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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHUR İYETİ 
KAMU H İZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

 
 

KARAR 
 
 
 
NAK İLLER : 

 Kamu Hizmeti Komisyonu  6 yıldır Anayasa, Yasalar ve diğer hukuki kurallar 
çerçevesinde görev yetki ve sorumluluk alanına giren konularda  usulüne uygun olarak 
“İYİLEŞTİRMELER” yapmak için büyük bir gayret sarfetmektedir. 

Sn.Cumhurbaşkanı tarafından Kamu Hizmeti Komisyonuna 8 Nisan 2019 tarihinde  
yapılan 1 Başkan ve 1 Üye atamasından sonra, Yeni Komisyon döneminde de “Bu gibi 
İYİLEŞTİRMELERE” devam edilecektir. Bu cümleden olmak üzere gelinen aşamada  
“NAKİL MÜESSESESİNE”  iyileştirme adına  Yasal çerçevede aşağıdaki şekilde bir 
düzenleme getirilmesine karar verilmiştir. 

1. KKTC Anayasası’nın 121.(2) maddesi uyarınca  Nakil Yetkisi Bağımsız Anayasal 
Kurum olan Kamu Hizmeti Komisyonunun görev yetki ve soumluluğu içindedir. 

2. Komisyon bu yetkisini,  Anayasa hükmüne dayanarak Cumhuriyet Meclisi 
tarafından çıkarılan yasalara, konuyla ilgili verilen mahkeme kararlarına ve diğer 
hukuki mevzuata uygun olarak kullanmaktadır.  

3. a) Kamu görevlilerinin yer değiştirmeleri yani NAKİLLERİ Kamu Görevlileri 
Yasası’nın 76. Maddesinde düzenlenmiştir. 6 (altı) bentten oluşan 76(1) 
maddesindeki (A), (B), (C), (Ç) ve (D) bentleri nakil konusunda duruma göre çeşitli 
düzenlemeler getirmektedir. 
b) Kamu Sağlık Çalışanlarının yer değiştirmeleri yani NAKİLLERİ de “Kamu Sağlık 
Çalışanları Yasası’nın 78. maddesinde düzenlenmiştir. Dört (4) bentten oluşan 
78.(1) maddede  de (A), (B) ve (C) bentleri Kamu Görevlileri Yasası’nda olduğu 
gibi nakil konusunda duruma göre çeşitli düzenlemeler getirmektedir. 

4.   Kamu Görevlileri Yasası’nın 76.(1)(E) ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın      
78(1)(D) maddesi “Kamu Hizmeti Komisyonu yukarıdaki bentlerin  kuralları  uyarınca 
kendine iletilen tüm nakil istemlerini GEREKLİLİK VE HİZMET YARARI AÇISINDAN 
değerlendirir ve uygun gördüğü  takdirde  gerekli  nakli yapar” kurallarını koymuştur.  

Yani sadece  Kamu Görevlileri Yasası’nın 76.(1) (A), (B), (C), (Ç) ve (D) bentlerindeki  
kurallar ile Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 78.(1) (A), (B) ve (C) bentlerindeki kurallar 
talep edilen nakillerin, Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılabilmesi için yeterli 
değildir. Yasa koyucu nakil taleplerinde her halükarda o naklin gerekli olduğu ve hizmet 
yararı açısından Kamu Hizmeti Komisyonun bu hususta “kanaat getirmesi” gerektiğini 
önemli bir koşul olarak düzenlemiştir. 
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5.  Yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle Kamu Görevlileri Yasası’nın 76.(1) (A), (B), (C), 
(Ç) ve (D) ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 78.(1) (A), (B) ile (C) bentlerine uygun 
olarak idarenin yetkili makamı tarafından yapılacak nakil taleplerinin aşağıdaki bilgileri 
içermesi ve belirtilen şartları taşıması gerekmektedir; 

a) Talebin gerekçeli olması ve ilgili mevkinin hizmet şemasındaki kuralları    
taşıması; 

b) Gerekçenin açık, doğru ve Başbakanlık Personel Dairesi Müdürü tarafından da 
incelenerek yazılı olarak teyid edilmesi; 

c) Bir kurumdaki personel ihtiyacı, başka bir kurum ve/veya birimden nakil yoluyla 
giderilmek için nakil talebinde bulunulması durumunda ise; 

(i) Nakli istenen kamu görevlisinin naklinin gerçekleşmesi halinde bu 
nakilden dolayı mevcut kurumda kamu hizmetlerinin kesinlikle 
aksamayacağı; ve 

(ii) Boşalan mevkii ile ilgili olarak en az 1 ( bir) yıl o mevkiye atama veya 
nakil yapılmasının gerekmeyeceğinin personelinin nakline izin veren kurum 
yetkilisi tarafından nakil gerekçesinde  belirtilmesi. 

d) Bir kadroya aday statüsünde atananlarla ilgili nakil taleplerinin, idare memurları, 
kitabet kadrosunda yer alanlar ve odacı/şoförler ile Sağlık Bakanlığındaki 
hemşirelik kadrolarına atananlar hariç, asaleti  Komisyon tarafından onaylandıktan 
sonra talep edilmesi; 

e) Komisyonca münhal ilan edilen boş kadrolarla ilgili olarak nakil talebinde 
bulunulmaması bu kadrolara ancak sınav başarı sırasına göre atama 
yapılabileceği hususunun dikkate alınması; 

6. GÖREVLENDİRMELER 

Kamu hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi gerektiği nedeniyle kurumlar zaman zaman 
“Görevlendirme” adı altında nakil kapsamında sözlü veya yazılı bazı işlemler 
yapmaktadır. 

Birçok Mahkeme Kararı uyarınca, kamu görevlisinin “Görev ikamet yeri” veya “yaptığı iş” 
değiştiği takdirde hangi ad altında olursa olsun bu gibi idari işlemlerin “NAKİL” 
statüsünde olduğu ve Anayasa uyarınca yetkinin Kamu Hizmeti Komisyonuna ait olduğu 
hükme bağlanmıştır. 

Yasa ve Mahkeme kararlarının zaman zaman zaruret gerekçesiyle idare tarafından 
dikkate alınmadığı gözlemlenmektedir. Bundan böyle kısa süreli dahi olsa nakil 
niteliğinde olan tüm görevlendirmelerde aşağıdaki kurallar uygulanacaktır.  

a) Görevlendirmeler her halükarda gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kamu 
Hizmeti Komisyonundan talep edilecektir. 

b) Yazılı olarak talep edilen “görevlendirme” hususunda Personel Dairesi 
Müdürünün de görüşleri yer alacaktır. 

c) Görevlendirmeler Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılacak ve yapılırken 
makul süre dikkate alınacaktır. 
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7. Yukarıda belirtilen hususlara kesin olarak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı 
takdirde terfiler dahil birçok hususta dikkate alınan performans değerlendirmeleri 
açısından kamu çalışanlarının mağduriyetleri doğabileceği cihetle bu kurallara uymayan 
idareciler hakkında da gerekli hukuki işlem başlatılacaktır. 

8. Dışişleri Bakanlığı personelinden yurtdışına yapılan nakiller, Komisyon tarafından bu 
güne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi hukuki mevzuatları çerçevesinde 
yürütülecektir.  

9. Öğretmenlerle ilgili nakiller, Komisyon tarafından bu güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da Öğretmenler Yasası ve ilgili diğer hukuki mevzuat çerçevesinde yürütülecektir. 

   

 
 
 
 

Kamil Kayral 
Başkan 

 
 
 
 
     

Nilgün Şefik  
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H. İlkay Şentürkler  
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