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Konu 1- Yer değiştirme suretiyle atama işlemlerinde eş durumu nedeniyle yer 

değiştirme isteminde bulunan personelin öncelikli olarak yer değiştirmeye tabi tutulması.

Görüş: Liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ile personel iş gücü 

planlaması esas alınarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına tabi olmayan 

personelin atamalarında takip edilecek usul ve esasları içeren Atama Talimatı yeniden 

düzenlenerek 24/7/2013 tarihli ve 8927 sayılı yazı ile Kurum intranet sayfasında 

yayımlanmıştır.

Eş durumuna bağlı atamaların nasıl yapılacağı söz konusu Talimatın 6 ncı maddesinde 

düzenlenmiştir. Buna göre; personel eşinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluş/iş yerinden 

alacağı görev yeri belgesi, eşinin kendine ait iş yeri olması halinde iş yerinin faaliyette 

olduğunu gösterir belge, kamu kurum ve kuruluşu dışında çalışan eşin son bir yıl içerisinde en 

az 240 gün süreyle sosyal güvenlik kapsamında atanma talebinde bulunulan yerde prim 

ödendiğine dair belgeyle birlikte zamana bağlı olmaksızın eş durumuna bağlı tayin isteminde 

bulunması gerekmektedir.

Bu itibarla, eş durumuna bağlı gelen taleplerin iş gücü planlaması esas alınarak 

öncelikle değerlendirildiği, Talimatın yayımlandığı tarihten bugüne kadar 60 personelin 

atanmasının yapıldığı görülmekte olup, bugünden sonra yapılacak atamaların da bu çerçevede 

yürütülmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Konu 2- Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin 

Yönetmeliğin 24’üncü maddesi çerçevesinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin 

atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere Genel Müdürlük bünyesinde yetkili 

sendika temsilcisinin de yer alacağı “yer değiştirme kurulu” nun oluşturulması.

Görüş: 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili 

hükümlerine göre Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün 

yayımlanmış Yer Değiştirme Yönetmeliği bulunmamaktadır.

Mezkur Yönetmeliğin 24 üncü maddesi çerçevesinde yetkili sendika temsilcisinin de 

yer alacağı “Yer Değiştirme Kurulu” nun oluşturulması bu hususla ilgili bir çalışmanın 

yapılması halinde gündeme getirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Konu 3- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte gerçekleştirilen
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değişiklikler (31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan) dikkate alınarak 

gerekli çalışmaların yapılması.

Görüş: 30/1/2000 tarihli ve 23949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde 

Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin dayanağı olan Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte 

Bakanlar Kurulunun 2013/4957 sayılı kararıyla değişiklik yapılmış olup, yapılan değişiklikler 

31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Genel Yönetmelik değişikliğine 15 inci maddeyle eklenen Geçici 8 inci maddesinde 

“Kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerini bu maddenin yayımı 

tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünü 

alarak bu Yönetmeliğe uygun hale getirir...” hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, söz konusu değişikliklere paralel olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 

Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Yönetmeliğinin hazırlanmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Konu 4- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 

Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte 31.08.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazetede 

yayımlanan Yönetmelik değişikliğiyle gerçekleştirilen düzenlemeler dikkate alınarak, eğitim 

programının oluşturulması beklenmeksizin Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup gerekli 

şartları taşıyan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçebilmeleri için görevde 

yükselme sınavı açılmasının sağlanması.

Görüş: Kurum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılacak 

değişiklik çalışmalarının sonuçlandırılmasına müteakip Yardımcı Hizmetler Sınıfında 

bulunup da gerekli şartları taşıyan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçebilmeleri 

için görevde yükselme sınavının açılması hususunun değerlendirilmesinin uygun olacağı 

mütalaa edilmektedir.

Konu 5- 2014 Mali Yılı Merkezi Bütçe Tasarısı, TBMM Genel Kuruluna sevk 

edilmezden evvel Maliye Bakanlığı nezdinde fazla çalışma ücretinin artırılması ve nöbet 

görev ücreti için müstakilen bir ödeme yapılması için girişimlerde bulunulması.

Görüş: Kurumda görev yapan personelin fazla çalışma ücretlerinin artırılması 

hususunda ilgili kurumlar nezdinde çalışmaların yapılması uygun görülmektedir.
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