DEVLET MEMURLARI KANUNU ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA
DAĠR KANUN TASARISI
(9 Haziran 2010 günü TBMM BaĢkanlığı’na sunulmuĢtur)
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü
maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kademe ve kademe ilerlemesi:
Madde 64- Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan,
memurun aylığındaki ilerlemedir.
Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl
çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları
aranır.
72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli
görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu
yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz.
Son on yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.
Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları
tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye
ilerlemiş sayılırlar.
Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri
kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler.
Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu
onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları
sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak
üzere iptal edilir.”
MADDE 2- 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi
yürürlükten kaldırılmış, (B) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
maddenin sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.
“Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az
12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci derece kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10
yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,
hizmetinin bulunması ve yüksek öğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli
yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984
tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil
kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında,
belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte,
okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile
yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin;
Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları
ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı,
diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.”
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“C) Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Müşterek kararla
atanmış olanların derece yükselmeleri, ilgili bakanın veya yetkili kıldığı makamın onayı ile
yapılır. Üst derece kadroya atanmış olup da kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık
dereceleri daha aşağıda bulunanların (45 inci maddenin ikinci fıkrasına göre yapılan atamalar
hariç), kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükseltilmeleri için,
bu hâlin devamı süresince yukarıda belirtilen onay aranmaz.”
MADDE 3- 657 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının
muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı
yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında on
yıla, uluslararası kuruluşlarda yirmi bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.”
MADDE 4- 657 sayılı Kanunun 91 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 91- Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç altı ay içinde kendi kurumlarında
niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar. Bu memurlar, kurumlarında atama imkânı
bulunmaması hâlinde aynı süre içinde başka bir kurumdaki kadrolara atanmak üzere Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir. Bunlar, atama işlemi yapılıncaya kadar kurumlarında
niteliklerine uygun işlerde çalıştırılır ve yeni bir kadroya atanıncaya kadar eski kadrolarına ait
malî haklardan ve sosyal yardımlardan yararlanmaya devam ederler.
Söz konusu memurların eski kadrolarına ait en son ayda aldığı malî haklar kapsamında
fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net tutarının, atandıkları yeni kadrolarına
ait malî haklar kapsamında fiilen yapılmakta olan her türlü ödemeler toplamının net
tutarından fazla olması hâlinde, aradaki fark, farklılık giderilinceye kadar, atandıkları
kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri dışında atandıkları başka kadrolarda kaldıkları
sürece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat olarak ödenir. Aylık mutad
olarak yapılmayıp belirli bir dönemi kapsayan ödemelerin ödendiği tarih itibarıyla net tutarları
toplamının yılı içinde çalışılan aylara bölünmesi suretiyle bulunacak tutarı, en son ayda aldığı
aylık tutarına ilave edilir. Fazla çalışma ücreti, fiilen yapılan ders karşılığı ödenen ek ders
ücreti ve nöbet ücreti gibi ilave bir çalışmanın karşılığında elde edilen ödemeler aylık tutarına
ilave edilmez.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına
bildirilen memurların 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu
kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit edilen
kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içinde ataması teklif edilir. Devlet Personel
Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve
kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama
işlemlerinin yapılması zorunludur. Bunlardan unvanları müdür ve daha üst olanlar ile danışma
ve denetim işlevlerine ilişkin kadrolarda çalışanlar Araştırmacı kadrolarına, diğerleri ise
durumlarına uygun kadrolara atanırlar.”
MADDE 5- 657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz
önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme
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süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.
Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen
çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu
hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar
Kurulunca belirlenir.”
MADDE 6- 657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan
memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.
Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi
dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve
doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Özürlü
memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.”
MADDE 7- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 104- A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta
olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum
öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden
sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla
belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda
çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum
sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi
sekiz haftalık analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine
ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü
hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni;
kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana,
baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.
C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde
vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin
muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara
on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün
daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.
D) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum tarihinden itibaren ilk altı ayda
günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler
arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında malî haklar ile sosyal yardımlara
dokunulmaz.”
MADDE 8- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Hastalık ve refakat izni:
Madde 105- Memura, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, verilecek raporda
gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye
ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya
kadar izin verilir.
Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi
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süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.
Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe
başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle
göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam
ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen
süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik
hükümleri uygulanır.
Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca
tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek
istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.
Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir
meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.
Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı
tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya
tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla
belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın, üç aya kadar izin verilir.
Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.”
MADDE 9- 657 sayılı Kanunun 108 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 108- A) Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin
bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine
onsekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
B) Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni
süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri
üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
C) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan
eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin
verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat
edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık
süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.
D) Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin
verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere
yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtdışına atanan memurlar veya diğer personel
kanunlarına tâbi olanlar ile yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin
memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin memur olan eşlerine, toplamı
sekiz yılı geçmemek üzere görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir.
E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış
olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam
bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Ancak, sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata
müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde gereğince belli bir süre görev yapmak
üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar hakkında bu bölgelerdeki görev süreleri içinde
bu fıkra hükmü uygulanmaz.
F) Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan
kalkması hâlinde, on gün içinde göreve dönülmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin
bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler,
memuriyetten çekilmiş sayılır.
G) Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak
aylıksız izinli sayılır.”
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MADDE 10- 657 sayılı Kanunun 109 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Memur bilgi sistemi, özlük dosyası:
Madde 109- Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak
kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük
dosyası tutulur.
Özlük dosyasına, memurun kişisel ve mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa
inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi
verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur.
Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde,
derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde,
hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur.
Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin
usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.”
MADDE 11- 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül:
Madde 122- Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile
emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; yüksek miktarda kamu kaynağında tasarruf
sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde, kamusal fayda ve gelirlerin
beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin
yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen
memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler tarafından başarı belgesi
verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.
Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler
tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) %
200’üne kadar ödül verilebilir.
Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki
dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve
Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde
ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet
Personel Başkanlığına bildirilir.
Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde
bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel
Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.”
MADDE 12- 657 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirleri; yürütülen hizmetin özellikleri ve
çalışma şartları dikkate alınarak genel yönetmelikte belirtilen esas ve usûller çerçevesinde,
kurumlarınca tayin ve tespit edilen amirlerdir. Valiler il, kaymakamlar ilçe sınırları
dâhilindeki kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında görev yapan her düzey personelin
üst disiplin amiridir.”
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MADDE 13- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin; (A) bendinin (a), (d), (f), (B)
bendinin (a), (c), (e), (f), (j), (l), (m), (C) bendinin (a), (c), (e), (g), (h) ve (j) alt bentleri
yürürlükten kaldırılmış; (B) bendinin (g) ve (h) alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (C)
bendine (j) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş; (D) bendinin (n)
alt bendi yürürlükten kaldırılmış, anılan bende (o) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
alt bentler eklenmiş; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan “engelleme” ibaresi “kamu
hizmetlerinin yürütülmesini engelleme” olarak, (f) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş,
anılan bende (k) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş; ikinci
fıkrasında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük dosyasından” ve üçüncü fıkrasında yer alan “iyi
veya çok iyi derecede sicil alan” ibaresi “ödül veya başarı belgesi alan” olarak değiştirilmiştir.
“g) İş arkadaşlarına ve maiyetindeki personele kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşmak,”
“k) Hizmette gösterdiği yetersizlik sebebiyle kurumlarının stratejik plan ve performans
hedeflerinin gerçekleşmemesine yol açmak,
l) Usûlsüz şikâyette bulunmak,
m) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
n) Görev sırasında amirine hâl ve hareketleriyle saygısız davranmak,
o) Devlete ait resmî araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak.”
“p) Verilen emirlere itiraz etmek, görevleri tam ve zamanında yapmamak, hizmetin
yürütülmesinde ve görevin yerine getirilmesinde kurumlarınca belirlenen usûl ve esaslara
uymamak,
r) Görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında
kusurlu davranmak,
s) Görev sırasında amirlerine söz ile saygısızlık etmek,
t) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
u) Kurumların çalışma ortamını ve düzenini bozmak,
v) Yetkili olmadığı hâlde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon
kurumlarına bilgi veya demeç vermek,
y) İş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, söz veya hareketle sataşmak.”
“f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak,”
“l) Bir yıl içinde toplam iki defa kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye
edilmiş olmak.”
MADDE 14- 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“sıralı sicil amirine” ibaresi “üst disiplin amirine” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler,
daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il
teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve
üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.”
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MADDE 15- 657 sayılı Kanunun 135 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına
karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin
kuruluna itiraz edilebilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı doğrudan idarî
yargı yoluna başvurulabilir.”
“İlçede kaymakamlar tarafından verilen disiplin cezalarına karşı valiye itiraz edilebilir.
İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz
edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren
otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.
İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı
hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.”
MADDE 16- 657 sayılı Kanunun 214 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Memurların yetiştirilmesi:
Madde 214- Memurların yetiştirilmesi kapsamında;
a) Kamu yönetiminin orta ve uzun vadeli insan gücü ihtiyacına göre planlanması
amacıyla, yükseköğretim kurumları ile ortak çalışmalar yapılarak insan kaynakları ihtiyaç ve
önceliklerinin tespit edilmesi,
b) Kamu personelinin adaylıktan başlamak üzere hizmet içinde eğitilmesi ve
yetiştirilmesi,
c) Orta ve üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin her türlü çalışmanın
yapılması, eğitim merkezlerinin kurulması, eğitim programlarının uygulanması,
ile bu konulara ilişkin koordinasyon, takip ve denetim Devlet Personel Başkanlığınca
yürütülür.
Devlet Personel Başkanlığı bu eğitimleri doğrudan yapabileceği gibi, kamuya ait
eğitim kurumlarından veya özel eğitim kurumlarından da eğitim hizmeti sağlayabilir. Kamu
kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığının kamu personelinin eğitimi ve
yetiştirilmesi için ihtiyaç duyduğu personeli, eğitim süresince Başkanlık emrine
görevlendirebilir.”
MADDE 17- 657 sayılı Kanunun 231 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Kamu personeli bilgi sistemi:
Madde 231- Devlet Personel Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı
kalınmaksızın, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin
konularda, gerekli gördüğü bilgi ve dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder.
Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.
Kamu kurum ve kuruluşları; atama, yer değiştirme, görevde yükselme, unvan
değişikliği ve Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek diğer personel hareketlerini
bildirmek zorundadır. Bu bildirim şartına uyulmaksızın gerçekleştirilecek işlemlerden
herhangi bir malî hak kaybı, malî sorumluluk veya kamu zararı doğması hâlinde ilgili
kurumun en üst amirine rücu edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum
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ve kuruluşları Bakanlar Kurulunca belirlenir.”
MADDE 18- 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Kurumlar arası geçici süreli görevlendirme:
Ek Madde 8- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve
çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla
geçici süreli olarak görevlendirilebilir:
a) Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun
görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4 üncü ve daha yukarı bir dereceden boş bir
kadronun bulunması şarttır.
b) Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri
kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.
c) Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik
görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır.
Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları
devam eder.
d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışına atanan
güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi
hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.
e) Geçici süreli görevlendirmenin, memurların mesleği ile ilgili olması şarttır.
f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.
Birinci fıkrada belirtilen hâller dışında memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri
sebebiyle ihtiyaç duyulması hâlinde kurumlarınca, Devlet Personel Başkanlığının uygun
görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında altı aya kadar geçici süreli olarak
görevlendirilebilir.”
MADDE 19- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Uzman istihdamı:
Ek Madde 40- A) Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık
ve İskân, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile Devlet Su
İşleri, Karayolları, Orman, Basın Yayın ve Enformasyon, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor, Maden
Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme
Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Özel Çevre Koruma Kurumu
başkanlıkları merkez teşkilatında ana hizmet birimlerinde, uzman ve uzman yardımcısı
istihdam edilir. İçişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri
bakanlıklarının uzman ve uzman yardımcıları taşra teşkilatında görevlendirilebilir.
B) Uzman yardımcılığına atanabilmek için; 48 inci maddede sayılan şartlara ek olarak,
yapılacak yarışma sınavında başarılı olma ve sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde
otuz yaşını doldurmamış olma ile;
1. Adalet Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
2. Millî Savunma Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
3. İçişleri Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk,
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
4. Dışişleri Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk,
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siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
5. Millî Eğitim Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk,
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, eğitim ve fen-edebiyat
fakültelerinden,
6. Bayındırlık ve İskân Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idarî bilimler fakülteleri ile fakültelerin
inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı bölümlerinden,
7. Sağlık Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal
bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, tıp, eczacılık ve diş hekimliği
fakültelerinden,
8. Tarım ve Köyişleri Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, veterinerlik ve ziraat
fakültelerinden,
9. Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
10. Devlet Su İşleri Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile fakültelerin
inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı bölümlerinden,
11. Karayolları Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk,
siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile fakültelerin inşaat
mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı bölümlerinden,
12. Orman Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler, orman ve ziraat
fakültelerinden,
13. Basın Yayın ve Enformasyon Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans
eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler ve iletişim
fakültelerinden,
14. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Uzman Yardımcılığı için, en az dört
yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler
fakülteleri ile fakültelerin sosyal hizmetler bölümünden,
15. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzman Yardımcılığı için, en az dört
yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler
fakültelerinden,
16. Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
17. Maden Tetkik ve Arama Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile
fakültelerin maden mühendisliği bölümünden,
18. Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi
veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden,
19. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık
lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler
fakültelerinden,
20. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman yardımcılığı için, en az dört
yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler
fakülteleri ile fakültelerin Türk dili ve edebiyatı ve tarih bölümlerinden,
21. Özel Çevre Koruma Uzman Yardımcılığı için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren
hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile fakültelerin
çevre mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, şehir ve bölge plancılığı bölümlerinden,
veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde
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yönetmelikle belirlenen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma
şartı aranır.
Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş
sınavı ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavı sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü
sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek uzman
yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme sınavı sonucunda aranacak puan türleri, taban
puanları ve sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilerek, giriş
sınavı duyurusuyla ilan yapılır. Ancak, giriş sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak
kadro sayısının yirmi katından, yalnızca sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava çağrılacak
aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamaz. Yazılı
sınav; kurumun görev alanına göre yönetmelikle belirlenen konulardan yapılır. Yazılı sınav
sonucunda yetmiş puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav
adayların;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan (b) ila (f) bentlerinde yazılı
özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sınav komisyonu; kurum içinden veya dışından yönetmelikle belirlenen kişilerden oluşur.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en
yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman
yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ile yazılı ve/veya sözlü sınavda başarılı
olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını
geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir
liste belirlenerek ilan edilir.
C) Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri
birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin, oluşturulacak tez jürisi
tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi
içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir
tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C), Dışişleri Uzmanlığı için
asgarî (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip
olma şartına bağlıdır.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli
mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de
kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar
ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını
kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
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D) 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı”
bendinin (ğ) alt bendinde yer alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından merkez
teşkilatına ait olanlarda bulunan personel, kadroları karşılık gösterilmek kaydıyla bu Kanun
ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı
olmaksızın sözleşmeli olarak çalıştırılabilir. Bunlara atandığı kadronun unvan ve derecesine
göre ekli (V) sayılı cetvelde yer alan taban ve tavan arasında kalmak kaydıyla Bakanlar
Kurulunca belirlenen tutarda aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Anılan cetvelde yer alan taban
ve tavan ücretler Bakanlar Kurulu kararıyla artırılabilir. Ayrıca, anılan uzman ve uzman
yardımcıları 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 31 inci maddesinde yer alan fazla
çalışma ücretinden aynı usûl ve esaslar çerçevesinde yararlanır. Bu kadrolarda fiilen çalışan
personelden üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre daha başarılı çalışma
yaptıkları tespit edilenlere, bağlı oldukları birim amirinin teklifi ve üst yöneticinin onayı ile
Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi
ödenebilir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir. Ancak;
a) Uyarma ve kınama cezası alanlar ile birim amirleri tarafından çalışmalarında
başarısız olduğu veya verimsiz çalıştığı bildirilenlere altı aylık dönem için,
b) Aylıktan kesme cezası alanlara bir yıllık dönem için,
c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara iki yıllık dönem için,
teşvik ikramiyesi ödenmez.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile birinci paragrafta belirtilen
personele yapılacak diğer ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Bu fıkraya göre kadro karşılığı sözleşmeli olarak istihdam edilen uzman ve uzman
yardımcılarına, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile 71 inci
maddesinin son fıkrası, 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 4/1/1961
tarihli ve 213 sayılı Kanunun ek 13 üncü maddesi, 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanunun ek 1
inci maddesi, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (C) fıkrası,
21/12/1967 tarihli ve 969 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı
Kanunun 19 uncu maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi,
8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi, 24/6/1994 tarihli ve 4009 sayılı
Kanunun 56 ncı maddesi, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci ve 222 nci maddeleri, 2/5/2001 tarihli ve
4668 sayılı Kanunun 17 nci maddesi, 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kanunun 32 nci
maddesi, 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanunun 35 inci maddesi, 25/6/2003 tarihli ve 4904
sayılı Kanunun 15 inci maddesi, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Kanunun 5 inci maddesi,
25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı
Kanunun 28 inci maddesi, 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ve
20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinde öngörülen ödemeler ile diğer
mevzuat uyarınca görev yaptıkları kurum personelinin yararlandığı tazminat, ek ödeme, döner
sermaye, ikramiye, fazla mesai ve benzeri başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Bu fıkrada yer alan hükümler Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman ve uzman
yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların başuzman, uzman ve uzman
yardımcıları hakkında da uygulanır. Başuzman istihdam edilen düzenleyici ve denetleyici
kurumların başuzman, uzman ve uzman yardımcılarının brüt sözleşme ücretleri ekli (V) sayılı
cetvelde yer alan taban ve tavan arasında kalmak kaydıyla Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların başuzman, uzman ve uzman yardımcılarına bu fıkra
uyarınca yapılacak ödemeler dışında, malî ve sosyal haklar kapsamında aynî ve nakdî
herhangi bir ödeme yapılmaz. Emeklilik bakımından; düzenleyici ve denetleyici kurumların
başuzman ve uzmanları Başbakanlık uzmanı ile denk kabul edilir.
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E) Uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma
sınavı, tez hazırlama ve yeterlik sınavı, taşrada görevlendirilme esasları ile uzman ve uzman
yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar, Devlet Personel Başkanlığının görüşü alınarak
kurumlarınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.
F) (B) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragrafları 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadroların yardımcıları ve
stajyerleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcıları ile 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların uzman yardımcıları ile diğer meslek personelinin yardımcı ve stajyerleri hakkında
da uygulanır.
(C) ve (E) fıkralarında yer alan hükümler, 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman yardımcıları ve uzmanlar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımcıları ve uzmanları ile 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların uzman yardımcısı, uzman ve başuzmanları hakkında da uygulanır.”
MADDE 20- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçiş hükümleri:
GEÇİCİ MADDE 36- A) Bu maddenin yayımı tarihinde, bu Kanunla Maliye ile
Çalışma ve Sosyal Güvenlik uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar da
dâhil olmak üzere, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet
Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendinde yer alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından
merkez teşkilatına ait olanlar ile Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman ve uzman yardımcısı
kadrolarında ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı
cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumların başuzman, uzman ve uzman
yardımcısı kadrolarında bulunanlara, bu maddenin yayımı tarihinde yürürlükte bulunan
mevzuat hükümlerine göre, malî haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü
ödemeler (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) toplamı net tutarının; ek 40 ıncı
maddenin (D) fıkrasına göre uzman ve uzman yardımcıları için malî haklar kapsamında fiilen
yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarından fazla olması hâlinde, bu
maddenin yayımı tarihinde uzman yardımcısı kadrosunda bulunanlardan uzmanlığa geçenler
de dâhil olmak üzere bunlar hakkında, bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte
bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir; bu maddenin yayımı tarihinden
önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilirken söz konusu
mevzuat hükümlerine göre malî haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü
ödemeler toplamı net tutarının, herhangi bir nedenle ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre
malî haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı net tutarından
daha düşük kaldığı tarihten itibaren, bunların malî hakları ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına
göre belirlenir.
Bu maddenin yayımı tarihinde, bu Kanunla Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik
uzmanı ve uzman yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlar da dâhil olmak üzere, 152 nci
maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendinde
belirtilen kadrolar ile bunların yardımcılıklarına ait kadrolarda bulunanlardan, bu maddenin
yayımı tarihi itibarıyla, malî haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler
(ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) toplamı net tutarının, ek 40 ıncı maddenin (D)
fıkrasına göre malî haklar kapsamında fiilen yapılması öngörülen her türlü ödemeler toplamı
net tutarından daha az olanların malî hakları, ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre
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belirlenir. Ancak, bunlardan uzmanların malî haklarının hesabında bu Kanuna ekli (V) sayılı
cetvelde yer alan taban ve tavan ücretlerin;
a) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 14/1/2011 tarihleri arasında yüzde sekseni,
b) 15/1/2011 ile 14/1/2012 tarihleri arasında yüzde doksanı,
esas alınır. Anılan personele (a) ve (b) bentlerine göre belirlenmiş olan ücretlerin
uygulanması sonucunda ödenmesi gereken toplam net tutarın, bu maddenin yayımı tarihinden
önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre bunlara, malî haklar kapsamında fiilen
yapılması öngörülen her türlü ödemeler (ikramiyelerin bir aya isabet eden tutarı dâhil) toplam
net tutarından daha az olması hâlinde, (a) ve (b) bentlerine göre belirlenmiş olan ücretlerin
uygulanması sonucunda ödenmesi gereken toplam net tutar ile bu maddenin yayımı tarihinden
önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanması sonucunda ödenmesi gereken
toplam net tutar arasındaki farklılık giderilinceye kadar, bunlar hakkında bu maddenin yayımı
tarihinden önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
B) Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim, Bayındırlık ve İskân,
Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
bakanlıkları ve Devlet Su İşleri, Karayolları, Orman, Basın Yayın ve Enformasyon, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik
ve Spor, Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Özel Çevre Koruma
Kurumu başkanlıklarında kullanılmak üzere, genel idare hizmetleri sınıfından üçüncü dereceli
binyüzkırk adet uzman, dokuzuncu dereceli ikibinbeşyüzkırk adet uzman yardımcısı kadrosu
ihdas edilmiştir. Bu kadroları derece değişikliği yapmak suretiyle anılan bakanlıklar ve
kurumlara tahsis etmeye, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu fıkraya göre bakanlıklar ve kurumlara tahsis edilen kadrolar,
152 nci maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt
bendinde belirtilen anılan bakanlıklar ile kurumlara ait kadro unvanları ile 190 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiş sayılır. Anılan kadrolara
yapılacak atamalar, iki yıl süreyle merkezî yönetim bütçe kanunlarında yer alan açıktan veya
naklen atamaya ilişkin kadro sayısı kısıtlamalarına tâbi değildir.
C) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş yıl süreyle, bakanlıklar ve kurumlar
tarafından yapılacak kadro değişikliklerinde, iptal edilen Genel Müdür Yardımcısı, Daire
Başkanı ve Şube Müdürü kadroları için üçer adet, diğer kadrolardan iptal edilen her dört
kadro için birer adet, anılan bakanlıklar ve kurumların 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen uzman veya uzman yardımcısı
kadroları, 190 sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede
belirtilen süre kaydı aranmaksızın ihdas edilebilir.
D) Bu Kanunla ihdas edilen uzman yardımcısı kadrolarına bu Kanunun yayımı
tarihinden itibaren üç yıl süreyle ek 40 ıncı maddeye göre yapılacak uzman yardımcılığı
alımında uygulanacak merkezî eleme sınavı, öğrenim dalları itibarıyla belirlenecek puan
türleri, yabancı dil bilgisi seviyesi ile sözlü sınav komisyonunun oluşumu, uzman yardımcısı
kadrosu ihdas edilen bakanlık ve kurumların görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığı
tarafından hazırlanan ve bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde Bakanlar Kurulu
kararıyla yürürlüğe konulan bir yönetmelikle belirlenir.
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E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tutulmakta olan sicil dosyaları, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beşinci yılın sonuna kadar muhafaza edilir. Bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce olumsuz sicil almış olan memurların itirazları ve bu
itirazların sonuçlandırılması, 657 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen veya yürürlükten
kaldırılan hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve
daha yukarı olanlardan 37 nci maddede yer alan bir üst dereceye yükseltme uygulamasından
yararlanmamış olanlar hakkında, bu Kanunla değiştirilen 37 nci maddenin değişiklikten
önceki hükmü uygulanır. Bu Kanunla değiştirilen 37 nci maddede yer alan on yıllık süre, ilk
on yıllık dönem için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için sekiz yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için dokuz yıl,
olarak uygulanır.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve
daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar
hakkında, bu Kanunla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki
hükmü uygulanır. Bu Kanunla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan on
yıllık süre, ilk on yıllık dönem için, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki;
a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,
b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,
c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl,
d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için sekiz yıl,
e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için dokuz yıl,
olarak uygulanır.
F) 657 sayılı Kanunun bu Kanunla değiştirilen hükümleri gereğince, ilgililere geriye
dönük olarak herhangi bir şekilde malî ve sosyal hak sağlanamaz ve hiçbir şekilde ödeme
yapılmaz.
G) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvelde yer alan kurumların 152
nci maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt
bendinde yer alan uzman ve uzman yardımcısı kadrolarından teknik hizmetler sınıfında
bulunanların hizmet sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir. 152 nci maddenin “IITazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendinde yer alan
uzman ve uzman yardımcılarından (A) fıkrasının birinci paragrafında yer alanlardan, bu
maddenin yayımı tarihinden önce teknik hizmetler sınıfında bulunanlar için, bu maddenin
yayımı tarihinden önce uygulanmakta olan özel hizmet tazminatı oranının uygulanması
sonucunda bulunacak tutar ile hizmet sınıfının değişmesi sonucu belirlenen özel hizmet
tazminatı oranının uygulanması sonucunda bulunacak tutar arasındaki fark, farklılık
giderilinceye kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi olmaksızın tazminat olarak ödenir.
MADDE 21- 1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü
maddesinin (b) bendine “Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Yükseköğretim Başdenetçileri, Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları,”
ibaresi eklenmiştir.
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2) 657 sayılı Kanunun;
a) 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendine “Başbakanlık Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzman
Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri
Uzman Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Millî Eğitim Uzman Yardımcıları,
Bayındırlık ve İskân Uzman Yardımcıları, Sağlık Uzman Yardımcıları, Tarım ve Köyişleri
Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Uzman Yardımcıları, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzman Yardımcıları,
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü Uzman Yardımcıları, Devlet Su İşleri Uzman Yardımcıları, Karayolları Uzman
Yardımcıları, Orman Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcıları, Basın Yayın ve Enformasyon
Uzman Yardımcıları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Uzman Yardımcıları,
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman
Yardımcıları, Maden Tetkik ve Arama Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Uzman
Yardımcıları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları, Atatürk Kültür,
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzman Yardımcıları, Özel Çevre Koruma Uzman Yardımcıları,
Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Denetçi Yardımcıları,” ibaresi,
“Başbakanlık Uzmanlığına,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzmanlığına, Millî
Savunma Uzmanlığına, İçişleri Uzmanlığına, Dışişleri Uzmanlığına, Maliye Uzmanlığına,
Millî Eğitim Uzmanlığına, Bayındırlık ve İskân Uzmanlığına, Sağlık Uzmanlığına, Tarım ve
Köyişleri Uzmanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Uzmanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzmanlığına, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Uzmanlığına, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanlığına, Devlet Su İşleri
Uzmanlığına, Karayolları Uzmanlığına, Orman Genel Müdürlüğü Uzmanlığına, Basın Yayın
ve Enformasyon Uzmanlığına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Uzmanlığına,
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzmanlığına, Gençlik ve Spor Uzmanlığına,
Maden Tetkik ve Arama Uzmanlığına, Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığına, Öğrenci Seçme
ve Yerleştirme Merkezi Uzmanlığına, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Uzmanlığına, Özel Çevre Koruma Uzmanlığına, Defterdarlık Uzmanlığına, Yükseköğretim
Denetçiliğine,” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan “Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları,”,
“Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcıları,”, “Çalışma Uzman Yardımcıları ve Sosyal
Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları,”, “Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları,”, “İş
Sağlığı ve Güvenlik Uzman Yardımcıları,”, “Devlet Muhasebe Uzman Yardımcıları,”,
“Devlet Malları Uzman Yardımcıları,”, “Maliye Uzman Yardımcıları,”, “Milli Emlak Uzman
Yardımcıları,”, “Devlet Bütçe Uzmanlığına,”, “Çalışma Uzmanlığına,”, “Mali Suçları
Araştırma Uzmanlığına,”, “Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanlığına,”, “İş Sağlığı ve Güvenliği
Uzmanlığına,”, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına,”, “Devlet Malları Uzmanlığına,”, “Maliye
Uzmanlığına,”, “Milli Emlak Uzmanlığına,” ibareleri metinden çıkarılmıştır. Anılan bölümün
(C) fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e)
fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri hâlinde,” ibaresi
“Bu Kanun ve diğer kanunlarda yer alan hükümler uyarınca sözleşmeli personel statüsünde
istihdam edilenlerden sonradan memur kadrolarına atananların,” olarak değiştirilmiştir.
b) 37 nci maddesinde yer alan “son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha
yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların” ibaresi “son on yıllık süre içinde
herhangi bir disiplin cezası almayanların” olarak değiştirilmiştir.
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c) 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü paragrafında yer alan “Müşavir ve 1'inci
dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara” ibaresi “Müşavir ve 1 inci dereceden uzman
unvanlı kadrolar ile 36 ncı maddenin Ortak Hükümler bölümünün (A) fıkrasının (11)
numaralı bendinde belirtilen kariyer görevlere ilişkin 1 inci dereceli kadrolara atananlara”
olarak değiştirilmiştir.
ç) 56 ncı maddesinde yer alan “sicil” ibaresi “disiplin” olarak değiştirilmiştir.
d) 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Adaylardan en geç iki yıl içinde
Devlet memuru olabilmeleri için olumlu sicil alamayanların sicil amirlerinin teklifi” ibaresi
“Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi” olarak
değiştirilmiştir.
e) 58 inci maddesinde yer alan “olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi”
ibaresi “disiplin cezası almamış olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi” olarak
değiştirilmiştir.
f) 59 uncu maddesinde yer alan “Savunma Sanayii Müsteşarlığı” ibaresi “Savunma
Sanayii Müsteşarlığına ait Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı
ve Müşavir Avukatlar” olarak değiştirilmiştir.
g) 92 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bu şekilde atananların çekilmiş oldukları görevlerde geçen hizmet süreleri, her yıl için bir
kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.”
ğ) “Hizmet Şartları ve Şekilleri” başlıklı (IV) numaralı kısmının 6 ncı bölümünün
başlığı “Özlük Dosyası” olarak değiştirilmiştir.
h) 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasını” ibaresi “özlük
dosyasını” olarak değiştirilmiştir.
ı) 133 üncü maddesinin madde başlığında yer alan “sicilden” ibaresi “özlük
dosyasından”, birinci fıkrasında yer alan “siciline” ibaresi “özlük dosyasına”, “sicil
dosyasından” ibaresi “özlük dosyasından”, ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyasına” ibaresi
“özlük dosyasına”, üçüncü fıkrasında yer alan “sicilden silinmesinde” ibaresi “özlük
dosyasından çıkarılmasında” olarak değiştirilmiştir.
i) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı”
bendinin (h) alt bendinde yer alan “Başbakanlık Uzmanları,”, “D.P.T. Planlama Uzmanları,”,
“Hazine Uzmanları,”, “Dış Ticaret Uzmanları,”, “Avrupa Birliği İşleri Uzmanları,”, “Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları,”, “Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları,”, “Devlet
Personel Uzmanları,”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,”, “Devlet Bütçe
Uzmanları,”, “Sosyal Güvenlik Uzmanları,”, “Çalışma Uzmanları,”, “Yurt Dışı İşçi
Hizmetleri Uzmanları,”, “İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları,”, “Sosyal Yardım Uzmanları,”
ibareleri ile (i) alt bendinde yer alan “Mali Suçları Araştırma Uzmanları,”, “Devlet Muhasebe
Uzmanları,”, “Devlet Gelir Uzmanları,”, “Devlet Malları Uzmanları,”, “Maliye Uzmanları,”,
“Milli Emlak Uzmanları,”, “Çevre ve Orman Uzmanları,”, “Sanayi ve Ticaret Uzmanları,”,
“Marka Uzmanları,”, “Patent Uzmanları,”, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları,”,
“Denizcilik Uzmanları,”, “Gümrük Uzmanları,”, “Teknik Yardım Uzmanları,”, “Bakanlık ve
Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları,”, “Savunma Sanayi Müsteşarlığı Uzmanları,”,
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“Özürlüler Uzmanları,”, “Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları,”, “Kadının Statüsü
Uzmanları,”, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,”, “İstihdam ve Meslek
Uzmanları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanları,”, “Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,”, “Vakıf
Uzmanları,” ibareleri metinden çıkarılmış, (g) alt bendine “İçişleri Bakanlığı Dernekler
Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Yükseköğretim Denetçisi ve Yükseköğretim Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiş, (i) alt
bendine “Mali Hizmetler Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “İçişleri Bakanlığı İl
Planlama Uzmanları, Defterdarlık Uzmanları,” ibaresi ile anılan bende aşağıdaki alt bent
eklenmiş ve anılan bendin (k) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“ğ) Başbakanlık Uzmanları, Adalet Uzmanları, Millî Savunma Uzmanları, İçişleri
Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Maliye Uzmanları, Millî Eğitim Uzmanları, Bayındırlık ve
İskân Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları, Tarım ve Köyişleri
Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanları, Sanayi ve Ticaret Uzmanları, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Çevre ve Orman Uzmanları, D.P.T.
Planlama Uzmanları, Hazine Uzmanları, Dış Ticaret Uzmanları, Gümrük Uzmanları,
Denizcilik Uzmanları, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Uzmanları, Avrupa Birliği İşleri
Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları,
Sosyal Güvenlik Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Devlet Gelir
Uzmanları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları, Teknik Yardım Uzmanları, Afet ve Acil
Durum Yönetimi Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Vakıf
Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü
Uzmanları, Sosyal Yardım Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, İstihdam ve
Meslek Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları, Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü Uzmanları, Devlet Su İşleri Uzmanları, Karayolları Uzmanları, Orman
Genel Müdürlüğü Uzmanları, Basın Yayın ve Enformasyon Uzmanları, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu Uzmanları, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzmanları,
Gençlik ve Spor Uzmanları, Maden Tetkik ve Arama Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu
Uzmanları, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Uzmanları, Özel Çevre Koruma Uzmanları ile bunların yardımcıları için %
130’una”
j) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” fıkrasının “(F) Denetim Tazminatı” bendinin
(b) alt bendinde yer alan “(h), (i), (j) ve (k) sırasında sayılanlar” ibaresi “(ğ), (h), (i) ve (j)
sırasında sayılanlar” olarak değiştirilmiştir.
k) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi, 26 ncı maddesinin birinci fıkrası,
98 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “ve sicil” ibaresi, 129 uncu
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sicil dosyası hariç,” ibaresi, 160 ıncı maddesinin ikinci
fıkrası, 202 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 208 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ikiden fazla dahi olsa” ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 ncı, 106 ncı, 110
uncu, 111 inci, 112 nci, 113 üncü, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123
üncü, 136 ncı, 226 ncı, 227 nci, ek 2 nci, ek 3 üncü, ek 4 üncü, ek 6 ncı, ek 7 nci, ek 9 uncu,
ek 12 nci, ek 13 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30
uncu; geçici 5 inci, geçici 6 ncı, geçici 8 inci, geçici 12 nci, geçici 13 üncü, geçici 20 nci,
geçici 23 üncü, geçici 26 ncı, geçici 27 nci, geçici 28 inci, geçici 29 uncu, geçici 30 uncu,
geçici 31 inci, geçici 32 nci, geçici 33 üncü; ek geçici 4 üncü, ek geçici 6 ncı, ek geçici 7 nci,
ek geçici 8 inci, ek geçici 11 inci, ek geçici 18 inci, ek geçici 22 nci, ek geçici 23 üncü, ek
geçici 24 üncü, ek geçici 26 ncı, ek geçici 28 inci, ek geçici 30 uncu, ek geçici 32 nci, ek
geçici 33 üncü, ek geçici 34 üncü, ek geçici 35 inci, ek geçici 37 nci, ek geçici 40 ıncı, ek
geçici 41 inci, ek geçici 42 nci, ek geçici 43 üncü, ek geçici 44 üncü, ek geçici 46 ncı, ek
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geçici 47 nci, ek geçici 49 uncu, ek geçici 50 nci, ek geçici 51 inci, ek geçici 52 nci, ek geçici
54 üncü, ek geçici 55 inci, ek geçici 56 ncı, ek geçici 57 nci, ek geçici 58 inci maddeleri ve
22/9/1991 tarihli ve 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile eklenen ek geçici maddesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
l) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün
(c) bendinde yer alan “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı” ibaresi eklenmiş, anılan bölümün
(g) bendine “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” ibaresinden sonra gelmek üzere “,
Yükseköğretim Denetçileri” ibaresi eklenmiş, anılan bölümün (h) bendinde yer alan “Devlet
Personel Uzmanları,”, “Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları,”, “Maliye Bakanlığı Devlet
Bütçe Uzmanları,”, “Çalışma Uzmanları,”, “Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanları,”, “İş Sağlığı
ve Güvenliği Uzmanları,”, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,”, “Mali Suçları
Araştırma Uzmanları,”, “Devlet Muhasebe Uzmanları,”, “Devlet Gelir Uzmanları,”, “Devlet
Malları Uzmanları,”, “Maliye Uzmanı,”, “Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B Uzmanları,”,
“Çevre ve Orman Uzmanları,”, “Özürlüler Uzmanı,”, “Sosyal Yardım Uzmanları,”, “Aile ve
Sosyal Araştırma Uzmanları,”, “Kadının Statüsü uzmanları,”, “Kültür ve Turizm Uzmanları,”,
“Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanları,”, “Vakıf Uzmanları,”, “Sanayi ve Ticaret Uzmanları,”,
“Denizcilik Uzmanları,”, “Gümrük Uzmanları,”, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzmanları,”, “Teknik Yardım Uzmanları,”, “İstihdam ve Meslek Uzmanları,”, “Marka
Uzmanı,”, “Patent Uzmanı,” ibareleri metinden çıkarılmış, (h) bendinde yer alan “Milli Emlak
Uzmanları,” ibaresi “Defterdarlık Uzmanları,” olarak değiştirilmiş ve anılan bölümün (g)
bendine “Başbakanlık Uzmanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Adalet Uzmanları, Millî
Savunma Uzmanları, İçişleri Uzmanları, Dışişleri Uzmanları, Maliye Uzmanları, Millî Eğitim
Uzmanları, Bayındırlık ve İskân Uzmanları, Sağlık Uzmanları, Ulaştırma ve Haberleşme
Uzmanları, Tarım ve Köyişleri Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanları, Sanayi ve
Ticaret Uzmanları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları, Kültür ve Turizm Uzmanları, Çevre
ve Orman Uzmanları, Gümrük Uzmanları, Denizcilik Uzmanları, Savunma Sanayii
Uzmanları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları, Devlet Personel Uzmanları, Teknik
Yardım Uzmanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanları, Devlet Gelir
Uzmanları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanları, Özürlüler Uzmanları, Sosyal Yardım
Uzmanları, Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanları, Kadının Statüsü Uzmanları, Vakıf
Uzmanları, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzmanları, Bakanlık ve Bağlı
Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanları,
İstihdam ve Meslek Uzmanları, Marka Uzmanları, Patent Uzmanları, Devlet Su İşleri
Uzmanları, Karayolları Uzmanları, Orman Genel Müdürlüğü Uzmanları, Basın Yayın ve
Enformasyon Uzmanları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Uzmanları,
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Uzmanları, Gençlik ve Spor Uzmanları, Maden
Tetkik ve Arama Uzmanları, Yükseköğretim Kurulu Uzmanları, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Uzmanları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Uzmanları,
Özel Çevre Koruma Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
m) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin, ikinci sırasına “Avrupa Birliği Genel
Sekreteri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri” ibaresi,
sekizinci sırasının (a) bendine “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri” ibaresinden sonra
gelmek üzere “, Yükseköğretim Denetçileri” ibaresi eklenmiş ve aynı sıranın (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim veren fakülte veya yüksekokulları bitirmiş
olmak ve birinci dereceli kadroya atanmış olmak şartıyla, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar”
fıkrasının “(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin (ğ) alt bendinde yer alan uzmanlardan
merkez teşkilatına ait olan kadrolarda bulunanlar
2000”
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3) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun;
a) 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan Kanuna aşağıdaki geçici
madde eklenmiştir.
“Madde 8- a. Yükseköğretim Denetleme Kurulu, Yükseköğretim Kurulu adına
yükseköğretim üst kuruluşları ile üniversiteleri ve bağlı birimlerini, öğretim elemanlarını ve
bunların faaliyetlerini gözetim ve denetim altında bulunduran, Yükseköğretim Kuruluna bağlı
bir kuruldur.
b. Yükseköğretim Denetleme Kurulu;
1) Yükseköğretim Kurulu tarafından tercihen rektörlük, rektör yardımcılığı, dekanlık
veya bölüm başkanlığı gibi idarî görevler yapmış olanlar arasından önerilecek dokuz profesör
üyeden,
2) Danıştay ve Sayıştay tarafından gösterilecek üçer aday arasından Yükseköğretim
Kurulu tarafından seçilip önerilecek birer üyeden,
3) Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek bir üyeden,
oluşur.
Bu suretle tespit edilen Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinin atanmaları, cari
usullere göre yapılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri
arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından atanır.
Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi sona eren üyenin yeniden seçilmesi
mümkündür. Kurul üyelerinin kurumları ile ilişikleri kesilir, üyelerin yaş haddi öğretim
üyelerinde olduğu gibidir.
Kurul üyelerinin ücretleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu üyelerine ödenen ücreti
geçmeyecek şekilde Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri, Bakanlar Kurulu ve Yükseköğretim Kurulu
tarafından verilen istisnaî geçici görevler dışında hiçbir kamu kuruluşu veya özel kuruluşta
ücretli ve ücretsiz çalışamazlar. Üyelerden geçici görevlendirme dışında herhangi bir nedenle
bir yıl içinde, yıllık izin hariç, toplam üç ay hizmete devam etmeyenler Kuruldan ayrılmış
sayılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyelerinden görev süreleri sona ereceklerin yerine
yapılacak seçimler Eylül ayında yapılır ve atanan üyeler seçimi izleyen Ocak ayı başında
göreve başlarlar.
c. Yükseköğretim Denetleme Kurulunda Yükseköğretim başdenetçisi, denetçisi ve
denetçi yardımcısı istihdam edilir.
Yükseköğretim denetçi yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî
ve idarî bilimler fakültelerinden veya kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde yönetmelikle
belirlenen fakültelerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.
2) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış
olmak.
Yükseköğretim denetçi yardımcılığı kadrolarına atananlar, en az üç yıl çalışmak,
Yükseköğretim Denetleme Kurulunca belirlenecek bir konuda hazırlayacakları yeterlik
tezinin tez jürisi tarafından kabul edilmesi ve denetçi yardımcısı yetiştirme programında
yeterli puan almak kaydıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini
sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları
için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
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Yeterlik sınavında başarılı olanların denetçi kadrolarına atanabilmeleri, Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli
mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. Denetçi yardımcısı yetiştirme programında yeterli puan alamayanlar, verilen ilave süre
içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci
sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı
dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, denetçi yardımcısı unvanını kaybederler ve
Yükseköğretim Kurulunda durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Yükseköğretim Denetleme Kurulunda fiilen en az on yıl denetçi olarak çalışmış olan
denetçiler, meslekî yeteneği, kıdemi ve başarısı esas alınarak, Yükseköğretim Denetleme
Kurulunun olumlu görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından başdenetçiliğe
atanırlar.
d. Başdenetçi, denetçi ve yetkili denetçi yardımcıları, araştırma, inceleme, denetleme
ve soruşturma yetkilerine sahiptir. Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Denetleme Kurulu üyeleri
ve ÖSYM Başkanı ile rektör, rektör yardımcısı ve dekan hakkındaki soruşturmalar,
Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bizzat veya Kurul üyeleri başkanlığında denetçiler ile
birlikte yapılır. Diğer görevlilerin soruşturmaları, Kurul üyelerinin gözetiminde denetçiler
tarafından münferiden yapılabilir.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri ve denetçileri, görevlerinin yerine
getirilmesi sırasında resmî veya özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden görev konusuyla
ilgili elektronik ortamdakiler de dâhil olmak üzere her türlü bilgi, belge ve doküman ile nakit,
kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını veya gösterilmesini isteyebilir, her türlü doküman
veya malzeme üzerinde arama ve tutanak düzenleyerek el koyma işlemi yapabilir. Denetleme
Kurulu üyeleri, soruşturma göreviyle ilgili konularda adlî makamlardan her türlü ihtiyatî
tedbir veya delillerin teminine dönük talepte bulunmaya yetkilidirler. Belge, bilgi ve
görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. Bu çerçevede kendilerinden bilgi
istenilen gerçek veya tüzel kişiler, savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla,
özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama gibi gerekçelerle bilgi ve belge vermekten
kaçınamazlar. Bu fıkra hükümlerini ihlal edenler hakkında ilgili mevzuatı gereğince disiplin
cezası uygulanır ve ayrıca, fiillerinin özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması yapılır.
Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı, üyeleri ve denetçiler ile diğer personel,
çalışmaları ve denetlemeleri sırasında ilgililere ve üçüncü kişilere ait öğrendikleri sırları
açıklayamazlar ve kendi yararlarına kullanamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından
sonra da devam eder.
e. İnceleme ve soruşturma işlemlerine yardımcı olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu
Başkanının yazılı talebi üzerine ilgili kamu idaresince uygun görülen uzman personel
görevlendirilir ve her türlü yardım sağlanır. Bu şekilde görevlendirilenlerin görev süresi üç
ayı geçemez, bunlar görevli oldukları sürece kurumlarından izinli sayılır ve aylık, tazminat,
yan ödeme ile diğer özlük ve sosyal haklarından yararlanmaya devam eder. Bu personele
fiilen görev yaptığı sürece (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı
sonucunda bulunacak tutarı geçmemek üzere, aylık ek ödemede bulunulur. Ek ödeme, bir
aydan kısa süreli görevlendirmelerde, görev süresiyle orantılı olarak ödenir.
f. Denetleme Kurulu; çalışmalarında, ulusal veya uluslararası değerlendirme ve
derecelendirme kuruluşları tarafından yükseköğretim kurumlarının akademik faaliyetleriyle
ilgili olarak hazırlanan raporlarından da yararlanabilir. Yükseköğretim kurumları;
Yükseköğretim Kurulunca tanınan değerlendirme ve derecelendirme kuruluşlarına, yılı
bütçesinde ödeneği bulunması kaydıyla üye olabilir, hizmet karşılığı ödeme yapabilir ve yıllık
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üyelik aidatı ödeyebilir.
g. Yükseköğretim Denetleme Kurulunun çalışma usûl ve esasları, başdenetçi, denetçi
ve denetçi yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma sınavı, tez hazırlama,
yetiştirme programı, yeterlik sınavı, başdenetçiliğe atanma ile başdenetçi, denetçi ve denetçi
yardımcılarıyla ilgili diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu tarafından yönetmelikle
düzenlenir.”
“GEÇİCİ MADDE 58- Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek
içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan bakanlıkların merkez teşkilatı
denetim elemanlarından, en az beş yıl bu görevde çalışmış, kırk yaşından gün almamış ve
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye sahip olanlar, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde Yükseköğretim
Kurulu Başkanınca Yükseköğretim denetçisi olarak atanabilirler. Ancak, bu şekilde
atanacakların sayısı onu geçemez.
Bu madde hükümlerine göre denetçiliğe atananlar için başdenetçiliğe atanmada aranan
fiilen en az on yıl denetçi olarak çalışmış olma şartı, Yükseköğretim Denetleme Kurulunda
fiilen en az beş yıl denetçi olarak çalışmış olma olarak uygulanır.”
b) 21/1/2010 tarihli ve 5947 sayılı Kanunla değişik 58 inci maddesinin (c) fıkrasının
(2) numaralı bendinde yer alan “657 sayılı Devlet Memurları Kanununa” ibaresinden önce
gelmek üzere “Diğer öğretim elemanlarına ve” ibaresi, “başhemşireler için” ibaresinden önce
gelmek üzere “diğer öğretim elemanları ile” ibaresi eklenmiş, anılan maddenin (g) fıkrasına
ikinci paragraf olarak aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Bu madde uyarınca 2914 sayılı Kanuna tâbi personele yapılan ödemelerin (70.000)
gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, (c) ve (f) fıkraları
kapsamında bulunanlar haricindeki personel açısından, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin ek 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmaz.”
4) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun; 21 inci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genel Müdür
ve Genel Müdür Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Strateji Geliştirme Başkanı,”
ibaresi eklenmiş ve anılan fıkrada yer alan “Uzman” ve “Uzman Yardımcısı” ibareleri
“Başbakanlık Uzmanı” ve “Başbakanlık Uzman Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.
“Başbakana danışmanlık görevi yapmak üzere Başbakan Başmüşaviri ve Başbakan
Müşaviri atanabilir. Ayrıca, 36 ncı maddeye göre görevlendirilenlere Başbakan Başmüşaviri
ve Başbakan Müşaviri unvanı verilebilir.”
5) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik uzman ve uzman yardımcılığına atanmış sayılma
GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Çalışma Uzmanı,
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı olarak görev yapanlar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrolarına; Çalışma Uzman Yardımcısı, Yurtdışı İşçi
Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı olarak görev
yapanlar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrolarına bu maddenin
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yayımlandığı tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılırlar. Çalışma Uzmanı,
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı kadrolarında geçirilen
süreler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı kadrosunda, Çalışma Uzman Yardımcısı,
Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı
kadrolarında geçirilen süreler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı kadrosunda
geçmiş sayılır.”
6) 29/7/1998 tarihli ve 4369 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
7) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Toplu görüşme ödeneği
EK MADDE 1- Bu Kanuna göre sendika üyesi olan kamu görevlilerine Ocak, Nisan,
Temmuz ve Ekim aylarında aylıkları ile birlikte ödenmek üzere (540) gösterge rakamının
aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda toplu görüşme ödeneği ödenir. Bu
madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi
tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye
payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzeri ödemelerin hesabında dikkate
alınmaz.”
8) 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten
kaldırılmıştır.
9) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve anılan Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“b) Uzman çalıştırılması: Bakanlık merkez teşkilatı ana hizmet birimleriyle Strateji
Geliştirme Başkanlığında Maliye Uzmanı çalıştırılabilir. Maliye Uzmanlarına diğer
görevlerinin yanı sıra bağlı oldukları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren
konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz yaptırılabilir. Bakanlık
merkez saymanlık müdürlükleri ile taşra teşkilatı muhasebat ve millî emlak birimlerinde
Defterdarlık Uzmanı çalıştırılabilir. Bunlar en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yüksek öğretim
kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe
uzman yardımcısı olarak alınırlar.”
“GEÇİCİ MADDE 11 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı
ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında görev yapmakta olanlar, Maliye Uzmanı kadrolarına,
bunların yardımcıları Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına,
b) Muhasebe Uzmanı ve Millî Emlak Uzmanı kadrolarında görev yapmakta olanlar,
Defterdarlık Uzmanı kadrolarına, bunların yardımcıları Defterdarlık Uzman Yardımcısı
kadrolarına,
başka bir işleme gerek kalmaksızın hâlen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış
sayılırlar.
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Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı ve
Devlet Malları Uzmanı kadrolarında geçirilen süreler Maliye Uzmanı, Muhasebe Uzmanı ve
Millî Emlak Uzmanı kadrolarında geçirilen süreler Defterdarlık Uzmanı kadrosunda geçmiş
sayılır.
Maliye Uzman Yardımcısı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına birinci
fıkraya göre atananların;
a) Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı,
Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı ve Devlet Malları Uzman Yardımcısı olarak geçirdikleri
süreler Maliye Uzman Yardımcısı,
b) Muhasebe Uzman Yardımcısı ve Millî Emlak Uzman Yardımcısı olarak geçirdikleri
süreler Defterdarlık Uzman Yardımcısı,
kadrosunda geçmiş sayılır ve bunların yeterlik sınavları bu atamadan önce tabi
oldukları Yönetmelik hükümlerine göre yapılarak başarılı olanlar ilgisine göre Maliye
Uzmanı veya Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları
Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı unvanını kazanmış
olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında başka görevlerde bulunanlar, talep etmeleri hâlinde
durumlarına uygun Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilirler.
Mevzuatta Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe
Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı ile bunların yardımcılarına yapılan atıflar ilgisine göre
Maliye Uzmanı veya Maliye Uzman Yardımcısına; Muhasebe Uzmanı ve Millî Emlak
Uzmanı ile bunların yardımcılarına yapılan atıflar ise ilgisine göre Defterdarlık Uzmanı veya
Defterdarlık Uzman Yardımcısına yapılmış sayılır.”
10) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190
sayılı Genel Kadro ve Usûlü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin
ilgili bakanlıklara ait bölümünden çıkarılmış ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas
edilerek aynı Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa, ilgili bakanlıklara, Savunma
Sanayii Müsteşarlığına ve Yükseköğretim Kuruluna ait bölümüne eklenmiştir. 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Başbakanlığa ait bölümünde yer alan
“Uzman” ibaresi “Başbakanlık Uzmanı”, “Uzman Yardımcısı” ibaresi “Başbakanlık Uzman
Yardımcısı” olarak değiştirilmiştir.
11) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan İtfaiyeci
kadrolarının hizmet sınıfı, genel idare hizmetleri olarak değiştirilmiştir.
12) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 13/A maddesi eklenmiş 14 üncü maddesi
başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sendika Kurma
Madde 13/A- Sözleşmeli personel, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler
uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilir.”
“Grev Yasağı
Madde 14- Sözleşmeli personelin grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması,
herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi yahut teşvik etmesi
yasaktır.”
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13) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin
(D) bendinde yer alan “beşyüz milyon lira” ibaresi “yediyüzelli Türk Lirası” şeklinde
değiştirilmiş ve ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
14) 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesinin
(c) bendinde yer alan “beşyüz milyon lirayı” ibaresi “yediyüzelli Türk Lirasını” şeklinde
değiştirilmiştir.
MADDE 22- Bu Kanunun;
a) 21 inci maddesinin (3) numaralı fıkrasının (b) bendi 30/1/2011 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 23- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

(V) SAYILI CETVEL
AYLIK SÖZLEġME ÜCRETLERĠ (BRÜT TL)
GÖREV UNVANI

Taban
Ücret

Tavan
Ücret

2.450
2.300
2.150
2.025
1.925
1.850
1.775
1.275

2.870
2.705
2.540
2.375
2.275
2.175
2.075
1.500

Uzman
Kadro Derecesi 1
Kadro Derecesi 2
Kadro Derecesi 3
Kadro Derecesi 4
Kadro Derecesi 5
Kadro Derecesi 6
Kadro Derecesi 7
Uzman Yardımcısı
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(1) SAYILI LĠSTE
KURUMU : MALĠYE BAKANLIĞI
TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
DERECESĠ

GİH

UNVANI
Devlet Bütçe Uzmanı

1

SERBEST
KADRO
ADEDĠ
69

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

2

33

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

3

40

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

4

32

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

5

30

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

6

34

GİH

Devlet Bütçe Uzmanı

7

27

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

1

70

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

2

30

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

3

23

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

4

21

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

5

59

GİH

Devlet Muhasebe Uzmanı

6

15

GİH

Devlet Malları Uzmanı

1

11

GİH

Devlet Malları Uzmanı

2

9

GİH

Devlet Malları Uzmanı

3

6

GİH

Devlet Malları Uzmanı

4

10

GİH

Devlet Malları Uzmanı

5

48

GİH

Devlet Malları Uzmanı

6

12

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

1

11

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

2

10

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

3

8

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

4

21

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

5

20

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

6

2

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzmanı

7

1

GİH

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

8

75

GİH

Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı

9

89

SINIFI

25

GİH

Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

6

100

GİH

Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

7

38

GİH

Devlet Muhasebe Uzman Yardımcısı

8

26

GİH

Devlet Malları Uzman Yardımcısı

6

33

GİH

Devlet Malları Uzman Yardımcısı

7

32

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

6

1

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

7

29

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

8

12

GİH

Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı

9

3
1.090

TOPLAM

KURUMU

: ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ

GİH

Çalışma Uzmanı

6

10

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

4

4

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

5

6

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

6

5

GİH

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı

1

19

GİH

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı

2

6

GİH

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı

5

16

GİH

Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzmanı

7

2

GİH

Çalışma Uzman Yardımcısı

8

15

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

8

15

GİH

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı

7

5

GİH

Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcısı
TOPLAM

8

10
113

26

KURUMU

: MALĠYE BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : TAġRA
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

GİH

Milli Emlak Uzmanı

GİH

Milli Emlak Uzmanı

2

41

GİH

Milli Emlak Uzmanı

3

89

GİH

Milli Emlak Uzmanı

4

101

GİH

Milli Emlak Uzmanı

5

346

GİH

Milli Emlak Uzmanı

6

111

GİH

Milli Emlak Uzmanı

7

24

GİH

Milli Emlak Uzmanı

8

1

GİH

Muhasebe Uzmanı

1

250

GİH

Muhasebe Uzmanı

2

250

GİH

Muhasebe Uzmanı

3

300

GİH

Muhasebe Uzmanı

4

250

GİH

Muhasebe Uzmanı

5

550

GİH

Muhasebe Uzmanı

6

200

GİH

Muhasebe Uzmanı

7

250

GİH

Muhasebe Uzmanı

8

25

GİH

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

6

115

GİH

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

7

120

GİH

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

8

90

GİH

Milli Emlak Uzman Yardımcısı

9

123

GİH

Muhasebe Uzman Yardımcısı

9

575

TOPLAM

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ
105
1

3.916
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KURUMU

: ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : TAġRA
ĠPTAL EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

SERBEST
KADRO

UNVANI

ADEDĠ
13

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

DERECESĠ
5

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

6

7

GİH

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcısı

8

16

TOPLAM

36

28

(2) SAYILI LĠSTE
KURUMU

: BAġBAKANLIK

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

GİH

Başbakan Başmüşaviri

GİH

Başbakan Müşaviri

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ
1
15

1

TOPLAM

KURUMU

20
35

: MALĠYE BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ
1
161

GİH

Maliye Uzmanı

GİH

Maliye Uzmanı

2

82

GİH

Maliye Uzmanı

3

77

GİH

Maliye Uzmanı

4

84

GİH

Maliye Uzmanı

5

157

GİH

Maliye Uzmanı

6

63

GİH

Maliye Uzmanı

7

28

GİH

Maliye Uzman Yardımcısı

6

134

GİH

Maliye Uzman Yardımcısı

7

99

GİH

Maliye Uzman Yardımcısı

8

113

GİH

Maliye Uzman Yardımcısı

9

92

TOPLAM

1.090
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KURUMU

: ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ

UNVANI

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

1

19

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

2

6

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

4

4

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

5

22

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

6

15

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

7

2

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

7

5

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

8

40
113

TOPLAM

KURUMU

: SAVUNMA SANAYĠĠ MÜSTEġARLIĞI

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR

SINIFI

GİH

UNVANI
Uzman

GİH

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ

5

28

Uzman

6

12

GİH

Uzman Yardımcısı

7

31

GİH

Uzman Yardımcısı

8

78

GİH

Özel Kalem Müdürü

1

1

TOPLAM

150

30

KURUMU

: YÜKSEKÖĞRETĠM KURULU

TEġKĠLATI : MERKEZ
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR

SINIFI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ
1
2

GİH

UNVANI
Başdenetçi

GİH

Denetçi

2

2

GİH

Denetçi

3

2

GİH

Denetçi

4

2

GİH

Denetçi

5

2

GİH

Denetçi

6

3

GİH

Denetçi Yardımcısı

7

8

GİH

Denetçi Yardımcısı

8

9

TOPLAM

KURUMU

30

: MALĠYE BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : TAġRA
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ
1
355

GİH

Defterdarlık Uzmanı

GİH

Defterdarlık Uzmanı

2

291

GİH

Defterdarlık Uzmanı

3

389

GİH

Defterdarlık Uzmanı

4

351

GİH

Defterdarlık Uzmanı

5

896

GİH

Defterdarlık Uzmanı

6

311

GİH

Defterdarlık Uzmanı

7

274

GİH

Defterdarlık Uzmanı

8

26

GİH

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

6

115

GİH

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

7

120

GİH

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

8

90

GİH

Defterdarlık Uzman Yardımcısı

9

698

TOPLAM

3.916

31

KURUMU

: ÇALIġMA VE SOSYAL GÜVENLĠK BAKANLIĞI

TEġKĠLATI : TAġRA
ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR
SINIFI

UNVANI

SERBEST
KADRO
DERECESĠ
ADEDĠ

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

5

13

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

6

7

GİH

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı

8

16
36

TOPLAM

32

GENEL GEREKÇE
Kamu çalışanlarının çoğunluğunu teşkil eden memur statüsündeki personelin hizmet
şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak,
yükümlülük ve sorumluluklarını, aylıklarını, ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenleyen
temel mevzuat 657 sayılı Devlet Memurları Kanunudur.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur statüsünde olmamakla birlikte özel
kanunlarda yer alan atıflar gereği, diğer kamu personelinin idarî, malî ve diğer bazı sosyal
hakları bakımından da uygulanması sebebiyle geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir. Kanun,
görevde bulunanlar dışında, görevlerinden emekli olanların malî hakları açısından da
belirleyici olma vasfını sürdürmektedir.
Özellikle son yıllarda toplumsal hayatta yaşanan gelişme ve değişimler sebebiyle,
ilgili kesimlerin talepleri artmış, bu durum, kamusal hayatta hizmet gören memurların
haklarında, yükümlülüklerinde, iş ve işlemlerinde tâbi olacakları kurallarda da değişimi
zorunlu kılmıştır. Sendikal örgütlenmeler sonucu yapılanan memur sendikaları yanında,
muhtelif sivil toplum kuruluşlarının ve çalışanların da mâkûl ve uygun görülebilir talepleri,
konu hakkında yeni düzenlemelerin gerçekleştirilmesinin dayanaklarından birini
oluşturmaktadır.
Sosyal yapıdaki değişimin sonucu olarak, geniş aile yapısının yerini çekirdek ailenin
alması, devletin istihdamdaki payının artarak devam etmesi, merkezî yerleştirmelerle personel
alımının yaygınlaşması yoluyla memuriyete adım atan geniş bir kitlenin yaşadıkları sosyal
çevreden ayrılmak zorunda kalması gibi sebepler, memurların gerek kendileri gerekse
yakınlarının hastalık, kaza veya doğum-ölüm vakalarındaki aylıklı ve aylıksız izin süreleri ile
hastaya refakat gibi konularda düzenleme yapılmasını mecbur hâle getirmiştir.
Yıllardır süren uygulamalar, Devlet memurları için gizli sicil raporu doldurulması
suretiyle başarı ve başarısızlığın tespitinin mümkün olamadığını göstermiştir. 4982 sayılı
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki başvurularla birlikte, gizli olması gereken sicil
raporlarının aleniyet kazanması, çalışanlar ile idarecileri karşı karşıya getirmiş, bu alandaki
idarî yargı davalarında büyük bir artışa yol açmıştır. Özellikle yıl sonunun gelmesiyle sicil
amirleri açısından bir külfet hâlini alan sicil değerlendirmesi, memurların yükselmesinde ve
liyakatin tespitinde başlıca dayanak olma vasfını yitirmiş, bürokratik bir formaliteye
dönüşmüştür. Gelinen noktada, gerek değerlendirme makamları, gerekse değerlendirilenler
açısından inandırıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiş olan sicil sisteminin kaldırılmasının kamu
yararı açısından daha uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Kamu hizmetinden yararlananların daha kaliteli, daha hızlı ve etkin hizmet talep
etmesi, beraberinde iyi yetişmiş, nitelikli, eğitimli bir memur profilinin kamuda istihdam
edilmesi zorunluluğunu getirmiştir. Bu anlamda, bazı kurumlarda başarıyla uygulanan kariyer
uzmanlık sisteminin bütün bakanlıkları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasının kamu
hizmeti kalitesinde artışa yol açacağına olan inanç artmıştır. Kamuda nitelikli personel
istihdam edilmesi ve bu personelin görevde tutulması ise bunların genel uygulamadan farklı
işe alım, yetiştirme, eğitim ve daha iyi bir özlük hakları sistemine tabi olmasını zorunlu hâle
getirmiştir.
Diğer taraftan, memur istihdamına dair ayrıntılı düzenlemelere yer vermiş olan 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun işlemez hâle gelen hükümlerinin ortadan kaldırılması,
uygulayıcılara kolaylık sağlanması bakımından sözü edilen Kanunda basitleştirme ve
sadeleştirme yapılması da kaçınılmaz hâle gelmiştir.
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Tasarı ile;
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun güncelliğini yitiren hükümleri
güncelleştirilmekte, işlerliği kalmayan maddeler yürürlükten kaldırılmakta,
- Kamu personel yönetimine ilişkin bürokrasinin azaltılmasına yönelik düzenlemeler
getirilmekte,- Kadına ve anneye verilen önem çerçevesinde koruyucu önlemlere yer
verilmekte,
- Memurların esnek çalışabilmeleri sağlanmakta, onayları alınmak suretiyle belirli
sürelerle kurumlar arasında geçici görevlendirilmeleri uygulanabilir hâle getirilmekte,
- Etkin bir kamu personel bilgi sisteminin altyapısı oluşturulmakta,
- Memurların yetiştirilmesinde yeni bir bakış açısı getirilmekte,
- İşlevsiz hâle gelen sicil sistemi kaldırılarak başarılı ve üstün başarılı personelin
ödüllendirilmesine yönelik düzenleme yapılmakta,
- Disiplin hükümlerinde kamu hizmetini öne çıkaran ve vatandaşa hizmet odaklı bir
yaklaşım esas alınarak düzenlemeler yapılmakta,
- Kamu hizmeti sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla, kariyer
esasına dayalı uzmanlık bulunmayan bakanlıklar ile bazı kurumlarda uzman ve uzman
yardımcısı istihdamı öngörülerek, bakanlık ve kurumların nitelikli personel ihtiyacı
giderilmekte,
- Kamu görevlileri sendikalarının ve ilgili kesimlerin talepleri de dikkate alınarak,
memurların aylıklı ve aylıksız izin haklarında iyileştirmeler yapılmakta, günün şartlarına
uygun yeni sosyal haklar sağlanmaktadır.
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MADDE GEREKÇELERĠ
MADDE 1- Madde ile kademe ilerlemesine dair muhtelif maddelerde yer alan
hükümler tek madde hâlinde birleştirilmekte ve kademe ilerlemesi için gerekli şartlar yeniden
belirlenmektedir.
MADDE 2- Madde ile bazı üst düzey kadrolara atanacakların özel kurumlarda veya
serbest olarak çalıştıkları sürelerin maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın dikkate alınması
öngörülmektedir.
MADDE 3- Madde ile yabancı memleketlerin resmî kurumlarında veya uluslararası
kuruluşlarda görev alacak memurlara üç yılda bir verilecek iznin, Başbakan yerine ilgili
Bakan tarafından izin verilmesi öngörülmektedir.
MADDE 4- Madde ile kadrosu kaldırılan memurların yeni kadrolarına atanmalarına
ilişkin hususlar yeniden düzenlenerek, bunların eski kadrosu ile yeni kadrosu arasında ücret
farklılığı olması hâlinde bu farkın tazminat olarak ödenmesi öngörülmektedir. Bu düzenleme
ile teşkilat kanunlarında yapılan değişiklikler sırasında her kanuna ayrı ayrı konulan hükümler
yerine, memurların temel kanunu olan 657 sayılı Kanuna hüküm konularak sürekli
uygulanabilecek olan bir düzenleme yapılmaktadır.
Hâlen, 4046 sayılı Kanunda, özelleştirilen kuruluşların nakle tabi personelinin diğer
kamu kurumlarına nakledilmesine yetki veren ve bu personelin özlük haklarını düzenleyen
özel bir düzenleme varken, teşkilat yapısının değişmesine bağlı olarak kadro nitelikleri
değişen kurumlarda açığa çıkan personelin ihtiyaç duyulan kurumlara nakline ilişkin genel bir
düzenleme bulunmamaktadır. Getirilen düzenleme ile Devlet Personel Başkanlığına verilen
genel bir yetkiyle kamuda dengeli personel dağılımının sağlanmasına da yardımcı olunacaktır.
MADDE 5- Madde ile özürlülerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, iklim
ve ulaşım şartlarına bağlı olarak, özürlü memurların mesai saatlerinin farklı düzenlenebilmesi
konusunda üst yöneticiler ve mülkî amirlere yetki verilmiştir.
Ayrıca, kamu görevlilerine, teknolojik gelişmelere uygun olarak ve günün şartlarına
göre, gerektiğinde evlerinde, özel ofislerde veya benzeri başka yerlerde çalışabilmelerine
imkân sağlamak amacıyla, yürütülen hizmetlerin özelliklerine göre, memurların çalışma saat
ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerine ilişkin hususlar
düzenlenmektedir.
MADDE 6- Madde ile günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde
çalışan memurların çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenlenmesine imkân
tanınmıştır. Hâlen Devlet Personel Başkanlığının muvafakati alınarak belirlenen çalışma
saatleri, bürokrasinin azaltılması anlayışı çerçevesinde kurumlara bırakılmaktadır.
Ayrıca, kadının ve annenin korunması ilkesinden hareketle, kadın memurlara
hamileliklerinin yirmi dördüncü haftasından itibaren veya doktor raporuna dayalı olarak daha
önceki süreler ile doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi
verilemeyeceği, özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi
verilemeyeceği hususunda düzenleme yapılmaktadır.
MADDE 7- Madde ile sosyal devlet olmanın gereklilikleri, günümüzün değişen
şartları, uluslararası sözleşmeler ve sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının önerileri dikkate
alınarak, memurlara verilen mazeret izinleri yeniden düzenlenmektedir.
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MADDE 8- Madde ile sosyal devlet olmanın gereklilikleri, günümüzün değişen
şartları, uluslararası sözleşmeler ve sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının önerileri dikkate
alınarak, memurlara kendilerinin ve yakınlarının hastalanmaları hâlinde verilecek hastalık ve
refakat izinleri düzenlenmektedir. Özellikle ücretli refakat izni mevzuatımız açısından önemli
bir yeniliktir. Memurların birinci derece yakınlarının bakıma muhtaç hâle gelmesi ve refakatin
tıbbî olarak zorunlu olması hâlinde üç aya kadar ücretli refakat izni verilmesi gerektiğinde bu
sürenin bir katına kadar uzatılabilmesi öngörülmektedir. Mevcut mevzuat çerçevesinde, bu
durumdaki memurlar, refakat için yıllık izin veya mazeret izinlerini kullanmakta, aylıksız izin
almakta ya da etik dışı yollara başvurarak rapor almak zorunda kalmaktayken, getirilen
düzenleme ile sorun kalıcı ve insanî bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır.
MADDE 9- Madde ile sosyal devlet olmanın gereklilikleri, günümüzün değişen
şartları, uluslararası sözleşmeler ve sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının önerileri dikkate
alınarak, memurlara verilecek aylıksız izne ilişkin usûl ve esaslar yeniden belirlenmekte,
memurun aylıksız izin alması kolaylaştırılmakta ve izin süresi artırılmaktadır.
MADDE 10- Maddede memur bilgi sistemi ve özlük dosyalarının tutulmasına ilişkin
düzenlemelere yer verilmiştir. Tüm vatandaşlık işlemlerinde olduğu gibi memur bilgi
sisteminde de Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının esas alınması öngörülmektedir.
Düzenleme ile memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe
ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmasında veya hizmetle ilişkilerinin
kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyalarının göz önünde bulundurulması esas
alınmıştır.
MADDE 11- Madde ile olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı
görev yaparak kamusal fayda ve vatandaşa sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesinde
somut olaylara ve verilere dayanılarak katkı sağladığı tespit edilen memurlara başarı belgesi
ve ödül verilmesi hususları düzenlenmiştir. Ödül miktarı günün şartlarına göre yeniden
belirlenerek teşvik edici bir nitelik kazanmıştır.
MADDE 12- Madde ile disiplin cezası vermeye yetkili disiplin amirlerinin tespitine
ilişkin düzenlemeye yer verilmektedir. Sicil sisteminin kaldırılmasıyla disiplin amirlerinin
rolü artmış, taşrada görev yapan memurların disiplin açısından takibinin merkezden
yapılmasının zorluğu dikkate alınarak valiler ve kaymakamların disiplin amiri olarak
pozisyonları güçlendirilmiştir.
MADDE 13- Madde ile disiplin cezası verilmesini gerektiren bazı fiil ve hâller, günün
şartları, ilgili kesimlerin talepleri ve mevcut 125 inci maddenin uygulanmasında karşılaşılan
sorunlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmektedir. Bu düzenlemede vatandaşa hizmet esas
alınarak, hizmetin aksamasına yol açan fiillere verilen cezalar artırılmaktadır. Disiplin
uygulamalarında, kamu görevlilerinden hizmetten yararlananlara yönelik hata ve eksiklikleri
tespit edilenlere daha etkin disiplin müeyyideleri getirilmektedir. Mevcut memur disiplin
sistemi, memurun yönetime karşı hata ve suçlarını ön planda tutarken yeni düzenleme ile
vatandaşa karşı hatalı uygulamaların da yaptırımı etkinleştirilmektedir.
MADDE 14- Mevcut düzenlemede, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme
veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin, Bakanlar Kurulu Kararı ile atama
yapılan kadrolar ile valilik, büyükelçilik, müsteşar, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük,
genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları belirtilmesine
rağmen, maddede zikredilmeyen “kurum başkanı”, “genel sekreter”, “bölge ve il müdürü”
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gibi kadrolar açısından bir düzenleme yer almadığından, uygulamada tereddütler
yaşanmaktadır. Madde ile aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile
tecziye edilenlerin atanamayacağı görevler yeniden belirlenerek mevcut uygulamadaki
tereddütler giderilmektedir.
MADDE 15- Mevcut düzenlemede disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve
kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına
yapılabilmekteyken, yapılan düzenleme ile söz konusu cezalara itirazların doğrudan disiplin
kurullarına yapılabilmesinin önü açılmıştır. Memurların üyesi olduğu sendika temsilcilerinin
de disiplin kurullarına üye olduğu göz önüne alındığında; getirilen düzenleme ile uyarma ve
kınama cezalarına itiraz müessesesi daha etkin hâle getirilmektedir.
Yine madde ile aylıktan kesme cezalarına karşı da disiplin kuruluna itiraz imkanı
getirilmekte, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı da yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilmesine imkân tanınmaktadır.
MADDE 16- Madde ile kamu kurum ve kuruluşlarının her kademedeki personelinin
yetiştirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanarak kamu hizmet kalitesinin artırılması
konularında Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkili kılınmaktadır.
MADDE 17- Hâlen, kamu personeline ilişkin veriler hem çok sınırlı bilgileri
içermekte hem de üç aylık gecikmeli olarak tutulabilmektedir. Madde ile Devlet Personel
Başkanlığı, kuruluş kanunlarına ve bütçe türlerine bağlı kalınmaksızın tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının teşkilat yapılarına ve personeline ilişkin konularda gerekli gördüğü bilgi ve
dokümanları kamu kurum ve kuruluşlarından istemeye yetkili olduğu ve kamu kurum ve
kuruluşlarının istenilen bilgi ve dokümanları vermekle yükümlü olduğu ve söz konusu
yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğacak olan zararların ilgili kurumun üst amirine
rücû edileceği hükme bağlanmaktadır. Böylece, kamu personeline ilişkin bilgiler güncel
olarak kayıt altına alınabilecek, kamunun elindeki insan gücü profili görülecek, istatistikler
üretilecek, geleceğe dönük projeksiyonlar yapılabilecektir. Ayrıca şu an için önemli zaman
alan bazı işlemler, çok basit bir şekilde sonuçlandırılabilecektir.
MADDE 18- Madde ile memurların kurumlar arası geçici süreli görevlendirilmeleri
konusu günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmektedir. Kurumlar arası geçici süreli
görevlendirme konusunda talep olmasına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda hüküm
bulunmasına rağmen bu hükümlerin uygulama kabiliyeti çok sınırlı kalmıştır. Kurumlar arası
geçici görevlendirme, ancak teşkilat kanunlarında yer alan sınırlı sayıda kurum için özel
hükümlere göre yürütülmektedir. Getirilen düzenleme ile memurun isteği de dikkate alınarak,
belirli koşullar altında ve belirli süreler ile kurumlar arasında geçici görevlendirme
yapılmasına imkân sağlanmaktadır.
MADDE 19- Madde ile Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri, Millî Eğitim,
Bayındırlık ve İskân, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıkları ile
Devlet Su İşleri, Karayolları, Orman, Basın Yayın ve Enformasyon, Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor,
Maden Tetkik ve Arama genel müdürlükleri, Yükseköğretim Kurulu, Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Merkezi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Özel Çevre Koruma
Kurumu başkanlıkları merkez teşkilatında kadro karşılığı sözleşmeli olarak, uzman ve uzman
yardımcısı istihdam edilebilmesi, ayrıca taşra teşkilatı bulunan bakanlıkların taşra teşkilatında
uzman personel görevlendirebileceği hükme bağlanmaktadır.
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Getirilen düzenleme ile anılan bakanlık ve kurumlarda istihdam edilecek uzman
personelin göreve alınma koşulları ile uzmanlığa atanma usûl ve esasları ayrıntılı olarak
düzenlenmektedir. Diğer taraftan benzer nitelikte görev ifa eden kariyer uzmanlar arasındaki
ücret dengesizliklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Bu kapsamda;
- Uzman yardımcılığına atanabilmek için aranacak şartlar,
- Uzman yardımcılığı giriş, yazılı ve sözlü sınavlarının usûl ve esasları,
- Uzman yardımcılığına atandıktan sonra uzmanlığa atanmada aranacak şartlar,
- Uzman ve uzman yardımcılarına ödenecek ücretler,
ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
Ayrıca, uzman ve uzman yardımcılarına ilişkin olarak maddede düzenlenen ücrete
ilişkin hususların sadece yeni ihdas edilen uzman ve uzman yardımcıları için değil, daha önce
ihdas edilmiş olan kariyer uzmanlıklardan, 152 nci maddenin “II- Tazminatlar” fıkrasının
“(A) Özel Hizmet Tazminatı” bendinin bu Kanunla eklenen (ğ) alt bendinde belirtilenler,
Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman ve uzman yardımları ile 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların başuzman, uzman ve uzman yardımcıları hakkında da uygulanması hükme
bağlanmaktadır. Bununla birlikte, kapsamdaki kariyer uzmanlar için belirlenmiş olan
ücretlerdeki standardizasyonun bozulmamasını teminen, kadro karşılığı sözleşmeli olarak
istihdam edilecek uzmanların, diğer mevzuat uyarınca görev yaptıkları kurum personelinin
yararlandığı tazminat, ek ödeme, döner sermaye, ikramiye, fazla mesai ve benzeri başka bir ad
altında herhangi bir ödemeden yararlanamayacağı açıkça hükme bağlanmaktadır.
Yine, uzman yardımcıları için belirlenen uzman yardımcılığına giriş, yazılı ve sözlü
sınav usûl ve esasları, kariyer personelin düzenlendiği 36 ncı maddenin “Ortak Hükümler”
bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen kadroların yardımcıları ve
stajyerleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi uzman yardımları ile 5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici
kurumların uzman yardımcıları ile diğer meslek personelinin yardımcı ve stajyerleri hakkında
da uygulanacaktır.
MADDE 20- Madde ile uzman ve uzman yardımcılarının özlük hakları, kadroları ile
sicile ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmektedir. Bu kapsamda,
- Kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan uzman yardımcısı, uzman ve
başuzmanların, almakta oldukları, her türlü ödemeler toplamı net tutarının, bu Kanunla yeni
ihdas edilen uzmanlar için belirlenen ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına göre her türlü
ödemeler toplamı net tutarından daha fazla olması hâlinde, bunların malî hakları, bu Kanunun
yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre belirlenmeye devam
edilecektir. Anılan personelin ücretleri dondurulmayacak, bunlar kadrolarında kaldıkları
müddetçe bu Kanunun yayımı tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri çerçevesinde
ücret almaya devam edecektir.
- Kanunun yayımı tarihinde görev yapmakta olan uzman yardımcısı ve uzmanların,
almakta oldukları, her türlü ödemeler toplamı net tutarının, ek 40 ıncı maddenin (D) fıkrasına
göre her türlü ödemeler toplamı net tutarından daha düşük olması hâlinde, bunların malî
hakları yeni ücret miktarına yükseltilecektir.
Ayrıca, sicil sistemi kaldırıldığından, kazanılmış hakların korunması ilkesinden
hareketle, Kanunun yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve
daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar
hakkında, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmün uygulanacağı
hükme bağlanmış, altı yıldan daha az süreyle doksan ve daha yukarı sicil notu ortalaması
bulunanlar için kademeli bir düzenleme öngörülmüştür.
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Diğer taraftan, benzer nitelikte görev ifa eden kariyer uzmanlar arasındaki ücret
dengesizliklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler getirildiğinden, aynı unvanda olmakla
birlikte farklı hizmet sınıfında bulunma nedeniyle özlük hakları farklı olarak belirlenen bazı
uzmanlıkların hizmet sınıfları, genel idare hizmetleri olarak değiştirilerek aynı unvana sahip
uzmanlar arasındaki ücret farklılıkları giderilmektedir.
MADDE 21- Madde ile yeni ihdas edilen uzmanlıkların özel hizmet ve denetim
tazminatları, ek göstergeleri, makam tazminatları ve kadrolarına ilişkin düzenlemeler, sicil
sisteminin kaldırılmasıyla ilgili hususlar, günün değişen şartları nedeniyle uygulama imkânı
kalmayan, yeniden düzenlenmesi ya da değiştirilmesi gereken hükümlere ilişkin düzenlemeler
yapılmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihte 27 olan üniversite
sayısının 146’ya çıkmış olması, mevcut yapısı ile Yükseköğretim Denetleme Kuruluna ilgili
mevzuat çerçevesinde verilmiş olan görevlerin gerektiği gibi yürütülebilmesini oldukça
güçleştirmiş, hem üye sayısının artırılmasını, hem de denetlemenin gerektirdiği meslekî
formasyona sahip yeterli sayıda denetim elemanının istihdamını öngören bir değişikliliği
zorunlu kılmıştır. Bu çerçevede üyelerin belirleneceği kurum veya meslek grupları ile üye
sayıları yeniden düzenlenmiş, ayrıca Denetleme Kurulunun görev tanımına ve iş yüküne
uygun olarak yeteri kadar denetim elemanının istihdamı öngörülmektedir.
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi
kapsamında yapılan ek ödeme uygulaması ile, yükseköğretim kurumlarında döner sermaye
faaliyetleri olumsuz etkilemiş, faaliyet türü ve miktarında azalma ortaya çıkmıştır. Ek ödeme
alan yükseköğretim personeli bakımından, ek ödemenin yapılmayacağı kaygısı ile döner
sermaye kapsamındaki faaliyetlere katılmaktan kaçınılmasını önlemek amacıyla, döner
sermayeden elde edilecek olan belli bir tutarın ek ödeme yapılmasında dikkate alınmayacağı
yönünde bir düzenleme getirilmektedir.
MADDE 22- Yürürlük maddesidir.
MADDE 23- Yürütme maddesidir.
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