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ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVE BAŞLANGIÇ DERECE VE 

KADEMELERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK DEĞERLENDİRME 

Suat AKSU1 

 

  

 ÖZET 

  

Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin başlangıç derece ve 

kademeleri 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 3 üncü maddesinde belirlenmiş 

bulunmaktadır. 

 Öğretim üyelerinin başlangıç derece ve kademeleri ile ilgili herhangi bir karışıklık söz 

konusu olmamakla birlikte, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin başlangıç derece ve 

kademeleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca verilen görüşler ile Devlet Personel 

Başkanlığı tarafından verilen görüşler farklılık göstermektedir. 

Farklı görüşler yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlileri ve araştırma 

görevlilerinin derece ve kademeleri ile bunların özlük haklarının belirlenmesine ilişkin farklı 

uygulamalara neden olmaktadır. 

 

Anahtar Sözcükler: Öğretim elemanı, Başlangıç derece/kademesi, Yükseköğretim 

Personel Kanunu 

 

 

1.GİRİŞ 

  

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 3 üncü maddesinde “Bu Kanuna tabi 

öğretim elemanlarının sınıfları ile başlangıç dereceleri aşağıda gösterilmiştir. 

A) Öğretim üyeleri sınıfı: 

Bu sınıf, profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyesinden oluşur. 

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren 

birinci derecenin, 

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü 

derecenin, 

c) Doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen 

aybaşından itibaren beşinci derecenin, 

İlk kademe aylığını alırlar. 

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye atananlar, bu dereceleri 
kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe ilerlemesinden 
yararlanırlar. 

B) Öğretim görevlileri sınıfı: 

                                                           
1 YÖK İç Denetçisi 
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Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşur. 

C) Araştırma görevlileri sınıfı: 

Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşur. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler”i ile getirilen kademe 

ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu 

hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık 

derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.”  hükümlere yer verilmiştir.  

Belirtilen madde kapsamında; Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş 

derecelerine ilişkin olarak maddede yer alan  (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

değişik 36. maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece 

yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) ifadesinin nasıl yorumlanması gerektiği konusunda 

uygulamada bir birliktelik bulunmamaktadır. 

 Maliye Bakanlığınca verilen görüşler ile Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen 

görüşler birbirinin aksi yöndedir. Farklı görüşler yükseköğretim kurumlarında öğretim 

görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının başlangıç derece ve kademeleri ile bunların 

özlük haklarının belirlenmesine ilişkin sorunları ve farklı uygulamaları da beraberinde 

getirmiş bulunmaktadır. 

 

 

 2. DEĞERLENDİRME 

 

 Maliye Bakanlığının ve Devlet Personel Başkanlığının görüş yazılarının 

değerlendirmesini yapabilmek için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı 

Yükseköğretim Personel Kanununun ilgili maddelerinin ve yine aynı konuda yayımlanmış 

bulunan Maliye Bakanlığı Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim Personel Kanunu Genel 

Tebliğlerinin incelenmesi, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.  

 

A. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ıncı maddesinin “Ortak Hükümler A. 

Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri aşağıda 

gösterilmiştir.” maddesinde; Devlet memurluğuna başlayacak olanların hangi eğitimi ve 

eğitim süresini tamamlaması durumunda başlangıç derece ve kademesinin nasıl belirleneceği 

hüküm altına alınmıştır. 

Buna göre aşağıda yer alan tablo dikkate alınmak suretiyle kamu kurum ve 

kuruluşlarında göreve yeni başlayan memurların başlangıç dereceleri ve kademeleri 

belirlenmek suretiyle maaş ve özlük haklarının hesaplaması yapılmaktadır. 
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B. 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda 3 üncü madde öğretim elemanlarının 

sınıflandırılması yapılmış ve yine aynı madde; Öğretim Üyesi sınıfında yer alanların başlangıç 

derce ve kademeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

Profesörler Doçentler Doktor öğretim üyeleri, 

Profesör kadrosuna 

atandıkları tarihi izleyen 

aybaşından itibaren birinci 

derecenin, ilk kademe 

aylığını alırlar. 

Doçent kadrosuna atandıkları 

tarihi izleyen aybaşından 

itibaren üçüncü derecenin, ilk 

kademe aylığını alırlar. 

Doktor öğretim üyesi 

kadrosuna atandıkları tarihi 

izleyen aybaşından itibaren 

beşinci derecenin, ilk kademe 

aylığını alırlar. 

 Kanunun 3 üncü maddesinde; Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri için ise 

başlangıç derece ve kademelerinin belirlenmesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 

hükümlerinin dikkate alınacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri 

Giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin “Ortak 

Hükümler”i ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) 

Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit 

edilecek kazanılmış hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle 

belirlenir. 
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C. Maliye Bakanlığı 6 sıra Nolu Yükseköğretim Kanunu ve Yükseköğretim 

Personel Kanunu Genel Tebliği 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga) tarafından 

yayımlanan 6 seri nolu Genel Tebliğde, öğretim elemanlarının başlangıç derece ve 

kademelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği hususunda uygulamaya yön vermek amacıyla 

aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır. 

1- Öğretim Üyeleri Sınıfı 

Bu sınıfa dahil bulunan profesörlerin l inci derecenin, doçentler 3 üncü derecenin, 

doktor öğretim üyeleri ise 5 inci derecenin ilk kademe aylığını bu kadrolara atandıkları tarihi 

izleyen aybaşından itibaren almaya başlayacaktır. 2914 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin 

(A) bendinde de açıkça ifade edildiği gibi, bu derecelerden aylık ödenebilmesi için ilgililerin, 

aynı unvanlı kadrolara atanmaları gerekmektedir. 

Öğretim üyeleri sınıfında sayılan kadrolara atananlar, kazanılmış hak aylıkları daha alt 

derecelerde de olsa, unvanları için öngörülen derecenin ilk kademe aylığını alabileceklerdir. 

Bu durumda olan öğretim elemanlarının söz konusu kadrolarda geçirecekleri başarılı 

hizmetlerinin her yılı bir kademe ilerlemesine her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak 

şekilde değerlendirilecek ve bu suretle kazanılmış hak aylıkları atandıkları kadro derecesine 

ulaştıktan sonra görev aylıkları ilerlemeye ve yükselmeye başlayacaktır. 

ÖRNEK: 1 inci dereceden profesörlük kadrosuna atanan ve kazanılmış hak aylığı 3 

üncü derecenin 1 inci kademesinde bulunan bir doçent, 1 inci derecenin ilk kademesinden 

aylık alacak ve bu kadroda 6 yıl başarı ile çalıştıktan sonra kazanılmış hak aylığı 1 inci 

dereceye yükselecek ve görev aylığı ancak bu tarihten sonra ilerlemeye başlayacaktır. 

2- Öğretim Görevlileri (…)2 Sınıfı 

Bu sınıf, öğretim görevlilerinden oluşmaktadır. Öğretim görevlileri kazanılmış hak 

aylıkları, 1765 sayılı Kanunda da öngörülmüş olduğu gibi, 36 ıncı maddenin “Ortak 

Hükümler” ile getirilen kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç 

olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek, görev aylıkları ise, 

kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenecektir. 

ÖRNEK: 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olan bir mühendisin 657 sayılı Yasaya göre 

başlangıç derecesi 8 inci derecenin 1 inci kademesi olduğundan, öğretim görevlisi olarak ilk 

defa göreve başlayan bu kişinin kazanılmış hak aylığı da bu derece ve kademe olacak, 

dolayısıyla emekli keseneği de bunun üzerinden alınacak, ancak aylığı görev aylık derecesi 

olan 6 ncı derecenin 1 inci kademesi üzerinden ödenecektir. 

ÖRNEK: 4 yıllık yükseköğrenim görmüş olan bir jeolog, öğretim görevlisi olarak ilk 

defa göreve atandığında, teknik hizmetler sınıfında görev alınası söz konusu olamayacağından 

kazanılmış hak aylığı 9 uncu derecenin 1 inci kademesi olacak ancak aylığı, 7 inci derecenin l 

inci kademesi üzerinden ödenecektir. 

Öğretim görevlilerinin, kazanılmış hak aylıklarının iki üst derecesi üzerinden aylık 

alabilmeleri için bu dereceden boş bir kadroya atanmış olmaları gerekecektir. 

                                                           
2 “ve okutmanlar” ifadesi 2914 sayılı Kanunun 3. madde metninden çıkartılmıştır. 22/2/2018-7100/ 13 md 
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3- (…)3 Araştırma Görevlileri Sınıfı 

Bu sınıf, araştırma görevlilerinden oluşmaktadır. Bunların giriş derecelerinin, öğretim 

görevlileri sınıfı için yapılan açıklamalara göre belirlenmesi gerekir. 

2914 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde, öğretim elemanlarının yükselebilecekleri 

dereceler belirtilmemiş olmakla birlikte, ilgililerin ancak, Yükseköğretim Kurumları Öğretim 

Elemanlarının Kadroları Hakkındaki 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede unvanları için 

öngörülen derecelerini aşmayacak şekilde yükselebilmeleri mümkündür. 

D. Öğretim Görevlileri Ve Araştırma Görevlileri İçin Başlangıç Derece Ve 

Kademelerinin Belirlenmesine İlişkin Maliye Bakanlığı Görüşü 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 

bölümünde belirtilen hükümlerin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Personel 

Hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Maliye Bakanlığı; 

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasında; 

“Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun değişik 36 ıncı maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen kademe ilerlemesi ve 

derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca 

öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış hak aylık derece ve 

kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir.” denilmektedir.  

Bu hükümler uyarınca hizmet değerlendirmesi yapılabilmesi için ilgililerin 657 sayılı 

Kanunun öğrenim niteliğine ve süresine göre verilmesi öngörülen ilave derece ve kademe 

ilerlemesine ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmekte, buna karşılık aynı Kanunun 36 ncı 

maddesinin "Ortak Hükümler"i ile getirilen 657 sayılı Kanun kapsamında çalışma, belirli 

hizmet sınıflarında görev alma ve benzeri koşullarda verilmesi öngörülen kademe ilerlemesi 

ve derece yükselmesine ilişkin diğer hükümlerinin ise uygulanmasına imkan 

bulunmamaktadır.  

 Bu çerçevede, yükseköğretim kurumlarında yeni göreve başlayan öğretim 

elemanlarının her birinin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle 657 sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A-2, A-3, A-5, A-6/b, A-9) 

bentleri ile getirilen derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümlerin 

öğrenimin niteliği ve süresine ilişkin olması nedeniyle kazanılmış hak aylıklarının 

tespitinde değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.4  yorumunu yapmaktadır. 

Örnek Uygulama: 

Bakanlığın bu görüşü dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki örnekte başlangıç derece 

ve kademesinin tespiti şu şekilde yapılacaktır; 

 Öğrenim: Mühendislik Fakültesi (4 yıl) 

 Atandığı Kadro: Öğretim Görevlisi 

 

                                                           
3 “Öğretim yardımcıları sınıfı” ifadesi 2914 sayılı Kanunun 3. madde metninden çıkartılmıştır. 22/2/2018-7100/ 

13 md 
4 Maliye Bakanlığı, 17.06.2014 tarih ve 5132 sayılı görüş yazısı 
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Ödemeye Esas 

Aylık Derecesi 

Kazanılmış Aylık 

Derecesi 

Emekliliğe Esas 

Aylık Derecesi 

Ünv. Hizmet Süresi 

 

 

 

 

6/1 (2914/3) 

9/1      

8/1 (657/36-A 2) 

1 

8/1 (657/36-A 2) 

8/2 8/2 2 

8/3 8/3 3 

7/1 7/1 4 

7/2 7/2 5 

7/3 7/3 6 

6/1 6/1 7 

 

 

E. Öğretim Görevlileri Ve Araştırma Görevlileri İçin Başlangıç Derece Ve 

Kademelerinin Belirlenmesine İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Görüşü 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" 

bölümünde belirtilen hükümlerin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Personel 

Hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Devlet Personel Başkanlığı; 

 Öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin giriş dereceleri (657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" i  ile getirilen 

kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleri hariç) Devlet Memurları 

Kanunu hükümleri uyarınca öğrenim niteliğine ve süresine göre tespit edilecek kazanılmış 

hak aylık derece ve kademelerine iki derece eklenmek suretiyle belirlenir." hükmü, 

“Öğretim elemanlarının görev aylıkları” başlıklı 4 üncü maddesinde "Öğretim elemanlarının 

bu Kanunun 3 üncü maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil 

etmeyip, aylık ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate 

alınmaz. 

Öğretim üyelerinden 3 üncü maddenin (A) bendinde gösterilen kadrolara atandıkları 

tarihte kazanılmış hak aylık dereceleri unvanları için öngörülen giriş derecelerinin üzerinde 

olanlar ile bu kadrolara derece yükselmesi suretiyle ulaşanlar hakkında 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun değişik 161 inci maddesi uygulanır ve kazanılmış hak aylıkları 

başlangıç derecelerinin ileri kademelerine gelenlerin aylıkları, bu kademeler üzerinden 

ödenir. Bunların başarılı geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak derecelerinde kademe 

ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükmü, "Derece yükseltilmesi" başlıklı 7 nci 

maddesinde "Öğretim elemanları; 

a) Yükselebilecekleri derecede aynı unvanla boş bir kadronun bulunması, 

b) Derecesi içinde en az üç yıl bulunmuş ve bu derecenin üçüncü kademe aylığını bir 

yıl fiilen almış olmaları, 

c) Bu süre içinde olumlu sicil almış bulunmaları, 
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Şartıyla bir üst dereceye yükseltilebilirler." hükmü, "Kademe ilerlemesi" başlıklı 8 inci 

maddesinde; "Öğretim elemanlarının kademe ilerlemesi, bulundukları kademede en az bir yıl 

çalışmış ve olumlu sicil almış olmalarına ve aynı derecede derlenebilecek bir kademenin 

bulunmasına bağlıdır. 

Kademe ilerlemesi, ilgililerin hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere yapılır." 

hükmü, "Uygulanacak diğer kanun hükümleri" başlıklı 20 nci maddesinde ise, "Bu Kanunda 

hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu hükümleri uygulanır." hükmü yer almaktadır. 

Ayrıca, Danıştay 8. Dairesinin 09.02.2005 tarihli ve E.2004/1141. K:2005/552 sayılı 

Kararında "2914 saydı Yasanın yardımcı doçentlerin de aralarında bulunduğu öğretim 

elemanlarının derece yükselmesini de düzenleyen özel Yasa hükmünde olduğu açık olup, 

davacının öncelikli olarak tabi olduğu Yasa 2914 sayılı Yasadır. Bu Yasanın 3. ve 7. 

maddelerinde de yardımcı doçent, doçent ve profesör kadroları için kadro dereceleri ayrı ayrı 

gösterilmiş, derece yükselmelerinin ne şekilde olacağı açıklanmış, unvanlı kadroların 

başlangıç derecesi (bir üst unvanın alt sınırı şeklinde ) açıkça düzenlenmiş ve unvana bağlı 

kadronun değişmemesi halinde kademe ilerlemesi imkânı da getirilmiştir. Artık "Kanunda 

hüküm bulunmayan bir hal" den söz edilmesi mümkün olmadığından 657 sayılı Yasa 

hükümlerinin kıyasen uygulanmasının söz konusu olamayacağı” hükme bağlanmış 

bulunmaktadır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, öğretim elemanlarının 

başlangıç derecelerinin 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun 3 üncü maddesinde 

ayrı ayrı gösterilmesi, derece yükselmesinin ve kademe ilerlemesinin ne şekilde olacağının ise 

mezkûr Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerinde açıklanması sebebiyle; 

Söz konusu personel hakkında 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesine istinaden 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinde yer alan öğrenimin 

durumlarına göre giriş derece ve kademelerin gösterildiği cetvel hariç olmak üzere söz 

konusu bendin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6/b fıkraları ile söz konusu maddede 

yer alan diğer hükümlerin kıyasen uygulanmasının mümkün bulunmadığı,5  yorumunu 

yapmaktadır. 

 

Örnek Uygulama: 

Devlet Personel Başkanlığının bu görüşü dikkate alınarak hazırlanan aşağıdaki örnekte 

başlangıç derece ve kademesinin tespiti şu şekilde yapılacaktır; 

 Öğrenim: Mühendislik Fakültesi (4 yıl) 

 Atandığı Kadro: Öğretim Görevlisi 

 

                                                           
5 Devlet Personel Başkanlığı, 28.03.2013 - 4383 sayılı görüş yazısı. 
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Ödemeye Esas 

Aylık Derecesi 

Kazanılmış Aylık 

Derecesi 

Emekliliğe Esas 

Aylık Derecesi 

Ünv. Hizmet Süresi 

 

 

 

 

7/1 (2914/3) 

9/1 9/1 1 

9/2 9/2 2 

9/3 9/3 3 

8/1 8/1 4 

8/2 8/2 5 

8/3 8/3 6 

8/1 8/1 7 

8/2 8/2 8 

8/3 8/3 9 

7/1 7/1 10 

 

 3. SONUÇ 

 Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin başlangıç derece ve 

kademeleri 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 3 üncü maddesinde belirlenmiş 

bulunmaktadır. 

 Öğretim üyelerinin başlangıç derece ve kademeleri ile ilgili herhangi bir karışıklık söz 

konusu olmamakla birlikte, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin başlangıç derece ve 

kademeleri ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca verilen görüşler ile Devlet Personel 

Başkanlığı tarafından verilen görüşler birbirinin aksi yöndedir. 

Maliye Bakanlığı; yükseköğretim kurumlarında yeni göreve başlayan öğretim 

elemanlarının her birinin durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi suretiyle 657 sayılı 

Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A-2, A-3, A-5, A-6/b, A-9) 

bentleri ile getirilen derece yükselmesi ve kademe ilerlemesine ilişkin hükümlerin öğrenimin 

niteliği ve süresine ilişkin olması nedeniyle kazanılmış hak aylıklarının tespitinde 

değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır şeklinde görüş bildirirken, Devlet Personel 

Başkanlığı; söz konusu personel hakkında 2914 sayılı Kanunun 20 nci maddesine istinaden 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinde yer alan 

öğrenimin durumlarına göre giriş derece ve kademelerin gösterildiği cetvel hariç olmak 

üzere söz konusu bendin 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6/b fıkraları ile söz 

konusu maddede yer alan diğer hükümlerin kıyasen uygulanmasının mümkün 

bulunmadığı, yönünde görüş bildirilmiştir. 

Bu durumda yükseköğretim kurumlarında farklı uygulamaların ortadan kaldırılması 

gerekmekte olup; uygulamanın personelin lehine olması nedeniyle ve 6 sıra nolu genel 

tebliğden itibaren aynı yaklaşımı gösteren Maliye Bakanlığının tebliğ ve görüşleri 

doğrultusunda yürütülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. 

 

 

 


