
 

 

ÖZET:  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan “Devlet memuru” ibaresine polis 

memurlarının dahil olup olmadığı, aynı madde de geçen “bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı 

hükümlere bakılmaksızın” ibaresinden ne kastedildiği, şehit veya gazilerin polis 

memuru olan kardeşinin, annesinin veya babasının kendi kurumu içinde talep ettikleri 

yere(nüfusa kayıtlı olduğu il dahil) yer değiştirme suretiyle atanıp atanamayacağı hk. 
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Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde, “Bu Yönetmelik, Özel Kanunlardaki 

hükümler saklı kalmak kaydıyla Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar ile bunlara bağlı Döner 

Sermayeli Kuruluşlarda ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet Memurları Hakkında uygulanır. 

             Ancak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde yer alan 

Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil memurlar, 

             a) Aynı Kanunun 59 ncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, 

            b) Aday Memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli memurlar, bu 

Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.” hükmü,  “Özel Yönetmelikler” başlıklı 28 inci 

maddesinde “Kurumlar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde halen 

görevde bulunan memurların geçmiş hizmetlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde nasıl 

değerlendirileceğini ve bu Yönetmeliğin çeşitli maddelerinde kurumlarca tesbiti öngörülen 

diğer hususları kapsıyan özel Yönetmeliklerini Devlet Personel Dairesinden olumlu görüş 

alınmak sureti ile çıkarırlar. Özel Yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümler yer 

alamaz. Ancak, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına dahil 

memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edilir.” hükmü yer 

almaktadır.  

Adı geçen Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde ise “Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle 

şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda 

olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları 

ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan 

yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, 

bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da 

dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle 

yerine getirilir.” hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan,  11/09/1992 tarihli ve 21342 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanan 

“Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve  Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 

“Personelin Atanamayacağı Yerler” başlıklı 7 nci maddesinde “Genel Müdürlük merkez, 

taşra ve merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının kadrolarında geçerli olmak üzere 

personelin atanamayacağı yerlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

a) Personel, nüfusa kayıtlı olduğu yere atanamaz. Bayan personel için evlenmeden 

önce nüfusa kayıtlı olduğu yer esas alınır.  

b) Resmî verilere göre merkez nüfusu bir milyonu aşan iller için (a) bendi hükmü 

uygulanmaz. İllerin nüfus sayılarında meydana gelen değişiklikler o yılın genel atama 

döneminde dikkate alınır. Ancak, bu illere atanmış olanlar, nüfusa kayıtlı oldukları ilçeye 

atanamazlar.  

c) Personelin teklifle alındığı il veya birime tekrar atanabilmesi için aradan en az beş 

yıl geçmesi veya o yere dönüşüne engel bir halinin bulunmadığı hususunda atanacağı il 

valiliğinin veya Genel Müdürlüğe bağlı birimlerde birim amirlerinin uygun görüş belirtmiş 

olması şartı aranır.  

d) Kadro durumunun uygun olması halinde, aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) 



 

 

bentleri hükümleri uygulanmayabilir.  

1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu veya 3/11/1980 tarihli 

ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında; hayatını 

kaybeden veya Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun kararı doğrultusunda yaşamak 

için gereken hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak 

derecede malûl olanların eş veya çocukları.  

        2) Vazife malûlü idari polisler.  

3) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özürlülük Ölçütü, 

Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik 

kapsamında özürlü sağlık kurulu tarafından verilen rapora göre kendisinin, eşinin veya 

çocuklarının özür durumuna göre özür oranı %50 ve üzerinde bulunanlar.” hükmü yer 

almaktadır. 

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; 

1- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğin 2 nci maddesinde söz konusu Yönetmeliğin kapsamı belirlenmiş olup, mezkur 

maddede yer alan istisnalar dışında kalan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi Devlet 

memurlarına söz konusu Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinin uygulanması gerektiği,   

2- Mezkur Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinden yararlanabilecek Devlet 

memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma taleplerinin,  kadro 

imkanları dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın 

öncelikle yerine getirilmesi gerektiği,  

3- Mezkur Yönetmeliğin ek 2 nci maddesinde yer alan “… bu Yönetmelikteki 

kısıtlayıcı hükümler…” ifadesinden söz konusu personelin yer değiştirme suretiyle atanma 

talebinin yerine getirilmesine engel olabilecek adı geçen Yönetmelikte yer alan tüm 

hükümlerin kastedildiğinin düşünülmesi sebebiyle, mezkur Yönetmeliğin nüfusa kayıtlı 

olunan yere atanılmayacağına dair 15 inci maddesinde yer alan hükmün de bu kapsamda 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Diğer bir ifade ile,  mezkur Yönetmeliğin ek 2 nci 

maddesinden yararlanabilecek Devlet memurlarının  nüfusa kayıtlı olduğu yere yer 

değiştirme suretiyle atanmayı talep etmesi halinde kadro imkanlarının dikkate alınması  

suretiyle söz konusu talebin yerine getirilmesi gerektiği, 

4- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğinin 28 nci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılacak özel 

yönetmeliklerde bu Yönetmeliğe aykırı hükümlerin  yer alamayacağı belirtilmekte birlikte, 

söz konusu hükümde Mülki İdare Amirliği Hizmetleri ile Emniyet Hizmetleri sınıflarına 

dahil memurlar hakkında kendi özel yönetmeliklerinin uygulanmasına devam edileceği 

belirtilmek suretiyle söz konusu hizmet sınıflarına dahil memurların kendi özel 

Yönetmeliklerinde yer alan hükümlere tabi olduğu, dolayısıyla Devlet Memurlarının Yer 

Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olmadığı,  

5- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğinin ek 2 nci maddesinde yer verilen hükme benzer bir düzenlemenin Emniyet 

Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve  Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde de yer alması 

hususunun ise İçişleri Bakanlığının takdirinde bulunduğu,   

mütalaa edilmektedir. 

 

 


