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ı. oiniş

1982 AnoYososlnın l28'incİ moddesine göre, komu kurum ve kuruluşlorının genel idore
esoslorıno gÖre YÜrütmekle yükümlü olduklorı komu hizmetlerinin gerektirdiği osli ve sürek]i
görevleriyürüten kişilere memurlor ve diğer komu görevlileridenir.
Memurlorın ve dİğer komu görevlilerinin nitelikleri, otonmolorı, görev ve yetkileri, hoklorı ve
YÜkümlülükleri, oYlık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri konunlo düzentenir. Ayrıco sosyol ve
moli hokloro iliŞkin toplu sözleşme hükümleri soklıdır. Üst kodeme yöneticilerinin yetiştirilme
usul ve esoslorı, konunlo özel olorok düzenlenir.

ıl. TEMEL İıxrıgn

23l0711965 torİhlive 12056 soyılı Resmi Gozete,de yoyımlononıqloılıg65 torihlive 657 soyılı
Devlet Memurlorı Konununun temel ilkeleri, "sınıflondırmo', "koriyer,, ve,,liyokot,,tir.

Devlet komu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çolışon Devlet
memurlorını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre
sınıfloro oyırmoktır.

KARiYER Devlet memurlorıno, yoptıklorı hizmetler için lüzumlu bilgilere ve
yetişme şortlorıno uygun şekilde, sınıflorı içinde en yüksek
derecelere kodor ilerleme imkönını soğlomoktır

LıYAKAT Dev]et komu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflor içinde ilerleme
ve yükselmeyi, görevin sono erdirilmesini liyokot sistemine
doyondırmok ve bu sistemin eşit imkönlorlo uygulonmosındo
Devlet memurlorını güvenliğe sohip kılmoktır

Bu boğlomao, lalOqhggg torihti ve 23670 soyılı Resmi Gozete,de yoyımlonorok yürürlüğe
giren "Komu Kurum ve Kuruluşlorındo Görevde Yükselme ve Unvon Değİşİkıİğİ Esqslorıno
Doİr Genel Yönetmelİk"le,şube müdürü, müdür ve doho olt düzeyde görevlere, liyokot ve
korİYer ilkeleri ÇerÇevesinde, hizmet gerekleri ve personel plonlomosı esos
olınoro(otonocok Devlet memurlorı ile 2g3 soyılı Konun Hükmünde Korornome
koPsomındoki komu iktisodT teşebbüslerinde görev yopon sözleşmeli personetin görevde
Yükselme Ve unvon değişikliklerine ilişkinusul ve esoslorı düzenlenmiştir. Kurumtorco yopılon
VeYo YoPtırılon Yozılı ve sÖzlü görevde yükselme sınovı sonucundo boşorılı bulunonlor
orosındon, boŞorı sırolomosıno göre boş kodro veyo pozisyon soyısı kodor otomo yopılır.
BoŞorı puonl, yozılı ve sÖzlü slnov puonlorının oritmetik ortolomosı olınorok hesoplonır. Yozılı
sınovdo boŞorılı olmok iÇin ez oz 60, sözlü sınovdo boşorılı olmok içinse en oz 70 puon
olmok gerekir. Bu Yönetmelik kopsomındoki personelin, en oz ortoöğretim düzeyİnde
mesleki veYo teknik eğitim sonucu ihroz ettikleri unvonloro ilişkin görevlere otonmolorı, yozılı
ve sözlü olorok YoPtırılocok unvon değişlkliğl sınovındo olocoktorı boşorı puonlorıno göre
gerçekleştirilir.
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Kolkınmo plonı, yıllık progrom ve iş progromlorındo yer olon Önemli

projelerin hozırlonmosl gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şort

olon, zoruri ve istisnoi hollere münhosır olmok üzere özel bir meslek

bilgisine ve ihtisosıno ihtiyoç gÖsteren geçici işlerde, Cumhurboşkonınco

belirlenen esos ve usuller çerçevesinde ihdos edilen pozisyonlordo, moli

yıllo sınırlı olorok sÖzleşme ile çolıştırılmosıno koror verilen ve işçi

soyılmoyon komu hizmeti görevlileridir.

ııı. lsTlHDAM şEKiLLERi

Devlet Memurlorı Konunu, "momur", "sözleşmelİpeısonel" ve "İŞÇİ" olmok üzere üÇ

istihdom şekli öngörmüştür. Bu Konuno tobi kurumlor, üç istihdom Şekli dıŞındo personel

çolıştıromoz.

MEMuR (a/ı) Mevcut kuruluş biçimine bokılmoksızın, Devlet ve diğer komu tüzel

kişiliklerince genel idore esoslorıno gÖre yürütülen osli ve sürekli

komu hizmetlerini ifo ile görevlendirilenlere denir.

sözırşurı.i
PERsoNEt (ı/g)

işçi(e/o) Sürekli İşçi

İş Konunu çerçevesinde, sürekli işçi kodrolorındo be]irsiz süreli iş

sÖzleşmeleriyle istihdom edilen komu görevlileridir. Bunlor

hokkındo 657 soyılı Konun hükümleri uygulonmomoktodır,

Geçici İşçi

İş Konunu çerçevesinde oltı oydon oz olmok üzere belirli süreli iş

sözleşmeleriyle çolıştırılon komu görevlileridir. bun]or hokkındo 657

soyılı Konun hükümleri uygulonmomoktodır.

Sözleşmeli Personel Ek Bilgiler

Ancok, yoboncı uyruklulorın; torihi belge ve eski horflerle yozılmıŞ orŞiv koYıtlorını

değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümonlorın; Milli Eğitim Bokonlığındo norm kodro

sonucu ortoyo çıkon öğretmen ihtiyocının kodrolu öğretmen istihdomıYlo koPotılomomosl

hol]erinde öğretmenlerin; dovo odedinin ozlığı nedeni ile kodroiu ovukot istihdomının gerekli

olmodığı yerlerde ovukotlorın, kodrolu istihdomın mümkün olomodığı hollerde tobiP veYo

uzmon tobiplerin; Adli Tıp Müessesesi uzmonlorının; Devlet konservotuvorlorı sonotçı

öğretim üyelerinin; istonbul Belediyesi Konservotuvorl sonotçılorının; bu Konuno tÖbi komu

idorelerinde ve dış kuruluşlordo belirli bozı hizmetlerde çolıştırılocok Personelin de zorunlu

hollerde sözleşme ile istihdomlorı mümkündür.

L
Bir yıldon oz süreli veyo mevsimlik hizmet olduğuno Cumhurboşkonınco koror verİlen

görevlerde sözleşme ile çolıştırılonlor do sözleşmeli personelolorok istihdom edilebilir.
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ÖzelleŞtirme uYgulomolorı sebebiyle iş okitleri komu veyo özel sektör işverenince feshedilen
ve Zqlnllg94 torihli ve 4O46 soyılı Özelleştirme Uygulomolorı Hokkındo Konun kopsomındo
diğer komu kurum ve kuruluş|orıno nokil hokkı bulunmoyon personel de yoşlılık veyo
molullük oylığı olmoyo hok kozonıncoyo kodor bu stotüde istihdom edilebilir. Bu kopsomdo
istihdom edileceklerİn soyısı, öğrenim durumlorıno göre çolışmo şortlorı ve bunloro
ödenecek ücretler ile diğer hususlor Cumhurboşkonınco belirlenir.

ıV. öDEVLER VE soRuMtuLUKtAR İı.r oexel HAKIAR VE YASAKIAR

öoevvı
soRuMtutuKtAR GENEL HAKLAR YAsAKtAR

- Sodokot

- Torofsızlık ve devlete
boğlılık

- Dovronış ve işbirliği

- Yurtdışındo dovronış

- Amirin sorumluluklorı

- Memurun sorumluluklorı

- Kişisel sorumluluk ve
zorQr

- Kişilerin uğrodıklorı
zororlor

- Bosıno bilgidemeç
Verme

- Resmi belge, oroç ve
gereçlerin yetki verilen
moholler dışıno

çıkorılmomosı ve iodesi

- Uygulomoyı isteme
hokkı

- Güvenlik

- Emeklilik

- Çekilme
- sendiko kurmo

- Mürocoot şikoyet ve
dqvo oçmo

- Kovuşturmo ve
yorgılomo

- İsnod ve iftiroloro korşı
korumo

- izin

- Toplu eylem ve
horeketlerde bulunmo
yosoğı

- Grev yosoğı

- Ticoret ve diğer kozonç
getirici foo liyetlerde
bulunmo yosoğı

- Hediye olmo, menfoot
soğlomo yosoğı

- Denetimindeki
teşebbüsten menfoot
soğlomo yosoğı

- Gizli bilgileri oçıklomo
yosoğı

Devlet memurlorı görevlerini yerine getirirken Anoyosoyo boğlı kotmok ve yosoloro soygılı
olmok zorundodır. Devlet memurlorı bu hususu osli Devlet memurluğuno otondıkton sonro
en geÇ bir oY iÇinde kurumlorınco düzenlenecek merosimle yetkili omirlerin huzurundo
YoPocoklorı Yeminle belirtirler ve özlük dosyolorıno konulocok ,,yemin Belgesi,,ni
imzoloyorok göreve boşlorior.

Memurlor gÖrevlerini dil, ırk, cinsiyeÇ siyosol düşünce, felsefi inonç, din ve mezhep oyrımı
YoPmodon Yerine getirmekle yükümlüdür. Herhongi bir siyosol porti veyo kişinin yororını ve
zororınl omoÇloYon dovronıŞlordo bulunomozlor. Bu gibi dovronıştorın cezosı kodeme

A. Devlet Memurlorının Ödevleri ve sorumluluklorı
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ilerlemesinin durdurulmosıdır. DevIet memurlorı her durumdo Devletin menfootlerini

korumok zorundodırlor.

Devlet memurlorı, resmi sıfotlorının gerektirdiği itibor ve güvene loYık olduklorını hizmet

içindeki ve dışındoki dovronışlorıylo göstermek zorundodırlor. Buno uymoyon memurloro

tınomo (nızmet dışındoki dovronışlorı için) ve oylıkton kesme (nizmet iÇindeki dovronıŞlorı

için) cezosı verilir. Devlet memurlorının işbirliği içinde çolıŞmolorı esostır. iŞbirliği iÇinde

çoIışmomonın yoptırımı ise uyormo cezosıdır.

Devlet memurlorındon sürekliveyo geçici görevle veyo yetişme, inceleme Ve oroŞtırmo iÇin

yoboncı memleketlerde bulunonlor Devlet itiborını veyo görev hoysiYetini zedeleYici fiil ve

dovronışlordo bulunomozlor. Böyle dovronışlordo bulunonlor Devlet memurluğundon

çıkorılır.

Amiı moiyetindeki memurlorınıyetiştirmekten, holve horeketlerinitokiP ve kontrol etmekten

görevli ve sorumludurlor.

Amir, moiyetindeki memurloro hokkoniyet ve eşitlik içinde dovronır; Yetkisini konun ve diğer

mevzuotto belirtilen esoslor içinde kullonır.

Devlet memurlorı konun ve diğer mevzuotto belirtilen esosloro uYmoklo Ve omirler

torofındon verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü Ve görevlerinin iYi Ve doğru

yürütülmesinden omirlerine korşı sorumludurlor.

Devlet memurlorı, görevlerini dikkot ve itino ile yerine getirmek ve kendilerine teslim

edilen Devlet molını korumok ve her on hizmete hozır holde bulundurmok için gerekli

tedbirleri olmok zorundodırlor. Devlete oit resmi belge, oroç, gereç ve benzeri eşyoyı

korumodo koyıtsızlık göstermenin yoptırımı uyormo cezosl; bunlorı koYbetmenin

yoptırımı kınomo cezosı; bunlorı kosıtlı olorok korumomonın cezosı ise oYlıkton

kesmedir. Ayrıco, Devlet memurunun kosıt, kusur, ihmol veyo tedbirsizliği sonucu idore

zororo uğrotılmışso bu zororın ilgili memur torofındon royiÇ bedeli üzerinden ödenmesi

esostlr.

kişiler komu hukukuno tobi görevlerle ilgili olorok uğrodıklorı zororlordon doloyı bu

görevleri yerine getiren personel oleyhine değil, ilgili kurum oleyhine dovo oÇorlor,

Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hokkı soklıdır. İŞkence Yo do

zolimone, goyri insoni veyo hoysiyet kırıcı muomele suçlorı nedeniyle AvruPo İnson

Hok]orı Mohkemesince verilen kororlor sonucundo Devletçe ödenen tozminotlor iÇin de

sorumlu personele rücu edilir.

Devlet memuru omirinden oldığı emri, Anoyoso, konun, CumhurboŞkonlığı korornomesi

ve yönetmelik hükümlerine oykırı görürse, yerine getirmez ve bu oykırılığı o emri Verene

bildirir. Amir emrinde ısror eder ve bu emriniyozı İle yenİlerse, memur bu emrİYoPmoğo

mecburdur. Ancok, emrin yerine getirilmesinden doğocok sorumluluk, emriVerene oittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse

sorumlulukton kurtulomoz.
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A
Devlet memurİorı, kendileriyle, eşlerine ve veloyetleri oltındoki çocuklorıno oit toşınır ve
toŞlnmoz mollorı, olocok ve borçlorı hokkındo özel konundo yozıh hükümler uyorınco mol
bildiriminde bulunurlor. "Mo| Bİldİrİmİnde Butunutmosı Hokkındo yönetmelik,,in ilgili
hükümlerine göre, Devlet memurlorı, orso ve yopı kooperotif hisseleri de döhil olmok üzere
toŞınmoz mollor ile net oylık tutorının beş kotındon fozlo değer ve tutordoki poro ve poro
hükmündeki kıymetli köğıtlo1hisse senedive tohviller, oltın ve mücevhero| her türlü toşıt ve
ziroot oroÇlorı, iŞ mokineleri, hoyvonlor, koleksiyonlor, ev eşyolorı ve diğer toşınır mollor ile
hokloı olocoklor, borçlor ve gelirler mol bildiriminin konusunu oluşturur.

Mollor, mol bildirimi torihindeki değerleri esos olınmok suretiyle beyon olunur. Mol
bildiriminin göreve giriş için gerekli olon belgelerle birlikte verilmesi gerekir.

Konun'o göre, Devlet memurlorı kendilerine, eşlerine ve veloyeti oltındoki çocuklorıno oit
toŞınır Ve toşlnmoz mollorı, olocok ve borçlorı hokkındo mol bildirimiverirler.

Devlet memurlorı gÖrevlere otondıklorındo, memuriyete giriş için gerekli olon
belgelerle birlikte mol bildiriminde de bulunurlor.

Devlet memurunun eşi ve veloyeti oltındoki çocuklorının mol vorlığındo me\.zuotto
belirtilen miKordo değişiklik olduğundo, değişikliğiizleyen BİRAyiçiııoeyeniedinilen mol,
ho( gelir, olocok ve borçloro münhosır olmok üzere ek mol bildirimiverilmesi gerekir.

Mol bildiriminin yenilenmesi molvorlığındo değişiklik olmoso bile SoNU (o) vr (s)
iı.g airşN yıtıARıN EN GEç şuBAT AvıNıN soNuNA KADAR yopılır.

Bu hususloro uymoyon Devlet memurlorı hokkındo disiplin hükümleri uygulonır. Bu
durumdo KADEME İıeRı.ruısİııİN ounouRutMAsı cEzAsı verilir.

,t

,i

ı*

Devlet memurlorı, komu görevleri hokkındo bosıno, hober ojonslorıno veyo rodyo ve
televizYon kurumlorıno bilgi veyo demeç veremezler. Buno oykırı horeket etmenin yoptırımı
kınomo cezosıdır. AÇıklonmosı yosoklonon bilgilerin oçıklonmosıno ise kodeme
ilerlemesinin durdurulmqsı cezosı verilir.

Devlet memurlorı gÖrevleri ile ilgili resmi belge oroç ve gereçleri, yetki verilen moholler
dıŞıno Çıkoromozlor, özel işlerinde kullonomozlor. Buno uymoyonloro kınomo cezosı verilir.
Devlete oit resmi belge, oroç, gereç ve benzerlerini özel menfoot soğlomok için kullononloro
verilecek cezo ise oYlıkton kesmedİr. Devlet memurlorı görevleri gereği kendilerine teslim
edilen resmi belge, oroç ve gereçieri görevleri sono erdiği zomon iode etmek zorundodırlor.
Bu zorunluluk memurun mirosçılorını do kopsor.

Devlet memurlorl, mevzuotındo belİrtildiği şekilde kılık Ve kıyofet kurollorıno uymok
zorundodırlor. "Kqmu Kurum ve Kuruluştorındo Çolışon personelİn Kıtık ve Kıyofetİne Doİr
Yönetmelİk"te Yer verilen hükümlerine göre, boyon memurlor kolsuz ve çok oçık yokolı
gömle( bluz veyo elbise, dor pontolon, diz üstü ve yırtmoçlı eteK terlik tipi oyokkobı
giyemezler.

ı
1

,i
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Erkek memurlorın elbiseleri temiz, düzgün, ütülü ve sode olmolı, oyokkobılorı ise koPolı temiz

ve boyolı tutulmolıdır. Erkek memurlor için boşlor doimo oçık bulundurulmolı ve kulok

ortosındon oşoğı fovori bırokılmomolıdır. Erkek memur krovot tokmok zorundodır, krovotını

örtecek şekilde bolıkçıyoko ve süveter giyemez.

Devlet memurlorı, bu konun ve diğer mevzuoto gÖre toyin ve tespit olunup yÜ rürlükte

bulunon hükümlerin kendilerihokkındo oynen uygulonmosını istemek hokkıno sohiPtirler.

Konunlordo yozılı holler dışındo Devlet memurunun memurluğuno son verilmez, oYlık ve

boşko hoklorı elinden olınomoz.

Devlet memurlorının, özel konunundo yozılı belirli şortlor içinde, emeklilik hoklorı;bu konundo

belirtilen esosloro göre de memurlukton çekilme hoklorıvordır.

Resmi elbise (üniformo) giymek zorundo olonlor ilgiti kurum ve kuruluŞun özel

yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esosloro tobidirler. Yoz döneminde Personelin kı]ık-

kıyofeti 15 Moyıs - 15 Eylül torİhlerİ oıosındo uygulonır. Belirlenen kılık ve kıyofet

hükümlerine oykırı dovrononloro uyormo cezosı verilir,

B. Devlet Memurlorının GeneI Hoklqrı

Devlet memurlorı kurumlorıylo ilgili resmi ve şohsi işlerinden doloyı mürocoot;

omirleri veyo kurumlorı torofındon kendilerine uygulonon idori eylem ve iŞlemlerden

doloyı şiköyet ve dovo oçmo hokkıno sohiptirler.

Mürocoot ve şiköyetler söz veyo yozı ile en yokın omirden boŞloYorok silsile Yolu ile

şikÖyet edilen omirler otlonorok yopılır. "Devlet Memurlqrının Şİkoyet ve

Mürocootlorı Hokkındo yönetmelik"in ilgili moddelerine gÖre, Yozılı ŞikÖYetler

moksodı en iyi ifode edecek şekilde ve mevzuot hükümlerine uygun olorok Yozılon

bir dilekçe ile yopılocoktır.

Dilekçede tespit edilen eksiklikler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi

şikoyeti kobul eden omirlerce soğlonır. Şiköyeti kobul eden oncok koror Verme

yetkisi bulunmoyon omirler, bunlorı sİlsİte yolu İle ve kendi görüŞlerini de ilove

etmek suretiyle şiköyet oIunonın ilk disiplin omirine 3 gün İÇİnde intikol ettirirler.

şiköyetlerin incelenmesi ve bir kororo boğlonorok şiköyet sohiPlerine tebliğ edilmesi

ile ilgili bütün işlemlerin en geç şiköyet dilekçesinin koror merciine intikol ettiği torihi

izleyen 30 gün içinde tomomlonmosı zorunludur,

Şiköyet hoklorınl kullonon Devlet Memurlorıno şikÖyetlerinden doloyı bir cezq

verİlemez. Ancok, şiköyet hoklorını mevzuoto oykırı surette kullononlorın veYo bu

hoklorını kullonırken bir suç işleyenlerin sorumluluklorı soklıdır.

Mürocootlordo do, söz konusu mürocootı kobul eden oncok sorunu ÇÖzümleme

yetkisi bulunmoyon omirler, bunlorı silsile yolu ite ilgİlİ mercİe 3 gün İÇİnde İntİkol

ettirmekle yükümlüdürler.
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Devlet memurlorı, Anoyoso'do ve özel konunundo belirtilen hükümler uyorınco sendikolor
ve üst kuruluşlor kurobilir ve bunloro üye olobilirler. 4688 soyılı "Komu (Xirevlileri
Sendİkolorı Konunu"nun ilgili moddeleri çerçevesinde, komu görevlileri çolıştıklorı işyerinin
girdiği hizmet kolundo kurulu sendikoloro üye olobilirler.

Sendikq Üyesİ Otomoyon Komu G<irevlileri

Bokonlor

Bokon yordımcılorı

Kurum ve kuruluşlorın boşkonlorı ve yordımcılorı
Genel müdür ve yordımcılorı

Doire Boşkonı ve yordımcılorı

Yönetim kurulu üyeleri

Merkez teşkilötlorının denetim birimleri yöneticileri ve kurul boşkonlorı
Hukuk müşovirleri

BÖlge, il ve ilçe teşkilötlorının en üst omirleri ile bunloro eşit veyo doho üst
düzeyde olon komu görevlileri

Merkezi denetim elemonlorı
Emniyet Hizmetleri Sınıfındo görev yopon personel
lılİr bünyesinde çolışonlor
Cezo infoz kurumlorındo görev yoponlor
Mülki idore omirleri

Silohlı kuwetler mensuplorı
YüksekÖğretim Kurulu Boşkon ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu
BoŞkon ve üyelerİ, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü rektörleri, fokülte
dekonlorı, enstitü ve yüksek okullorın müdürleri ile bunlorın yordımcılorı
Cumhurboşkonlığı boğlı kurullorıno çolışonlor
Cumhurboşkonlığı merkez teşkilotındo çolışonlor
MGK Genel Sekreterliğinde çolışon komu görevlileri

Yüksek yorgı orgonlorının boşkon ve üyeleri, hökimler, sovcılor ve bu meslekten
soyılonlor

Belediye boşkonlorı ve yordımcılorı

Komu görevlileri, iş sootleri dışındo veyo işverenin izni ile iş sootleri içinde sendiko veyo
konfederosYonlorın bu Konundo belirtilen fooliyetterine kotılmolorındon doloyı forklı bir
iŞleme tÖbi tutulomoz ve görevlerine son verilemez. Komu işvereni, işyeri sendiko temsilcisi
ile sendiko ve sendiko şube yöneticilerinin işyerini hoklı bir sebep olmodıkço ve sebebini
oÇık ve kesin Şekilde belirtmedikçe değiştiremez. Komu işvereni komu görevlileri orosındo
sendiko üyesiolmolorıveyo olmomolorı nedeniyle bir oyırım yopomoz.
Devlet memurlorı, bu Konundo gösterilen süre ve şortlorlo izin hokkıno sohiptirler.
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Devlet memurlorının görevleri ile ilgili veyo görevleri sırosındo işledikleri suçlordon doloyı

soruşturmo ve kovuşturmo yopılmosıve hok|orındo dovo oçılmosıözelhükümlere tobidir. Devlet

memurlorı hokkındoki ihbor ve şiköyetler, goroz veyo mücerret hokoret için, uydurmo bir suÇ

isnodı suretiyle yopıldığıve soruşturmo veyo yorgılomonın tobi olduğu konuni işlem sonucundo

bu isnot sobit olmodığı tokdirde, merkezde bu memurun en büyük omİri, illerde volİler, İsnotto

bulunonlor hokkındo komu dovosı oçılmosınıCumhuriyet Sovcılığındon isterler.

Bu boğlomdo, 4483 soyılı "Memurtor ve Diğer Komu (ilirevlİlerİnİn Yorgılonmqsı Hokkındo

Konun,,un ilgili moddelerine göre, ilçede görevli memurlor ve diğer komu görevlileri hokkındo

koymokom; ilde ve merkez ilçede görevli memurlor ve diğer komu görevlileri hokkındo voli;

bölge düzeyinde teşkilotlonon kurum ve kuruluşlordo görev yopon memurlor ve dİğer komu

görevlileri hokkındo görev yoptıklorı ilin volisi; Cumhurboşkonıno veyo Cumhurboşkonlığıno

boğlı, ilgili veyo ilişkili kuruluşlor ve bokonlıklorın merkez ve boğlı veyo ilgili kuruluşlorındo gÖrev

yopon diğer memur ve komu görevlileri hokkındo o kuruluşun en üst idori omiri; CumhurboŞkonı

kororıylo otonon memurlor ve diğer komu görevlileri hokkındo Cumhurboşkonıveyo ilgili bOkOn,

yokluklorındo ise bunlorın vekilleritorofındon, soruşturmo izniyetkisikullonılır.

SORUŞTURMA İZNi

ilgili eersonel
Soruşturmo İzni Vermeye

yetkili Merci

İlçedeçalışanlar Koymokom

İldeçolışanlor Voli

Merkezitçedeçatışanlar Voli

Bölgeteşkilatlorında çahşantar Bulunduğu ilin volisi

Cumhurboşkanınaveya Cumhurbaşkanlığıno 
En üst omir

bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşIarda çolışonlor

Bqkqnlıkların merkezve boğIı veyo ilgili Cumhurboşkonı veyo ilgili bokon
kuruluşIarında çalışanlor
Cumhurgşkanı kararıyla otanan Cumhurboşkonı veyo i|gili bokon

Memurlor ve diğer komu görevlileri hokkındo yopılocok ihbor ve şiköyetlerin soyut ve genel

nitelikte olmomosı, ihbor veyo şiköyetlerde kişi veyo oloy belirtilmesi, iddiolorın ciddT bulgu

ve belgelere doyonmosı, ihbor veyo şiköyet dilekçesinde dilekçe sohibinin doğru od, soYod

ve imzosı ile iş veyo ikometgöh odresinin bulunmosı zorunludur. İddiolorın, gerÇekliği

kuşkuyo yer vermeyecek belgelerle ortoyo konulmuş olmosı holinde od, soyod ve imzo ile iŞ

veyo ikometgöh odresinin doğruluğu şortı oronmoz. Boşsovcılor ve yetkili merci]er ihborcı

veyo şikÖyetçinin kimlik bilgilerini gizli tutmok zorundodır. Yetkİlİ mercİ, soruŞturmO İznİ

konusundoki kororını suçun öğrenilmesinden itiboren ön inceleme dohil en geÇ otuz gün

içinde verir. Bu süre, zorunlu hollerde on beş günü geçmemek üzere bir defo uzotılobilir.

yetkili merci, soruşturmo izni verilmesine veyo verilmemesine iliŞkin kororını CumhuriYet

boşsovcılığıno, hokkındo inceleme yopılon memur veyo diğer komu görevlisine Ve Vorso

şikoyetçiye bildirir. Soruşturmo izni verilmesine ilişkin kororo korŞı hokkındo inceleme

yopılon memur veyo diğer komu görevlisi; soruşturmo izni verilmemesine iliŞkin kororo korŞı

ise Cumhuriyet boşsovcılığı veyo şikoyetçi, izin vermeye yetkili merciler torofındon verilen
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işleme koymomo kororıno korşı do şikoyetçi itiroz yoluno gidebilir. İtiroz süresi,yetkili merciin
kororının tebllğlnden itiboren lO gündür.

İtirozlor kurol olorok Donıştoy 2.İdori Dovo Doirsi torofındon incelenir. Ancok voli veyo
koymokom torofındon verilen kororloro korşı bölge idore mohkemesine nezdinde itiroz
edilir. Ayrıco Cumhurboşkonı torofındon verilen soruşturmo izni kobulü veyo reddine ilişkin
kororloro korşı itiroz mekonizmosı öngörülmemiştir. İtirozlor, öncelikle incelenir ve en 9eç 3
oy içinde kororo boğlonır. Verilen kororlor kesindir.

irinaz EHtlyETi
ızin verilirse: i]oili komu oörevlisi

İzin Verilmezse: cumhuriyet sovcısı

BAşVuRu sÜnrsi l0 gün

BAŞVURU MERCİi
Kuro!: Donıştoy 2. İdori Dovo Doiresi

Voli/Koymokom izin verdiyse: Bö|ge İdore MAhkemesi

KARARA BAĞIAMA En fozlo 3 oy içinde (resin koror)

3628 soyılı "Mol Bildİrİmİnde Bulunulmosı, Rüşvet ve Yolsuzluklorlo Mücodele Konunu"no
göre, bu Konundo ve 4389 soyılı "Bonkolor Konunu"ndo yozılı suçlorlo, irtiköp, rüşveç bosit
ve nitelikli zimmet, görev sırosındo veyo görevinden doloyı koçokçılık, resmT ihole ve olım
vesotımloro fesot korıştır[l'lO, Devlet sırlorının oçıklonmosı veyo oçıklonmosıno sebebiyet
verme suçlorındon veyo bu suçloro İştİrok etmekten sonık olonlor hokkındo 4483 soyılı
Memurlor ve Diğer Komu Görevlilerinin Yorgılonmosı Hokkındo Konun hükümleri
uygulonmoz. Söz konusu suçloro ilişkin ihborlor doğrudon Cumhurİyet Boşsovcılıklorıno
yopılır. İhbor üzerine derhol bir ihbor tutonoğı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele
ve gecikmesinde sokınco umulon hollerde tutonok düzenlenmesi sonroyo bırokılobilir.
Muhbirlerin kimlikleri, rızolorı o|modıkço oçıklonmoz. İhbor osılsız çıktığındo oleyhine tokibot
yopılonın istemi üzerine muhbirin kimliği oçıklonır. Özel konunlorındo oksine bir hüküm
buiunso bile ilgili gerçek veyo tüzel kişiler veyo komu kurum ve kuruluşlorı; bu Konuno göre
tokip, soruşturmo ve kovuşturmoyo yetkili kişi, Hozine ve Moliye Bokonlığı Boş Hukuk
Müşovirliği ve Muhokemot Genel Müdürlüğü veyo temsilcisi ve bu Konundoki diğer
mercilerce istenen bilgileri gecikmeksizin mokul sürede eksiksiz vermek zorundodır.

Bonkolor Konunu'ndo yer olon suçlor

Rüşvet

Bosit ve nitelikli imzo

Görev sırosındo veyo görevinden doloyı koçokçılık

Resmi ihole ve olım vesotımloro fesot korıştırl'Tlo

Devlet sırlorının oçıklonmosı veyo oçıklonmosıno sebebiyet verme

soRuşTuRMA izNİNE irinez
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Devlet memurlorının komu hizmetlerini oksotocok şekilde memurlukton kosıtlı olorok birlikte

çekilmeleri veyo görevlerine gelmemeleri veyo görevlerine gelip de devlet hizmetlerinin ve

işlerinin yovoşlotılmosı veyo oksotılmosı sonucunu doğurocok eylem ve horeketlerde

bulunmolorı yosoktır. Böyle eylem ve dovronışlordo bulunonlor Devlet memurluğundon

çıkorılır.
Devlet memurlorının belirli sınırlılıklor içerisinde de olso sendiko kurmo ve sendikoloro üye

olmo hoklorı bulunmoklo birlikte; greve koror vermeleri, grev tertiplemeleri, ilon etmeleri, bu

yoldo propogondo yopmolorı yosoktır. Devlet memurlorı herhongi bir greve veyo grev

teşebbüsüne kotılomoz,grevi destekleyemez veyo teşvik edemezler. Buno oykırı

dovronışlorın cezosı Devlet memurluğundon çıkormodır.

Memurlor 6762 soyılı "Türk Ticoret Konunu"no göre, tocir veyo esnof soyılmo|orını

gerektirecek bir fooliyette bulunomoz, ticoret ve sonoyi müesseselerinde görev olomoz, tİcori

mümessil, ticori vekil, kolektif şirketlerde ortok veyo komondit şirkette komondite ortok

[uçunco kişilere korşı şirketin tüm borçlorındon müteselsilen (zincirleme olorok) ve sınırsız

olorok sorumlu olon ve şirketi temsil ve yönetim yetkisi bulunon ortok] olomozlor. Memurlor,

meslekifooliyette veyo serbest meslek icrosındo bulunmok üzere ofis, büro, muoyenehone ve

benzeri yerler oçomoz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veyo komu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlorıno oit herhongi bir iş yerinde veyo vokıf yükseköğretim

kurumlorındo çolışomozlor. Buno oykırı horeket edenlere kodeme ilerlemesinin durdurulmosı

cezosıverilir. Memurlorın üyesi olduklorı yopı, kolkınmo ve tüketim kooperotifleri, komu kurumu

niteliğindeki meslek kuruluşlorı ve konunlo kurulmuş yordım sondıklorının yönetim, denetİm ve

disiplin kurullorı üyelikleri ile özel konunlordo belirtilen görevler bu yosoklomonın dışındodır.

Söz konusu özel konunloro, 5580 soyılı "Özel Eğİtim Kurumlorı Konunu" ve 5846 soyılı "Fİkİr

ve Sonot Eserterİ Konunu" örnek verilebilir. Devlet memurlorının, yönetim ve denetİminde

görev olmomolorı şortıylo ononim veyo limited şirketlere ortok olmolorı iie komondit Şirkette
komonditer ortok (komondit şirkette sorumluluklorı sınırlı olon ve şirketi temsil ve yönetim

yetkisi bulunmoyon ortok) olmolorıno ise engel bulunmomoktodır.

Yqşok Olon Ticoıi Fooliyeüeı

- Tocir soyılmolorını gerektirecek bir fooliyette bulunomoz

- Esnof soyılmolorını gerektirecek bir fooliyette bulunomoz

- Ticoret ve sonoyi müesseselerinde görev olomoz

- Ticorivekilolomoz

Ticori mümessil olomoz

Komondit şirkette komondite ortok olomoz

Mesleki fooliyette veyo serbest meslek icrosındo bulunmok üzere ofis, büro,

muoyenehone ve benzeri yerler oçomoz

Komondit şirkette komondite ortok olomoz

Gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veyo komu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşlorıno oit herhongi bir iş yerinde veyo vokıf yükseköğretim kurumlorındo çolışomozlor
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Anonim şirket ortoğı olobilir
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Komondit şirkette komonditer ortok olobilir

Üyesi olduklorı yopı, kotklnmo ve tüketim kooperotifleri, komu kurumu niteliğindekİ
meslek kuruluŞlorı ve konunlo kurulmuş yordım sqndıklorının yönetim, denetim ve
dislplin kurulu üyeliği oIobilir

özel eğitim kurumlorındo hoftolık lo soote kodor ders verebilir

kitop, mokole, hikoye, fıkro yozobilir ve telif ücreti elde edebilir

Film, reklom, dizi, sinemo, tiyotro, opero, bole gibi fooliyetlerde buluno
elde edebilir

bilir ve ücret

Devlet memurlorının hediye istemeleri, menfoot soğlomo omocıylo hediye kobul etmeleri
VeYo iŞ sohiPlerinden borÇ poro istemeleri ve olmolorı yosoktır. Devlet memurunun,
denetimi oltındo bulunon veyo kendi görevi Veyo mensup olduğu kurum ile ilgisi olon bir
teŞebbüsten, doğrudon doğruyo veyo orocı eliyle her ne od ottındo olurso olsun bir
menfoot soğlomosı do yosoktır. Görevi ile ilgili olorok her ne şekilde olurso olsun çıkor
soğlomonın cezosı kodeme ilerlemesinin durdurulmosıdır.
Memurlor komu hizmetleri ile ilgiligizli bilgileriyetkilibokonın izniolmodıkço oçıkloyomoz. Bu
fiili işleyen memurlor Devlet memurluğundon çıkorılır.

V. MEMURLARİN SİNİFIANDİRİLMASİ

Devlet Memurlorı Konunu memurlor için 12 odet hizmet sınıfı öngörmüştür. Bu hizmet sınıflorı
şunlordır:

*

?,a

l- Genel İdore HizmetleriSınıfı

2- Teknik Hizmetler Sınıfı

3- Soğlık Hizmetlerive YordımcıSoğlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukotlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Jondormo Hizmetleri Sınıfı

9- Sohil Güvenlik Hizmetteri Sınıfı

l0- Yordımcı Hizmetler Sınıfı,

ll- Mülkl İdore Amlrllğl Hizmetler Sınıfı

l2- MlllT İstihborot Hizmetteri Sınıfı
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Yönetim, yürütme, büro ve benzeri hizmetleri gören ve

diğer sınıfloro girmeyen memurlordır

Mühendis, mimor, jeolog, kimyoger ve benzeri teknik

unvonloro sohip olonlordır

Tobip, dlş tobibl, veteriner hekim, eczocı, biyolog,

soğlık memuru ve benzerisoğlık personelidir

Eğitim ve öğretim hizmetinde görevlendirilen

öğretmenler ile ilköğretim müfettişleri ve

yordımcılorıdır

Avukotlık ruhsotıno sohip, boroyo koyıtIı ve

kurumlorını yorgı yerlerinde temsil yetkisi olon

memurlordır

Dini eğitim görmüş ve dini görev yopon memurlordır

Emniyet hizmetlerini yürüten polis, komiser, emniyet

omiri, emniyet müdürü, polis müfettişi, emniyet

müfettişi gibi memurlordır

Jondormo hizmetlerini yürüten memurlordır

l

j

t
a

İt
E
t
çl
İ

Sohil güvenlik hizmetlerini yürüten memurlordır

Sınıfı

Eğitlm ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfı

ıdore Hizmetleri sınıfı

,,l

Teknik Hizmetler sı nıfı

Soğlık Hizmetleri ve
Yordımcı Soğlık Hizmetleri

ı
- _l

Din Hizmetleri Sınıfı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı

Jqndormo Hizmetleri sınıf ı

sohlt ğüvenlik Hizmetleri
Sınıfı

l
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yordımcı Hızmetler sınıfı
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Mülki İdore Amirliği
Hizmetleri sınıfı

Milli İstihborot Hizmetleri
Sınıfı

Her türlü yozı ve dosyo doğıtmok, toplomok, iş
sohiplerini korşılomok, yol göstermek, hizmet yerlerini
temiz tutmok, ısıtmok, oydınlotmok gibi görevleri
yopon memurlordır

Voli, koymokom, moiyet memurlorıdır

Milli İstihborot Teşkitotı kodrolorındo veyo bu Teşkilot
emrinde çolışon görevlilerdir

Ortookul ve dengi, lise ve dengi okullorın, normol öğrenim süresinden fozlo olmosı holinde,
boŞorılı her Öğrenim yılı için bir kodeme ilerlemesi uygulonır. Bunlordon teknik öğretim
okullorı mezunlorıno, meslekleri ile ilgili görevlerde çolışmolorı holinde oyrıco bir kodeme
ilerlemesi doho verilir.

Memuriyette iken Veyo memuriyetten oyrılorok (87,nci moddeye tobi kurumlordo çolışonlor
dÖhll) üst Öğrenimi bitirenler, oynı üst öğrenimi tohsile oro vermeden boşloyon ve normol
süresi İÇinde bİtİrdikten sonro memuriyete giren emsollerinin uloştıklorı derece ve kodemeyi
oŞmomok koYdıYlo, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kodemesine memuriyette
geÇirdikleri boŞorılı hizmet sürelerinin tomomı her yıl bir kodeme her üç yıl bir derece
hesobıYlo ilove edilmek suretiyle buiunocok derece ve kodemeye yükseltilirler.
Soğlık hizmetleri ve yordımcı soğlık hizmetleri sınıfıno girenlerden memurluğo girmeden
önce Yurt lÇlnde veyo yurt dışındo mesleklerini serbest olorok veyo resmi veyo özel
müesseselerde ifo edenlerle memuriyetten oyrıldıkton sonro bu işlerde çolışorok yeniden
memuriYete girmek isteyenlerin meslekleri ile ilgili hizmetlerde geçen süresinden bu Konun
ve bu Konunun 87'nci moddesinde sözü edilen kurumlordo geçen sürenin tomomı ve geri
kolon sürenin dörtte üÇü toplomı memuriyette geçmiş soyılorok bu süreler her yılı bir
kodeme ilerlemesive her üç yıl için bir derece yükselmesiverİlmek suretiyle değerlendirilir.
Teknik hizmetler sınıfıno girenlerden memurluğo girmeden önce yurt içinde veyo yurt
dıŞındo mesleklerini serbest olorok veyo resmi veyo özel müesseselerde ifo edenlerle
memuriYetten oYrıldıkton sonro bu işlerde çolışorok yeniden memuriyete girmek
isteYenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu konun ve bu konunun 87,nci
moddesinde sözü edilen kurumlordo geçen sürenin tomomı ve geri kolon sürenin dörtte
üÇü toPlomı memuriyette geçmiş soyılorok bu süreler her yılı bir kodeme ilerlemesi ve her
üç yıl için bir derece yükselmesiverilmek suretiyle değerlendirilir.
Yüksek mühendis, mühendis, mimor gibi unvonlorı kozonmış olonlorın çolıştırıldıklorı hizmet
sınıflorıno bokılmoksızın giriŞ derece ve kodemelerine bir derece eklenir. Örneğin mühendis
unvonlnı kozonmıŞ bİrisi Genel İdore Hizmetteri Sınıfındo memuriyete boşlorso veyo bu hizmet
sınıfındo iken mühendis unvonını kozonırso, bulunduğu derece ve kodemeye bir derece eklenir.

ı
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Avukotlık hizmetleri sınıfıno girenlerin memuriyete girmeden önce veyo memurlukton

oyrılorok ovukotlıklo geçirdikleri sürelerin dörtte üçü memuriyette geÇmiŞ soYılorok, bu

sürelerin her yılı bir kodeme ilerlemesine ve her üç yılı bir derece Yükselmesine esos olocok

şekilde değerlendirilir.

Avukotlık stojını oçıkto iken yoponloro iki, memuriyette iken yoponloro bir kodeme ilerlemesi

uygulonır.

Bosın kortıno sohip olmok suretiyle gozetecilik yoporok memurluğo girenlerin; meslekleriYle

ilgiti görevlerde istihdom edilmeleri şortıyto, fiilen gozetecilik yoporok geÇirdikleri sürenin 3/4

ü fiilen memuriyette geçmiş soyılorok, bu sürenin her yılı bir kodeme ilerlemesive her üÇ Yılı

bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

özel okullordo öğretmenlik veyo yöneticilik yoptıkton sonro Milli Eğitim Bokonlığı emrinde

memuriyet kobul edenlerin özel okullordo geçen hizmet sürelerinin Z/g UnUn her Yılı bir

kodeme ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esos olocok Şekilde

değerlendirilir.

Ancok, yukorıdo yer verilen intibok hükümleri için, özel sektörde geÇen hizmet süresinin

belirtilen oronlorının l2 yılı geçen kısmı, kozonılmış hok oylığındo değerlendirilmeYecektir.

Devlet Memurlorı Konununo göre 'l2 sınıf tespit edilmesine roğmen, her sınıf iÇin verilen

kodrolordo çolıştırılocok kişilerde oronocok öğrenim, yoboncl dil gibi özel nitelikler, Yoso
veyo kuruluş yosolorıno doyonorok çıkorılon yönetmeliklerle soptonır.

ilkokulu bitirmiş Devlet memurlorı l5'inci dereceden boşloyıp 7'nci dereceYe kodor; lise

mezunlorı do l3,üncü dereceden boşloyıp 3'üncü dereceye kodor yükselebilirler,4 Yıl süreli

yükseköğrenim bitirenler ise 9,uncu dereceden işe girerler Ve l'inci derecenin son

kodemesine kodor yükselirler.

Memurluğo girmeden önce veyo memuriyetleri sırosındo yüksek öğrenim üstü moster

derecesi olmış olonlorlo yükseköğrenim kurumlorındo en ğz bir yıl ilove öğrenim

yoporok lisonsüstü ihtisos sertifikosı olonloro bir kodeme ilerleme hokkı verilir. Moster

derecesini olıp bir kodeme ilerlemesinden yororlonon memuro, mesleği ile ilgili

öğrenim dolındo doktoro yoptlğı tokdirde iki kodeme ilerlemesi uygulonır. Memuriyetleri

sırosındo mülgo Türkiye ve ortodoğu Amme İdoresi Enstitüsünü bitirmiŞ olonloro her

boşorılı öğrenim yılı için öğrenim süreleri kodor (2 yılı geçmemek şortıylo) her Yıl iÇin bir

kodeme ilerlemesi uygulonır.

657 soyılı Konun hükümlerine göre öğrenim durumlorı, hizmet sınıflorı ve gÖrev unvonlorı

itiboriyle ozomi yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kodemesinden oYlık olmoYo hok

kozonon ve son sekiz yıllık süre içinde herhongi bir disiplin cezosı olmoYonlorın kozonılmıŞ

hok oylıklorı kodro şortı oronmoksızın bir üst dereceye yükseltilir.

Memur]orın eşit dereceler orosındo veyo derece yükselmesi suretiYle sınıf değiŞtirmeleri

mümkündür. Bu şekilde sınıf değiştireceklerin geçecekleri sınıf ve görev İÇin 657 soYılı

Konundo veyo kuruluş konunlorındo belirtilen niteliklere sohip olmolorı Şorttlr. Bu durumdo

sınıflorı değişenlerin eski sınıflorının derecesinde elde ettikleri kodemelerde geÇirdikleri

süreler yeni sınıflordoki derecelerinde dikkote olınır. Kurumlor, memurlorını meslekleri ile ilgili

sınıfton genel idore hizmetleri sınıfıno veyo genel idore hizmetleri sınıfındon meslekleri ile

ilgili sınıfo, görev ve unvon eşitliği gözetmeden kozonılmıŞ hok oYlık dereceleriYle

otoyobilirler.

,
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Vl. DEVIET MEMURu otMANıN şARTLARı

Memur olmok için Türk votondoşı olmok gerekir.

Genel olorok on sekiz yoşını bitirmiş olonlorın memur olobilmesine korşılık, bir meslek veyo
sonot okulunu bitiren, on beş yoşını dolduron ve yorgı yoluylo kozoi rüşt kororı oldıronlor do
memur olobilir.

Genel olorok ortookulu bitirenler memur olobilirler. ortookul mezunlorındon istekli
bulunmodığı tokdirde ilkokulu bitirenler de memuriyete olınobilir. Bir sınıfto belli görevlere
otonobilmek için kuruluş yosolorıno yo do görev ve çolışmo yönetmeliklerine doho yüksek
Öğrenim dereceleri veyo belli fokülte, okul veyo öğrenim dollorını bitirmiş olmo,meslek içi
veyo meslekle ilgili eğitim progromlorını bitirmiş olmo yo do yoboncı dil bilme gibi şortlor
konobilir. Kurumlorın özel konun veyo diğer mevzuotındo oronon diğer şortlorı do toşımok
gerekir.

Devlet memuru olobilmek için komu hoklorındon mohrum bulunmomok gerekir. Ayrıco, Türk
Cezo Konununun 53'üncü moddesinde belirtilen süreler geçmiş olso bile; kosten işlenen bir
suÇton doloyı bir yıl veyo doho fozlo süreyle hopis cezosıno yo do offo uğromış olso bile
devletin güvenliğine korşı suçlor, Anoyosol düzene ve bu düzenin işleyişine korşı suçlor,
zimmet, irtikÖp, rüşveğ hırsızlık, dolondırıcılık, sohtecilik, güveni kötüye kullonmo, hileli iflos,
iholeye fesot korıştırmo, edimin ifosıno fesot korıştırmo, suçton koynoklonon molvorlığı
değerlerinioklomo veyo koçokçılık suçlorındon mohküm olmomok do gerekir.

Bir kİmsenin memur olobilmesi için oskerlikle ilgisinin bulunmomosı yo do oskerlik çoğıno
gelmemiŞ bulunmosı veyo oskerlik çoğıno gelmişse eylemli oskerlik hizmetini yopmış
olmosıyohut ertelenmiş veyo yedek sınıfıno geçirilmiş olmosı gerekir.

Bir kimsenin memur olobilmesi için, görevini devomlı yopmosıno engel olobilecek okıl
hostolığının bulunmomosıgerekir. Sokotlorın Devlet memurluğuno olınmo koşullorı ile hongi
iŞlerde Çolıştırılocoklorı yönetmelikle soptonmıştır. Devlet memuru olobilmek için güvenlik
soruşturmosı ve/veyo orşiv oroştırmosı yopılmış oımok do gerekir.

Türkvatondaşı olmak Çift uyruklu olonlor do memur olobilirler

l9yaşını doldurmuş
olmak

En qz ortaokul mezunu
olmak

komu hoklarından
mqhrum bulunmqmqk

kısıtlı olmqmak

Meslek veyo sonot okulu mezunu olup kozoi rüşt kororı
olonlorın memur olobilmek için l5 yoşını doldurmuş olmosı
yeterlidir

Ortookul mezunlorındon lstekll bulunmodığı tokdirde
ilkokulu bitirenler de memuriyete olınobilir

cezo dovolorı sonucundo verilir

votoni görevde iken otomo yopılobilir, ilgili kurum votoni
görev sono erene kodor ilgili kodroyu kişi lehine soklı tutor
ve oskerlik dönüşünde göreve boşlotır

Askerlikle ilgisİ olmamak

Genel Şartlar

DEVLET MEMURU OLMANİN ŞARTLARİ

Ek BiIgiler

Hukuk dovolorı sonucundo verilir

-l
l.-.--j
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Uygulomodo belli okıl hostolığıno sohip kişiler EKPSS ile

memur olmoktodır

Ayrıco, komu kurumlorı toplom kodronun %3'u kodor
engelli çolıştırmok zorundodır

Görevini yapmosncı
engel akıl hastalığı
oImamak

Engel mahkumiyet
almamış olmak

ToksirlisuçlordonmohkumolonIormemurolobilir

Kosten suç işleyenler l yıl ve doho fozlo mohkumiyet
olırso memur olomoz.

Ancok, oşoğıdoki suçlorı işleyenler mohkumiyet süresi

ne olurso olsun ve hotto offo uğrosolor bile memur
olomoz:

"Devletin güvenliğine korşı suçlor, Anoyosol düzene ve

bu düzenin işleyişine korşı suçlor, zimmet, irtikEp,

rüşvet, hırsızlık, dolondırıcılık, sohtecilik, güveni kötüye

kullonmo, hileli if]os, iholeye fesot korıştırmo, edimin

ifosıno fesot korıştırmo, suçton koynoklonon molvorlığı

değerlerini oklomo veyo koçokçılık suçlorı"

Devlet komu hizmet ve görevlerine Devlet memuru olorok otonocoklorln oÇılocok Devlet

memurluğu sınovlorıno girmeleri ve sınovı kozonmolorı şorttır. Sınovlorın YoPılmosıno doir

usul ve esoslor ile sınovo tobi tutulmodon girilebilecek hizmet ve gÖrevler ve bunlorın tobi

olocoğı esoslorı düzenleyen "Komu Görevlerİne İlr Defo Atonocoklqr İçİn YoPılocqk

Sınovlqr Hokkındo Genel yönetmellk", özel yorışmo sınovıno tobi tutulmok suretiYle girilen

ve belirli bir yetişme progromı sonrosı yeterlik sınovıno tobi tutulon mesleklere iliŞkin kodro

ve görevler ile il özel idoreleri ve belediyelerin teftiş kurullorıno (R Orunu Kodrolor); genel ve

kotmo bütçeli kurumlorlo bunloro boğlı döner sermoyeli kuruluşlor, konunlor ile kurulon

fonlor ve kefolet sondıklorı, il özel idoreleri ve belediyeler, il özel idoreleri ve belediYelerin

kurduklorı birlikler ile bunloro boğlı döner sermoyeli kuruluşlor ve diğer komu kurum ve

kuruluşlorındo A grubu kodrolor dışındo, ilk defo komu hizmeti ve görevlerine otomo

yopılocok kodro ve görevlere (a Grubu Kodrotor) otonocoklor için yopılocok iŞlem ve

sınovlorı kopsomoktodır. KpSS,nin (ı<omu Personel Seçme Sınovı) usul ve esoslorı, iÇeriği,

yopılocoğı yer ve zomonı, sınovın duyurulmosı, KPSS'de yer olocok konulor ile testler ve

bunlorın oğırlıklorı, puon türleri ve hesoplomo yöntemi, boşvuru yopocoklorın öğrenim

düzeyi, odoylorın boşvurusu, sınovdon elde edilecek puon türlerinin yerleştirmede ve giriŞ

sınovıno çoğrıdo kullonılmosıno ve KpSS sonuçlorının odoyloro ve kurumloro bildirilmesine

ilişkin esoslor, çolışmo Genel Müdürlüğü ve Ösvv (Ölçme, Seçme ve YerleŞtirme Merkezi

Boşkonlığı) torofındon müştereken belirlenir.

Kurum ve kuruluşlor bu Konuno göre çolıştırdıklorı personele oit kodrolordo l" 3 oronındo

engelli çolıştırmok zorundo dt.%3,ün hesoplonmosındo ilgili kurum veYo kuruluŞun (YurtdıŞı

teşkilot horiç) toplom dolu kodro soyısıdikkote olınır.

Engelliler için sınovlor, ilk defo Devlet memuru olorok otonocoklor için oçılon sınovlordon

oyrı zomonlı olorok, özürlü kontenjonı oçığı bulunduğu sürece Özür gruPlorı ve eğitim

durumlorı itiborıylo sınov sorusu hozırlonmok ve uloşılobilirliklerini soğlomok suretiYle

merkezi olorok yopılır veyo yoptırılır.
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Engelli personel çolıştırmo yükümlüğünün yerine getirilmesinin tokip ve denetimi ile
engellilerin Devlet memurluğuno yerleştirilmesinden Çolışmo Genel Müdürlüğü sorumludur.
Engelli oÇığı bulunon komu kurum ve kuruluşlorı bir sonroki yıl için olım yopocoklorı
engellilere iliŞkin toleplerİni her yılın Ekim oyının sonuno kodor çolışmo Genel Müdürlüğüne
bildirmek zorundodır. Çolışmo Genel Müdürlüğü kurum ve kuruluşlorın bildirimi üzerine,
engelli kontenjonlorıno yerleştirme yopobilir veyo yoptırobilir.

Engellilerin memurluğo olınmo şortlorıno, merkezi sınov ve yerleştirmenin yopılmosıno,
eğitim durumu ve engel gruplorı dikkote olınorok kuro usulü ile yopılocok yerleştirmelere,
engellilerin gÖrevlerini yürütmelerinde hongi yordımcı oroç ve gereçlerin kurumlorınco
temin ediİeceğine, komu kurum Ve kuruluşlorınco engelli personel istihdomı ile iıgili
istotistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esoslor ile diğer hususlor Özürlüler idoresi
BoŞkonlığının gÖrüŞü olınorok Çolışmo Genel Müdürlüğünce hozlrlonocok yönetmelikle
düzenlenir.Bu ÇerÇevede,"Engellİlerin Devlet Memurtuğuno Alınmo şortlorı ile vopılocok
Merkezi Sınov ve Kuro Usulü Hokkındq Yönetmelik'' yürürlüğe konmuştur.
İstisnoi memurlukloro otonmodo ise, 657 soyılı Konunun Devlet memuru olmok için oronon
genel Şortlorı, yoni, Öğrenime ilişkin şortlor ile kurumlorın özel konun veyo diğer
mevzuotındo oronon şortlorı toşımok dışındoki tüm koşulloro sohip olunmosı gerekir;
istisnoi memuriYette söz konusu Konunun otonmo, sınovlor, kodeme ilerlemesi ve derece
yükselmesi dışındo kolon bütün hükümleri uygulonır.

Vıl. ADAY MEMuRLARIA ıLGıti usuı. VE ESASLAR

Memurluğo önce odoy olorok girilir. Bu süre içinde odoy memur hem denenir hem de
YetiŞtirilir. AdoY memurloro ilişkin eğitim süreteri, progromlorı, değertendirme esoslorı ve
hongi kurumlorın sorumluluğundo yopılocoğı ve diğer hususlor ,,Adoy Memurlqrın
Yetiştirilmelerine ilişkin Genet Yönetmelik" ite belirlenmiştir.

AdoY memurlor temel eğitime, hozırloyıcı eğitime ve stojo tobi tutulurlor. Temel eğitim,
hozırloYlcı eğitim ve stoj birbirini tokip eden sıro içinde uygulonır. Adoylık süresien oz l yıl en
Çok 2 Yıldır. Bu süre iÇinde odoy memurun boşko kurumloro nokliyopılomoz.
Devlet memurlorının ortok vosıfıorı ile ilgiliosgori bilgilerin verildiği "temel eğitim,,on günden
oz, ikioYdon Çok olomoz. Temel eğitim progromlorı, Temel eğitim Kurulunco eğitim düzeyleri
göz önünde bulundurulmok suretiyte hozırlonır. Bu eğitimin sonundo temel eğitim sınovı
uYgulonocoktır.l00 üzerinden 60 ve doho fozlo puon olon odoy memurlor boşorılı soyılırlor.
Adoy memurlorın işgol ettikleri "hozırtoyıcı eğitim" bir oydon oz üç oydon çok olomoz.
HozırloYıcı eğitim Progromlorı, odoy memurlorın kodro ve görevleri esos olınmok suretiyle
kurum veyo kuruluŞlorco oyrl oyrl hozırlonır. Bu eğitimin sonundo hozırloyıcı eğitim slnovı
uYgulonocoktır.l00 üzerinden 60 ve doho fozlo puon olon odoy memurlor boşorılı soyılırlor.
HozırloYıcı eğitimde verilen teorik bilgilerin ve kozondırılon becerilerin uygulomo oşomosı
olon "stoj" iki oYdon oz olmomok koydıylo odoytık süresi içinde tomomlonocoktır. Stoj
Progromlorı do kurum ve kuruluşlorco hozırlonır. Bu eğitimin sonundo odoy memurtor
kurumlorınco yo yozılı veyo uygulomolı sınovo tobi tutulurlor yo do ,,stoj değerlendirme
belgesi" ile değerlendirilirler.

Her kurum veYo kuruluŞ hozırloyıcı eğitim ve stoj progromlorını, bu eğitimlerin boşlongıç ve
bitim torihlerini, Yerini, eğitime kotılocoklorın soyısını, eğitimlerin boşlomosıylo birlikte
ÇolıŞmo Genel Müdürlüğüne bildirirler. Adoylık devresi içinde eğitimde boşorılı olon odoylor
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disiplin omirlerinin teklifi ve otomoyo yetkili omirin onoyı ile onoy torihinden geÇerli olmok

üzere osli memurluğo otonırlor.

Adoy memurloro, osoletleri tosdik edilinceye kodor kodeme ilerlemesi uygulonmoz. Adoylık

süresi sonundo Devlet Memurlorı Konununo göre osıl memurluğo otononlorın odoYlıkto

geçirdikleri süreler, kodeme ilerlemesinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

süRE

GENEL ESASIAR

ıĞiriu
EsAsLARl

TEMEL ıĞiriu

HAZİRIAYİCİ
rĞiıiu

eĞiriuı.ınoı
BAŞARİSİZLİK

En oz l yıl en çok 2 yıl

- Boşko kurumloro nokliyopılomoz

- Kodeme ilerlemesi uygulonmoz

- Aylıkton kesme veyo kodeme ilerlemesinin durdurulmosı cezosı

olonlorın memuriyet ile ilişiği kesilir

Temel eğitim ve hozırloyıcıeğitim verilir

- Ortok vosıflor ile ilgili osgori bilgiler verilir

- l0 günden oz 2 oydon çok olomoz

- Sınovdcın en oz 60 olmok gerekir

- Kodro ve gÖrevIer için gerekli bilgi ve becerileri kozondırmoyo ve

görevlerine intibokını soğlomoyo yönelik olorok verilir

- Bir oydon oz üç oydon çok olomoz

- Sınovdon en oz 60 olmok gerekir

- Memuriyetlerine son verilir

- 3 yıl memur olomozlor

Vlıı. ATAMALARDA işr sışı-ıMA suREsİ

Memurlorın yer değiştirme suretiyle otonmolorıno iliŞkin kurollor YÖnetmelikle

düzenlenmiştir.

6245 soyılı Horcıroh Konununun 3'üncü moddesinln (g) ve (n) bentlerinde "memuriYet

moholli,, ile ,,boşko yer" tonımı yopılmıştır. Buno göre; memur ve hizmetlinin osıl gÖrevli

olduğu veyo ikometgöhının bulunduğu şehir ve kosobolorın belediye sınırlorı iÇinde bulunon

moholler ile bu mohollerin dışındo kolmoklo birlikte yerleşim özellikleri bokımındon bu Şehir

ve kosobolorın devomı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü VeYo

kurumlorınco soğlonon toşıt oroçlorı ile gidilip gelinebilen yerlere "memuriYet moholli",

memuriyet mohollinin dışındoki yerlere de "boşko yer" denilmektedir.

Aynı yerde göreve otononlor otomo emrinin kendilerine duyurulduğu günü izleYen iŞgünü

içinde işe boşlomolıdırlor. Boşko bir yerdeki göreve otononlorın on beŞ gün İÇİnde görev

yerine horeket etmeleri ve yol süresini izleyen iş günü işe boŞlomolorı gerekir. SovoŞ ve

oloğonüstü hollerde bu süre Cumhurboşkonı Kororı ile kısoltılobilir. Bu süreler, konuni

ADAY MEMURIUK
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izinlerin kullonılmosı veyo geçici bir görevin yopılmosı sırosındo boşko bir göreve otonon
memurlor için iznin veyo geçici görevin bltimi; hesoplorını, yerlerine geienlere devir zorundo
bulunon soymon ve soymon mutemetleri için devrin sono ermesi; eski görevlerine
devomlorı kurumlorınco yozılı olorok tebliğ edilenler için de yerlerine otonon memurlorın
gelmesiveyo yeni görev yerlerine horeketlerinin kurumlorınco tebllği torihinde boşlor.

Bir göreve ilk defo veyo yeniden otononlordon belge ile ispotı mümkün zorloyıcı nedenler
olmoksızın süresi içinde göreve boşlomoyonlorın otomo işlemi iptol edilir.

Belge ile konıtlonon zorloyıcı nedenler olso bile sürenin bitimini izleyen iki oy içinde göreve
boşlomoyonlorın atomo işlemi, otomoyo yetkill mokomlorco iptol edilir.

Boşko yerdeki bir göreve otononlordon süresi içinde horeket ederek belliyol süresi sonundo
yeni görevlerine boşlomoyonloro, eski görevlerinden oyrılış ve yeni görevlerine boşloyış
torihleri orosındo oylık verilmemek şortı ile l0 günlük ek bir süre verilebilir. Belge ile ispotı
mümkün zorloyıcı nedenler olmoksızın bu süre sonundo do yeni görevlerinde işe
boşlomoyonlor memuriyetten çekilmiş soyılırlor.

Atomolordo Göreve boşlomo

Avnı vere otonon:tokip eden is oünü

Forklıvere otonon:tokio eden l5 oün icinde

Mücbir sebeo vorso: 2 ov icinde

Boşlomozso:otomo iptoledilir l YlL MEMUR OLAMAZ

Sovoş ve oloğonüstü holvor ise cumhurboşkonı kororı ile bu süreler kısoltılobilir

Toyinlerde göreve boşlomo

Avnı vere otonon:tokip eden is oünü

Forklıvere otonon:tokio eden ]5 oün icinde

Mücbir sebep vorso:fozlodon lO gün içinde (oylık verilmez)

Boslomozso: cekilmis sovılır

Sovoş ve oloğonüstü holvor ise cumhurboşkonı kororı ile bu süreler kısoltılobilir

ıx. DEVLET MEMuRLUĞuNDA İıını-ruı VE YÜKSELME

Kodeme; derece içinde, görevin önemi veyo sorumluluğu ortmodon, memurun
oylığındoki ilerlemedir.

Memurun kodeme ilerlemesinin yopılobilmesi için bulunduğu kodemede en oz bir yıl
Çolışmış olmosı ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kodemenin bulunmosı
şortlorıoronır.
Son sekİz yıl İçİnde herhongi bir disiplin cezosı olmoyon memurloro, oylık derecelerinin
yükseltilmesinde dikkote olınmok üzere bir kodeme ilerlemesi uygulonır.
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Kodeme ilerlemesi ile ilgili onoy mercii otomoyo yetkili omirdir. Onoy mercileri kodeme
ilerlemeleri ile ilgili yetkiIerini devredebilirler.

Diğer şortlorı toşımoklo birlikte üst derecelerde kodro olmodığı için derece yükselmesi
yopomoyon memurlorın kozonılmış hok oylıklorı, öğrenim durumlorı itiboriyle

yükselebilecekleri dereceyi oşmomok şortıylo işgol etmekte olduklorı kodrolorın üst

derecelerine yükseltilir.

Devlet memurunun derece yükselmesi yopobilmesi için;

l. Üst dereceden boş bir kodronun bulunmosı,

2. Derecesi içinde en oz üç yıl ve bu derecenin 3'üncü kodemesinde bir yıl bulunmuŞ

olmosl,

3. Kodronun tohsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmosı, şorttır.

Eğitim ve Öğretlm Hizmetleri Sınıfı ile Soğlık Hizmetleri ve Yordımcı Soğlık Hizmetleri

Sınıfıhoriç, sınıflorın 1, 2, 3 ve 4'üncü derecelerindeki kodrolorıno, derece yükselmesindeki

süre koydı oronmoksızın, otonmosındoki usule göre doho oşoğıdoki derecelerden otomo
yopılobilir.

Ancok, bu şekilde bir otomonın yopılobilmesi için ilgilinin;

o) ı lncidereceli kodrolordon ek göstergesl 5300 ve doho yukorıdo olonlor için en oz|2yıl,

n) ı incive 2 nci dereceli kodrolordon ek göstergesi 530O'den oz olonlor için en oz l0 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kodrolor için en oz 8 yıl,

hizmetinin bulunmosı ve yükseköğrenim görmüş olmosı şorttır. Dört yıldon oz süreli

yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilove edilir. Bu sürelerin hesobındo; a/O/lSa+

torihli ve 2|7 soyılı Konun Hükmünde Korornomenin 2 nci moddesi kopsomıno dohil

kurumlordo fiilen çolışılon süreler ile Yosomo Orgonı Üyeliğinde, belediye boşkonlığındo,

belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, konunlorlo kurulon fonlordo, muvozzof oskerlikte, okul

devresi dÖhll yedek suboylıkto ve uluslororosı kuruluşlordo geçen sürelerin tomomı ile

yükseköğrenim gördükten sonro özel kurumlordo veyo serbest olorok çolıştıklorı sürenİn;

Boşbokonlık ve bokonlıklorın boğlı ve ilgili kuruluşlorının müsteşor ve müsteşor yordımcılorı

ile en üst yönetici konumundoki genel müdür ve boşkon kodrolorıno otonocoklor İçin

tomomı, diğer kodroloro otonocoklor için oltıyılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkote olınır.

yukorıdoki hükümlere göre otononlor otondıklorı kodronun oylık (ek gösterge döhil) ve diğer

hoklorındon yororlonırlor. Bu suretle üst dereceye otononlorın bu kodrolordo geçirdikleri her

yıl kodeme ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi soyılmok suretiyle kozonılmış hok ve

emeklilik keseneğine esos oylık derecelerinin yükselmesinde göz önüne olınır. AncoK

otondıklorı kodro oylıklorı, boşko görevlere otonmo holinde kozonılmış hok soyılmoz.

Cumhurboşkonı onoyıylo yopılon otomolordo Cumhurboşkonlığı korornomesinde

öngörülen hizmet süresi şortlorı oronır. Üst kodeme komu yöneticisi soyılmoyon doire

boşkonı ve bu kodroloro denk yönetici kodrolorıno yopılocok otomolordo bu bentte

öngörülen hizmet süresiyüksekÖğrenim gördük-ten sonro beş yılolorok uygulonır. Ancok bu

beş yıllık sürenin hesobındo Devlet memurlorının kozonılmış hok oylık derece ve

kodemesinde değerlendirilen hizmet süreleri esos olınır.

Derece yükselmesi ile ilgili onoy merci otomoyo yetkili omirdİr. Müşterek kororlo otonmıŞ

olonlorın derece yükselmeleri, ilgili Bokonın veyo yetkili kıldığı mokomın onoYl ile YoPılır. Üst
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drece kodroyo otonmış olup do kozonılmış hok ve emeklilik keseneğine esos oylık dereceleri
doho oşoğıdo bulunonlorın kozonılmış hok ve emeklilik keseneğine esos oylık derecelerinin
yükseltilmeleri için, bu holin devomı süresince yukorıdo belirtilen onoy oronmoz.

x. MEMuRLARıN yER DEĞişTlRMELERİ, NaxİıtERlvE yuRT DışıNA oöNognilMEtERl

Devlet memurlorının oynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle otonmolorıno ilişkin usul ve
esoslor "Devlet Memurlorının Yer Değİştİrme Suretiyle Atonmolorıno İlişrln yönetmelik,,
ile düzenlenmiştir.

Kurumlordo yer değiştirme suretiyle otonmolor; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine,
Türkiye'nin ekonomik, sosyol, kültürel ve uloşım şortlorı yönünden benzerlik ve yokınlık
gösteren iller gruplondırılorok tespit edilen bölgeler orosındo odil ve dengeli bir sistem
içinde yopılır. Bu boğlomdo oltı odet hizmet bölgesi kobul etmiştir. çolışmo Genel
Müdürlüğü, Kolkınmo Plonı dönemlerinde bu hizmet bölgelerini, ekonomik, sosyol ve kültürel
gelişmeleri göz önünde bulundurorok ve Devlet Plonlomo Teşkilotının do görüşünü olorok
yeniden düzenleme yetkisine sohiptir. Ancok, komu kurum ve kuruluşlorını oltıyı geçmemek
ve en oz üç bÖlge olmok üzere, hizmet özelliklerine göre, bu hizmet bölgelerinden forkh
hizmet bölgeleri de belirleyebilirler.

SÖz konusu Yönetmelik'e göre, bir hizmet bölgesindeki zorunlu hizmet süresi
tomomlonmodon yopılobilecek yer değiştirmelerde, hizmetin gereğive memurun isteği göz
önünde bulundurulur. Memurun isteği üzerine soğlık durumu veyo eş durumu sebebiyle ve
bu özrünü belgelendirmesi şortıylo zorunlu hizmet süresini doldurmodon yer değiştirme
suretiyle otonmosı mümkündür. Soğlık durumu, eş durumundon doho öncelikli olorok göz
önünde bulundurulur. Memurun, soğlık durumuno doyonorok yer değiştirme isteğinde
bulunobilmek için, kendisinin ve konunen bokmoklo yükümlü olduğu kimselerden birinin,
bulunduğu yerde kolmosının soğlık durumunu tehlikeye sokocoğının soğlık kurulu roporu ile
belgelendirilmesi gereklidir. Eş durumuno doyonorok yer değiştirme lsteğinde bulunobilmek
İÇin ise, eşin Devlet Personel Boşkonlığının Kuruluş ve Görevleri Hokkndo 217 soyılı Konun
Hükmünde Korornome'nin 2'nci moddesinde soyılon bir kurumdo memur stotüsünde
çolıştığının, ğörev yeri belgesive nüfus köğıdı örneği ile belgelendirilmesi gereklidir.

Kurumlor, memurlorı görev ve unvon eşitiiği gözetmeden kozonılmış hok oylık dereceleriyte
bulunduklorı kodro derecelerine eşit, kurum içinde oynı veyo boşko yerlerdeki diğer
kodroloro noklen otoyobilirler. Memurlor kendi istekleriyle, kurumlorındo kozonılmış hok
derecelerinin en çok üç derece oltındo oynıveyo boşko yerlerdekikodroloro otonobilirler.

Memurlorın, kurumlorın muvofokotı ile kozonılmış hok dereceleri üzerinden veyo genel
esoslor çerçevesinde, bulunduklorı sınıfton veyo öğrenim durumlorı itiboriyle girebilecekleri
sınıfton bir kodroyo nokilleri mümkündür. Kozonılmış hok derecelerinin oltındoki derecelere
otonobilmeleri için ise otonocok|orı kodro derecesi ile kozonılmış hok dereceleri orosındoki
forkın 3 dereceden çok olmomosıve memurlorın ısteğı de şorttır.
Mesleklerine oit hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri ortırmok, stoj, öğrenim veyo
ihtisos yoptırılmok üzere yurt dışıno gönderilecek Devlet memurlorıno ilişkin ,,yetiştirilmek
Amocıylo Yurt Dışıno GönderİIecek Devlet Memurlqrı Hokkındq yönetmelik,, hükümleri
uygulonır.
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şohsen öze] burs soğloyon ve bu burston yororlonmosı için kendilerine oylıksız izin verilenler

dışındo, her yıl yurt dışıno gönderilebilecek Devlet memurlorının kurumlor itiborıylo soyılorı,

Cumhurboşkonı kororı ile belirlenir.

Bütçe olonoklorıylo yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri ortırılmok, stoj, öğrenim veyo ihtisos

yoptırılmok üzere yurt dışıno ve/veyo Dışişleri Bokonlığınco bildirilen uluslororosı kurum ve
kuruluşloro gönderilenler, kodrolorındo bırokılırlor. Kodro korşılığı sözleşme ile istihdom
edilenlerin sözleşmeleri devom eder ve (şohsen özel burs soğloyon ve bu burston istifode
etmesi için kurumlorınco kendilerine mooşsız izin verilmesi uygun görülenler horiç) oylık ve

diğer her türlü ödemeleri ile sözleşme ücretlerinin konuni kesintilerinden sonro kolon net

tutorının %60'ını kurumlorındon olırlor. Bunlorın kodeme ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün

hoklorı ve yükümlülükleri devom eder. İzin bitiminde yol süresi horiç 15 gün içinde
görevlerine dönerler. Bunlordon kurumlorınco kendilerine mooşsız izin verilmesi uygun

görülenlerin bu süreleri keseneklerinin ve korşılıklorının kendileritorofındon her oy T.C. Emekli

Sondığıno gönderilmesini kobul etmeleri şortıylo emeklilik yönünden eski derecelerinde
değerlendirilir.

Kurumlorınco gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunon ve dokuzuncu
derecenin birinci kodemesinden oylık olon meslek memurlorıno ödenmekte olon yurtdışı

oylığının z/s'ü ooenir. Burslu gidenlerin oldıklorı burs miktorlorı bu miktorın oltındo ise

orodoki fork kurumlorınco kendilerine oyrıco ödenir. Şohsen özel burs soğloyon ve bu

burston istifode etmesi için kendilerine mooşsız izin verilenler ile kurumlor itiborıylo

belirlenen kontenjon dışındo gönderilenler horiç olmok üzere, burslu gidenlerin oldıklorı burs

miktorlorı bu miktorın oltındo ise orodoki fork kurumlorınco kendilerine oyrıco ödenir. Bu

suretle yopılocok fork ödeme, her türlü vergiden müstesnodır.

Bu yönetmelik hükümlerine göre yurtdışıno gönderilenler yurtdışındo koldıklorı sürenin iki

kotı kodor, kurumlorıno mecburi hizmet görmekle yükümlüdürler. Askerlikte geçen süreler

mecburi hizmetten soyılmoz. Yurt dışıno gönderilen personelin mecburi hizmet

yükümlülüğünü yerine getirmeden veyo tomomlomodon görevİnden oyrılmosı, müstofi

soyılmosı yo do bir cezo ile görevine son verilmesi holinde, kendileri için kurumlorınco fiilen

dövjz olorok yopılmış olon her türlü mosroflor oynı döviz cins ve miktorı üzerinden

borçlondırılır. ilgilinin eğitimdeki boşorısızlığı veyo kendi kusuru nedeniyle yurtdışındon geri

çoğrılmosı yo do verilen süreyi tomomloyıp boşorısız olorok dönmesi durumundo do, ilgili

için fiilen döviz olorok yopılmış olon her türlü mosroflorın tomomı oynı esosloro göre

ödettirilir.

xı. vEKAIET GöREvİ, ixiNciGÖREv, DERs oöngvİvE GEçlcİ sÜngı_i

GöREvtENDlRME

Memurlorın konuni izin, geçicigörev, disiplin cezosı uygulomosıveyo görevden uzokloştırmo

nedenleriyle işlerinden geçici olorok oyrılmolorı holinde yerlerine kurum içinden veyo diğer

kurumlordon veyo oçıkton vekil otonobilir. Bir görevin memurlor eliyle vekoleten yürütülmesi

holinde oylıksız vekolet osıldır.

Sodece, ilkokul öğretmenliği (voz totili horiç), tobiplik, diş tobipliği, eczocılık, köy ve

beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimorlık, veterinerlik, voizlik, Kur'on kursu

A. Vekolet Görevi
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öğretlcillği, imom-hotiplik ve müezzin-koyyımlığo oit boş kodroloro Moliye Bokonlığının izni
ile (moholli idorelerde izin şortı oronmoz) oçıkton vekil otonobilir.

Vekil memurloro vekolet görevinin 3 oydon fozlo devom eden süresi için; kurum dışındon
veyo oçıkton otononlorlo kurum içinden ilkokul öğretmenliğine otonon öğretmenler ile
veznedorlık görevine otononloro do göreve boşlodıklorı torihten itiboren, vekolet oylığı
ödenir.

657 soyılı Konuno tobi kurumlordo çolışon veteriner hekim veyo hoyvon soğlık memurlorı,
veteriner hekim veyo hoyvon soğlık memuru bulunmoyon belediyelerin veterinerlik veyo
hoyvon soğlık memurluğu hizmetlerini ifo etmek üzere bu hizmetlerle ilgili kodroloro vekolet
oylığı verilmek suretiyle otonobilirler.

Bu Konuno tobi kurumlordo, moli, nokdi ve oyni sorumluluğu bulunon soymonlık
kodrolorının boşolmosı holinde bu kodroloro işe boşlodıklorı torihten itiboren vekolet oylığı
verilmek suretiyle memurlor orosındon otomo yopılobilir.

Memurloro;

o) Bu Konuno tobi kurumlordo,

b) Sermoyesinin tomomı Devlet torofındon verilmek suretiyle kurulon iktisodi kurumlor ile
sermoyesinin yorısındon fozlosı Devlete oit bonkolordo,

c) Özel konunlorlo veyo özel konunlorın verdiği yetkiye doyonılorok kurulon bonko ve
kuruluşlordo,

ç) Yukorıdoki bentlerde yozılı idore, kuruluş ve bonkolor torofındon sermoyelerinin
yorısındon fozlosıno kotılmok suretiyle kurulon kuruluşlorlo bunlorın oynı orondo
kotılmolorı i|e vücut bulon kurumlordo

ikinci görev verilemez; bu kurumlordon her ne od ile olurso olsun poro ödenemez ve yoror
soğlonomoz. Yukorıdo soyılon kurumlorın tobiplikleri, diş tobiplikleri, eczocılıklorı,
kimyogerlikleri, veterinerlikleri, ovukotlık]orı ve Adll Tıp Kurumu Uzmonlıklorı ile Asıl
görevlerinin bulunduğu bucok, ilçe ve zorunlu hollerde iller belediyelerinin yüksek mühendis,
mühendis, yüksek mimor ve mimorlorco yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, belirli
şortlordo ikinci görev olorok verilebilir.

Asıl görevlerinin yonındo;

o) ronlplere; ilve ilçe soğlık müdürlüğü, il soğlık müdür yordımcılığı, holk soğlığı müdürlüğü,
holk soğlığı müdür yordımcılığı, soğlık grup boşkonlığı, boştobiplik, boştobip yordımcılığı
ile il soğlık ve holk soğlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuotı uyorınco tobipler torofındon
yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri,

b) Diş hekimlerine ve veterinerlere; meslekleri ile ilgili boştobipli(
c) Veteriner, diş hekimive eczocıloro; boştobip yordımcılığı,

ç) Öğretmenlere; okulve enstitü müdürlüğü, boşyordımcılığıve yordımcılığı görevleri

ikinci görev olorok yoptırılobilir.

e. İkinciGörev
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Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumlorı ile Üniversite ve Akodemi (nsl<eri Akodemiler
dohil), okul, kurs veyo yoygın eğitim yopon kurumlordo ve benzeri kuruluşlordo öğretmen
veyo öğretim üyesi bulunmomosı holinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veyo diğer
memurloro veyohut oçıkton otonocokloro ücret ile ek ders görevi verilebilir. Ücretle

okutulocok ders sootlerinin soyısı, ders görevi olocoklorın nitelikleri ve diğer hususlor
Cumhurboşkonı kororı ile soptonır.

Devlet memurlorıno, vekolet görevi, ikinci görev veyo ders görevlerinden oncok birisi

verilebilir. Öğretmenlerin idori görevi bu hükmün dışındodır. Bir memurun üstünde birden

çok ücretli vekolet görevi veyo ikinci görev bulunomoz. Memuro ücretsiz olmok koydıylo,

birden fozlo vekolet göreviveyo ikinci görev verilebilir.

Ç. Geçici Süreli Görevlendirme

Memurlor, geçici görevlendirme yopmok isteyen kurumun tolebi ve çolıştıklorı
kurumun izni ile diğer komu kurum ve kuruluşlorındo oşoğıdo belirtilen şortlorlo
geçici süreli olorok görevlendirilebilir:

o) yurtdışındo görev|endirilen güvenlik görevlileri horiç o]mok üzere, memurun
görevlendirileceği kurumdo göreve ilişkin 4 üncü ve doho yukorı bir dereceden
boş bir kodronun bulunmosı şorttır.

b) Geçici süreli görevlendirilen memurlor, geçici süreli olorok görevlendirildikleri

kurumlorın mevzuotıno uymoklo yükümlüdür.

c) Geçici süreli olorok görevlendirilen memurlor, yurtdışındo görevlendirilen
güven|ik görevlileri horiç olmok üzere, oylıklorı ile diğer molT ve sosyol hoklorını

kurumlorındon olır. Bu memurlorın kodrolorı ile ilişkileri, kendi sınıf ve
derecelerindeki terfi ve emeklilik hoklorı devom eder.

d) Geçici süreli görevlendirme süresi bir yıtdo oltı oyı geçemez. Yurtdışındo

görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki

yıldır; gerekli görülmesi hölinde bu süre bİr kotıno kodor uzotılobilir.

e) Geçicisüreligörevlendirmenin, memurlorın göreviyle ilgiliolmosışorttır.

f) Geçici süreli görevlendirmede memurun muvofokoti oronır.

yukorıdo belirtilen höller dışındo memurlor, komu yororı ve hizmet gerekleri

sebebiyle ihtiyoç duyulmosı hölinde kurumlorınco, Çolışmo Genel Müdürlüğünün
uy _ın görüşü o]ınorok diğer komu kurum ve kuruluşlorındo oltı oyo kodqr geçici

süreli olorok görevlendirilebilir.
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Xİl. MEMURIUĞUN SONA ERMESiVE MEMURLUĞA YENİDEN ATANMA

Devlet memurlorının, memurlukton çıkorılmosı, memurluğo olınmo şortlorındon herhongi
birini toşımodığının sonrodon onloşılmosı veyo memurluklorı sırosındo bu şortlordon
herhongibirini koybetmesi, memurlukton çekilmesi; istek yoş hoddi, molullük sebeplerinden
biri nedeniyle emekliye oyrılmosıveyo ölümü holinde memurluğu sono erer.

DEVIET MEMuRLuĞuıtuu soNA ERME HAttERi

o Devİet memurluğundon çıkorılmo yo do göreve son vermeyi gerektiren bir cezo
yo do disiplin suçunun işienmesi,

o Memurluğo olınmo şortlorındon (rurr votondoşı olmoK yoş ve öğrenim
Şortlorını toşımok, komu hokiorındon mohrum bulunmomok, bozı suçlordon
mohküm olmomoK oskerlikle ilgili şortlorı toşımok, görevini devomlı yopmosıno
engel olobilecek okıl hostolığı bulunmomoK güvenlik soruşturmosıve/veyo orşiv
oroştırmosıyopılmış olmok genel şortlorını ve oyrıco kurumlorın özel konun veyo
diğer mevzuotındo oronon özel şortlorı toşımok) herhongi birini toşımodığının
sonrodon onİoşılmosı yo do memuriyeti sırosındo bu şortlordon birini
koybetmesi,

o Memurlukton çekilme yo do çekiimiş soyılmosı,
o İstek, yoŞ hoddi, moiullük ve özlük dosyosı sebeplerinden biri ile emekliye

oyrılmosı,

ı ölümü.

"Görevden uzokloştırmo", Devlet memurluğunu sono erdiren bir durum olmoyıp
Devlet komu hizmetlerinin gerektirdiği höllerde, görevi boşındo kolmosındo
sokınco gÖrülecek memurlor hokkındo olınon ihtiyoti bir tedbirdir. Görevden
uzokloŞtırılon ve görevi ile ilgili olsun veyo olmosın herhongi bir suçton tutuklonon
veyo gözoltıno olınon Dev]et memurlorıno bu süre içinde oylıklorının üçte ikisi
ödenir. Görevden uzokloştırılon memurlor, 657 soyılı Konun'un öngördüğü sosyol
hok ve yordımlordon foydolonmoyo devom ederler.

Devlet memurlorı boğlı olduklorı kurumo yozılı olorok mürocoot etmek suretiyle
memurlukton çekilme isteğinde bulunobilirler Mozeretsiz veyo kurumlorınco kobul edilen
mozeretleri bulunmoksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devom
etmesi holinde yozılı mürocoot şortı oronmoksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş soyılır.
Çekilmek isteyen memurlor yerine otonon kimsenin gelmesine veyo çekilme isteğinin
kobulüne kodor görevlerine devom ederler. Bu durumdoki memurlor, yerlerine otonon
kimse bİr oyo kodor gelmediği veyo yerine bir vekil otonmodığı tokdirde, üstüne hober
vererek görevlerini bırokobilirler. Bununlo birlikte, çekilmek isteyen Devlet memurlorı,,,Dev!et
Memurlorının Çekİlmelerinde Devir ve Teslim Süreteri Hokkındo yönetmellk-le belırlenmiş
bulunon usul ve esoslor çerçevesinde, yükümlü olduklorı devir ve teslim işlemlerinin sonuno
kodor görevlerini bırokomozlor. Buno göre, söz konusu yönetmelik kopsomındoki memurlor,
Yerlerİne osoleten veyo vekoleten otononloro; otomo yopılocok memur bulunmodığı,
Yerlerine otonocok kimse bir oyo kodor gelmediği veyo yerterine bir vekil otonmodığı
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tokdirde de, yetkili omirce görevlendirilecek bir memuro, poro ve diğer kıymetli evrok,
mokbuzlor, oyniyot, demirboş, toşınmoyon mollor ve bunloro oit belgeler ile göreviyle ilgili

her türlü hesoplor, defterler ve evrokı, yine yetkili omirce belirlenecek ve 30 9ünü
oşmoyqcok bir süre içerisinde devir ve teslim etmek zorundodırlor. Öngörülen devir ve

teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlemlerini tomomloyon memurlor, yetkili

omirini hoberdor ederek görevlerini bırokobilirler. Hesoplorını yerlerine gelenlere devir

zorundo bulunon soymonlorın devir ve teslim süresi 30 gün, soymon mutemetlerinin ise 15

gündür. oloğonüstü durumlordo bu süreler bir oyı oşmomok şortı ile yetkili omirce
uzotılobilir.

oloğonüstü hol, seferberlik ve sovoş holinde veyo genel hoyoto müessir ofetlere uğroyon
yerlerdeki Devlet memurlorı yerlerine otononlor gelip işe boşlomodıkço görevlerini

bırokomozlor.

iki defodon fozlo olmomok üzere memurlukton kendi istekleriyle çekilenlerden veyo bu

Konun hükümlerine göre çekilmiş soyılonlordon tekror memurluğo dönmek isteyenler,

oyrıldıklorı sınıfto boş kodro bulunmok ve bu sınıfın niteliklerini toşımok şortıylo oyrıldıklorı

torihte olmokto olduklorı oylık derecesine eşit bir derecenin oynı kodemesine veyo usulüne

göre diğer bir sınıfto eşit derecedeki kodroloro otonobilirler. Bu personel için, yosomo
görevinde veyo bokon olorok geçirilen her yıl bir kodeme ilerlemesi ve her iki yıl bir derece
yükselmesine esos olocok şekilde değerlendirilir.

657 soyılı Devlet Memurlorı Konununo tobi olmoyon personelden kendi istekleri ile

görevinden çekilmiş olonlor, boş kodro bulunmok ve gireceği sınıfın niteliklerini toşımok
koydı ile bu Konuno tobi kurumlordoki memuriyetlere otonobilirler. Ancok,28l07l2OO9 torihli

ve 273o2 soyılı Resmi Gozete'de yoyımlonon l seri numorolı "Komu Personelİ Gene!

Teblİğİ"ne göre, diğer personel konunlorıno tobi olorok çolışonlorın bu hokton

yororlonmolorı için görevlerinden kendi istekleriyle çekilmiş olmolorı veyo görev sürelerinin

sono ermiş bulunmosı gerekmektedir.

Bununlo birlikte, "MqhqlIi İdqreler İte MohoIte Muhtortıklorı ve İhtİyor Heyetlerİ Seçİmİ

Hokkındo Konun"o göre, komu kurumlorı ile komu kurumu niteliğinde bir kuruluşto

memur olorok çolışmokto iken bu görevinden oyrılorok belediye boşkonı seçilmiş olup

do yeniden odoy olomoyon veyo seçilemeyenler, hizmet süreleri itiboriyle veyo yoş

hoddi nedeniyle emekliliğe hok kozonomomış olmolorı koydıylo, seçimlerin kesin

sonuçlorının yüksek Seçim Kurulunco ilonını tokip eden iki oy içinde doho önceki

kurumlorının boğlı bulunduğu bokonlığo boşvurmolorı holinde eski görevlerine veyo
istifo ettikleri torihteki kurumun özelliği ve niteliğine uygun eşdeğer bir gÖreve

otonobilirler. Ancok yorgı kororı ile belediye boşkonlığı görevi sono erenler ve istifo
edenler hokkındo bu hüküm uygulonmoz.

T.C. Emekli Sondığı Konunu hükümlerine göre emekli olonlordon (s+s+ soyılı Konunun

l04,üncü moddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden otonomoyocoklor horiç)

sınıfın. .: yozılı nitelikleri toşımokto bulunonlor yukorıdoki hükümlere göre kurumlordo

boş kodro bulunmok şortıylo yeniden memurluğo olınobilirler. Ancok, "2llO4l2OO5

torİhlİ ve 5335 soyılı Konun"un ilgili moddelerine göre, Cumhurboşkonı torofındon
otonon veyo görevlendirilenler, Türkiye Büyük Mlllet Meclisince yopılon seçimler
sonucundo görev verilenler ile yükseköğretim kurumlorının öğretim üyeliklerine

yopılocok otomolor horiç olmok üzere, herhongi bir sosyol güvenlik kurumundon

emeklilik veyo yoşlılık oylığı olonlor, genel bütçeye dOhil doirelerin, kotmo bütÇeli
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idorelerİn, dÖner sermoyelerin, kefolet sondıklorının, sosyol güvenlik kurumlorının ve
bütÇeden Yordım oİon kuruluşlorın kodrolorıno oçıkton otonomo zlor. Bozı istisnolorı
bulunmoklo birlikte, herhongi bir sosyol güvenlik kurumundon emeklilik veyo yoşlılık
oYlığı olonlor bu oYlıklorı kesilmeksizin herhongi bir kodro, pozisyon veyo görevde
çolıştırılomoz ve görev yopomozlor.
iıışıtıerı kesilen Devlet memurlorının yeniden memurluğo otonmolorı için bekleme süreleri
öngörülmüştür. Buno göre;

l- Usulüne göre görevlerinden çekilenler 6 oy geçmedikçe,
2- Mozeretsiz ve kesintisiz on gün görevini terk etme, oçıkton veyo nokten otonmo yo do

Yer değiŞtirmeler ile kullonılon konuni izinlerin bitiminde süresi içerisinde görevine
boŞlomomo gibi nedenlerle memurlukton çekilmiş soyılonlor l yıl geçmedikçe,

3- Yükümlü o]duklorı devir ve teslim sürelerine uymoksızın görevlerini bırokonlor 3 yıl
geçmedikçe,

4- Yerlerine otononlor gelip işe boşlomodon, oloğonüstü hol, sıkıyönetim, seferberlik ve
sovoŞ holinde veYo ofete uğroyon yerlerdeki görevlerini bırokon Devlet memurlorı hiçbir
surette,

5- AdoYlık eğitimİnde boŞorısız olmo, ho] ve horeketleri memurluklo boğdoşmomo veyo
göreve devomsızlık nedenteriyle memuriyetle ilişikleri kesilen odoy memurlor ise 3 yıl
süreyle

Devlet memurluğuno yeniden otonomozlor.

- Aynıyere toyin olon kişinin tokip eden gün işe boşlomomosı
- Forklıyere otonon kişinin tokip eden l5 günde işe boşlomomosı
- yurtdışıgörevden dönen kişinin l5 gün içinde göreve boşlomomosı
- Askerlikten dönen kişinin l oy göreve boşlomomosı

- Aylıksız izinden dönen kişinin l0 günde işe boşlomomosı
- Ardışık l0 gün işe gelinmemesi

Çekilenle,v.ro Ç.kitmiş Soy,lonto, Ne kqdo, süre memu,olomor?
- Usulüne uygun çekilenler: 6 oy

- Usulüne uygun cekilmeyenler:l yıl

- :6oy
- :3 yıl

- Çekilmiş soyılonlor: l yıl

- Devir teslim yopmodon çekilenler:3 yıl

- 
: oslo
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Memurlorın hoftolık çolışmo süresi, C

olorok kırk soottir. Ancok bu konuno,

veyo bunloro doyonılorok çıkorılocok
dikkote olınmok suretiyle forklı çolışmo

GÖREVDE YÜKSELME SlNAVl DERS NOTLARI

umortesi ve Pozor günleri totil olmok üzere genel

özel konunloro, Cumhurboşkonlığı korornome]erine

yönetmeliklerle, kurumlorın ve hizmetlerin özellik]eri

süreleri tespit edilebilir.

A. Memurlqrın Çolışmo Sqotlerive Fozlq Çolışmo

Günlük çolışmonın boşlomo ve bitme sootleri ile öğle dinlenme süresi, bÖlgelerin ve hizmetin

özelliklerine göre merkezde Cumhurboşkonırrco, illerde volİlertoıqfıııdqn tespit olunur.

Ancok engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve uloşım şortıorl göz önünde

bulundurulmok suretiyle günlük çolışmonın boşlomo ve bitiş sootleri ile öğle dinlenme

süreleri merkezde üst yönetici, toşrodo mülki omirlerce forklı belirlenebilir. Memurlorın

yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu modde uyorlnco tespit edilen Çolışmo soot ve

süreleri ile görev yerlerine boğlı olmoksızın çolışobilmeleri mümkündür. Bu hususo iliŞkin

usul ve esoslor, çolışmo Genel Müdürlüğünün tekıifİ üzerİne CumhurboŞkonınco belirlenir,

solgın hostolık ve tobii ofetler gibi oloğonüstü hollerin olmosı durumundo ve bu hollerin

devomı süresince; fobriko, otölye, şontiye, işletme gibi yerlerde iş konununo tobi olorok işçi

çolıştıron kurumlorco hizmetin gereği olorok işçi ile birlikte çolışmo sootleri ve günü dıŞındo

çolışmonın zorunlu bulunmosı durumundo; görevin konuni bir süre içinde bitirilmesinin

zorunlu olmosı ile görevin gereği olorok çolışmo sootlerini oşmosızorunlu iŞlerde ÇolıŞılmosı

hollerine münhosır olmok üzere, yopılon fozlo çolışmolor ücret]e korŞılonır. Ancok, l, 2 ve 3,

derece yönetici kodrolorındo bulunonloro fozlo çolışmo ücreti Ödenmez, Fozlo çolışmonın

süresive soot boşıno ödenecek ücret cumhurboşkonı kqrorı İle belirlenir,

Günün yirmi dört sootinde devomlılık gösteren hizmetlerde çolışon Devlet memurlorının

çolışmo soot ve şekilleri, kurumlorınco düzenlenir. Ancok kodın memurloro; tobip

roporundo belirtilmesi hölinde homileliğin yirmidördüncü hoftosındon önce ve her

hölde homileliğin yirmidördüncü hoftosındon itiboren ve doğumdon sonroki iki yıl

süreyle gece nöbeti ve gece vordiyosı görevi verilemez. Engelti memurloro do isteği

dışındo gece nöbetive gece vordiyosı göreviverilemez.

kurumlor gerektiği tokdirde personelini günlük çolışmo sootleri dışındo fozlo Çolışmo

ücreti vermeksizin çolıştırobilirler. Bu durumdo personele yoptırılocok fozlo çolışmonln

her sekiz soqti için bir gün hesobı ile izin verilir,
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Ancok, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde
kullondırılobilir. Fozlo Çolışmonın uygulomo esos ve usullerini belirleyen ,,Fozlo çolışmonınUYgulomo Esoslorını Gösterİr Yönetmetik"e göre, omirin memuro fozlo çolışmo
YoPocoğını bir hofto önceden yozılı olorok bildirmesi gerekir. Ancok ocele ve özel
durumlordo bildirme oynı günde de yopılobilir.

Devlet memurlorının Yıllık izin, mozeret izni, hostolık izni ve oylıksız izin kullonmo hoklorı
vordlr. Devlet memurlorıno verilen ücretli izinler esnosındo memurlorın özlük hoklorıno
dokunulmoz.

l. Yıllık İzin
Yıllık İzin, hizmeti bir yıldon on yılo kodor (ıo yıı döhıl) olonlor için 20 gün, hİzmeti on yıldon
fozlo olonlor iÇin 30 gündür. Yıllık izinlerini ikomet ettikleri il dışındo geçirmek isteyen Devlet
memurlorıno zorunlu hollerde gidiş ve dönüş için ikişer gün yol izniverilebilir.
Bİrbirini izleYen iki Yılın izni bİr orodo verilebilir. Bu durumdo önceki yılloro oit kullonılmomış
izin hoklorıdüşer.

Hizmetleri sırosındo rodYooktif ışınlorlo çolışon personele, her yıl yıllık izinlerine iloveten bir
oylık "soğlık İzni" verilir.

1-1yıl hlzmetiolqnlor

l-tO yı! hizmeti olqnlor

l0 yıl üstü hizmeti olonlor

Rodyooktif ışınlorlo çolışonlor

2. Mozeret İzni

kodln memuro; doğumdon önce sekiz, doğumdon sonro sekiz hofto olmok üzere
toPlom onoltı hofto süreyle onolık izni verilir. çoğul gebelik durumundo, doğum
Öncesi sekiz hoftolık onotık izni süresine iki hofto eklenir. Ancok beklenen doğum
torihinden sekiz hofto öncesine kodor soğlık durumunun çolışmoyo uygun olduğunu
tobıp roporuylo belgeleyen kodın memur, ısteğı hölinde doğumdon önceki üç
hoftoYo kodor kurumundo çolışobilir. Bu durumdo, doğum öncesinde bu roporo
doYonorok fiilen ÇolıŞtığı süreler doğum sonrosı onolık izni süresine eklenir.Doğumun
erken gerÇekleŞmesi sebebiyle, doğum öncesi onolık izninin kullonılomoyon bölümüde doğum sonrosı onolık izni süresine ilove edilir.Doğum öncesi onolık izninin
boşlomosı gereken torihten önce gerçekleşen doğumtordo ise doğum torihi ile
onolık izninin boŞlomosı gereken torih orosındoki süre doğum sonrosı onolık iznineilove edilir. Doğumdo Veyo doğum sonrosındo onolık izni kultonılırken onnenin
ölümü hölinde, İsteği üzerine memur olon boboyo onne için öngörülen süre kodorizİn verilir, ÜÇ YoŞını doldurmomış bir çocuğu eşiyle birlikte u.yo münferit olorokevlot edinen memurlor ile memur olmoyon eşin münferit olorok evlot edinmesi

yıllık izin verilmez

20 gün

30 gün

Fozlodon l oy izin veri|ir

a

B. Memurlorın İzinleri

YıttıK ızıN
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hölinde memur olon eşlerine, çocuğun teslim edildiği torihten itiboren sekiz hofto

süre ile izin verilir. Bu izin evlotlık kororı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim

edildiği durumlordo do uygulonır.

Kodın memuro, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrosı onolık izni süresinin bitim

torihinden itiboren ilk oltı oydo günde üç soot, ikinci oltı oydo günde bir buÇuk soot "süt

İzni,, verilir. Süt izninin hongi sootler orosındo ve günde koÇ kez kullonılocoğı hususundo,

kodın memurun tercihi esostır.

Doğum sonrosı onolık izni süresi sonundo kodın memur, isteği hölinde Çocuğun

hoyotto olmosı koydıylo onolık izni bitiminde boşlomok üzere oYrıco süt izni

verilmeksizin birinci doğumdo iki oy, ikinci doğumdo dört oY, sonroki doğumlordo

ise oltı oy süreyle günlük çolışmo süresinin yorısı kodor ÇolıŞobilir. Çoğul

doğumlordo bu sürelere birer oy ilove edilir. Çocuğun engetli doğmosı veyo

doğumdon sonroki on iki oy içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hÖllerinde

bu süreler on iki oy olorok uygulonır. Üç yoşını doldurmomış bir çocuğu eşiyle birlikte

veyo münferit olorok evlot edinen memurlor ile memur olmoyon eŞin münferit

olorok evlot edinmesi hölinde memur olon eşleri de, istekleri üzerine, sekiz hoftolık

iznin bitiminden itiboren bu hokton oynl esoslor çerçevesinde yororlonır. Bu

kopsomdo yorım zomonlı çolışmoyo boşloyon memur, oynı çocuk için bir doho bu

hokton yororlonmomok koydıylo boşvuru torihini izleyen oy boŞındon geÇerli olmok

üzere normol zomonlı çolışmoyo dönebilir. Bu fıkro hükmünden yororlonon memuro,

yorım zomonlı çolışmoyo boşlodığı torihi izleyen oy boşındon itiboren, moli hoklor

ile sosyol yordımlorıno ilişkin her bir ödeme unsurunun yorlsl esos olınorok ödeme

yopılır. Bunlorın fiili çolışmoyo boğlı ödemeleri hokkındo ise ilgili mevzuot hükümleri

uygulonmoyo devom olunur. Derece yükselmesi ile kodeme ilerlemesi iÇin oronon

süreler oçısındon bu şekilde çolışılon dönemdeki hizmet süreleri yorlm olorok

dikkote olınır. Memurun çolışocoğı süreler ilgili kurum torofındon belirlenir,

o Erkek memuro eşinin doğum yopmosı sebebiyle isteği üzerine l0 gün "bobo]ık izni" izin

verilir.

o Memuro, kendisinin veyo çocuğunun evlenmesi yo do eşinin, çocuğunun, kendisinin

veyo eşinin ono, bobo ve kordeşinin ölümü höllerinde isteği üzerine Yedi gün izin

verilir.

o Memurloro; en oz %7o oronındo engelli yo do süreğen hostolığı olon Çocuğunun

(çocuğun evli o]mosı durumundo eşinin de en oz%7O oronındo engelli olmosı koYdıYlo)

hostolonmosı hölinde hostolık roporuno doyolı olorok ono veyo bobodon sodece biri

torofındon kullonılmosı koydıylo bir yıl içinde topton veyo bölümler hölinde on güne

kodor mozeret izni verilir.

ı Merkezlerde otomoyo yetkili omir, ilde voli, ilçede koymokom ve yurt dıŞındo diPlomotik

misyon şefi torofındon, birim omirinin muvofokoti ile bir yıl içinde toPton veYo bÖlümler

hölinde, mozeretleri sebebiyle memurloro on gün izin verilebilir. Zoruret hÖlinde

öğretmenler horiç olmok üzere, oynı usülle on gün doho mozeret izni verilebi]ir, Bu

tokdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

yıllık izin ve mozeret izinleri sırosındo molT hoklor ile sosyolyordımloro dokunulmoz,
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Analıkİzni

Tekil gebelik: Doğumdon önce 8 hofto + doğumdon sonro 8
hofto

Çoğul gebelik:Doğumdon önce 8+2 hofto ve doğumdon
sonro 8+2 hofto

Bobalıkızni l0 gün

Düğün izni 7 gün (kendisiveyo çocuğu evlenirse)

öıiım izni i, onne, bobo ölürse)

Sütİzni günde 3 soot

Doğumdon sonro ikinci 6 oy:günde 1,5 soot

özel Mazeretızni

yukorıdoki sebepler horicinde l0 güne kodor verilebilir. Buno
ek olorok l0 gün doho verilebilir oncok bu izin sonroki yılın
yıllık izninden düşülür. (Öğretmenlere 2. kez lO günlük
mozeret izni hokkı yoktur)

Engelli Çocukİzni gan (r.lO engelliçocuk vorso)

3. Hostolıkve Refokot İzni

Memuro, oYlık ve Özlük hoklorı korunoro( verilecek ropordo gösterilecek lüzum üzerine,
konser, Verem ve okıl hostolığı gibi uzun süreli bir tedoviye ihtiyoç gÖsteren hostolığı hÖlinde
onsekiz oYo kodor, diğer hostolık höllerinde ise oniki oyo kodor izin verilir.

Memurun, hostolığı sebebiyle yotoklı tedovi kurumundo yotorok gördüğü tedovi süreteri,
hostolık iznine oit sürenin hesobındo dikkote olınır.

Bu moddede yozılı ozomT süreler kodor izin verilen memurun, bu iznin sonundo işe
boŞloYobilmesi iÇin, İyileştiğine doir roporu (yurt dışındoki memurlor için mohollT usüle göre
verilecek roPoru) ibroz etmesi zoruntudur. İzin süresinin sonundo, hostolığının devom ettığı
resmT soğlık kurulu roporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrodo belirtilen süreler
kodor uzotılır, bu sürenin sonundo do iyileşemeyen memur hokkındo emeklilİk hükümleri
uygulonır.

Bunlordon gerekli soğlık Şortlorını yeniden kozondıklorı resmT soğlık kurultorınco tespit edilen
ve emeklilik hokkını elde etmemiş olonlor, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hölinde,
niteliklerine uygun kodroloro öncelikle otonırior.

Görevi sırosındo veYo gÖrevinden doloyı bir kozoyo veyo soldırıyo uğroyon veyo bir meslek
hostolığıno tutulon memur, iyileşinceye kodor izinli soyılır.

Hostolık roPorlorının hongi hollerde, hongi hekimler veyo soğlık kurullorı torofındon
verileceğive süreleri ile bu konuyo ilişkin diğer hususlor, Soğlık, Moliye ve Dışişteri Bokonlıklorı
ile Sosyol Güvenlİk Kurumunun görüşleri olınorok Çolışmo Genel Müdürlüğünce
hozırlonocok bir yönetmelikle belirlenir.

Ayrıco, memurun bokmoklo yükümlü olduğu veyo memur refokot etmediği tokdirde hoyotı
tehlikeYe girecek ono, bobo, eş ve çocuklorı ile kordeşlerinden birinin oğır bir kozo geçirmesi
veyo tedovisi uzun süren bir hostolığının bulunmosı höllerinde, bu höllerin soğlık kurulu

Mazeret İzni sebebi ızin Esostorı

.--.*l
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roporuylo belgelendirilmesi şortıylo, oylık ve özlük hoklorı korunorok, üÇ oyo kodor izin verilir.

Gerektiğinde bu süre bir kotıno kodor uzotılır.

Hostolık izni süresince söz konusu memurun oylık ve özlük hoklorıno dokunulmoz. Ancok;

soğlık kurulu roporu üzerine verilen hostolık izinleri; konser, Verem ve okıl hostolıklorı gibi

uzun süreli bir tedoviye ihtiyoç gösteren hostolığo yokolononlorın kullondığı hostolık izinleri

ile hostolıklorı sebebiyle resmi yotoklı tedovi kurumlorındo yotorok tedovi gördükleri tedovi

süreleri horiç olmok üzere bir tokvim yılı içinde kullonılon hostolık izin süreleri toPlomının 7

günü oşmosı holinde, oşon sürelere isobet eden zom ve tozminotlor % 25 ekSik ödenir.

Bir memurun yıllık İzİn kul|onırken hostolonmosı ve bu hostolığını soğlık roPoru İ!e

belgetemesi holİnde, hostolık izninin verildiği torih itiborıylo yıllık izin süresi durur. Ancok,

hostolık izninin yıllık iznin bitiminden önce sono ermesi holinde memur yıllık izninin bitiminde,

hostolık izninin yıllık izin süresini oşmosı holinde ise hostolık izninin bitiminde göreve boŞlor.

HASTALıK vE REFAKAT izxi

Kqnse], verem ve qkıl hostolığı gİbi hostolıklqro - En fozlo l8 oy

tutulonlor * l8 oy doho uzotılobilir

- - Tüm süreler sonundo iyileşmezse
emeklilik işlemleri uygulonır

Diğer hostqIıkloro tutulqnlor - En fozlo 12oy
, |2 oy doho uzotılobilir

- Tüm süreler sonundo iyileşmezse
emeklilik işIemleri uygulonır

İyileşinceye kodor izinli soyılırGiirevi sırosındo veyo göıevinden doloyı bir
kozoyo veyo soldırıyo uğtuyon veyq bir meslek
hostolığıno tutulonlqr

Bqkmoklo yükümlü olduğu veyo memur refokot
etmediği tokdirde hoyotı tehlikeye gireeek ono,

bobo, eş ve çocuklorı ile kordeşlerinden birinin
oğır bir kozo geçirmesi veyo tedovisi uzun süren

bir hostolığının bulunmosı höllerinde

- En fozlo 3 oy

- 3 oy doho uzotılobilir

4. Aylıksız İzin

o Memuro, refokotizninin bitiminden itiboren, soğlık kurulu roporuylo belgelendirilmesi

şortıylo, istekleri üzerine on sekiz oyo kodor oylıksız izin verilebilir.

ı Memuro, yıllık 1zinde esos olınon süreler itiborıylo beş hizmet yılını tomomlomıŞ olmosı

ve isteği hölinde memuriyeti boyunco ve en foz]o iki defodo kullonılmok üzere, toPlom

bir yılo kodor oylıksız izin verilebilir. Ancok, sıkıyönetim, oloğonüstü hÖl veYo genel

hoyoto müessir ofet höli ilon edilen bölgelere 72 nci modde gereğince belli bir süre

görev yopmok üzere zorunlu olorok sürekli görevle otononlor hokkındo bu bölgelerdeki

görev süre]eri içinde bu fıkro hükmü uygulonmoz,
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o Doğum yopon memuro, doğum sonrosl onolık iznİ süresinin bitiminden; eşi doğum
YoPon memuro ise, doğum torİhinden itiboren istekleri üzerine yirmidört oyo kodor
oylıksız izin verilir.

' ÜÇ YoŞını doldurmomıŞ bir çocuğu eşiyle birlikte veyo münferit olorok evlot edinen
memurlor ile memur olmoyon eşin münferit olorok evlot edinmesi hölinde memur olon
eŞlerine, sekiz hoftolık iznİn Veyo yorım zomonlı çolışmo süresinin bitiminden itiboren,
istekleri üzerine yirmi dört oyo kodor oylıksız izin verilir. Evlot edinen her iki eşin memur
olmosı durumundo bu süre, eşlerin tolebi üzerine yirmi dört oylık süreyi geçmeyecek
Şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hölinde eşlere kullondırılobilir.

ı Yoboncı memleketlerin resmT kurumlorı veyo uluslororosı kuruluşlordo kurumlorının
muvofokoti ile gÖrev olocok memurloro, ilgili Bokonın onoyı ile (her üç yıldo bir Bokon
onoYl Yenilenmek koYdıYlo) memuriyeti süresince yoboncı memteketlerin resmT
kurumlorındo on yılo, uluslororosı kuruluşlordo yirmibir yılo kodor oylıksız izin verilebilir.

o Özel burs soğloYon Ve bu burston istifode etmesi için kendilerine oylıksız izin veritenler de
dÖhİl olmok üzere burslu olorok yo do bütçe imkönlorıylo yetiştirilmek üzere yurtdışıno
gönderilen veYo sürekli görevle yurtiçine yo do yurtdışıno otonon veyo en oz oltı oy
süreYle YurtdıŞındo geÇici olorok görevlendirilen memurlor veyo diğer personel
konunlorıno tÖbi olonlor ile yurtdışıno komu kurumlorınco gönderilmiş olon öğrenciterin
memur olon eŞlerİ ile 657 soyılı Devlet Memurlorı Konununun 77 nci moddesine göre izin
verilenlerin memur olon eşlerine gÖrev veyo öğrenim süresi içinde oylıksız izin verilebilir.

ı Muvozzof oskerliğe oyrılon memurlor oskerlik süresince görev yeri soktı kolorok oylıksız izinli
soYılırlor. Bunlordon oskerlik gÖrevini tomomloyıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis
torihinden itiboren 30 gün iÇinde kurumlorıno boşvurmok ve kurumlorı do boşvurmo
torihinden itiboren en fozlo 30 gün içinde ilgilileri göreve boşlotmok zorundodırlor, Bunlorın
muvozzof oskerlikte geÇen süreleri muvozzof oskerliğe oyrıldıklorı sırodo iktisop etmiş
olduklorı derecede kodeme iterlemesi yopılmok suretiyle değerlendirilir.

Bu kimselerin gÖrevlerine dönmek istemeleri holinde; yobonc| memleketlerde veyo uluslororosı
kuruluŞlordo geÇirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kodeme iterlemesine ve her 3 yılı bir derece
Yükselmesine esos olocok şekilde ve boş kodro bulunduğu tokdirde değerlendirilir.
AYlıksız izin süresİnin bitiminden önce mozereti gerektiren sebebin ortodon kolkmosı holinde, on
gün iÇinde gÖreve dönülmesizorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veyo mozeret sebebinin
ko]kmosınıizleYen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş soyılır.

5. Yurt Dışındo Yetiştirilme İzni

657 soyılı Devlet Memurlorı Konununo göre, mesleklerine oit öğrenimini bitirerek Devlet
memurluğuno olınmıŞ Ve osli memur olorok qtonmış olonlordon mesleklerine oit
hizmetlerde YetiŞtirİlmeK eğitilmek, bilgileriniortırmok veyo stojyopmok üzere, kurumtorınco
oÇılocok seÇme VeYo yorıŞmo sınovlorındo boşorı göstererek yo do dış bursloro
doyonılorok yurt dıŞıno gÖnderitenlere, İkiyıto kodor oyrılmo izni veritebilir. Gerekirse bu süre
en fozlo dört yıto kodor uzotılobilir.

657 soYılı Dev|et Memurlorı Konunundo yer olon bu izinlerin dışındo, diğer bozı konunlordo
do memurlor iÇin oylıklıyo do oylıksız izin öngörülen düzenlemeler söz konusudur.
4688 soYılı "Komu Görevlİlerİ Sendikolqrı Kqnunuono 9öre komu sendikolorının yönetim
kurulu üyeleri, seçıldikleri torihten itiboren otuz gün içerisinde sendiko tüzüğünde belirtilen
hükümlere göre, Yozılı tolepte bulunmolorı holinde bu görevteri süresince oylıksız izine
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oyrııırlor. Tolepte bulunmoyonlor ise kurumlorındoki görevlerine devom ederler. izine

oyrılmoyon yönetim kurulu üyeleri hoftodo bir gün kurumlorındon izinli soYılırlor. AYlıksız

izine oyrılon yöneticilerin bu süreleri, emekli kesenekleri ve korşılıklorının Yöneticisi olduklorı

sendikolorı torofındon her oy ödenmesini kobul etmeleri koşuluYlo kozonılmıŞ hok oYlığı ile

emeklilik hizmetine soyılır. Ayrıco, işyeri sendiko temsilcileri de hoftodo iki soot olmok üzere

işyerinde gÖrevlerini yerine getirirler ve bu sürede izinli soyılırlor,

HtıstEl ı k- Refqkot sebebiyle

Doğum yopon memuro

Eşi doğum yqpon memuıtı

Evlqtedinen memu]q

Yoboncı memlekette göreve gİden memurq

UIuslororqsı kuruluşo göreve giden memuro

Yurtdışıno burslu giden memuro

Eşi yurtdışıno giden memuro

En fozlo l8 oy

En fozlo 24 oy

En fozlo 24 oy

En fozlo 24 oy

En fozlo 10 yıl

En fozlo 2l yıl

Burs süresi kodor

İlgili süre kodor

AskerIik süresi kodorVqton hizmetini yopon momuro

yukorıdoki holler dışındo memurun tqlebi üzerİne En fozlo l Yıl (5 Yıl hizmeti olmolı)

t** Aylıksız İzın bıtımınde lo gün İçınde göreve boşlomoyonlor çekılmış soyıIır

**ı Aylıksız İzın olmo sebebı ortqdon kolkıp do lo gün içinde göreve boşlomoyonlor

çekilmiş soyılıı

xıV. MEMUR BiLGısisrguiVE ÖztÜK DosYAsı

Memurlor, Türkiye cumhuriyeti kimlik numorosl esos olınorok kurumlorınco tutulocok

personel bilgi sistemine koydo]unurlor. Her memur için bir özlük dosyosıtutulur,

özlük dosyosıno, memurun mesleki bilgileri, mol bildirimleri;vorso inceleme, soruŞturmo, denetim

roporlorı, disiplin cezolorıile ödülve boşorıbelgesiverilmesine iliŞkin bilgive belgeler konulur,

Memurlorın boşorı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kodeme ilerlemelerinde, derece

yükselmelerinde, emekliye oyrılmolorındo veyo hizmetle iliŞkilerinin kesilmesinde, hizmet

gerekleri yonındo özlük dosyolorı göz Önünde bulundurulur.

özlük dosyolorının tutulmo esoslorı ile özlük dosyolorındo yer olocok belgelere iliŞkin usulve

esostor Çolışmo Genel Müdürlüğünce beIirlenir,

çolışmo Genel Müdürlüğü, kuruluş konunlorıno ve bütçe türlerine boğlı kolınmoksızın, tüm

komu kurum ve kuruluşlorının teşkilot yopılorıno ve personeline iliŞkin konulordo, gerekli

gördüğü bilgi ve belgeleri komu kurum ve kuruluşlorındon tolep eder. komu kurum ve

kuruluşlorı bu bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür,

komu kurum ve kuruluşlorı; otomo, yer değiştirme, görevde yükselme, unvon değişikliği ve

çolışmo Genel Müdürlüğünce belirIenecek diğer personel horeketlerini bildirmek zorundodır.

Aylıksız İzin Atmo §ebebi ızin süresi Esoslorı
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xV. MEMuRLARA VERltEcEı( BAşARı BE[GEsl, üsrüN BAşARı BEtGEsivı öoüı.
Görevli olduklorı kurumlordo oloğonüstü goyret ve çolışmotorı ile emsollerine göre boşorılı
gÖrev YoPmok suretiyle; komu koynoğındo önemli ölçüde tosorruf soğlonmosındo, komu
zororlnln oluŞmosının önlenmesİnde ve önlenemez komu zororlorının önemli ölçüde
ozoltılmosındo, komusolfoydo ve gelirlerin beklenenin üzerinde ortırılmosındo veyo sunulon
hizmetlerin etkinlik ve kolitesinin yükseltilmesinde somut oloyloro ve verilere doyo|ı olorok
kotkı soğlodıklorı tespit edilen memurloro, merkezde boğlı veyo ilgili bokon, illerde volİleı
ilçelerde koymokomlor torofındon boşorı belgesi verilebilir. Türk sılohlı kuwetlerinde
görevli Devlet memurlorı için MillT Sovunmo Bokonı bu yetkisini devredebilir. Üç defo boşorı
belgesi olonloro üstün boşorı betgesi verilir.

Üstün boŞorı belgesi verilenlere, merkezde boğlı veyo ilgili bqkqn ve illerde vo|İter
torofındon uygun gÖrülmesi hÖlinde en yüksek Devlet memuru oylığının (ek gÖsterge dÖhil)
% 2OO'üne kodqr ödül verilebilir.

Bu moddeYe göre bir molT yıl içinde ödüllendirileceklerin soyısı, kurumun yılboşındoki dolu
kodro mevcudunun bİnde onundon, Ticoret Bokonlığı,MılıT Eğitım Bokonlığı ve Emniyet Genel
MÜdürlüğü ile Jondormo Genel Komutonlığı ve Sohil Güvenlik Komutonlığı kodrolorı için
bİnde Yİrmİsİnden fozlo olomoz. Yıl içinde ödüllendirilen personel soyısı kurumlorınco
izleyen yılın ocokoyı sonuno kodor Çolışmo Genet Müdürıüğüne bildirilir.

komu kurum ve kuruluşlorı yürütmekte olduklorı hizmetlerin özelliklerini göz önünde
bulundurorok memurlorının boşorı, verimlilik ve goyretlerini ölçmek üzere, çolışmo Genel
Müdürlüğünün uygun gÖrüşü olınmok koydıylo, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

xVı. MEMuRIARıN oİsİpı.İN işıruııni
Devlet memurlorıno,657 soyılı Konunun l25'inci moddesinde belirtilen eylemleri yopmolorı
holinde, eYlem ve durumun oğırlık derecesine göre, "uyormoi ,,kınomoo, ,,oy!ıkton
kesme", "kodeme İlerlemesİnİn durdurulmosı" veyo "Devlet memurluğundon çıkormo,,
cezosl verilebi]ir. DisiPlin cezolorının verilme usul ve esoslorıno ilişkin ,,Disİptin Kurullorı ve
Disiplin Amirleri Hqkkındo yönetmetik- yürürlüğe konmuştur.

oisiptiıı cEzAsı ıünuai
llyarma Memuro, gÖrevİnde ve dovronışlorındo dohq dİkkotli olmosı

: gerektiğinin yozı ile bibirilmesidir.

Kınamo Memuro, görevinde ve dovronışlorındo kusurlu olduğunun
yozı ile bildirilmesidir.

Memurun brüt oylığındon ı/so ile 1la oronındo kesinti
yopılmosıdır.

Aylıkton Kesme

kademe İlerlemesinin
Durdurulması

Memurlukton Çıkorma

bulunduğu

Bir doho memuriyete dönememek üzere memurlukton
çıkormoktır.

ı29

Fiilin oğırlık derecesine göre memurun
kodemede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmosıdır.
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Devlet memuruno sovunmosı olınmodon disiplin cezosı verilemez. Sovunmosının

yopobilmesi için memuro en oz yedi gün süre verilir. Bu süre içinde sovunmosınl yopmoyon

memur, sovunmo hokkındon vozgeçmiş soyılır.

Disiplin cezosı verilmesine sebep olmuş bir eylem veyo durumun cezolorın özlük

dosyosındon silinmesine ilişkin süre içİnde tekrorlonmosı holinde bir derece oğır cezo

uygulonır. Geçmiş hizmetleri sırosındoki çolışmolorı olumlu olon ve ödül VeYo boŞorı

belgesi o]on memurlor için veri]ecek cezolordo bir derece hofif olonı uYgulonobilir,

Her kurum merkezinde bir disiplin ve yüksek disiplin kuru]u kurulur. Uyormo, kınomo ve

oylıkton kesme cezolorı disiplin omirleri torofındon; kodeme i|erlemesinin durduru]mosı

cezosı, memurun boğlı olduğu kurumdoki disiplin kurulunun kororı olındıkton sonro,

otomoyo yetkili omir]er, il disiplin kurullorının kororlorıno doyonon ho]lerde de voliIer

torofındon verilir. Dev]et memurluğundon çıkormo cezosı omirlerin bu Yoldoki isteği

üzerine, memurun boğlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kororı i]e verilir; bu

cezoyı olonlor bir doho memurluğo otonomozlor. Yurtdışındo misYon Şefleri,

bokonlıklorın ve diğer kurumIorın yurtdışı teşkilotındo görevli bütün memurlorın

disipline oykırı dovronışlorı hokkındo Dışişleri Bokonlığıno boŞvurorok ilgili kurumco

soruşturmo yopılmosını isterler.

Bu fiil ve hollerin işlendiğinin öğrenildiği torihten itiboren; uyormo, kınomo, oyIıkton

kesme ve kodeme ilerlemesinin durdurulmosı cezolorındo bir oy içinde disiplin

soruşturmosıno; memurlukton çıkormo cezosındo o]tı oy iÇinde disiPlin kovuŞturmosıno

boşlonmodığı tokdirde ve oyrıco dİsiplin cezosını gerektiren durumun ortoyo Çıktığı

torihten itiboren iki yıl içinde disiplin cezosl verilmediği tokdirde, disiplin cezosı verme

yetkisi zomonoşımıno uğror.

Disiplin omirleri uyormo, kınomo ve oylıkton kesme cezolorını soruşturmonın

tomomlondığı günden itiboren l5 gün içinde vermek zorundodırlor. Kodeme

ilerlemesinin durdurulmosı cezosını gerektiren hol]erde soruşturmo dosyosı, kororını

(görüşünü) oııaırmek üzere yetkili disiplin kuruluno l5 gün iÇinde gönderilir. DisiPlin

kurulu, dosyoyı oldığı torihten itiboren 30 gün içinde soruşturmo evrokıno göre kororını

bildirir. Memur]ukton çıkormo cezosl için disiplin omirlerince yoptırı]on soruşturmoyo oıt

dosyonın yüksek disiplin kurulunco kendisine verildiği torihten itiboren en Çok 6 oY

içinde kororo boğlonmosı gerekir.

Aynı oloydon doloyı memur hokkındo cezo mohkemesinde kovuŞturmoYo boŞlonmıŞ

olmosı, disiplin kovuşturmoslnl geciktiremez. Memurun cezo konununo göre mohküm

olmosı veyo olmomosı holleri, oyrıco disiplin cezosının uygulonmosıno engel olomoz,

Disiplin cezolorı verildiği torihten itiboren hüküm ifode eder ve derhol uygulonır. Ancok

oylıkton kesme cezosı, cezonın verilış torihini tokip eden oy boşındo uygulonır, verilen

disiplin cezolorı üst disiplin omirine, Devlet memurluğundon çıkormo cezosı oyrıco Çolışmo

Genel Müdürlüğüne bildirilir. Aylıkton kesme cezosı ile tecziye edilenler 5 yıl, kodeme

ilerlemesinin durdurulmosı cezosl ile tecziye edilen]er lo yıı boyunco doire boŞkonı

kodrolorıno, doire boşkonı kodrosunun dengi ve doho üstü kodroloro, bölge ve il

teşkilotlorlnln en üst yöneticİ kodrolorıno, düzen|eyici ve denetleyici kurumlorın boŞkonlık ve

üyeliklerine, vo]i ve büyükelçi kodrolorıno otonomozlor.
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Uyormo Kınomo Aylıkton
Kesme

Kodeme
İlerleme

Durdurmo

Meslekten

Çıkormo

Cezoyı Veımeye
yetkilı Mqkom

Soruşturmo
Zomonoşımı

Sovunmoz
(rn oz7gün)
cezo3
Zomonoşımı

Silinme Tolebiı

2yn

l0 yıl

Dovo
oçılobilir

Yüksek
Dısıpıın
Kuruluı

Dovo
oçılobiIir

5 yıl

DoVo
oçıIobilir

Disiplin omiri Disiplin omiri Disiplin omiri Atomo omiri

loy loy loy loy 6oy

Zorunlu Zorunlu zorunlu zorunlu zorunlu

2yn 2yıl

5 yıl

Dovo
oçılobilir

l0 yıl

Dovo
oçılobllir

2yn 2yıl

Yorgı Yolu

DisiPlİn omirleri torofındon verilen uyormo, kınomo ve oylıkton kesme cezolorıno korşı
dİsiPlin kuruluno, kodeme ilerlemesinin durduruImosı cezosıno korşıyüksek disiplin kuruluno
itiroz edilebiIir.

itirozdo süre, kororın ilgıtiye teblığı torıhinden itiboren yedi gündür. süresi içınde itiroz
ediImeyen disiplin cezolorı kesinleşir.

İtiroz mercileri, itiroz di|ekçesi ile koror ve eklerinin kendilerine intikolinden itiboren otuz gün
içinde koror|orını vermek zorundodır.

İtirozın kobulü hÖlİnde, disiplin omirleri kororı gözden geçirerek verilen cezoyı hofifletebi|ir
veyo tomomen koldırobilirler.

Uyarmo

Kınamq
Aylıktan Kesme
kqdeme İlerleme Durdurulmqsı
Memuriyetten Çıkarma

ıtiroz süresi

7 gün

7 gün

7 gün

7 gün

ıtiroz Merciis

Disiplin kurulu

Disiplin kurulu

Disiplin kurulu

Yüksek Disiplin Kurulu

4

MemuriYetten Çıkormo cezosını omirler teklif eder. yDK ise sodece ret veyo kobul eder.
Reddedecek olurso otomo omiri 15 gün içiııde boşko bir cezo verebilir
1982 AnoYososı'nın l29.moddesinde yer olır ve Sovunmo olınmosı, onoyosol şekil unsurudur.
Sovunmo olınmodon cezo verilirse şekiloçısındon sokot o]ur. YoK HÜKMÜNDEdır.
Cezo zomonoŞlmı, fiilin öğrenildiği torihten itiboren boşlor ve bu süre sonundo cezo verme
yetkisikolkor.

Memurun yozılı tolebi gereklidir. Atomo omirine boşvurulur. idorenin tokdirine boğlıdır.
Kodeme iler]emesi durdurulmosı için YDK görüşü olınır
Cezo zomonoŞıml, fiilin öğrenildiği torihten itiboren boşlor ve bu süre sonundo cezo verme
yetkisikolkor.

2

3

5
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Disiplin cezolorıno korşı idori yorgı yoluno boşvurulobilir.

Kendisine uyormo ve kınomo cezosı verilmiş devlet memurlorı bu cezolorın

uygulonmosındon beş sene sonro; oylıkton kesme ve kodeme ilerlemesinin durdurulmosı

cezosı verilmiş olon memurlor ise on sene sonro, otomoyo yetkili omire boŞvurorok bu

cezolorın özlük dosyosındon silinmesini tolep edebilirler.

Gezo Türü

Uyormo

Kınomo

cezq verilme sebebi

o) Verilen emir ve görevlerin tom ve zomonındo yopılmosındo, görev

mohollinde kurumlorco belirlenen usul ve esoslorın yerine

getirilmesinde, gÖrevle ilgili resmi belge, oroç ve gereçlerin

korunmosı, kullonılmosı ve bokımındo koyıtsızlık göstermek veyo

düzensiz dovronmok,
b) Özürsüz veyo izinsiz olorok gÖreve geç gelmek, erken oyrılmok,

görev mohollini terk etmek,

c) Kurumco belirlenen tosorruf tedbirlerine rioyet etmemek,

d) Usulsüz mürocoot veyo şikoyette bulunmok,

e) Devlet memuru vokorıno yokışmoyon tutum ve dovronışto bulunmo(

f) Görevine veyo iş sohiplerİne korşı koyıtsızlık gÖstermek veyo ilgisiz

kolmok,
g) Belirlenen kılık ve kıyofet hükümlerine oykırı dovronmok,

h) Görevin işbirliğiiçindeyopılmosıilkesine oykırıdovronışlordo bulunmok.

o) Verilen emir ve görevlerin tom ve zomonındo yopılmos|ndo, görev

mohollinde kurumlorco belirlenen usul ve esoslorın yerine

getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, oroç ve gereçlerin

korunmosı, kullonılmosl ve bokımındo kusurlu dovronmok,

b) Eşlerinin, reşit olmoyon veyo mohcur olon çocuklorının kozonç getiren

sürekli fooliyetlerini belirlenen sürede kurumuno bildirmemek,

c) Görev sırosındo omire holve horeketi ile soygısız dovronmok,

d) Hizmet dışındo Devlet memurunun itibor ve güven duygusunu

sorsocok nitelikte dovronışlordo bulunmok,

e) Devlete oit resmi oroç, gereç ve benzeri eşyoyı özel işlerinde kullonmo(

f) Devlete oit resmi belge, oroç, gereç ve benzeri eşyoyı koybetmek,

g) İş orkodoşlorıno, moiyetindeki personele ve iş sohiplerine kötü

muomelede bulunmok,

h) iş orkodoşlorıno ve iş sohiplerine söz veyo horeketle sotoşmok,

ı) Görev mohollinde genel ohlok ve edep dışı dovronışlordo

bulunmok ve bu tür yozı yozmok, işoret, resim ve benzeri şekiller

çizmek ve yopmok,
j) Verilen emirlere itiroz etmek,

k) Borçlorını kosten ödemeyerek hokkındo yosol yolloro

boşvurulmosıno neden olmok,

l) Kurumlorın huzur, sükün ve çolışmo düzenini bozmok,

m) yetl<lll olmodığı holde bosıno, hober ojonslorıno veyo rodyo ve

televizyon kurumlorıno bilgi veyo demeç vermek,

CIÖRIVDE YÜKSELME S|NAVİ DERS NOTLAR|
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AYlıkton Kesme o) Xosıtlı olorok; verilen emir ve görevleri tom ve zomonındo
yopmomoç görev mohollinde kurumlorco belirlenen usul ve
esoslorı yerine getirmemelç görevle ilgili resmi belge, oroç ve
gereçleri korumomok, bqkımınl yopmomo( hor kullonmolç

b) Özürsüz olorok bir veyo ikigün göreve gelmemek,
c) Dev]ete oit resml belge, oroç, gereç ve benzerlerini özel menfoot

soğlomok için kullonmo(
d) oörevle ilgili konulordo yükümlü olduğu kişilere yolon ve yontış

beyondo bulunmok,

e) Görev sırosındo omirine sözle soygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırlorı içerisinde her hongi bir yerin toplontı, tören ve

benzeri omoçlorlo izinsiz olorok kullonılmosıno yordımcı olmo(
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibor ve güven duygusunu

sorsocok nitelikte dovronışlordo butunmoK

Kodeme
İterteme
Durdurmo

o) Göreve sorhoş gelme( görev yerinde olkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9gün göreve gelmeme(
c) Görevi ile ilgilio|orok her ne şekilde olurso olsun çıkor soğlomok,
d) amirine veyo moiyetindekilere korşı küçük düşürücü veyo

oşoğıloyıcı fiil ve horeketler yopmok,
e) OÖrev Yeri sınırlorı İçinde herhongi bir yeri toplontı, tören ve benzeri

omoçlorlo izinsiz kullonmok veyo kullondırmoK

0 Gerçeğe oykırı ropor ve belge düzenlemek,

h) ıicoret yopmok veyo Devlet memurlorıno yosok|onon diğer kozonç
getirlcl fooliyetlerde bulunmok

ı) Görevin yerine getiri|mesinde dil, ırlç cinsiyet, siyosl düşüncq felsefi
inong din ve mezhep oyrımı yopmo( kişilerin yoror veyo zorqrını
hedef tuton dovronışlordo bu|unmok

j) Belirlenen durum ve sürelerde mol bildiriminde bulunmomo(
k) Açıklonmosı yosoklonon bilgileri oçıklomolç
ı) Amirine, moiyetindekilere, iş orkodoşlorı veyo iş sohiplerine

hokorette bulunmok veyo bunlorıtehdit etmek,
m) oıpıomotik stotüsünden yororlonmok suretiyle yurt dışındo, hok]ı bir

sebep göstermeksizin ödeme kobiliyetinin üstünde borçlonmok ve
borçlorını ödemedeki tutum ve dovronışlorıyto Dev|et itiborını
zedelemek veyo zorunlu b|r sebebe doyonmoksızın borcunu
ödemeden yurdo dönme(

n) verllen görev ve emir|eri kosten yopmomo(
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Memurİyetten

Çıkormo
o) İdeolojik veyo siyosi omoçlorlo kurumlorın huzur, sükün ve çolışmo

düzenİni bozmok, boykot, işgol, komu hizmetlerinin yürütülmesini

engelleme, İşi yovoşlotmo ve grev gibi eylemlere kotıImok veyo bu

omoçlorlo toplu olorok gÖreve gelmeme( bunlorı tohrik ve teşvik

etmek veyo yordımdo bulunmok, (ı)

b) YosokIonmış her türlü yoyını veyo siyosi veyo ideoIojik omoçlı

bildiri, ofiş, ponkorÇ bont ve benzerlerini bosmok, çoğoltmok,
doğıtmok veyo bunlorı kurumlorın herhongi bir yerine osmok veyo

teşhlr etmek,

c) Siyosi portiye girmek,

d) Özürsüz otorokbir yıldo toplom 20 gün göreve gelmeme(

e) Sovoş, o|oğonüstü hol veyo genel ofetlere ilişkin konulordo

omirlerin verdiği görev veyo emirleri yopmomok,

0 Amirlerine, moiyetindekilere ve iş sohipIerine fllli tecovüzde

bulunmok,

g) ı.ıemur]uk sıfotı ile boğdoşmoyocok nitelik ve derecede yüz kızortıcı

ve utonç verlcl horeketlerde bulunmoK

h) yetki oImodon gizli bilgileri oçıklomok,

ı) Siyosi ve ideolojik eylemlerden orononlorı görev mohollinde

gizlemek,

j) Yurt dışındo DevIetin itiborını düşürecek veyo gÖrev hoysiyetini

zedeleyecek tutum ve dovronışlordo bulunmok,

k) 5816 soyılı Atotürk Aleyhine İşlenen Suçlor Hokkındoki Konuno oYkırl

fiilleri işlemek.

XVİl. GÖREVDEN UZAKLAŞTİRMA

Hizmetin gerekleri bokımındon görevi boşındo kolmosındo sokınco gÖrülen devIet

memurlorı hokkındo görevden uzokloştırmo ön]emi o]ınır.

Görevden uzokloştırmoyo yetkililer, otomoyo yetkili omirler, bokonlık ve genel müdürlük

müfettişleri ile illerde vo]iler, ilçelerde koymokomlordır. Ancok, ilÇe idore Şube boŞkonlorı

hokkındo volinin muvofokotinin olınmosı şorttır. vqliIer ve koymokomlor torofındon olınon

görevden uzokloştırmo tedbiri, memurun kurumuno derho] bildirilir. Hoklqrındo

mohkemelerce cezoi kovuşturmo yopılon Devlet memurlorı do söz konusu Yetkililer

torofındon görevden uzokloştırı]obilirler.

Görevinden uzokloştırı]on Dev]et memurlorı hokkındo gÖrevden uzokloŞtırmoYl izleYen l0 iŞ

günü içinde soruşturmoyo boşlonmosl zorunludur. yoptırılon soruşturmo sonundo memuru

görevden uzokloştırdıkton sonro hokkındo derhol soruşturmoYo boŞlomodığı, keYfi olorok

bunu geciktirdiğionloşıIon omirIer, hukuki, molive cezoisorumluluğo tobidir.

Görevden uzokloştırı]on ve görevi ile ilgili olsun veyo olmosın herhongi bir suÇton tutuklonon

veyo gözoltıno olınon memurloro bu süre içinde oylıklorının (gÖsterge Ve ek gösterge

oyİ,gınİn) üçte ikisi ödenir. Ayrıco memur bu Konunun öngördüğü sosyo| hok ve

yordımlordon foydolonmoyo devom eder. Memurun tekror görevine boşlomosı gereken
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hollerde, bunlorın oylıklorının kesilmiş olon üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzokto
geçirdikleri süre intibok ettirilir.

Soruşturmo veyo yorgılomo sonundo yetkili mercilerce;
- Hoklorındo memurlukton çıkormodon boşko bir disiplin cezosıverilenler,
- Hoklorındo yorgılomonın men'ine veyo berootıno koror verilenler,

- Hükümden ewel hoklorındoki kovuşturmo genel of ite koldırılon|or,

- Görev]erine ve memur|uklorıno ilişkin olsun veyo olmosın memurluğo engel olmoyocok
bir cezo ile hükümlü olup cezosı ertelenenler

bu kororlorın kesinleşmesi üzerine hoklorındokigörevden uzokloştırmo tedbiri koldırılır.

DİsİPlin kovuşturmosı gereğİ görevden uzokloştırmo en çok 3 oy devom edebilir. Bu süre
sonundo hOkkındo bir kOror verilmediği tokdirde memur görevine boşlotılır. Cezo kovuşturmosı
gereğigÖrevden uzokloştırmodo yetkiliomir (Vufettişlerin görevinden uzokloştırdıklorı memurlor
hokkındo otomoyo yetkill omlr) ilgilinin durumunu her iki oydo bir inceleyerek görevine dönüp
dönmemesi hokkındo bir koror verir ve ilgiliye de yozı ııe tebıığ eder.

Uzokloştırmo Sebeplerİ - Disiplinsoruşturmosıyürütülmes|

- Görevleilgilisuç kovuşturmosıyürütülmesi

- Bokonlıklorın müfettişleri

- Genel müdürlüklerin müfettişleri

- Atomo yetkiliomirler

- Voliler

- Koymokomlor

Uzokloştırmo Yetkİsi

Uzokloştırmo Süresi Disiplin soruşturmosı vor ise: en fozlo 3 oy

Cezo Kovuşturmosı vor ise: üst sınır yoktıır. Arıcok holo
uzokloştırmoyo gerek olup olmodığı 2 oydo bir gözden geçirilir.

Kişi memuriyetten çıkorılmoz
Kişi kodrosunu işgoletmeye devom eder

Mooşının 2/3'ü ödenmeye devom eder

Sosyol imkonlordon yororlonobilir

Kodeme ilerlemesi yopılmoz

Derece yükselmesi yopılmoz

Disiplin cezosı olmoz ise

Disiplin cezosıolır ise (memuriyetten çıkormo horiç)
Beroot eder ise

Mohkumiyet olır ise (engel oimoyon)

Kodeme ve derece intibokıyopılır

Ödenmemiş l/3 mooşlor toplu holde ödenir

Uzokloştırılqn Memurun
Hoklorı

Uzokloştırılon memurun
Geri Dönme HoIleri

Geri Dönerse
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xVııı. MEMuRIARıN MALi HAKLAR|

Memurloro hizmetlerinin korşılığındo kodroyo doyonılorok oy itiboriyle ödenen Poroyo
"oylık" denir.

Bütün sınıflor itiboriyle her derece Ve kodemenin oylıklorının hesoplonmosındo oylık

gÖsterge toblosu esos olınır. Aylık gösterge tob]osundo birden on beşe kodor derece vordır.

En düşük derecede 9 kodeme, en yüksek derecede 4 kodeme vordır.

Bu derece ve kodemelerde memur]orın oylıklorıno esos olınocok gösterge rokomlorıno Yer

verilmiştir.

657 soyılı Konuno tobi kurumlorın kodrolorındo bulunon personelin oylıklorı;hizmet sınıf]orı,

görev türleri ve oylık olınon dereceler dikkote olınorok bu Konuno ekli (l) ve (ll) soYılı

cefuellerde gösterilen ek gösterge rokomlorının eklenmesi suretİyIe hesoPlonır.

Bu ek göstergeler, iIgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulunduklorı sürece Ödemelere esos

olınıp, terfi bokımındon kozonılmış hok soyılmoz. Kurumlorın l, 2, 3 ve 4'üncü dereceli

kodrolorıno otononloro uygulonocok ek göstergeler, ilgililerin doho önce bulunmuŞ

olduklorı koriyerleri ile ilgili sınıf veyo ekll (l) soyılı Cetvelin Genel idore Hizmetleri Sınıfı (g)

bölümünde belirtilen görevlerde kozonılmış hok oylık derecelerine göre olobilecekleri ek

göstergelerden düşük olomoz.

Gösterge toblosundo yer olon rokomlor ile ek göstergelerin oylık tutorlorıno Çevrilmesinde
uygu|onocok kotsoyı, memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şortlorı ve devletİn mOlİ

imkönlorı göz önünde bulundurulorok genel bütçe konunu ile tespit edilir.

Cumhurboşkonı memleketin ekonomik gelişmesi, genel geçim şortlorı ve devletin moli

imkönlorını birlikte göz önünde bulundurulorok moli yılın ikinci yorlsl iÇin kotsoyıyı

değiştirmeye yetkilidir. Bu kotsoyı Genel Bütçe Konunu ile tespit olunon kotsoyı yerine

uygulonır.

Memurlorın oylıklorı her oy boşındo (oy'ın l5'inde) peşin o|orok ödenir. EmekliYe oYrılmo ve

ölüm hollerinde o oyo oit peşin ödenen oylık geri olınmoz. SözleŞmeli Personelin ücret]eri

sözleşme şortlorıno göre ödenir. Geçici personelin gündelikleri gün hesobıylo hofto VeYo oY

sonlorındo ödenir. Bir göreve oçıkton odoy veyo osıl memur olorok otononlor göreve

boşlodıklorı günden itiboren oylığo hok kozonırlor. Bir göreve oÇıkton otononlorın göreve

boşlomodo ilk oylıklorı ise gün hesobıylo oy sonundo ödenir.

Devlet Memurlorı Konunundo, hizmetin önem, sorumluluk ve niteliği, görev Yerinin özelliği,

hizmet süresi, kodro unvon ve derecesi ve eğitim düzeyi gibi hususlor dikkote olınorok

memurloro çeşitli odlorlo ek ücret ödenmesi imkönını soğlomıŞtır. Bu ödemelerin biri

zomlor, diğeri ise tozminotlordır. Zomlor, "İş güçtüğü zommı-, "İş rİskİ zommı", "elemon

temİnİndegüçlükzommı" ve "mo!İ sorumtuluktozmİnotı (zommı)" gİOl ek ödemelerdir.

iş güçlüğü zommı, niteliği ve çolışmo şortlorı bokımındon güç olon işlerde çolıŞonloro
ödenen porodır. Hoyot ve soğlık içln tehllke orz eden hizmetlerde çolıŞonloro Ödenen

poroyo iş riski zommı denir. Temininde, görevde tutulmosındo veyo belli yerlerde iStihdOm

edilmesinde güçlük bulunon e]emonlor için ödenen poro, temininde güÇlük zommıdır. Moli

sorumluluk tozminotı,Soyıştoyo hesop vermekle yükümlü olon soymonlorco Vezne

oçığındon sorum]u veznedorloro ödenen poro olorok ifode edilmektedir.

Zomlorın tutorı, hongi işi yoponloro ve hongi görevlerde bulunonloro ne miktordo

ödeneceği ve ödeme biçimi, tüm kurumlorı kopsoyocok şekilde yıldo bir defo
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Cumhurboşkonı kororı ile (gösterge x kot soyı olorok) belirlenmektedir. Ancok,
Cumhurboşkonı kot soyıyıyıl içinde ikinciyorının tomomıveyo üçer oylık dönemler itiborı ile
belirleyebilmektedir.

Memurloro ödenecek tozminotlor ise, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin
özelliği, hizmet süresi, kodro unvon ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlor göz önüne
olınorok Devlet Memurtorı Konunu'ndo belirtilen en yüksek Devlet memuru oylığının (ek

gösterge dEhll) brüt tutorının belli bir yüzdesi olorok belirlenmektedir. Tozminotlor,
Cumhurboşkonınco belirlenen esos ve ölçülere uygun olorok ödenmektedir. Söz konusu
tozminotlor; "Özel Hizmet Tozminotı", "Eğitim, Öğretim Tozminotı', "Din Hizmetleri Tozminotı",
"Emniyet Hizmetleri Tozminotı", "Mülki İdore Amirliği Özel Hizmet Tozminotı", "Denetim
Tozminotı" ve "Adolet Hizmetleri Tozminotı" olorok soyılmoktodır. Özel hizmet tozminotının
tovonı konunlo, hongi görev için ne miktordo tozminot ödeneceği ise bu tovonı geçmemek
üzere, Cumhurboşkonı Kororı ile tespit edilir.

Ayrıco memurloro belirlenen ölçüler döhilinde ve yoboncı dil bilgisi düzeylerine göre
yoboncı Dil Tozminotı do ödenebilmektedir.

zAMtAR TAZMİNATLAR

Kodrolorı teknik ve soğlık hizmetleri sınıfındo bulunon personelden, görevleriyle ilgili bir üst
öğrenimi bitirenlerden, diplomo veyo çıkış belgelerini kurumlorıno ibroz edenlere intibok
işlemlerinin yopılıp yopılmodığıno bokılmoksızın, ito omirlerinden olınocok ödeme onoyını
tokip eden oy boşındon itiboren, bitirilen oynı sınıflo ilgili üst öğrenimin korşılığı olon zom ve
tozminot ödenmesi gerekmektedir.

Kodeme ilerlemesinde memur bir ileri kodemeye oit göstergeye tekobül eden oylığı olır.

Bulunduğu dereceden yukorı bir dereceye otonon bir memur, yenl girdiği derecenin ilk

kodeme göstergesi evvelce iktisop ettiği göstergeden düşük ise, iktisop ettiği göstergeye
eşit olon kodemenin göstergesine korşılık olon oylığı olır. Alt derecede eşit göstergeli
kodemede geçirilen süre dikkote olınır.

Kozonılmış hok oylık derecesinden doho oşoğı bir dereceye otonon memur, kozonılmış hok
oylık dereceleri soklı kolmok koydıylo otondığıderecede eski göstergesinde olmokto olduğu
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kodeme göstergesine otondığı derecede eşit gösterge yokso, eski göstergesine en yokın
kodemenin göstergesine korşılık olon oylığı olır.

Bulunduklorı yerden boşko yerlerdeki görevlere nokledilen ve Devlet Memurlorı Konunu'ndo
belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe boşloyon memurlorın oylıklorı, işe boşlodıklorı
torihi tokip eden oy boşındon itiboren yeni görev yerlerinde ödenir. Bunlorın otomo
emirlerinin kendilerine tebliğ torihi ile yeni görevlerinde oylığo hok kozondıklorı torih
orosındo geçen süreye oit oylıklorı, yeni görev yerlerinde kodro tosorrufundon korşılonır.

Yer değiştirme suretiyle boşko kurumloro otonon memurlorın oylıklorı, nokil emirlerinin
kendilerine tebliğ torihinden itiboren yeni kurumlorınco ödenir ve ewelce oldıklorı oylıklor
için kurumlor orosı herhongi bir hesoploşmo yopılmoz.

Konuni izinlerini kullondıklorı sırodo veyo geçici görevde iken osıl görev yeri değiştirilen
memurlorın oylıklorı, izin veyo geçici görevin sono ermesine kodor eski görev yerlerinde
kodro tosorruf undon ödenir.

Hesoplorını yerlerine gelenlere devretmeleri zorunlu olon soymonlorın oylıklorı, bir oyı
oşmomok üzere devir sonuno kodor eski görev yerlerinde kodro tosorrufundon ödenir. Devir

süresi, soymonlor için yedi, soymon mutemetleri için ikigündür.

Bir göreve veköleten otonon memurloro, vekÖlet edilen görevin kodro derecesinin birinci
kodemesinin üçte biri, oçıKon veköleten otononloro ise üçte lklsi verilir. Vekölet oy|ıklorının

ödenebilmesi için görevin fiilen yopılmosı şorttır. AncoK kurum içinden veyo diğer kurumlordon
vekölet edenlere vekölet oylığı ödenebilmesi için, vekilin osilde oronon şortlorı toşımosı
zorunludur. Bulunduklorı yerden boşko bir yerdeki bir göreve vekölet suretiyle otononloro,
Horcıroh Konunu'nun geçicigörevle boşko yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulonır.

İl<inci görev verilen memurloro bu görevleri korşılığı olorok ödenecek oylık veyo ücret, ikinci
göreve oit kodro derecesinin ilk kodeme oylığının 2f 3'ü tutorındodır. İkinci görev verilen
memurloro, bu görevleri korşılığındo oylık ödenebilmesi için boş bir kodroyo oit görevin
ikinci görev olorok yürütülmesi gerekir. Ancok boştobip ve yordımcılığı hizmetlerinin ikinci
görev olorok yürütülmesi hölinde kodro şortı oronmoz ve bu hizmetleri yürütenlere olmokto
olduklorı oylığın 213'ü ödenir.

Kendilerine ders görevi verilenlere, ders sooti boşıno gündüz öğretimi için l40, örgün ve
yoygın eğitim kurumlorındo yorıyıl ve yoz totillerinde, cumortesi ve pozor günleri ile soot
l8.00'den sonro boşloyon öğretim fooliyetleri için l50 gösterge rokomının bu Konuno göre
belirlenen oylık kotsoyısı ile çorpımındon oluşon miktor üzerinden ek ders ücreti ödenir. Bu

ücretler, özel eğitime muhtoç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlordo görevli
öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olorok oçılon özel sınıf öğretmenlerine ve
cezoevlerinde görevli öğretmenlere% 25 fozlosıylo ödenir.

657 soyılı Konun hükümlerine tobi Devlet memurlorındon bir görevin ifosı için sürekli veyo
geçici olorok görev yerinden oyrılonlorın yol giderleri ve günde]ikleri, yolluklor hokkındoki
özel konun hükümlerine göre ödenir. 6245 soyılı "Ho]cıroh Konunu"nun ilgili moddelerine
göre, yolluğun verilmesinde memurun fiilen olmokto olduğu oylık (l<urumlorın l - 4'üncü
derecelerdeki kodrolorındo bulunonlordon kozonılmış hok oylık dereceleri doho düşük
olonlorın işgol etmekte olduklorı kodro) derecesi esos olınır.

375 soyılı KHK'yo eklenen modde ile komu kurumlorındo görev yopon doire boşkonı ve diğer
üst düzey personel ile koriyer meslek mensuplorının (uzmon, müfettlş vd.) oylık sistemiücret
ve tozminotton müteşekkil olorok diğer memurlordon forklı olorok düzenlenmiştir.
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XİX. MEMURIARİN SOSYAL HAKIARİ VE YARDİMLAR

Devlet memurlorının emeklilik ve molullük hollerinde kendilerinin ölümleri holinde dul ve
yetimlerinin sohip bulunduklorı hoklor emeklilik konunlorıylo düzenlenir.

Devlet memurlorının hostolık, onolık, görevden doğon kozo ile mesleki hosto|ık, eşlerinin
bokmoklo yükümlü olduklorı ono bobo ve çocuklorının, emekliveyo molullük oylığıolon]orın
ve bunlorın oile fertlerinin, dul veyo yetim oylığı olonlorın hostolık höllerinde gerek|i sigorto
yordımlorının soğlonmosı, bu yordımlorın özel konunlorlo düzenlenmesi Devlet Memurlorı
Konunu'ndo öngörülmektedir.

Gerekli ve zorunlu görülen yerlerde memurlorın kirolık konut ihtiyoçlorının korşılonmosı için
bir fon oluşturulmosı, bu konudo özel bir konun çıkorılmosı Devlet Memurlorı Konunu'ndo
öngörülmüştür.

Memurloro, her oy, oylıklorı ile birlikte, gelir getiren bir işte çolışmoyon eşi ve çocuklorı için
Devlet Memurlorı Konunu'nun 202'nci moddesi i]e belirlenen miktor üzerinden oile yordımı
ödeneği ödenir. "Çocuk Zommı" do oile yordımı ödeneğinin bir bölümünü oluşturmoktodır.
Bu ödenek, hiçbir vergive kesintiye tobitutulmoksızın ve borç için hoczedilmeksizin ödenir.

Aile yordımı ödeneği, Devlet memurunun çocuğu için, çocuğunun 25 yoşını dolduruncoyo
kodor ödenmekte olup, çocuğun 25 yoşını geçmesi, evlenmesi (rvlenmemiş kız çocuklorı ile

çolışomoyocok derecede molu]lükleri resmT soğlık kurulu roporuylo tespit edi]enler bu
ödeneği olmoyo devom ederler.), Devlet torofındon okutulmosı veyo herhongi bir işte
menfoot korşılığı çolışmosı holinde ödenmemektedir. Evli bulunon Devlet memurlorıno
herhongi bir şekilde menfoot korşılığı çolışmoyon eşleri ve çocuklorı için oile yordımı
ödeneğiverilir. Korı koconın her ikisi de memur iseler bu ödenek yolnız kocoyo verilir.

Memurun ölmesi holinde ölüm yordımı ödeneğinin miktorı en yüksek devlet memuru
oylığının (ek gösterge döhil) iki kotı tutorıdır. Devlet memurlorındon; memur olmoyon eşi ile
oile yordımı ödeneğine müstohok çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru oyhğı
tutorındo ölüm yordımı ödeneği verilir. Ölum yordımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tobi
tutulmoksızın soymonlıklorco derhöl ödenir; borç için hoczediiemez.

Devlet memurlorı ile eşlerinin veyo bokmoklo yükümlü olduklorı ono, bobo ve ikiden fozlo
bile olso oile yordımı ödeneğini olmo hokkıno sohip çocuklorının tedovi mosroflorı Devlet
torofındon korşılonır. Gerektiğinde bunlor, tedovi için yurt dışıno do gönderilir. Bunlorın yol
ve tedovi giderleri, memurun kurumunco ödenir. Ancok, tedovi ve yol mosroflorının
ödenebilmesi için tedoviye tobip roporu ile lüzum gösterilmesi şorttır. Bu yordımo ilişkin
hususlor"Devlet MemurIorının Tedqvi Yqrdımı ve Cenoze Gİderlerİ Yönetmelİğİ" ve

"Komu personeIİ ve Bunlorın Emektİlerinİn Yurt Dışındo Tedovilerİne İlİşrİn Yönetmetİk-le
düzenlenmiştir. Bununlo birlikte, 5510 soyılı "Sosyol Sİgortolor ve Genel Soğlık Sİgortosı
Konunu"nun yürürlüğe girmesinden sonro, tedovi yordımındo bu Konunun ilgili hükümleri
uygulonocoktır.

Ölen memurun cenoze giderleri memurun kurumu torofındon ödenir. Yurt dışındo sürekli
veyo geçici görevle bulunon yo do yetiştirilmek omocıylo yurt dışıno gönderilen memurun,

sürekli görevle yurt dışındo bulunon memurun eşinin veyo bokmoklo yükümlü olduğu

çocuğunun yo do ono, bobosının yurt dışındo ölümü hölinde cenozenin yurdo getirilmesine
ilişkin giderleriyine memurun kurumu torofındon ödenir.
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Devlet memurlorıno giyecek ve yiyecek yordımı do yopılmoktodır. Giyecek yordımı, kurum
torofındon temin edilip oyni olorok verilir. Giyecek ve yiyecek yordımının yopılmosıno ilişkin
usul ve esoslor yönetmelikler ile belirlenmiştir.

xx. DEVLET MEMuRIAR|NıN YErİşTİRİLMEsi

Devlet memurlorının yetişmelerini soğlomok verimliliğini ortırmok ve doho sonroki görevlere
hozırlomok omocıylo uygulonocok hizmet içi eğitim, Çolışmo Genel Müdürlüğü torofındon
ilgili kurumlorlo birlikte hozırlonocok yönetmeliklerle düzenlenir.

Çolışmo Genel Müdürlüğü, komu personelinin yurt içinde ve yurtdışındo hizmet öncesi ve
hizmet içi eğitim ve yetiştirilmeleri ile ilgili her türiü çolışmolorı yopmok, ilgili kurumloro
tekliflerde bulunmok ve gereken hollerde işbirliği soğlomok, uygulomolorı tokip etmek,
değerlendirmek ve denetlemekle;komu görevlilerin modern yönetim esoslorı ve tekniğine
göre bilgilerini orttırmok ve gelişim soğloyocok tedbirler olmok, uygulomok ve bu gibi
tedbirleri teşvik etmek ve desteklemek, bu olondo öğretim elemonlorı yetiştirilmesine
yordımcı olmoklo görevlidir.

657 soyılı Devlet Memurlorı Konunu do Çolışmo Genel Müdürlüğünün kurumlorı yurt içi ve
yurt dışı eğitim progromlorının hozırlonmosındo ve uygulonmosındo yol gösterme(
yetiştirme fooliyetlerini koordine etmek ve denetlemekle görevli olduğunu belirtmektedir.

"Devlet Memurlqrı Eğİtİmİ Genel Plonıo, hizmet öncesi eğltim ve hizmet içi eğitim olmok
üzere 2 tür eğitim öngörmektedir. Hizmet öncesi eğitim yurt içinde ve yurt dışındo
verilebilecektir. Hizmet içi eğitimin de yurt içinde ve yurt dışındo verilebilmesi söz konusudur.
Yurt içinde verilecek olon hizmet içi eğitimler; odoy memurlukto verilecek olon "temel
eğitim", "hozırloyıcı eğitim" ve "stoj" ile osli memurlukto verilecek o|on eğitimlerdir. Asli
memurlukto verilecek olon eğitimler ise, "bilgi tozeleme eğitimi" ve "değişikliklere intibok
eğitimi"nden oluşon "verimliliği ortırmo eğitimi", "üst görev kodrolorıno hozırlomo eğitimi
(görevde yükselme eğitimi)" ]le "üst kodeme yöneticilerinin yetiştirilmesi"dir. Bohsedilen
Genel Plono göre, Çolışmo Genel Müdürlüğü genel olorok komu hizmetlerindeki görevlerin
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gerektirdiği eğitim fooliyetleri ile ilgili esoslorı tespit, bu fooliyetleri koordine etme,
denetleme ve donışmonlık hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir.

Yurt dışındo verilecek olon hizmet içi eğitimlerde "Yetİştİrİlmek Amocıylo Yurt Dışıno
Gönderİlecek Devlet Memurlorı Hqkkındo Yönetmelik" hükümleri uygulonır. Buno göre,
mesleklerine oit hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri ortırmok, stoj, öğrenim veyo
ihtisos yoptırılmok üzere yurt dışıno gönderilecek Devlet Memurlorı, yoboncı ülkelerin
hizmetle ilgili kurum veyo kuruluşlorıno, yetiştirme eğitim merkezlerine; oroştırmo enstitüsü
veyo kuruluşlorıno, üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlorıno, milli ve
milletlerorosı resmi ve özel kuruluşlorıno gönderilebilirler.

Kurumlorınco yurt içinde veyo yurt dışındo okutulocok olon öğrenciler yorışmo sınovı ile
seçilirler.

Yurt içinde Devlet hesobıno okutulon öğrencilerin mecburi hizmet yükümlülüğü yoktur.
Ancok, Türk Silohlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü torofındon okutulonlor (totiller
döhll) öğrenim süresi kodoı yurt dışındo okutulonlor ile yetiştirilmek, eğiti|mek, bilgilerini
ortırmok, stoj yopmok veyo benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç
oy veyo doho fozlo süre ile yurtdışıno gönderilen komu personeli yurtdışındo bulunduklorı
sürenin iki kotı kodor mecburi hizmetle yükümlüdürler. Askerlikte geçen süre mecburi
hizmetten soyılmoz.

Kurumlor yıllık eğitim progromlorıno göre yopmokto olduklorı eğitim çolışmolorının
sonuçlorını her oltı oylık dönemin bitiminden en geç bir oy sonro Çolışmo Genel
Müdürlüğüne bir roporlo bildirmek zorundodırlor.


