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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:

TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� olan T�caret Bakanlığı

personel�n�n atanmalarında, h�zmet�n gerekler�n� esas alarak atamayı bel�rl� kurallara bağlamak, görevde ver�ml�l�ğ�
artırmak ve yurdun değ�ş�k h�zmet bölgeler� �le b�r�mler�nde görev yapmalarını sağlayarak h�zmet�n sürekl�l�ğ�n� tem�n
etmekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; T�caret Bakanlığının taşra teşk�latı kadrolarında bulunan gümrük ve dış

t�caret bölge müdürlükler�nde 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddes�n�n (A)
fıkrasına göre �st�hdam ed�len personelden yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� olanları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 657 sayılı Kanunun 72 nc� maddes� �le 19/4/1983 tar�hl� ve 83/6525 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değ�şt�rme Suret�yle Atanmalarına İl�şk�n
Yönetmel�ğ�n 28 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: T�caret Bakanını,
b) Bakanlık: T�caret Bakanlığını,
c) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürlüğünü,
ç) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış T�caret Bölge Müdürünü,
d) E-atama: Elektron�k ortamda yer değ�şt�rme suret�yle yapılan atamayı,
e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,
f) H�zmet b�r�m�: H�zmet bölgeler�nde görev�n yapıldığı bölge müdürlükler� �le bölge müdürlükler�ne bağlı

faal�yet gösteren Bakanlık taşra teşk�latı b�r�mler�n�,
g) H�zmet bölges�: Bu Yönetmel�ğ�n ekler�nde yer alan cetvellerde göster�len h�zmet b�r�m� gruplarını,
ğ) H�zmet b�r�m� sırası: Bu Yönetmel�ğ�n ekler�nde yer alan cetvellerde göster�len h�zmet b�r�mler� arasındak�

sıralamayı,
h) H�zmet puanı: Ek-1’de yer alan cetvelde göster�len h�zmet b�r�mler� �ç�n bel�rlenm�ş ve h�zmet süres�

karşılığında kazanılan puanı,
ı) H�zmet süres�: Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� kadrolarda geçen süreler�,
�) İsteğe bağlı yer değ�şt�rme suret�yle atama: E-atama suret�yle atamaya tab� personel�n taleb� doğrultusunda,

Ek-1’de yer alan cetvel�n 1 �nc� h�zmet bölges� �çer�s�nde yer alan h�zmet b�r�mler� arasında elektron�k ortamda yer
değ�şt�rme suret�yle atanmasını,

j) Kurul: Yer Değ�şt�rme Kurulunu,
k) Kontenjan: Yer değ�şt�rme suret�yle atama �şlemler�nde kullanılmak üzere h�zmet b�r�mler� �ç�n unvan

bazında bel�rlenen personel sayısını,
l) Ortak h�zmet b�r�m�: Aynı �l sınırları �çer�s�nde yer alan h�zmet b�r�mler� arasından, Ek-1’de yer alan

cetvelde sayılan ve süre sınırı olmaksızın bölge müdürlüğünce görevlend�rme yapılab�lecek h�zmet b�r�mler�n�,
m) Standart kadro sayısı: H�zmet b�r�mler� �ç�n unvan bazında bel�rlenen asgar� ve azam� personel sayısını,
n) Yer değ�şt�rme suret�yle atama: Bu Yönetmel�ğe tab� görevlerde çalışan personel�n, h�zmet b�r�mler�ne 657

sayılı Kanunun 76 ncı maddes�ndek� esaslar çerçeves�nde atanmasını,
o) Zorunlu h�zmet bölgeler�: Ek-1’de yer alan cetveldek� 2 nc� ve 3 üncü h�zmet bölgeler� �le Ek-2, Ek-3 ve

Ek-4’te yer alan cetvellerdek� tüm h�zmet bölgeler�n�,
ö) Zorunlu h�zmet süres�: Zorunlu h�zmet bölgeler�nde yer alan tüm h�zmet b�r�mler� �ç�n tesp�t ed�lm�ş

çalışma süreler�n�,
p) Zorunlu yer değ�şt�rme: Personel�n, kontenjan d�kkate alınarak 657 sayılı Kanunun 72 ve 76 ncı

maddeler�ndek� esaslar çerçeves�nde zorunlu h�zmet bölgeler�ne atanmasını,
r) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası: 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde

sayılan personelden, Ek-1’de yer alan cetvelde 1 �nc� h�zmet bölges�nde yer alan h�zmet b�r�mler�nde görev yapanlar
arasında 1 �nc� h�zmet bölges�nde en fazla h�zmet süres�ne sah�p olanlardan başlanarak oluşturulan sırayı,
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s) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personel: Zorunlu yer değ�şt�rmeye tab� tutulab�lecek
personel l�stes�nde yer alanlardan, kontenjan esas alınarak zorunlu yer değ�şt�rmeye tab� tutulacak personel�,

ş) Zorunlu yer değ�şt�rmeye tab� tutulab�lecek personel l�stes�: Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası
gelen personel� bel�rlemek üzere, kontenjanın dört katına kadar bel�rlenen personel� �çer�r l�stey�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değ�şt�rme Suret�yle Atamaya İl�şk�n Genel Esaslar

Temel �lkeler
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�k çerçeves�nde gerçekleşt�r�len yer değ�şt�rme suret�yle atamalara �l�şk�n temel

�lkeler şunlardır:
a) Bakanlığın standart kadro sayısı ve h�zmet �ht�yacı öncel�kl� olarak d�kkate alınır.
b) H�zmet b�r�mler� arasında personel�n ad�l ve dengel� dağılımını sağlamak esastır.
c) Personel mazeretler�, Bakanlığın standart kadro sayısı ve h�zmet �ht�yacı çerçeves�nde d�kkate alınır.
ç) Yer değ�şt�rme suret�yle atamalar; ekonom�k, sosyal ve kültürel şartlar �le ulaşım şartları yönünden

benzerl�k ve yakınlık gösteren h�zmet b�r�mler�n�n �ş ve �şlemler� d�kkate alınmak suret�yle oluşturulan h�zmet
bölgeler� veya h�zmet b�r�mler� arasında yapılır.

Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel
MADDE 6 – (1) Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel aşağıda göster�lm�şt�r:
a) Taşra teşk�latı kadrosunda bulunan gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler�nde görevl�; bölge müdür

yardımcısı, gümrük müdürü, gümrük muhafaza kaçakçılık ve �st�hbarat müdürü, şube müdürü, personel müdürü,
gümrük müdür yardımcısı, bölge am�r�, şef, kısım am�r�, araştırmacı, muayene memuru, muhafaza memuru, memur,
�cra memuru, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, b�lg�sayar �şletmen�, kaptan, mak�n�st ve gem� adamı.

b) Döner sermaye kadrosunda bulunan gümrük ve dış t�caret bölge müdürlüğü tasf�ye �şletme müdürlükler�nde
görevl�; tasf�ye �şletme müdürü, �şletme müdür yardımcısı, şef, memur, ambar memuru, satış memuru, veznedar, ver�
hazırlama ve kontrol �şletmen�, b�lg�sayar �şletmen�.

c) Taşra teşk�latı kadrosunda bulunan gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler�nde görevl�; laboratuvar
müdürü, mühend�s, k�myager, laborant.

ç) Taşra teşk�latı kadrosunda bulunan gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler�nde görevl�;  t�caret denetmen�
ve t�caret denetmen yardımcısı.

d) Taşra teşk�latı kadrosunda bulunan gümrük ve dış t�caret bölge müdürlükler� dış t�caret �şlemler�
müdürlükler�nde görevl�; dış t�caret �şlemler� müdürü, dış t�caret �şlemler� müdür yardımcısı, mühend�s, şef, memur,
ver� hazırlama ve kontrol �şletmen�, b�lg�sayar �şletmen�.

H�zmet bölgeler� ve süreler�
MADDE 7 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n oluşturulan üç

ayrı h�zmet bölges� Ek-1’de yer alan cetvelde, (c) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n oluşturulan üç ayrı h�zmet bölges�
Ek-2’de yer alan cetvelde, (ç) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n oluşturulan üç ayrı h�zmet bölges� Ek-3’te yer alan
cetvelde, (d) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n oluşturulan üç ayrı h�zmet bölges� Ek-4’te yer alan cetvelde göster�lm�şt�r.

(2) Zorunlu h�zmet süreler�, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n Ek-
1’de yer alan cetvelde, (c) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n Ek-2’de yer alan cetvelde, (ç) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n
Ek-3’te yer alan cetvelde, (d) bend�nde sayılan unvanlar �ç�n Ek-4’te yer alan cetvelde göster�lm�şt�r.

(3) Yer değ�şt�rme suret�yle atamalarda; 10, 11, 12, 13, 14 üncü maddelerde bel�rt�len hükümler saklı kalmak
kaydıyla zorunlu h�zmet bölgeler� �ç�n bel�rlenen süreler�n tamamlanması esastır.

(4) Herhang� b�r nedenle görev yaptığı zorunlu h�zmet bölges�ndek� h�zmet süres�n� tamamlamadan h�zmet
b�r�m�nden ayrılan personel�n kalan zorunlu h�zmet süres�n�n hesaplanmasında, çalışılan h�zmet b�r�m�nde geçen
süreler o h�zmet b�r�m� �ç�n bel�rlenen zorunlu h�zmet süres�ne yüzdel�k olarak oranlanır. Bu oranların toplamı %100’e
ulaştığında personel zorunlu h�zmet süres�n� tamamlamış sayılır.

(5) Bu Yönetmel�ğ�n ekler�nde yer alan cetvellerde sayılmayan h�zmet b�r�mler�n�n personel dağılımı, bölge
müdürlüğü emr�ne ataması yapılan personel arasından, bölge müdürlüğünce gerçekleşt�r�l�r.

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde bel�rlenen ortak h�zmet b�r�mler� arasında bölge müdürlüğünce süre sınırı
olmaksızın görevlend�rme yapılab�l�r.

(7) Ekl� cetvellerde yer alan h�zmet b�r�mler�nde geçen h�zmet süreler�, sadece �lg�l� cetvele �l�şk�n h�zmet
süreler�n�n hesabında d�kkate alınır.

H�zmet puanı hesabı
MADDE 8 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n h�zmet puanı

hesaplanır.
(2) H�zmet puanı, 22 nc� ve 23 üncü maddeler esas alınarak, yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� geçen her

b�r yıl �ç�n 30 Eylül tar�h� �t�barıyla hesaplanır.
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(3) H�zmet puanı, puanlamaya esas olan h�zmet süres�n�n bu Yönetmel�ğ�n ekler�nde yer alan cetvellerde
bel�rlenen puanlar �le çarpılması suret�yle hesaplanır. H�zmet puanı hesabında, 1 yıl 360 gün ve 1 ay 30 gün kabul
ed�l�r.

(4) Hastalık �zn� kullanmak suret�yle geç�r�len süreler, 22 nc� madde çerçeves�nde h�zmet süres�nden
sayılmakla b�rl�kte h�zmet puanı hesabında d�kkate alınmaz.

(5) Personel�n kadrosunun bulunduğu h�zmet b�r�m� dışında başka b�r h�zmet b�r�m�nde geç�c� görevde
geç�r�len süreler �le ortak h�zmet b�r�mler� arasında yapılan görevlend�rmelerde geçen süreler h�zmet�n geç�r�ld�ğ�
yerden puanlandırılır.

(6) Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan h�zmet b�r�mler�ne �l�şk�n puanlar, çalışılan �l�n bağlı olduğu bölge
müdürlüğü h�zmet puanı üzer�nden hesaplanır.

Yer değ�şt�rme dönem�
MADDE 9 – (1) Yer değ�şt�rme suret� �le atama �şlemler� her yılın Haz�ran - Eylül dönem�nde yapılır.
(2) Aşağıda sayılan atamalar �ç�n yer değ�şt�rme dönem� beklenmez:
a) Can güvenl�ğ�, engell�l�k ve sağlık mazeret� bulunanların atamaları.
b) 12, 13, 14 ve 16 ncı maddeler uyarınca yapılan atamalar.
c) Dedektör köpek �darec�s�, x-ray operatörü ve gem� arama eğ�t�c�s� olarak görevlend�r�len muhafaza

memurları, gümrükler muhafaza kr�m�nal laboratuvar müdürlükler�nde �nceleme �le görevlend�r�len personel �le
kaptan, mak�n�st ve gem� adamı unvanlı personel�n atamaları.

ç) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelenlerden aylıksız �z�n kullanmaları neden�yle sıraya
g�remeyenler�n aylıksız �z�n dönüşü yapılacak atamaları.

d) İk�nc� fıkranın (c) bend�nde sayılan personel�n görevler�nden ayrılış tar�h�nde, görev yaptıkları h�zmet
b�r�m�nde zorunlu h�zmet süres�n� dolduranların atamaları.

e) Bu fıkra kapsamında ataması yapılan personel�n, Bakanlık personel� olan eşler�n�n atamaları.
Mazeret grupları
MADDE 10 – (1) Can güvenl�ğ� mazeret� kapsamında;
a) Personel�n can güvenl�ğ� mazeret�ne dayanarak yer değ�şt�rme suret�yle atanma taleb�nde bulunab�lmes�

�ç�n; kend�s�n�n, eş�n�n veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından b�r�n�n, bulunduğu yerde kalmasının can
güvenl�ğ�n� tehd�t altında bırakacağını adl� veya mülk� �dare makamlarından alınacak belgeyle belgelend�rmes�
gerek�r.

b) 8/3/2012 tar�hl� ve 6284 sayılı A�len�n Korunması ve Kadına Karşı Ş�ddet�n Önlenmes�ne Da�r Kanunun 4
üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) bend� uyarınca hakkında adl� makamlarca �şyer�n�n değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n
koruyucu tedb�r kararı alınan personel, aynı h�zmet bölges� �ç�ndek� başka h�zmet b�r�m�ne atanab�l�r.

(2) Engell�l�k mazeret� kapsamında;
a) İlg�l� mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda kend�s� �ç�n “kısm� bağımlı engell� b�rey”, eş� veya

bakmakla yükümlü olduğu çocuğu �le anne ve babası �ç�n “tam bağımlı engell� b�rey” olduğu bel�rt�lenler yer
değ�şt�rme suret�yle atanma veya yer�nde kalma taleb�nde bulunab�l�r.

b) Bu kapsamdak� talepler, standart kadro sayısı ve teşk�lat yapısı d�kkate alınarak karşılanır.
c) Personel�n, kend�s�n�n veya b�rl�kte yaşadığı eş� ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engell�l�k

durumunun tedav�s� sebeb�yle yer değ�şt�rme suret�yle atanma talep etmes� hal�nde, yer değ�şt�rme suret�yle atama
yapılacak yer�n, personel�n ve bu fıkra kapsamındak� yakınlarının engell�l�k durumuna uygun olması esastır.

 ç) Bakanlıkça gerekl� görülmes� hal�nde, engell�l�k durumunun devam ett�ğ�ne �l�şk�n eğ�t�m ve araştırma
hastanes�, şeh�r veya ün�vers�te hastaneler�nden alınacak sağlık kurulu raporu talep ed�leb�l�r.

d) Engell�l�k durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmel�kte yer alan d�ğer hükümler uygulanır.
(3) Sağlık mazeret� kapsamında;
a) Kend�s�, eş�, annes�, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı �le vas� tay�n ed�ld�ğ�

kardeş�n�n hastalığının görev yaptığı yerde tedav�s�n�n mümkün olmadığı veya mevcut görev yer�n�n söz konusu
k�ş�ler�n sağlık durumunu tehl�keye düşüreceğ�n� sağlık kurulu raporu �le belgelend�renler, Sağlık Bakanlığı �le
yapılacak koord�nasyon doğrultusunda hastalığın tedav�s�ne uygun h�zmet �ht�yacının bulunduğu b�r h�zmet b�r�m�ne
Kurulca atanırlar.

b) Sağlık Bakanlığı �le yapılan koord�nasyon net�ces�nde 3 üncü h�zmet bölges�nde bulunan h�zmet b�r�mler�ne
atanamayacak durumda olanlar, daha önce 2 nc� h�zmet bölges�nde zorunlu h�zmet süreler�n� tamamlamış olsalar b�le
yen�den 2 nc� h�zmet bölges�ne atanırlar ve atandıkları h�zmet b�r�m�n�n zorunlu h�zmet süres� kadar çalışırlar.

(4) A�le b�rl�ğ� mazeret� kapsamında;
a) Her �k�s� de Bakanlık personel� olan eşler�n yer değ�şt�rme suret�yle atanmaları, Kurulca bel�rlenen esaslara

göre daha fazla h�zmet �ht�yacı duyulan yere yapılab�l�r. Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� olmayan eş�n yer
değ�şt�rme suret�yle atanması unvan üstünlüğüne bağlı olmaksızın yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel�n
durumuna göre değerlend�r�l�r.

b) Eşler�n farklı kurumda çalışıyor olması hal�nde, kurumlar arasında gerekl� koord�nasyon sağlanmak
suret�yle her �k� kurumun da öncel�kl� h�zmet �ht�yacının bulunduğu yere personel�n atanması suret�yle yer değ�şt�rme
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yapılab�l�r.
c) M�lletvek�l�, beled�ye başkanı, muhtar veya noter olan eşler�n�n bulunduğu yere personel�n atanması

suret�yle yer değ�şt�rme yapılab�l�r.
ç) Kamu personel� olmayan eş�n, talep ed�len yerde başvuru tar�h� �t�barıyla son 5 yıl �ç�nde 1440 gün sosyal

güvenl�k pr�m� ödemek suret�yle kend� adına veya b�r h�zmet akd� �le �şverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor
olması hal�nde, personel�n yer değ�şt�rmes� eş�n�n bulunduğu yere atanması suret�yle yapılab�l�r.

(5) Mazeretler�n değerlend�r�lmes�nde; can güvenl�ğ�, engell�l�k, sağlık ve a�le b�rl�ğ� öncel�k sırası esas alınır.
(6) Mazeretlere dayalı olarak yapılacak yer değ�ş�kl�ğ�nde personel; aynı h�zmet bölges� �ç�ndek� başka b�r

h�zmet b�r�m�ne, bu şek�lde mazeret�n karşılanamaması veya görev yaptığı h�zmet bölges�nde �ht�yaç bulunmaması
hal�nde �se başka b�r h�zmet bölges�nde �ht�yaç duyulan ve mazeret�n�n karşılanab�leceğ� b�r h�zmet b�r�m�ne
atanab�l�r.

(7) Mazeret durumu ortadan kalkan personel hakkında bu Yönetmel�kte yer alan d�ğer hükümler uygulanır.
(8) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan ve zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma

sırası gelen personel�n, a�le b�rl�ğ� mazeret hal�ne dayanarak yer değ�şt�rme suret�yle atanma veya yer�nde kalma
taleb�nde bulunab�lmes� �ç�n Ek-1’de yer alan cetvelde bel�rlenen 2 nc� ve 3 üncü h�zmet bölgeler�nde zorunlu h�zmet
süreler�n� tamamlaması gerek�r.

(9) Engell�l�k mazeret hal� har�ç olmak üzere mazeret haller�ne dayanarak Ek-1’de yer alan cetvelde bel�rlenen
1 �nc� h�zmet bölges�ndek� b�r h�zmet b�r�m�ne atanan personel�n, atanmış olduğu h�zmet b�r�m�nde kalab�leceğ� azam�
süre on beş yıldır.

İstekler� üzer�ne alt h�zmet bölges�ne atanma
MADDE 11 – (1) Zorunlu h�zmet bölgeler�ne atanma taleb�nde bulunan personel �le zorunlu h�zmet

bölgeler�nde çalışma süres�n� tamamladığı halde yer�nde kalma taleb�nde bulunan personel�n talepler� kurulca uygun
görüldüğü takd�rde yer�ne get�r�leb�l�r.

(2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personelden; zorunlu h�zmet bölgeler�ndek�
zorunlu h�zmet süres�n� tamamladıkları halde b�r�nc� fıkra hükümler�nden faydalanarak 2 nc� h�zmet bölges�ne
atananlar veya bu h�zmet bölges�nde yer�nde kalanlar, en az �k� yıl görev yaptıktan sonra başka h�zmet bölgeler�ne
atanab�l�rler.

(3) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personel b�r�nc� fıkraya �l�şk�n hükümlerden
yararlanamaz.

Görevde yükselme suret�yle atanma
MADDE 12 – (1) 10/6/2020 tar�hl� ve 31151 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T�caret Bakanlığı Personel�

Görevde Yükselme ve Unvan Değ�ş�kl�ğ� Yönetmel�ğ� çerçeves�nde taşra teşk�latında yer değ�şt�rme suret�yle atamaya
tab� kadrolar arasında bulunan b�r üst göreve veya eşdeğer b�r başka �dar� göreve atanmaya hak kazananlar, Ek-1’de
yer alan cetveldek� 2 nc� veya 3 üncü h�zmet bölgeler�nden b�r�ne atanır.

(2) B�r�nc� fıkra kapsamındak� personel�n Ek-1’de yer alan cetveldek� 2 nc� ve 3 üncü h�zmet bölgeler�ndek�
çalışma süreler�n� tamamlamış olması veya bu bölgelerde h�zmetler�ne �ht�yaç duyulmaması hal�nde, bu personel�n yer
değ�şt�rme suret�yle atanmaları, h�zmet �ht�yacına göre yapılır.

H�zmet�n gereğ�
MADDE 13 – (1) Haklarında yapılan adl� veya �dar� b�r soruşturma sonucunda bulunduğu h�zmet b�r�m�nde

kalmasında sakınca bulunduğu b�ld�r�len personel, zorunlu h�zmet süreler�n� tamamlamadan ve yer değ�şt�rme
suret�yle atama dönem� beklenmeks�z�n h�zmet�n gereğ� olarak Kurulca yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab�
tutulab�l�r.

(2) H�zmet�n gereğ� yer değ�şt�rme suret�yle ataması yapılan personel�n ayrıldığı h�zmet bölges�ndek� eks�k
h�zmetler�, aynı h�zmet bölges� �çer�s�ndek� başka b�r h�zmet b�r�m�nde tamamlattırılır. Personel�n görev yaptığı h�zmet
bölges�nde �ht�yaç bulunmaması hal�nde, d�ğer h�zmet bölgeler�ne de ataması yapılab�l�r. Bu şek�lde ataması yapılan
personel�n ayrıldığı h�zmet bölges�ndek� eks�k h�zmetler� daha sonra tamamlattırılır.

(3) B�r�nc� fıkrada sayılan durumlara göre başka b�r h�zmet b�r�m�ne atanan personel, ayrıldığı h�zmet b�r�m�ne
yen�den atanamaz.

(4) H�zmet b�r�m�n�n kurulması, kapatılması veya faal�yetler�ne ara ver�lmes� g�b� hallerde, Kurulca h�zmet
b�r�mler�n�n personel �ht�yacı ve/veya fazlası değerlend�r�lerek yer değ�şt�rme suret�yle atama �şlem� yapılır.

(5) Haklarında görevden uzaklaştırma tedb�r� uygulanmış personelden göreve �ade ed�lenler, h�zmet gereğ�
doğrultusunda başka h�zmet b�r�mler�ne atanab�l�r. Bu durumdak� personel�n göreve başlayacakları h�zmet b�r�mler�,
atamaya yetk�l� am�rce bel�rlen�r.

Olağandışı durumlarda yer değ�şt�rme suret�yle atama
MADDE 14 – (1) Genel hayatı etk�leyen savaş, sıkıyönet�m, afet veya h�zmet�n ver�lmes�n� etk�leyen d�ğer

zorunlu hallerde yer değ�şt�rme suret�yle atama �şlem�, h�zmet �ht�yacını karşılamak amacı �le herhang� b�r şarta bağlı
kalmaksızın yapılab�l�r.

Geç�c� görevlend�rmeler
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MADDE 15 – (1) Bakanlık, yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel�, h�zmet�n sürekl�l�ğ�n� sağlamak
�ç�n b�r takv�m yılında 90 günü geçmemek üzere başka h�zmet b�r�mler�nde geç�c� olarak görevlend�reb�l�r.

(2) Bölge müdürlükler�, bölge müdürlüğü h�zmet b�r�mler�nden herhang� b�r�ne atanmış personel�, bölge
müdürlüğünün d�ğer h�zmet b�r�mler�nde ortaya çıkan personel �ht�yacını karşılamak üzere b�r takv�m yılında 30 günü
geçmemek üzere geç�c� olarak görevlend�reb�l�r.

(3) Bakanlıkça, h�zmet b�r�mler�nden merkez teşk�latına yapılacak geç�c� görevlend�rmeler, faal�yet�
durdurulan h�zmet b�r�mler�nden yapılacak geç�c� görevlend�rmeler, h�zmet �ç� eğ�t�m, kurs, staj, konferans, sem�ner
ve toplantılar neden�yle yapılan geç�c� görevlend�rmeler �le müdür ve üstü kadrolara yapılacak geç�c� görevlend�rmeler
süre sınırlamasına tab� değ�ld�r. Bu kapsamda yapılacak geç�c� görevlend�rmeler b�r�nc� fıkrada bel�rt�len süre
hesabında d�kkate alınmaz.

Gerçek dışı beyan
MADDE 16 – (1) Mazeret gruplarına dayanılarak yer değ�şt�rme suret�yle ataması yapılan veya yer�nde

bırakılan personel�n, mazeret belgeler�n�n gerçek dışı olduğunun tesp�t ed�lmes� hal�nde, tes�s ed�len atama veya
yer�nde bırakma �şlem� �ptal ed�l�r ve haklarında soruşturma başlatılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değ�şt�rme Kurulu

Yer Değ�şt�rme Kurulu
MADDE 17 – (1) Yer Değ�şt�rme Kurulu; bu Yönetmel�k kapsamına g�ren personel�n yer değ�şt�rme suret�yle

yapılacak atama �şlemler�n� �ncelemek ve değerlend�rmek üzere, Bakan Onayı �le; Bakan veya Bakan tarafından
görevlend�r�len Bakan Yardımcısı başkanlığında, Personel Genel Müdürü, Hukuk H�zmetler� Genel Müdürü ve yer
değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel�n kadro unvanı �t�barıyla �k�nc� fıkrada bel�rt�len �lg�l� olduğu d�ğer Genel
Müdürlerden teşekkül eder.

(2) Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personelden;
a) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personel �ç�n; Gümrükler Genel Müdürü,

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve R�sk Yönet�m�, Tasf�ye ve Döner Sermaye Genel Müdürü,
b) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentler�nde sayılan personel �ç�n; İhracat Genel Müdürü,

Gümrükler Genel Müdürü, Tüket�c�n�n Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürü �le Ürün Güvenl�ğ� ve Denet�m�
Genel Müdürü,

Yer Değ�şt�rme Kuruluna üye olarak katılır.
(3) Kurul, başkanın çağrısı üzer�ne toplanır. Kararlar oy çokluğu �le alınır. Çek�mser oy kullanılamaz. Oyların

eş�tl�ğ� hal�nde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekretarya ve raportörlük görev�
Genel Müdürlükçe yürütülür.

(4) Kurul, �braz ed�len sağlık kurulu raporlarının değerlend�r�lmes�nde da�re tab�b�nden yararlanab�l�r.
Yer Değ�şt�rme Kurulunun görevler�
MADDE 18 – (1) Kurul, kontenjanı ve standart kadro sayısını bel�rler. Ayrıca Kurul, personel�n d�s�pl�n

durumunu, daha önce görev yaptığı h�zmet bölgeler�n� ve b�r�mler�n�, yer değ�şt�rme suret�yle atanmak �sted�ğ� yerler�
ve varsa mazeret�ne �l�şk�n belgeler� �nceleyerek;

a) 10 uncu maddede bel�rt�len mazeret durumlarına �l�şk�n başvuruları değerlend�r�r ve karara bağlar.
b) 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeler �le 9 uncu madden�n �k�nc� fıkrasının (c), (ç), (d) ve (e) bentler�nde sayılan

personel�n durumlarını karara bağlar.
c) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personelden bölge am�r�, müdür yardımcısı

ve üstü unvanlarda görev yapanlar �le 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentler�nde sayılan personel ve
14/2/2000 tar�hl� ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenl�k Soruşturması ve Arş�v
Araştırması Yönetmel�ğ�n�n 15 �nc� maddes� kapsamında değerlend�r�len personel�n görev yerler�n�, h�zmet
b�r�mler�n�n �ht�yacı ve terc�hlere göre bel�rler.

ç) E-atama �şlemler�, kurulun gözet�m ve denet�m�nde gerçekleşt�r�l�r.
(2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personelden, 1 �nc� h�zmet bölges�ndek�

toplam h�zmet süres� on beş yıl ve üstü olanların görev yapacakları h�zmet b�r�mler�n�, standart kadro sayısı ve
Bakanlığın h�zmet �ht�yacı çerçeves�nde üç yılda b�r değerlend�r�lerek karara bağlar.

(3) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personelden bölge am�r�, müdür yardımcısı
ve üstü unvanlarda, atandığı yerde beş yıl ve üzer� görev yapanların görev yerler� Kurul tarafından değ�şt�r�leb�l�r.

(4) Atamaya yetk�l� am�r�n onayına sunulmak üzere, kararlarını Genel Müdürlüğe �let�r.
Kurul kararı �le yapılacak atamalara �l�şk�n esaslar
MADDE 19 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n yer

değ�şt�rme suret�yle atama �şlemler� Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te yer alan cetvellerde göster�len zorunlu h�zmet süreler�
çerçeves�nde h�zmet b�r�mler�n�n h�zmet �ht�yacı, personel�n h�zmet süres�, terc�hler� ve tamamladığı zorunlu h�zmet
süreler� d�kkate alınarak gerçekleşt�r�l�r.
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(2) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personelden bölge am�r�, müdür yardımcısı
ve üstü unvanlarda görev yapanların yer değ�şt�rme suret�yle atama �şlemler� aşağıda bel�rt�len esaslara göre Ek-1’de
yer alan cetvelde sayılan h�zmet bölgeler� kapsamında yer�ne get�r�l�r:

a) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personel arasından, 3 üncü h�zmet bölges�nde zorunlu
h�zmet�n� tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel terc�hler� de göz önünde bulundurularak 3
üncü h�zmet bölges�ne atanır.

b) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personelden (a) bend�nde sayılanlar yerleşt�r�ld�kten
sonra, kalan personel arasından öncel�kle 2 nc� h�zmet bölges�nde zorunlu h�zmet�n� tamamlamayanlardan başlamak
üzere, kontenjan kadar personel terc�hler� de göz önünde bulundurularak 2 nc� h�zmet bölges�ne atanır.

c) Zorunlu h�zmet bölgeler�nden herhang� b�r�nde zorunlu h�zmet�n� tamamlayan personel, terc�hler� de göz
önünde bulundurularak kontenjan dâh�l�nde 1 �nc� h�zmet bölges�ne atanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değ�şt�rme İşlemler�

Duyuru ve başvuru şek�ller�
MADDE 20 – (1) Bölge müdürlükler�, personel planlaması yaparak tesp�t edecekler� personel eks�kl�ğ� ve

fazlalığı durumlarını Ocak ayının sonuna kadar Genel Müdürlüğe b�ld�r�rler.
(2) Genel Müdürlük, Şubat ayının sonuna kadar yer değ�şt�rme �şlemler� duyurusunu yapar ve kontenjanı

elektron�k ortamda yayımlar.
(3) Genel Müdürlük, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n; zorunlu yer

değ�şt�rmeye tab� tutulab�lecek personele �l�şk�n l�stey� ve personel�n kend�s�ne a�t h�zmet puanını göreb�leceğ�
elektron�k ortamı oluşturur.

(4) Zorunlu yer değ�şt�rmeye tab� tutulab�lecek personel�n terc�hler� ve mazeret grupları kapsamında yer
değ�şt�rme suret�yle atanma taleb�nde bulunan personel�n mazeret durumlarına �l�şk�n başvurular, Mart ayı sonuna
kadar elektron�k ortamda alınır. Mazeret durumlarına �l�şk�n güncel belgeler�n bu başvuruya eklenmes� gerek�r.

 (5) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlardak� personelden, her �k�s� de
Bakanlık personel� olan eşler, Ek-1’de yer alan cetveldek� 1 �nc� h�zmet bölges� �ç�n bölge müdürlükler� ve ortak
h�zmet b�r�m� olarak bel�rlenm�ş h�zmet b�r�mler� har�c�nde terc�h yapamazlar.

 (6) Standart kadro sayısı ve dördüncü fıkra kapsamında alınan mazeret durumlarına �l�şk�n başvurular
hakkındak� Kurul kararları, Genel Müdürlükçe açıklanır.

(7) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personel �le zorunlu h�zmet süres�n� tamamlayan
personel, açıklanan kontenjanı d�kkate alarak terc�hler�n� elektron�k ortamda yapar.

(8) Yer değ�şt�rme suret�yle atama sonuçları Haz�ran ayı sonuna kadar açıklanır.
(9) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan unvanlar �ç�n; zorunlu h�zmet süres�n�

tamamlayarak Ek-1’de yer alan cetveldek� 1 �nc� h�zmet bölges�ne yerleşen personelden farklı b�r h�zmet b�r�m�ne
atanma taleb�nde bulunanlar �le �steğe bağlı yer değ�şt�rme taleb�nde bulunacak personel 15 Temmuz tar�h�ne kadar
terc�hler�n� elektron�k ortamda yapar. Personel�n terc�hler�ne �l�şk�n sonuçlar, Temmuz ayı sonuna kadar Genel
Müdürlükçe �lan ed�l�r.

(10) Dedektör köpek �darec�s�, x-ray operatörü ve gem� arama eğ�t�c�s� olarak görevlend�r�len muhafaza
memurları, gümrükler muhafaza kr�m�nal laboratuvar müdürlükler�nde �nceleme �le görevlend�r�lenler �le merkez
teşk�latına atanacak personel har�ç olmak üzere, Bakanlık kadrolarına �lk defa atanan personel, atandıkları yerde �k� yıl
f��len görev yapmadan d�ğer h�zmet b�r�mler�ne yer değ�şt�rme suret�yle atanmak �ç�n başvuruda bulunamaz.

(11) Kurul tarafından, onuncu fıkra har�ç olmak üzere, bu maddede bel�rt�len sürelere �l�şk�n değ�ş�kl�k
yapılab�l�r.

E-atama esasları
MADDE 21 – (1) 18 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde sayılanlar dışında kalan personel�n yer

değ�şt�rme suret�yle atama �şlemler�, e-atama yoluyla aşağıdak� �lkeler çerçeves�nde �k� aşamalı olarak Ek-1’de yer
alan cetveldek� h�zmet bölgeler� ve h�zmet b�r�mler� arasında gerçekleşt�r�l�r.

(2) E-atama �şlemler�n�n b�r�nc� aşamasında:
a) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personel arasından, öncel�kle 3 üncü h�zmet bölges�nde

zorunlu h�zmet�n� tamamlamayanlardan başlamak üzere, kontenjan kadar personel h�zmet puanı yüksek olandan
başlayarak terc�hler�ne göre 3 üncü h�zmet bölges�ne atanır.

b) Zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen personelden (a) bend�nde sayılanlar yerleşt�r�ld�kten
sonra, kalan personel arasından öncel�kle 2 nc� h�zmet bölges�nde zorunlu h�zmet�n� tamamlamayanlardan başlamak
üzere, kontenjan kadar personel h�zmet puanı yüksek olandan başlayarak terc�hler�ne göre 2 nc� h�zmet bölges�ne
atanır.

c) Zorunlu h�zmet bölgeler�nden herhang� b�r�nde zorunlu h�zmet�n� tamamlayan personel, h�zmet puanı
yüksek olandan başlayarak terc�hler�ne göre kontenjan dâh�l�nde 1 �nc� h�zmet bölges�ne atanır.
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ç) (a), (b) ve (c) bentler�nde sayılan personel, terc�hler�ne yerleşememes� hal�nde h�zmet puanı en yüksek
olandan başlayarak h�zmet b�r�m� sırası en yüksek olan h�zmet b�r�m�ne, kalan kontenjan sayısına göre atanır.

d) Terc�hte bulunanların atamaları gerçekleşt�kten sonra, zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırası gelen
personel �le görev yaptığı zorunlu h�zmet bölges�ndek� zorunlu h�zmet süres�n� tamamlayan personelden terc�hte
bulunmayanlar, h�zmet puanı en düşük olandan başlanmak şartıyla h�zmet b�r�m� sırası en düşük olan h�zmet b�r�m�ne,
kalan kontenjan sayısına göre atanır.

e) Personel�n h�zmet puanlarının eş�t olması hal�nde öncel�kle 3 üncü h�zmet bölges�nde h�zmet süres� fazla
olan personele, bu süren�n eş�t olması hal�nde 2 nc� h�zmet bölges�nde h�zmet süres� fazla olan personele, bu süren�n
de eş�t olması hal�nde memur�yet h�zmet süres� fazla olan personele öncel�k ver�l�r.

(3) E-atama �şlemler�n�n �k�nc� aşamasında; �steğe bağlı yer değ�şt�rme suret�yle atanma taleb�nde bulunan
personel �le �k�nc� fıkranın (c) bend� hükümler�ne göre yerleşen personelden tekrar yer değ�şt�rme suret�yle atanma
taleb�nde bulunan personel, standart kadro sayısı çerçeves�nde h�zmet puanı yüksek olandan başlayarak terc�hler�ne
yerleşt�r�l�r. Terc�hler�ne yerleşemeyen personel hakkında yen� b�r �şlem yapılmaz. 

(4) Bu madde kapsamında yer değ�şt�rme suret�yle atanan personel, atandığı h�zmet b�r�m�nde en az �k� yıl
görev yaptıktan sonra zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atanma sırasına dâh�l ed�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Bölge H�zmet Süres� Esasları

Bölge h�zmet�nden sayılacak süreler
MADDE 22 – (1) Personel�n kadrosunun bulunduğu h�zmet b�r�m�n�n bölge h�zmet�nden sayılacak süreler

aşağıda göster�lm�şt�r:
a) 657 sayılı Kanunun 102 nc�, 103 üncü ve 104 üncü maddeler�nde öngörülen �z�nler�n tamamı �le 105 �nc�

maddes� gereğ�nce ver�len �z�nler�n toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.
b) Aynı h�zmet bölges� �ç�nde yapılan naklen atamalarda, esk� görev�nden ayrılış ve yen� görev�ne başlayış

tar�hler� arasında geçen süreler.
c) Görevden uzaklaştırılan ve görevler� �le �lg�l� olsun veya olmasın herhang� b�r suçtan tutuklanan veya

gözaltına alınan personel�n 657 sayılı Kanunun 142 ve 143 üncü maddeler�nde sayılan durumların gerçekleşmes�
hal�nde bu süreler�n tamamı.

ç) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geç�c� görev süreler�.
d) Kurs, staj, konferans, sem�ner ve toplantılar dâh�l olmak üzere, h�zmet �ç� eğ�t�mde başarılı geçen süreler�n

tamamı.
(2) Aşağıda göster�len süreler�n tamamı, bu h�zmetler�n geç�r�ld�ğ� yer�n h�zmet bölges� çalışma süres�nden

sayılır:
a) Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� unvanlarda aday memur olarak geç�r�len süreler.
b) Başka b�r h�zmet b�r�m�ndek� b�r görev�n vekâleten gördürülmes� hal�nde bu süreler�n tamamı.
c) Yılda toplam 90 günü aşan geç�c� görev süreler�.
Bölge h�zmet�nden sayılmayacak süreler
MADDE 23 – (1) Aşağıda bel�rt�len süreler h�çb�r bölgen�n h�zmet�nden sayılmaz.
a) 657 sayılı Kanunun 72 nc� maddes� uyarınca kullanılan aylıklı �z�n �le her türlü aylıksız �z�nde geç�r�len

süreler.
b) Farklı h�zmet bölgeler� arasındak� naklen atamalarda, esk� görevler�nden ayrılış �le yen� görevler�ne başlayış

tar�hler� arasında geçen süreler.
c) Yet�şt�r�lmek amacıyla yurtdışına gönder�len personel�n yurtdışında geç�rd�ğ� süreler.
ç) Görevden uzaklaştırılan personel�n, 657 sayılı Kanunun 144 üncü maddes� uyarınca görev�ne �ade ed�lmes�

hal�nde, görevden uzakta geç�r�len süreler.
d) Görev�ne son ver�len yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� personel�n tekrar göreve başlaması hal�nde

h�zmet dışında geçen süreler.
e) 657 sayılı Kanunun 105 �nc� maddes� gereğ�nce ver�len �z�nler�n toplam altı ayı aşan kısmı.
f) Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� b�r personel�n, yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� olmayan b�r

görev� geç�c� olarak veya vekâleten yürütmes� hal�nde, bu şek�lde geçen h�zmet süreler�.
g) Yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� olmayan unvanlarda geç�r�len süreler.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Yönetmel�kte hüküm bulunmayan haller
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun �le Devlet Memurlarının

Yer Değ�şt�rme Suret�yle Atanmalarına İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�kler
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MADDE 25 – (1) 7/7/2012 tar�hl� ve 28346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonom� Bakanlığı Taşra
Teşk�latı Personel�n�n Yer Değ�şt�rme Suret�yle Atanmasına Da�r Yönetmel�k �le 7/7/2012 tar�hl� ve 28346 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve T�caret Bakanlığı Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçm�ş çalışma süreler�n�n ve h�zmet puanlarının �nt�bakı
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde sayılan personel�n;
a) 25 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan Gümrük ve T�caret Bakanlığı Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ�

hükümler�ne göre; 1, 2 ve 3 üncü h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş h�zmet süreler�
1 �nc� h�zmet bölges�nde, 4 üncü h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş h�zmet süreler� 2
nc� h�zmet bölges�nde, 5 �nc� h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş h�zmet süreler� �se 3
üncü h�zmet bölges�nde geç�r�lm�ş sayılır.

 b) 3/5/2008 tar�hl� ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Gümrük Müsteşarlığı Yer Değ�şt�rme
Yönetmel�ğ�n�n yayımı tar�h�nden sonra Ed�rne ve Kırklarel� �l sınırları �çer�s�ndek� h�zmet b�r�mler�nde geçen h�zmet
süreler� 2 nc� h�zmet bölges�nde geç�r�lm�ş sayılır.

c) 2 ve 3 üncü h�zmet bölgeler�ne �nt�bak ett�r�lecek süreler�n hesabında görev yaptığı dönemde yürürlükte
olan yönetmel�k hükümler�ne göre bölge h�zmet süres� eks�k kalanların h�zmet süreler�, y�ne aynı yönetmel�k
çerçeves�nde hesaplanan bölge h�zmet süres�ne oranlanarak bel�rlen�r. 

 (2) 25 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan Ekonom� Bakanlığı Taşra Teşk�latı Personel�n�n Yer Değ�şt�rme
Suret�yle Atanmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne tab� personelden; bölge müdür yardımcıları �ç�n Ek-1’de yer alan
cetvelde, t�caret denetmenler� �ç�n Ek-3’te yer alan cetvelde, d�ğerler� �ç�n Ek-2’de yer alan cetvelde; anılan
Yönetmel�k hükümler�ne göre 1 �nc� h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş h�zmet
süreler� 1 �nc� h�zmet bölges�nden, 2 nc� h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş h�zmet
süreler� 2 nc� h�zmet bölges�nden ve 3 üncü h�zmet bölges� olarak değerlend�r�len h�zmet b�r�mler�nde geç�r�lm�ş
h�zmet süreler� 3 üncü h�zmet bölges�nden sayılır.

(3) T�caret denetmenler�n�n ve denetmen yardımcılarının t�caret �l müdürlükler�nde geçm�ş h�zmetler�, Ek-3’te
yer alan cetvelde görev yapılan �l�n bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu h�zmet bölges�nde bel�rt�len zorunlu
h�zmet süreler�nden sayılır.

(4) Mülga Ekonom� Bakanlığı taşra teşk�latı bölge müdürlükler�nde görev yapan şube müdürü, şef, b�lg�sayar
�şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen� ve memur unvanlı personelden hâl�hazırda dış t�caret �şlemler� şube
müdürlükler�nde görev yapanların geçm�ş h�zmetler�, çalışılan �le göre Ek-4’te yer alan cetveldek� h�zmet bölgeler�nde
geç�r�lm�ş sayılır. Ek-4’te yer alan cetvelde sayılmayan �ller �ç�n personel�n geçm�ş h�zmetler� çalışılan �l�n bağlı
olduğu bölge müdürlüğü h�zmet bölges�nden sayılır.

(5) Mülga Ekonom� Bakanlığı taşra teşk�latı bölge müdürlükler�nde görev yapan şube müdürü, şef, b�lg�sayar
�şletmen�, ver� hazırlama ve kontrol �şletmen� ve memur unvanlı personelden hâl�hazırda gümrük ve dış t�caret bölge
müdürlükler�nde görev yapanların geçm�ş h�zmetler�, çalışılan �le göre Ek-1’de yer alan cetveldek� h�zmet
bölgeler�nde geç�r�lm�ş sayılır. Ek-1’de yer alan cetvelde sayılmayan �ller �ç�n personel�n geçm�ş h�zmetler� çalışılan
�l�n bağlı olduğu bölge müdürlüğü h�zmet bölges�nden sayılır.

(6) 26/3/2015 tar�h�nden önce adaylık h�zmet�n� tamamlamış personel�n, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden
�t�baren 3 ay �çer�s�nde talepte bulunması hal�nde, 26/3/2015 tar�h�nden önce yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab�
unvanlarda adaylıkta geçen süreler� yukarıdak� hükümler dâh�l�nde bölge h�zmet�nden sayılır.

(7) B�r�nc�, �k�nc� ve beş�nc� fıkralara göre geç�r�lm�ş sayılan h�zmet süreler�n�n puanlandırılmasında, Ek-1’de
yer alan cetvelde sayılan h�zmet b�r�mler�nde karşılarında bel�rt�len puan esas alınır.

H�zmet bölges� değ�şen h�zmet b�r�mler�nde görev yapanlar
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, 25 �nc� madde �le yürürlükten

kaldırılan Gümrük ve T�caret Bakanlığı Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre 4 üncü ve 5 �nc� h�zmet
bölgeler�ne atananlar, anılan Yönetmel�kte bel�rlenen h�zmet süreler� doluncaya kadar yer değ�şt�rme suret�yle
atamaya tab� tutulmazlar ve bu h�zmet bölgeler�nde geçen h�zmet süreler� sırası �le Ek-1’de yer alan cetvel�n, 2 ve 3
üncü h�zmet bölgeler�nde geçm�ş sayılır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce, 25 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan Gümrük ve
T�caret Bakanlığı Yer Değ�şt�rme Yönetmel�ğ� hükümler�ne göre, Ed�rne �le Kırklarel� �l sınırları �çer�s�ndek� h�zmet
b�r�mler�ne atananlar, anılan Yönetmel�kte bel�rlenen h�zmet süreler� doluncaya kadar yer değ�şt�rme suret�yle atamaya
tab� tutulmazlar ve bu h�zmet b�r�mler�nde geçen h�zmet süreler� Ek-1’de yer alan cetvel�n 2 nc� h�zmet bölges�nde
geçm�ş sayılır.

(3) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralar kapsamındak� personelden, geçm�ş h�zmetler�n�n �nt�bakı net�ces�nde bu
Yönetmel�k hükümler�ne göre zorunlu h�zmet süres�n� dolduranlar, 2022 yılı yer değ�şt�rme dönem�nde atamaya tab�
tutulur.

(4) B�r�nc� ve �k�nc� fıkralar kapsamındak� personel�n zorunlu h�zmet süreler�n� doldurmalarından sonra geçen
h�zmet süreler� hakkında bu Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

2021 yılı yer değ�şt�rme suret�yle atama �şlemler�
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GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 25 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan Gümrük ve T�caret Bakanlığı Yer
Değ�şt�rme Yönetmel�ğ� hükümler� gereğ�nce bulundukları h�zmet bölgeler�ndek� h�zmet süres�n� doldurmuş olan
personel, 2021 yılı yer değ�şt�rme dönem�nde bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab�
tutulur.

 (2) 2021 yılı yer değ�şt�rme �şlemler�, Bakanlıkça �lan ed�lecek takv�me göre gerçekleşt�r�l�r.
İlk defa yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� tutulacak personel
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n yürürlüğe g�rmes�nden önce t�caret �l
müdürlükler�nde görev yapan t�caret denetmenler� �le t�caret denetmen yardımcıları, 2022 yılı yer değ�şt�rme
dönem�ne kadar zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� tutulmaz.

(2) Mülga Ekonom� Bakanlığı taşra teşk�latı bölge müdürlükler�nde görev yapan şube müdürü, şef, memur,
ver� hazırlama ve kontrol �şletmen� �le b�lg�sayar �şletmen� unvanlı personel, 2023 yılı yer değ�şt�rme dönem�ne kadar
zorunlu yer değ�şt�rme suret�yle atamaya tab� tutulmaz.

Öncek� yönetmel�klerde engell� kapsamına alınmış personel
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 25 �nc� madde �le yürürlükten kaldırılan; Ekonom� Bakanlığı Taşra Teşk�latı

Personel�n�n Yer Değ�şt�rme Suret�yle Atanmasına Da�r Yönetmel�k �le Gümrük ve T�caret Bakanlığı Yer Değ�şt�rme
Yönetmel�ğ� kapsamında engell� b�rey olarak yer değ�şt�rme suret�yle atanma veya yer�nde kalma taleb� yer�ne
get�r�len personel�n, engell� raporlarını yen�leyerek 2021 yılı yer değ�şt�rme dönem�ne kadar Genel Müdürlüğe �braz
etmes� ve Yer Değ�şt�rme Kurulunca yen�den karar alınması gerek�r.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
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