
 

 

ÖZET: Askeri öğrenci olarak geçen sürelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 68/B maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında 

dikkate alınıp alınamayacağı hk.(07/11/2016-6541) 

 

  Başkanlığınızda TİKA Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin, 2008-2013 

yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı/Deniz Harp Okulu Elektrik-Elektronik 

Mühendisliği bölümünde askeri öğrenci olarak geçen sürelerinin, aday memurluk sonrasında 

adaylıkta geçen süreye eklenip eklenemeyeceği, yıllık izne esas sürelerin hesabında 

değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B 

maddesi kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında dikkate alınıp 

alınamayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.   

             Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Adaylığa kabul edilme" 

başlıklı 54 üncü maddesinde, "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek 

isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, 

kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. 

 Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve 

bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmü yer almaktadır. 

             Diğer taraftan, mezkur Kanunun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde, "Devlet 

memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi 

gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve 

dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü bulunmaktadır. 

             Yıllık izinlerin kullanılması hakkında Maliye Bakanlığınca 62,140 ve 154 Seri No'lu 

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğleri yayımlanmıştır. 154 Seri No'lu Tebliğde, "Yıllık 

izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen 

hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının 

kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması," gerektiği 

belirtilmiş, 62 Seri No'lu Tebliğde ise "Muvazzaf askerlikte ve yedek subaylıkta okul 

devresinde geçen süreler de aynı biçimde dikkate alınır" denilmiştir. 

             Devlet memurlarının, memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak 

yapmış oldukları hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde 

değerlendirilmesi için yasal bir düzenleme bulunması gerekmektedir. 

             Devlet memurlarının memuriyete girmeden önce ya da memurluktan ayrılarak yapmış 

oldukları hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde ne şekilde 

değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "Ortak 

Hükümler" bölümünün (C) Fıkrasında düzenlenmiştir. Söz konusu Fıkraya göre, memuriyet 

dışında serbest olarak çalışılan veya resmi veya özel sektörde geçen süreler; Teknik 

Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Avukatlık Hizmetleri sınıfları ile Milli Eğitim Bakanlığı 

kadrolarında ve basınla ilgili kadrolarda çalışanlar için değerlendirilirken, aynı sürelerin 

Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışan memurlar açısından değerlendirilmesine ilişkin 

herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde; "Eğitim ve Öğretim 

Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 

2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, 

atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.  

             Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin; 

             a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 

12 yıl, 

             b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 

yıl,  

             c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, 



 

 

             hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli 

yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 

tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil 

kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, 

belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul 

devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile 

yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; 

Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları 

ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, 

diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır…" 

hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Başkanlığınızda TİKA 

Uzman Yardımcısı olarak görev yapan personelin, 2008-2013 yılları arasında askeri öğrenci 

olarak geçen sürelerinin kazanılmış hak aylığında, yıllık iznine esas hizmet süresinin 

hesabında, adaylık süresinde ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi 

kapsamında yapılacak olan hizmet süresi hesaplamasında değerlendirilemeyeceği mütalaa 

edilmektedir. 

             


