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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 
 


