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Doküman Türü 
☐ Kanun ☐ CB Kararnamesi ☒ CB Kararı ☐ Tebliğ 

☐ Yönetmelik ☐ Yönerge ☐ Esas ve Usul ☐ Sözleşme/Protokol 

Doküman Adı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar 
 

ESKİ ŞEKLİ YENİ ŞEKLİ 
Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulü 
MADDE 5 - (3) Kurumların ilgili birimlerince hazırlanan bu cetvellerden; 
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlananlar, ilgili Bakan 
tarafından onaylandıktan sonra Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. 

Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulü 
MADDE 5 - (3) Kurumların ilgili birimlerince hazırlanan bu cetvellerden; 
b) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlananlar, ilgili Bakan 
tarafından onaylandıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına gönderilir. 

Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulü 
MADDE 5 - (8) Düzenlenen bu dağılım listeleri, kontrol edilen ana cetveller 
ile birlikte kurumlarca, teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, 
bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili muhasebe birimlerine, ilgisine göre 
Sayıştay Başkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna kontrol veya 
onay işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 ay içinde gönderilir. 

Cetvellerin kontrol, onay ve dağıtım usulü 
MADDE 5 - (8) Düzenlenen bu dağılım listeleri, kontrol edilen ana cetveller 
ile birlikte kurumlarca, teşkilat yapılarına uygun olarak birimlerine, 
bölgelerine, il ve ilçelere, ilgili muhasebe birimlerine ve Sayıştay 
Başkanlığına kontrol veya onay işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 1 
ay içinde gönderilir. 

Vekâlet 
 MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca; 
bb) Vekaletin, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek karar ile atama 
yapılması gereken kadro veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya 
görevler için asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi kaydıyla; 
vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam 
ve tazminatların toplam net tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında 
fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması 
halinde, aradaki fark; 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar 
dikkate alınmaksızın, vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve 
vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödenir. 

Vekâlet 
 MADDE 9 - (1) 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca; 
bb) Vekâletin, Cumhurbaşkanınca atama yapılması gereken kadro 
veya görevler için ilgili Bakan, diğer kadro veya görevler için asili atamaya 
yetkili amir tarafından verilmesi kaydıyla; vekalet ettikleri kadro veya 
görevler için bu Karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net 
tutarının, asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve 
tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde, aradaki fark; 657 
sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın, vekalet 
görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı 
sürece ödenir. 

 
 

  


