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İLGİ: 31.10.1991 tarihli ve 25033 sayılı genelge.
Bilindiği üzere 657 sayılı Kanuna göre aylık almakta olan personelin kazanılmış hak
aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıklarını bir defaya mahsus olmak üzere bir üst
derecenin aynı kademesine getiren 2182 sayılı Kanun 28.2.1979 tarihli ve 16564 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Bu kanun hükmüne göre 1.3.1979 tarihinde görevde bulunan personel ile 1.3.1979
tarihinden önce çalışmakta iken askere gitmek üzere görevinden ayrılan ve bu tarihte askerde
bulunan personelin kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıkları, öğrenim
durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın 1.3.1979 tarihinden itibaren bir üst
derecenin aynı kademesine yükseltilmiş, bu tarihten sonra görev alanlar ise anılan kanundan
yararlandırılmamıştı.
Ayrıca; Bakanlar Kurulunun 3.10.1991 gün ve 21010 sayılı Resmi Gazete de
yayımlanarak 15.10.1991 tarihinde yürürlüğe giren 457 ve 458 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname ile gerek II sayılı cetvelde yer alan sözleşmeli personelden gerekse 657 sayılı
Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık alan kadrolu personelden 2182 sayılı Kanundan
yararlandırılmamış olanların emekli keseneğine esas ve kazanılmış aylıklarına bir defaya
mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro koşulu aranmaksızın bir
derece verileceği kararlaştırılmış ve buna dair Resmi Gazete ile Maliye ve Gümrük
Bakanlığının bu husustaki 122 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde gerekli
açıklamalar ilgi genelge ile tüm kuruma tebliğ edilmişti.
Bu defa da; Bakanlar Kurulunca 2.2.2005 tarihinde kabul edilerek , 8.2.2005 gün ve
25721 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 15.1.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece
Verilmesi Hakkında 5289 sayılı Kanunda 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici madde ve 459 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa
eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen
(sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek
geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15.1.2005 tarihinde görevde
bulunanlar (aylıksız izinli bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi
malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da
uygulanır. Denilmektedir.
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Buna göre;
a)Gerek atama yetkisi Genel Müdürlüğe ait olanlar gerekse atama yetkisi Teşkilata ait
olanlar hakkında yükseltme işlemi ilgi genelge eki 122 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu
Genel Tebliği doğrultusunda Ünitelerce yapılacak, alınan onayların bir örneği ise kontrol ve
tescil edilmek üzere( cevap beklenilmeyecek) Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
b) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 14 üncü maddesinin (c) fıkrası
uyarıca, 5289 sayılı Kanun hükmünden yararlanarak emekli keseneğine esas ve kazanılmış
hak aylıkları bir derece yükseltilenlerin ilk aya ait yüzde yüz artış farklarıyla kurum
karşılıkları anılan Kanunun yürürlüğe girdiği 15.1.2005 tarihi itibariyle Emekli Sandığı Genel
Müdürlüğüne gönderilecek ve ilgililer 15.2.2005 tarihinden itibaren yeni derece ve
kademeleri üzerinden aylık almaya hak kazanacaklardır.
c) Sözkonusu Kanun kapsamına girmekle birlikte Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten
önce emekliye ayrılan, vefat eden, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların durumları
bu doğrultuda incelenerek gerekli işlemlerin yapılması ve ilgililerin yeni tespit edilen
aylıklarına ilişkin onayların Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne ve bir örneğinin de Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
Bilginizi ve gereğini rica ederiz.
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