Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 7)
BÜTÇE VE MALI KONTROL GENEL MÜDÜRLÜGÜ KAMU YÖNETIMI
BÜMKO : 117001.402/ 16220
KONU : Kadrolar hk.
Kurumlara 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu gereğince tahsis edilmiş bulunan kadrolardan
1972 Bütçe yılında herhangi bir surette boşalıp da, isin mahiyeti icabi, kullanılması lüzumlu olanlar
hakkında Devlet Personel Heyetinin 27.3.1972 gün ve 1972/298 sayılı söz konusu dairenin
28.3.1972 gün ve K-1-54/934 sayılı yazılarıyla Bakanlığımıza intikal etmiş bulunmaktadır.
Devlet Personel Heyetinin ilgili kararında aynen; «Kurumlara 1322 sayılı Genel Kadro
Kanunu gereğince tahsis edilmiş bulunan kadrolardan 1972 Bütçe yılında herhangi bir süratle
boşalacaklardan;
l. 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi hükümleri uyarınca alınan,
13.11.1971 gün ve 7/3434 sayılı kararnamede bu kararnameyi tadil eden ve ilerde edecek
olan kararnamelerde gösterilen unvanlara;
2. Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olan Adalet Bakanlığının mahkemeler ve iller
kuruluşlarına;
3. Bütün kuruluşların iller ve bölgeler teşkilatında Genel İdare Hizmetleri sınıfına giren ve
tek memurla gördürülen hizmetlerine;
4. Teknik hizmetler sınıfına;
5. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına;
6. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına;
7. Din hizmetleri sınıfına;
8. Emniyet hizmetleri sınıfına;
9. Yardımcı hizmetler sınıfına;
ait kadroların isin mahiyeti icabı kurumlarınca kullanılması lüzumlu olacağına ve keyfiyetin
Maliye Bakanlığına duyurulmasına çoğunlukla karar verildi.» denilmektedir.
Bakanlığımız, Devlet Personel Daire’sinin, 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile verilmiş
olup da 1972 Bütçe yılında herhangi bir surette boşalacak ,kadrolara ilişkin yukarıdaki görüsüne
katılmaktadır.
Bu durumda, yukarıdaki kararın tetkikinden de anlaşılacağı üzere, 1322 sayılı Kanunla
kurumlara tahsis edilen kadrolardan, teknik hizmetler, sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri, eğitim
ve öğretim hizmetleri, din hizmetleri, avukatlık hizmetleri, emniyet hizmetleri ve yardımcı
hizmetler sınıfına ait olanlar 1.3.1972 tarihinden sonra herhangi bir surette boşaldıkları takdirde
Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüsü alınmaksızın kurumlarınca,
kullanılabilecektir. Ayrıca, söz konusu kararın l, 2 ve 3 No.lu fıkralarında da belirtildiği şekilde,
genel idare hizmetleri sınıfına dahil olup da 7/3434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ve bu
Kararnameyi tadil eden ve edecek olan Kararnameler ile tesbit edilen unvanlara, Adalet
Bakanlığının mahkemeler ve iller Kuruluşlarına ve bütün kurumların, iller ve bölgeler teşkilatında
tek memurla gördürülen hizmetlerine ait kadrolardan 1972 Bütçe yılında herhangi bir surette
boşalacakların :kullanılabilmesi için de Devlet Personel Dairesinin ve Bakanlığımızın görüsünün
alınması lüzumu bulunmamaktadır.
Ancak, 1322 sayılı Kanunla kurumlara tahsis edilen ve 1, 2 ve 3 No.lu fıkralarda belirtilen
istisnalar dışında kalan genel idare hizmetleri sınıfına ait kadrolardan 1972 Bütçe yılında herhangi
bir surette boşalacak olanların kullanılabilmesi için, 1972 yılı Bütçe Kanununun 15. maddesinin 4.
fıkrası hükmü uyarınca Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüsünün alınması
gerekmektedir.
Yukarıdan beri izah edildiği üzere bu hususlar, 1972 mali yılında herhangi bir surette
boşalacak kadrolarla ilgilidir. Karşılıklı olarak yapılacak naklen atamalarda bu hükümler değil,
1972 yılı Bütçe Kanununun 15. maddesinin 5. fıkrası hükümleri geçerlidir. Zira, söz konusu fıkrada
aynen (Kurumların yurt dışı kadrolar hakkında ve kurum bünyesi içinde yurt içi ve yurt dışı
kadrolar arasında karşılıklı olarak yapılacak naklen atamalar dolayısıyla vuku bulacak geçici
boşalmalarda yakarıki fıkranın son cümlesi dışındaki diğer hükümleri uygulanmaz.) denilmek
suretiyle, bos kadroların aynen kullanılması hakkındaki 4. fıkra hükümlerinin, kurum bünyesi
içinde karşılıklı olarak yapılacak naklen atamalarda uygulanmayacağı açıkça belirtilmiş
bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılması arz ve rica olunur.

