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DAĞmIM yERLERiNE
2547 sayılı Kanrırun 35 inci maddesinin |9lI1ıl20I4 tarihli ve 6569 saylı KanııIa değşik üçüncü
filaasrnda "Yurt içi veya yurt dışında yeüştirilen öğetim elemanları, genel hiikiirrılere göre bağı
oldukları yüt<seköğetim kı:rıunlarında mecburi hizrnetlerini yerine getirmek zorundadırlar. (Ek cümle:
|911112014-6569126 ırıd.) Bu mecburi himıet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka
ytılseköğetim laırumlarrnda ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükiirrılülügü yerine
geürmeyenlere, yiikseköğetimkıırumlarında görev verilmez." hiiknü bıılunmaktadr.
Bu hiiktim doğultusıııda, Yürütrıe Kwulrırıun |8l02l20l5 tarihli toplantısında Krırulumuzca yapılacak
mecburi hizrıet devirlerinde aşağda belirtilen esaslar çerçevesinde işlemyapılmasrna karar verilmiştir.
Mecbwi hizrnet dewinin yapılabilmesi içirü, ön koşul olarak söz konusu dewin yapılmasırın istendiği
kurum veya kwuluşa, mevzuatrna uygun olarak atanıınya hak kazarılması gerelonekledir.
Bukapsamda,

a. Eş durumu mazereti nedeniyle mecbrıri hizrnet devri tekliflerinde, mecbwi hizrrıet ytikiirrılüsiınün aile
ctizdanr veya vukuatlı nüfiıs kayıt örneğyle evli olduğunu belgelendirdiği eşiniq

l.

,

8l6lt984 tarihli ve217 sayılı Devlet Personel Başkanlığ Kwuluş ve Görevleri Haldonda Karuıı
Hiilarıiinde Kararname kapsarrnna giren bir kurum veya laıruluşta, llll0l1983 tarihli ve 2914 sayı1ıı
Yülıseköğetim Personel Kanuıırırıa tabi öğetim elemanr kadrolarında veya 7417l|965 tarihli ve 657
saylı Devlet Memurları Kanununrıı 4 iincü maddesinin (B) ve (C) fikraları ile geçici pozisyonlar
hariç olmak üzere memw kadrosunda veya diğer personel kanunlarrna tabi olarak çalıştığnın
belgelendirilmesi;

1. Kamu personelleri arasrnda yer almarnası halinde, o ilde kesirıtisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi
ödemek swetiyle kendi adına veya bir"hizrrıet akdi ile işverene bağlı olarak çalışrrış ve halen
çalışıyor olduğunun belgelendirilmesi(Son 3 ylda işe giriş-çıloş tarihleri arasrnda toplamda enfad,a
30 gün sosyal güvenlik priminin ödenmesinde kesinti buluffnası halinde de kesinüsiz sosyal
güvenlik primi ödenmiş gibi işlem yapılır.)
halinde eşinin göıevli olduğu ildeki yukarıda belirtilen atanmaya hak kazandığ kamu kurum ve kurüuşrııa
mecburi hizrnet devri yapılabilir. Eşinin bulunduğu ilde, mecbrıri hizrnet yiki.ırrılüsiınün dwumıııa uygun
kadronun bulııırnaması halinde veya mecbrni hizmet yiikiiırılüsüne itıtiyaç duyulmaması halinde o ilin
sınır komşusu illerdenbirindeki kamulaırumve kuruluşuna mecburi hiznet dewi yapılabilir.

b. Sağık dwumu maznretı nedeniyle mecbwi hiznet devri tekliflerinde, mecburi hizrnet yiikdrrılüsiıniın,
kendisini4 eşinin, kanunen baknakla yükırılü olduğunu belgelendirdis anne' baba Veya
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ya dayargıkararı ile vasi tayin edildiğ kardeşinin ortaya çıkan hastahğnrn o
ilde tedavisinin mıımktın olmadığnı il sağık müdiirlüğü yaasıyla belgelendirilmesi veya kişinin
görev yerinin değşmemesi halinde bu kişilerin hayatınrn tetılikeye gireceğnin sağık hırulu
iaporuyla belgelendirilmesi halinde, yukarıda belirtilen aİanımya |nk kazandığ kamu kı]rurn Ve
k;1.rırşrr* bıı|ııııduğu ilde tedavinin yapılabileceğ bir sağık kururrünun bulıııduğu veya kişinin
sağlığnın olumsuz etkiı"n-.y"ceğininbelgelendirilmesi halinde mecburi hiznet delıri yapılabilir.
çocı.ıklarrndan birinin

c.

Eş

dwumu

ve sağlık

maznret|eri bıılunrnayanlardarı, Cıırrıhwbaşkanlığ

ve Bakanlar Kwıılu

tarafindan ataınnqar-1|e müşterek kararnameyl e atanaııllar haldnnda görevleri stiresince imzaladıkları
taahlıüffıame ve kefalet senedi uyarrnca işlem yapılmaz. Ancak bu kişiler görevleri sonunda mecburi

himıet yirkürnlülüğiiniın bulundufu yiıkseköğetim kwumıııa dönüp, bu yiiktirrılüliiklerini yerine
getirmek zorundadırl ar.

Mecbwi hirnet devri teklifleriniq yukarıda belirtilen esaslara uygun olması halinde işleme alınacağ, söz
konusu esaslara uygun olrnayan tekliflere Başkanlığnızca işlemyapı|ımyacağ' hususrmda bilgilerinizi ve
gereğni rica ederim

ğ e-imzalıdır

Süleyman Necati AKÇEŞME
Başkan a.
Genel Selaeter

Dağtım:
Ttim Devlet Ünivers iteleri
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