Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i
(S ra No:6)
Ayl k ve Ücret Ödemeleri
De

ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say

Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say

R.G.

Kanunla;

- Devlet memurlar ile di er kamu görevlilerine ili kin kanunlarda yer alan “ayba ” ibarelerinin “ay n 15’i”
olarak uygulanmas , dolay yla ayl k ve ayl kla birlikte ödenmesi gereken özlük haklar n her ay n 15’inde ödenmesi,
- lgililere 15 Aral k–14 Ocak dönemleri için yap lacak ödemelerin yar
n ödemenin yap ld y l bütçesine
gider kaydolunmas , kalan n ise avans hesaplar na al narak takip eden mali y l ba nda bütçeye gider yaz lmas ,
- Kamu kurum ve kurulu lar nda i çi statüsünde çal anlar n ayl k ücretlerinin ödenmesinde de bahsedilen
esaslara göre i lem yap lmas ,
hükme ba lanm

r.

Ayr ca, 657 say Devlet Memurlar Kanununun 527 say Kanun Hükmünde Kararname ile de ik 164
üncü maddesiyle ayl klar n bankac k sistemi arac
ile gerçekle tirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve
tedbirleri almaya Maliye Bakanl yetkili k nm r.
Buna göre; ayl k ve ücretleri pe in ödenen kamu personeli ayl k ve ücret ödemelerinin her ay n 15’inde, ayl k
ve ücretleri çal ld ktan sonra ödenen i çilerin ayl k ve ücret ödemelerinin ise her ay n 14’ünde yap lmas
gerekmektedir.
“Ayba ” kavram na göre 15 Aral k-14 Ocak dönemi için ödenecek olan ve iki ayr mali y l bütçesine gider
kaydolunmas gereken ayl k ve ücretler ile bunlar gibi i lem gören di er hakedi lerin tahakkukunda,
muhasebele tirilmesinde ve ödenmesinde, genel ve katma bütçeli idareler ile bütçe ve muhasebe i lemlerini Genel
Bütçeye Dahil Daireler ve Katma Bütçeli dareler Muhasebe Yönetmeli i ve Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeli i
hükümlerine göre yürüten daire ve idarelerce a
da belirtildi i ekilde uygulama yap lacak, ayr ca ayl klar n
bankalar arac
ile ödenmesinde ve memur sendika aidatlar n ayl klardan kesilmesinde a
daki esaslara
uyulacakt r.

I- AYLIK VE ÜCRETLER N MUHASEBELE

LMES

A- PE N ÖDENEN AYLIK VE ÜCRETLER LE BENZER ÖDEMELER
Memurlara ve ücretleri pe in ödenen di er personele 15 Aral k-14 Ocak dönemi için 15 Aral k tarihinde
ödenecek ayl k ve ücretler ile bunlarla birlikte ayn bordroda tahakkuk ettirilen di er özlük haklar na ait bordrolar bir
nüsha fazla düzenlenecektir.
Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrinde; tahakkuk tutar n yar (ayn bordro ile tahakkuk ettirilen, 15
Aral k tarihinden önceki dönemlere ait maktu fazla çal ma ücreti gibi hakedi lerin tamam ) ilgili ekonomik kodlar
itibar yla gösterilmek suretiyle 702- Bütçe Giderleri Hesab na, di er yar
“Bütçe d
avans olarak verilen”
aç klamas yap larak 172- Bütçe D Avans ve Krediler Hesab na borç; kanuni kesintiler ilgili hesaplara, ele geçen
tutar ise 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab na alacak kaydedilmek suretiyle muhasebele tirilecektir.
Bütçe D Avans ve Krediler Hesab na borç kaydedilerek ertesi y la devredilen tutarlar; ilgili tahakkuk
dairesinde bekletilen bordrolar eklenmek suretiyle Ocak ay ba nda saymanl klara gönderilecek Tahakkuk
Müzekkeresi ve Verile Emrinde, 702- Bütçe Giderleri Hesab na borç, 172- Bütçe D Avans ve Krediler Hesab na
alacak kaydedilerek mahsup edilecektir.
B- ÇALI ILDIKTAN SONRA ÖDENECEK AYLIKLAR VE D
ÖDEMELER

ER

657 say Devlet Memurlar Kanununun 165 inci maddesi uyar nca, bir göreve aç ktan atananlar n ilk
ayl klar , ba lad klar günden itibaren gün hesab yla ay sonunda ödenece inden, 15 Aral k veya bu tarihten sonra
göreve ba layan personelin 31 Aral k (dahil) tarihi itibar yla gün hesab ile hesaplanacak ayl klar na ili kin tahakkuk
tutar 702- Bütçe Giderleri Hesab na borç; kesintiler ilgili hesaplara, ele geçecek net tutar ise 320- Bütçe Emanetleri
Hesab na alacak kayd suretiyle muhasebele tirilecek ve Bütçe Emanetleri Hesab nda ertesi y la devredilen tutar, yeni
l bütçesinden tahakkuk ettirilecek, 1-14 Ocak dönemine ait ayl ile birlikte 14 Ocak tarihinde ödenecektir.
C-

ÜCRETLER
ÜCRETLER

LE ÇALI ILDIKTAN SONRA ÖDENEN D

ER

çiler ile ayl k ve ücretleri çal ld ktan sonra ödenen di er personelin ücretlerinin ve hakedi lerinin 15-31
Aral k dönemine ait k sm , hizmetin yap ld y l bütçesine gider yaz laca ndan bu döneme ait ücretler; düzenlenecek
bordro ve Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emri ile 702- Bütçe Giderleri Hesab na borç, kesintiler ilgili hesaplara, ele
geçecek net tutar ise 320- Bütçe Emanetleri Hesab na alacak kaydedilmek suretiyle muhasebele tirilecek ancak,
alacakl lar na herhangi bir ödeme yap lmayacakt r. 1-14 Ocak dönemine ait ücretler ayr bordro ve verile emri
düzenlenerek hizmetin yap ld y l bütçesinden tahakkuk ettirilecek, tahakkuk tutar 702- Bütçe Giderleri Hesab na
borç, kesintiler ilgili hesaplara, ele geçecek net tutar ise 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesab na alacak
kaydedilmek suretiyle muhasebele tirilerek, Bütçe Emanetleri Hesab nda ertesi y la devredilen tutarla birlikte, 14
Ocak tarihinde ödenecektir.
D- KANUN KES NT LER N GÖNDER LMES
Kanuni kesintiler ile muhtasar beyannameyle beyan edilip yat lacak vergiler, ayl k ve ücretlerin ödeme
tarihleri esas al narak mevzuat nda öngörülen süre içinde ilgili yerlere gönderilecektir.

II- AYLIKLARIN BANKALAR VASITASIYLA ÖDENMES NE
USUL VE ESASLAR

N

657 say Devlet Memurlar Kanununun 527 say Kanun Hükmünde Kararname ile de ik 164 üncü
maddesiyle Bakanl
za tan nan yetkiye dayan larak, kamu kurum ve kurulu lar nda çal anlar n ayl klar n
bankalar vas tas yla ödenmesi konusunda a
da belirtildi i ekilde uygulama yap lmas kararla
lm r.
A- KAPSAM
Genel ve katma bütçeli idareler ile bu idarelere ba döner sermaye i letmeleri ve fonlarda görevli memur,
çi ve sözle meli personelin ayl klar n bankalar vas tas yla ödetilmesi esast r.
l ve ilçe merkezlerine uzak olan yerlerde faaliyet gösteren tahakkuk daireleri öncelikle bulunduklar yerlerde
ATM makinesi kurulmas , banka ube ya da bürosu aç lmas gibi imkanlar ara racaklar, bunlar sa lanamad
takdirde ayl klar maa mutemetleri vas tas yla ödetebileceklerdir.

Ayr ca, Jandarma Genel Komutanl na ba
iç güvenlik birlikleri ile jandarma s r birlikleri, M T
Müste arl ile ehir merkezlerinden ve yerle im birimlerinden uzakta konu land lm olup, bulunduklar yerlerde
banka ubesi bulunmayan askeri birlik ve kurumlar da personel ayl klar mutemetler vas tas yla ödetebileceklerdir.
B- TAHAKKUK DA RELER NCE YAPILACAK

LEMLER

1- Gerek tahakkuk dairelerinin gerekse saymanl klar n i lemlerini kolayla rmak ve do abilecek
kar kl klar önlemek için bir daire personelinin tamam n ayl klar tek bir banka ubesinden ödenecektir.
2- lgili tahakkuk dairesi, banka ubesinin kurum ya da kurulu a yak nl , lokal geni li i, personel, makine
ve ekipman imkanlar , i lem hacmi, otomasyon uygulamas na geçip geçmedi i, otomatik para çekme makineleri
(ATM) vas tas yla para çekme imkan sa lamas gibi hususlar dikkate alarak ayl klar n hangi banka ve ubeden
ödenece ini belirleyecektir. Ayl klar n zaman nda ödenebilmesi için gerekiyorsa saymanl klar n cari hesaplar n
bulundu u banka ubeleri tercih edilecek ve bu ubelerde personelin hesap açt rmas sa lanacakt r.
3- Yukar da aç kland
ekilde belirlenecek banka ubesi ile ayl klar n zaman nda ödenmesini sa layan ve
bunun için gerekli artlar ve al nacak tedbirler ile bu Tebli de belirtilen esaslar içerecek ekilde bir protokol
yap lacakt r. Söz konusu protokolde, saymanl klarca düzenlenen gönderme emirlerine istinaden banka hesaplar na
geçen personel ayl klar ndan, tabldot ve kömür paralar , yard mla ma sand
kesenekleri gibi özel kesintilerin
yap labilmesi de personelin talebi halinde tahakkuk dairesi ve banka ubesi taraf ndan kararla
labilecektir. Ancak,
bu tür kesintiler ayl k bordrolar nda yer almayacakt r.
4- Ayl klar banka vas tas yla ödenecek personel için, banka ubesinin ve düzenleyen dairenin ad , ayl n ait
oldu u ay, alacakl lar n ad ve soyad ile banka hesap numaras ve ele geçecek net ayl k tutarlar gösteren be nüsha
liste düzenlenecek ve tahakkuk memuru taraf ndan onaylanacakt r. Listelerin dört nüshas verile emri ekinde
saymanl a gönderilecek, bir nüshas da bordrolarla birlikte tahakkuk dairelerinde saklanacakt r. Listelerin
saymanl kça da tasdik edilecek bir nüshas ise tahakkuk dairelerince saymanl klardan al narak, personelin cari
hesaplar na ayba itibar yla kay t yap lmak üzere, ilgili banka ubesine ayba ndan en az 4 (dört) i günü önce teslim
edilecektir. Listelere ödemenin yap laca tarih ayr ca not edilecektir.
5- Ayl klara ili kin Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emirlerinin, saymanl klarca gerekli inceleme ve
ödemeye ili kin haz rl klar n tamamlanmas için ödeme yap lmas gereken tarihten alt i günü önce saymanl klara
ula
lmas na ve gecikmeye meydan verilmemesine özen gösterilecek ve ita amirlerince gerekli tedbirler al nacakt r.
C- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK

LEMLER

1- Ayl klar banka arac
ile ödenecek personelle ilgili verile emirlerine öncelik verilmek suretiyle gerekli
incelemeler tamamlanacak ve verile emri eki bordrolarla listeler kar la
larak mutabakat onayland ktan sonra, iki
nüshas ayba ndan 4 (dört) i günü önce düzenlenecek “Gönderme Emri” ile birlikte “Gönderme Emri Teslim
Tutana ” ekinde saymanl n cari hesab n bulundu u banka ubesine teslim edilecek, bir nüshas verile emrinin
Say taya gönderilecek nüshas ekinde kalacakt r. Listenin bir nüshas ise, personelin hesaplar n bulundu u banka
ubelerine verilmek üzere, tahakkuk dairesinin bir görevlisi taraf ndan ayba ndan 4 (dört) i günü önce saymanl ktan
teslim al nacakt r.
2- Saymanl klar, personel ayl klar n zaman nda ödenmesini sa lamak üzere Gönderme Emirlerine,
ayl klar n personelin hesab n bulundu u banka ubesine ayba ndan 2 (iki) i günü önce aktar lmas hususunda erh
koyacaklard r.

aktar ld

3- Muhasebe kay tlar n tesisi, gönderme emirlerinin düzenlendi i ve saymanl k cari hesab ndan nakdin
tarihler itibar yla yap lacakt r.
D- BANKA UBELER NCE YAPILACAK

LEMLER

1- Saymanl klar n cari hesaplar n bulundu u banka ubeleri, kendilerine intikal ettirilen gönderme emri
tutarlar , eki listelerde belirtilen personelin hesab n bulundu u banka ubelerine ayba ndan 2 (iki) i günü önce,
kendi ubelerindeki cari hesaplara ise en geç ayba nda ödenecek ekilde aktaracaklard r.
2- Personelin cari hesaplar n bulundu u banka ubeleri, kendilerine teslim edilen listelere göre personele
ayba nda ödeme yap lmas sa layacak ekilde i lemlerini tamamlayacaklard r.
3- Personele ATM kart vermi olan banka ubeleri, tatil günleri de dahil olmak üzere ayl klar n ATM kartlar
ile al nabilmesini sa layacaklard r.

4- Saymanl n hesab n bulundu u banka ile personelin hesab n bulundu u banka, ayl k ve ücretlerin
zaman nda ödenebilmesi için gerekli tedbirleri önceden alacaklar ve bu amaçla i birli i içinde çal acaklard r.
5- cra kararlar do rultusunda memur ve di er ücretlilerin ayl k ve ücretleri üzerine konulan haciz
uygulamalar nda, tahakkuk dairelerince bordrolarda kanuni oranlarda gösterilen kesintiler saymanl klarca yap larak
ilgili icra dairelerine ödendi inden; icra dairelerince, ayn ki ilerin bankalardaki mevduat hesaplar için istenecek haciz
veya tedbir uygulamas na ili kin taleplerin kar lanmas nda, bu hesaplara aktar lacak ayl k veya ücret d ndaki
mevduat n dikkate al nmas gerekmektedir.
E- D

ER HUSUSLAR

1- Ayl k ve ücretlerin bankalar vas tas yla ödenmesi uygulamas nda;
a) Bankac k sektöründeki yeni teknolojik imkanlardan yararlanmak, uygulaman n bankac k sektörüne ve
ülke ekonomisine getirece i olumlu katk lara h z kazand rmak amac yla Elektronik Fon Transferi (EFT) sisteminden
yararlan lacakt r. Ancak, EFT sisteminin ayl k ödemelerinde kullan labilmesi için, tahakkuk daireleri ve
saymanl klar n ilgili banka ubelerine ayl klarla ilgili belge ve bilgileri bu Tebli de belirtilen sürelerde verme
zorunlulu u bulunmakta olup, birimlerin bu sürelere titizlikle uymalar gerekmektedir.
b) Bu Tebli le yap lan düzenleme ile mutemetlere yap lan maa ödemeleri nedeniyle saymanl klarda
meydana gelen izdihama son verilmesi ayr ca, mutemetlere kar yap lan soygun ve gasp olaylar n önlenmesi
amaçlanm r. Kamu düzenini sa lamaya yönelik olan bu düzenleme, 527 say Kanun Hükmünde Kararnameye
dayand ndan gerek tahakkuk daireleri gerekse bankalar aç ndan ba lay niteliktedir. Bu sebeple valilik ve
kaymakaml klar, bu Tebli esaslar n aynen yerine getirilmesi hususunda tahakkuk daireleri ve bankalar nezdinde
gerekli tedbirleri alacaklard r.
c) Yap lan bu düzenlemeyle maa mutemetli i kamu görevi olmaktan ç kar lm r. stisna kapsam nda
olmayan tahakkuk daireleri, her ne sebeple olursa olsun personel ayl klar mutemetler vas tas ile ödettikleri taktirde,
bu ekilde vas ta k nan mutemetler genel hükümlere göre personelin ahsi mutemedi say lacak, dolay yla,
do abilecek soygun ve gasp olaylar neticesinde çal nan ayl klar n ikinci kez ödenmesine ili kin talepler
Bakanl
zca kabul edilmeyecektir.

ayl klar

d) Kapsama dahil edilmeyen kamu kurum ve kurulu lar , kendi mevzuatlar çerçevesinde, personel
n bankalar arac
ile ödenmesi yönünde uygulama yapabileceklerdir.

2- Ayl k ve ücret ödemelerinin Kanunun öngördü ü tarihte yap lmas zorunludur. Ayl k ve ücretlerin
Kanunun öngördü ü tarihte personelin hesaplar na aktar lmamas veya geç aktar lmas kanuni sorumluluk gerektirir.
Bu nedenle;
a) Ayl k ve ücretlerin bankalar arac
belirlenen sürelere uymalar gerekir.

yla ödenmesi sürecinde görev alan tüm birimlerin bu Tebli le

b) Bu süreler, yaln zca banka vas tas yla ödenecek ayl k ve ücretler ile bunlarla birlikte ödenecek özlük
haklar bak ndan geçerlidir. Di er ödemelerde ise bu süreler uygulanmayacakt r.
3- Bakanlar Kurulu karar veya toplu sözle me hükümlerine göre memurlar ve sözle meli personel ile i çilere
yap lacak ikramiye veya ilave ödemelerde de bu Tebli de ayl k ve ücretler için belirtilen usul ve esaslar
uygulanacakt r.

III- ÖZEL KES NT LER
dareler, ilgili mevzuat nda öngörülmedi i veya Bakanl
zca özel bir düzenleme yap lmad
sürece,
personel ayl k ve ücretlerinin ödenmesine ili kin olarak düzenlenen bordrolarda personelin tabldot ücreti, kömür
paralar , yard mla ma sand
kesenekleri, vak f aidat , kira (lojman kiras hariç) gibi özel borç ve kesintilerine
kesinlikle yer vermeyeceklerdir. Ancak, bu kesintilerin personelin talebi halinde, banka hesaplar na aktar lan tutardan
bankaca yap labilmesi, tahakkuk dairesi ve banka
ubesi taraf ndan, protokol yap lmas s ras nda
kararla
labilecektir.

IV- MEMUR SEND KA A DATLARI
657 say Devlet Memurlar Kanununun 12/6/1997 tarihli ve 4275 say Kanunla yeniden düzenlenen 22 nci
maddesinde memurlar n Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyar nca sendikalar ve üst kurulu lar
kurabilecekleri ve bunlara üye olabilecekleri hükme ba lanm , Ba bakanl n 5/8/1999 tarihli ve 1999/44 say
Genelgesinde de memurlar n sendikalara üye olabilecekleri belirtilmi tir.
Di er taraftan, 12/7/2001 tarihli ve 24460 say Resmi Gazete’de yay mlanan 4688 say Kamu Görevlileri
Sendikalar Kanununun 25 inci maddesinin birinci f kras nda; sendika aidatlar n, üyenin üyelik beyannamesindeki
istemine uygun olarak kamu verenince ayl ndan kesilerek be gün içinde sendikalar n banka hesaplar na
yat laca ve ödenti listesinin bir örne inin ilgili sendikaya gönderilece i belirtilmi tir.
(De ik : 22/07/2005 tarihli ve 25883 say R.G.) Bu düzenlemelere göre; 7/9/2001 tarihli ve 24516 say
Resmi Gazete’de yay mlanan “Kamu Görevlileri Sendikalar ve Konfederasyonlar nca Düzenlenecek Üyeli e Ba vuru
Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin ekli, çeri i, Tutulacak Defterlerin ekli, htiva Edece i Bilgiler ile Kay tlar n
Düzenlenmesine li kin Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak sendikalara üye olan
memurlarca sendikalara ödenecek, 4688 say Kanunun 25 inci maddesinin ikinci paragraf nda belirtilen oranlar n
memur ayl klar n damga vergisine esas matrah üzerine uygulanmas suretiyle hesaplanarak sendika tüzü ünde
gösterilen üye aidatlar n, ayl k bordrolar nda tevkif edilmek suretiyle tahsil edilerek saymanl k hesaplar nda emanete
al nmas ve buradan ilgili sendikalar n hesaplar na havale suretiyle gönderilmesi gerekmektedir.
Bu konuda tahakkuk daireleri ve saymanl klarca yap lacak i lemler a
A- TAHAKKUK DA RELER NCE YAPILACAK

da aç klanm

r.

LEMLER

Kamu Görevlileri Sendikalar ve Konfederasyonlar nca Düzenlenecek Üyeli e Ba vuru Belgesi, Çekilme
Bildirimlerinin ekli, çeri i, Tutulacak Defterlerin ekli, htiva Edece i Bilgiler ile Kay tlar n Düzenlenmesine li kin
Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmeli in 3 üncü maddesi hükmü gere ince, sendikaca üyeli e kabul edilen personele
ili kin bildirimin i verene yap lm olmas halinde tahakkuk dairelerince;
1- Sendikaya ödenmesi gereken aidat tutar ayl k bordronun kesintiler bölümünde “Memur Sendika Aidat ”
ad yla aç lacak ayr bir sütunda gösterilecektir.
2- Bordroda tevkif edilen memur sendika aidatlar , her bir sendika için ayr ayr düzenlenecek alt nüsha
“Memur Sendika Aidat Tevkifat Listesi”ne (Ek-1) ki i baz nda kaydedilecek ve listeler toplam tutar n bordrodaki
ilgili sütun tutar na e it olmas na dikkat edilecektir.
3- Memur Sendika Aidat Tevkifat Listelerinin bir nüshas do rudan ilgili sendikan n genel merkezine, bir
nüshas ba bulundu u konfederasyona, üç nüshas bordroyla birlikte ödeme evrak ekinde saymanl a gönderilecek,
bir nüshas tahakkuk dairelerinde muhafaza edilecek, bir nüshas da i yerinde ilan panosuna as lacakt r.
4- Listeler, sendika baz nda ayr ayr düzenlenmekle birlikte toplam tutar bir kalemde Tahakkuk
Müzekkeresi ve Verile Emrinde Emanetler Hesab na alacak kaydedilecektir.
5- Tayini ç kan sendikal personele ait düzenlenen personel nakil bildirimine, hangi sendikaya üye oldu u ile
sendika üye numaras yaz lacakt r.
6- Sendika üyeli inden çekilmek isteyen kamu görevlisinin “Kamu Görevlileri Sendikalar Üyelikten
Çekilme ve Di er Nedenlerle Ayr lmalara li kin Bildirim Formu” olmadan sendika aidat n kesilmesi
durdurulmayacak, aidat n kesilmesine devam edilecektir.
B- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK

LEMLER

Tahakkuk Müzekkeresi ve Verile Emrinde emanette gösterilen sendika aidat tutar saymanl klarca;
1- Emanetler Hesab

n ilgili ayr nt kodlar nda sendikalar itibar yla izlenecektir.

2- Ödeme belgesi ekinde üç nüsha olarak saymanl klara gelen Ek-1 say listenin bir nüshas ödeme
belgesinin Say tay’a gönderilecek nüshas na ba lanacak, iki nüshas ise her bir sendika için ayr ayr olu turulacak
dosyalarda muhafaza edilecektir.

3- Sendikalar itibar yla aç lan dosyalarda muhafaza edilen listelere dayan larak, her bir sendikaya ait aidat
tutar ayr ayr düzenlenecek muhasebele tirme belgesiyle, tahakkuk etti i tarihten itibaren be gün içinde; ilgili
sendikalar n banka hesaplar na aktar lmak suretiyle ödenecektir. lgili sendikaya ait listenin (Ek-1) bir nüshas ,
ödemeye ili kin muhasebele tirme belgesinin Say tay’a gönderilecek nüshas na ba lanacak, üçüncü nüshas ise
dosyas nda muhafaza edilecektir.
4- Ödeme tarihi kanunla belirlenen hallerde, bu ödemeye konu giderin tahakkuk i lemi de bu tarih itibar yla
tamamlan r. 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla, Devlet memurlar ile di er kamu görevlilerine ili kin kanunlarda
yer alan “ay ba ” ibarelerinin “ay n 15’i” olarak uygulanaca , dolay yla ayl k ve ayl kla birlikte ödenmesi gereken
özlük haklar n her ay n 15’inde ödenece i özel olarak belli edildi inden, memur ayl klar n tahakkuk tarihi her ay n
15’idir. Buna göre, ayl klardan kesilerek ilgili sendikalara ödenmesi gereken sendika aidatlar da ay n 15’inde tahakkuk
edece inden, aidatlar, ay n 15’i tatile rastlasa dahi bu tarihten itibaren be gün içinde ilgili sendikalar n banka
hesaplar na aktar lacakt r. Ancak, y lba veya resmi ya da dini bayramlar nedeniyle ay n 15’i ile birlikte takip eden be
günün de resmi tatil olmas gibi durumlarda, ödeme resmi tatili takip eden ilk i günü yap lacakt r.
Sendikan n hesab n bulundu u banka ubesine süresinde aktar lan aidat tutarlar n çe itli nedenlerle
sendika hesaplar na intikal ettirilmemesinden do an gecikmeler, banka ubesinin sorumlulu undad r.
5- Memur sendikalar genel merkezine herhangi bir nedenle fazla veya yersiz olarak gönderilen paralar ilgili
sendika ad na borç kaydedilecek ve ertesi ay o sendikaya gönderilecek tutardan mahsuben tahsil edilecektir.
6- Tahakkuk dairelerinin hatas ndan kaynaklanan yersiz kesintiler ve bunlara ili kin göndermelerle ilgili
anla mazl klar için memurlar n tahakkuk dairelerine ba vurmalar gerekmektedir.
Tahakkuk dairesince yap lacak inceleme sonucunda iade edilmesi yaz ile saymanl a bildirilen aidat tutar , o
aya ait kesintiler gönderilmemi se bu tutarlardan, gönderilmi se takip eden aya ait kesintilerden mahsuben hak
sahibine iade edilecek, tahakkuk dairesinin yaz muhasebele tirme belgesine eklenecektir.

V- LAÇ KATILIM PAYLARININ AYLIKLARDAN KES LMEK
SURET YLE TAHS NE
N ESASLAR
Tedavi giderlerinden tasarruf sa lamak amac yla; 657 say Devlet Memurlar Kanununun 209 uncu ve 211
say Türk Silahl Kuvvetleri ç Hizmet Kanununun 66 nc maddelerinde belirtilen ilaç kat m paylar , a
da
belirtilen usul ve esaslara göre maa lardan kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.
A- ECZANELERCE YAPILACAK
(De

LEMLER

ik : 22/07/2005 tarihli ve 25883 say

R.G.)

1- Eczanelerce ilaç verilirken sa k karneleri istenecek, karnelerdeki bilgilerle sevk ka
ndaki bilgiler
kar la
ld ktan sonra bütçe uygulama talimat nda belirtilen esaslar çerçevesinde ilaçlar reçete sahibine verilecek ve
reçete arkas imzalatt lacakt r. Toplam ilaç bedeli tutar ndan %20 kat m pay hesaplanacak ve para tahsil
edilmeksizin fi veya fatura tanzim edilerek ilgiliye verilecektir.
2- Sevk ka
nda ad belirtilen daireler itibar yla Ek-2 liste dört nüsha düzenlenerek kurumlarca kar lanacak
%80’e ili kin faturayla birlikte ilgili oldu u ay takip eden ilk iki i günü içerisinde tedavi giderlerinin ödenmesinden
sorumlu olan tahakkuk dairesine teslim edilecektir.
laç ihtiyaçlar Emekli Sand
Reçete Kontrol Sistemi üzerinden kontrol edilerek kar lanan tahakkuk
daireleri için Ek-2 liste yerine Reçete Kontrol Sisteminden al nan Java Döküm Listeleri kullan lacakt r.
3- laç kat m paylar n hastalardan pe in olarak tahsil edildi i durumlar için de Ek-2 liste veya Java
Döküm Listeleri iki nüsha olarak düzenlenecek ve söz konusu listeler %80 kurumlarca kar lanacak payla
ilgilendirilmek üzere di er belgelerle birlikte ilgili tahakkuk dairelerine verilecektir.
4- Eczanelerce ilaç bedelleri için her ay birden fazla fatura ve Ek-2 liste veya Java Döküm Listeleri
düzenlenebilecektir.
Bakanl

5- laç kat m paylar n maa veya ayl klardan kesilmesinin mümkün olmad
a
daki haller ile
zca uygun görülecek di er durumlarda kat m paylar eczanelerce pe in olarak tahsil edilecektir.

a) Deniz Kuvvetleri Komutanl na ba
olduklar aile fertlerine ait ilaç kat m paylar ,

yüzer birliklerin personeli ile bunlar n kanunen bakmakla yükümlü

b) 3269 say Uzman Erba Kanununun 10 uncu maddesi uyar nca, sözle mesi sona eren uzman erba lar ve
bunlar n kanunen bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin ilaç kat m paylar ,
c) Ayl ks z izine ayr lan personel ile bunlar n kanunen bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin ilaç
kat m paylar ,
d) kili anla malar uyar nca sa

k hizmeti almas uygun görülen yabanc ülke personelinin ilaç kat m

paylar ,
e) Yedek subaylar n sa
ili kin ilaç kat m paylar ,

k muayene fi leri üzerinde belirtilen terhis tarihinden önceki son iki ayl k döneme

f) 211 say Kanunun 70 inci maddesi uyar nca Türk Silahl Kuvvetlerinden emekli olan personelin çal an
veya emekli olup da di er sosyal güvenlik kurumlar ndan yararlanan e lerinin, askeri hastanelerdeki tedavileri
sonucunda (askeri hastaneler ile di er resmi sa k kurum ve kurulu lar na yap lan sevkler dahil) ortaya ç kan ilaç
kat m paylar ,
g) 211 say Kanuna tabi personelin bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin tedavi giderinin ödendi i
birimler ile personelin maa n ödendi i birimlerin farkl mahallerde olmas halinde bakmakla yükümlü bulunduklar
aile fertlerinin ilaç kat m paylar .
B- DARELERCE YAPILACAK
(De

LEMLER

ik : 22/07/2005 tarihli ve 25883 say

R.G.)

1- Eczanelerden al nan Ek-2 listelerin veya Java Döküm Listelerinin iki er nüshas daireler itibar yla tasnif
edilerek ayl k bordrosunu düzenlemekle sorumlu olan servise veya birime her ay n en geç be inci i gününe kadar
teslim edilecektir.
2- Kurumlarca kar lanacak %80’e ili kin tutarlar usulüne uygun tahakkuk ettirildikten sonra söz konusu
listenin bir örne i ile birlikte saymanl a intikal ettirilecektir.
3- Personelin tayin olmas halinde kesinti yap lamayaca ndan personel nakil bildirimine (askeri personel için
ayr ve kat
bildirimine) borçlu oldu u eczanelerin adlar ve banka hesap numaralar yaz lmak suretiyle kesintinin
atand
yerde yap lmas sa lanacak, söz konusu bildirimlere yaz lamaz ise atand
yeni görev yerine yaz ile
bildirilecektir.
4- Ayl ks z izne ayr lan personelin ve kanunen bakmakla yükümlü oldu u aile fertlerinin ilaç kat m
paylar n ilgiliden eczanece tahsilinin sa lanmas için hasta sevk ka
düzenleyen birimce sevk ka
n üzerine
(211 say Kanuna tabi ayl ks z izne ayr lan personelin kanunen bakmakla yükümlü oldu u aile fertlerinin sa k
karnelerine) “AYLIKSIZ
NL R” ibaresi yaz lacakt r.
laç kat m paylar n pe in ödenmesi gereken di er durumlarda idareler, ki ilerin sa k karnelerine ilaç
kat m paylar n ki ilerden tahsil edilece ine dair ka e vuracaklar ve eczaneler de bu hususa dikkat edeceklerdir.
5- laç al nd ktan sonra ayl ks z izin, istifa, ölüm, emeklilik gibi nedenlerden dolay maa veya ayl k
bordrosuna yans lamayan personel ile bunlar n kanunen bakmakla yükümlü olduklar aile fertlerinin bulunmas
halinde Ek-2 listenin aç klama sütununa, Java Döküm Listesinde ise personelin veya kanunen bakmakla yükümlü
olduklar aile fertlerinin bulundu u sat ra bu durum not edilerek %20 ilaç kat m pay toplam ndan bu ki ilere ait
tutarlar dü ülecektir.
Ayl ks z izin, istifa, ölüm ve emeklilik gibi nedenlerden dolay maa veya ayl k bordrosuna yans lamayan
personelin ad , soyad , adresi ve kat m pay tutar tahakkuk dairesince yaz olarak ilgili eczaneye bildirilecektir.
6- Maa ve ayl k bordrosunun düzenlenmesi s ras nda söz konusu listelerden yararlanarak her memura isabet
eden %20 ilaç kat m paylar na ili kin tutarlar tespit edilecek ve bordronun kesintiler sütununda “%20 laç Kat m
Paylar ” ad alt nda aç lacak bölümde ki i baz nda gösterilecektir.
laç kat m paylar n personelin eline geçecek maa veya ayl ktan fazla olmas halinde, fazla olan k m
personelin ertesi aya ait maa veya ayl ndan kesilecektir. laç kat m paylar na ait kesinti toplam Tahakkuk
Müzekkeresi ve Verile Emrinde Emanetler Hesab na alacak kaydedilecektir. Ayr ca, Ek-3 liste düzenlenerek bordroya
ba lanacakt r.

7- Askeri hastane ve askeri revirlerin eczaneleri ile eczane bulunmamas halinde ecza dolab ndan verilen
ilaçlara ait ilaç kat m paylar sayman mutemetleri vas tas yla ilgililerden pe in olarak tahsil edilecektir.
8- laç kat m paylar n, maa ndan kesinti yap lan personel taraf ndan kontrolü amac yla maa
mutemetliklerince gerekli bilgi verilecektir. Herhangi bir yersiz kesintinin tespiti halinde personel taraf ndan idaresi
nezdinde gerekli i lemlerin yap lmas talebinde bulunulacakt r.
C- SAYMANLIKLARCA YAPILACAK
(De

ik : 22/07/2005 tarihli ve 25883 say

LEMLER
R.G.)

1- Söz konusu paylar Emanetler Hesab n “Eczanelere Yap lacak %20 Katk Pay Tahsilat ” ayr nt koduna
Ek-3 listede yer alan eczaneler itibar yla kaydedilecektir. Ayr ca Ek-2 listenin veya Java Döküm Listelerinin sureti de
aylar itibar yla bir dosyada muhafaza edilecektir.
2- Her bir eczane için ayr ayr kaydedilen tutarlar n ilgili ay n sonuna kadar eczaneye ödenmesi sa lanacak
ve gerekli muhasebe kay tlar yap lacakt r.

paylar

3- Ödene inin bulunmas halinde kurumlarca kar lanacak %80’e ait fatura bedelleri, %20 ilaç kat m
n ödenmesi beklenilmeksizin eczanelere ödenecektir.

4- Saymanl klarca Emanetler Hesab na al nan ilaç kat m paylar , 488 say Damga Vergisi Kanununa ekli
(2) say tablonun I-C/5 inci f kras uyar nca resmi dairelere b rak lan emanet para niteli inde oldu undan, bunlar n
eczanelere ödenmesi s ras nda damga vergisi kesintisi yap lmayacakt r.
D- D

ER KAMU KURUM VE KURULU LARINCA YAPILACAK

LEMLER

Genel ve katma bütçe d ndaki kurum ve kurulu larda 657 say Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak
çal an personelin tedavilerinde kullan lan ilaçlara ait kat m paylar , yukar da belirtilen usul ve esaslar k yasen
uygulanarak ayl klar ndan kesilmek suretiyle eczanelere ödenecektir.

VI- YÜRÜRLÜK
14/1/2003 tarihli ve 24993 say Resmi Gazete’de yay mlanan 6 s ra no.lu Muhasebat Genel Müdürlü ü
Genel Tebli i ile ek ve de iklikleri yürürlükten kald lm r.
Bu Tebli , yay
Tebli olunur.

tarihinde yürürlü e girer.

EK-1
MEMUR SEND KA A DATI TEVK FAT L STES
SEND KANIN
DA RES N
Ad
:
Ad
:
Kurum Kodu :
Genel Merkez Adresi :
Banka Hesap No.

:

/Ay :

ÜYEN N
S.NO

ÜYE NO

ADI-SOYADI

DAT TUTARI

T O P L A M
(1000.TL)
Bordro Kay tlar na uygundur.
Tahakkuk Memuru
Ad -Soyad
mza
.

Kontrol Edilmi tir.
Sayman veya Yard mc
Ad -Soyad
mza

(De

ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say

R.G.)

6 S ra Nolu Genel Tebli in ekidir.

EK:2
................................................. ECZANES REÇETE L STES

:...........................................
KURUMU
(DA RES ) :...........................................
REÇETE DÖNEM :...........................................

SIRA
NO

MEMUR VEYA HASTANIN
ADI SOYADI

T.C. K ML K
NO

VERG K ML K NO
BANKA ADI
HESAP NO

LE RE
EMEKL
L NO

N

ADI SOYADI

UNVANI
RÜTBES

MUAF
REÇETE
REÇETE
REÇETE
LAÇLAR KALAN
YAKINLI I PROV ZYON
TUTARI
TAR
NUMARASI
TOPLAMI TOPLAMI

SKONTO
TUTARI

%80
KURUMCA
KAR ILANAN

:...........................................
:...........................................
:...........................................

%20
KATILIM
PAYI
TUTARI

NOT: 1) laç kat m paylar eczanelere pe in olarak ödeyenler için bu liste ayr olarak düzenlenecektir.
2) Aç klama sütunu eczanelerce doldurulmayacakt r.

Eczane Onay
(Ka e - mza)

AÇIKLAMA

EK -3
EC Z AN ELER E Y AP IL AC AK L AÇ K AT ILIM P AY I
Ö D EM ELER N E
N L STE

D Ö NE M

VER G K M L K N O

EC Z AC IN IN AD I V E
SO Y AD I

EC Z AN E AD I

B AN K A AD I

B AN K A H ES AP N O

B ordro ve listelere u ygunluðu tasd ik olunur.

D aire M utem edi
m za

T ahakk uk M em uru
m za

T UT AR I

