ÖZET: Öğretim elemanlarının 657 sayılı Kanunun değişik 74 ncü maddesi uyarınca
memur kadrolarına naklen atanmalarının, görev aylığının derece ve kademesinin nazarı
itibare alınmayarak kazanılmış hak aylık derece ve kademesi üzerinden yapılması gerektiği
Hk. (30.03.1989-4. Sayılı Bülten.5.Sayfa)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 74 ncü maddesinin son fıkrasında
"8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren
kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır.
Aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657
sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 nci madde ile tespit edilen
giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine
yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir" hükmü yer
almaktadır.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun değişik 33 ncü maddesinin (a) fıkrasında ise
"Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde
yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcılarıdır.
Bunlar ilgili anabilim veya anasanat dalı başkanlarının önerisi, Bölüm Başkanı, Dekan, enstitü,
yüksekokul veya konservatuar müdürünün olumlu görüşü üzerine rektörün onayı ile araştırma
görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre ile atanırlar, atanma süresi sonunda görevleri
kendiliğinden sona erer" denilmektedir.
Yukarıdaki hükümlerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde. 2547 sayılı Kanun
kapsamına giren personelin, 657 sayılı Kanunun genel esaslarına atıfta bulunmayan değişik 74
ncü maddesi gereğince adaylığa tabi tutulmaksızın 657 sayılı Kanuna tabi bir kuruma doğrudan
memur olarak naklen atanabilecekleri düşünülmektedir.
Diğer taraftan halen Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Bölümünde araştırma
görevlisi olarak çalışan ……'in kurumunuza naklen atanması halinde; 2914 sayılı Yüksek
Öğretim Personel Kanununun 4 ncü maddesinin 1 inci fıkrasının "Öğretim elemanlarının bu
Kanunun 3 ucu maddesine göre tespit edilen görev aylıkları kazanılmış hak teşkil etmeyip, aylık
ödemelerine esas tutulur ve bu Kanun kapsamından çıkmaları halinde dikkate alınmaz" hükmü
gereğince, 2914 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre tespit edilen görev aylığının derece ve
kademesinin nazarı itibare alınmayarak 657 sayılı Kanunun değişik 74 ncü maddesi uyarınca
kazanılmış hak aylık, derece ve kademesi üzerinden göreve alınması gerekmektedir.

