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  Genel Müdürlüğünüzde daire başkanı olarak görev yapmakta iken görevden alınan 

personel hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 7417 sayılı Kanunla eklenen 

geçici 41 inci maddenin uygulanıp uygulanmayacağı hakkındaki ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin; 

Mülga ek 18 inci maddesinde, “22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 27/7/1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı 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 Mali Yönetimi ve Kontrol 

Kanununa ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve Tasarruf 

Mevduatı Sigorta Fonunda; 

... 

c) Ek göstergeleri 3600 (dahil) 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 (dahil) 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, bu 

maddeye göre ihdas edilmiş sayılan merkez veya taşra teşkilatına ait araştırmacı kadro veya 

pozisyonlarına, 

ç) Ek göstergesi 3600’den daha düşük tespit edilen yönetici kadro veya pozisyonlarında 

bulunanlar görevden alındıklarında veya görev süreleri sona erdiğinde; 

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

fıkrasının (11) numaralı bendinde sayılan kadrolar ile mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve 

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

önceki bu kadro veya pozisyonlarına, 

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

araştırmacı kadro veya pozisyonlarına, 



atanırlar. Bu şekilde atananlardan bir ay içinde talepte bulunanlar, atamaya yetkili 

amirler tarafından bu fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonları dışındaki 

daha önce bulundukları veya öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara 

ilişkin kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanırlar…” hükmü, 

Ek 37 nci maddesinde, “Mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer 

alan “Ek göstergeleri 3600 (dâhil) ila 6400 (hariç) olarak” ibaresi ile “ek göstergesi 3600 

(dâhil) ila 6400 (hariç) olarak” ibaresi “Ek göstergeleri bakanlık bölge müdürü (dâhil) ila 

bakanlık genel müdürü dengi (hariç) arasında” şeklinde, aynı fıkranın (ç) bendinde yer alan 

“Ek göstergesi 3600’den daha düşük” ibaresi ise “Ek göstergesi bakanlık bölge müdüründen 

daha düşük” şeklinde uygulanmak suretiyle; 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 

27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hariç olmak üzere, tabi 

oldukları personel kanununa bakılmaksızın Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı, 

Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşları ile 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, mülga ek 18 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen yönetici 

kadroları ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının il müdürü kadrolarından ek 35 

inci madde kapsamına girmeyen kadrolarda bulunup görevden alınan veya görevleri sona 

erenler hakkında mülga ek 18 inci madde hükümleri uygulanır...” hükmü, 

Geçici 41 inci maddesinde ise, “Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya 

disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenler ile 9/7/2018 

tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan veya 

görevi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18 inci maddeye göre atanmış olanlar hariç 

olmak üzere, kamu görevlileri arasından atanmış olup ek 37 nci madde kapsamındaki yönetici 

kadro veya pozisyonlarındayken 9/7/2018 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe 

kadar olan dönemde görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bu maddenin 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde, önceki 

yöneticilik görevleri esas alınarak üçüncü fıkrasının ilk cümlesi ile dördüncü fıkrası hariç ek 

37 nci maddeye göre belirlenecek durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde 

atanır…” hükmü yer almaktadır. 

7417 sayılı Kanunla eklenen ek 37 nci maddesi kapsamına Cumhurbaşkanlığı Merkez 

Teşkilatı, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlar, bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve 

ilişkili kuruluşları ile 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 Fonu girmektedir. Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları 

birlikler ise mezkûr madde kapsamında bulunmamaktadır. 

Bu itibarla ilgili personel hakkında 375 sayılı KHK’nın ek 37 nci maddesinin 

uygulanmasının hukuken mümkün olmadığı değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

                                

                                                            ….……… 

                    Bakan a. 

          Yerel Yönetimler Genel Müdürü 

 

 


