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Mühendislere ve Aııı]<at ücretlerine 2022 yılı Hazine ve Matiye Bakanhğr,Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm G"..'-Üüdİi;lĞ;ce yayımlanan (l) sayılıcetvelde belirlenecek kadro karşilıgı osz ,uy,ı, ı.unun'u-go.. n., aylık tutan kadarödenmesine,
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