ÖZET: 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi kapsamında, üç
yıl ve üzeri daire başkanı kadrosunda görev yapanların görevden alınması durumunda
hangi kadrolara atanacakları hk. (08/03/2016-1426)
Kurumunuzda görevden alınan daire başkanı kadrosundaki personelin üç yıl ve üzeri
veya daha az daire başkanlığı yapmış olması hallerinde hangi kadro ve pozisyonlara atanacağı
konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/04/2015 tarihli ve 29327 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6639
sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 23 üncü maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 18 inci
maddede; "22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi oldukları personel kanununa
bakılmaksızın Başbakanlık, bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar ile başkan ve üyeleri hariç
olmak üzere 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli
(III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonunda;
...
c) Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro
veya pozisyonlarında bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde;
1) Daha önce 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün
(A) fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan merkez teşkilatına ait kadrolar ile mesleğe
alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlilikleri aynı veya benzer nitelik arz eden merkez
teşkilatına ait kadro veya pozisyonlarda bulunanlar daha önceki bu kadro veya
pozisyonlarına,
2) Daha önce (1) numaralı alt bentte belirtilen kadrolarda bulunmayanlardan ek
göstergesi 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak tespit edilen yönetici kadro veya
pozisyonlarında toplam en az üç yıl görev yapmış olanlar ilgili kuruma ait (1) numaralı alt
bentte yer alan kadro veya pozisyonlardan kurumlarınca tespit edilmiş olan kadro veya
pozisyonlarına,
3) (2) numaralı alt bentte belirtilenlerden üç yıldan az görev yapmış olanlar,
bumaddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro
veya pozisyonlarına,
...
atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili
amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki
daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara
ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar.
Birinci fıkra kapsamında atananlar ile anılan fıkranın son cümlesi uyarınca talep
üzerine yapılacak atamalar için uygun boş kadro veya pozisyon bulunmaması hâlinde, bunlar
için başka bir işleme gerek kalmaksızın, söz konusu kadro veya pozisyonlar ihdas edilmiş ve
kurumların kadro veya pozisyon cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. Bu
şekildeihdas edilmiş sayılan kadro ve pozisyonlar boşalması hâlinde, herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Anılan kadro ve pozisyonlara atananlar, atamaya
yetkili amirleri tarafından belirlenen birimlerde istihdam edilir.
..." hükümlerine yer verilmiştir.
Bu itibarla, kurumunuzda sadece müfettiş kadroları Devlet Memurları Kanununun
36A/-11 maddesinde sayılan unvanlardan olması nedeniyle toplamda üç yıl ve üzeri daire
başkanı kadrosunda görev yapanların öncelikle münhal müfettiş kadrolarına, münhal
müfettişlik kadrosu bulunmaması halinde yukarda yer verilen hükme göre ihdas edilmiş

sayılan müfettiş kadrolarına, üç yıldan az görev yapanların ise mezkur hükme göre ihdas
edilmiş sayılan araştırmacı pozisyonlarına atanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

