ÖZET: Sözleşmeli olarak çalışmakta iken 6495 sayılı Kanun kapsamında memur
kadrosuna atananların aile birliği mazeretine dayalı olarak başka bir kamu kurum ya
da kuruluşuna naklen atanıp atanamayacakları hk. (08.07.2015 - 4704)
Manisa Celal Bayar Üniversitesinde sözleşmeli olarak çalışmakta iken 6495 sayılı
Kanun kapsamında memur kadrosuna atandığınızı belirterek aile birliği mazeretine bağlı
olarak Van İlinde bulunan bir kamu kurum ya da kuruluşuna naklen atanmayı talep ettiğiniz
ilgi yazı eki şikayet başvurunuz incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurların bir kurumdan
diğerine nakilleri" başlıklı 74 üncü maddesinin ilk fıkrasında; "Memurların bu Kanuna
tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri
üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle,
bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir
kadroya nakilleri mümkündür..." hükmüne yer verilerek, memurların sınava dayalı olarak
veya sınava dayalı olmaksızın bir kurumdan diğerine nakillerinin kurumların muvafakati ile
mümkün olduğu belirtilmiştir.
Aynı Kanunun, 02/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 12/7/2013 tarihli ve
6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen, geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında ise;
"…Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu
kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmek suretiyle, mezkur
madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve
kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı ifade edilmiştir.
Ancak, 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinde öngörülen "nakil yasağının"
memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen
atanması şeklinde uygulanması gerektiği; KPSS veya kurumsal sınavlar sonucunda diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının memur kadrolarına atanmaya hak kazananların, sınavlara
dayalı olarak elde ettikleri kazanılmış haklarının korunması amacıyla, nakil yasağı
kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kamu kurum ve
kuruluşlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 657 sayılı Kanunun geçici 41 inci
maddesi kapsamında memur kadrolarına atananların; KPSS veya kurumsal sınavlar
sonucunda diğer bir memur kadrosuna atanmaya hak kazanmaları halinde, mezkûr maddede
öngörülen nakil yasağına tabi olmadıkları, ancak KPSS veya kurumsal sınavlar olmaksızın
aile birliği mazereti sebebiyle diğer kamu kurum kuruluşlarına geçmek isteyenlerin beş yıllık
nakil yasağına tabi oldukları mütalaa edilmektedir.

