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1. GİRİŞ:
02/11/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel
Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname ile denetim elemanları olan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin idari
görevlerde çalışan Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanlarıyla birleştirilerek “Defterdarlık
Uzmanı” unvanı altında atanması neticesinde ortaya çıkan sorunlar ile ilgili şikâyet ve
talepleri içeren çok sayıda dilekçe, İçtüzüğün 115 ilâ 120’nci maddeleri gereğince
birleştirilerek işleme alınmıştır.
Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı söz konusu dilekçeleri karara bağlamış ve
Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA’nın “Maliye Bakanlığında görev ve özlük hakları
açısından aynı ve eşit statüde bulunan denetim elemanları arasında ortaya çıkan eşitsizliğin
giderilmesi” gerekçesiyle adı geçen karara itiraz etmesi nedeniyle konu İçtüzüğün ilgili
hükmü uyarınca Dilekçe Komisyonu Genel Kuruluna (DKGK) havale edilmiştir.
Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde Komisyonumuz nihai karara
varmış olup, Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının mezkur kararı doğrultusunda bahse
konu husus Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 04/07/2013 tarihli toplantısında
görüşülerek karara bağlanmıştır. Komisyon çalışmalarına ve bu Raporun yazımına teknik
katkıda bulunmak üzere Dilekçe Komisyonu Uzmanlarından; Yasama Uzmanları A. Haluk
KURNAZ ve Harun KAYNAK görev almışlardır.

2. DİLEKÇELERE KONU İDDİA, ŞİKÂYET VE TALEPLER
Komisyonumuza gelen dilekçelerde bahsedilen konular özetle şu şekildedir:
•

Milli Emlak Denetmenlerinin görev, yetki, çalışma usul esasları ve unvanları 659
sayılı KHK ile yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenleme Anayasanın başta
eşitlik ve ülkemizin taraf olduğu insan hakları sözleşmesinin ilgili maddelerine,
belirlilik ve haklı beklenti ilkelerine aykırıdır.

•

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.
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•

Milli Emlak Denetmenlerinin kendileriyle birleştirildiği uzmanların özlük hakları
yeni düzenleme ile iyileştirilmişken, Milli Emlak Denetmenlerinin özlük haklarında
hiçbir iyileştirilme yapılmamıştır.

•

Milli Emlak Denetmenlerinde yer değiştirme (rotasyon) uygulaması varken, İl/İlçe
Uzmanlarında yer değiştirme yine yoktur. Aynı unvan altında farklı uygulamalar
oluşmuştur.

•

Milli Emlak ve Muhasebe Denetmenlerinin her bakımdan eşiti ve emsali olan Vergi
Denetmenleri 646 sayılı KHK ile Bakanlık Merkez Denetim Elemanları 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 Denetmenleri, önceki düzenlemede emsalleri ve birebir eşitleri olan
Vergi Denetmenleri ile aynı maaşı alıyorken, düzenlemeler sonrasında ‘Vergi
Müfettişi’ yapılan Vergi Denetmenleri Milli Emlak Denetmenlerinden; %60’lara
varan fazla maaş almaya başlamış, statü ve özlük haklarında büyük artışlar
sağlanmıştır.

•

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.

•

659 sayılı KHK’nın adil bir düzenleme sayılabilmesi için aynı Bakanlık içerisinde
fonksiyonel görev tanımı, işe alınma, yetiştirilme, statü, özlük hakları konusunda
birebir eşit olunan Vergi Denetmenleri (Vergi Müfettişi) ile en azından statü ve
özlük hakkı bakımından eşitlik sağlanmalıdır. Adı geçen kanunda yeni bir düzenleme
yapılmalıdır.

3. İLGİLİ MEVZUAT
3.1. 646 Sayılı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname
MADDE 1 – 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
………………………………………………………………………………………..
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h) Geçici 10 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 11 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte;
a) Maliye Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığında
kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer
dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına,
b) Gelir İdaresi Başkanlığında Gelirler Kontrolörleri Başkanlığı ile Vergi
Denetmenlerinin görev yaptıkları yerlerde kullanılan taşınır, taşıt, araç, gereç, malzeme,
yazılı ve elektronik ortamdaki kayıtlar ve diğer dokümanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına,
devredilmiş sayılır.
GEÇİCİ MADDE 12 – Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ve Hesap Uzmanları
Kurulu Başkanı ile Gelir İdaresi Başkanlığı Gelirler Kontrolörleri Başkanı kadrolarında
bulunanların görevi bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte sona erer.
Bunlar ekli (2) sayılı listede ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadrolarına herhangi bir işleme
gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu şekilde ihdas edilen Bakanlık Müşaviri kadroları,
boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu fıkra uyarınca
atanmış sayılan personelin yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski
kadrolarına ilişkin en son ayda aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları,
makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her
türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)
toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır), yeni atandıkları kadrolara
ilişkin olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, makam tazminatı,
temsil tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin
(ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarından
fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın
fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları kadro
unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istekleriyle başka
kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte Maliye Başmüfettişi,
Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Başkontrolörü kadrolarında bulunanlar Vergi Başmüfettişi
kadrolarına; Maliye Müfettişi, Hesap Uzmanı ve Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmeni
kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettişi kadrolarına; Maliye Müfettiş Yardımcısı, Hesap
Uzman Yardımcısı ve Stajyer Gelirler Kontrolörü ile Vergi Denetmen Yardımcısı
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kadrolarında bulunanlar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrolarına halen bulundukları kadro
dereceleriyle herhangi bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır.
3.2. 659 Sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde
Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
Değiştirilen hükümler
MADDE 17 ‒ (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun;
a) 36’ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı
bendinde yer alan “Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları, Mali Suçları Araştırma Uzman
Yardımcıları,”, “Muhasebe ve Milli Emlak Denetmen Yardımcıları”, “Devlet Muhasebe
Uzman Yardımcıları, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcıları, Devlet Malları Uzman
Yardımcıları,”, “Devlet Bütçe Uzmanlığına, Mali Suçları Araştırma Uzmanlığına,”,
“Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenliğine”, “Devlet Muhasebe Uzmanlığına, Devlet Gelir
Politikaları Uzmanlığına,” ve “Devlet Malları Uzmanlığına,” ibareleri yürürlükten
kaldırılmış ve aynı bentte yer alan “Milli Emlak Uzman Yardımcıları,” ibaresi “Defterdarlık
Uzman Yardımcıları,” ve “Milli Emlak Uzmanlığına,” ibaresi “Defterdarlık Uzmanlığına,”
şeklinde değiştirilmiştir.
b) 152 nci maddesinin “II ‒ Tazminatlar” kısmının “(A) Özel Hizmet Tazminatı”
bölümünün (h) bendinde yer alan “Devlet Bütçe Uzmanları,” ibaresi “Maliye Uzmanları”
şeklinde “Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenleri” ibaresi “Defterdarlık
Uzmanları” şeklinde değiştirilmiş ve aynı bölümün (i) bendinde yer alan “Mali Suçları
Araştırma Uzmanları, Devlet Muhasebe Uzmanları, Devlet Gelir Politikaları Uzmanları,”,
“Devlet Malları Uzmanları, Maliye Uzmanları” ve “Milli Emlak Uzmanları,” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I ‒ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün
(g) bendinin sonuna “, Maliye Uzmanları” ibaresi eklenmiş, aynı bölümün (h) bendinde yer
alan “Maliye Uzmanı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bende “Ürün Denetmenleri,”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Defterdarlık Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
ç) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (b) bendinde yer alan
“kazanılmış hak aylıkları birinci derecede” ibaresi “birinci dereceli kadroya atanmış”
şeklinde değiştirilmiş ve aynı bende “Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanları,” ibaresinden
sonra gelmek üzere “Maliye Uzmanları,” ibaresi eklenmiştir.
………………………………………………………………………………………….
(5) 13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin;
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…………………………………………………………………………………………..
c) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“s) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek ve
denetlemek.”
ç) 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “kontrolörleri” ibaresi
“maliye uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p) bendinde yer alan “kontrolörleri” ibaresi
“maliye uzmanları” şeklinde değiştirilmiştir.
e) 25 inci maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
bent eklenmiş ve mevcut (g) bendi (ğ) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.
“g) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri maliye uzmanları vasıtasıyla incelemek
ve denetlemek,”
f) 42 nci maddesinin (c) fıkrasında yer alan “Teknik daire başkanlıklarına
atanacaklarda, Maliye Bakanlığında üç yıl çalışmış olma şartı aranmaz.” cümlesi “Defterdar
Yardımcısı, Milli Emlak Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Merkezi Müdürü, Şube Müdürü,
Muhakemat Müdürü, Muhasebe Müdürü, Saymanlık Müdürü, Malmüdürü, Milli Emlak
Müdürü, Emlak Müdürü, Personel Müdürü kadroları ile bunların yardımcılıklarına ilişkin
kadrolara atanacakların yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekir.”
şeklinde değiştirilmiştir.
g) 43 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Maliye Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı
MADDE 43 ‒ Bakanlık merkez teşkilatında Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman
Yardımcısı çalıştırılabilir. Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına diğer
görevlerinin yanısıra görev yaptıkları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren
konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri ile mevzuatla
kendilerine verilen diğer görevler yaptırılabilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,
Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel
Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve
soruşturma işleri yaptırılabilir.
Bakanlık taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı
çalıştırılabilir. Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına diğer
görevlerinin yanısıra genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve
bunlara bağlı işletmelerdeki saymanlıklar ve defterdarlık birimlerinde yönetmelikle
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir. Defterdarlık
8

uzmanlarından denetim yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi
olup, bunların görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar
yönetmelikle düzenlenir.
Maliye Uzman Yardımcılığına ve Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atanabilmek
için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek
olarak en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler,
iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile Bakanlığın görev alanına giren ve
yönetmelikle

belirlenen

yükseköğretim

kurumlarından

ya

da

bunlara

denkliği

Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve
yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekir. Maliye Uzman Yardımcılığı ve
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı yarışma sınavı, yazılı ve sözlü aşamalardan oluşur.
Maliye Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak ve istihdam
edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezinin oluşturulacak
komisyon tarafından kabul edilmesi kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak
kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini
sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavında başarılı olanların Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu
Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil
yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır. Sınavda
başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın
sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. Verilen ilave süre
içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci
sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil
yeterliği şartını yerine getirmeyenler Maliye Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve
durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Defterdarlık Uzman Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla
açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlar veya
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav
hakkı verilir. İkinci sınavda başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar
Defterdarlık Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı
kadrolara atanırlar.
Bu madde kapsamında bulunan uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim,
inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245
sayılı Harcırah Kanununun 33’üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır.
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Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık
Uzman Yardımcılarının mesleğe alınmaları, yarışma sınavı, komisyonların oluşumu,
yetiştirilmeleri, tez hazırlama ve yeterlik sınavları, atanmaları, eğitimleri, çalışma ve
görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.”
ğ) Ek 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Sözlü sınavı
EK MADDE 33 ‒ 43 üncü madde, ek 29 uncu madde ve 10/12/2003 tarihli ve 5018
sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi uyarınca yapılacak giriş
sınavlarının sözlü aşaması ile 42 nci maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılacak sınavların sözlü
aşaması, adayın;
a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,
b) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi düzeyi, davranış ve tepkilerinin mesleğe veya
göreve uygunluğunun,
c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,
ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,
d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,
değerlendirilmesi suretiyle yapılır. Sınav komisyonu, adaylar hakkında yukarıda yazılı
özelliklerin her biri için değerlendirme yapar. Yapılan değerlendirmeye göre verilen puanlar
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Kadrolar
EK MADDE 34 ‒ 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait bölümünde
yer alan “Muhasebat Başkontrolörü”, “Milli Emlak Başkontrolörü”, “Başkontrolör”,
“Muhasebat Kontrolörü”, “Milli Emlak Kontrolörü”, “Kontrolör”, “Devlet Bütçe Uzmanı”,
“Mali Suçları Araştırma Uzmanı”, “Devlet Muhasebe Uzmanı”, “Devlet Gelir Politikaları
Uzmanı” ve “Devlet Malları Uzmanı” kadro unvanları “Maliye Uzmanı” şeklinde; “Stajyer
Muhasebat Kontrolörü”, “Stajyer Milli Emlak Kontrolörü”, “Stajyer Kontrolör”, “Devlet
Bütçe Uzman Yardımcısı”, “Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı”, “Devlet Muhasebe
Uzman Yardımcısı”, “Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı” ve “Devlet Malları
Uzman Yardımcısı” kadro unvanları “Maliye Uzman Yardımcısı” şeklinde; “Muhasebe
Denetmeni”, “Milli Emlak Denetmeni”, “Muhasebe Uzmanı” ve “Milli Emlak Uzmanı”
kadro unvanları “Defterdarlık Uzmanı” şeklinde ve “Muhasebe Denetmen Yardımcısı”,
“Milli Emlak Denetmen Yardımcısı”, “Muhasebe Uzman Yardımcısı” ve “Milli Emlak
Uzman Yardımcısı” kadro unvanları ise “Defterdarlık Uzman Yardımcısı” şeklinde
değiştirilmiştir.”
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h) Geçici 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 14 ‒ Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde;
a) Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli
Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe
Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında
bulunanlar, Maliye Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları ile stajyerleri, Maliye
Uzman Yardımcısı kadrolarına,
b) Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak
Uzmanı kadrolarında bulunanlar, Defterdarlık Uzmanı kadrolarına ve bunların yardımcıları
Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına,
başka bir işleme gerek kalmaksızın halen bulundukları kadro dereceleriyle atanmış
sayılırlar.
Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli
Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe
Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve Devlet Malları Uzmanı kadrolarında geçirilen
süreler Maliye Uzmanı kadrosunda; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni,
Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı kadrolarında geçirilen süreler Defterdarlık
Uzmanı kadrosunda; Stajyer Muhasebat Kontrolörü, Stajyer Milli Emlak Kontrolörü, Devlet
Bütçe Uzman Yardımcısı, Mali Suçları Araştırma Uzman Yardımcısı, Devlet Muhasebe
Uzman Yardımcısı, Devlet Gelir Politikaları Uzman Yardımcısı ve Devlet Malları Uzman
Yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda; Muhasebe
Denetmen Yardımcısı, Milli Emlak Denetmen Yardımcısı, Muhasebe Uzman Yardımcısı ve
Milli Emlak Uzman Yardımcısı kadrolarında geçirilen süreler ise Defterdarlık Uzman
Yardımcısı kadrosunda geçmiş sayılır.
Bu maddenin yayımı tarihinden önce birinci fıkranın (a) bendinde sayılan kontrolör ve
uzman unvanlarını ihraz etmiş olanlardan Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapanlar,
bu maddenin yayımı tarihinde Maliye Uzmanı unvanını ihraz etmiş sayılır. Bunların stajyer
veya yardımcılıklarına ilişkin kadrolarda geçirdikleri süreler Maliye Uzman Yardımcısı;
Kontrolör veya Uzman kadrolarında geçirdikleri süreler Maliye Uzmanı kadrosunda geçmiş
sayılır.
İlgili mevzuatında düzenleme yapılıncaya kadar, Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman
Yardımcılarına 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesine göre yapılacak zam ve tazminat
ödemelerinde Devlet Bütçe Uzmanı ve Devlet Bütçe Uzman Yardımcıları için belirlenmiş
olan puan ve oranlar esas alınır. Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman
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Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, bu
maddenin yayımı tarihinde 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı
merkez denetim elemanları için belirlenmiş olan zam puanları ile özel hizmet ve denetim
tazminatı oranlarından, aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanmaya devam ederler. Bu
zam ve tazminatlardan yararlananlara Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcıları için
öngörülen zamlar ile özel hizmet ve denetim tazminatı ödenmez.
Bu madde uyarınca Maliye Uzmanı, Maliye Uzman Yardımcısı, Defterdarlık Uzmanı
ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılan personelin bu kadrolara
atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda aldıkları aylık,
ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı, ek ödeme ve
benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam net tutarının
(bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); atanmış sayıldıkları kadrolara ilişkin olarak
yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar, makam tazminatı, görev tazminatı,
ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan her türlü ödemelerin (fazla mesai ücreti hariç) toplam
net tutarından fazla olması halinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi
tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sayıldıkları
kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlar ile kendi istekleriyle
başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
Bu maddenin yayımı tarihinden önce; Muhasebat Başkontrolörü, Milli Emlak
Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı, Mali
Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı ve
Devlet Malları Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar, talep etmeleri halinde durumlarına uygun Maliye
Uzmanı kadrolarına; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve
Milli Emlak Uzmanı unvanını ihraz etmiş olanlardan Bakanlık ve bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşlarının kadrolarında bulunanlar, talep etmeleri hâlinde durumlarına uygun
Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanabilirler.
Birinci fıkraya göre Maliye Uzman Yardımcısı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısı
kadrolarına atanmış sayılanlar ile halen Maliye Uzman Yardımcısı kadrosunda bulunanların
yeterlik sınavları bu atamadan önce tabi oldukları yönetmelik hükümlerine göre yapılarak
başarılı olanlar ilgisine göre Maliye Uzmanı veya Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.
Mevzuatta Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü, Devlet Bütçe Uzmanı,
Mali Suçları Araştırma Uzmanı, Devlet Muhasebe Uzmanı, Devlet Gelir Politikaları Uzmanı
ve Devlet Malları Uzmanı ve bunların yardımcıları ile stajyerlerine yapılan atıflar ilgisine
göre Maliye Uzmanı veya Maliye Uzman Yardımcısına; Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak
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Denetmeni, Muhasebe Uzmanı ve Milli Emlak Uzmanı ile bunların yardımcılarına yapılan
atıflar ise ilgisine göre Defterdarlık Uzmanı veya Defterdarlık Uzman Yardımcısına
yapılmış sayılır. Atıflar, anılan yardımcılık ve stajyerlikler için açılmış olan giriş sınavları ve
bu sınav sonucuna göre yapılacak atamalarda da dikkate alınır.
Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan
43’üncü maddenin (b) bendinin (5) numaralı alt bendine göre bu Kanun Hükmünde
Kararnamenin yayımı tarihinden önce yapılmış olan özel sınavı kazanmış olanlardan ilgili
mevzuatında öngörülen hükümlere göre uzmanlık eğitiminde başarılı olarak Muhasebe
Uzmanı veya Milli Emlak Uzmanı kadrolarına atanabilme hakkını elde edecekler
Defterdarlık Uzmanı kadrolarına atanırlar.”
4. USUL VE ESASA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Komisyonumuz, konuyla ilgili gelen çok sayıda şikayet üzerine 05.07.2012 tarihinde
Maliye Bakanlığına yazdığı yazıda, söz konusu mağduriyet ve şikayetlerin incelenerek
neticesinin bildirilmesini istemiştir.
Maliye Bakanlığı anılan yazıya cevaben gönderdiği 17.08.2012 tarihli yazıda, “659
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin, verimli ve
ekonomik bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere kamu hizmetlerinde iş bölümü ve
koordinasyonun sağlanması, benzer hizmetlerin tek kuruluş veya birim tarafından yürütülmesi
ve kaynak kullanımında israfın önlenmesine yönelik olarak unvan standardizasyonunun
sağlanmasının amaçlandığı,
Söz konusu amaca yönelik olarak kamu hizmetlerinin özelliğine ve gereklerine göre
kariyer ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yetişmiş nitelikli personelin, en etkin şekilde
istihdamını sağlayacak şekilde düzenleme yapılmış olduğu, bu düzenlemede kamu yararı ve
hizmet gerekleri gözetilerek idari teşkilatlanmada yapılan değişiklikler neticesinde kadro
unvanları değişen personelin mali hak kaybına uğramalarının önüne geçmek üzere özlük
haklarının korunmasına yönelik hususların da hüküm altına alındığı,
Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı bünyesinde de farklı yasal düzenlemeler ile kamu
gelirlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak üzere Vergi Denetim Kurulu
oluşturulduğu, gelir ve vergi mevzuatında yetişmiş bulunan Maliye Müfettişleri, Hesap
Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinin Kurul bünyesinde Vergi
Müfettişi kadrolarına atandığı ve Gelir İdaresi Başkanlığında Başkanlığın asli hizmetlerini
yürütmek üzere Devlet Gelir Uzmanlığı ihdas edildiği,
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Diğer kurumlarla paralel olarak, Bakanlığın asli hizmetlerini yürütmek üzere daha
önce merkezde oluşturulmuş bulunan Devlet Bütçe Uzmanlığı, Devlet Malları Uzmanlığı,
Devlet Muhasebe Uzmanlığı gibi uzmanlıkların kaldırılarak bu kadroların Bakanlık
bünyesinde görev yapmak üzere yeni oluşturulan Maliye Uzmanlığı kadrolarına;
defterdarlıklar bünyesinde oluşturulmuş bulunan Muhasebe Uzmanlığı, Milli Emlak
Uzmanlığı kadrolarının kaldırılarak Defterdarlık Uzmanlığı kadrolarına dönüştürüldüğü,
Bilindiği üzere, kurumların merkez teşkilatlarının kendi görev alanlarına ilişkin ülke
geneline yönelik hizmet politikası üretmek ve planlama yapmak, uygulama birliğini sağlamak
ve taşra birimleri arasında koordinasyona yönelik hizmet yürüttüğü, oysa kurumların taşra
birimlerinin il genelinde ya da bir bölge genelinde hizmet üretimini yürütmekle görevli
bulunduğu, hizmet alanı ve sorumluluğun bir il ya da bir bölge ile sınırlandırılmış
bulunmakta olduğu,
Bu bağlamda, Bakanlığın gider ve milli emlak mevzuatı alanında yetişmiş bulunan
Muhasebat ve Milli Emlak Kontrolörlerinin merkezde Maliye Uzmanlığına, defterdarlık
bünyesinde bulunan Muhasebe ve Milli Emlak Denetmenlerinin ise taşrada Defterdarlık
Uzmanlığı kadrolarına atanmış olduğu, Bakanlık görev ve politikaları açısından daha etkin
ve verimli hizmet yapma bilgi ve tecrübesine sahip bulunan kontrolör ve denetmenlerin
Bakanlık görev alanıyla ilgili mevzuat, iş ve işlemler hususunda yetişmiş olduklarından
Bakanlığın asli görevlerini yürütmek üzere oluşturulan Maliye Uzmanı ve Defterdarlık
Uzmanı kadrolarına atandığı,
Diğer yandan, Maliye Uzmanlığının sadece Bakanlığın asli hizmetlerini yürütmek
üzere oluşturulmuş bir meslek olmayıp, bu görevlerin yanında kendilerine teftiş, denetim,
inceleme ve soruşturma yetkileri, aynı şekilde Defterdarlık Uzmanlarına da denetim ve
inceleme yapma yetkisi verildiği,
Nitekim 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17’nci maddesinin beşinci
fıkrasının (g) bendi ile değiştirilen 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43’üncü
maddesinin bir ve ikinci fıkrasında;
"Bakanlık merkez teşkilatında Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı
çalıştırılabilir. Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin yanısıra
görev yaptıkları başkanlık ve genel müdürlüklerin görev alanına giren konularda ilgili
kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri ile mevzuatla kendilerine verilen
diğer görevler yaptırılabilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel
Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan
Maliye Uzmanlarına, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde genel
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müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri
yaptırılabilir.
Bakanlık taşra teşkilatında Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcısı
çalıştırılabilir. Defterdarlık Uzmanı ve Defterdarlık Uzman Yardımcılarına diğer görevlerinin
yanı sıra genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve bunlara bağlı
işletmelerdeki saymanlıklar ve defterdarlık birimlerinde yönetmelikle belirlenen usul ve
esaslar çerçevesinde denetim ve inceleme yaptırılabilir. Defterdarlık uzmanlarından denetim
yapmakla görevlendirilenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olup, bunların
görevlendirme, çalışma ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle
düzenlenir. " hükmüne yer verildiği,
Ayrıca, 02/11/2011 tarihli ve B.07.0.PER.0.13 sayılı Olur ile Muhasebat
Başkontrolörü, Milli Emlak Başkontrolörü, Muhasebat Kontrolörü, Milli Emlak Kontrolörü
ve bunların stajyerleri olup Maliye Uzmanı ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış
sayılanların, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ek 13’üncü maddesi uyarınca 08/05/2007
tarihli Olur ile yürürlüğe konulan, Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra
teşkilatı kadrolarında çalışan memurlar ile sözleşmeli personele (bağlı kuruluşların kadro
karşılığı sözleşmeli personeli hariç) ek ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esaslara ekli
cetvellerde Vergi Müfettişi ile bunların yardımcıları için öngörülen oranlar üzerinden,
Muhasebe Denetmeni, Milli Emlak Denetmeni ve yardımcısı olup, Defterdarlık Uzmanı ve
yardımcısı olarak atanmış sayılanların ise anılan usul ve esaslara ekli cetvellerde
Denetmenler için belirlenen oranlar üzerinden ek ödemeden yararlanmaya devam etmelerinin
düzenlendiği ” ni belirtmiştir.
Bu aşamadan sonra Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı (DKBD), 22.10.2012 tarihli
ve 3164 sayılı ve “Komisyonumuz Başkanlık Divanı, yeni bir kanun veya bir kanun
değişikliğini gerektiren dilekçelerin, Komisyonda görüşülemeyeceğini karara bağladıktan
sonra, TBMM İçtüzüğünün 116/2-3’üncü maddesi gereğince, bu dilekçelerden kanun olarak
düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına ve Başbakanlığa bilgi olarak göndermekte; ayrıca, kanun teklifi ve tasarısı
gerektiren tüm kararları bastırıp, milletvekillerine dağıtmaktadır.
Diğer yandan yasal düzenleme yapılması istenilen konular hakkındaki başvurulara
ilişkin

teklif

süreci,

ve

tasarıların

TBMM’ye

gelen

yasal

düzenlemelerin

http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.sorgu_baslangic

gelişim
internet

adresinden takip edilebilmektedir.
Yapılan açıklamalar ışığında, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair
Kanun ile TBMM İçtüzüğünün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca
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başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi.” şeklindeki kararı ile konuyu “Karar”a
bağlamıştır.
Ankara Milletvekili Aylin NAZLIAKA, TBMM İçtüzüğünün 116’ncı maddesi
uyarınca DKBD’nin söz konusu kararına “Maliye Bakanlığında görev ve özlük hakları
açısından aynı ve eşit statüde bulunan denetim elemanları arasında ortaya çıkan eşitsizliğin
ilgili düzenlemeler ve eşitlik ilkesi çerçevesinde, toplumsal yarar dikkate alınarak açıklığa
kavuşturulabilmesi için konunun bir kez daha Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunda
görüşülerek bahsi geçen meslek mensuplarının (Milli Emlak Denetmeni, Muhasebe
Denetmeni, Milli Emlak ile Muhasebat Kontrolörü) mağduriyetlerinin giderilebilmesi”
gerekçesiyle 06.11.2012 tarihinde itiraz etmiştir. Bu itiraz üzerine konu İçtüzüğün 117’nci
maddesi uyarınca DKGK’ya sevk edilmiştir.
Bu kapsamda, dilekçelerin Komisyonumuza geldiği tarihten DKGK’nın toplandığı
tarihe kadar geçen süre içerisinde; konunun taraflarının görüşleri ile gelen dilekçeler ve ilgili
mevzuatın incelenmesi neticesinde 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
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görevlendirilenler için rotasyon uygulaması 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.
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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
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.
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