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Mülki îdare Amirliği Hizmetleri Tazminat Kanunu
(Resmi Gazete ile yayımı : 14.3.1981 Sayı .- 17279)
Kanun No.
2424

Kabul Tarihi :
13 . 3 . 1981

MADDE 1. — Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfında olup bu sınıfa dahil kadrolarda çalışanlara, 657
sayıh Devlet Memurları Kanunu ile Ek ve Değişikliklerine göre almakta oldukları aylıkların (Ek göstergeler
dahil) brüt tutarının % 20'si «Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı» olarak ödenir.
Bu tazminat, müteakip aybaşında aylıklarla birlikte verilir ve damga resmi hariç, herhangi bir vergiye tabi
değildir.
MADDE 2. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatı verilmesini gerektiren bir kadroya atananlar gö
reve başladıkları günden itibaren bu tazminata hak kazanırlar.
MADDE 3. — Yıllık izin kullananlar ile yurt içinde veya yurt dışında geçici görevle başka bir yere gön
derilenler, yurt içinde 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca yürütülen hizmet içi eğitim
programlarına katılanlar ve bir takvim yıh içinde toplam 60 günü geçmemek üzere sağlık izni verilenler ve
mazeret izni kullananlar ya da memuriyet yerlerinin değiştirilmesi sebebiyle yeni memuriyetlerine gitmek
üzere eski görevlerinden ayrılıp kanuni mehil müddetini kullananlar hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple
görev başında bulunmayanlara, görevlerinden ayn bulundukları müddetçe ödeme yapılmaz. Ancak görev sı
rasında veya görevden dolayı yaralanma veya sakatlanma sonucu alınan hastalık izinlerinde Mülki İdare Amir
liği Hizmet Tazminatının ödenmesine devam olunur.
MADDE 4. — Mülki İdare Amirliği Hizmet Tazminatının ödenmesine ilişkin olarak bu Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde 657 sayıh Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 14.7.1980 tarihli ve 8/1249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince bütçe dışı
avans olarak yapılan ödemeler Maliye Bakanlığınca tespit olunacak esaslara göre mahsup olunur.
MADDE 5. — Bu Kanun 1.3.1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

I - Gerekçeli 163 S. Sayılı basmayazı Milli Güvenlik Konseyinin 43 ncü Birleşim tutanağına bağlıdır.
II - Bu kanunu Milli Güvenlik Konseyi İçişleri Komisyonu görüşmüştür.
III - Esas No. : 1/149

