Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 30)
BÜMKO : 115567-34/ 13366
KONU : 29 sayili genel teblig hk.
Çesitli Kuruluslardan Bakanligimiza gelen yazilardan 15.4.1975 gün ve 115567-34/9694-34
sayili 29 seri No.lu Devlet Memurlari Genel Tebliginin uygulanmasinda tereddüde düsüldügü
anlasilmaktadir.
1 - Anayasa. Mahkemesinin sözü edilen 8.10.1974 tarih ve E. 1974/18, K. 1975/42 sayili iptal
karari, 4593 sayili Kanunun 242 sayili Kanunla degisik 4, 4620 sayili Kanunun 473 sayili
Kanunla degisik 3 ve 4621 sayili Kanunun 2 nci maddeleri geregince kadrolarinin 1, 2 veya 3
üst derecesinden aylik almakta iken 657 sayili Devlet Memurlari Kanununa 1327 sayili
Kanunun 90 inci maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci maddenin (b) fikrasina göre intibaki
yapilanlar hakkinda uygulanacaktir.
2 - Sözü edilen ek geçici 2 nci maddenin (b) fikrasinin iptali ile ilgili Anayasa Mahkemesi
Karari üzerine 2 sayili Kanun Hükmünde Kararname ile intibaki yeniden düzenlenenlerin ilk
ayliklarindan artis farki olarak emekli kesenegi kesilmis oldugundan, 29 sayili Genel
Tebligimizde bu gibilerin maas farklarindan verile emrinde gösterilmek suretiyle kesilmesi
öngörülen artis farklari ile emekli kesenegi ve karsiliklari farklarinin (mükerrer ödemeye
mahal vermemek üzere) evvelce kesilmis bulunan artis farklarindan mahsubu gerekecektir.
3 - Yukarida açiklanan 1 inci madde kapsamina girenlerden Devlet Memurlari Kanununa
1327 sayili Kanunun 90 inci maddesiyle getirilen ek geçici 2 nci maddenin (F) fikrasiyle
degerlendirilmesi öngörülen hizmet süreleri bulunanlarin bu süreleri, 17.10.1970 tarihi ve
13642 sayili Resmi Gazete'de yayinlanmis bulunan «Intibakin Genel Esaslari Hakkindaki
Basbakanlik Tebliginde belirtilen esaslar dairesinde ve kadrolari kazanilmis hak ayliklarina
esit olanlarda oldugu gibi intibaklarinda degerlendirilecek ve maas farklari bu sekilde
bulunacak dereceler üzerinden hesaplanacaktir.

4 - Yukarida anilan madde kapsamina giren personelin 1.3.1970 - 1.6.1973 tarihleri arasinda
yapilacak kademe ilerlemelerinin tesbitinde toplu onay tarihleri esas alinacaktir. Ayni süre
içinde söz konusu personelin. 1327 sayili Kanunda ögrenim durumlari itibariyle öngörülen
asgari derece yükselmesi süresini doldurmus olmalari halinde bir üst dereceye yükseltilmek
suretiyle aylik farklari hesaplanacaktir.
5 - 1.3.1970 - 1.6.1973 tarihleri arasindaki aylik farklari için Temmuz 1972 tarihine kadar
Tasarruf Bonosu kesintisi yapilmiyacak, Temmuz 1972 tarihinden itibaren Mali Denge
Vergisi kesintisi yapilacaktir.
6 - Söz konusu aylik farklarinin tesbitinde (7) katsayi ve 1327 sayili Kanuna ekli gösterge
tablosu esas alinacaktir.

7 - 29 Seri No.lu Devlet Memurlari Kanunu Genel Tebliginin (d) bendindeki süre 31.7.1975,
(f) fikrasindaki süre, 30.8.1975 tarihine kadar uzatilmistir.
8 - Mezkur farklarin hesaplanmasi ile ilgili örnek cetvel ilisikte gönderilmistir.
Gereginin ona göre ifasi ve keyfiyetin ilgililere tebligi arz ve rica olunur.

