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GİRİŞ

B

ilindiği üzere kamu görevlilerinin bazı mali haklarına
ilişkin düzenleme yapılması amacıyla 666 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname, 2 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak anılan Kararname yürürlüğe girmeden önce, kamuda çalışan kariyer uzmanlıkların özlük haklarını belirleyen
ek göstergeleri eşitti.
Söz konusu KHK ile mevcut uzmanlar arasında görev tanımı, sorumluluk, göreve alınma, bilgi, beceri vb. konularında
herhangi bir değişiklik yapılmazken merkez-taşra uygulaması
ile bir ayrım yapılarak ücret dengeleri değiştirilmiş ve birtakım
farklılaştırmalar yapılmıştır.
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yapılan “Merkez-Taşra uzmanı ayrımı” ile ilgili düzenlemenin Anayasaya
aykırılığı ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada, 24 Mayıs
2016 Tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/34, K: 2016/30
Sayılı Kararı ile “Yapılan düzenleme Yetki Kanunu kapsamında bulunmaması” gerekçesiyle Anayasanın 91 nci maddesine
aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesince iptal
edilen merkez-taşra ayrımına yönelik hükümler aynen 6745
sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 11 inci ve 77 nci maddeleri ile yasalaştırılarak
yürürlüğe girmiştir. 666 sayılı KHK ile düzenlenen ve iptal edilen kariyer uzmanlar arasındaki eşitsizlik durumu 6745 sayılı
kanun ile devam ettirilmektedir.

Bu çalışmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36
ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı 11 numaralı bendinde sayılan ve kariyer unvan olarak kabul edilen uzmanlıklar
arasında eşitsizliğe neden olan “merkez-taşra ayrımı” konusu
çeşitli yönleriyle ve örneklerle birlikte açıklanmaya çalışılmaktadır.
Alay HAMZAÇEBİ
Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği
Genel Başkanı
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KARİYER UZMANLAR ARASINDA
MERKEZ & TAŞRA AYRIMI
Uzman Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre sözlük anlamı isim ve sıfat olarak
aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
1. Sıfat: Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi
çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan “Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız.” - A. Ağaoğlu
2. İsim: Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine
sahip kimse, spesiyalist
3. İsim: Bilirkişi
Bu tanımlardan, kamu kurumlarında görev yapan kariyer
uzmanların, yükseköğrenim sonrası belirli bir konuda ileri teknik, bilgi, görüş ve beceriye sahip kişi olduğu anlaşılmaktadır.
Kariyer Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre sözlük anlamı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
İsim: Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama,
başarı ve uzmanlık
Genel olarak “kariyer”; Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak
ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır diyebiliriz.
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Kamu Personel Yönetiminde Uzmanlaşmanın Tarihsel
Gelişimi ve Uzmanlaşmaya Geçiş:
Devletlerin modernleşme ile birlikte sosyo-ekonomik ve
teknolojik gelişmeler neticesinde üstlendiği görevler artmış ve
çeşitlilik göstermiş olup, başta askeri ve mali fonksiyonlarını
yerine getirebilmek için hemen her dönemde nitelikli insan
gücüne ihtiyaç duyulmuştur. Bu gelişmelerin bir neticesi olarak kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
yönetimini sağlamak için bazı devlet birimlerinde ihtisaslaşmaya gidilmiş ve farklı alanlardan yetişmiş, nitelikli personele
duyulan ihtiyaç artırmıştır. Kamu kurumlarında uzman ihdas edilmesinin temel gerekçelerinden biri de vatandaşa etkin
kamu hizmeti sunmaktır.
Kamu kurumları birer uzmanlık kuruluşlarıdır. Sadece özgülendikleri amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterebilirler. Kamuda diğer memurlar eliyle verimli olarak yürütülmesi mümkün olmayan ve özel ihtisas gerektiren görevleri yürütmek
üzere ülkemizde vergi reformlarının uygulanmasında nitelikli
personele duyulan ihtiyacı karşılamak üzere Maliye Bakanlığı
bünyesinde 1945 yılından Hesap Uzmanları Kurulu kurulması
ile ilk kariyer uzman istihdamı başlamıştır.
Kariyer Uzman İstihdamının Yaygınlaşması
Kamu yönetimi anlayışı, yapıları ve politikaları, 1980’den
itibaren özellikle Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte hızlı
bir dönüşüm sürecine girmiştir.
2000 yılında 8 inci Beş Yıllık Kalkınma Planının Hazırlanması Kapsamında “Kamu Yönetiminin İyileştirilmesi ve Yeniden
Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyonu” oluşturulmuştur. Ko-
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misyonda, kamu yönetiminde teşkilatlanma ve personel yönetimine ilişkin köklü reformlar gündeme gelmiştir.
Komisyonca hazırlanan raporda, merkez, taşra ve yerel
yönetim birimlerinin personel yapısının nitelikli elemanlarla
güçlendirilerek bakanlık ve kamu kuruluşlarında uzmanlık kariyerine dayanan DPT benzeri bir personel yapısının geliştirilmesinin önemi vurgulanmış, uzman personelin “kendi kuruluşlarının beyni durumuna getirilmesi” gerektiği belirtilmiştir.
Kamu kurumlarında istihdam edilen uzmanlıkların büyük
çoğunluğu görev yapılan bakanlığın/ kurumun adını taşımaktadır.
Örneğin: Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, Millî Eğitim
Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzmanı, Gençlik ve Spor Uzmanı
gibi.
657 sayılı DMK’ya Göre Kariyer Meslekler Hangileridir?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı 11 numaralı bendinde “Mesleğe
özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; Başbakanlık, Bakanlık, Müsteşarlık ve bağımsız genel müdürlükler
müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet
İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıları, Sosyal Güvenlik Kurumu
Müfettiş Yardımcıları, Başbakanlık Uzman Yardımcıları, Adalet
Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzman Yardımcıları, İçişleri Uzman Yardımcıları, Millî Savunma Uzman Yardımcıları, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları, Vakıf Uzman Yardımcıları, Tapu
ve Kadastro Uzman Yardımcıları, Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Personel Uzman Yardımcıları; Afet ve Acil Durum Yöne-
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timi Uzman Yardımcıları; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzman Yardımcıları; Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli
Murakıp Yardımcıları, Stajyer Hazine Kontrolörleri, Maiyet
memurları; Dışişleri Bakanlığı meslek memurları konsolosluk ve
ihtisas memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları,
Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları, Sigorta Denetleme Uzman Yardımcıları ve Aktüer Yardımcıları, Bakanlıklar merkez
kuruluşu stajyer kontrolörleri, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcıları, Marka Uzman Yardımcıları, Patent Uzman
Yardımcıları, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcıları, Çalışma
Uzman Yardımcıları ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcıları, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcıları, İş Sağlığı
ve Güvenliği Uzman Yardımcıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim Uzman Yardımcıları, Kültür ve Turizm Uzman Yardımcıları, Yazma Eser Uzman Yardımcıları, Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcıları, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzman
Yardımcıları, Denizcilik Uzman Yardımcıları, TİKA Uzman
Yardımcıları, Maliye Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Uzman
Yardımcıları, Defterdarlık Uzman Yardımcıları, Vergi İstihbarat
Uzman Yardımcıları, Gelir uzman Yardımcıları, Mali Hizmetler Uzman Yardımcıları, Bakanlık ve bağlı kuruluşların A.B.
Uzman Yardımcıları, Hazine Uzman Yardımcıları, Dış Ticaret
Uzman Yardımcıları, Diyanet İşleri Uzman Yardımcıları, Din
İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcıları, Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcıları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Uzman Yardımcıları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcıları, Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcıları, Maarif Müfettiş Yardımcıları ile İçişleri Bakanlığı Planlama
Uzman Yardımcıları, İstihdam Uzman Yardımcıları, İl İstihdam
Uzman Yardımcıları, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzman
Yardımcıları, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, Orman
ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, Meteoroloji Uzman Yardımcı-
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ları, Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcıları, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcıları,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
Politikalar Uzman Yardımcıları, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman
Yardımcıları, Savunma Sanayii Uzman Yardımcıları, Basın ve
Enformasyon Uzman Yardımcıları, Yüksek Kurum Uzman Yardımcıları, Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcıları, Aile ve Sosyal
Politikalar Denetçi Yardımcıları, Ürün Denetmen Yardımcıları,
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları, Millî Eğitim Uzman
Yardımcıları, Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları, Sağlık Uzman Yardımcıları ve Sağlık Denetçi Yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcıları, Göç Uzman Yardımcıları, İl
Göç Uzman Yardımcıları ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi
Yardımcıları, Gümrük ve Ticaret Denetmen Yardımcıları, Belediye Müfettiş Yardımcıları, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt
İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettiş Yardımcıları” kariyer meslek olarak sayılmışlardır.
Günümüzde kariyer meslek niteliğindeki uzmanlıkların sayısı 80’i geçmiştir.
Kariyer Uzman Olmanın Şartları:
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı 11 numaralı bendinde sayılan
ve kariyer uzmanların en belirgin özelliği mesleğe uzman yardımcısı olarak başlanılıp belirli bir mesleki eğitim ve yetiştirme
süreci sonunda (genellikle bu süre asgari 3 yıl olmakta) yeterlik
sınavına tabi tutulup, sınavın başarılması sonrası uzman kadrosuna atanması şeklindedir.
Uzman yardımcısı olabilmek için 657 sayılı yasanın 48 inci
maddede sayılan şartlara ek olarak, bakanlıklar ve kurumlarca

10

K a r i y e r U z m a n l ı k l a r d a M e r k e z & Ta ş r a Ay r ı m ı

yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde en az dört
yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının fakültelerinden mezun olma, yapılacak KPSS yarışma sınavında başarılı olma, ayrıca kurumlarınca
yapılan yazılı ve sözlü sınavlar ile yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir.
Uzmanlar diğer memurlara ek birtakım objektif kriterleri
taşımaları gerektiği gibi, yetişme süreleri de farklı bir sisteme
tabi olmaktadır.
Kariyer Uzmanlar Arasında Merkez-Taşra Ayrımının
Başlangıcı:
666 ayılı KHK yürürlüğe girmeden önce yukarıda sayılan uzmanlıkların ek göstergeleri eşitti. Bahsi geçen KHK ile
mevcut uzmanlar arasında görev tanımı, sorumluluk, göreve
alınma, bilgi, beceri vb. konularında herhangi bir değişiklik
yapılmadan merkez-taşra ayrımına gidilerek ücretler farklılaştırılmıştır.
666 sayılı KHK’nın yürürlüğe girdiği 01/01/2011 tarihinden
itibaren “Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları, Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı
Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri,
Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları” ayrıştırılarak kapsam dışı bırakılmışlardır.
Kariyer Uzmanlar arasında merkez-taşra ayrımına ilişkin
666 sayılı KHK ile yapılan eşitsizliğin en somut örneklerinden
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biriside; bazı kamu kurumlarının taşra kadro cetvelinde gösterilmesine rağmen merkez uzmanı ek gösterge ve özlük haklarından yararlanan kariyer uzmanların (Kültür Ve Turizm Uzmanı, Vakıf Uzmanı, İhracatı Geliştirme Uzmanı, Denizcilik
Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı vb.) bulunduğu ilgili kurumların resmi gazetede yayımlanan kadro cetvellerinden anlaşılmakta olup 666 sayılı KHK ile verilen haklardan faydalandırıldığı merkez - taşra ayrımı yapılmadığı gerçeği aşağıdaki
örneklerle sabittir.

12

K a r i y e r U z m a n l ı k l a r d a M e r k e z & Ta ş r a Ay r ı m ı

Kültür ve Turizm Bakanlığının taşra biriminde Kültür ve
Turizm Uzmanı kadrosunun bulunduğu Bakanlar Kurulunun
31/12/2016 tarih ve 29935 sayılı (2.Mükerrer) resmi Gazete’de
yayımlanan 27/12/2016 tarih ve 2016/9667 sayılı Bazı Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması
Hakkında karar ile sabit olup söz konusu karar aşağıdaki gibi
olup bu düzenleme 666 sayılı KHK’nın ilgili kısımlarının Anayasa Mahkemesinin 05/05/2016 tarih ve 2016/34 Esas, 2016/30
no.lu Kararı ile iptal edilmesinden sonra iptal edilen hükümler aynen 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824 Sayılı Resmî Gazete
de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11 nci ve 77 nci maddeleri ile yasalaşmasından sonra yapılması bile kendi içerisinde
tutarsızlığa sebep olmaktadır.
KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI :TAŞRA
CETVEL

:3

DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN

DOLU KADRO DEĞİŞİKLİĞİ

YAPILMASI UYGUN
GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK
KADRO DERECESİ

1

KADRO
DERECESİ
4

2

2

6

5

Kültür ve Turizm Uzmanı

7

3

1

GİH

Kültür ve Turizm Uzmanı

2

3

2

GİH

Kültür ve Turizm Uzmanı

2

4

2

GİH

Kültür ve Turizm Uzmanı

3

4

3

GİH

Kültür ve Turizm Uzmanı

6

5

3

GİH

Kültür ve Turizm Uzmanı

7

S

4

GİH

Araştırmacı (6360)

2

3

1

GİH

Araştırmacı (6360)

1

6

S

GİH

Muhasebeci

2

4

3

GİH

Muhasebeci

1

5

3

GİH

Muhasebeci

2

5

4

GİH

Mütercim

2

6

5

GİH

Mütercim

2

7

5

GİH

Şef

1

5

3

SINIFI

UNVANI

GİH

Uzman

GİH

Uzman

GİH

KADRO ADEDİ
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Bakanlar Kurulunun 19 Kasım 2015 Tarihli ve 29537 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 09/11/2015 tarih ve 2015/8239
sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile sabit olup, karar aşağıdaki gibidir.
KURUMU : KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLATI
TAŞRA CETVEL : 3
DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEN KADROLARIN YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN
KADRO KADRO DEĞİŞİKLİK
SINIFI
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

UNVANI
Uzman
Kültür ve Turizm Uzmanı
Kültür ve Turizm Uzmanı
Kültür ve Turizm Uzmanı
Araştırmacı (6360)
Araştırmacı (6360)
Muhasebeci
Mütercim
Şef
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur

ADEDİ

DERECES

1
7
5
6
1
1
1
1
1
10
9
1
2
1
2
1
2
1
1

6
3
5
5
4
4
7
9
4
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12

KADRO
DERECESİ
4
1
3
4
2
3
5
6
3
5
5
6
6
7
6
7
6
8
5

1
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İl Kültür ve Turizm Müdürü
Vali
İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd., Kültür ve
Turizm Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzman Yard., İl Kültür ve Turizm Müdürü
Müdür (Ö), Araştırmacı (Ö)

Müsteşar
Vali

Şube
Yrd.r ı mİlıKültür ve Turizm Müdürü
K a Müdürü,
r i y e r Daire
U zTabibi,
m a nAyniyat
l ı k l aSaymanı
r d a M eİlrKültür
k e z ve&Turizm
Ta şMüdür
r a Ay
Diğer Personel

Şube Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdür
Yrd.

MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ

Öte
yandan Kültür ve Turizm Uzmanının taşra birimlerinde
İL MERKEZİNDE
Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdürü
Vali
görevMüze
yaptığı
aşağıda gösterilen
12/04/2012 tarih
ve 28262 saMüze Müdür Yardımcısı, Kültür ve Turizm
Uzmanı, Kültür
ve Turizm Uzman
Yardımcısı,
Müze Müdürü
İl Kültür ve Turizm
Müdürü
yılı Resmi
Gazete’
de yayımlanan
“Kültür Ve Turizm
Bakanlığı
Araştırmacı (Ö)
2
Personeli
Disiplin
Amirleri
Yönetmeliği”nin
anlaşılmaktadır.
Diğer Personel
Müze Müdür Yardımcısı
Müze Müdürü
İLÇELERDE

Müze Müdürü
Kaymakam
(C) TAŞRA TEŞKİLATI
Müze Müdür Yardımcısı, Araştırmacı (Ö)
Müze Müdürü
SIRA
UNVANI
DİSİPLİN
AMİRİ
Müze Müdür
Yardımcısı
NO Diğer Personel
KÜTÜPHANE
MÜDÜRLÜKLERİ
İL
KÜLTÜR VE
TURİZM MÜDÜRLÜKLERİ

1
3

İLKültür
MERKEZİNDE
İl
ve Turizm Müdürü
İl
Kültür veMüdürü
Turizm Müdür Yrd., Kültür ve
Kütüphane
Turizm
Uzmanı,
Kültür
Turizm
Uzman Yard.,
Kütüphane
Müdür
Yrd.,ve
Kültür
ve Turizm
Müdür
Araştırmacı
(Ö)
Uzmanı,(Ö),
Kültür
ve Turizm
Uzman Yard.,
Araştırmacı
(Ö)Daire Tabibi, Ayniyat Saymanı
Şube Müdürü,
Diğer Personel
Diğer Personel
İLÇELERDE
Kütüphane
Müdürü
MÜZE MÜDÜRLÜKLERİ
Kütüphane
Müdür Yrd., Araştırmacı (Ö)
İL MERKEZİNDE

2
4

Vali
Kaymakam
ÜST
DİSİPLİN AMİRİ
Müze
Müdürü

Vali

Müsteşar

İl Kültür ve Turizm Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdürü

Vali
Vali

Kütüphane Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdür Yrd.
Kütüphane Müdür Yard.
Şube Müdürü
Kaymakam

İl Kültür ve Turizm Müdürü
Kütüphane Müdürü
İl Kültür ve Turizm Müdür
Yrd.
Vali

Kütüphane Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel
Kütüphane
Müze
Müdürü
İl
Kültür veMüdür
TurizmYrd.
Müdürü
BASMA
YAZI
VE RESİMLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ
Müze
Müdür
Yardımcısı,
Kültür veDERLEME
Turizm
Uzmanı,
Kültür
ve Turizm
Uzman Yardımcısı,
Müze
Müdürü
Basma Yazı
ve Res.
Drl. Md.
İl Kültür
ve Turizm Müdürü
Araştırmacı
Basma Yazı (Ö)
ve Res. Drl. Md. Yrd., Kültür ve
Diğer
Müze
TurizmPersonel
Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzman
BasmaMüdür
Yazı veYardımcısı
Res. Drl. Md.
Yardımcısı
İLÇELERDE
Diğer
Basma
Yazı ve Res. Drl. Md.Yrd.
Müze Personel
Müdürü
Kaymakam

Kütüphane Müdürü
Vali

Müze Müdür Yardımcısı, Araştırmacı (Ö)

Müze Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel

Müze Müdür Yardımcısı

Müze Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Vali

Kütüphane Müdürü

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Kütüphane Müdür Yard.

Kütüphane Müdürü

Kütüphane Müdürü

Kaymakam

Vali

Kütüphane Müdür Yrd., Araştırmacı (Ö)

Kütüphane Müdürü

Kaymakam

Diğer Personel

Kütüphane Müdür Yrd.

Kütüphane Müdürü

İl
Kültür ve Turizm Müdürü
Vali
Müze
Müdürü
İl Kültür
ve Turizm Müdürü
Basma Yazı ve Res. Drl. Md.
Vali

KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ
İL MERKEZİNDE

3

Kütüphane Müdürü
Kütüphane Müdür Yrd., Kültür ve Turizm
Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzman Yard.,
Araştırmacı (Ö)
Diğer Personel
İLÇELERDE

BASMA YAZI VE RESİMLERİ DERLEME MÜDÜRLÜĞÜ
4

Basma Yazı ve Res. Drl. Md.
Basma Yazı ve Res. Drl. Md. Yrd., Kültür ve
Turizm Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzman
Yardımcısı
Diğer Personel

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Vali

Basma Yazı ve Res. Drl. Md.

İl Kültür ve Turizm Müdürü

Basma Yazı ve Res. Drl. Md.Yrd.

Basma Yazı ve Res. Drl. Md.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşra biriminde Vakıf Uzmanı kadrosunun bulunduğu Bakanlar Kurulunun 03/08/2016
tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 27/06/2016
tarih ve 2016/8992 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar ile sabit
olup söz konusu karar aşağıdaki gibidir.
KURUMU : VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TEŞKİLATI : TAŞRA CETVELİ 3
Değiştirilmesi istenen kadroların
Dolu kadro değişikliği

Yapılması uygun görülen

UNVANI

KADRO
ADEDİ

KADRO
DERECESİ

KADRO
DERECESİ

GİH

Araştırmacı

1

5

3

GİH

Araştırmacı
(6360)

1

2

1

GİH

Vakıf Uzmanı

1

5

4

GİH

Memur

1

9

5

5

4

3

1

5

3

2

7

4

2

9

4

5

9

5

2

9

6

2

10

6

SINIFI

GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH
GİH

Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
Bilgisayar
İşletmen
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Ekonomi Bakanlığının taşra biriminde İhracatı Geliştirme Uzmanı kadrosunun bulunduğu Bakanlar Kurulunun
31/12/2011 tarih ve 21859 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
16/12/2011 tarih ve 2011/2570 sayılı Bazı Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında
Karar ile sabit olup söz konusu karar aşağıdaki gibidir.
KURUMU

:

EKONOMİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI :

TAŞRA

CETVEL

4

:

BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
-A-

-B-

MEVCUT KADRONUN

YAPILMASI UYGUN GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİK

UNVANI

DERECE

ADET

GİH

SINIFI

ÜRÜN DENETMENİ

1

3

GİH

SINIFI

İHRACATI GELİŞTİRME
UZMANI

UNVANI

DERECE
6

ADET
4

GİH

ÜRÜN DENETMENİ

4

2

GİH

ÜRÜN DENETMENİ

6

21

GİH

DIŞ TİCARET UZMANI

1

1

GİH

ÜRÜN DENETMEN
YARDIMCISI

8

8

GİH

BÖLGE MÜDÜR
YARDIMCISI

1

3

GİH

DIŞ TİCARET UZMANI

2

1

GİH

MEMUR

5

6

0

GİH

MEMUR

6

2

0

GİH

DAKTİLOGRAF

5

1

0

TH

MÜHENDİS

3

1

0

TH

KİMYAGER

1

2

0

TH

KİMYAGER

2

1

0

TH

KİMYAGER

5

5

0

TH

KİMYAGER

7

5

0

YH

HİZMETLİ

5

5

0

YH

HİZMETLİ

7

1

0

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının taşra biriminde Denizcilik Uzmanı kadrosunun bulunduğu 01/11/2011
tarih ve 28102 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan
06/04/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 655 sayılı KHK İle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulan Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığının kadro cetvelinde bulunmakta olup,
aşağıda gösterilmektedir.
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KURUMU      : ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı

Unvanı

Derecesi

Serbest kadro
adedi

Toplam

14

14

GİH

Bölge Müdürü

1

GİH

Bölge Müdür
Yardımcısı

1

36

36

GİH

Şube Müdürü

1

36

36

GİH

Şube Müdürü

3

36

36

GİH

Liman Başkanı

1

35

35

GİH

Liman Başkanı

2

35

35

1

35

35

2

35

35

1

7

7

GİH
GİH
GİH

Liman Başkan
Yardımcısı
Liman Başkan
Yardımcısı
Gemi Sürvey Kurulu
Başkanı

GİH

Gemi Adamı

3

3

3

GİH

Denizcilik Uzmanı

5

65

65

GİH

Denizcilik Uzman
Yardımcısı

8

60

60

GİH

Şef

3

72

72

GİH

Şef

5

72

72

GİH

Müdür (Ö)

1

1

1

GİH

Araştırmacı (Ö)

1

25

25

GİH

Uzman

5

GİH

Uzman (Ö)

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

5

5

1-8

8

8

3

1

1

GİH

Şef (Ö)

3-5

14

14

AH

Avukat

8

28

28

GİH

Mütercim

8

4

4

TH

Kaptan

1

5

5

TH

Gemi Sürvey Uzmanı

1

110

110

TH

Gemi Sürvey Uzmanı

2

110

110

TH

Başmühendis

1

30

30

6223 sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 655 sayılı
KHK ve 666 sayılı KHK kendi aralarında çelişmektedir.
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Hükümet tarafından kamuoyuna açıklanan ifadeyle 6223
sayılı yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 666 sayılı KHK
merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanlar arasında
“Eşit işe eşit ücret” uygulamasını gerçekleştirmek amaçlanmaktaydı. Oysa aynı yetki kanununa göre çıkarılan 655 sayılı KHK ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının
taşra teşkilat kadrosunda ihdas edilen Denizcilik Uzmanı 666
sayılı KHK ile 3600 ek göstergeden faydalanmaktadır. Aynı
yetki kanununa dayanılarak çıkarılan 655 ve 666 sayılı KHK
kariyer uzmanlar arasında eşitlik açısından tutarsızlıkları bünyesinde barındırmaktadır.
666 sayılı KHK ile bakanlıklarda ve kamu kurumlarında
istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarının neredeyse
tamamının özlük haklarında iyileştirmeye gidilirken, bu konuda Gelir Uzmanlarının da içinde bulunduğu taşrada görev
yapan çok az sayıda kariyer uzmana ilişkin hiçbir düzenleme
yapılmamıştır. 666 sayılı KHK ile sadece merkez uzmanlarının
özlük hakları eşitlenmemiş bir kısım kurumların taşra kadrosunda bulunan ve fiili olarakta taşrada görev yapan uzmanları
merkez uzmanı ek gösterge ve özlük haklarından yararlandırılmıştır. Örneğin Kültür ve Turizm Uzmanı, Vakıf Uzmanı, İhracatı Geliştirme Uzmanı, Denizcilik Uzmanları kurumlarının
taşra kadrosunda bulunmasına ve fiili olarakda taşrada görev
yapmasına rağmen 657 sayılı kanuna ekli (I) sayılı ek gösterge
cetvelinin “I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g)
bendine göre 3600 ek göstergeden yararlandırılmaktadır.
666 sayılı KHK ile kimi kariyer uzmanları için merkez-taşra
ayrımı yapılmadığı, ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratıldığı görülmektedir.
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1-14 Ocak
maaş
farkı

D/K

15 Ocak
2017 net
maaş

Toplam

Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli unvanlardaki kariyer mesleklerde görev yapanların Ocak/2017 maaşlarını
gösterir güncel tablo.1
Hizmet
Yılı

Müfettiş (bakanlık)

1/4

25+

6.056 TL

84 TL

6.140 TL

İç Denetçi (bakanlık)

1/4

25+

6.056 TL

84 TL

6.140 TL

Uzman (merkez-kariyer)

1/4

25+

6.056 TL

84 TL

6.140 TL

Mali Hiz. Uz. (merkez sayılan)

1/4

25+

4.921 TL

68 TL

4.989 TL

Maarif Müfettişi

1/4

25+

4.087 TL

58 TL

4.145 TL

Defterdarlık Uzmanı

1/4

25+

4.066 TL

57 TL

4.123 TL

İl Planlama Uzmanı

1/4

25+

4.030 TL

56 TL

4.086 TL

Gelir Uzmanı

1/4

25+

4.041 TL

56 TL

4.097 TL

İl İstihdam Uzmanı

1/4

25+

4.024 TL

56 TL

4.080 TL

Vergi İstihbarat Uzmanı

1/4

25+

4.041 TL

56 TL

4.097 TL

Mali Hiz. Uz.(merkez sayılmayan) 1/4

25+

4.024 TL

56 TL

4.080 TL

Sosyal Güvenlik Denetmeni

25+

4.066 TL

57 TL

4.123 TL

Unvan

1/4

*Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmış olup, yabancı
dil tazminatı dahil edilmemiştir.

Kariyer Uzmanların maaş durumunu gösteren yukarıdaki
tablodan anlaşılacağı üzere merkezde görev yapan bir kariyer
uzman ile taşrada görev yapan bir kariyer uzman arasında aylıklar arasında 2.000-TL den fazla bir fark bulunmakta ve bu
durum emeklilik süresincede devam etmektedir.
1 http://memurunyeri.com/memur/ucret/15052-kariyer-meslek-personeli-15-ocak-ta-14-gunluk-maas-farki-dahil-ne-kadar-alacak.html
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666 sayılı KHK’nın sebep olduğu eşitsizlik Gelir Uzmanları
tarafından idari yargıda dava konusu yapılmış olup konu Anayasa Mahkemesine taşınmış bulunmaktadır. Yüce Mahkemenin 05/05/2016 tarih ve 2016/34 Esas, 2016/30 no.lu Kararı ile
“A- 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye 11.10.2011 tarihli ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesiyle eklenen;
1. Ek 10. maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan
“Merkez teşkilatlarında;…” ibaresinin “uzman” yönünden,
2. (III) sayılı Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli’nin (1) numaralı sırasında yer alan;
a. “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden,
b. “…nün (ğ) bendi…” ibaresinden sonra gelen “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin,
B- 14.7.1965 tarihi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na ekli (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetveli’nin (8) numaralı
sırasının 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesiyle değiştirilen (b) bendinde yer alan;
1. “…nün (ğ) bendi…” ibaresinin “gelir uzmanı” yönünden,
2. “…merkez teşkilatına ait…” ibaresinin,
Anayasa’ya aykırı olduklarına ve İPTALLERİNE, iptal hükümlerinin, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrası ile
6216 sayılı Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince, KARARIN RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK BİR YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, 5.5.2016 tarihinde OYBİRLİĞİYLE ”

K a r i y e r U z m a n l ı k l a r d a M e r k e z & Ta ş r a Ay r ı m ı

21

Karar vererek yukarıda belirtilen hususları iptal etmiş bulunmaktadır.
İptal edilen hükümler aynen 7 Eylül 2016 Tarihli ve 29824
Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların
Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
11 nci ve 77 nci maddeleri ile yasalaştırılmış bulunmaktadır.
6745 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ve Ortaya Çıkardığı Sonuçlar :
a-) 6745 Sayılı “Türkiye Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve aynı ek madde ile söz konusu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen (III) sayılı Cetvelin (1) numaralı
sırası değiştirilmiştir. Söz konusu 375 sayılı KHK’da kamuda
bütün Bakanlıklar ve bağlı kuruluşları, T.B.M.M., düzenleyici ve denetleyici kurul bünyelerinde uzman statüsünde görev
yapan personelin özlük hakları düzenlenmiştir Söz konusu uzman personel, her bir kurum için özelleşen isimler altında, o
kuruma özgü hizmetlerin görülmesinde uzmanlaşmış, “kariyer
meslek” olarak adlandırılan ve 657 sayılı Yasa’nın 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” kısmının A/11 bendinde belirtilmiş
unvanlarda (gelir uzmanlığı, devlet gelir uzmanlığı, hazine uzmanlığı vb.) görev yapmaktadırlar. Bu kadroların gerek ihdasında, gerekse mesleğe alınma ve görev yönetmeliklerinde,
merkezde ya da taşrada görev yapmaları nedeniyle farklılık/
özellik arzeden hiçbir husus bulunmamaktadır.
Bahsi geçen uzman personelin tamamı, kendi yönetmelik-
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leri uyarınca, KPSS-A puanına göre başvuru hakkı elde eden
adaylardan, sınavda başarılı olup mesleğe yardımcı / stajyer
olarak girildikten 3 yıl sonra yeterlilik sınavı ile mesleğe alınmaktadırlar.
6745 sayılı Kanun’un 11 inci ve 77 nci maddeleri ile yapılmak istenen düzenlemeler daha önce 666 sayılı K.H.K’da yapılmak istenmiş ancak Anayasa Mahkemesi düzenlemenin
yetki kanunu çerçevesinde olmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir
(05.05.2016, E:2016/34 – K:2016:30). 666 sayılı K.H.K, gerek
ilgili düzenlemelerden, gerekse ihdasında ileri sürülen görüşlerden, anlaşılabileceği üzere, bu kapsamdaki personelin tamamının özlük haklarını eşitlemek amacıyla çıkarılmıştır. Ancak
düzenlemelerden anlaşılacağı üzere, merkez birimlerde görev
yapan bazı uzmanlar ( Mali Hizmetler Uzmanı) ile taşra teşkilatlarında görev yapan uzmanlar bu düzenlemelerden ayrı
tutulmuştur ki, bu merkez-taşra ayrımın ve daha da önemlisi
“ayrımın derecesinin” ne uzmanlar, ne de başka kadrolar için
(merkez memuru/şefi-taşra memuru/şefi gibi) daha önce
bir örneği olmadığı da dikkat çeken bir husustur. Bu çerçevede 6745 sayılı Kanun’un 11 inci ve 77 nci maddeleri, 666 sayılı
K.H.K ile yapılmak istenen ayrımcılığa imkan veren düzenlemelerde bulunmuştur.
aa-) 6745 sayılı Kanun’un 77 nci maddesi ile 375 sayılı
K.H.K.’ya eklenen ek madde 10’un (c) bendi ve ekli III sayılı
cetvel aşağıdaki gibidir :
“Ek Madde 10 - …..
c)Merkez teşkilatlarında; Dışişleri Meslek Memuru ve Konsolosluk ve İhtisas Memurları, özel yarışma sınavı sonucunda
mesleğe yardımcı veya stajyer olarak alınıp belirli süreli yetiştirme döneminden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda müfettiş,
uzman, denetçi, kontrolör, aktüer ve stenograf unvanlı kadrolara
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(mevzuatı uyarınca söz konusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ve bunların yardımcı ve stajyerleri ile iç denetçilerden ekli
(III) sayılı Cetvelde yer alan unvanlı kadrolarda yer alanlardan,
aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta olanlara anılan Cetvellerde kadro unvanlarına karşılık gelen
gösterge rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu
bulunacak tutarlarda ücret ve tazminat verilir.”
III Sayılı Cetvel: (Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının
(c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat
Gösterge Cetveli)
Ücret
Göstergesi

Tazminat
Göstergesi

Kadro Derecesi 1 olanlar

46.450

25.560

Kadro Derecesi 2 olanlar

43.400

23.870

Kadro Derecesi 3 olanlar

40.850

22.475

Kadro Derecesi 4 olanlar

39.300

21.625

Kadro Derecesi 5 olanlar

37.950

21.000

Kadro Derecesi 6 olanlar

36.800

20.250

Kadro Derecesi 7 olanlar

35.550

19.550

Kadro Unvanı
Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş,
müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör
ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları ile uzman stenograf ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta
denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek
Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet
Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan
merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda
bulunanlardan;
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Görüleceği üzere söz konusu düzenleme ile basın ve enformasyon uzmanlarından istihdam uzmanlarına, havacılık ve
uzay teknolojileri uzmanlarından diyanet işleri uzmanlarına
(merkezde görev yapan uzmanlar 6745 sayılı Kanun ile sayma
yoluyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendine alınmış olup tamamı buradan tespit
edilebilir. III sayılı cetvelde de ücret düzenlemesi sadece merkez
unvanlarına münhasır kılınacak şekilde (ğ) bendi belirtilmiş, bununla yetinilmeyerek merkez ibaresi de eklenmiştir) kadar, kamuda görev yapan bütün uzmanlar, sadece merkez teşkilatında görev yapıyor olma şartı ile düzenleme kapsamına alınmış,
hatta aynı kadro ünvanında dahi merkezi uzman kadrosu
olan (Ör :mali hizmetler uzmanları) uzmanlıklar için de “merkez – taşra ayrımı” öngörülmüştür.
666 sayılı KHK’nın amacı doğrultusunda eşit işe eşit ücret
uygulamasından sapmanın en açık örneklerinden biriside
merkezi kadro olan Mali Hizmetler Uzmanlarıdır.
Şöyle ki:
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mevcut
mali yönetim sistemi değiştirilerek daha etkin bir yönetim ve kontrol sistemi oluşturulmuş ve kamu idarelerinin yönetim ve hesap
verme anlayışı çerçevesinde sorumlulukları artırılmıştır. Kanunun
5436 Sayılı Kanunun 7 inci maddesi ile değişik 60 ıncı maddesinde ise Mali Hizmetler Birimlerinin görevleri sayılmıştır.
Yine 5436 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin “Teşkilât kanunlarında, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı ve strateji geliştirme ve malî hizmetlere ilişkin
hizmetlerin yerine getirildiği Müdürlük birimlerine ilişkin dü-
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zenleme yapılıncaya kadar ikinci fıkrada belirtilen görevler ile
kanunlarla verilen diğer görevleri de yürütmek üzere;
a) Başbakanlık ve bakanlıklarda (Millî Savunma Bakanlığı
hariç) Strateji Geliştirme Başkanlığı kurulmuştur.
b) Ekli (1) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez
teşkilâtlarında Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, ekli (2) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin merkez teşkilâtlarında
ise Müdürlük kurulmuştur.
c) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.” Hükmü gereğince kurulan birimlerde görevlendirilmek üzere Mali Hizmetler Uzmanlığı
mesleği ihdas edilmiştir.
Mali hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma
usul ve esasları Maliye Bakanlığınca hazırlanan Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Mali hizmetler
uzmanları mesleğe özel yarışma sınavı sonucunda uzman yardımcısı olarak alınmakta ve yetiştirilme döneminin ardından
yapılan yeterlik sınavı ile tez hazırlığı sonucunda uzman olarak
atanmaktadırlar. Mali Hizmetler Uzmanları genel olarak; idarelerinin stratejik planları, performans programları, bütçe ve
yatırım programları ile faaliyet raporları süreçleri, iç kontrol
sisteminin kurulması, mali iş ve işlemlerde danışmanlık yapılması, ön mali kontrol görevlerini yürüterek oluşabilecek kamu
zararlarının önüne geçilmesi, taşınır ve taşınmaz mal yönetimi,
muhasebe hizmetlerinin yerine getirilmesi gibi faaliyetlerinin
yürütülmesinde görev almaktadırlar.
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Aynı sınav, şart ve usullerle alınan, aynı şartlarda göreve
başlayan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık ve bakanlıklar
ile bunların bağlı ve ilgili kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumlarında görev yapan mali hizmetler uzmanları ile üniversiteler
ve mahalli idarelerin merkez teşkilatına ait kadrolarda görev
yapan Mali Hizmetler Uzmanları kendi içerisinde eşitliğe
aykırı olarak ayrı bir ücret skalası belirlenmiştir. Kapsama
dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı
ve bunların yardımcısı kadrolarında bulunanlar III sayılı Cetvelde kendilerine özgü belirlenmiş ücret ve tazminat göstergesi
üzerinden, yüksek öğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde görevli mali hizmetler uzmanı ve bunların yardımcılarının
ise I sayılı Cetvelde belirlenen ek ödeme oranı üzerinden Kanun Hükmünde Kararnameye dahil edildikleri anlaşılmakta ve
aynı unvana sahip uzmanlıklar arasında bile ücret farklılıkları oluşturulmaktadır.
Defterdarlık uzmanları da gelir uzmanları gibi merkez teşkilatlarında görev yapmadıkları gerekçesiyle, böylesine geniş
ve kapsamlı bir düzenlemeden ayrı tutulmuşlardır.
Defterdarlık Uzmanlığı 659 sayılı KHK ile Milli Emlak ve
Muhasebe Denetmenliği kadrolarının emsali Vergi Denetmenlerine nazaran mağdur edilmesine sebep olan ve tek bir unvanda birleştirilmesiyle ihdas edilen bir kadrodur. Milli Emlak ve
Muhasebe Denetmenleri 659 KHK ile sebep olunan mağduriyetler TBMM Dilekçe Komisyonuna taşımıştır. Komisyon
Genel Kurulunun 04/07/2013 tarih ve 15 no.lu Kararının özet
bilgileri aşağıdaki gibi olup söz konusu karara aşağıdaki internet adresinden erişilebilir.
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(https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d24/gkcetvel15.pdf )
Komisyonumuza gelen dilekçelerde bahsedilen konular özetle
şu şekildedir:
Milli Emlak Denetmenlerinin görev, yetki, çalışma usul esasları ve unvanları 659 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir.
659 sayılı KHK ile, aynı işi yapanların aynı iş yapan birimlerle birleştirilmesi gerekirken, yani Milli Emlak Denetmenlerinin
birebir aynı iş, görev yaptıkları Milli Emlak Kontrolörleri ile birleştirilmeleri veya aynı unvanda görev yapmalarının sağlanması
gerekirken; aynı işi yapmadığı, göreve alınmaları vb. işlemleri
ayrı prosedürlere tabi İl/İlçe Uzmanları ile ‘Defterdarlık Uzmanı’
unvanı altında birleştirilmişlerdir.
Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin her bakımdan
eşiti ve emsali olan Vergi Denetmenleri 646 sayılı KHK ile Bakanlık Merkez Denetim Elemanları (Maliye Müfettişleri, Hesap
Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri) ile ‘Vergi Müfettişi’ unvanı
altında birleştirilirken, Milli Emlak Denetmenleri ise, aynı Genel Müdürlükte aynı işi yaptıkları Milli Emlak Kontrolörleri ile
birleştirilmeyip, farklı görev, yetki, sorumluluk ve hiyerarşik bağı
olan İl/İlçe Uzmanları ile Defterdarlık Uzmanı unvanı altında
birleştirilmişlerdir.
Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yaptığı sınavlara Milli
Emlak Denetmenleri ile beraber giren, idarenin takdiri ile ayrıştırılan, özlük hakları anlamında büyük oranda eşit olan Devlet Malları Uzmanları ‘Maliye Uzmanı’ yapılarak statü ve özlük
haklarında önemli oranda artış yapılmıştır.
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Komisyonumuzca elde edilen sonuçlar, yapılan tespitler ve
konuyla ilgili değerlendirmeler şu şekildedir:
• Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin; özlük hakları,
görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından büyük oranda eşit
konumda olduğu Vergi Denetmenleri, 646 sayılı KHK ile Maliye
Müfettişleri, Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri birleştirilerek “Vergi Müfettişi” unvanı altında farklı bir statüye kavuşturulmuşlardır. Bu düzenlemeden sonra Vergi denetmenleri, özlük hakları, görev, yetki, sorumluluk ve statü bakımından,
emsalleri olan Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinden çok
daha ileri bir noktaya taşınırken, Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin söz konusu haklarında herhangi bir iyileştirilme
yapılmamıştır.
• Milli Emlak Denetmenleri ile benzer iş ve görev yapan Milli Emlak Kontrolörleri, “Maliye Uzmanı” kadrolarına atanarak
görev, yetki, sorumluluk ve özlük hakları bakımından daha iyi
bir noktaya taşınmıştır. Ancak Vergi Denetmenlerinin, vergi işi
ile ilgilenen diğer birimlerle birleştirilerek standardizasyon sağlanması örneğinde olduğu gibi, Milli Emlak Denetmenlerinin de
Milli Emlak Kontrolörleri ile birleştirilmeleri veya aynı unvan
altında görev yapmalarının sağlanması ya da Milli Emlak Denetmenlerinin de “Maliye Uzmanı” kadrolarına atanmalarının
sağlanmasının söz konusu mağduriyetleri bir ölçüde giderebileceği düşünülmektedir.
• Milli Emlak Denetmenlerinin, 659 sayılı KHK ile, yaptıkları
iş ve görevleri benzer olmayan, işe alınmaları ve göreve başlama
süreçleri birbirinden farklı olan uzmanlarla birleştirilmelerinin
ölçülü bir yaklaşım olmadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan,
Defterdarlık Uzmanı kadrosuna atanan Milli Emlak Denetmenlerinden, “denetim”le görevlendirilenler için rotasyon uygula-
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ması devam ederken, aynı unvana sahip olan diğer Defterdarlık
uzmanları için rotasyonun olmamasının aynı unvan altındaki
personel arasında ayrı bir sorun olarak ortaya çıkma durumu
vardır. Aynı unvanı taşıyan Defterdarlık Uzmanlarının bir kısmı
denetim yetkisine haiz iken diğerlerinin bu yetkiye sahip olmamasının iş barışını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.
• Milli Emlak Genel Müdürlüğünün yaptığı sınava girip başarılı olduktan sonra, İdarenin takdiri ile Milli Emlak Denetmeni
ya da Devlet Malları Uzmanı kadrolarına atanan personelden;
Devlet Malları Uzmanları 659 sayılı KHK ile “Maliye Uzmanı”
kadrolarına atanmıştır. Bu düzenlemeden sonra Devlet Malları
Uzmanları ile Milli Emlak Denetmenleri arasında özlük hakları
bakımından, Milli Emlak Denetmenlerinin aleyhinde önemli bir
fark oluştuğu görülmektedir.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
659 sayılı KHK ile yapılan düzenlemelerden sonra; görev, yetki sorumluluk ve özlük hakları bakımından emsallerine nazaran
daha geride kaldıkları için mağdur olduklarını ifade eden Maliye
Bakanlığına bağlı Milli Emlak Denetmenleri, Muhasebe Denetmenleri vb. çok sayıda meslek mensubunun şikâyet ve talepleri
ile Komisyonumuzun bu süreçte yaptığı çalışmalar, tespitler ve
elde ettiği sonuçlar neticesinde;
Başbakanlık ve Maliye Bakanlığından;
Raporda ifade edilen mağduriyetlerin giderilebilmesi için İçtüzüğün 116 ve 117’nci maddeleri doğrultusunda gerekli yasal
düzenlemelerle ilgili çalışmaların yapılmasının
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İstenmesine,
Dilekçe Komisyonu Başkanlığının, Rapora/Karara konu edilen tespit, sonuç, kanaat ve değerlendirmelere ilişkin yapılacak
düzenleme ve uygulamaların takipçisi olmasına 3071 sayılı Kanun ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince, itiraz
yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Dilekçe komisyonu bu kararıyla açık bir eşitsizliğin, adaletsizliğin tespitini yapmış bulunmaktadır.
bb) 6745 sayılı Türkiye Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun” 11 inci maddesi
şöyledir:
MADDE 11- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununa ekli (IV) sayılı
Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının
(b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren
fakülte veya yüksekokulları bitirmiş ve birinci
dereceli kadroya atanmış olmak kaydıyla, 152
nci maddenin “II- Tazminatlar” kısmının “AÖzel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait
uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar 2.000
Görüldüğü üzere kamuda görev yapan uzmanların tamamı 657 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinin maksimum
2200 ek gösterge sağlayan (h) bendinden, 3600 ek gösterge sağlayan (g) bendi kapsamına alınmış olup, sadece gelir uzmanla-
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rı, defterdarlık uzmanları, mali hizmetler uzmanları gibi az
sayıda kariyer uzman kadrosu dışarıda tutularak (h) bendinde
bırakılmıştır. Ayrımcılık o kadar belirgindir ki, K.H.K.’nın bu
bölümüne sözde bir kriter olan “merkez” ibaresi konmaya dahi
tenezzül edilmemiştir.
Kısacası yukarıda belirtilen 3 adet düzenleme ile, herhangi
bir dayanağı ve haklı gerekçesi bulunmayan merkez-taşra farkı arasında uçurum yaratılmıştır. Aşağıda bu farka neden olan
hükümlerin Anayasa hükümleri karşısındaki durumu analiz
edilmeye çalışılacaktır.
b) 6745 sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri ve Ortaya Çıkardığı
Sonuçların Anayasa’nın 2., 10. ve 123. Maddeleri Bakımından
Değerlendirilmesi:
aa-Anayasa’nın 10 uncu Maddesi Yönünden Değerlendirme :
Bilindiği üzere, Anayasa’nın 10 uncu maddesi;
“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç,
din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun
önünde eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla
yükümlüdür. (Ek cümle: 12/9/2010-5982/1 md.) Bu maksatla
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler
için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz.
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Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”
hükmü amirdir.
Anayasa Mahkemesi’nin istikrar kazanmış içtihatlarına
göre, eşitlik ilkesi ile, aynı hukuksal durumda olanlar için farklı
kurallar öngörülmesi yasaklanmıştır. Eşitlik ilkesi eylemsel değil hukuksal eşitliği ifade eder. Aynı durumda olanlar için farklı düzenleme, eşitliğe aykırılık oluşturur. Aşağıda bu husustaki
Anayasa Mahkemesi kararlarından örnekler verilmiştir:
“…Anayasa’nın 10. maddesinde öngörülen “yasa önünde eşitlik ilkesi”, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur.
Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik
ilkesinin amacı, aynı hukuksal durumda bulunan kişilerin aynı
işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve yasalarla kişiler arasında
ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır…
(07.07.2011, E:2010/99 – K:2011/117).”
“….Bu ilke ile eylemli değil, hukuksal eşitlik öngörülmüştür.
Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunanlar kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle,
aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar
uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı
tutulacağı anlamına gelmez. Durumlarındaki özellikler, kimi
kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları
gerektirebilir….(17.03.2011, E:2010/106, K:2011/55)
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“…Anayasa’nın 10. maddesinde, “herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve
idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar” denilmektedir. Bu
mutlak yasak, birbiriyle aynı durumda olanlara ayrı kuralların
uygulanmasını ve ayrıcalıklı kişi ve toplulukların yaratılmasını
engellemektedir. Aynı durumda olanlar için farklı düzenleme,
eşitliğe aykırılık oluşturur. Anayasa’nın amaçladığı eşitlik, eylemli değil hukuksal eşitliktir. Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı
hukuksal durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın
öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmaz. Başka bir anlatımla,
kişisel nitelikleri ve durumları özdeş olanlar arasında, yasalara konulan kurallarla değişik uygulamalar yapılamaz. Durum
ve hukuki statüdeki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar
için değişik kuralları ve değişik uygulamaları gerekli kılabilir…
(26.11.2002, E:2000/44 – K:2002:192)”
“…Bu nedenle, adli veya askeri yargı hâkim ve savcıları ile
idari yargı hâkim ve savcıları, yasalar önünde aynı hukuksal
konumunda bulunduklarından, noterlik stajından muaf tutulacaklar arasında hukuk fakültesi mezunu idari yargı hâkim ve
savcılarının sayılmaması Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırıdır.
Kuralın iptali gerekir… (11.12.2002, E:2001/252 – K:2002/102)”
“…Yasa önünde eşitlik ilkesi hukuksal durumları benzer
olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile, yasa önünde eşitlik, yani
hukuksal eşitlik öngörülmektedir. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı
durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve
ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa
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karşısında eşitliğin çiğnenmesi yasaklanmıştır. Durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabilir. Özelliklere, ayrılıklara dayandığı
için haklı olan nedenler, ayrı düzenlemeyi eşitlik ilkesine aykırı
değil, geçerli kılar… (07.02.1995, E:1994/75, K:1995/4)”
Görüldüğü üzere, Anayasa Mahkemesi kararlarına göre,
aynı durumda olanlara aynı kurallar uygulanacak, farklı kuralların durumlardaki farklılığa ve “haklı nedenlere” dayanması
gerekecektir.
Aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanması gerekliliği, yapılan düzenlemenin kapsamı bağlamında da ele alınmalıdır. Elbette ki, kamuda görev yapan bütün uzmanların
mutlak olarak aynı özlük haklarına sahip olmaları kesin olarak
zorunlu değildir. Görev yapılan kurum ve alanlara göre, görev
risk ve sorumluluklarına göre farklı özlük düzenlemeleri olabilecektir. Ancak yapılan düzenleme bütün uzman unvanlarını
kapsıyor, sadece kadroları taşra teşkilatına ait olanlar (defterdarlık uzmanları ve gelir uzmanları), sadece bu gerekçe ile
dışarıda bırakılıyorsa, bunun eşitlik ve haklı nedenle bağdaşır
tarafı yoktur. Zira yapılan düzenleme ne görev tanımı, ne görev
kapsamı, ne de görev yapılan idare ve mevzuat alanlarında bir
ayrım gözetmemiştir.
Eşitliğin, “düzenlemenin kapsamı” bakımından değerlendirilmesine varsayımsal bir örnek verecek olursak, kamu personelinin tamamı için yapılacak bir maaş artışından, örneğin
sadece Milli Eğitim Bakanlığı personeli hariç tutulursa, hariç
tutulan personelin farklı bir kurumda görev yaptığından bahisle yada bir bakanlığın merkez kadrosunda görevli bir memur
yada şef ile taşra biriminde görev yapan memur yada şefin ücretlerinin farklılaştırılması ile eşitlik ilkesinin sağlandığından
bahsedilebilir mi?
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Bahsettiğimiz merkez – taşra ayrımının ne kadar yapay ve
haksız olduğu, Gelir İdaresi Başkanlığında mevcut gelir uzmanlığı ve devlet gelir uzmanlığı unvanları incelendiğinde
daha iyi anlaşılacaktır. Yukarıda belirtilen düzenlemelere göre
devlet gelir uzmanları 666 sayılı KHK’nin ilgili hükümlerinden
yararlanmakta, gelir uzmanları ise yararlanamamaktadırlar.
Kadroların düzenlendiği 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 29 uncu maddesinin ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir :
“…Devlet gelir uzmanları, vergi istihbarat uzmanları ve gelir uzmanları; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri
ve mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve
istatistik lisans bölümlerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonucuna göre mesleğe Devlet gelir uzman yardımcısı, vergi istihbarat uzman yardımcısı ve gelir uzman yardımcısı olarak alınırlar. Bunlar en az üç yıl çalışmak
ve olumlu sicil almak kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. (5838 sayılı kanunun 32 inci maddesiyle değişen
ibare)Yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar durumlarına
uygun devlet gelir uzmanlığı, gelir uzmanlığı veya vergi istihbarat uzmanlığına, başarılı olamayanlar ise derecelerine uygun
memur kadrosuna atanırlar.(***) Bunların mesleğe alınmaları
ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir….”
Unvanlar için çıkarılan yönetmelikler de, birkaç küçük detay
hariç neredeyse birbirinin kopyası durumundadır. 26.12.2009
tarih ve 27444 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gelir İdaresi
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği ile 25.12.1994 22152
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığı Gelirler
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Genel Müdürlüğü (sonradan Gelir İdaresi Başkanlığına dönüşmüştür) Devlet Gelir Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atanma
Yönetmeliğinde belirtilen görev tanımları, hatta mesleğe giriş
sınavındaki sınav konuları bile birbirinin aynısıdır.
İki unvanın tek farkı, uygulamada devlet gelir uzmanlığının merkez teşkilatında, gelir uzmanlığının taşra teşkilatında
görevlendirilmesidir. Elbette ki kadro cetvellerinde yapılacak
değişiklik ile bu husus değiştirilebilir. Unvanların ihdasında
merkez taşra ayrımı yoktur. Hatta 2003, 2004 ve 2006 senesine
kadar yapılan sınavlarda gelir uzmanlığı ve devlet gelir uzmanlığı sınavı tek sınavla yapılmış olup, sadece mülakat aşamasında talepler de değerlendirilerek dağıtım yapılmıştır. Puanların
düşük/yüksek olmasına bile bakılmamıştır. Gelir Uzmanlarının konu ile ilgili haklılığı TBMM Dilekçe Komisyonuna yapmış oldukları başvuru sonucu komisyonun 07/11/2013 tarih ve
22 nolu Genel Kurul Kararı ile sabittir. Söz konusu başvuruya
ve karara aşağıdaki internet adresinde ulaşılabilir. Özeti aşağıda açıklanmıştır.
(https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/dilekce/belge/kararlar/d24/gkcetvel22.pdf )
Komisyonumuza gelen dilekçelerde bahsedilen konular özetle
şu şekildedir.
2003 ve 2004 yıllarında “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı,
Gelir Uzman Yardımcılığı ve Vergi Denetmen Yardımcılığı Giriş
Sınavı” şeklinde üç unvan için 2006 yılında ise “Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı” şeklinde iki unvan için ortak sınav yapıldığı,
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-Sınav giriş ilanlarında, sınava katılma şartları ve sınav konularının “üç unvan” için aynı olduğu,”üç unvan” için de başarı
kriteri olarak yazılı ve sözlü notu ortalamasının 70 olması dışında bir şart belirlenmediği,
-Yazılı sınav esasında adaylardan unvan tercih formu doldurmaları istendiği, ancak idarenin “giriş sınavının yazılı bölümü yapılırken adaylardan doldurmaları istenilen unvan tercih
formunun sınavla ilgili olmayıp anket mahiyetinde bir belge olması” nedeniyle özlük dosyasına koymadığı,
-Yazılı sınavları kazanan adayların ad ve soyadlarının alfabetik sıraya göre listelenerek ilan edildiği, yazılı sınav notlarının
açıklanmadığı,
-Ortak sınavlar sonucunda gelir uzman yardımcılığına atanan adayların objektif kriterlere göre atandıklarını düşünerek
sınav sonuçlarıyla ilgili herhangi bir şüpheye düşmedikleri ve
Devlete güven duygusu çerçevesinde sınavlara herhangi bir itirazda bulunmadıkları,
-Bahsi geçen mesleğe giriş sınavları neticesinde gerçekleştirilen atamaların sınav giriş notu, başarı sırası veya tercihler gibi
objektif kriterler gözetilmeden tamamen sınav komisyonunu
takdirine göre yapıldığı,
-İdarenin, eşitlik, objektiflik ve belirlilik ilkelerine aykırı, takdir yetkisini sebep ve maksat yönünden keyfi kullanarak her üç
unvana atadığı kişiler arasında nitelik bakımından fark bulunmadığı,
Dilekçe komisyonuna başvuran Gelir Uzmanlarından sınav
sonucunun yazılı 90, sözlü 80 olmak üzere ortalamasının 85 olduğu ve ilk tercihinin Vergi Denetmen Yardımcısı olduğu ancak
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son tercihi olan Gelir uzman Yardımcılığına atandığı, bunu yanında 71.5 puanla Vergi Denetmen Yardımcılığına atananların
olduğunu,
Komisyon toplantısına katılan Maliye Bakanlığı temsilcisinin
ortak sınav yapılmasının bir hata olduğunu kabul ettiği, hususları tespit edilmiştir.
Komisyon kararı;
“Bilirkişi raporunda belirtilen “İdarenin yapabileceği” hususlar mümkün değil ise İçtüzüğün 116’ncı maddesi doğrultusunda
gerekli çalışmaların yapılarak konunun yasal düzenleme konusu
yapılmasının istenmesine,
Karara konu edilen tespit, sonuç, kanaat ve değerlendirmelere
ilişkin yapılacak düzenleme ve uygulamaların takipçisi olunmasına karar vermiş bulunmaktadır.”
ile Gelir Uzmanlarını haklı bulmuştur.
Kaldı ki, Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında fiilen görev yapan personel içerisinde, geçici görevle çalışan gelir uzmanı sayısı, merkezde asli görevde çalışan devlet gelir
uzmanı sayısından çok daha fazladır. Öyle ki Gelir İdaresi
Başkanlığının merkez birimlerinde yıllardır geçici görevli
olarak çalıştırılan ve görev yapan Gelir uzmanları kendi görev alanlarına ilişkin araştırma, inceleme yapma, ülke geneline
yönelik hizmet politikası üretme, planlama, taşra birimleri ile
uygulama birliğini ve koordinasyonu sağlama görevlerini de
fiili olarak ifa etmektedirler. Vergi politikalarının daha etkin
ve verimli uygulanmasına katkısı en çok olan Gelir İdaresinin
en popüler birimlerini Gelir Uzmanları yönetmekte ve Gelir Uzmanlarına tabi olarak çok sayıda Devlet Gelir Uzmanı ve
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yardımcısı görev yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse E-Tebligat, E-Defter, E-Haciz, Tek vergi dairesine geçiş ve otomasyon
sistemi kurulumu, Vergi Başkanlıkları ve Vergi Daireleri işlem
yönergelerinin hazırlanması, mükelleflere özelge verilmesi
v.s gibi. 10/01/2017 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığının http://
www.gib.gov.tr/kurumsal/kariyer-ve-insan-kaynaklari/dolu/
bos-kadro-durumu internet sitesinden alınan ve aşağıda daire
grafiğinde gösterilen şemadan anlaşılacağı üzere Gelir İdaresi
Başkanlığının merkezi birimine ait toplam kadronun % 31’ile
Başkanlığın çok büyük bir alt yapı ve teşkilat gerektiren ve hemen hemen hergün değişen çok geniş bir vergi mevzuat çerçevesinde Türkiye çapında milyonlarca vergi mükellefine hizmet vermesi mümkün değildir. Merkez birimin % 69 boş olan
kısmı aslında yıllardır geçici görevli olarak Başkanlık merkez
birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları tarafından doldurulmaktadır. % 69 luk boş dilimin 1635 kişiye isabet ettiği anlaşılmaktadır. Aslında bu daire şemasından şu sonuç çıkmaktadır. Gelir Uzmanları Gelir İdaresi Başkanlığının esas yükünü
çeken lokomotifi konumundadır.
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Bahsedilen hususlar ve bünyesinde çalışan kaç adet gelir
uzmanı ve gelir uzman yardımcısının geçici görevle merkezde çalıştığı Gelir İdaresi Başkanlığından sorulabilir, görevlendirmelerle ilgili bilgiler temin edilebilir. Öte yandan merkez
teşkilatında bulunan VİMER’de (Vergi İletişim Merkezi) çalışan personelin tamamı gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcısıdır. Zira bahsedildiği üzere mesleğe alınmada olduğu gibi
görevlerde ve tabii olduğu tüm vergi ve diğer mevzuat arasında hiç bir fark bulunmamaktadır. Hatta Gelir Uzmanlarının hazine zararlarını tazmin yükümlülüğü bulunduğu için
fazlası vardır. Geçici görevli olarak yıllardır fiilen merkezde
görev yaptığı halde, 666 sayılı K.H.K’nın ilgili maddelerine
göre kadrosu taşrada olduğu gerekçesiyle dahil edilmeyen gelir uzmanlarının varlığı son derece trajikomik bir durumdur.
Ayrıca Gelir Uzmanlarının inceleme yetkisi olmamasına rağmen Vergi Dairesi Müdürü adına aynı zamanda bağımsız bir
inceleme elemanı olan Yeminli Mali Müşavirlerce düzenlenen
milyon TL’lik KDV, Gelir/ Kurumlar gibi iade raporlarını mevzuata uygunluğunu denetlemekte ve iade işlemlerini yapmakta. Binlerce iade raporlarını Vergi Dairesi Müdürünün başka
hiç bir işlem yapmadığını varsaymış bile tek tek inceleme ve
kontrol etme zamanı teknik olarak mümkün değildir. Bu işlemler işinde uzman yetişmiş personel olan Gelir Uzmanlarınca yapılmaktadır. Hatta Vergi Denetim Kurulunun görev alanına giren ve vergi kanunları açısından incelenmesi gereken bazı
dosyaların iş yoğunluğu gibi gerekçeler gösterilerek vergi dairesine gönderildiği ve bu incelemelerde Gelir Uzmanlarınca
sonlandırılmaktadır.
Yukarıda izah edilen husus, hukuki durumları özdeş olan
iki unvan için ne derece farklı düzenlemeler öngörüldüğüne
ve yapılan düzenlemenin eşitlik ilkesini ne derece ihlal ettiğine
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örnek olarak verilmiştir. Yoksa bütün uzmanlık ünvanlarının
durumu eşit değildir. Başka bir anlatımla, gelir uzmanlığı ve
devlet gelir uzmanlığı ünvanları özdeş olmasa idi dahi, 666
sayılı KHK’ya diğer bütün uzmanların dahil edilmiş olması,
sadece taşra teşkilatında görev yapan uzmanların kapsam dışı
bırakılmasını eşitlik ilkesine aykırı kılar.
Bunun yanında, 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 646 sayılı K.H.K.’nin geçici 13.maddesinde
yer alan “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde çalışmakta
olup Devlet Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı kadrolarında bulunanlardan talep edenler, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş
ve yeterlik sınavıyla bulundukları kadrolara atanmış olmaları
kaydıyla, kadro ve ihtiyaç durumuna göre 31.12.2011 tarihine
kadar Devlet Gelir Politikaları Uzmanı olarak atanabilirler.”
hükmüne istinaden Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde
geçici görevle çalışan gelir uzmanları “devlet gelir politikaları uzmanı” olarak atanmış, daha sonra devlet gelir politikaları
uzmanları da maliye uzmanı adı altında 666 sayılı K.H.K.’nin
yukarıda belirtilen hükümleri kapsamına dahil edilmiştir. Başka bir anlatımla Gelir Politikaları Genel Müdürlüğünde geçici görevle çalışan gelir uzmanları, ünvanları değiştirilerek ve
kadroları merkeze alınarak 666 sayılı K.H.K. kapsamına dahil
edildiği halde, diğer gelir uzmanları kadroları taşrada olduğu
gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştır. Aynı unvan altında çalışan uzmanlar için öngörülen bu farklı uygulama bile tek başına
666 sayılı K.H.K.’nın temelini oluşturan merkez – taşra ayrımının ne kadar haksız ve dayanaktan yoksun olduğunu göstermektedir. Ayrıca 646 sayılı K.H.K.’da devlet gelir uzmanları
ve gelir uzmanlarının aynı statüde değerlendirilmesi de dikkat
çekici başka bir husustur.
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Öte yandan 646 Sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının
Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname ile Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler Kontrolörü ve Vergi Denetmeni kadroları “Vergi Müfettişi” kadrosu
altında birleştirilmişlerdir. Bu kadrolardan Vergi Denetmeni
taşra kadrosu olup fiili olarak da taşrada görev yapmakta iken
söz konusu KHK ile merkezi bir kadro olan Vergi Müfettişliğine dönüşmesine rağmen halen daha fiili olarak Vergi Denetim
Kurulunun İllerde bulunan taşra birimi olan Grup Başkanlıkları (Antalya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıkları gibi) birimlerinde görev yapmaktadırlar. Bahsi geçen
KHK ile Vergi Denetmenlerinin hizmetine tahsisli mevcut taşınır ve taşınmaz varlıklar hiçbir işleme gerek kalmadan oluşturulan Vergi Denetim Kurulunun taşra birimlerindeki Grup
Başkanlıklarına aktarılmış bulunmaktadır. Aslında Vergi Denetmenliğinden Vergi Müfettişliğine geçişte görev yapılan işi
ve mekanı değerlendirdiğimizde hiçbir değişikliğin olmadığı,
değişen ise unvan birleşmesinden dolayı sadece özlük haklarındaki ek gösterge artışıdır.
Maliye Bakanlığı bünyesindeki görev yapan ve statüleri
çok farklı ve daha iyi durumda olan ve esas mağdur edildiğini düşündüğümüz Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı, Gelirler
Kontrolörleri Vergi Denetmenleri, Vergi Müfettişliği unvanı
altında toplanarak denetim birimlerinin birleştirilmesi sonucu bu unvanlar arasında merkez/taşra denetim elamanı ayrımı
yapılmamış; ancak aynı birimde, aynı masada, aynı işi yapan
Devlet Gelir Uzmanları ile Gelir Uzmanları arasında merkez/
taşra uzmanı ayrımına gidilmiş ve ücretleri farklılaştırılmıştır.
Diğer kriterler aynı iken, sadece görev yapılan birimin (dava
konusu olayda merkez – taşra ayrımının) özlük haklarını de-
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ğiştirmesinin eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği, Anayasa
Mahkemesi’nin güncel bir kararında tekrar vurgulanmıştır.
Kararın ilgili bölümleri aşağıdaki gibidir :
“…Dosyanın incelenmesinden, kadrosu Maliye Bakanlığı’na
ait olmayan ancak görev yaptığı döner sermaye saymanlığına
Maliye Bakanlığı oluru ile atanan ve izin, sicil, terfi gibi özlük
işlemleri adı geçen Bakanlıkça yapılan, 213 sayılı Yasanın ek 13.
maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline yapılan ek ödemeden yararlandırılmakta olan davacının 213 sayılı Yasanın ek
13. maddesinde 5234 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik üzerine
yeniden düzenlenen ve 2.11.2004 tarihli Maliye Bakanlığı oluru ile yürürlüğe konulan Maliye Bakanlığı Personeline Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslardaki hükümler sonucu
kadrosunun Maliye Bakanlığında olmaması nedeniyle söz
konusu ek ödemeden 15.1.2005 tarihinden itibaren yararlandırılmayacağının bildirilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı
anlaşılmaktadır.
Kadrosu Maliye Bakanlığında bulunmayan ve 213 sayılı
Yasanın değişiklikten önceki ek 13. maddesi hükmü uyarınca
Maliye Bakanlığı Personeline ödenmekte olan ek ödemenin yararlandırılan döner sermaye saymanları 5234 sayılı Yasa ile
ek ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır.
Anayasanın 10. maddesinde; herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet,
siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Eşitlik ilkesi ile birbirleriyle aynı durumda olanlara aynı
kuralların uygulanmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu
itibarla aynı hukuksal durumda olanlar için yapılan farklı
düzenlemeler Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaktadır.
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178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. maddesinin (a) bendinde, genel bütçeli daireler nezdindeki merkez saymanlıkları,
askeri ve mülki tüm nakit saymanlıkları, genel ve katma bütçeli
kurum saymanlıkları, kadroları Bakanlıkta olan döner sermaye
ve fon saymanlıklarının Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı
olduğu belirtilmiştir.
Bu durumda, kadroları kendi kurumlarında bulunmakla birlikte döner sermaye saymanlığına Maliye Bakanlığınca atanan
ve sicil, terfi izin gibi özlük işleri aynı Bakanlıkça yapılan, her
mali yıl ya da hesap dönemi sonunda Sayıştay’a hesap veren ve
kusursuz sorumluluk esasına göre sorumlu olan kadrosu Maliye Bakanlığında bulunan döner sermaye saymanları gibi aynı
unvan, görev, yetki ve sorumluluklara sahip olan döner sermaye
saymanlarının 213 sayılı Yasanın ek 13. maddesinin 4. fıkrasının
(a) bendinde 5234 sayılı Yasanın 5. maddesi ile yapılan değişiklikle sadece kadro ölçütünden hareketle aynı yerde görev yapan
kadrosu Maliye Bakanlığında olan döner sermaye saymanlarına
yapılan ek ödemeden yararlandırılmamalarının Anayasanın 10.
maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. (20.03.2008, E:2006/109 – K:2008/82)”
Görüldüğü üzere, görev tanımı, mesleğe giriş, sorumluluk, mesleki risk vb. hususlar göz önüne alınmaksızın kamuda çalışan bütün uzmanları kapsayıcı çok genel bir düzenleme yapılmış, maaş + tazminat, ek gösterge ve makam tazminatı
yönünden haklar sağlanmış, ancak kadroları taşra teşkilatında
olan gelir uzmanları ve defterdarlık uzmanları (geçici görevle
merkezde çalışanlar dahil) sadece taşra teşkilatında bulunmaları nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır. Yapılan düzenlemede eşitlik ilkesinin ihlali çok ağır, açık ve nettir.
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bb-Anayasa’nın 2. maddesi Yönünden Değerlendirme:
Bilindiği üzere, Anayasa’nın 2. maddesinde;
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma
ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan,
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü yer almaktadır.
Maddede yer verilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri
koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk düzeni kurup
bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı
sayan, yargı denetimine açık olan devlet olarak tanımlanmaktadır. Hukuki güvenlik ilkesi de hukuk devletinin vazgeçilmez
unsurları arasındadır. Aşağıda konuyla ilgili Anayasa Mahkemesi kararı örnek verilmiştir:
“…Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem
ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına dayanan, bu hak
ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adil bir hukuk
düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa’ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlettir…. Diğer
taraftan hukuk devleti ilkesinin önkoşullarından biri olan hukuk
güvenliği ile kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Hukuk güvenliği ilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete
güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bu
güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar….. İtiraz konusu kuralla (A) grubu polis amiri olarak
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atanmak için gerekli olan her iki şartı taşıyan kişilerin kazanılmış haklarının korunması amaçlanmakta iken, (A) grubu polis
amiri olmak için gerekli koşullardan birini tamamlayıp diğerini yerine getirme sürecine giren ve mevcut yasal düzenlemeye güvenerek haklı bir beklenti içerisinde bulunanların (A)
grubu polis amiri olma beklentilerinin engellendiği görülmektedir. Nitekim İtiraz konusu kuralın ilk halinde yer alan ve komiser yardımcılığı kursunu bitirmemiş olanları etkileyen kısmı
da Anayasa Mahkemesinin anılan kararıyla hukuk güvenliği
ilkesinden bahisle iptal edilmiştir. 4638 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği tarihte komiser yardımcılığı kursunu bitirerek dört
yıllık yüksek öğretime devam eden kişilerin de hukuk güvenliği
ilkesinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu durumda, komiser yardımcılığı kursunu tamamlayarak yüksek öğrenime devam etmekte iken çıkarılan 4638 sayılı Yasa ile Emniyet Teşkilatı
Kanunu’na eklenen geçici 20. maddede, bu Yasa’nın yürürlüğe
girdiği tarihten önce dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından
mezun olarak komiser yardımcılığı kursunu bitirenlerin (A) grubunda değerlendirileceği yolundaki düzenlemenin kapsamına
anılan Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihte yüksek öğrenime devam edenlerin alınmamış olması, hukuk güvenliği ilkesine aykırılık oluşturmaktadır. Açıklanan nedenle, kural Anayasa’nın 2.
maddesine aykırıdır. İptali gerekir….(17.03.2011, E:2010/106,
K:2011/55)”
Yukarıda belirtilen ve iptali gerektiği düşünülen maddelerle, merkez – taşra arasında nisbi bir farklılaştırma değil,
2200 ek göstergeden 3600 ek gösterge verilmesine, aynı olan
maaşlar arasında 2.000,00-TL’den fazla bir fark yaratılmasına,
ayrıca makam tazminatı uygulamasına yönelik çok derin bir
ayrım öngörülmektedir. Oysa ki, muhtelif bakanlıklar ve kamu
kurumları nezdinde ihdas edilmiş uzmanlık mesleklerinde
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merkez – taşra arasında böylesine bir uçurum yaratılmasının,
o mesleklere merkez taşra ayrımı gözetmeksizin başvuran ve
mesleğe girenler bakımından güven duygusunu ve hukuki güvenlik ilkesini ihlal ettiği açıkça görülmektedir.
Bu nedenle yukarıda değinilen Yasa kuralları Anayasa’nın 2
nci maddesine de aykırıdır.
cc- Anayasa’nın 123. maddesi Yönünden Değerlendirme:
Bilindiği üzere Anayasa’nın 123 üncü Maddesinde; “İdare,
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir…”
hükmü yer almaktadır.
İdarenin bütünlüğü ilkesine göre, Devlet örgütü yapısı ve işlevi ile bir bütündür. Bakanlık ve bağlı kurumların merkez ve
taşra teşkilatları, Devlet Tüzel Kişiliği altında yer almaktadır.
Merkez ve taşra ayrımı bir “nitelik” ve “görev” ayrımı değil, görevin ifa edildiği yer bakımından yapılan bir ayrımdır. Sadece
personelin görev yaptığı idari birimleri belirtmektedir. Devlet
işlevi ve hizmeti bakımından bir bütün olduğundan, “taşra görevi” diye farklı bir görev, “taşra teşkilatı” diye ayrı bir idare bulunmamaktadır. Bu nedenle Yasa Koyucu’nun ayırıcı bir kriter
olarak “taşra teşkilatında görev yapan kamu görevlileri”nden
bahsetmesi, örneğin “Zonguldak’ta doğmuş olan kamu görevlileri”nden bahsetmesi ile aynı derecede haklılık içerecektir. Bu
nedenle sadece “merkez – taşra” kriterinden yola çıkılarak yapılan ve adeta farklı bir sınıf yaratan ayrım, idarenin bütünlüğü
ilkesine de aykırı olacaktır.
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Sonuç Olarak:
07/09/2016 tarihli ve 6745 sayılı Türkiye Yatırımların Proje bazında Desteklenmesi İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
77.maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “Merkez Teşkilatlarında;” ve aynı fıkranın devamındaki cetvelde yer alan “….nün
(ğ) bendi…..” ve “merkez teşkilatına ait” ibarelerinin Anayasanın 2., 10. ve 123 üncü maddelerine, aykırı olduğunu düşünmekteyiz.
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