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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN (B) FIKRASI İLE 4924 SAYILI 

KANUN UYARINCA SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN 

MEMUR KADROLARINA ATANMASI AMACIYLA DEVLET MEMURLARI 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

Karar Sayısı : KHK/632 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca 

sözleĢmeli personel pozisyonlarında çalıĢanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanununda 

değiĢiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu’nca 

2/6/2011 tarihinde kararlaĢtırılmıĢtır. 

MADDE 1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aĢağıdaki geçici madde eklenmiĢtir. 

“GEÇĠCĠ MADDE 37- Kamu kurum ve kuruluĢlarının merkez ve taĢra teĢkilatı ile bunlara bağlı döner 

sermayeli kuruluĢlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalıĢanlar ile 

yükseköğretim kurumlarının araĢtırma-geliĢtirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalıĢanlar hariç olmak 

üzere, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde 

SözleĢmeli Sağlık Personeli ÇalıĢtırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması 

Hakkında Kanun uyarınca vizelenmiĢ veya ihdas edilmiĢ sözleĢmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlüğe 

girdiği tarihte çalıĢmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel Ģartları taĢıyanlardan otuz gün içinde yazılı olarak 

baĢvuranlar, pozisyonlarının vizeli olduğu teĢkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı 190 sayılı 

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan memur kadrolarına, 

bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleĢmeli personel pozisyonlarına iliĢkin 

vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığınca 

müĢtereken belirlenen memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmıĢ gün içinde 

kurumlarınca atanırlar.  

4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalıĢmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği 

tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle 

görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma Ģartlarını kaybetmemiĢ olanlar hakkında da 

bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten 

itibaren baĢlar.  

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca 

çalıĢmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre 

aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde 

hükümleri uygulanır. 

Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı 

Kanun uyarınca sözleĢmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre 

yükselebilecekleri dereceleri aĢmamak kaydıyla kazanılmıĢ hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde 

değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve baĢladığı tarihi takip eden aybaĢından 

itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaĢma 

yapılmaz. 

Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iĢ sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iĢ 

sonu tazminatı ödenmiĢ süreleri hariç, iĢ sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 

sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet 

süresinin hesabında dikkate alınır. 

Bu madde kapsamında sözleĢmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak Ģartıyla, baĢka bir iĢleme gerek 

kalmaksızın atama iĢleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kurumların 190 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiĢ ve memur kadrolarına atananların pozisyonları baĢka bir 

iĢleme gerek kalmaksızın iptal edilmiĢ sayılır. Ġhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, 

derecesi, teĢkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmıĢ günlük sürenin bitiminden itibaren iki 

ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir.  

Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 

BaĢkanlığı yetkilidir.” 

MADDE 2 – Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



MADDE 3 – Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

 

 Abdullah GÜL 

 CUMHURBAġKANI 

 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 BaĢbakan 

 

 C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN 

 Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bakanı 

 

 H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELĠK 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı  Devlet Bakanı Devlet Bakanı  

 

 E. BAĞIġ S. A. KAVAF C. YILMAZ A. KAHRAMAN 

 Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

 

 M. V. GÖNÜL O. GÜNEġ A. DAVUTOĞLU M. ġĠMġEK 

 Milli Savunma Bakanı ĠçiĢleri Bakanı DıĢiĢleri Bakanı Maliye Bakanı 

 

 N. ÇUBUKÇU M. DEMĠR R. AKDAĞ M. H. SOLUK 

 Milli Eğitim Bakanı Bayındırlık ve Ġskân Bakanı Sağlık Bakanı UlaĢtırma Bakanı 

 

 M. M. EKER Ö. DĠNÇER N. ERGÜN T. YILDIZ 

 Tarım ve KöyiĢleri Bakanı ÇalıĢma ve Sos. Güv. Bakanı Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

 

 E. GÜNAY V. EROĞLU 

 Kültür ve Turizm Bakanı Çevre ve Orman Bakanı 

 
 

 
 


