
SINOP ÜNIVERSITESI IDARI PERSONELIN İL DIŞI NAKLEN TAYIN IŞLEMLERI 
HAKK1NDAKİ  USUL VE ESASLAR 

Eş  durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personel 
MADDE 1- (1) Üniversitemiz personelinin; eş  durumu özrü nedeniyle naklen tayin 

talebinde bulunabilmesi için eşinin, Sinop İl ve ilçelerine naklen tayin imkanı  bulunmadığını  
belgelendinnesi gerekmektedir. 

Üniversitemiz kadrolarına açıktan veya naklen atanan personelin Üniversitemizde 
geçen fiili hizmet süresi en az 3 (üç) yıl olması  gerekmektedir. (Memuriyete başladıktan sonra 
Askerlik hizmetini yapanlar veya aylıksız izinli olarak geçirilen süreler borçlanı ldığı  takdirde 
fiili hizmet süresi hesabında değerlendirilecektir.) 

Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibanyla son iki yı l 
içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile 
işverene bağlı  olarak çalışmış  ve halen çalışıyor olması  halinde bu durumda olan eşin 
bulunduğu yerdeki il sınırları  içinde naklen tayin talebinde bulunur. 

Sıralamaların Tespiti: 
Üniversitemizde 3 (üç) yı llık fiili hizmeti dolduran veya 3(üç) yıldan fazla fiili 

hizmeti olan personel arasından nikah tarihi önce olan personele kontenjan dahilinde öncelik 
verilecektir. 

Üniversitemizde 3 (üç) yı llık fiili hizmeti dolan personelin nikah tarihlerinde eşitlik 
varsa sırasıyla; disiplin cezası  almayan personele, üniversitemizde geçen toplam fiili hizmet 
süresi fazla olan personele, toplam memuriyette geçen fiili hizmet süresi fazla olan personele 
öncelik verilecektir. 
Eş  durumu özrü nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personelden istenecek 
evraklar 

MADDE 2-a) Başvuru Dilekçesi, 
Eşinin çalıştığını  gösterir hizmet belgesi, 
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim gün sayısını  gösterir belge 
veya kamu kurumunda çalışıyorsa hizmet belgesi 

ç) Aile cüzdanı  fotokopisi. 
Eşinin Sinop İli ve İlçelerine naklen tayin olamayacağına dair çalıştığı  

kurumdan onaylı  belge. 
Eğitim durumu nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personel 

MADDE 3- (I) Personelin eğitim durumu (üst öğrenim)  nedeniyle naklen tayin 
talebinde bulunabilmesi için aday memurluğunun kaldırı lmış  olması  ve örgün eğitim yapı lan 
bölümlerden birinde öğrenci olduğunu belgelendirmesi gerekmektedir. 

(2) Mezuniyetin üstüne (Üst Öğrenim kapsamında) Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans 
(Tezli) veya Doktora öğrencisi olarak eğitim hakkını  kazananlar üst öğrenim kapsamında 
değerlendirmeye alınacaktır. Bu kapsamda şartları  uyan bir başvuru olmadığı  takdirde 
mezuniyeti ile aynı  şekilde Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans (Tezli) veya Doktora yapmaya hak 
kazananlar değerlendirmeye alınacaktır. 

Sıralamaların Tespiti: 
Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresi fazla olan personele kontenjan dahilinde 
öncelik verilecektir. (Oniversitemizde Memuriyete başladıktan sonra Askerlik 
hizmetini yapanlar veya aylıksız izinli olarak geçirilen süreler borçlanı ldığı  takdirde 
fiili hizmet süresi hesabında değerlendirilecektir.) 
Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresi eşit olan personelde sırasıyla; disiplin cezası  

almayan personele, toplam memuriyette geçen fiili hizmet süresi fazla olan personele, yaşı  
küçük olan personele öncelik verilecektir. 
Eğitim durumu nedeniyle naklen tayin talebinde bulunacak personelden istenecek 
evraklar 

MADDE 4- a) Başvuru Dilekçesi 
b) Öğrenci Belgesi 

Herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunacak 
personel 

MADDE 5- (1) Personelin herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin 
talebinde bulunabilmesi için, Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresinin en az 5 (beş) yıl 
olması  gerekmektedir. (Oniversitemizde Memuriyete başladıktan sonra A e *k hizmetini 
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yapanlar veya aylıksız izinli olarak geçirilen süreler borçlanı ldığı  takdirde fiili hizmet süresi 
hesabında değerlendirilecektir.) 

Sıralamaların Tespiti: 
(1) Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresi eşit olan personel arasından sırasıyla: 

disiplin cezası  almayan personele, toplam memuriyette geçen fiili hizmet süresi fazla olan 
personele, yaşı  büyük olan personele öncelik verilecektir. 

Herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunacak 
personelden istenecek evraklar 

MADDE 6- a)Başvuru dilekçesi 

Üniversitemizde fiili hizmeti 10 yılı  dolan kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunacak 
personel 

MADDE 7- (1) Personelin kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunabilmesi için, 
Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresinin en az 10 (on) yıl olması  gerekmektedir. 
(Üniversitemizde Memuriyete başladıktan sonra Askerlik hizmetini yapanlar veya aylıksız 
izinli olarak geçirilen süreler borçlanıldığı  takdirde fiili hizmet süresi hesabında 
değerlendirilecektir.) 

Sıralamaların Tespiti: 
Üniversitemizde geçen fiili hizmet süresi eşit olan personel arasından sırasıyla: 

disiplin cezası  almayan personele, toplam memuriyette geçen fiili hizmet süresi fazla olan 
personele, yaşı  büyük olan personele öncelik verilecektir. 

Herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunacak 
personelden istenecek evraklar 

MADDE 8- a)Başvııru dilekçesi 

Başvuru Tarihleri 
MADDE 9- (1) Üniversitemizden eş  durumu özrü nedeniyle naklen atama yolu ile başka 

kurumlara atanmak isteyen personelin cari yılın Nisan ve Eylül ayları  içerisinde naklen atanma 
talebi ile ilgili belgeleri Birimleri aracılığıyla Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) 
ulaştırmalan gerekmektedir. (Nisan ayında yapılan başvurular sonucunda idarenin belirlediği 
kontenjan dolduğ' u takdirde Eylül ayında eş  durumu özür grubu naklen tayin talebi başvurulan 
almmayacaktır.) 

Eğitim durumu nedeniyle naklen tayin talebinde bulunanlar her yıl Ekim ayı  
içerisinde naklen atanma talebi ile ilgili belgeleri Birimleri aracı lığıyla Rektörlük 
Makamına (Personel Daire Başkanlığı) ulaştı rmalan gerekmektedir. 
Herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunanların 
her yıl Ekim ayı  içerisinde naklen atanma talebi ile ilgili Başvuru Dilekçesini 
Birimleri aracılığıyla Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) ulaştırmaları  
gerekmektedir. 
Üniversitemizde fiili hizmeti 10 (on) yılı  dolan kendi isteği ile naklen tayin talebinde 
bulunanların her yı l Ekim ayı  içerisinde naklen atanma talebi ile ilgili Başvuru 
Dilekçesini Birimleri aracı lığıyla Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) 
ulaştırmalan gerekmektedir. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
MADDE 10- (1) Üniversitemize her yıl için verilen atama izin sayısı  toplamının; her 

grup için ayrı  ayrı  olmak üzere eş  durumu özrü için yüzde 30'u, eğitim durumu ve herhangi bir 
mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebi için yüzde 10'nunu geçmeyecek şekilde 
kontenjanlar idarece belirlenir. Yüzdelik dilimde çıkan 0,5 ve üstü küsuratlar yukarıya 
tamamlanır. Üniversitemizde fiili hizmeti 10 (on) yılı  dolan kendi isteği ile naklen tayin 
talebinde bulunan personel kontenjanı  her yı l için 5 (beş) personelden fazla olamaz. 

(2) Eş  durumu özür grubu nedeniyle naklen tayin talebinde bulunanların fiili hizmet 
süreleri hesaplanırken her yı l Nisan ayındaki başvurular için 01 Mayıs tarihi, Eylül ayındaki 
başvurular için 01 Ekim tarihi dikkate alınacaktı r. 

Eğitim durumu nedeniyle naklen tayin talebinde bulunanlar için fiili hizmet süreleri 
hesaplanırken, 01 Kasım tarihi dikkate alınacaktır. 
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Herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği ile naklen tayin talebinde bulunanlar ve 
Üniversitemizde fiili hizmeti 10 (on) yı lı  dolan kendi isteği ile naklen tayin talebinde 
bulunan personel için fiili hizmet süreleri hesaplamrken 01 Kasım tarihi dikkate 
alınacaktır. 

Eş  durumu özür gurubu, eğitim durumu ve herhangi bir mazeret bildirmeden kendi 
isteği ile Üniversitemizde fiili hizmeti 10 (on) yı lı  dolan kendi isteği ile naklen tayin talebine 
şartları  uyan personel, her grup için ayrı  ayrı  başvuru yapmak şartıyla grupların tamamında 
değerlendirmeye alınacaktır. Hepsinde sıralamaya giren ve muvafakat almaya hak kazanan 
personel dilekçe ile sadece bir özür grubunu tercih edecektir. 

Üniversitemiz biriminin bulunmadığı  ilçeler, il dışı  kapsamında değerlendirmeye 
alınacaktı r. 

ilgili mevzılatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında 
engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya balunakla yükümlü olduğu 
birinci derece kan hısımlan bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere 
dayalı  olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. 

Bu kapsamdaki talepler kısıtlayıcı  hüktimlere tabi olmaksızın kadro imkânlan dikkate 
alınarak karşılamr. 

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı  eşi ve bakmakla yükümlü olduğu 
çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer 
değiştirme suretiyle atama yapı lacak yerin, memurun ve bu filcra kapsamındaki yakınlarının 
engellilik durumuna uygun olması  esastır. 

Bu haktan bir defa yararlanıp Üniversitemize naklen tayin olan engelli personelin naklen 
tayin taleplerinde; eş  durumu, eğitim durumu ve herhangi bir mazeret bildirmeden kendi isteği 
ile naklen tayin talebinde bulunanlar için uygulanan şartları  sağladıkları  takdirde, kontenjan 
sınırlamasına tabi olmadan değerlendirmeye alınacaktır. 

Sağlık, Doğal Afet, Görevde Yükselme, vb. durumlar sebebiyle naklen tayin talepleri 
idarenin talcdirinde olup düzenlenen bu usul ve esaslar kapsamında değerlendirilmeye 
almmayacaktır. 

ÖSYM'nin yapmış  olduğu sınavlarda %1'lik dilime giren personele en az 5 yıl 
kurumda fiili hizmeti olması  şartıyla kontenjan dahilinde sınırlamaya tabii olmadan muvafakat 
verilecektir. 

Eş  durumu özrü ve eğitim durumu nedeniyle süresi içinde naklen tayin başvurusu 
olmaması  durumunda, Eş  durumu özrü ve eğitim durumu kontenjanlan herhangi bir mazeret 
bildirmeden naklen tayin talebinde bulunan personel kontenjanına eklenerek değerlendirme 
yapı lacaktı r. 

Başvurular Personel Daire Başkanlığınca değerlendirilecektir. 
Muvafakat Süreleri 
MADDE 11- (1) Sinop Üniversitesi idari Personelin İl Dışı  Naklen Tayin işlemleri 

Hakkındaki Usul ve Esaslar uyarınca, Üniversiternizden muvafakat alanlar, muvafakat aldığı  
tarihten itibaren 2 (iki) yıl içinde herhangi bir kurum tarafından Üniversitemize nakil talep 
yazısını  ulaştıramazsa almış  olduğu muvafakat 2 (iki) yılın sonunda iptal edilecektir. 
Muvafalcatı  iptal edilen personel tekrar bu usul ve esaslara göre başvuru yapmak isterse, 
muvafakatının iptal edildiği tarihten önce memuriyete başlayan personelden sonra 
değerlendirmeye alınacaktır. Ancak muvafakatın iptal edildiği tarihten önce göreve başlayan 
ve şartları  sağlayan personelden başvuru yapan olmazsa muvafakatı  2 (iki) yılın sonunda iptal 
edilen personel ilgili dönemde başvuru yapmış  olmak şartıyla tekrar değerlendirmeye 

alınacaktır:.  
Üniversitemiz idari Personelin Il Dışı  Naklen Tayin işlemleri Hakkındaki Usul ve 

Esaslar dışında sağlık nedeniyle muvafakat alanlar kurum bulana kadar sağlık kurulu raporunda 
belirtilen sağlık sorununun devam edip etmediği ile ilgili eğitim ve araştırma hastanesi veya 
Üniversite hastanelerinden alınacak güncel sağlık kurulu raporunu muvafakatım aldığı  tarihten 
itibaren iki yılda bir ocak ayı  sonuna kadar Rektörlük Makamına (Personel Daire Başkanlığı) 
sunmaları  gerekmektedir. Sunmadıkları  takdirde muvafakatlan iptal edilecektir. 

Üniversitemiz idari Personelin İl Dışı  Naklen Tayin işlemleri Hakkındaki Usul ve 
Esaslar dışında Doğal Afet, Görevde Yükselme, vb. durumlar sebebiyle naklen tayin talebinde 
bulunanlar arasından muvafakat alanlar, 2 (iki) yı l içinde herhangi bir kur 	arafından 
Oniversitemize nakil talep yazısım ulaştı ramazsa muvafakatları  iptal edilecektir. 

3/4 



ıhat D 
Rektör 

u. 

(4) Eş  durumu özril, Eğitim Durumu Özrü, Herhangi bir mazeret bildinneden kendi isteği 
ve Üniversitemizde fiili hizmeti 10 (on) yılı  dolan kendi isteği ile naklen tayin talebinde 
bulunanlar ile sağlık nedeniyle muvafakat alanlar, muvafakat aldığı  tarihten itibaren 2 yı l 
boyunca Üniversitemiz idari Personelin İl Dışı  Naklen Tayin işlemleri Hakkındaki Usul ve 
Esaslar kapsamında (Eş  durumu özrü, Eğitim Durumu Özrü, Herhangi bir mazeret bildirmeden 
kendi isteği ile naklen tayin talebinde) başvuruda bulunamazlar. (Bu Usul ve Esaslar yürürlüğe 
girmeden önce 28/08/2015 tarihli ve 54208980.903.02.1864 sayı lı  yazı  ile yayımlanan Sinop 
Üniversitesi idari Personelin İl Dışı  Naklen Tayin Işlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar 
uyarınca muvafakat alanlar bu kapsam dışında olup muvafakat aldığı  tarihten itibaren 2 yı l 
boyunca muvafakat aldığı  alan dışındaki özür durumlarına başvuru yapabilirler.) 

MADDE 12- 04/05/2018 tarihli ve E.10982 sayılı  yazı  ile yayımlanan Sinop Üniversitesi 
Idari Personelin Il Dışı  Nalden Tayin Işlemleri Hakkındaki Usul ve Esaslar Yürürlükten 
kaldı rı lmıştır. 

MADDE 13- Bu usul ve esaslar 19/10/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

4/4 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

