
 

 

ÖZET: % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile 

engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. 

(14/08/2013-14289) 

 

… Bakanlığı … Dairesi Müdürlüğü’nde görev yapan Devlet memurunun, şeker, tansiyon 

hastalığı ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle % 71 engel oranına sahip olduğunu ve ilgilinin 

çocuğunun  % 50 engel oranına sahip olduğunu belirten ve ilgilinin nöbet görevinden muaf 

tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci 

fıkrasında “ Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 

oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3’ ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun 

(yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü ve mezkur Kanunun 101 

inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “… Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece 

vardiyası görevi verilemez.” hükmü yer almaktadır. 

 Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal 

Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı 

fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin 

bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile 

belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin 

kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden 

ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır. 

 Bu itibarla, 

            -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 

“… Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” 

hükmündeki “Engelli memurlar” ifadesinden mezkur Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında 

bulunan engelli personelin anlaşılması gerektiği,  

           -Gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında 

kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına engelli aile 

ferdinin günlük bakımı için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm 

bulunmamakta olup; söz konusu Genelge hükmünde kamu çalışanlarının kanunen bakmakla 

yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış 

geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; 

engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının 

belirtilmesi sebebiyle, ilgilinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile ferdinin günlük 

bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın 

Kurumlarca sağlanması  ve mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden muaf tutulması gerektiği,  

  mütalaa edilmektedir.  

 

 


