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Üniversitemiz Senatosu 11.11,2016 Cuma günü saat 14.00’te Rektör Prof. Dr. Ubeyde İPEK başkanlığında, aşağıda 
imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konulan görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır: 

KARAR NO 04.03: TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ PERSONELĠN ĠL DIġI NAKLEN TAYĠN 

ĠġLEMLERĠ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR’DA, ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN ĠSĠM 

DEĞĠġĠKLĠĞĠ DĠKKATE ALINARAK VE ÜNĠVERSĠTEMĠZ ALEYHĠNE ĠLERĠDE OLUġABĠLECEK 

YARGI KARARLARININ ENGELLENMESĠ AMACIYLA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI TALEBĠ 

Tunceli Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkında Uygulanacak Usul ve Esasların 

başlığında ve metninde geçen “Tunceli Üniversitesi” ibarelerinin “Munzur Üniversitesi” olarak değiştirilmesi konusu 

görüşüldü. 

a) Tunceli Üniversitesi İdari Personelin İl Dışı Naklen Tayin İşlemleri Hakkında Uygulanacak Usul ve Esasların 

başlığında ve metninde geçen “Tunceli Üniversitesi” ibarelerinin “Munzur Üniversitesi” olarak 

değiştirilmesine, 

b) Usul ve Esasların sonuna Ek madde l’in “Üst bir kadroya atanabilecek olanlar için 5. maddenin birinci 

paragrafında belirtilen süre şartı ve 7. maddede belirtilen sıralama kriterleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki 

muvafakat taleplerine Rektörlük Makamınca karar verilir. Bu madde uyarınca naklen tayinine muvafakat 

verilen personeller, 6’ncı maddede belirtilen kontenjanın hesabında dikkate alınmazlar.” eklenmesinin uygun 

olduğuna oybirliği ile karar verildi. 

 



TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDARĠ PERSONELĠN ĠL DIġI NAKLEN TAYĠN 

ĠġLEMLERĠ HAKKINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 

Amaç Madde 1- 

Bu usul ve esasların amacı, Tunceli Üniversitesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanununa tabi olarak çalışan personelin naklen tayin taleplerinin düzenlenmesini sağlamaktır. 

Kapsam Madde 2- 

Bu usul ve esaslar, Tunceli Üniversitesi bünyesinde fiilen görev yapmakta olan ve 657 Sayılı 

Devlet Memurları Kanununda belirtilen yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personelin 

tümünü, teknik hizmetler sınıfında görev yapan personelin tümünü, genel idare hizmetleri sınıfında 

görev yapan şef (şef dahil) ve altı kadrolarında görev yapan personeli kapsar. Bu sınıflar dışında 

kalan personel Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel hükümlere tabidir. 

Aile birliği mazeretiyle naklen tayin  

Madde 3- (Ġptal: Erzincan İdare Mahkemesinin 2018/354 sayılı kararı) 

 

Ġstenecek belgeler 

Madde 4- Aile birliği mazeretiyle naklen atama talebinde bulunan personel, başvuru dilekçesine 

eşinin çalıştığını gösterir hizmet belgesini, sosyal güvenlik kurumundan almacak prim gün sayısını 

gösterir belgeyi, aile cüzdanı fotokopisini eklemek zorundadır. 

Aile Birliği mazereti dıĢında kalan sebeplerle naklen tayin 

Madde 5-  ( Ġptal: Erzincan İdare Mahkemesinin 2018/354 sayılı kararı ) 



 

Kontenjan 

Madde 6-  (Ġptal: Erzincan İdare Mahkemesinin 2018/354 sayılı kararı) 

Sıralamanın tespiti 

Madde 7- (Ġptal: Erzincan İdare Mahkemesinin 2018/354 sayılı kararı) 

 

BaĢvuru değerlendirme süresi 

Madde 8- Üniversite personelinin, naklen tayin taleplerine ilişkin olarak gitmek istediği kurumdan 

gönderilen muvafakat isteme yazılan Ağustos ayının sonunda değerlendirilerek muvafakat 

verilecek adaylar ilan edilir. 

Gerçek dıĢı beyan 

Madde 9- Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanma talebinde bulunanların 

mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilerek 

haklannda genel hükümler uyarınca soruşturma yapılır. 

Yürürlük 

Madde 10- Bu usul ve esasların hükümleri 01.01.2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Ek Madde 1: (Üniversite Senatosunun 11/11/2016 tarih ve 2016-2017/04.03 sayılı kararı ile 

eklenmiĢtir.) Üst bir kadroya atanabilecek olanlar için 5. maddenin birinci paragrafında belirtilen 

süre şartı ve 7. maddede belirtilen sıralama kriterleri uygulanmaz. Bu kapsamdaki muvafakat 

taleplerine Rektörlük Makamınca karar verilir. Bu madde uyarınca naklen tayinine muvafakat 

verilen personeller, 6’ncı maddede belirtilen kontenjamn hesabında dikkate alınmazlar. 


