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MADDE 24- 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
(c) bendi yürürlükten kaldırılmış ve ikinci fıkrasında yer 
alan “Bu madde” ibaresi “Birinci fıkra” şeklinde 
değiştirilmiştir.

“b) Bu hükümden yararlanmak isteyenler, 18 yaşını 
doldurdukları ve korunma, bakım tedbir kararı veya bu 
Kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bend-
inde belirtilen himaye onayının sona erdiği tarihten 
itibaren beş yıl içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına 
başvururlar. Bu madde hükümleri çerçevesinde Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hak sahibi olduğu 
onaylananlar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Hak 
sahiplerinin atamaları il tercihleri de dikkate alınarak 
Başkanlıkça kura usulü ile yapılır. İşe yerleştirmede öncelik, 
sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına 
verilir.”

“ç) Yerleştirme yapılacak kadro sayısı 13/12/1983 tarihli ve 
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnameye tabi kurumların serbest memur 
kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadro 
sayısının toplamının binde biridir. Toplam kadro ve pozi-
syon sayısının belirlenmesinde yerleştirme yapılacak yılın 
başındaki veriler esas alınır. Devlet Personel Başkanlığınca 
bu madde kapsamında hak sahiplerinin istihdam edileceği 
toplam kadro sayıları her kurum için tespit edilerek kurum-
lara bildirilir. Kurumlar, bildirilen bu kadroları merkez ve 
taşra teşkilatları itibarıyla dağıtımını yaparak yerleştirme 
dönemlerinde Devlet Personel Başkanlığına bildirir. Bu 
madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim 
ve daha üst öğrenim mezunları için kurumların talepleri 
doğrultusunda öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri 
unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvel-
lerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvan-
lara, bunların dışında kalan ortaöğretim ve yükseköğretim 
mezunları için memur unvanlı kadro ve pozisyonlara, diğer 
öğrenim mezunları için ise yardımcı hizmetler sınıfında yer 
alan kadro ve pozisyonlara yılda üç defadan az olmamak 
üzere Devlet Personel Başkanlığınca yapılır veya yaptırılır. 
Ek 1 inci madde kapsamında yerleştirme yapılacak kurum-
larca teşkilat bazında dağıtımın bildirilmemesi hâlinde 
Devlet Personel Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslar 
dâhilinde resen yerleştirme yapılır.”

MADDE 25- 2828 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16- Bu Kanunun ek 1 inci maddesi 
kapsamında ataması yapılan ve �ilen görevde bulunanlar 
kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulunduru-
larak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim 
durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hak sahibi 
olanlardan daha önce istihdam hakkından yararlanmamış 
olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren  
beş yıl içerisinde Bakanlığa başvurmaları halinde ek 1 inci 
maddede yer alan istihdam hakkından maddede belirtilen 
diğer şartları taşımaları kaydıyla yararlanabilirler.”

YURT Sendikaları olarak 2016 yılında başladığımız  
“SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ”  ile ilgili 7103 Sayılı Yasanın 
25.Maddesinin uygulanırlığı ile ilgili kurumlarda 
farklılıkların olduğu ve key�yetlerin olduğu yönündedir, Bu 
konuda kanun ve yönetmelik hakkında araştırma, inceleme 
yapılarak kamu kurum ve kuruşların  kamuoyuyla 
paylaşılması hususunda Kamu Denetçiliği Kurumuna ve 
İdare Mahkemelere başvurularımızı gerçekleştirdik

27/03/2018 Tarih ve 30373 sayılı mükerrer resmi gazetede 
yayımlanan 7103 sayılı kanun 25 inci maddesi ile 2828 sayılı 
Kanuna eklenen geçici 16. Maddesinde; ” ... öğrenim 
durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” 
hükmü bulunduğu, söz konusu hüküm doğrultusunda 
Bakanlıkların Merkez/Taşra teşkilatında görev yapanlar-
dan, ilgi (a) Kanun gereği ilgi (b) yönetmelik şartlarını 
taşıyanlara sınavsız unvan değişikliği ile öğrenimleri itibari 
ile ihraz ettikleri unvanlara atanmaları konusunda çalışma 
başlatılarak başvurular alınmıştı.

Ancak; söz konusu süreç kapsamında başvuruda 
bulunanların çoğunluğunun bu yasadan yararlanamadığı 
ve 7103 Sayılı Kanuna uyulmaması nedeniyle 
mağduriyetlerin oluşmuştur.

Türkiye genelinde 2828 sayılı kanun ile kamu 
kuruluşlarında görev yapan ve “SINAVSIZ UNVAN 
DEĞİŞİKLİĞİ” 7103 Sayılı Yasanın 25 Maddesinden faydala-
nacak kişilerin eğitim durumlarına uygun kadrolarda 
istihdamı ve mesleğinde ilerlemesi için bu yasanın 
uygulanırlığının sağlanması hususunda;

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan düz lise 
mezunların memur olarak atamalarının yapılması
- Öğretmenlik mezunu olan ve şartları tutanların 
atamalarının yapılması
- İllerde bulunan mevcut boş olan normlara atamalarının 
sağlanması
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarda bu kanun kapsamında 
kontenjan kullanılması

“Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilen ve Meclis 
Genel Kurulunda görüşüldükten sonra Yasalaşması 
muhtemel olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı”ında yer alan 24 ve 25 inci Maddelerin 
Devlet Korumasında Devlet Yurtlarında yetişen ve 2828 
sayılı Yasa kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına 
atamaları yapılanların kurumlar bazında yaşadıkları 
mağduriyetleri gidermek adına yapılan düzenlemelerin 
yine kurumların insiyati�ne bırakılmaksızın ilgili 
Bakanlıklar ile Devlet Personel Başkanlığının koordineli 
olarak çalışma yapmaları ile giderilmesine ilişkin 
görüşmelerimiz devam etmektedir.
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