
 

 

ÖZET: Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 

üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından 

yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin 

hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (03/02/2017-739) 

 

  Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü 

maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak 

için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate 

alınıp alınamayacağı hususunda 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." hükmüne, aynı 

Kanunun "Asli memurluğa atanma" başlıklı 58 inci maddesinde ise "Adaylık devresi içinde 

eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile 

onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. 

             Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez." hükmüne yer 

verilmiştir. 

             Mezkur Kanunun "Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemeleri" başlıklı 159 

uncu maddesinde, "Adaylık süresi sonunda bu Kanun hükümlerine göre asıl memurluğa 

atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde 

değerlendirilir." denilmektedir. 

             Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Kademe ve kademe 

ilerlemesi" başlıklı 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, "Son sekiz yıl içinde herhangi 

bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak 

üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almakta olup, bu fıkra kapsamında 

disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında memuriyette  geçen 

hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

             13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi ile 657 sayılı Kanuna 

eklenen "Geçiş hükümleri "başlıklı Geçici 36 ncı maddenin (C) fıkrasında, "Bu maddenin 

yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı 

olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu 

maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının 

değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 

değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık 

dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; 

             a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, 

             b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, 

             c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, 

             d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, 

             e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, 

olarak uygulanır." hükmü yer almaktadır. 

 Ayrıca, 6111 sayılı Kanunun "Yürürlük" başlıklı 215 inci maddesinin (j) bendinde yer 

verilen "Bu Kanunun;…j) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer." hükmü 

uyarınca 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklikler Kanunun yayım tarihi 

olan 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinde Devlet memurlarına verilecek 

disiplin cezaları ile bu disiplin cezalarını gerektiren fiil ve haller düzenlenmiş, 24.10.1982 



 

 

tarihli ve 17848 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Disiplin Kurulları ve 

Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasında, "Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci 

maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır." hükmü, 657 sayılı 

Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında ise "Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli 

Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler 

ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet 

sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında 

uygulanır." hükmü bulunmaktadır. 

 Bu itibarla, aday memurların kendileri için getirilen özel hükümler dışında 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun diğer hükümlerine tabi oldukları hususu göz önünde 

bulundurulduğunda, 6111 sayılı Kanunla değiştirilen ve bu Kanunun Resmi Gazetede yayım 

tarihi olan 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 

dördüncü fıkrası ile düzenlenen bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için 

gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında aday 

memurluk dahil Devlet memurluğunda geçen hizmet sürelerinin esas alınması gerektiği 

mütalaa edilmektedir. 
 


