
 

 

ÖZET: Bakanlık Müşaviri kadrosunda bulunanların görevden alınmaları halinde 375 

sayılı KHK’nın ek 18 inci maddesinin uygulanamayacağı hk. (20/12/2016-7394) 

 

Bakanlığınızda 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşaviri kadrosunda görev yapmakta 

iken bu kadrodan alınarak Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanan ... 'ın 375 

sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 18 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı 

kadrosuna atanmayı talep ettiğinden bahisle, yapılacak işleme ilişkin Başkanlığımız 

görüşünün sorulduğu ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinde; 

"22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı 

Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa 

bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç 

olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli 

(III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonunda; 

... 

c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro 

veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde; 

1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün 

(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe 

alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez 

teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya 

pozisyonlarına, 

2) Daha önce (1) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek 

göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya 

pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt 

bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya 

pozisyonlarına, 

3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış olanlar, 

bumaddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro 

veya pozisyonlarına, 

... 

atanırlar..." hükmü bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde, Bakanlık 

merkez teşkilatının bakanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin yürütülmesi, bu hizmetlerle ilgili 

amaç ve politika tayini, planlama, kaynakları düzenleme ve sağlama, koordinasyon, gözetim 

ve takip, idareyi geliştirme ve denetim gibi görevleri yerine getirmek üzere; 

a) Bakanlıkların hizmet ve görev alanlarına giren faaliyetlerini yürüten anahizmet 

birimleri, 

b) Bakana ve anahizmet birimleri ile bağlı ve ilgili kuruluşlara istişari mahiyette 

yardımcı olan teknik, idari, hukuki ve mali konularda faaliyette bulunan danışma ve denetim 

birimleri, 

c) Yukarıdaki birimlere yardımcı olan ve her bakanlıkta zorunlu olarak yürütülmesi 

gereken idari, mali, güvenlik ve sivil savunma gibi hizmetleri yerine getirmekle görevli 

yardımcı birimlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. 

Yine aynı Kanunun 12 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında "Bakanlık merkez 

teşkilatında ihtiyaca göre aşağıdaki danışma ve denetim birimleri kurulabilir. 

a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 

b) (Mülga : 22/12/2005-5436/17 md.) 

c) Hukuk Müşavirliği, 



 

 

d) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

Gerekli görülen hallerde 27 nci madde esasları dahilinde bakanlık müşavirleri ihdas 

edilebilir." hükmüne, "Bakanlık Müşavirleri" başlıklı 27 nci maddesinde ise, "Bakanlıklarda, 

özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakanlık makamına yardımcı olmak üzere özel 

yeteneği olanlardan bakanlık müşavirleri bulunabilir. 

Bakanlık müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır. 

Bakanlık müşavirlerinin gerekli olup olmadığı ve sayısı, otuzu geçmeyecek şekilde 

kuruluş kanunlarında gösterilir." hükmüne yer verilmiştir. 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Bakanlık Müşaviri kadrosunun Bakanlık 

merkez teşkilatını oluşturan anahizmet, danışma ve denetim veya yardımcı birimleri sevk ve 

idare etme yetkisini haiz bir yönetici kadrosu olarak kabul edilemeyeceği, dolayısıyla 

Bakanlık Müşaviri kadrosunda görev yapan Devlet memurlarının görevden alınarak farklı bir 

kadroya atanmalarında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesinin 

uygulanamayacağı değerlendirilmektedir. 

 


