


26 Ocak 2023 Tarihli ve 32085 Sayılı Resmi Gazete

Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26/01/2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı

Kanunun tam metni aşağıdaki gibidir;

 Sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta olan Üniversitemiz personelinin Memur

statüsüne geçirilmesine dayanak olan Kanun hükümlerini açıklamak,

 Sözleşmeli personelin memur statüsüne geçmek için personelin kendisinin yapması

gereken iş ve işlemleri açıklamak,

 Üniversitemiz birimlerinin özlük işleri personeli ile Başkanlığımızca tesis edilecek iş ve

işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.



 Kılavuzun bu sayfasında yer alan madde hükümlerine göre sözleşmeli personel statüsünde

görev yapmakta olan Üniversitemiz personeline görevden uzaklaştırma ve disiplin cezasına

ilişkin hususlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümler

uygulanacaktır.

 Sözleşmeli personele, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini

gerektiren durum oluşması halinde sözleşmesi feshedilir.

 Bu hususlara ilişkin hükümler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesi ile

145 inci maddeleri arasında yer alan tüm maddelerde yer almaktadır.



Kanunun 3 üncü maddesinin buraya kadar olan hükümlerinin açıklaması aşağıdaki şekilde

verilmiştir;

 28/11/2022 tarihi itibariyle (bu tarih ve öncesi) Üniversitemiz Sözleşmeli Personel

statüsünde görev yapmakta olan Üniversitemiz personeli, Memur statüsüne geçebilmek için

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde başvurması

gerekmektedir.

 Kanun 26.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğinden, Üniversitemiz personeli Memur

statüsüne geçmek için başvurularını en geç 24.02.2023 tarihi mesai bitimine kadar

yapmış olmaları gerekmektedir.

 Kanun hükmü kapsamına giren personelin bu tarihten sonra yapacağı başvuru hiçbir

şekilde işleme alınmayacaktır.

 Memur statüsüne geçmek için başvuruda bulunan personelin atamaları Kanunun yürürlüğe

girdiği 26.01.2023 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde en geç 26.03.2023

tarihine kadar yapılacaktır.

 Üniversitemiz Memur ve Sözleşmeli Personel statülerinde görev yapmakta olan personelin

maaş ödemeleri her ayın 15’inde yapıldığından ve bu husustaki işlemlerde karışıklığa veya

hak kaybına sebebiyet verilmemesi açısından, başvuruda bulunmuş olan ve mezkur Kanun

kapsamına giren sözleşmeli personelin memur kadrolarına geçişleri 15.03.2023 tarihi

itibariyle gerçekleştirilmiş olacaktır.



 Sözleşmeli personelin atanacağı kadro unvanı, sözleşmeli personelin bulunduğu pozisyon

unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına;

 Pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde ise ilgisine göre

aynı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumların kadro

cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel

pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle

Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına yapılacaktır.



 28.11.2022 tarihi itibariyle Üniversitemiz sözleşmeli personel statüsünde görev

yapmakta iken askerlik, doğum, evlat edinme, aile hekimliği gibi sebeplerle

ücretsiz izinli olan personel, yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olması

şartıyla, memur statüsüne geçirilmeleri için geçen süreler (personelin başvuruda

bulunması halinde) ücretsiz izin dönüşü göreve başladığı tarihten itibaren başlar.

 Örnek olarak; herhangi bir nedenle ücretsiz izinde olan sözleşmeli personel,

15.08.2023 tarihinde ücretsiz izin dönüşü göreve başlaması halinde; 15.08.2023

tarihinden itibaren 30 gün içerisinde memur statüsüne geçmek için başvuru

yapması gerekmektedir. Başvuru yapan personelin ataması ise 15.08.2023

tarihinden itibaren 60 gün içerisinde en geç 15.10.2023 tarihine kadar yapılacaktır.



Hükmün Açıklaması; 

 Üniversitemiz sözleşmeli personelinin memur kadrolarına atamaları yapılırken; diğer kamu

kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere Üniversitemizde geçirdikleri toplam sözleşmeli

hizmet sürelerinin tamamı memuriyete giriş derece ve kademelerinde değerlendirilecektir.

 Örnek olarak; bir kamu kurumunda 1 yıl, Üniversitemizde ise 1 yıl sözleşmeli hizmeti

bulunan personelin memuriyete giriş derece kademelerinde toplam 2 yıl sözleşmeli

hizmeti, 2 kademe olmak suretiyle değerlendirilecektir.

 Memuriyete giriş derece ve kademelerinin tespiti ise personelin öğrenim durumuna göre

tespit edilmektedir. Bu nedenle personelin başvuru evraklarında sözleşmeli statüde istihdam

edildiği öğrenimi ve bu öğrenime ilave olarak bir üst öğrenim tamamlamış ise tüm öğrenim

belgelerini ve diğer kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalıştığına dair çalışma belgelerini

koymaları büyük önem taşımaktadır.



 Üniversitemiz personeli, memur statüsüne geçtikten sonra Üniversitemizde sözleşmeli

personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere

atanamayacaktır.

 Örnek olarak; 15.03.2023 tarihiyle memur statüsüne geçen personelin 2 yıl

Üniversitemizde sözleşmeli personel olarak hizmeti bulunmaktadır.

 Personel, nakil hakkına sahip olabilmek için 2 yıl daha memur statüsünde çalışarak 4

yılı doldurmak zorundadır.

 Böylece 15.03.2025 tarihinde nakil hakkı kazanmış olacaktır. 15.03.2023 tarihi itibariyle

Üniversitemizde 4 yıl ve daha fazla süre sözleşmeli personel olarak hizmeti bulunanlar

ise memur statüsüne geçtiği tarih itibariyle nakil hakkına sahip olacaktır.



 Memuriyete giriş derece ve kademelerinin belirlenmesi için yapılacak intibak

işlemleri için öğrenim belgelerinin eksiksiz ve doğru olarak eklenmelidir.

 Üniversitemizde göreve başladıktan sonra bir üst öğrenim tamamlayanlar

öğrenim belgelerini mutlaka eklemelidir.

 Örnek olarak Üniversitemizde sözleşmeli olarak teknisyen yada tekniker olarak

görev yapmakta olan personel bu unvanlardaki öğrenim belgesini eklemelidir.

 4 yıllık veya yüksek lisans ya da doktora tamamlamış ise bu öğrenim belgelerinin

de ilave edilmesi gerekmektedir.



 29/11/2022 ve 26.01.2023 tarihleri arasında Üniversitemiz sözleşmeli personel

statüsünde istihdam edilenler, Üniversitemiz sözleşmeli statüde 3 yılını doldurduğu

taktirde memur statüsüne geçmeye hak kazanacaktır.

 Her ne sebeple olursa olsun ücretsiz izin süreleri 3 yıllık süreye dahil edilemez.

 Bu durumda olan personel 3 hizmet yılını doldurduğu tarihten itibaren 30 gün

içerisinde memur statüsüne geçmek için talepte bulunmalıdır.

 Bu şekilde memur statüsüne geçirilen personel 1 yıl adaylık süresine tabi tutulup 1

yılın sonunda nakil hakkına sahip olacaktır.



KTÜ Bilgi Yönetim 
Sistemi (BYS)

Tüm belgeler pdf
formatında olmalıdır.

Talep dilekçeleri 
imzalanmalı ve 
taranarak BYS’ye
yüklenmelidir.
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Sözleşmeli Personel Kadroya Geçiş 
Talep Dilekçesi,

Sağlık Beyan Formu,

Öğrenimine Dair Mezuniyet Belgeleri, 

Adli Sicil Belgesi,

Askerliğini Yapanlar İçin Terhis Belgesi, 
Tecilli Durumda Olanlardan Askerlik 
Durum Belgesi,

Engellilik Durumu Varsa Sağlık Kurulu 
Raporu,

SGK Hizmet Döküm Belgesi,

Mal Bildirim Beyannamesi

*Adayların E-Devlet üzerinden başvuru tarihleri içerisinde alacağı QR kodlu belgeler kabul edilecektir.



















https://www.ktu.edu.tr/personel

