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Üniversitemizin yeııi kurulmasl büyüyüp gelişmesi persoı-ıel ihtiyacını aıtırmaktadır. Buıra
mukabil gerek açlktan persoııel alım izniniıı yeteri kadar verilmemesi, gerekse nakil yoluyla gelecek
personel talebi olmaması, birimlerimizde idari personel açığının oluşmasına ııedeır olmaktadır. Bı"ı

durum kuruırrjıııuzdarı ayrılan her persoırel nedeıriyle, idari alanda verimin düşııesine ve lrizmetin
aksamasına yol açmaktadır.

Bunuııla birlikte önceki yıllarda kurıımumuzda görev yapan idari personele, aile feı1leriı-ıinı

ralıatsızlıklarlnl Ve bakıma mlılıtaç olduklarlnı sağlık kurulu raporrıyla belgelendirmeleri kaydıyla
müırferit olarak muvafakat izni verilmiştir.

Bilindiği gibi, Devlet Meınurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına iıişkin
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde "Öziir grubuıra dayanarak lnelT]urun yer değiştirııe isteğiııde
buluııabilııesi içiıı; kendisİnİn veva kanunen bakmakla vükiimlü olduğu kimselerden biriniı!
bulunduğu verde kulmusının sağlık durumunu telıIikeve kovacağı, Devlet Memurlarının Tedavi
Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tum teşekküIlii Devlet Hustunesinden alınucul1
suğlık kurulu ranoru İle belgelenclirİImesi gerekir...'' ifadesi yer alınaktadır.

Ancak son zamanlarda birimleriınizde görev yapaıı bazı idari persoııelin, anne Veya babasıııa
sağlık kurulu raporu aldırdıkları ve sağlık kurlılu raporlarını gerekçe göstererek tayin talebinde
bulunmak için dilekçe ekiı-ıde birimlere verdiği, birimleriıı de söz konusu belgeleri değerlendirilmek
üzere Rektörlüğüınüze suııduğu görülmektedir.

Rektorlıığıimüzce tayin talepleriyle ilgili olarak gelen sağlık kurulu raporlarının iı-ıcelenmes;i

neticesinde söz konusı-ı yönetmeliğin ilgili maddesine uygun oImadıkları tespit edi1ııiştir.

Bıı itibarla, birimleriınizde görev yapan personelin sağlık ııedenlerindeıı dolayı nakil talebinde
bulunmak amacıyla Rektörliiğiimüze sunmuş olduğu Sağ|ık Kurı-ılı-ı Raporları. ilgili yönetmeliğe
uyglın oldiığu takdirde muvafakat izni verilebilecektir. Bunun dışındakilere ise itibar edilmeyecek olup
bu tür koııularla ilgili olarak biriınleriınizce de gereksizyazışmalar yapllmayacaktır.

Konunun tüıı idari persoııele duyıırularak imza karşılığı tebliğ edilmesi ve tebliğ listesiııin bir
nüslıasınıı-l Rektorlıigiimiize gönderilmesi hususl-ında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör,4
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Üniversitemizin yeni kurulınası büyiiyiip gelişmesi personel ihtiyacıııı artırmaktadır. Buna
ııukabil gerek açıktan persorıel a|lm izniı-ıin yeteri kadar verilmemesi, gerekse nakil yoluyla gelecek
personel talebi olmaması, birimlerimizde idari personel açığılrııı oluşmasıııa neden olmaktadır. Bu
duruıı kuruırliıııuzdaıı ayrılaı'ı her personel nedeniyle, idari alanda verimin düşmesine ve hizmetin
aksaınasıııa yol açmaktad ır.

Bunuı-ıIa birlikte önceki yıllarda kurumumuzda
rahatsızlıklarlnl Ve bakıma mlıhtaç olduklarını sağlık
münferit olarak muvafakat izııi verilmiştir.

Bi1indiği gibi, Devlet Meınurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ilişkiıl
Yöııetmeliğin 13 üncii maddesinde "Öziir grubuna dayanarak memurun yer değiştirıne isteğinde
buluııabilmesi için; kendisinin vevu kanunen bakmuklu yükümlü olduğu kİmselerden biriniı?
bulunduğu verde kalmasının sağIık durumunu tehlikeve kovacuğı' Devlet Memurlannın Tedali
Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre tam teşekküllü Devlet Hastanesİnden ulınaca&
sağIık kuruIu raporu ile belgelendirilmesi gerekir...'' ifadesi yer almaktadır.

Ancak son zamanlarda birimlerimizde görev yapaıı bazı idari persoırelin, anne Veya babasıııa
sağlık kurı.ılu raporu aldırdıkları ve sağlık kurı-ılu raporlarını gerekçe göstererek tayin talebinde
bulunmak için dilekçe ekinde biriınlere verdiği, birimleriır de söz konusu belgeleri değerlendirilmek
üzere Rektörlüğiimüze sunduğu görülmektedir.

Rektörlıığümiizce tayin talepleriyle ilgili olarak geleıı sağlık kurulu raporlarının incelenınes;i
ı'ıeticesiııde söz koı-ıusu yönetıneliğin ilgili maddesine uygun olmadıkları tespit edilmiştir.

Bu itibarla, biriınlerimizde görev yapan personelin sağlık nedenlerindeıı dolayı nakil talebinde
bulı-ınırrak amacıyla Rektörlüğümüze sunınuş olduğu Sağlık Krırrılı-ı Raporları, ilgili yönetmeliğe
uygull olduğu takdirde ınuvafakat izni verilebilecektir. Bunun dışıırdakilere ise itibar edilmeyecek olup
bu tür konularla ilgili olarak birimlerimizce de gereksizyazışınalar yapllınayacaktır.

Konı'ını-ın tiim idari personele dı'ıyurularak iınza karşılığı tebIiğ edilmesi ve tebliğ listesiııiıı bir
niishasıırın Rektörlüğüınüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiıı.

görev yapan idari personele, aile feıtlerinın
kurulu raporuyla belgeleı-ıdirmeleri kaydıyla

Prof. Dr. Ramazan KAPLAN
Rektör,4
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