
 

 

ÖZET:  Şube Müdürü, İşletme Müdürü veya İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında 

çalışmakta iken görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 

inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı olarak atananlardan bir ay içinde talepte 

bulunanların daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş 

oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara ne şekilde atanacakları hk. 

(06/12/2016-7097) 

 

Genel Müdürlüğünüzde Şube Müdürü, İşletme Müdürü veya İşletme Müdür 

Yardımcısı kadrolarında çalışmakta iken görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin ek 18 inci maddesi çerçevesinde Araştırmacı olarak atananlardan bir ay içinde 

talepte bulunanların daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş 

oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara ne şekilde atanacakları hakkında 

Başkanlığımız görüşünün talep edildiği 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; 

… 

ç) Ek göstergesi 3600'den daha düşük 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 kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri 

ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha 

önceki bu kadro veya pozisyonlarına, 

2) Diğerleri, bu maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait 

araştırmacı kadro veya pozisyonlarına,atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde 

talepte bulunanlar, atamaya yetkili amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici 

kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla 

ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar. 

Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep 

üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar 

için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve 

kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu şekilde 

ihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme gerek 

kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya yetkili 

amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir. 

… 

Bu madde hükümleri hâkim ve savcılar, Dışişleri meslek memurları, mülki idare 

amirliği hizmetleri sınıfı, millî istihbarat hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfı 

kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı 

Kanunun 21/A maddesi kapsamında bulunanlar, atanma şartlarını kaybetme, ceza 

kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar ile mevzuatı uyarınca 

görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 

(dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar hakkında uygulanmaz. 

… 

Diğer kanunların bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. 



 

 

Söz konusu hükmün dördüncü fıkrasında, bu madde hükümlerinin "mevzuatı uyarınca 

görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlardan ek göstergesi 3000 

(dâhil) ve daha düşük tespit edilenlerde bulunanlar hakkında" uygulanmayacağı ifade 

edilmiştir. Bu ifadenin, anılan kadro ve pozisyonlarda bulunan personelin görevden alınması 

halinde 375 sayılı KHK'nın ek 18 inci maddesinin uygulanmayacağı şeklinde anlaşılması 

gerektiği; bununla birlikte, ek göstergesi 3000 (dâhil) ve daha düşük tespit edilen yönetici 

kadro ve pozisyonlarının tümünün adı geçen hükmün birinci fıkrası kapsamında bulunduğu 

mütalaa edilmektedir. 

Bu itibarla; 

1-Şube Müdürü, İşletme Müdürü veya İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarında 

çalışmakta iken görevden alınarak 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci 

maddesi çerçevesinde Araştırmacı olarak atananlardan bir ay içinde talepte bulunanların, 

maddenin kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki daha önce 

bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro 

veya pozisyonlara atanmaları hususunda kurumların takdir hakkı bulunmadığı, 

2-"Şef", "Şube Müdürü" ve benzeri hiyerarşik unvanların yönetici kadro veya 

pozisyonu olmaları sebebiyle, hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 

inci maddesi çerçevesinde görevden alma işlemi uygulanmış personelin, daha önce bulunduğu 

"Şef" pozisyonuna atanmayı talep etmesi halinde, bu talebin gerçekleştirilmesi konusunda 

herhangi bir zorunluluk bulunmamakla birlikte, bu atamanın genel hükümler çerçevesinde 

Kurumunuzun takdirinde bulunduğu, ancak bu durumda ilgilinin mezkur hükümde yer alan 

mali haklardan yararlandırılamayacağı,  

değerlendirilmektedir. 

 


