ÖZET: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kurumunuza
naklen atanan ilgilinin 5289 sayılı Kanun gereğince bir derece verilmesi
uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(21/10/2014-5703)
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kurumunuza naklen
atanan ilgilinin 5289 sayılı Kanun gereğince bir derece verilmesi uygulamasından yararlanıp
yararlanamayacağı hususunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine
Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde; "457 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen ek geçici
madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler
kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman
erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümlerinden yararlanmamış olanlardan
15.1.2005 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan
tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı
alanlar hakkında da uygulanır." hükmü bulunmaktadır. Hükmün incelenmesi sonucunda ilave
bir dereceden yararlanabileceklerin; 15/1/2005 tarihinde görev yapmakta olan, 399 sayılı
KHK'ye ekli (II) sayılı Cetvelde yer alan pozisyonlarda çalıştırılan sözleşmeli personel, 2802
sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa tabi
olan personel, 657 sayılı Kanun ve ek geçici maddeleri ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununa göre aylık almakta olan personel olduğu ifade edilebilir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı resmi internet adresinden edinilen bilgilere göre; Türk
Telekom'un özelleştirmesine yönelik Hissedarlar Sözleşmesi ve Hisse Rehni Sözleşmesi ve
İmtiyaz Sözleşmesi 14/11/2005 tarihinde imzalanmış olup, bu sözleşmelerin imzalanmasından
sonra, Türk Telekom'un %55 oranındaki hissesi Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye devredilmiş
olduğundan Türk Telekom bir kamu şirketi olmaktan çıkmıştır.
Diğer taraftan 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun "Kuruluşlardaki Personelin Nakli" başlıklı 22 nci maddesinde; "Özelleştirme
programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam
fazlası personel belirlenmesi ya da bu kuruluşların kısmen veya tamamen satışı nedeniyle
kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması,
kapatılması, tasfiye edilmesi halinde; bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak veya sözleşmeli statüde çalışmakta olanlar ile
iş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden
yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı,
daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş
yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolara atanmak suretiyle görev yapan personel,
kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere yukarıda belirtilen işlemlerin
tamamlanmasından itibaren onbeş gün içerisinde İdare tarafından Devlet Personel
Başkanlığına bildirilir. …İş kanunlarına tâbi olarak çalışmakta iken, bu madde gereğince
diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personele kıdem tazminatı ödenmez ve
bunların önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas hizmet
süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli
ikramiyelerinin
hesabında
dikkate
alınır…"
hükmüne
yer
almaktadır.
Mezkur Kanunun geçici 9 uncu maddesinde ise; "Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı
ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu Kanunun 22 nci maddesi uyarınca 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kurumlara nakledilerek Devlet memuru statüsüne
geçirilenlerin sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri; aynı

Kanunun ek geçici 1, 2 ve 3 üncü maddelerine göre, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı
aşmamak kaydıyla kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin
tespitinde değerlendirilir. Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce özelleştirme kapsamına
alınmış bulunan kuruluşlardan kamu kurum ve kuruluşlarına atanmış bulunan memur ve
sözleşmeli personel hakkında da bu madde ile bu Kanunun 22 nci maddesinde fark olarak
ödenmesi öngörülen tazminata ilişkin hükümler uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde ilgilinin, 4046 sayılı
Kanunun geçici dokuzuncu maddesinde 1 derece verilmesine ilişkin düzenleme yer alması ve
mezkur Kanun yayım tarihinden sonra yürürlüğe konulan 5289 sayılı Memurlar ve Diğer
Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun uyarınca bir derece verilmesi
hakkında Kanundan faydalandırılmasının mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

