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CANKIRI KARATEKiN UNiVERSiTESi REKToRLUGLNE

ilgi: l0/04/2018 rarihli ve 86235 186-901.99-E. 194 I saytl yazrnrz.

ilgide kayrth yazrda, 3269 sayllt Uzman Erbai Kanununa tabi uzman erbaq olarak gtirev
yapmakta iken anrlan Kanunun 5 inci maddesinin birinci fikrasr uyannca Devlet memuru olarak
alamasr yaprlan personelin. kazatulml$ hak ayLklan ve emeklilige esas ek gdstergeleri yitniinden
29.01.2016 tarihli ve 6663 sayrlr Kanunla getirilen diizenlemelerden yararlandt lrp
yararlandrrrlmayacall hususunda tereddiite dii$iildiigii belirtilerek, bahsi gegen konu hakkrnda
Bakanhgrmlz gdri4ii talep edilmiqtir.

l- 657 sayllr Devlet Memurla Kanununun 36 ncr maddesinin "Ortak Hiikiimler"
bt ltimiinon (A) bendinde, olrenim durumlan itibanyla memuriyete giri$ ve yiikselinebilecek
derece ve kademeler belirlenmi$ ve liseyi bitirenlerin l3 iincii derecenin 3 iincii kademesinden,
lise dengi mesleki veya teknik iigrenimi bitirenlerin l2 nci derecenin 2 nci kademesinden
memuriyete girecekleri ve 3 iincii derecenin son kademesine kadar yiikselebilecekleri hiikiim
ahrna altnmt$tlr.

3269 sayrll Uzman Erba; Kanununun l6 ncl maddesinde ise;
'_' ... Uzman gavuslar l0 uncu derecenin birinci kademesinden; uzman onba$lar ise,

I I inci derecenin birinci *,ademesinden giri; vapurlar- Uzman onbayltktan uzman qttvuslnlu
terlt (denlerin inrihu*lttrr, bulunlukfurt deie.c ve kuJ(nenin bir ust dereceiinii,tinr
tuJ,:nesine vnhr "
hiikmii ver alniakradrr-Gdriilecepi 

iizere. avru dErenim sevivesinde olsa bile her iki Kanuna piire ise baslamada
siris derece re kldemelirifarklrlrk arz etrireltedir. Siiz konusu Kanunlar-kaosimrnha iken
rrecirilen her vrl icin bir kademe ilerlemesi. her iic vrl icin de bir derece viiksefmesi vaorlarak
laianrlmrp hak a!lrk dereceleri lespil edilmekte dlup. bunun drsrnda h'erhanei birhilmerin
kazanrlmri hak ;) lrtr yiiniinden de!erlendirilebilinesi itin )isal diizenle"mc bulLrnmasr
grrckmckledlr.

Diger taraftan, 3269 sayrL Uzman Erbas Kanununun l916/2010 tarihli ve 6000 sayrlr
Kanunun 26 ncl maddesiyle deliEik 5 inci maddesinin birinci fikraslnda;

" Uzman erbatlor; iki ytldan az, bes ytldan.fbzla olmamak sartryla sbzle$me yaparak
gdretc ba$lal ve Tiirkiye Cumhu ),eti Ehekli SanAfu ik ilgilendirilirler. B nlardah:

a) islihdam edildikleri kadronun g6rcr dzelliklerine gbre xntf ve branSlan ile ilgili
sall* nitelikleri uyguh olahlann,

b) l2/1/ 1991 torlhli t e 37 I 3 saytlt Terbrle Miica.lele Kanxhu kapsamrncla malul
olqnlardan istekleri, bilgi w tecr belerinin unft iqin laydah olmun ve fiziki nolsonhklormt
kapalabilmesi ;arlryla mensxp oldufiu kuwet kom tanltgt, .Jahdarma Genel KomutanltEt vcya
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Sahil Gnterrlik Konutanlt4t ile Genelkurma! Ba$kanlShca uygun gijriilenlerden, istihdah
e dil ecekleri kadronun saEl* nile li kleri ni ta;ryahlar M,

miiteakip sdzle$meleri, bir yldan a2, be$ y dan .lbzla olmamak Sartryla azami krkbes
ya;na gitdikle ytlo kadar uzattlabilir- Yos smtrt nedeniyle Silahh Kuvvetlerden ayr ocak
olanlardan istekliler, merkezi yanetin biilqe kanunlarrnda yer alun srntrlamalara lobi
olmaksrzrn, Milli Savlnma BakanlQr, MSB ANT Baskanltqt ve Tiirk Silohlr Kuvvelleri
(Jundarmo Genel Konutonltfir ve Suhil Givenlik Komutanh(t dahil) kudrolonnda emekli
aylritna hak kazond*lan tarihe kadar Detlet memuru olarak istihdam edilirler. Atama
iSlemleri yas smrmm dolmas dah bhce tamamlarur ve alan an girevin ayltk ve di,er moli
haklanno gbrevc boslanlan larihteh itibaren hak kazanin Bunlalu uzman erbasl*ta geqen

hizmet s releri 2/2/2005 tatihli w 5289 sayth Kanun h kiimleti dikkate altnnak suretiyle,
bErehih dutumldrfia gdre yikselebilecekleri tdvon u;mamak kaydtyla kazanlmrs hak ayl*
derece ve kodemelerinin lespilinde deEerlendirilir. '

hiikmiine yer verilmiptir. Buna giire. uzman erbal olarak gatrev yapanlardan ya$ srnrfl nedeniyle
gilrevlerinden ayrrlanlar istemeleri halinde emekli ayhgrna hak kazanacaklan sureye kadar
helirtilen kurumlarda Devlet menluru olarak gahtabilmektedirler.

Dolayrsryla, 3269 sayrlr Kanunun 5 inci maddesinin birinci flkrasr uyannca
Devlet memuru kadrosuna atanacaklarln, uzman erba$ iken iktisap ettikleri derece ve
kademeden nrenruriyete geQirilmeleri milmkiln olmayrp; 657 saylll Kanunun 36 ncr maddesinin
''Ortak Hiikiimler" bitliimiiniin (A) bendinde belirlenen iifrenim durumlan itibanyla memuriyete
giri$ derece ve kademelerinin iizerine, 3269 sayrh Kanuna tabi olarak gegen hizmet siirelerinin
her iiq yrh igin bir derece verilmesi ve 5289 sayrll Kanun ile tingirriilen bir derecenin de ilave
edilmesi suretiyle bulunan kazanrlmrq hak ayIk derece ve kademesi iizerinden memuriyete
baqlatrlmalarr gerekmeltedir.

Diger taraftan, 657 sayrh 43 iincii maddesinin (B) bendinin birinci frkrasrnda;
''Bu Kanuna labi kltrumlarrn kadrolarmda bulunan personelin ayl&lurnrn, hizmet

stnlflart, garev lirleri ve ayhk olnan dereceleri dikkale alMorak, bu Kanuna ehli (1) ve (ll)
saltlr Cetvellerdc gasrcrilen ek gdsterge rakamlarmtn eklenmesi suretiyle hesaplanr. (II)
savrlr cett'elde ver alan unranlarda de{isiklik yapnaya te yeni unvanlar ilave etmeye
Bakonlar Kur lu yetkilidir. "
denilmek suretiyle, ilgililerin yararlanacaklan ek gdstergelerin, bulunduklarr hizmet srnrfinda
fiilen yiiriittiikleri gitreve iliqkin kadro unvanr ve ayhk aldrklan derece dikkate alnarak tespit
edilecegi hiikme baElanmr$trr. Anrlan Kanuna ekli (l) sayrh cetvel hizmet slnrflan itibariyle unvan
veya ayhk aLnan derecelere giire, (ll) sayrlr cetvel ise sadece kadrolarr Genel Idare Hizmetleri
Srnrfrnrn birinci derecesinde bulunanlara verilecek olan ek giistergeleri belirlemek iizere
diizer enmit olup, diger personel kanunlaflna tabi olarak 9ah$rktan sonra Devlet memurluguna
atananlann ainceki giirevlerinde yararlandrklan ek giistergelerden yararlanmaya devam
edeceklerine iligkin bir dizenlemeye mevzuatrmlzda yer verilmemiflir.

Her ne kadar, 657 sayrh Kanunun 43 iincii maddesinin (B) bendinin ikinci frkrasrnda,
kurumlarrn 1, 2, 3 ve 4 0ncii dereceli kadrolanna atananlara uygulanacak ek gdstergelerin.
ilgililerin daha Once bulunmuq olduklarr kariyerleri ile ilgili srnrflarda kazanrlmr$ hak ayLk
derecelerine giire alabilecekleri ek gdsterSeden dii$iik olamayacaEr hiikmii yer almakta ise de,
bu hiiktim anrlan Kanunun 36 ncl maddesinde diizenlenmig olan hizmel srnrflan ile ilgiliolup
diger personel kanunlanna tabi personel ile bir ilgisi bulunmamaktadn. Zia sdz konusu
hikiimden yararlanarak daha iince bulunmuq olduklarr gdrevler dolayrsryla almrg olduklarr ek
giistergeler ozerinden ayLk alabilmeleri i9in, ilgililerin 657 sayrlr Kanuna tabi olarak ve bu
Kanunun 36 ncl maddesinde belirtilen kariyerleri ile ilgili srnrflardan birinde g6rev yapmr)
1Bu bclCe elettronik inraldtr. imal surctiritr aslnr soorek irin hups://cvr.]do8rulama.muh6.ba1.sov.k adrcsine si.erek
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olmalan gerekmekedir.
Bu itibarla, 3269 sayrlr Uzman Erbal Kanununa tabi uzman erbaq olarak giirev

yapmakta iken amlan Kanunun 5 inci maddesinin birinci frkrasr uyannca Devlet Memuru olarak
atamasr yaprlan personelin, daha iince 3269 sayrh Kanuna tabi olarak qalrSmtg olmasr nedeniyle
siiz konusu Kanunun 6663 sayrlr Kanun ile degittirilen l6 ncr maddesi uyannca 3000 ek
gi:jsterge rakammdan yararlanmasr imkanr bulunmamaktadlr.

2- 55 l0 saylll Sosyal Sigortalar ve Genel Saghk Sigortasr Kanununun geQici 4 iincti
maddesinin dOrdiincii frkrasrnda, Tiirkiye Cumhuriyeli Emekli Sandr!r igtirakgisi olarak
Cah$makta iken 5510 sayrh Kanunun 4 Uncii maddesinin birinci fikraslntn (c) bendi kapsamtna
ahnanlar hakkrnda bu Kanunla yiiriirliikten kaldrnlan htik0mleri de dahil 5434 sayrh Tiirkiye
Cumhuriyeti Emekli Sandrgr Kanunu hiikttrnlerine girre illem yaprlacagr belinilmitrir.

5434 sayrl Kanunun miilga ek I6 nct maddesinin birinci frkrasrnda,
''Ayltklarmr Personel Kanunlart hiikiimlerihe gdre aldn i$tirakqilerin, emeklilik

keseneklerine, Per,sonel Kanunlan gere*ihce lcazantlm6 hak olarak old*lan riitbe, hdem,
derece ve ksdemelerin gdstetge rakdmlormm kalsayr ile garprmt sonunda bultnucak ayltk
miktart ?sas olnt "
hiikmi.ine yer verilmi$tir. Aynca, aynl Kanunun miilga l5 inci maddesinin birinci frkrasrnrn (h)
bendinde de.

" Kazanlmq hak a7.hk derecelerinden en gok i9 asap dereceye kadar olan kadrolaru
atanan wya segilenlerin, ayhklan genel hiikiimlere gijre tespit edilme*le beraber emeklilik
keseneklerine ve kurum karsl*lanna, kazunlmts hak ayl* derece ve kademeleri esas almr.
Bunlar kesenek dcledikleri derecelerin son kademesine kadar kodeme ilerleme.rinden
tararluntrlar. Ancak, atandrklarr veya segildikleri torihlerdeki derece ve kademe ile
ilerledikleri kademe tutarlart aras Mduki .farkl.tra ait artq fatklannm, kesenek ve kurum
kar$ tklafinn tamamr ilgililerin ayl*larmtlan kesilir."
denilmektedir.

Bu itibarla, 3269 sayrlt Uzman Erba$ Kanununa tabi olan uzman erbaglardan, anrlan
Kanunun l916/2010 tarihli ve 6000 sayrh Kanunun 26 ncr maddesiyle degilik 5 incimaddesinin
birinci frkrasr uyannca Devlet memuru kadrosuna atananlar ile uzman erba$ olarak gdrev
yapmakta iken kendi istekleriyle gdrevinden ayrrlanlardan daha sonra Devlet memuru olarak
atamasr yapllan ve

.p.e El.ltutAg: *wpiFmr

cmeklilik
kesene!ine esas ay|klanmn tespitinde; 657 sayrh Kanuna g6re belirlenen kazanllmr$ hak ayllk
derece ve kademeleri ile daha iince 3269 sayrh Kanun kapsamrnda iktisap etmiS olduklarr
kazamlmr$ hak ayllk derece ve kademelerinden ytiksek olanr esas ahnarak ipiem tesis edilmesi
gerektigi miitalaa edilmektedir.

Ancak. 3269 saylll Kanun kapsamrnda iktisap etmif olduklan kazantlmrq hak ayltk derece
ve kademeleri,65T saytll Kanuna giire belirlenen kazantlmrq hak aylrk derece ve
kademelerinden yiiksek olmast sebebiyle, emeklilik kesenegine esas ayltk derece ve kademeleri
3269 sayrll Kanun kapsamrnda hak kazandrklan derece ve kademeleri esas altnarak belirlenenler
hakkrnda:

- 5434 sayrh Kanunun l5 incimaddesinin birincifikrastnrn (h) bendi uyannca, atandrklafl
tarihteki kademe ile ilerledikleri kademe arasrndaki farktan kaynaklanan kesenek ve kar$rltk
lutan farklan ile artl$ fatklanntn tamamrntn ilgili tarafrndan kargrlanmasl suretiyle, bulunduklan
derecenin son kademesine kadar kademe ilerlemesine tabi tutulmaya devanr olunmalan.

. - Emeklilik kesenegine esas ayltk dereceleri ile 657 saytlt Kanuna gdre tespit edilen
kazanrlmrg hak aylrk dereceleri e$itlenmedikge, emeklilik keseneIine esis aylrk derecesi
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yiiniinden derece yiikseltilmesine tabi tutulmamalan,

$eklinde i$lem tesis edilmesinin gerekli oldu!u deEerlendirilmektedir.
Diger taraftan. 5434 sayrh Kanunun 5510 saylll Kanunun 106 ncl maddesiyle miilga ek

67 nci maddesinin birinci frkrasrnda;
"Daha i)hce atanmt$ ya da segilmiS oltluklart kodro, gdrev veya ayl* almrs olduklarr

defeceler i1ih belirlenmi; olan ek gAskrgelerden daha dii;iik ek gdsterge ddennesi gerekeh
vela ek gi)slergesi olmal,un bir kadro, gi)rev veyd dereceye atonan ya ald se7ilenlet; daha
i;nceden yalarlanmtq oldukla ek gdsterye rakomr ile halen bulunduklarr katlro, gorev vey,t
rlereceye iliSkin ek gbsletge rakafit arasudaki .farktan kaynoklanan kesenek ve karsrltk
lutartntn lamohtntn aylrklarrndan kesilmesi.rurelt,le erfleklilik agrsudan yiksek olan ek
gijstetgeden yararlanmaya detam ederler. Bu Kantnun I2 hci maddesinin (ll) numarolr
fikrasmrn (n) bcndinde sayrlanlar hariq, otand*lan veya seQildikleri kadro, gbret ya da
derecede en az altt ay gij're| yopt oksEm ek gistelgesi dohd distik bir kadro, girer ya da
dereceye atanan veya segilenler hakkmdo bufikra hiktimleri uygulanmaz_"
hiikmii yer almaktadrr.

Buna gtire, daha dnce atanmrq ya da segilmiS olduklarr kadro, gdrev veya aylrk almt$
olduklarr dereceler iqin belirlenmi$ olan ek gtistergelerden daha di.itiik ek gatstergeli veya ek
giistergesi olmayan bir kadro, g6rev veya dereceye atanan ya da segilenlerin, emekli kesenegine
esas ayllklannrn hesabrnda; sdz konusu fikrada belirtilen istisnalar harig olmak kaydtyla, daha
iince en az 6 ay siireyle girrev yapttklan bir kadro sebebiyle yararlanmt$ olduklan yiiksek ek
giisterge rakamtntn dikkate alrnmaya devam olunmasl gerekmektedir. Ayrrca, dnceden
yararlanmlt olduEu ek gOsterge rakamlna gttre daha dii$iik ek gdstergeden yararlandrnlmasr
gereken veya ek gdstergesi olmayan bir kadro, gdrev veya dereceye atanmrg olanlarrn bu iki ek
gdsterge rakaml arasrndaki farktan kaynaklanan kiti kesenegi ve kurum karltllgt tutan farkrnrn
tamamrnrn ise kendi ayhklanndan kesilmesi zorunlu bulunmaktadtr.

6te yandan, daha 6nce atanmls veya segilmig olduklan kadro, gdrev veya aylrk alml$
olduklan dereceler igin belirlenmiS ek giisterge rakamrndan daha diisiik ek giisrergeli bir kadro.
Siirev veya dereceye atananlann, sdz konusu ek 67 inci maddenin birinci frkrast uyarrnca daha
ijnce bulunduklan kadro, gOrev veya aylk almtt olduklafl dereceler igin belirlenmig ek giisterge
rakamrnda ortrva ctkabilecek arttshrdan vararlanmast serekmelde birlikte: antlan ek 67

imkan bulunmamaktrdtr.
3- 6663 sayrlr Kanunun l6 ncr maddesi ile 3269 sayrl Kanuna ekli (l) sayllt Cetvelde

yaprlan de[igiklik neticesinde ise, uzman erbaglann birinci dereceye kadar yiikselebilmele ne
imkin sallanmrg olup, aynr Kanunun l7 nci maddesi ile 3269 sayth Kanuna eklenen ek 4 iincii
maddede de;

"Uzman erbaslardah gbrevde bulunduklarr sire iQerisin.le iki ytl siireli
)tiiksekbErehir i tdmamlayonlara bir kodeme, i9 ytl siireli y ksekd,renimi tamumlayanlara
iki kadene, d6rt veya daha uzun sireli y ksekdErehimi tarnamlayanlara ise bir derece
wtilir. iki veya ne y sircli yiiksekij*rehiitini tamahl4)arak intibaklan yap mrs olanlann,
gi;revde bulunduklart siire iCerisinde ddrt veya daha uzun sureli !-iiksek6grehitfii
lamaml.tmaldrt hdlinde ihtibak iSlenleri bir defaya nahsus olmak iizcrc tekrar yap rr.
Yiiksekdirenimdek dolayr hir defadan fazla yap an intibak islemletihin toplomt bir
de re c e de n faz I a ol a m az.
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iki 1, veya daha uzun sireli yiksek6Erenimi tamamladtktan sonra uzman erbaitga
girenler hakkmda da birinci.fikra hikiimleri 4)gulantr.

Du intibuklar, personelib ,kezuniyetine dair resmi belgcyi ibraz cdip m,iracaatfit
vapttgt tarihten geqerli olarak yaprltr- Ancak, bunlaru geqmise yanelik moas re haas farkt

intibak yolttyla yaplacak derece ye kademe ilerlemelerihin nastl yaptlaca|t ve onay
makamlan Uzman Erba$ Yoneheliginde gbslerilir.

YiiksekiiErenim mezunu olmavan uzman erbaslor. ikinci tlarecenin altmcr ka<lemesine

,rapma sdrtlarut tusNanlor. ekli (l ) .-awh Cetvelin hirinci derecerine liikseltilirler.
Uzman erbas olurak sArev !,apmts olanlardan. bu sirevleri iizerinden emekli. adi

enre leniden belirlenir- Ayltklaun bu Sekilde yeniden helirlenmesinden dolayr geqmi5e
ybnelik oyltkw ikromiye litrh ddenmez."
hiikDiine yer verilerek. uznlan erbas olarak sorev vapanlann derece ve kademe ilerlenreleri
yoluyla yapllacak intibaklanna iliikin diizenleme yaprlmrS olup, siiz konusu intibakrn kapsamlna
halen giirevde olan uzman erbaglar ile bu gdrevleri iizerinden emekli, adi malullUk, vazil'e
malullogii. dul ve yetim aylrgr baglanmri olanlar girmektedir.

Bu itibarla, yukanda anrlan mevzuat htikiimleri gergevesinde, 3269 sayrh Kanunun 5 inci
maddesi uyannca Devlet memurluguna gegenlerden halen Devlel nemuru olarak caltsanlar ile

vapllan intibaktan vararlanmalartna ve emekli keseneEine csas avllk derecelerinin
yiikseltilmesine imkan bulunmadrgl deEerlendirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

t' l' 1lLht I

AIi KARATURK
Bakan a.

Cenel Miidiir Yardrmclsr
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