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YÖNETMELİK

İç�şler� Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SUBAY, ASTSUBAY
VE UZMAN JANDARMA ATAMA YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmel� subay,

astsubay, sözleşmel� astsubay, uzman jandarmalar �le yükümlü personel�n atama usul ve esaslarını bel�rlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmel� subay, astsubay,

sözleşmel� astsubay ve uzman jandarmalar �le yükümlü personel� kapsar.
(2) Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne �st�naden yapılan atamalar ve Cumhurbaşkanı onayı veya kararı �le

yapılan atamalar bu Yönetmel�k kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 10/3/1983 tar�hl� ve 2803 sayılı Jandarma Teşk�lat, Görev ve Yetk�ler�

Kanununun 13, 13/A ve 14 üncü maddeler� ve 12/12/2016 tar�hl� ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı �le
yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı Personel Yönetmel�ğ�n�n 10, 11, 12,
13 ve 14 üncü maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Alt branş: B�r branşın kapsadığı görev alanı �çer�s�nde detaylı tekn�k b�r�k�m gerekt�ren ve özell�k arz eden

daha alt h�zmet alanlarını,
b) Atama: Personel�n çalışacağı kadro görev yerler�n�n bel�rlenmes�n� ve personele bu kadroların yetk�, görev

ve sorumluluklarının ver�lmes�n�,
c) Atama denges�: Atamaya �l�şk�n �şlemler sırasında destekleme planı ve h�zmet �ht�yacı da d�kkate alınarak

rütbe, branş, alt branş, �ht�sas, yaş, c�ns�yet, l�san, tecrübe, kurs, eğ�t�m g�b� atamaya etk� eden kr�terler�n kend�
aralarında müştereken veya ayrı ayrı denge sağlayacak şek�lde değerlend�r�lmes�n�,

ç) Atama döngüsü: Personel�n branş, alt branş, �ht�sas veya n�tel�k �t�barıyla atama �şlemler�nde b�rl�kte
değerlend�r�ld�ğ� emsal grubun farklı h�zmet bölgeler� arasındak� atama hareket�n� ve bu hareket�n planlı dönüşümünü,

d) Atama hareket�: Kes�n ya da muhtemel olarak atama �şlem�ne tab� olma durumunu,
e) Atama puanı: Terc�hler�n değerlend�r�lmes�nde personel�n kend� arasındak� öncel�k sırasını bel�rlemek

maksadıyla kullanılan, Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen oranlar esas alınarak hesaplanan h�zmet safahat
puanı, ödül, ceza ve s�c�l puanlarından oluşan puanı,

f) Atama takv�m�: Her yıl atama önces�ndek� ve sonrasındak� �şlem süreçler�ne �l�şk�n Jandarma Genel
Komutanlığınca yapılan tar�hsel planlamayı,

g) Bakmakla yükümlü olunan k�ş�: 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası
Kanunu hükümler�ne göre bakmakla yükümlü olunan k�ş�ler�,

ğ) Branş: Jandarma Genel Komutanlığı teşk�latındak� alt h�zmet alanlarını,
h) Çıkış hesabı: Personel�n atamalı bulunduğu h�zmet bölges�nde çalışması gereken sürey� tamamlayıp

tamamlamadığını �fade eden hesabı,
ı) Destekleme planı: Personel�n b�rl�k, karargâh ve kurumlara sayısal dağılımını �fade eden Jandarma Genel

Komutanlığınca yapılan planı,
�) Emre atama: Personel�n görev yapacağı kadro görev yer�n�n val�l�k, b�rl�k, karargâh veya kurum tarafından

bel�rlenmek üzere atanmasını,
j) Erteleme: Sıralı h�zmet bölgeler�ne atamak üzere tebl�gat ver�len personel�n atamasının müteak�p genel

atama dönem�ne bırakılmasını,
k) Genel atama dönem�: Her yıl, Mayıs ve Ek�m ayları dâh�l olmak üzere bu aylar arasındak� sürey�,
l) Günlük h�zmet katsayısı: Personel�n tab� olduğu h�zmet bölges� süres� esas alınarak h�zmet bölges�nden çıkış

hesabında kullanılan b�r günlük puan değer�n�,
m) H�zmet bölges�: B�rl�k, karargâh ve kurumların konuş ve kuruluş durumuna göre Jandarma Genel

Komutanlığınca bel�rlenen atama yerler�n�,
n) H�zmet bölges� puanı: H�zmet bölgeler�ne a�t ölçüleb�l�r veya tecrübeye dayanan kr�terler�n kullanılması

suret�yle, her b�r h�zmet bölges� �ç�n h�zmet safahat puanının hesaplanmasında kullanılmak üzere Jandarma Genel
Komutanlığınca bel�rlenen puanı,
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o) H�zmet puanı: Personel�n bulunduğu h�zmet bölges�nden çıkış hesabına esas olan, h�zmetten sayılan gün
sayısı �le tab� olduğu günlük h�zmet katsayısının çarpımı sonucu bulunan puanı,

ö) H�zmet safahat puanı: Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen usullere göre ve h�zmet bölges� puanları
esas alınarak personel�n atama kaynağına �lk g�r�ş tar�h�nden �t�baren görev yaptığı h�zmet bölgeler�nde elde ett�ğ�
puanı,

p) İht�sas: Görevler�n yer�ne get�r�leb�lmes� amacıyla oluşturulan özel yetenek, tekn�k b�lg� ve becer�
gerekt�ren özel h�zmet alanlarını,

r) İnt�bak ataması: Personel�n görev yaptığı h�zmet bölges� �ç�nde aynı veya farklı b�r b�rl�k, karargâh veya
kurumdak� kadro görev yerler�ne yapılan atamayı,

s) İst�hdam: Personel�n görev yapacağı kadro görev yer�ne atanmasını ya da görevlend�r�lmes�n�,
ş) Kr�t�k ve önem arz eden kadrolar: 37 nc� madde doğrultusunda İç�şler� Bakanlığınca bel�rlenen kadroları,
t) Müteak�p h�zmet: Sıralı h�zmet bölges�nde görev yapmakta olan personel �ç�n b�r sonrak� sıralı h�zmet

bölges� görev�n�,
u) Nokta atama: Personel�n görev yapacağı kadro görev yer�n�n, emre atama yoluyla değ�l doğrudan

bel�rlenmes�n�,
ü) Personel: Jandarma Genel Komutanlığına mensup subay, sözleşmel� subay, astsubay, sözleşmel� astsubay ve

uzman jandarmalar �le yükümlü personel�,
v) Sıralı h�zmet bölges�: B�r sıra dâh�l�nde atama yapılan 4 ve 5 �nc� derecel� h�zmet bölgeler�n�,
y) Tebl�gat: Atama hareket�ne g�reb�lecek personele b�ld�r�m yapılmasını,
z) Temd�t: H�zmet bölges� süres�n� dolduran personel�n bulunduğu h�zmet bölges�ndek� kalış süres�n�n

uzatılmasını,
aa) Yükümlü personel: 25/6/2019 tar�hl� ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa tab� olarak askerl�k h�zmet�n� �fa

eden yedek subay ve yedek astsubayları,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Temel atama kr�terler�
MADDE 5 – (1) Atamalar h�zmet �ht�yacı doğrultusunda aşağıdak� kr�terler d�kkate alınarak yapılır:
a) Meslek� gel�ş�m durumu.
b) Kadro �ht�yaçları.
c) H�zmet bölges� süres�.
ç) Terf� durumu.
d) Branş, alt branş, �ht�sas ve �ht�sas alt dalları.
e) Kend�s�n�n, eş�n�n veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının atamaya esas hayat� önem� ha�z sağlık

durumları veya bakmakla yükümlü olduğu ve aynı çatı altında yaşayan anne, baba veya mahkeme kararıyla vas� tay�n
ed�lmes� kaydıyla kardeş�n hayat� önem� ha�z sağlık durumları.

f) H�zmet safahatı.
g) 4 üncü maddede tanımlanan puanlar.
ğ) Atanma �stekler�.
h) Emn�yet ve asay�ş durumu �le �dar� ve zarur� nedenler.
Kadroya göre atama
MADDE 6 – (1) Kadrosu olmayan b�r görev yer�ne atama yapılamaz.
(2) Atamalar, öncel�kle kadrolarda göster�len branş, alt branş, rütbe ve n�tel�klere göre yapılır. Ancak bunun

mümkün olmadığı hallerde �lg�l� kadrolara d�ğer branş, alt branş, rütbe ve n�tel�ktek� uygun personel atanab�l�r.
(3) Atandığı kadro görev yer�nde terf� etmes� ya da kadro düzenlemes� neden�yle mevcut rütbes� kadroda

öngörülen rütben�n üzer�ne çıkan personel�n rütbes�ne uygun b�r kadroya ataması yapılır. Ancak bunlardan Jandarma
Genel Komutanlığınca uygun görülenler müteak�p genel atama dönem�ne kadar görevler�ne devam edeb�l�r.

H�zmet safahatının esas alınması
MADDE 7 – (1) Atamaların personel�n h�zmet safahatı d�kkate alınarak yapılması esas olup personel�n kend�

aralarında öncel�klend�r�lmes� maksadıyla atama puanı kullanılır.
(2) Personel�n h�zmet safahatı, atama puanlarına göre yapılacak sıralamada; 1, 2 ve 3 üncü derecel� �ller b�r

h�zmet bölges� grubu, sıralı h�zmet bölgeler� �se başka b�r h�zmet bölges� grubu olmak üzere ayrı ayrı değerlend�rmeye
alınır.

Farklı h�zmet bölgeler�ne atama
MADDE 8 – (1) Personel, meslek hayatı boyunca farklı h�zmet bölgeler�nde görev yapacak şek�lde atamaya

tab� tutulur. Ancak h�zmet �ht�yacı veya bu Yönetmel�k kapsamındak� mazeretler� neden�yle personel daha önce
atanmış olduğu b�r h�zmet bölges�ne tekrar atanab�l�r.

Asgar� sayıda h�zmet bölges� değ�şt�rme
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MADDE 9 – (1) Atamalarda personel�n asgar� sayıda h�zmet bölges� değ�şt�rmes� ve tab� olduğu h�zmet
bölges� süres� kadar görev yapması esastır. Bu süre her b�r h�zmet bölges�nde asgar� �k� yıldır.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len esasların uygulanmasında bu Yönetmel�kte bel�rt�len �st�sna hükümler� saklıdır.
Atama denges�
MADDE 10 – (1) Yapılacak atamalarda atama denges� esas alınır.
Atama h�zmetler�n�n �y�leşt�r�lmes�
MADDE 11 – (1) Atama h�zmetler�n�n �y�leşt�r�lmes� kapsamında, eş�tl�k ve hakkan�yet �lkes� çerçeves�nde;

h�zmet bölgeler�n�n terc�h ed�lme durumu, gel�şm�şl�k düzey�, coğraf� ve �kl�msel koşullar, güvenl�k ve asay�ş durumu,
özlük haklarındak� farklılıklar �le barınma, eğ�t�m, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım, haberleşme �mkânları g�b� hususlar
d�kkate alınarak Jandarma Genel Komutanlığının ve personel�n �ht�yaçlarının b�r denge gözet�lerek karşılanması
maksadıyla;

a) H�zmet bölgeler�n�n gruplandırılması,
b) Terc�hler�n yönlend�r�lmes�,
c) Az terc�h ed�len h�zmet bölgeler�n�n caz�p hale get�r�lmes� �ç�n teşv�k ed�c� tedb�rler alınması,
ç) Zarur� görülen mazeretler�n d�kkate alınması,
d) İnsan kaynaklarının muhafazası ve etk�n kullanımına yönel�k olarak personel�n uygun b�r h�zmet bölges�ne

öncel�kl� olarak atanması,
ve Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen benzer� uygulamalar yapılab�l�r.
Tebl�gat ver�lmes�
MADDE 12 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca, yapılacak olan genel atama önces�nde, atamalı olarak

bulunduğu h�zmet bölges� süres�n� dolduran veya sıralı h�zmet bölgeler�ne atanab�lecek personele tebl�gat ver�l�r.
Atamanın durdurulmaması
MADDE 13 – (1) Atama onayları yayımlandıktan sonra atamanın durdurulması tekl�f ed�lemez.
Kıdem durumu
MADDE 14 – (1) Atamalarda kıdem durumu d�kkate alınır.
Personel�n kend�ler�yle eşler�n�n nüfusa kayıtlı olduğu yerlere atanmaması
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �st�snalar har�ç olmak üzere personel, toplam nüfusu 4.000.000’u

aşan �ller �le beled�ye sınırları �ç�ndek� nüfusu 1.000.000’u aşan �lçeler har�ç, kend�ler� ve eşler�n�n evlenmeden öncek�
nüfusa kayıtlı olduğu �llere ve �lçelere atanmaz.

(2) Emn�yet ve asay�ş h�zmetler�nde etk�nl�ğ� artırmak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen
n�tel�ktek� personel �le bu Yönetmel�k kapsamında mazeret� uygun görülen personel bu madde kapsamında
değerlend�r�lmeyeb�l�r.

A�le götürülemeyecek h�zmet bölgeler�ne yapılacak atamalar
MADDE 16 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen a�le götürülemeyecek h�zmet bölgeler�ne

atanacak personel�n eş ve çocuklarının öğren�m� ve �ş durumu d�kkate alınmayab�l�r.
Atama �şlemler�n�n b�lg�sayar destekl� yapılması
MADDE 17 – (1) Atamalara ve kura çek�mler�ne �l�şk�n �şlemler b�lg�sayar destekl� yapılab�l�r.
Atanma �stekler�
MADDE 18 – (1) Atanma �stekler�, Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen usule uygun olarak elektron�k

ortamda veya resm� yazıya ekl� d�lekçe �le yapılır.
(2) Personel�n mazeret� kapsamındak� atanma �stekler� en geç genel atama dönem� sonuna kadar

değerlend�r�l�r.
(3) Personel tebl�gat almamış olsa dah� her yıl atama takv�m�ne uygun olarak elektron�k ortamda atanma terc�h

formunu doldurmakla yükümlüdür.
(4) Atama hareket� �ç�nde olup terc�hte bulunmayan personel �ht�yaç duyulan herhang� b�r kadro görev yer�ne

atanır.
(5) 34 üncü madde kapsamında personel�n terc�hler� alınmaksızın doğrudan atama yapılab�l�r.
(6) Personel �lk veya müteak�p atamalarında, anlaşmak suret�yle karşılıklı olarak yer değ�şt�remez.
Atama tekl�fler�
MADDE 19 – (1) Atamaya �l�şk�n tekl�fler asgar�; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında müstak�l da�re

başkanı, �l jandarma komutanlıklarında ve �l jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında
komutan, d�ğer b�r�mlerde �se tugay komutanı ya da eş�t� sev�yedek� am�rler tarafından gerekçeler�yle b�rl�kte yapılır.

(2) Hakkında herhang� b�r yasal �şlem yapılmadan veya �dar� tedb�r alınmadan, personel�n kusuru veya özel
durumu neden�yle atama tekl�f� yapılamaz.

(3) Atanması maksadıyla �smen personel taleb�nde bulunulamaz.
Personel�n sorumluluğu
MADDE 20 – (1) Atamaya etk� edeb�lecek her türlü b�lg� ve belgen�n, elektron�k s�stemlerde güncel ve doğru

bulundurulması, �lg�l� b�r�mlere ulaştırılması ve atama takv�m�ne uygun olarak b�reysel �şlemler�n gerçekleşt�r�lmes�
personel�n kend� sorumluluğundadır.
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Atamalarda bütçen�n d�kkate alınması
MADDE 21 – (1) B�r mal� yıl �ç�nde yapılacak atama ve yer değ�şt�rmeler �ç�n yıllık bütçe ödeneğ� d�kkate

alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

H�zmet Bölgeler� ve Süreler�
H�zmet bölgeler�
MADDE 22 – (1) H�zmet bölgeler� atama açısından 1 �nc�, 2 nc�, 3 üncü, 4 üncü ve 5 �nc� derecel� olmak

üzere beş ayrı bölgeye ayrılır.
(2) 4 ve 5 �nc� derecel� h�zmet bölgeler� sıralı h�zmet bölgeler�d�r. Personel, sıralı h�zmet bölgeler�ne bu

Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda b�r sıra dâh�l�nde atanır.
H�zmet bölgeler�n�n derece, süre ve puanlarının tesp�t�
MADDE 23 – (1) H�zmet bölgeler�n�n hang� derece, süre ve puanlara tab� olacağı; terc�h ed�lme durumu,

gel�şm�şl�k düzey�, coğraf� ve �kl�msel koşullar, güvenl�k ve asay�ş durumu, özlük haklarındak� farklılıklar �le barınma,
eğ�t�m, sağlık, sosyal, kültürel, ulaşım ve haberleşme �mkânları g�b� hususlar d�kkate alınarak Jandarma Genel
Komutanlığınca bel�rlen�r ve �ht�yaç durumunda güncellen�r.

(2) Aynı h�zmet bölges�ndek� b�r�mler ya da farklı statü, branş, alt branş, �ht�sas veya n�tel�ktek� personel �ç�n
Jandarma Genel Komutanlığınca farklı h�zmet bölges� süreler� bel�rleneb�l�r.

(3) Aşağıdak� personel �ç�n sıralı h�zmet bölgeler�ndek� h�zmet süres� �k� yıldır:
a) Aynı branştak� veya alt branştak�; sıralı h�zmet bölgeler�ndek� toplam kadrosu 10 ve daha az olup Jandarma

Genel Komutanlığı bünyes�ndek� toplam mevcudu 20 ve daha fazla olan personel.
b) Laboratuvar �ht�saslı personel �le Jandarma branşı dışında kalan branşlardak� personelden, sıralı h�zmet

bölges� görev�n� �k� defa tamamlayıp bu bölgelere üç ve daha fazla kez atananlar.
c) Sıralı h�zmet bölges� görev�n� üç defa tamamlayıp bu bölgelere dört ve daha fazla kez atananlar.
(4) 3 ve 4 üncü derecel� h�zmet bölgeler�nde bulunan, komando ve özel harekât b�rl�kler� �le Jandarma Genel

Komutanlığınca bel�rlenen mayın ve patlayıcı madde arama, tesp�t ve �mha b�r�mler�nde görevl� personel �ç�n bölge
h�zmet süreler� b�r yıl azaltılarak uygulanır.

H�zmet bölges�n�n derece ve süres�n�n değ�şmes�
MADDE 24 – (1) H�zmet bölges�n�n derece ve süres�n�n değ�şmes� hal�nde personel; 1, 2 ve 3 üncü derecel�

�ller ayrı ayrı, sıralı h�zmet bölgeler�ndek� �ller �se b�rl�kte değerlend�r�lmek kaydıyla, atandığı dönemdek� h�zmet
bölgeler�n�n derece ve süreler�ne tab�d�r. Ancak;

a) H�zmet bölges�n�n sıralı h�zmet bölges� kapsamına alınmış ya da bu kapsamdan çıkarılmış olması,
b) H�zmet bölges�n�n özell�kler� ve h�zmet koşulları,
c) Personel�n taleb�, safahatı ve bulunduğu h�zmet bölges�ndek� h�zmet süres�,
ç) H�zmet �ht�yaçları,
g�b� hususlar b�rl�kte değerlend�r�lmek suret�yle; �ht�yaç duyulması hal�nde, yapılan düzenleme sonrası süreçte,

daha önce atanmış personel �ç�n uygulanacak esaslar Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlen�r.
H�zmet bölges� süres�nden sayılacak ve sayılmayacak haller
MADDE 25 – (1) Personel�n yıllık planlı ve yıllık mazeret �z�nler� atamalı bulunduğu h�zmet bölges�

süres�nden sayılır.
(2) 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�ndek� �ller ayrı ayrı, sıralı h�zmet bölgeler�ndek� �ller �se b�rl�kte

değerlend�r�lmek kaydıyla aynı h�zmet bölges� süres� �çer�s�nde; yıllık planlı, yıllık mazeret ve aylıksız �z�nler har�ç
olmak üzere �z�n, meslekten veya Devlet memurluğundan çıkarma ve müteak�ben göreve �ade, kes�nleşm�ş
mahkûm�yet kararıyla net�celenmeyen görevden uzaklaştırma ve tutukluluk �le �st�rahat ve hava değ�ş�m� neden�yle
personel�n görevden ayrı kaldığı süreler�n toplam olarak en fazla 120 günü atamalı bulunduğu h�zmet bölges�
süres�nden sayılır. 120 günü aşan süreler �se h�zmet bölges� süres�nden sayılmaz. Terör�stle mücadele kapsamında
yaralanan personel�n hava değ�ş�m�, �st�rahat ve tedav�de geçen süreler�n�n tamamı atamalı bulunduğu sıralı h�zmet
bölges� süres�nden sayılır.

(3) H�zmet bölges� süres�nden sayılmayacak durumlar şunlardır:
a) Personel�n �z�ns�z göreve gelmed�ğ� veya aylıksız �z�nde geç�rd�ğ� süreler, hakkında kes�nleşm�ş

mahkûm�yet kararıyla net�celenen tutukluluk veya görevden uzaklaştırma süreler� ve hükümlülükte geçen süreler
h�çb�r h�zmet bölges� süres�nden sayılmaz.

b) Atama gören personel�n, esk� görev yerler�nden �l�ş�kler�n�n kes�lmes�n� müteak�p, yen� görev yer�ne
katılıncaya kadar geçen süre, h�çb�r h�zmet bölges� süres�nden sayılmaz. Ancak sıralı h�zmet bölgeler�nden çıkış
hesabı yapılırken sıralı h�zmet bölgeler� �ç�ndek� atamalarda ayrılış ve katılış �şlemler� arasındak� �z�n süres�,
personel�n yen� atandığı b�rl�kte geç�receğ� h�zmet günü sayısına eklen�r.

c) Statüler�ne veya branşlarına yönel�k eğ�t�mler� almak üzere eğ�t�m merkezler�ne atanan personel�n eğ�t�m
süres�nce geç�rd�kler� süreler h�çb�r h�zmet bölges� süres�nden sayılmaz.

ç) 7/3/2008 tar�h�nden önce uzman jandarmaların görev başı eğ�t�m�nde geçen süreler� h�zmet bölges�
süreler�nden sayılmaz.
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d) Uzman erbaş veya daha alt statüde �ken statü değ�şt�renler�n esk� statüler�ndek� safahatı atamalarda d�kkate
alınmaz.

(4) Bu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında sayılanların dışındak� durumların h�zmet bölges� süres�nden
sayılıp sayılmayacağı Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlen�r.

(5) Yapılacak görevlend�rmeler neden�yle uygulanacak esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Yurt dışı görevler kapsamında;
1) Yurt dışı geç�c� görev süres�n�n en fazla 120 günü atamalı bulunduğu h�zmet bölges� süres�nden, yurt dışı

sürekl� görev süres�n�n tamamı �le yurt dışı geç�c� görev süres�n�n 120 günü aşan kısmı en yüksek puanlı 1 �nc�
derecel� h�zmet bölges� süres�nden sayılır.

2) Yurt dışındak� görev bölges�n�n veya görev�n özell�kler� d�kkate alınarak aynı veya farklı görev bölgeler�
�ç�n Jandarma Genel Komutanlığınca farklı b�r h�zmet bölges� dereces� ve h�zmet bölges� puanı �le günlük h�zmet
katsayısı bel�rleneb�l�r.

b) Yurt �ç� görevler kapsamında; yurt �ç� geç�c� veya h�zmete �l�şk�n d�ğer görevlend�rmeler�n toplam olarak en
fazla 120 günü atamalı bulunduğu h�zmet bölges� süres�nden, fazlası �se görevlend�r�ld�ğ� h�zmet bölges� süres�nden
sayılır. Ancak;

1) 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�nde görevl� �ken her defasında münfer�t olarak 10 gün ve daha fazla
süreyle ya da b�rl�k hal�nde sıralı h�zmet bölgeler�ne görevlend�r�lenler�n, burada geçen süreler�n�n tamamı
görevlend�r�ld�kler� sıralı h�zmet bölges� süres�nden sayılır. Bununla b�rl�kte, 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�nde
görevl� personel�n çıkış hesabı yapılırken, 1 ve 2 nc� h�zmet bölgeler�nde geç�c� görev kapsamında geç�rm�ş olduğu
süreler�n tamamı atamalı bulundukları h�zmet bölges� süres�nden de sayılır.

2) Sıralı h�zmet bölgeler�nde görevl� �ken, terör�stle mücadele kapsamında b�r görev �cra etmek üzere veya
Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen zarur� hallerde, münfer�t olarak veya b�rl�k hal�nde; 1, 2 ve 3 üncü derecel�
bölgelere geç�c� olarak görevlend�r�len personel�n, bu görevlerde geçen h�zmet süreler�n�n tamamı atamalı bulunduğu
h�zmet bölges� süres�nden; 4 ve 5 �nc� derecel� h�zmet bölgeler� arasındak� görevlend�rmelerde geçen süreler�n tamamı
günlük h�zmet katsayısı yüksek olan h�zmet bölges� süres�nden sayılır.

(6) Bu maddede bel�rt�len 120 günlük süren�n hesabında, �k�nc� ve beş�nc� fıkralarda yer alan hallerden b�rden
fazlasının gerçekleşmes� hal�nde; personel�n atamalı bulundukları h�zmet bölgeler�nden anılan nedenlerle ayrı
kaldıkları süreler�n toplamı değerlend�r�l�r.

(7) Personel�n h�zmet safahat puanı hesaplanırken geç�c� olarak görevlend�r�ld�kler� h�zmet bölges� puanı
d�kkate alınır.

Ertelemeler
MADDE 26 – (1) H�zmet �ht�yacı veya personel�n taleb� doğrultusunda sıralı h�zmet bölgeler�ne yapılacak

atamalar;
a) Jandarma Genel Komutanlığı karargâhındak� kr�t�k ve önem arz eden kadrolarda görevl� personel �ç�n her

defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar,
b) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen özel eğ�t�m veya n�tel�k gerekt�ren kadrolarda görevl�, özel s�lah

s�stemler� konusunda ya da d�ğer alanlarda özel eğ�t�m görmüş veya özel n�tel�ğe sah�p personel, yer�ne aynı
n�tel�klere sah�p başka b�r personel atanana kadar her defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar,

c) Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına eğ�t�m ve öğren�m gören personel �ç�n eğ�t�m kurumlarınca
bel�rlenen normal eğ�t�m ve öğren�m süres�n� geçmeyecek şek�lde her defasında müteak�p genel atama dönem�ne
kadar,

ç) Doktora yaptığı alanda çalışan personel �ç�n, hakkında tekl�fte bulunulması hal�nde her defasında müteak�p
genel atama dönem�ne kadar,

d) Uluslararası müsabakalarda ülkey� tems�l eden ve kend� alanında başarı göstererek dereceye g�ren personel
�ç�n her defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar,

e) Kend�ler�n� korumakla görevlend�r�len personel �ç�n emekl� jandarma genel komutanlarının talepler� hal�nde
her defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar,

f) 1, 2 ve 3 üncü derecel� �llerde görevl� personelden, �ç�nde bulunulan yılın 1 Mart tar�h� �le öncek� yılın 1
Eylül tar�h� arasında sıralı h�zmet bölgeler�ne 120 gün ve daha fazla süreyle görevlend�r�lenler �ç�n müteak�p genel
atama dönem�ne kadar,

g) 45 �nc� madde kapsamında bel�rlenen sağlık durumları neden�yle her defasında müteak�p genel atama
dönem�ne kadar,

ğ) Eş� veya çocuğu vefat eden personel �ç�n her defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar olmak üzere
toplam �k� defa,

h) Kr�t�k ve önem arz eden kadrolarda görevl� personelden sıralı h�zmet bölges� görev�n� en az b�r defa
tamamlayanlar �ç�n her defasında müteak�p genel atama dönem�ne kadar olmak üzere h�zmet bölges� süres�
tamamlanana kadar,

ı) Uluslararası anlaşmalar gereğ� yurt �ç� veya yurt dışı görevlere atanmış ya da görevlend�r�lm�ş bulunanlar
görev süreler�n�n son bulacağı tar�he kadar,
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erteleneb�l�r.
(2) Personel�n sıralı h�zmet bölgeler�ne ataması, eş�n�n veya çocuğunun öğren�m� ya da �ş durumu neden�yle

ertelenmez.
(3) Kend� taleb� olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ataması resen ertelenen personel�n, bu

Yönetmel�k kapsamında personel olan eş�n�n de ataması, taleb� hal�nde erteleneb�l�r.
(4) Personel�n erteleme talepler� elektron�k ortamda veya resm� yazıya ekl� d�lekçeyle, haklarındak� erteleme

tekl�fler� �se asgar�; Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı �ç�n müstak�l da�re başkanı, �l jandarma komutanlıklarında
ve �l jandarma komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, d�ğer b�r�mlerde �se tugay komutanı
ya da eş�t� sev�yedek� am�rler tarafından yapılır. Tekl�f ve talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

Temd�tler
MADDE 27 – (1) Tebl�gat ver�len personel�n talep etmes� ve Jandarma Genel Komutanlığınca atama

dönem�ne özgü bel�rlenen kr�terlere uygun bulunması hal�nde; 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�ndek� her �l
bütün hal�nde ayrı b�rer h�zmet bölges� grubu, 4 ve 5 �nc� derecel� h�zmet bölgeler� �se başka b�r h�zmet bölges� grubu
olarak değerlend�r�lmek suret�yle; atamalı bulunduğu h�zmet bölges� grubundak� h�zmet süres� aşağıda bel�rt�len
hususlar d�kkate alınarak müteak�p genel atama dönem�ne kadar temd�t ed�leb�l�r:

a) Temd�t taleb�n�n gerekçes�.
b) Atama denges�.
c) Talepte bulunan personel sayısının, atamalı bulundukları h�zmet bölges� grubu veya b�r�mdek� personel

sayısına oranı.
ç) Personel�n adl� ve d�s�pl�n durumu.
d) Yetk�l� am�rler�n talebe yönel�k kanaatler�.
(2) Personel�n temd�t talepler� elektron�k ortamda veya resm� yazıya ekl� d�lekçeyle, temd�t tekl�fler� �se asgar�;

Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı �ç�n müstak�l da�re başkanı, �l jandarma komutanlıklarında ve �l jandarma
komutanlıklarına bağlı olmayan alay komutanlıklarında komutan, d�ğer b�r�mlerde �se tugay komutanı ya da eş�t�
sev�yedek� am�rler tarafından ve sıralı am�r kanaatler�yle b�rl�kte Jandarma Genel Komutanlığına gönder�l�r. Tekl�f ve
talepler Jandarma Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

(3) H�zmet süres� en fazla dört kez temd�t ed�leb�l�r. Ancak 26 ncı ve 45 �nc� maddelerde bel�rt�len durumlar
d�kkate alınarak temd�t sayısı artırılab�l�r.

(4) Personel�n kend� �steğ� doğrultusunda yapılan temd�t kapsamında geçen süreler h�zmet safahat puanında
d�kkate alınır ancak herhang� b�r h�zmet bölges� süres�nden sayılmaz.

(5) Kend� taleb� olmaksızın Jandarma Genel Komutanlığı tarafından h�zmet bölges� süres� resen temd�t ed�len
personel�n bu nedenle geç�rd�ğ� �lave süreler, atamalı bulunduğu h�zmet bölges� süres�nden sayılır.

(6) Personel�n temd�t taleb�n�n kabul ed�lmes� aynı görevde kalmasını gerekt�rmez. Personel tüm h�zmet
bölgeler�nde �l �ç� atama �şlem�ne, 4 ve 5 �nc� derecel� h�zmet bölgeler� �ç�nde �se temd�t mah�yet�nde �l dışı atama
�şlem�ne tab� tutulab�l�r.

(7) Temd�t ed�len süre �ç�nde, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len h�zmet bölges� grubu �çer�s�nde görev yer� değ�şse b�le
temd�t süres�n� dolduranlar atama planlamasına dâh�l ed�l�rler.

Müteak�p h�zmet
MADDE 28 – (1) Herhang� b�r nedenle sıralı h�zmet bölgeler�nde 730 h�zmet puanına tekabül eden sürey�

tamamlamadan bu bölgelerden ayrılanlardan noksan kalan h�zmet�n� tamamlamak üzere sıralı h�zmet bölgeler�ne
atananların veya sıralı h�zmet bölgeler�ne yapılan geç�c� görevlend�rmeler neden�yle oluşan h�zmet puanı fazlalığı
d�kkate alınarak h�zmet�n� b�r�nc� yılında tamamlayacak olanların müteak�p h�zmet�; talep etmeler� ve atama denges�
gözet�lerek Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmes� hal�nde b�r defaya mahsus atamalı bulundukları yerde
tamamlatılab�l�r.

(2) Zorunlu haller dışında müteak�p h�zmet görev� öncel�kle personel�n atamalı bulunduğu bölgede olmak
üzere aynı derecedek� b�r h�zmet bölges�nde yaptırılır.

(3) Personel�n müteak�p h�zmet taleb� elektron�k ortamda veya resm� yazıya ekl� d�lekçeyle yapılır. Talepler
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karara bağlanır.

H�zmet bölges�nden çıkış hesabının yapılması
MADDE 29 – (1) 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�nde personel, atandığı h�zmet bölges� �ç�n bel�rlenen

süre kadar görev yapar. Çıkış hesabında;
a) Personel�n atandığı �lde göreve başlama tar�h� esas alınır. Her �l farklı b�r h�zmet bölges� olarak

değerlend�r�l�r. İller arası atama yapıldığında h�zmet bölges�nden çıkış hesabı yen�den başlar.
b) Aynı �l�n farklı �lçeler� arasında farklı h�zmet bölgeler�ne atama gören personel o �l�n en yüksek h�zmet

bölges� süres�ne, aynı �lçen�n farklı h�zmet bölgeler�ne atama gören personel �se o �lçen�n en yüksek h�zmet bölges�
süres�ne tab�d�r.

c) Personel�n atamalı bulunduğu görev yer�n�n, �lçen�n ve �l�n h�zmet süres�n� doldurup doldurmadığı kontrol
ed�l�r. Söz konusu sürelerden herhang� b�r�s�n� ya da 43800 h�zmet puanını doldurması durumunda, personel�n h�zmet
süres�n� tamamladığı kabul ed�l�r.
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ç) Geç�c� görevlend�r�len yerler ayrıca d�kkate alınmak kaydıyla tab� oldukları h�zmet bölges� süres� 2 yıl
olanlar �ç�n “60”, 3 yıl olanlar �ç�n “40”, 4 yıl olanlar �ç�n “30”, 5 yıl olanlar �ç�n “24”, 6 yıl olanlar �ç�n “20”, 8 yıl
olanlar �ç�n “15” günlük h�zmet katsayısı, farklı h�zmet bölges� süreler�nde �se “43800/(yıl olarak h�zmet bölges� süres�
X 365)” �şlem� sonucu bulunan günlük h�zmet katsayısı kullanılarak h�zmet puanı bel�rlen�r. H�zmet süres� ve h�zmet
puanının tesp�t�nde çıkış tar�h� olarak 31 Aralık tar�h� d�kkate alınır.

(2) Sıralı h�zmet bölgeler�nde personel atandığı h�zmet bölges� �ç�n bel�rlenen süre kadar görev yapar. Çıkış
hesabında;

a) Sıralı h�zmet bölgeler�ndek� �ller�n tamamı b�r bütün olarak değerlend�r�l�r.
b) Personel�n sıralı h�zmet bölgeler�nde 1095 h�zmet puanını doldurması durumunda, sıralı h�zmet

bölgeler�ndek� h�zmet süres�n� tamamladığı kabul ed�l�r.
c) Geç�c� görevlend�r�len yerler ayrıca d�kkate alınmak kaydıyla tab� oldukları sıralı h�zmet bölges� süres� 2 yıl

olanlar �ç�n “1,5”, 3 yıl olanlar �ç�n “1”, 4 yıl olanlar �ç�n “0,75” günlük h�zmet katsayısı, farklı sıralı h�zmet bölges�
süreler�nde �se “1095/(yıl olarak h�zmet bölges� süres� X 365)” �şlem� sonucu bulunan günlük h�zmet katsayısı
kullanılarak h�zmet puanı bel�rlen�r.

ç) Sıralı h�zmet bölgeler�nde h�zmet süres� ve h�zmet puanının bel�rlenmes�nde çıkış tar�h� olarak 30 Eylül
tar�h� d�kkate alınır. Ancak;

1) Sıralı h�zmet bölges�nde, atandığı yılın 30 Eylül tar�h�ne kadar göreve başladığı halde, görevden
uzaklaştırılan ve tutuklananlardan beraat edenler �le h�zmete �l�şk�n d�ğer görevlend�rmelerden dolayı sıralı h�zmet
bölges� h�zmet süres�n�n sona erme tar�h� değ�şenler �ç�n 31 Aralık tar�h� esas alınır.

2) Atamaların geç yapılması veya personel�n sıralı h�zmet bölges�nde, belgeleneb�len zorunlu sebeplerle
atandığı yılın 30 Eylül tar�h�nden sonra göreve başlaması hal�nde 31 Aralık tar�h� esas alınır.

(3) Aşağıdak� sebeplerden b�r� neden�yle sıralı h�zmet bölgeler�nde 730 h�zmet puanını tamamlayarak
ayrılanlar, sıralı h�zmet bölges� görev�n� o defa �ç�n tamamlamış sayılırlar:

a) Yurt dışı sürekl� göreve seç�lm�ş olma.
b) Kadro veya konuş değ�ş�kl�kler�.
c) Kr�t�k ve önem arz eden kadrolara atama �ht�yacı.
ç) Bu Yönetmel�kte düzenlenen hallerdek� mazeret durumu.
d) Statü veya branş değ�ş�kl�ğ�.
e) Jandarma Genel Komutanlığının nam ve hesabına l�sansüstü eğ�t�m ve öğret�m �ç�n seç�lm�ş olma.
(4) Personel�n atamalı bulunduğu h�zmet bölges�nde statü, branş, alt branş veya �ht�sas değ�şt�rmes� neden�yle

tab� olduğu h�zmet süres�n�n değ�şmes� hal�nde çıkış hesabı; değ�ş�kl�k onayı önces� ve sonrası dönemler �ç�n tab�
oldukları h�zmet süreler�ne karşılık gelen günlük h�zmet katsayıları �le h�zmet süreler�n�n ayrı ayrı çarpılması ve elde
ed�len puanların toplanması suret�yle yapılır.

(5) 25 �nc� maddede bel�rt�len esaslar dâh�l�nde sıralı h�zmet bölgeler�ndek� geç�c� görev süreler�n�n toplam
1095 puana tekabül etmes� durumunda, personel b�r sıralı h�zmet bölges� görev�n� yapmış sayılır.

(6) H�zmet bölges� süres�n� dolduran personelden; temd�t, erteleme ve müteak�p h�zmet �şlem�ne tab�
tutulmayanlar o yılın atama planlamasına alınır.

(7) Personel�n sıralı h�zmet bölges� görev�n�n çıkışında aldığı 1095 puanın üzer�ndek� puanlar, müteak�p sıralı
h�zmet görev�ne g�d�ş�nde hesaplamalara dâh�l ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemler�

Atama sürec�
MADDE 30 – (1) Atama sürec� atama takv�m�ne uygun olarak yürütülür.
Atama zamanı
MADDE 31 – (1) Genel atamalar her yıl Mayıs-Ek�m aylarının dâh�l olduğu zaman aralığında yapılır.
(2) Jandarma Genel Komutanlığının �ht�yaçları ve personel�n mazeret�ne �st�naden, gerekt�ğ�nde genel atama

dönem� dışında da atama yapılab�l�r.
Atama yetk�ler�
MADDE 32 – (1) Cumhurbaşkanlığı kararnames�ne �st�naden atananlar ve Cumhurbaşkanı onayı veya kararı

�le atananların dışında kalan personel�n atamaları İç�şler� Bakanının veya yetk�lend�receğ� makamın onayı �le yapılır.
(2) Nokta atamasına tab� tutulmayan personel val�l�k, b�rl�k, karargâh veya kurum emr�ne atanır. Bu personel�n

görev yapacağı kadro görev yer� �lg�s�ne göre �l val�s�, b�rl�k komutanı, karargâh veya kurum am�r�n�n onayı �le
bel�rlen�r.

Atamalar
MADDE 33 – (1) Atama kaynağına g�ren personel�n �lk atamaları, branş ve alt branş mevcudunun, yükümlü

personelde �se meslekler� d�kkate alınarak yapılan sınıflandırma mevcudunun;
a) B�r k�ş�den fazla olması hal�nde kurayla,
b) B�r k�ş� olması hal�nde kura çekt�r�lmeks�z�n doğrudan,
�ht�yaç duyulan kadro görev yer�ne yapılır.
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(2) Meslek� safahatı mevcut olan personel�n atamaları �le statü ya da branş değ�şt�ren personel�n atamaları
emsaller�yle b�rl�kte değerlend�r�lerek safahatlarına uygun �ht�yaç duyulan kadro görev yer�ne yapılır.

(3) Statü değ�ş�kl�ğ� eğ�t�m�n� başarıyla tamamlayamayan personel, emsaller�yle b�rl�kte değerlend�r�lerek
safahatlarına uygun kadro görev yerler�ne atanır.

(4) Meslek� süreç �ç�nde Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen eğ�t�mlerde altıncı fıkranın (c) bend�nde
bel�rlenen esaslara göre dereceye g�ren personel atama cetvel�ndek� h�zmet bölgeler� arasından �sted�ğ�ne; ancak, sıralı
h�zmet bölges� sırası gelenler atama cetvel�ndek� sadece sıralı h�zmet bölgeler�nden �sted�ğ�ne atanır.

(5) Yürürlüktek� mevzuat ve �dar� düzenlemeler doğrultusunda; yen� tem�n ed�lerek atama kaynağına alınmak
üzere eğ�t�me tab� tutulacaklar �le meslek� süreç �ç�nde statü değ�ş�kl�ğ�, uzun sürel� temel kurs, staj veya eğ�t�me tab�
tutulacak personel, �lg�l� eğ�t�m merkez� veya komutanlık emr�ne atanab�l�r.

(6) Kura atamalarına �l�şk�n d�ğer hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kura yerler�n�n tesp�t�nde atama denges� ve h�zmet �ht�yacı esas alınır.
b) Personel�n kura çek�m sırası eğ�t�mdek� başarı sırasına göre bel�rlen�r. Personel�n �lk atamasının yapıldığı

kura yer�n�n, h�zmet bölges� puanı yüksek olandan başlamak suret�yle ver�lm�ş olan sıra numarası, aynı zamanda sıralı
h�zmet bölgeler�ne g�d�ş sırasıdır. Yıl �ç�nde değ�ş�k zamanlarda atama kaynağına g�renler�n sıralı h�zmet bölges� sıra
numaraları b�rb�r�n� tak�p edecek şek�lde ver�l�r.

c) Yapılacak başarı sıralamasında tab� olunan grubun personel sayısı 100’ün altında �se b�r�nc� olanlar, 100 ve
üstünde �se 10 k�ş�y� aşmayacak şek�lde �lk yüzde 1’l�k d�l�mde yer alanlar kuradan muaf tutulur. Bunların atamaları,
kura cetvel�ndek� kend� branş, alt branş ya da meslek grubuna tahs�s ed�len görev yerler�nden �sted�ğ�ne yapılır. Tam
sayı çıkmayan yüzde 1’l�k d�l�m değer�n�n v�rgülden sonra onda 5 ve daha yüksek b�r değer� �çermes� durumunda bu
değer b�r üst tam sayıya tamamlanır.

ç) Kura atamasına tab� olacak personel, bu Yönetmel�k kapsamındak� mazeretler� neden�yle kuradan muaf
tutulma taleb�nde bulunab�l�r. Talepte bulunan personel�n durumu bu Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda Jandarma
Genel Komutanlığınca değerlend�r�l�r.

Genel atama dönem� dışında veya h�zmet bölges� süres� tamamlanmadan atama yapılab�lecek haller
MADDE 34 – (1) Personel aşağıda bel�rt�len hallerde genel atama dönem� dışında veya h�zmet bölges� süres�

tamamlanmadan atanab�l�r:
a) Bu Yönetmel�k kapsamında uygun görülen mazeretler.
b) Terf�.
c) Statü veya branş değ�ş�kl�ğ� �le bunlara �l�şk�n eğ�t�mler.
ç) Kadro veya konuş değ�ş�kl�ğ�.
d) Yurt dışı sürekl� göreve seç�lme.
e) Kr�t�k ve önem arz eden kadroların boşalması.
f) Başka b�r h�zmet bölges�ndek� veya kadrodak� görev �ht�yacının öncel�ğ�.
g) Yönet�c� konumundak� personel� atama ya da değ�şt�rme �ht�yacı.
ğ) Belgelenmes� şartıyla, kusuru ya da özel durumu kapsamında personel�n;
1) Görev�n� etk�n şek�lde tak�p etmemes�, ver�ms�zl�ğ�, başarısızlığı veya yeters�zl�ğ�,
2) K�ş�sel �l�şk�ler�n�n görevler�n yürütülmes�n� olumsuz yönde etk�leyecek şek�lde sorunlu olması,
3) Görev�ndek� saygınlığını y�t�rmes�,
4) Bulunduğu görevde kalmasına engel teşk�l ett�ğ� değerlend�r�len, d�s�pl�ns�zl�ğ� �le hakkında adl� veya �dar�

soruşturma bulunması.
h) Meydana gelen veya geleb�lecek olaylar �le �cra ed�lecek özell�k arz eden görevler neden�yle;
1) İlave personel atanması �ht�yacı,
2) Tecrübel� personel�n atanması �ht�yacı,
3) İlave yetenek kazandırma �ht�yacı.
ı) D�ğer zarur� durumlar.
(2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� kapsamındak� personel, mevcut görev�ne atanma neden�ne

bakılmaksızın atamaya tab� tutulab�l�r.
(3) Bu madden�n b�r�nc� fıkrası esasları kapsamında değerlend�r�len personel öncel�kle bulunduğu h�zmet

bölges�ndek�, bunun mümkün olmaması hal�nde �se �l �ç� veya dışındak� başka b�r h�zmet bölges�ndek� ve �mkânlar
dâh�l�nde aynı h�zmet süres�ne tab� başka b�r kadro görev yer�ne atanab�l�r.

Sıralı h�zmet bölges� tebl�gatları
MADDE 35 – (1) Genel atamalarda sıralı h�zmet bölgeler�ne atanacak personel m�ktarı; branş, alt branş ve

�ht�saslarına uygun olarak kadro, �ht�yaç ve o yılın destekleme planı doğrultusunda tesp�t ed�l�r. İst�fa, emekl�l�k, vefat
g�b� zay�at durumları d�kkate alınarak yeterl� sayıda personele "kat�" veya "muhtemel" tebl�gat ver�l�r.

(2) Tebl�gatlar, �ht�yaç duyulan rütbe ve kıdem �ht�yacını karşılayan nasıplılar arasından, aşağıdak� öncel�k
sırasına göre ver�l�r:

a) Branş, alt branş, �ht�sas.
b) Rütbe, terf� edecek personel �ç�n o yıl yükseleceğ� rütbe.
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c) Tamamlanmış sıralı h�zmet bölges� görev� sayısı.
ç) Sıralı h�zmet bölges�ne en son atanma yılı veya geç�c� görevle sıralı h�zmet bölges� görev�n� tamamladığı en

son geç�c� görev�n başlangıç yılı.
d) Nasıp.
e) Mezun�yet yılı.
f) Sıralı h�zmet bölges� h�zmet puanı.
g) Kıdem sıra durumu.
(3) Sıralı h�zmet bölgeler�ne �lk defa g�decekler�n atamaları kura �le veya kura �le bel�rlenen sıralı h�zmet

bölges�ne g�r�ş öncel�k sırasına göre yapılır.
(4) Subaylara tebl�gat ver�l�rken, rütbe ve kıdem �ht�yacını karşılayacak personel�n bel�rlenmes�nde aynı branş

ve alt branş �ç�nde tem�n kaynağı farklı personel kaynaklarına göre ayrı ayrı değerlend�r�l�r.
(5) Zarur� nedenler dışında sıralı h�zmet bölgeler�ne atamayı gec�kt�recek şek�lde atama yapılmaz.
(6) 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler�nde görev yapan personele, �ç�nde bulunulan yılın 31 Aralık tar�h�

�t�barıyla bulunduğu h�zmet bölges�nde �k� yılını doldurmamışsa aşağıdak� haller har�c�nde tebl�gat ver�lmez:
a) 34 üncü maddede bel�rt�len; görevde ver�ms�zl�k, yeters�zl�k ya da başarısızlık, sorunlu �l�şk�ler, saygınlığın

y�t�r�lmes� ve d�s�pl�ns�zl�k �le adl� veya �dar� soruşturmalar g�b� durumlar neden�yle görevden alınma.
b) Atamalı bulunduğu �l�n en uzun h�zmet süres�n�n tamamlanması.
(7) Kend� �steğ�yle 1, 2 ve 3 üncü derecel� h�zmet bölgeler� �ç�nde atama gören ve atandığı h�zmet bölges�nde

�k� yıllık görev süres�n� tamamlamayan personele tebl�gat ver�l�p ver�lmeyeceğ� Jandarma Genel Komutanlığınca
bel�rlen�r.

(8) Sıralı h�zmet bölgeler�nden tab� olduğu atama döngüsü �t�barıyla tek personel çıkacak �se bu bölgeye
atanab�lecek personele kat� tebl�gat ver�lmez, asgar� �k� personele muhtemel tebl�gat ver�l�r.

(9) Herhang� b�r nedenle rütbe ve kademe �lerlemes� yapamadığı �ç�n sıralı h�zmet bölges�ne atanmak üzere
tebl�gat ver�lmey�p mezun�yet yılı �t�barıyla emsaller�nden ger� kalanlara, nasıp tar�h� ve rütbe durumları d�kkate
alınmadan mezun�yet yılı açısından emsaller�yle b�rl�kte değerlend�r�lerek sıralı h�zmet bölges� �ç�n tebl�gat ver�leb�l�r.

(10) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenecek zorunlu durumlar ve 34 üncü maddede bel�rt�len durumlar
neden�yle yapılacak atamalarda tebl�gat şartı aranmaz.

Sıralı h�zmet bölgeler�ne atanacak personel
MADDE 36 – (1) Personel, atama takv�m�ne uygun olarak sıralı h�zmet bölgeler�ne yapılacak atamalara

yönel�k tebl�gat çalışmaları tamamlanmadan önce veya sonra, atamasına yönel�k herhang� b�r şart �ler� sürmemek
kaydıyla sıralı h�zmet bölgeler�ne öncel�kl� atanmak �steyeb�l�r. Bu talepler;

a) Atamalı bulunduğu; 1 �nc� veya 2 nc� derecel� h�zmet bölgeler�nde asgar� �k� yıl, 3 üncü derecel� h�zmet
bölges�nde �se tab� olduğu h�zmet süres� kadar görev yapmış olması,

b) Atama denges�ne uygun olması,
c) Personel�n atanab�leceğ� uygun kadro görev yer� bulunması,
ç) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen kr�terler� karşılaması,
hal�nde Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görüleb�l�r.
(2) Sıralı h�zmet bölgeler�ne yapılacak atamalar aşağıdak� öncel�k sırasına göre planlanır:
a) Kat� tebl�gat ver�lenler.
b) Muhtemel tebl�gat ver�lenlerden öncel�kl� atanma taleb� uygun görülenler.
c) Sıralı h�zmet bölgeler� �ç�n tebl�gat ver�lmed�ğ� halde öncel�kl� atanma taleb� uygun görülenler.
ç) Muhtemel tebl�gat alanlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Özell�k Arz Eden Atamalar

Kr�t�k ve önem arz eden kadrolara yapılacak atamalar
MADDE 37 – (1) Önem dereces� doğrultusunda İç�şler� Bakanlığınca bel�rlenen kadrolar �ç�n; �cra ed�len

görev�n gerekt�rd�ğ� branş, alt branş, �ht�sas, yaş, f�z�k� özell�kler, eğ�t�m, meslek� tecrübe, c�ns�yet, l�san, sağlık,
d�s�pl�n veya adl� durumu �le personel�n projeler� ve göreve yatkınlığı g�b� Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen
kr�terler d�kkate alınarak seç�mle ya da doğrudan atama �le temd�t veya erteleme yapılab�l�r.

(2) Bu şek�lde yapılacak her sev�yedek� personel�n atama planlamalarına yönel�k hazırlıklar kapsamında
Jandarma Genel Komutanı onayı �le her türlü anket, anal�z ve değerlend�rme çalışmaları �le sınav veya mülakat
yapılab�l�r.

Özel eğ�t�m veya n�tel�k gerekt�ren kadrolara yapılacak atamalar
MADDE 38 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen özel eğ�t�m veya n�tel�k gerekt�ren kadrolarda

görev yapab�lecek, özel s�lah s�stemler� konusunda veya d�ğer alanlarda özel eğ�t�m görmüş veya özel n�tel�ğe sah�p
personel;

a) İht�yaç duyulan kadroya atanacak uygun n�tel�kte başka b�r personel bulunamadığında,
b) H�zmet�n yürütülmes�nde öneml� b�r aksaklık yaratmayacak süre �ç�nde yer�ne personel yet�şt�r�l�p

yet�şt�r�lemeyeceğ� d�kkate alınarak,
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c) Kadronun bulunduğu h�zmet bölges�nde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın, kend� alanında b�r döngü �ç�ne
alınarak,

atama, temd�t veya erteleme �şlemler�ne tab� tutulab�l�r.
Bel�rl� özell�klere sah�p personel�n atamaları
MADDE 39 – (1) Jandarma Genel Komutanlığınca bel�rlenen kadrolara; görev yer�n�n gerekt�rd�ğ� f�z�k�

özell�kler, c�ns�yet, akadem�k eğ�t�m, l�san, kurs, tecrübe, h�tabet g�b� n�tel�k veya yeteneklere sah�p personel bu
Yönetmel�ktek� esaslar dâh�l�nde seç�mle veya doğrudan atanab�l�r.

(2) Kadın personel statü, branş ve alt branşlarına göre ayrı ayrı değerlend�r�lmek kaydıyla destekleme planı
veya �ht�yaçlar doğrultusunda b�r döngü �ç�ne alınarak atamaya tab� tutulab�l�r.

(3) Uluslararası müsabakalarda ülkey� tems�l eden ve kend� alanında başarı göstererek dereceye g�ren personel
mevcut yeteneğ�n� koruyacak ve gel�şt�recek eğ�t�m �mkânlarının bulunduğu b�r h�zmet bölges�ne atanab�l�r veya bu
maksatla temd�t ya da erteleme �şlem�ne tab� tutulab�l�r.

(4) Bu madde kapsamında Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s� Başkanlığına yapılacak atamalarda
Jandarma ve Sah�l Güvenl�k Akadem�s� Başkanlığına �l�şk�n mevzuat hükümler� saklıdır.

Branş, alt branş ve �ht�sas kapsamında personel atamaları
MADDE 40 – (1) Personel öncel�kle kend� branşı, alt branşı ve �ht�sasına uygun kadro görev yerler�ne atanır.

Ancak personel; bulunduğu h�zmet bölges�nde branşına, alt branşına veya �ht�sasına �l�şk�n uygun kadro görev yer�
yoksa ya da zaruret hal�nde safahatına uygun �ht�yaç duyulan başka b�r kadro görev yer�ne veya h�zmet bölges�ne
atanab�l�r.

(2) Branş veya alt branş değ�şt�ren, �ht�sasa alınan ya da �ht�sastan çıkarılan personel yen� durumlarındak�
emsaller� �le b�rl�kte değerlend�r�l�r.

(3) Branş değ�şt�ren veya değ�ş�m sürec�nde bulunan personel yen� durumlarına göre atanıncaya kadar atamalı
bulundukları b�rl�kler�n uygun kadrolarında �st�hdam ed�l�rler.

(4) Branşı, alt branşı veya �ht�sası doğrultusunda atama gören ve bu bağlamda; kadro görev yer� sınırlı olan,
sıralı h�zmet bölgeler� ve d�ğer h�zmet bölgeler� arasındak� atama döngüsü dışında kalan veya d�ğer branş, alt branş ya
da �ht�sas sah�b� personele göre sıralı h�zmet bölgeler�ne daha az sayıda atama gören personel, Jandarma Genel
Komutanlığınca �ht�yaç duyulması hal�nde uygun görülen h�zmet bölgeler�ne veya kadro görev yerler�ne atanab�l�r.

(5) Terör örgütler� veya m�ll� güvenl�ğe tehd�t oluşturduğu tesp�t ed�len yapı, oluşum ya da gruplarla �l�ş�ğ�
tesp�t ed�lerek hakkında adl� veya �dar� soruşturma başlatılanlar �le bu hususta hakkında emare bulunanlar; branş, alt
branş ve �ht�sası d�kkate alınmaksızın uygun kadro görev yerler�nde �st�hdam ed�leb�l�r.

Komutan kadrolarına yapılacak atamalar
MADDE 41 – (1) Emn�yet ve asay�ş� b�zzat sağlamakla görevl� b�r�mler�n komutan kadrolarında boşluk ve

yönet�m zaf�yet� oluşmasına müsaade ed�lmez. İht�yaç hal�nde 32 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası hükümler� çerçeves�nde
söz konusu komutan kadrolarına, yeterl� l�derl�k vasıflarına sah�p olduğu değerlend�r�len personel öncel�kl� olarak
atanab�l�r.

R�sk ve sorun alanlarına yönel�k yapılacak atamalar
MADDE 42 – (1) Personel�n h�zmet safahatının d�kkate alınarak atama yapılması esas olmakla b�rl�kte,

h�zmetler�n r�sk ve sorun teşk�l edecek derecede aksadığı belgelend�r�len kadro görev yerler�ne eğ�t�ml�, yetenekl�
veya emsaller�ne göre temayüz etm�ş personel öncel�kl� olarak atanab�l�r.

Emre atanan personel�n görev yapacağı kadroların bel�rlenmes�
MADDE 43 – (1) Emre atanan personel�n görev yapacakları kadrolar yetk�l� am�rlerce bu Yönetmel�k

esaslarına uygun olarak bel�rlen�r.
(2) Personel�n emr�ne atandığı b�r�mdek� b�r�nc� ve �k�nc� olarak bel�rlenen görev yerler� �le �nt�bak atamaları

har�ç olmak üzere zorunlu nedenlerden dolayı h�zmet bölges� değ�ş�kl�ğ� gerekt�recek üçüncü ve müteak�p görev yer�
değ�ş�kl�kler�ne �l�şk�n planlamalar gerekçeler� �le b�rl�kte Jandarma Genel Komutanlığına b�ld�r�l�r. Müteak�ben
yapılacak çalışmalarda Jandarma Genel Komutanlığının değerlend�rmes� d�kkate alınır.

(3) Sıralı h�zmet bölgeler�nde bu madde kapsamında yapılacak görev yer� değ�ş�kl�kler�n�n, h�zmet süres� aynı
olan h�zmet bölgeler� arasında yapılması göz önünde bulundurulur.

H�zmetten ayrı kalanlar
MADDE 44 – (1) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya haklarında kes�nleşm�ş şahs� hürr�yet� bağlayıcı

mahkûm�yet kararı bulunanlar �le herhang� b�r nedenle h�zmetten ayrı kalacaklar h�zmet�n aksamasına yol açacaklarsa
herhang� b�r kadro �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n görevl� bulundukları b�r�m�n emr�ne alınab�l�rler ya da başka b�r göreve
atanab�l�rler.

ALTINCI BÖLÜM
Mazeret Atamaları

Sağlık neden�yle uygulanacak esaslar
MADDE 45 – (1) Personel�n, sağlık neden�yle atama, temd�t veya erteleme �şlemler�ne tab� tutulab�lmes� �ç�n;
a) Kend�s�, eş� veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları �le vas� tay�n ed�lmes� kaydıyla aynı çatı altında

yaşayan anne, baba veya kardeşler�nden herhang� b�r�n�n hastalığıyla �lg�l�, Sağlık Bakanlığınca bel�rlenen Jandarma
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Genel Komutanlığına sağlık raporu vermeye yetk�l� hastanelerden atamaya esas rapor alınması,
b) Bu madde kapsamındak� a�le fertler� �ç�n yetk� ver�len hastaneler�n sağlık kurullarından engell� raporu

alınması,
c) Alınan raporun b�r d�lekçeyle b�rl�kte bağlı bulunulan komutanlık kanalıyla Jandarma Genel Komutanlığına

gönder�lmes�,
gerek�r.
(2) Sürekl� n�tel�kte olanlar har�ç, b�r�nc� fıkrada bel�rt�len raporlardan; karar kısmında süre bel�rt�lm�ş olanlar

bu süren�n sonunda, süre bel�rt�lmem�ş olanlar hastalığın devamı süres�nce her yıl yen�len�r.
(3) Alınan raporlar doğrultusunda yapılacak �şlemler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) “İlg�l� uzmanın, sağlık kuruluşunun ya da özel eğ�t�m merkez�n�n bulunduğu yerde �kamet� uygundur” veya

“�kl�m ya da çalışma şartlarını bel�rt�r” kararlı rapor düzenlenmes� durumunda, personel�n ataması raporun geçerl�l�k
süres� d�kkate alınarak uygun b�r h�zmet bölges�ne yapılır.

b) Hakkında “branşının ger� h�zmet�nde veya karargâh ve kurumlarda görev yapar” kararlı rapor düzenlenen
personel, gerekl� sağlık h�zmet�nden yararlanab�leceğ� “komutan” �barel� olanlar dışındak� uygun kadro görev
yerler�nde �st�hdam ed�l�r.

c) Yetk�l� hastanelerden kend�s� �ç�n engell� raporu alan personel�n, tedav� �mkânları da değerlend�r�lerek
uygun b�r h�zmet bölges�ne atanması sağlanır.

ç) Bu madde kapsamındak� a�le fertler�nden;
1) Eş ve çocuklar �ç�n; ağır engell�l�k durumunu �fade eden rapor alınması durumunda personel�n ataması,

taleb� doğrultusunda kend�s�n�n ya da eş�n�n evlenmeden öncek�, nüfusa kayıtlı olduğu �ller �le a�leler�n�n da�m�
�kametgâhlarının bulunduğu �llere yapılır. Bu yönde taleb�n�n olmaması hal�nde tedav� �mkânı da değerlend�r�lerek
uygun b�r h�zmet bölges�ne atanır.

2) Anne, baba veya kardeşler� �ç�n; ağır engell�l�k durumunu �fade eden rapor alınması durumunda; personel�n
ataması, tedav� �mkânları da değerlend�r�lerek uygun b�r h�zmet bölges�ne yapılır. Ancak personel�n, a�les�ndek� tek
çocuk veya kardeş� �ç�n tek kardeş konumunda olması ve taleb� hal�nde kend�s�n�n memleket� olan ya da a�les�n�n
da�m� �kametgâhının bulunduğu �llere ataması yapılab�l�r.

3) Bu bent kapsamındak� personel �ç�n, süre şartı aranmaksızın temd�t ya da erteleme yapılab�l�r.
d) Tüberküloz, kanser, kron�k böbrek yetmezl�ğ� �le akıl ve ruh sağlığı g�b� uzun sürel� tedav� ve yaşamın

sürdürüleb�lmes� �ç�n başkalarının gözet�m ya da desteğ�n� gerekt�ren hastalıklar neden�yle rapor alınması durumunda,
personel�n ataması tedav� �mkânları da değerlend�r�lerek uygun b�r h�zmet bölges�ne yapılır. Tedav� sürec� d�kkate
alınarak personel hakkında temd�t veya erteleme �şlem� uygulanab�l�r. Ancak akıl ve ruh hastalıkları �ç�n erteleme
süres� üç yılı geçemez.

e) Bu madde kapsamındak� sağlık kuruluşları �le özel sağlık kuruluşlarından alınan raporla, mevcut
evl�l�ğ�nden h�ç çocuğu bulunmayan ve tüp bebek tedav� sürec�n� belgelend�ren personel, tüp bebek tedav� merkez�
bulunan b�r h�zmet bölges�ne atanab�l�r. Personel�n görev süres� kend�s�n�n veya eş�n�n tedav�s�n�n devam etmes�
hal�nde her yıl rapor almak şartıyla dört yıla kadar temd�t veya erteleme yapılab�l�r. Tedav�n�n olumlu sonuçlanarak
çocuk beklenmes� hal�nde bu süre b�r yıl daha uzatılab�l�r.

(4) İlg�l� mevzuata uygun olarak “Hayat� önem� ha�zd�r” kararlı rapor düzenlenmes� durumunda personel�n
ataması derhal yapılır.

(5) Bu madde kapsamındak� mazeret� devam eden personel tarafından temd�t veya erteleme talepler� atama
takv�m�ne uygun olarak her yıl yen�len�r.

(6) Bu madde kapsamında kend�s�n�n ya da eş�n�n evlenmeden öncek�, nüfusa kayıtlı olduğu �ller �le a�leler�n�n
da�m� �kametgâhlarının bulunduğu �llere atanmış ancak mazeret� sona eren personel, asgar� �k� yıllık çalışma süres�n�
doldurmuş olması hal�nde atamaya tab� tutulur.

(7) Özell�k arz eden sağlık problemler�ne �l�şk�n tedav� ve eğ�t�m merkezler� �le �lg�l� b�lg�ler Jandarma Genel
Komutanlığınca �lg�l� bakanlıklarla koord�ne ed�lerek her yıl Ocak ayı sonuna kadar tesp�t ed�l�r. Sağlık problem�
olanların atama, temd�t ve erteleme �şlemler�, yapılan bu tesp�tlere göre yürütülür.

Eşler� subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan personele uygulanacak esaslar
MADDE 46 – (1) Eşler� subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olan personel, bu durumunu

gerekçe göstererek sıralı h�zmet bölgeler�ne atanmama veya h�zmet bölges� süres�n� tamamlamadan sıralı h�zmet
bölges�nden çıkma taleb�nde bulunamaz.

(2) Bu madde kapsamındak� personel, taleb� hal�nde emsaller�ne göre avantaj sağlamayacak şek�lde atama
denges� gözet�lmek suret�yle uygun görülen aynı h�zmet bölges�ne atanab�l�r veya temd�t �şlem�ne tab� tutulab�l�r.

(3) Kuraya tab� olan bu madde kapsamındak� personel evl�l�k tar�h� d�kkate alınmak ve kura çek�mler�
önces�nde başvurmak kaydıyla eş�n�n bulunduğu h�zmet bölges�ne atanab�l�r. Her �k� personel�n de kuraya tab� olması
hal�nde genel kuradan muaf tutularak kura cetvel�ndek� eş�yle b�rl�kte atanab�leceğ� b�rl�klere münfer�den atanır. Bu
fıkra kapsamındak� personelden farklı h�zmet bölgeler�ne atananların aynı h�zmet bölges�ne atanma talepler� �k� yılın
sonunda değerlend�r�l�r.
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Eşler� Jandarma Genel Komutanlığı dışındak� kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele
uygulanacak esaslar

MADDE 47 – (1) Personel�n Jandarma Genel Komutanlığı dışındak� kamu kurum ve kuruluşlarında görevl�
eşler�n�n çalışma koşullarını gerekçe göstererek yaptığı atanma talepler�, emsaller�ne nazaran avantaj sağlamayacak
şek�lde atama denges�, h�zmet �ht�yacı ve personel�n safahatı gözet�lerek değerlend�r�l�r.

Eşler� özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele uygulanacak esaslar
MADDE 48 – (1) Eş� özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personel�n atanma talepler�, atama denges�, h�zmet

�ht�yacı ve personel�n safahatı gözet�lerek emsaller�ne göre avantaj sağlamamak şartıyla değerlend�r�l�r.
Çocukların eğ�t�m� kapsamında uygulanacak esaslar
MADDE 49 – (1) Yatılı olanlar har�ç, çocuğu �lköğret�m veya ortaöğret�mde bulunan personel�n öğren�m

şartlarını gerekçe göstererek yapacağı başka b�r h�zmet bölges�ne atanma talepler�; atama denges�, h�zmet �ht�yacı ve
personel�n safahatı gözet�lerek değerlend�r�l�r.

(2) Asgar� �k� çocuğu aynı anda, devam zorunluluğu bulunan ön l�sans veya l�sans düzey�nde öğren�m gören
ve öğrenc�l�k durumu akt�f olan personel�n atamaları;

a) Çocukların bekâr ve mevcut eğ�t�m�ne 24 yaşından gün almadan başlamış olması,
b) Daha önce aynı düzeyde mezun�yet�n�n bulunmaması veya mezun�yet� olması hal�nde daha alt düzeyde b�r

öğren�m görmemes� kaydıyla, atama denges�, h�zmet �ht�yacı ve personel�n safahatı gözet�lerek emsaller�ne göre
avantaj sağlamayacak şek�lde, bulunduğu h�zmet bölges�ndek� çalışma süres� d�kkate alınmaksızın ve daha önce görev
yaptığı h�zmet bölgeler�nden olsa dah� b�r defaya mahsus çocuklarından b�r�n�n öğren�m gördüğü �le yapılab�l�r.

Eş� veya çocuğu vefat etm�ş ya da eş�nden boşanmış personel �ç�n uygulanacak esaslar
MADDE 50 – (1) Eş� veya çocuğu vefat eden personel vefat tar�h�nden �t�baren b�r yıl �ç�nde talep etmes�

hal�nde en geç genel atama dönem�nde �sted�ğ� herhang� b�r h�zmet bölges�ne atanab�l�r.
(2) Eş� vefat eden veya eş�nden boşanan personel, çocuklarının velayet�n�n kend�s�nde olması ve tekrar evl�l�k

yapmamış olması şartıyla, meslek hayatı boyunca �k� defaya mahsus ve en geç genel atama dönem�nde olmak üzere,
atama denges� ve h�zmet �ht�yacı gözet�lerek �sted�ğ� herhang� b�r h�zmet bölges�ne atanab�l�r.

(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrası kapsamında atanan personel, aynı fıkrada bel�rt�len şartların ortadan kalkması
hal�nde, safahatı doğrultusunda atama planlamasına alınır.

Şeh�t yakını veya vaz�fe malulü personel �ç�n uygulanacak esaslar
MADDE 51 – (1) Eş�, çocuğu, kend�s�n�n veya eş�n�n annes�, babası veya kardeş� şeh�t olan personel �le

kend�s� veya eş� vaz�fe malulü olan personel�n ataması, şehadet ya da malul olduğu zamana bakılmaksızın müracaatını
müteak�p, meslek hayatı boyunca �k� defaya mahsus olmak üzere, kend�s�n�n veya eş�n�n evlenmeden öncek�, nüfusa
kayıtlı olduğu �ller de dâh�l, atama denges� ve h�zmet �ht�yacı gözet�lerek uygun kadro görev yer� olan �sted�ğ� b�r
h�zmet bölges�ne ve en geç genel atama dönem�nde yapılır.

(2) Personel b�r�nc� fıkra kapsamında �lk kez atandığı görev yer�nde asgar� �k� yıl çalışmadıkça �k�nc� hakkını
kullanamaz ve atamalı bulunduğu h�zmet bölges�n�n süres�ne tab� tutulmaz. Ancak kadro, rütbe ve kıdem
uyumsuzluğu oluşması hal�nde personel, �k�nc� hak kullanımı olarak değerlend�r�lmeks�z�n terc�h� doğrultusunda farklı
b�r h�zmet bölges�ne atanır.

(3) Bu madde kapsamındak� personel�n taleb� üzer�ne ve personel tarafından h�zmet bölges� seç�lmeks�z�n
Jandarma Genel Komutanlığının h�zmet �ht�yacı doğrultusunda yapılan atamalar �k�nc� hak kullanımı olarak
değerlend�r�lmez. Personel, taleb� olmaksızın bu fıkra kapsamında sıralı h�zmet bölgeler�ne atanmaz. Bu fıkra
kapsamında atama gören personel atandığı h�zmet bölges� süres�ne tab� olur.

YEDİNCİ BÖLÜM
Atamanın Tebl�ğ� ve İl�ş�k Kesme Esasları

Atamanın tebl�ğ� ve �l�ş�k kesme esasları
MADDE 52 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ayrıca bel�rlenmed�ğ� takd�rde ve tebl�ğe man�

yasal b�r durum olmadıkça, atanan personel�n �l�ş�kler� atama emr�n�n tebl�ğ tar�h�nden �t�baren en geç 10 gün �ç�nde
kes�l�r.

(2) Yen� görev yer� aynı beled�ye hudutları �ç�nde veya aynı h�zmet bölges� dâh�l�nde bulunanlar, �l�ş�k
kest�kler� günü tak�p eden 24 saat �ç�nde; beled�ye hudutları dışında veya başka b�r h�zmet bölges�nde bulunanlar �se
�l�ş�k kest�kler� gün dâh�l ve mevzuatta düzenlenen yol süres� har�ç 15 gün �ç�nde; bu süren�n sonu resm� tat�l gününe
rastlıyorsa h�zmet�n başladığı gün mesa� saat� �ç�nde atandığı göreve katılmak zorundadır.

(3) Mal saymanı, mal sorumlusu ve mutemet g�b� görevlerde �ken atama gören personele, bu görevler�ne a�t
hesaplarını ve mallarını dev�r ve tesl�m �ç�n bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len süreye �lave olarak b�r aya kadar
süre ver�leb�l�r.

(4) Personel�n �z�nl�, raporlu, tutuklu, görevden uzaklaştırılmış olması veya hastanede yatarak tedav� görmes�
tebl�gata engel olmaz. Ancak bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len süreler bu durumların b�t�m�nde başlar. Bu ve
benzer� sebeplerden dolayı �l�ş�k kesemeyen personel�n �l�ş�k kesme ve katılış �şlemler�, Jandarma Genel
Komutanlığınca uygun görülmes� hal�nde gıyabında yapılır.



10.05.2021 10 Mayıs 2021 PAZARTESİ

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2021/05/20210510-3.htm 13/13

(5) Jandarma Genel Komutanlığınca uygun görülmes� hal�nde, bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len süreler
b�tmeden yen� b�rl�ğ�ne katılması gereken personele, b�rl�k komutanlarınca uygun görülecek b�r tar�hte kalan süre
kadar �dar� �z�n ver�l�r.

(6) Atama sonrası �l�ş�kler� kes�len personel�n görevden uzaklaştırma, gözaltı, tutukluluk, sağlık, �z�n ve d�ğer
özlük �şlemler� yen� atandığı b�r�m tarafından yürütülür.

(7) Personel�n özel durumları neden�yle �l�ş�k kesme tar�hler�ne �l�şk�n yapılan tekl�f ve müracaatlar Jandarma
Genel Komutanlığınca karara bağlanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce, JGY 52-12 Jandarma Genel

Komutanlığı Atama Yönerges�n�n beş�nc� bölüm 3 üncü maddes�n�n (ç) fıkrasının (1) bend� gereğ�nce hesaplanan,
personel�n sıralı h�zmet bölges�nden çıkışında aldığı 1095 puanın üzer�ndek� puanları, b�r defaya mahsus olmak üzere
bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra da hesaplamalara dâh�l ed�l�r.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Yönetmel�k 1/11/2021 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� İç�şler� Bakanı yürütür.

 
 


