
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MENSUPLARININ 

EMEKLİYE AYRILMASI VEYA VEFAT ETMELERİ HALİNDE DÜZENLENECEK 

BERAT VE PLAKETLER HAKKINDA YÖNERGE  

Amaç ve Kapsam  

Madde 1- Bu yönerge, Mülki İdare Amirleri ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli 

memurların emekliye ayrılmaları halinde kendilerine veya ölümleri halinde yakınlarına berat 

ve plaket verilmesine dair usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 2- Bu yönergede geçen;  

“Bakanlık”.....İçişleri Bakanlığını,  

“Memurlar”.....Merkez ve taşrada 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna göre çalışan Bakanlık 

personelini,  

“Berat”.....Emekliye ayrılanların kendilerine veya vefat edenlerin yakınlarından yönerge 

kapsamına girenlere verilmek üzere isme yazılı, şahsın hizmetlerini öven ve taltif eden, özel 

kağıda yazılmış, merkezde Bakan veya Müsteşar, İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar 

tarafından verilen, imzalı ve mühürlü belgeyi.  

“Plaket”.....Emekliye ayrılanların kendilerine veya vefat edenlerin yakınlarından yönerge 

kapsamına girenlere verilmek üzere şekli, Bakanlıkça tespit edilen, üzerinde Bakanlık 

amblemi bulunan sembolü ifade eder.  

Berat ve Plaketin Şekil ve Özellikleri  

Madde 3- Berat; işlemeli çerçeveli, özel baskılı ve kaliteli kağıda merkezde Bakanlık, İllerde 

Valilik, İlçelerde Kaymakamlık başlığı konularak şablon veya bilgisayar ortamında yazılır.  

Plaket; metal, porselen, cam kristal veya ağaçtan yapılmış üzerinde Bakanlık amblemi 

bulunan semboldür.  

Berat ve Plaketin Veriliş Usulü  

Madde 4- Berat ve Plaket;  

Merkezde emekli olanlara veya vefat edenlerin yakınlarına Bakan veya Müsteşar, İllerde Vali 

veya Vali Yardımcısı, İlçelerde ise Kaymakam tarafından verilir. Taşrada çalışırken emekli 

olan Mülki İdare Amirleri Sınıfındaki personele veya vefat edenlerin yakınlarına Bakanlıkca 

da berat ve plaket verilir.  

Berat ve plaket verilecek kişinin ölümü halinde, ailenin uygun göreceği kişiye, bu mümkün 

olmadığı takdirde eşine, yoksa en büyüğünden başlamak üzere çocuğuna, yoksa baba ve 

annesine, o da yoksa kardeşlerinin en büyüğüne verilir.  

Berat ve Plaket Töreni  



Madde 5- Berat ve plaketler Merkezde Bakanlığın, İllerde Valiliğin, İlçelerde Kaymakamlığın 

her yıl tesbit edeceği bir tarihte törenle verilir.  

Berat ve Plaketin Kaybı  

  

Madde 6- Berat ve plaketin kaybı veya kullanılmayacak derecede yıpranması durumunda 

yeniden tanzim edilebilir.  

Berat ve Plaket Verilmeyecek Haller  

Madde 7- Her ne sebeple olursa olsan Devlet Memurluğundan veya meslekten çıkarılanlarla, 

sicil nedeniyle emekliye sevk edilenlere berat ve plaket verilmez.  

Sorumlu Birim ve Kayıtlar  

Madde 8- Berat ve plaket verilen kişiler için Merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, İl ve 

ilçeler için Valiliklerce şekli ve kapsamı, Bakanlıkça belirlenen, “Berat ve Plaket Verilenler 

Kayıt Defteri” tutulur.  

Kayıt defterinde berat ve plaket verilenin adı, soyadı, emekli olduğu veya vefat ettiği tarih, 

memuriyet unvanı, görev yeri, veriliş tarihi ile belgeyi veren makam sahibinin unvanı ve ismi 

yazılır.  

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge  

Madde 9- 12.03.1986 tarihli Bakanlık onayı ve yayımlanan İçişleri Bakanlığı Merkez ve 

Taşra Teşkilatı Mensuplarının Emekliye Ayrılması veya Vefat Etmeleri Halinde 

Düzenlenecek Berat ve Plaketler Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.  

Yürürlük  

Madde 10- Bu Yönerge hükümleri Bakanlık Makamının onayı tarihinden itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 11- Bu Yönerge Merkezde Bakanlıkca, İllerde Valilerce, İlçelerde Kaymakamlarca 

yürütülür.  

  

 


