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AMAÇ VE KAPSAM

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı üst kademe kamu yöneticileri ile ilgili usûl

ve esaslar ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usûl ve esaslarını belirlemektir.

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, ekli cetvellerdeki kadro, pozisyon ve görevler,

bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.



ATAMA USULÜ

 Anayasanın 104 üncü maddesine göre yürütme yetkisinin sahibi olan Cumhurbaşkanı,

atamaya yetkili amirlere ait yetkileri haizdir.

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon

ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve

görevlere Cumhurbaşkanı onayı ile atama yapılır. Bu cetvellerde sayılmayan kadro,

pozisyon ve görevlere, ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili

amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt

kademedeki yöneticilere devredebilir.

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon

ve görevlerin boşalması hâlinde rektörler bakımından Yükseköğretim Kurulu Başkanı,

diğerleri bakımından ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından

görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilir.



ATAMA ŞARTLARI

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan

kadro, pozisyon ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

 Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla

uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl

çalışmış olmak.



ATAMA ŞARTLARI

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon

ve görevlere atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları

taşımak.

• En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

• Kamuda en az 5 yıllık hizmeti bulunmak.

• İl ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevleri ile kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim

kurulu üyeliklerine atanacaklar için kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi

olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak, alanında

en az beş yıl çalışmış ve temayüz etmiş olmak.



ATAMA ŞARTLARI

 Yurtdışı daimî görevlere atanabilmek için birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan

şartlara ilave olarak, 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında yapılacak

atamalar dâhil, yeterli dil bilgisine sahip olunduğunu belgelendirmek şarttır. Yurtdışı

teşkilatında daimî bir göreve atanacak kamu görevlilerinin seçimi, atanması, çalışma

usûl ve esasları ile disiplin ve diğer özlük işlerine ilişkin usûl ve esaslar

Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesine göre yapılacak atamalarda birinci ve ikinci

fıkraların (a) bentleri hariç, bu madde hükümleri uygulanmaz.



ATAMA ŞARTLARI

 Rektörler, (…)3 profesörlük yapanlar arasından atanır.

Mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen kadro, pozisyon ve görevlerde ikinci fıkranın (c)

bendi hükümleri uygulanmaz.



ATAMA ŞARTLARI

 TÜBİTAK Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi

hükmü uygulanmaz.

 Türkiye Uzay Ajansı Başkan Yardımcılıkları ve Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak

atamalarda ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz.

 Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi

hükmü uygulanmaz.



GÖREV SÜRESİ 

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alanların görev süresi,

atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez.

Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde, bunların görevi de sona erer. Ancak bunlar,

yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam eder. Görev süreleri sona erenler,

yeniden atanabilir. Bunlar, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden

alınabilir.



SÖZLEŞME 

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon

ve görevlere atananlar, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanunun

ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı

olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilir.

 Birinci fıkrada belirtilenlerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar

Cumhurbaşkanınca belirlenir.



SÖZLEŞME 

 Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin

güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-

ekonomik durumu ve coğrafî özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı

kadro, pozisyon ve görevlerde bulunmakta olan emsallerine; emsalinin bulunmaması

durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı

ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir. Sözleşme

ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam

tarafından belirlenir.

 Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlıdır.

 Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu yöneticisinin görevi

ile ilişiği kesilir ve sözleşmesi feshedilmiş sayılır.



GÖREVLERİ SONA ERENLER VE 

GÖREVDEN ALINANLAR

 Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve

görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat

ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarı ile buna ilişkin diğer hususlar

Cumhurbaşkanınca belirlenir. Yurtdışı kadrolarda bulunmakta iken görev süresi sona

eren veya görevden alınanlar için ödenecek tazminat miktarı, yurtiçindeki emsali

personelin fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, ödeme unsurları üzerinden hesaplanır.

Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/6 md.



GÖREVLERİ SONA ERENLER VE 

GÖREVDEN ALINANLAR

 Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri

arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan

sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları

tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş

haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

 Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde otuz,

 Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dâhil) kalmış olanlara

yüzde kırk,

 Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde elli fazlasıyla ödenir,

bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilir.



GÖREVLERİ SONA ERENLER VE 

GÖREVDEN ALINANLAR

 Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (II) sayılı cetvelde yer alan kadro, pozisyon ve görevlerde

bulunmakta iken görevden alınanlardan; daire başkanı kadro ve pozisyonunda bulananlar ile genel

müdürden daha alt düzeydeki kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlar ve taşra teşkilatında il

müdürü ve bölge müdürü kadro, pozisyon ve görevlerinde bulunanlardan;

 Daha önce bulundukları 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A)

fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman kadrolarına veya bunlara denk

pozisyonlara,

 (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon ve

görevlerde toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin “Ortak

Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan denetim elemanı ya da uzman

kadrolarına veya bunlara denk pozisyonlara,

 (a) bendi kapsamına girmeyenlerden bu fıkranın birinci paragrafında sayılan kadro, pozisyon veya

görevlerde üç yıldan az süreyle görev yapmış olanlar, merkez veya taşra teşkilatında araştırmacı kadro

veya pozisyonlarına, atanırlar



GÖREVLERİ SONA ERENLER VE 

GÖREVDEN ALINANLAR

 Bu madde hükümlerine göre atananlar için uygun boş kadro veya pozisyon

bulunmaması hâlinde, söz konusu kadro ve pozisyonlar ihdas edilmiş ve kurumların

kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır.

 (Ek: RG-13/9/2018-30534–C.K.-17/3 md.) (Mülga:RG-18/9/2020-31248-C.K.-67/6

m.d.)

 Bu madde hükümleri, atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin

soruşturması sonucunda görevden alınanlar hakkında uygulanmaz.



SÜRELİ GÖREVLER

4 üncü madde hükümleri bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (III) sayılı cetvelde

yer alanlar hakkında uygulanmaz. Bunların görev süreleri ekli (III) sayılı cetvelde

gösterilmiştir.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 

PERSONELİ 

Terfi Zamanı

Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır.

Bu tarih Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.



SUBAYLIĞA NASIP, TERFİ VE ATAMA

 Asteğmen-albay rütbeleri arasında rütbe terfileri, bakan tarafından yapılır. Albaylıktan

tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler

ve atamalar Cumhurbaşkanınca yapılır.

 Kuvvet Komutanlarının görev süresi iki yıldır. Bu süre, birer yıllık sürelerle yaş haddine

kadar uzatılabilir. Görevdeki kalış sürelerinin tespitinde, atanmış bulundukları yılın 30

Ağustos tarihi esas alınır.

 Genelkurmay Başkanı, orgeneral-oramiraller arasından atanır. Genelkurmay

Başkanının görev süresi 4 yıldır. Görevdeki kalış süresinin tespitinde, atanmış

bulunduğu yılın 30 Ağustos tarihi esas alınır.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL 

KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK 

KOMUTANLIĞI PERSONELİ 

Terfi Zamanı

Muvazzaf subayların terfileri her yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı günü yapılır. Bu tarih

Cumhurbaşkanı tarafından farklı bir tarih olarak belirlenebilir.



SUBAYLIĞA NASIP, TERFİ VE 

ATAMA

 Jandarma Genel Komutanı generaller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

 Astsubaylığa ve subaylığa terfiler bakan tarafından yapılır. Albaylıktan

tuğgeneral/tuğamiral rütbelerine terfiler ile general ve amirallikte bir üst rütbeye terfiler

ve atamalar Cumhurbaşkanının onayı ile yapılır.

 Jandarma Genel Komutanı Yardımcıları, bölge jandarma komutanları ve il jandarma

komutanları Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.

 Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları

Cumhurbaşkanının onayı ile atanır.



UYGULANMAYACAK 

HÜKÜMLER

Üst kademe kamu yöneticileri hakkında bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile

düzenlenen hususlara ilişkin olarak, diğer mevzuatın bu Cumhurbaşkanlığı

kararnamesine aykırı hükümleri uygulanmaz.



TEREDDÜTLERİN GİDERİLMESİ

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri

gidermeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.



MEVCUT ÜST KADEME 

YÖNETİCİLERİ 

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi, bu maddenin yayımı tarihinde

görevde bulunan ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen görevlerde bulunanlar hakkında da

uygulanır.



 Milli Savunma Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

 Sağlık Bakanlığında; Denetim Hizmetleri Başkanı, I. Hukuk Müşaviri,

 Tarım ve Orman Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

 Ticaret Bakanlığında; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü, Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü,

Kooperatifçilik Genel Müdürü, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürü ve Anlaşmalar Genel Müdürü,

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında; I. Hukuk Müşaviri,

kadrolarında veya görevlerinde bulunanların görevleri başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer

ve haklarında 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine

Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesi hükümlerine göre işlem tesis edilir. 2/7/2018 tarihli

ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklıdır.

3 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI 

KARARNAMESİNE İŞLENEMEYEN 

HÜKÜMLER



İLGİNİZ VE SABRINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM….


