmak üzere, 
birlik meclisi ile birlik encümeninin başkan ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına 
katıldıkları her gün için birlik başkanına 5.000, encümen üyelerine 2.000, meclis üyelerine 
1.500 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı 
geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebileceği 
ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısının, bir yıl içinde yirmidört günü geçemeyeceği, 

hükümlerine yer verilmiştir. 
6- 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanununun; 
- 1 inci maddesinde, köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına 3.000 

gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık 
ödenek verileceği, bu gösterge rakamını, muhtarlıkların bulunduğu yerleşim biriminin idarî 
yapısı ve nüfusu gibi kriterleri ayrı ayrı veya birlikte dikkate almak suretiyle İçişleri 
Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine bir katına kadar farklı olarak 
belirlemeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, 

- 4 üncü maddesinde de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 
Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması 
bulunmayan veya bu kapsamda aylık ve gelir almayan köy ve mahalle muhtarlarının, 5510 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı 
sayılacakları ve bunlardan yeniden bu görevlere seçilmeyenler veya ayrılanların Bağ - Kur'la 
ilişkilerinin, kanuni primlerini ödedikleri sürece devam edeceği, 

hükümlerine yer verilmiştir. 
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 
1- İl genel meclisi üyelerinin 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları 

dolayısıyla üstlendikleri il genel meclisi üyeliği görevi için 5302 sayılı Kanun kapsamındaki 
ödemelerden yararlandıkları ve bu görev dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi 
bulunmadığı hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 
12 nci maddesinin il genel meclisi üyelerini kapsamadığı, 

2- Büyükşehir belediye meclisi ile belediye meclis üyelerinin 2972 sayılı Kanun 
hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları dolayısıyla üstlendikleri belediye meclis üyeliği 
görevleri için 5216 ve 5393 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerden yararlandıkları ve bu 
görevleri dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı hususları göz önüne 
alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin büyükşehir 
belediye meclisi ile belediye meclisinin seçilmiş üyelerini kapsamadığı,  

3- 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçimle göreve gelmiş olmalarından dolayı 
631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesinin büyükşehir ve diğer 
belediye başkanlarını kapsamadığı,  

4- Köy muhtarlarının 2972 sayılı Kanun hükümleri uyarınca seçilmiş olmaları 
dolayısıyla üstlendikleri muhtarlık görevi için 2108 sayılı Kanuna göre aylık ödemeden 
yararlandıkları ve bu görevleri dışında uhdelerinde başka bir kamu görevi bulunmadığı 
hususları göz önüne alınarak, 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci 
maddesinin muhtarları kapsamadığı,  

5- Vali, vali yardımcısı ve kaymakamlar da dahil olmak üzere, 657 sayılı Kanun ile 
diğer personel kanunlarına göre istihdam edilenlere kurum içi ve kurum dışı ayrımı 
yapılmaksızın uhdelerinde bulunan kamu görevi dolayısıyla verilen meclis, encümen, 
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yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, 
heyet, komite ile benzeri organlardaki görevlerden sadece biri için ücret ödenebileceği, 

6- 5355 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü ve18 inci maddesinin dördüncü 
fıkrasın uyarınca yapılan ödemelerin,  geçici olarak görevlendirme dolayısıyla ödendiğinden, 
söz konusu ödemelerin 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin anılan 12 nci maddesi 
kapsamına girmediği, 

değerlendirilmektedir.  
 Bilgilerini ve uygulamanın buna göre yürütülmesini sağlamak üzere yazımızın ilgili 
birimlere duyurulmasını arz ederim. 
 
  
                                                                                                       

               Bakan a. 
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