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Çesitli kuruluslar dan Bakanligimiza gelen yazilardan, 657 sayili Devlet Memurlari
Kanununa 1327 sayili Kanunun 90 inci maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci maddeye 8 sayili
Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen XIII üncü fikranin, ek geçici 3 üncü maddenin bu
kararname ile degisik (A) bendinin VI ve XIV üncü fikralari ve ek geçici 27 nci maddenin
degisik (A) bendinin son fikrasinin uygulanmasinda tereddüde düsüldügü anlasilmaktadir.
Devlet Memurlari Kanununun ok geçici 2 nci maddesine eklenen XIII üncü fikrada;
«2 sayili Kanun Hükmünde Kararnameyle degisi,k 87 nci maddede sayilan kurumlarda 3656,
3699 ve 2847 sayili Kanunlara tabi olmayan görevlerde, (6 yildan çok olmamak üzere) . »
denilmek suretiyle, 657 sayili Devlet Memurlari Kanununun degisik 87 nci maddesinde
sayilan Kurumlarda 3656, 3659 ve 2847 sayili Kanunlara tabi olmayan görevlerde geçen
sürelerin (6 yildan çok olmamak üzere) kararnamenin 11 ini maddesinde açiklanan esaslar
dairesinde degerlendirilecegi hükme baglanmis bulunmaktadir.
Bu fikra hükmüne göre, degerlendirilecek görevlerde geçen hizmetin;
a) 657 sayili Kanunun 2 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile degisik 87 nci maddesinde
sayilan kurumlarda geçmesi,
b) 3656, 3659 ve 2847 sayili Kanunlara tabi görevlerde geçmemis olmasi (sözlesmeli veya
isçi statüsü gibi görevlerde geçmesi,
c) 3656, 3659 ve 2847 sayili Kanunlarin yürürlüge girdigi tarihlerden sonra ifa edilmis
bulunmasi,
d) Ek geçici 2 nci maddenin diger fikralari sumulüne girmemis olmasi,
icabetmektedir.
Ek geçici 3 üncü maddenin bu kararname ile degisik (A) bendinin XIV üncü fikrasinin
uygulanmasinda da yukarda açiklanan esaslar dairesinde islem yapilmasi gerekmektedir.
Ek geçici 3 üncü maddenin (A) bendinin VI nci fikrasi Bütçe Kanununa bagli (D ) , ( E ) , ( N
) cetveline dahil hizmetli ; kadrolariyla döner sermayeli kuruluslarla, çesitli kanunlarla
kurulan fonlarin hizmetli kadrolarinda çalisanlarin daha önce kadrosuzluk nedeniyle
kazanilmis hak derecesinde kanuni yükselme süresinden çok (6 yildan çok olmamak üzere)
geçen hizmet sürelerinin (yukarida sözü edilen 11 inci madde esaslari dairesinde)
degerlendirilmesini öngörmektedir.
Bu duruma göre, bulunduklari hizmetli kadrolarinda kazanilmis hak derecesinde, kanuni
bekleme sürelerinden fazla geçen basarili hizmet yillarindan azami 6 yilinin degerlendirilmesi
gerekmektedir.
Ek geçici 27 inci maddenin 8 sayili kararname ile degisik (A) bendinin son fikrasinda; bir süre
Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu veya bu kanunla yürürlükten kaldirilan hükümlere
göre çalismis bulunanlar (sicilleri emekliye sevkedilmis olanlar hariç) hakkinda bu bendin
uygulanmasinda Genel Idare Hizmetleri Sinifi bakimindan 36 nci maddedeki giris derecesi
yerine 1323 sayili Kanunla tesbit olunan giris derecesinin esas alinacagi ve bunlarin ilk
ilerleme veya yükseltilmeleri için gerekli kanuni bekleme sürelerine yukarda kazandiklari
sürenin ilave edilecegi hükme baglanmis bulunmaktadir.
Bu hükmün uygulanmasinda bir müddet Türk Silahli Kuvvetleri Personel Kanunu veya bu
kanunla yürürlükten kaldirilan hükümlere göre çalismis bulunanlarin (sicilleri emekliye
sevkedilmis olanlar hariç);
a) Giris derecesi olarak 1323 sayili Kanunla tesbit olunan giris derecesinin esas alinmasi,
b) Intibak ettirildikleri derece ve kademede ilerleme ve yükselme yapabilmeleri için
yukaridaki fikra geregince kazandiklari süre kadar beklemeleri,

c) Bekleme hükmü 18.10.1973 tarihinde yürürlüge girdiginden, 30.11.1970 tarihi ile
18.10.1973 tarihleri arasinda geçen süre ayrica intibakta degerlendirilerek 18.10.1973
tarihinde bulunulacak derecenin kademesinde ayliklarinin dondurulmasi,
d) Giris dereceleri arasindaki farkin tesbitinde, sözü edilen askeri personel kanunlarina atif
yapildigindan, uygulamada bu maddenin (A) bendinin 2 nci fikrasi hükmünün nazari itibare
alinmamasi, lazim gelmektedir.
Gereginin ona göre yapilmasi ve keyfiyetin ilgililere tebligi rica olunur.

