Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 68)
BÜMKO : 115546-34/ 15465-16
Konu : 2182 sayılı Yasa'nın uygulanması hk.
Bilindiği gibi 2182 sayılı Yasa ile, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ek geçici
maddelerine göre aylık almakta olan personelin kazanılmış hak aylıkları, bir defaya mahsus
olmak üzere ve kadro ;koşulu aranmaksızın 1.3.1979 tarihinde bir üst dereceye
yükseltilmiştir.
Ancak, 1.3.1979 tarihinde görevde olup, bu tarihten sonra üst öğrenimi bitirenlerin 657 sayılı
Yasanın değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin (12/d)
fıkrasının uygulanmasından sonra saptanacak derece ve kademelerine 2182 sayılı Yasa ile
verilen bir derecenin eklenmesi gerektiği Sayıştay Genel Kurulunca 25.2.1980 gün ve 4050/1
sayı ile kararlaştırıldığından, uygulamada birlik sağlamak için aşağıdaki açıklamaların
yapılması gerekli görülmüştür.1) 1.3.1979 tarihinde görevde olup, anılan tarihten sonra üst
öğrenimi bitirenlerin yukarıda anılan (12/d) fıkrasına göre yükselebilecekleri derece ve
kademe belirlenecek ve bu dereceden kadro tahsis edildikten sonra kadro koşulu aranmaksızın
kazanılmış hak aylığı bir üst dereceye yükseltilecektir.
ÖRNEK : 1966 yılında lise mezunu olup, aynı yıl göreve başlayan ve Şubat 1980 yılında dört
yıllık yüksek okulu bitiren bir kişinin emsali, (12/d) fıkrası gereğince kazanılmış hak aylığı 6
ncı derecenin 1 inci kademesi üzerinden aylık alan bir kişi olduğundan ilgiliye, önce bu
dereceden kadro tahsis edilecek, ancak bu işlemden sonra kadro koşulu aranmaksızın
kazanılmış hak aylığı S inci derecenin 1 inci kademesine yükseltilecektir.
2) 1.3.1979 tarihinde memuriyete olup, daha sonra üst öğrenimi bitirenlerin emsallerinin 2182
sayılı Yasadan yararlanmaları yani 1.3.1979 tarihinde görevde olmaları olanaksız ise, bu
gibilerin yeni derece ve kademelerinin saptanmasında, önceden 2182 sayılı Yasa ile kazanmış
oldukları derece bu kez dikkate alınmayacaktır.
ÖRNEK : 1978 yılında liseden mezun olup aynı yıl memuriyete giren ve bu nedenle 2182
sayılı Yasadan yararlanan bir kişi, 1983 yılında 4 yıllık bir yüksek öğrenimi tamamladığında
yeni derece ve kademesi, emsalini ( 1.3.1979 tarihinde memuriyette olmadığı için 2182 sayılı
Yasadan yararlanamayan bir kişiyi) geçmemek üzere hesaplanacak, ancak daha sonra bir
derece eklenmiyecektir. 3) Kendisi 2182 sayılı Yasa kapsamına girmeyen bir memur 1.3.1979
tarihinden sonra üst öğrenimi bitirdiğinde emsali anılan yasa kapsamına girmiş olsa da emsali
dolayısıyla bu haktan yararlanamayacaktır.
ÖRNEK: 1974'de lise mezunu olup, 1.3.1979 tarihinden sonra memuriyete giren ve yüksek
okulu bitiren bir kişinin emsali, 2182 sayılı Yasa kapsamına girmekle birlikte kendisi anılan
tarihte görevde olmadığından söz konusu yasa hükmünden yararlanamıyacaktır.
Aynı durum 1.3.1979 tarihinde memuriyetten ayrılmış olup bir üst öğrenimi bitirdikten sonra
yeniden memuriyete girenler için de geçerlidir.
Yukarıda açıklanan esaslar çerçevesinde 2182 sayılı Yasa ile verilen dereceden
yararlanacaklar için üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin belgeyi idareye ibraz ettikten sonra

haklarında ( 12/d) fıkrasının uygulanmasına dair onay tarihinin esas alınarak bu tarihten
itibaren, doğacak bir derecelik aylık farklarının hesaplanarak ödenmesi gerekmektedir.
Bilgileri ve uygulamanın yukarıda yapılan açıklamalara göre yürütülmesi arz ve rica olunur.

