SIKÇA SORULAN SORULAR
ADAYLIK DURUMU VE HİZMET İÇİ EĞİTİM
1.Aday Memurluk süresi ne kadardır?
Kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananlar için adaylık süresi, atandıkları tarihten
başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Üniversitemizde bir yılını tamamlayan ve
adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerini başarı ile tamamlayan aday
memurlar asil memur olarak atanmaktadır. (657 sayılı Kanun md.54)
2.Aday Memurluk süresi içerisinde başka bir kuruma geçebilir miyim?
Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz
ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz. (657 sayılı Kanun md. 54 )
3.Aday Memurken KPSS sınavına girdim ve farklı bir kuruma yerleştirildim. Bu durumda
naklen atanmam mümkün müdür?
Bu durumda personelin naklen atanması mümkündür.
4.Aday memurlara yönelik eğitimlerin süresi ne kadardır?
Temel eğitim süresi on günden az iki aydan çok olamaz. Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3
aydan çok olamaz.
Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır. (Aday Memurların
Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 4 b-c-d)
5.Eğitimin sonunda bir sınav yapılıyor mu?
Eğitimin sonunda sınav yapılmaktadır. Sınav Üniversitemizce çoktan seçmeli yapılmakta
olup; değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. 60 ve daha yukarı alanlar başarılı sayılır.
(Aday Memurların Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 12)
6.Sınavda başarısız olanların durumu ne olur?
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız
olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları,
göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı
ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Çalışma Genel Müdürlüğüne
bildirilir.(657 sayılı Kanun md. 56 )
7.Sınava katılmama halinde nasıl uygulama yapılır?
Sağlık sebepleri dışında sınava katılmayanlar başarısız sayılır. Sağlık sebebiyle sınava
katılmayanların sınavları adaylık süresi içinde uygun bir zamanda yapılır. (Aday Memurların
Yetiştirilmesine ilişkin Genel Yönetmelik md. 15)
8.Aday Memurluk süresi içerisinde disiplin cezası alırsam ne olur?
Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız
olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları,
göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı
ile ilişkileri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Çalışma Genel Müdürlüğüne
bildirilir. (657 sayılı Kanun md.56)

1

ATAMALAR
1. Üniversitenize yeni atandım, göreve ne zaman başlamam gerekir?
Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş
günü, başka yerdeki göreve atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren
15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde işe başlamak
zorundadırlar. (657 sayılı Kanun md. 62)
2.Üniversitenize akademik personel olarak atandım, benden istenilen belgeler nelerdir?
Üniversitemize Atanacak Akademik Personelden İstenen Belgeler ‘in (PDB Formlar)
eksiksiz olarak doldurularak başvuru yapılan birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına
iletilmesi halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
3.Memurken istifa eden personel tekrar memuriyete dönebilir mi?
İstifa ederek veya etmiş sayılarak Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık
dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın memurluğa atanabilecekleri 657 Sayılı Kanunun 92. ve 97
nci maddelerinde hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişiler durumlarına göre 97 nci maddenin a
bendine göre 6 ay; b bendine göre 1 yıl; c bendine göre 3 yıl geçmeden Devlet memurluğuna
alınamazlar. (657 Sayılı Kanun md. 97 )
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleri ile çekilenlerden veya 657
sayılı Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler,
ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları
tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya diğer bir sınıfta
eşit derecedeki kadrolara atanabilir.(657 sayılı Kanun md.92)
4. Dr. Öğr. Üyesi kadrosundayım, derece terfiim olmasına rağmen görev aylığım 5.
derecenin 1.kademesinde beklemektedir. Neden kademe ilerlemesi alamadım?
a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci
derecenin,
b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü
derecenin,
c) Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci
derecenin,
İlk kademe aylığını alırlar. Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre üst dereceye
atananlar, bu dereceleri kazanılmış hak olarak aldıktan sonra geçirecekleri her yıl için bir kademe
ilerlemesinden yararlanırlar. (2914 sayılı Kanun md.3)

2

GÖREVLENDİRMELER
1.Yurtiçinde ve yurtdışında "Kısa Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?
Öğretim elemanlarının bilimsel toplantılara katılmak, inceleme, araştırma ve uygulama
yapmak üzere süresi üç ay kadar (üç ay dahil) olan görevlendirmelerdir. İnceleme, araştırma ve
uygulama için görevlendirmelerde konu ile ilgili bir ön raporun Fakülte Yönetim Kurulunca
kabulü şartı aranır. Kongrelere bilimsel tebliğ ile katılmak esastır.(Yurtiçinde ve Dışında
Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik md.2 a fıkrası)
2.Yurtiçinde ve yurtdışında "Uzun Süreli Görevlendirme" nedir ve süresi ne kadardır?
Öğretim elemanları için inceleme, araştırma ve uygulama yapmak üzere üç aydan fazla bir süre
ile ilgili yönetim kurullarınca onaylanacak bir çalışma programına göre yapılan
görevlendirmelerdir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik md.2 b fıkrası)
3.Öğretim elemanlarının yurtiçindeki ve yurtdışındaki görevlendirilmeleri nasıl olur?
Öğretim elemanlarının kurumlarından yolluk almaksızın yurtiçinde ve dışında kongre,
konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılarla, bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara
katılmalarına, araştırma ve inceleme gezileri yapmalarına, araştırma ve incelemenin gerektirdiği
yerde bulunmalarına, bir haftaya kadar dekan, enstitü ve yüksekokul müdürleri, onbeş güne kadar
rektörler izin verebilirler. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya
araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden
veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icab eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı
ve rektörün onayı gereklidir. Bu şekilde onbeş günü aşan veya yolluk verilmesini gerektiren veya
araştırma ve incelemenin gerektirdiği masrafların üniversite ile buna bağlı birimlerin bütçesinden
veya döner sermaye gelirlerinden ödenmesi icap eden durumlarda, ilgili yönetim kurulunun kararı,
ödemeyi yapan birimin yazısı (görevlendirilecek öğretim elemanı ÖYP'li ise ÖYP biriminin
yazısı) ve rektörün onayı gereklidir. (Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak
Esaslara İlişkin Yönetmelik md.3)
4.Öğretim üyesiyim, yurtdışında uzun süreli görevlendirilebilmem için ne kadar süre
hizmetimin olması gerekir?
Devlet yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi kadrosunda fiilen altı yıl çalışan öğretim
üyelerine yurt içinde veya yurt dışında ar-ge niteliğinde çalışmak üzere, ilgili yönetim kurulunun
görüşü ve hizmetin aksamaması için gerekli tedbirlerin alınmış olması kaydıyla üniversite yönetim
kurulu kararı ile öğretim üyesinin hazırladığı çalışma programı değerlendirilerek bir yıl süreyle
ücretli izin verilebilir. İkinci defa ücretli izin kullanılabilmesi için öğretim üyesinin, birinci iznin
sona erdiği tarihten itibaren asgari altı yıl süreyle bir devlet yükseköğretim kurumunda görev
yapması gerekir.
-Süreli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar yurtdışında ancak kısa süreli
görevlendirilebilirler. Sürekli olarak tayin edilen öğretim görevlileri ve okutmanlar öğretim üyeleri
gibi görevlendirilirler.
-Araştırma görevlileri üniversitede en az bir yıl görev yapmış olmak şartıyla yurt dışında bir
yıla kadar görevlendirilebilir.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara
İlişkin Yönetmelik md.5)
5.Yurtdışı görevlendirilmem sona erdi ne yapmalıyım?
Yurtdışında görevlendirilenler; kendilerine verilen onaylanmış çalışma programına göre
düzenleyecekleri ayrıntılı faaliyet raporunu yurda dönmelerinden sonra bir aylık süre içinde
bilimsel bir toplantıda sunmak üzere bağlı bulundukları rektörlüklere vermekle
yükümlüdürler.(Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
md.7)
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6. Görevlendirme teklifleri rektörlüğe gönderilirken yapılması gereken işlemler nelerdir?
2547 sayılı Kanunun 39. maddesine göre yapılan kısa süreli görevlendirmelerde öğretim
elemanları görevlendirme teklif yazılarını, yurtiçi görevlendirmelerde görevlendirme tarihinden
en az on beş gün önce, yurtdışı görevlendirmelerde ise en az bir ay önce
dekanlık/yüksekokul/enstitü makamına 2547 Sk. 39.Madde Görevlendirme Formu ile birlikte
iletmeleri gerekmektedir. Rektörlük Onayı gerektiren görevlendirme isteği, ilgili Yönetim
Kurulunda görüşüldükten sonra yukarıda belirtilen sürelerde ilgili birim aracılığıyla Personel
Daire Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.
7.Çift vatandaşlığa sahibim, biri T.C yabancı uyruklu olarak çalıştırılabilir miyim?
“Birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk
vatandaşı olmaları halinde Türk hukuku uygulanır” (5718 sayılı Kanun md.4-b) hükmü
bulunduğundan, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlardan aynı zamanda Türk Vatandaşı
olanların, yabancı uyruklu statüde çalıştırılamaz.
8.Başka bir kurumda geçici olarak görevlendirilmek istiyorum ne yapmam gerek?
Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni
ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı kanunun Ek 8’inci maddesinde belirtilen
şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilirler. (657 sayılı Kanun Ek md. 8 a-b-c-d-e-f)
13.Yazışmalar Öğretim Elemanının Görev Unvanı mı, Kadro Unvanı mı esas alınarak
yazılmalıdır?
Görev Unvanı esas alınarak yazılmalıdır. Ayrıca; 2547 S.K. Unvanların korunması;
“Madde 29 – Öğretim üyeleri, bu kanunda yazılı hükümler dışında kazanmış oldukları akademik
unvanlardan yoksun bırakılamazlar. Başka bir işe geçmek, emekli olmak veya çekilmek ya da işten
çekilmiş sayılmak yoluyla öğretim görevinden ayrılanlar, akademik unvanlarını taşıyabilirler.
Ancak profesörlük, doçentlik veya yardımcı doçentlik unvanlarını kazananlar her unvan dönemi
içinde yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev yapmadıkları takdirde yükseköğretim
kurumları dışındaki çalışmalarında bu unvanı kullanamazlar.”
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MAAŞ
1.Üniversitenize yeni atandım, maaşımı alabilmem için hangi belgeleri nereye vermem
gerekir?
“ Aile Durumu Bildirimi Formu ” ve “Aile Yardımı Bildirimi Formu” ile birlikte
Üniversitemizin maaş ödemesi ile ilgili sözleşme yaptığı bankadan ( T.C Ziraat Bankası Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi Şubelerinden) hesap açtırarak, hesap bilgilerini Personel Daire
Başkanlığına bildirilmeniz gerekmektedir.
2.Üniversitenize yeni atandım, ilk maaşımı ne zaman alırım?
Göreve başlama tarihini takip eden aybaşında (ayın 15’inde) memurun tam maaşı ile
birlikte gün hesabı alacakları ödenir. (657 sayılı Kanun md.165)
3.Doçent unvanı aldım, neden maaşımda bir değişiklik olmadı?
Doçent unvanı aldığınız tarihten itibaren ek ders ücretiniz değişmektedir. Ancak kadroya
atamanız gerçekleşmediğinden maaşınızda bir değişiklik olmamaktadır. (2914 sayılı Kanun md.3)
4. Profesör kadrosuna atandım. Makam tazminatım ne zaman 6000 olur?
Kadroya atandığınız tarihten itibaren 3 yılı doldurmanız halinde 6000 makam tazminatı
almaya hak kazanırsınız.(657 sayılı Kanun em. 26- 2914 sayılı Kanunun Ek md.2)
5.Doçent kadrosuna atandım. Makam tazminatı almaya ne zaman hak kazanırım?
Kazanılmış hak aylığınız 1.derece olmak şartıyla 2000 makam tazminat almaya hak
kazanırsınız. (657 sayılı Kanun Ek md. 26- 2914 sayılı Kanun Ek md.2)
6.Profesör kadrosuna atandım Ek göstergemin 6400 olması için hangi koşulları sağlamam
gerekmektedir?
Profesörlerden rektör, rektör yardımcısı, dekan, dekan yardımcısı, yüksekokul müdürü
olanlar ile profesörlük kadrosunda 4 yılını tamamlayanlar hak kazanabilir. (2914 sayılı Kanun
md.5)
7.Yabancı dil sınavından 70 aldım Yabancı Dil Tazminatına hak kazanır mıyım?
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi hükmünce
Yabancı Dil Tazminatı Ödenmektedir.(375 sayılı KHK md.2) Yabancı Dil Puanına göre
Üniversitemiz tarafından yapılan ödemelere ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.
YABANCI DİL TAZMİNATI GÖSTERGELERİ
(Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı)
(A) DÜZEYİ
(B) DÜZEYİ

(C) DÜZEYİ

900

600

300

750

500

250

96 - 100 PUAN

90 - 95 PUAN

1-Yabancı Dil Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Personele
Bildiği Her Bir Dil İçin

1200

2- Diğer Personele Bildiği Her Bir Dil İçin

750
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8.Yabancı Dil Tazminatından yararlanabilmem için ne yapmam gerekir?
YDS sonuç belgenizi dilekçeniz ekinde biriminiz aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına
bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
9.Bekâr olarak göreve başlayan bir personelin evlenmesi veya evli olan personelin çocuğu
olması (yeni doğum) halinde Aile Yardımı alabilmesi için ne yapması gerekir?
“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da
çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.” (657 sayılı Kanun md.204)
- Evlenen personel evlenme cüzdanı, kendi ve eşinin nüfus cüzdanının fotokopisini
eklediği dilekçesi, Aile yardımı ödeneğinden faydalanabilmesi için “ Aile Durumu Bildirimi
Formu ” ile birlikte Personel Daire Başkanlığına başvurması halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
10.Boşanmam durumunda Maaş ile ilgili yapmam gereken işlemler nelerdir?
“Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü,
çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206’ ncı maddedeki hallerin
vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder.” (657 sayılı Kanun md.205)
E-Devlet Kamu Personeli Aile Bilgi Sisteminden formlar doldurularak ilgili maaş
mutemedine gönderilir. Maaş mutemedinin Onayından sonra Dilekçeniz ve ekinde yer alan
Mahkeme Kararı Personel Daire Başkanlığına bildirilir, gerekli işlemler tamamlanır.
11.Kıdem yılım 30 olmasına rağmen terfi belgesinde neden 25 yıl gözüküyor?
Kıdem göstergesi her hizmet yılı için 20 olarak belirlenmiştir. 25 ve daha fazla hizmet yılını
dolduranlar için gösterge rakamı 500 olarak hesaplanır. Kıdem aylığı 25 yıla kadar verilmektedir.
(27.6.1989 tarihli - 375 sayılı KHK’ nin değişik md. 1)
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İNTİBAK
1.Hazırlık sınıfı okudum, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun için hangi
belgelerle, nereye başvurmam gerekir?
Bu kapsamda sadece ilköğretim ve lise öğrenimindeki hazırlık sınıfı değerlendirilir. Üniversite
öğrenimindeki hazırlık sınıfı bu değerlendirme kapsamına alınmaz. Hazırlık sınıfı değerlendirmesi
sonucu memura bir kademe ilerlemesi verilir. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına,
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.
Hazırlık sınıfı okuduğunuza dair onaylı bir belge ile durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel
Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md. 36/A
bendi 6-b fıkrası)
2.Yüksek lisans/Doktoramı tamamladım, bu durumda kademe ilerlemesi yapılır mı? Bunun
için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekir?
Memura yüksek lisans değerlendirmesinde bir kademe, mesleğiyle ile aynı konuda yapılan doktora
değerlendirmesinde iki kademe ilerlemesi verilir. Durumunuzu Biriminiz aracılığı ile Personel
Daire Başkanlığına belgelemeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. (657 sayılı Kanun md.
36/A-9)
3.İşe başlama tarihimiz aynı olmasına rağmen; neden arkadaşımın derece/kademesi benden
daha ileride veya geride görünüyor?
Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademeleri memurların işe
başlayış tarihi aynı olmasına rağmen derece/kademe durumunda farklılık gösterebilir. (657 sayılı
Kanun md. 36/A)
4.Öğrenim durumumda değişiklik oldu, Birimim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına
bildirmeme rağmen derece- kadememde herhangi bir değişiklik olmadı neden?
Bu durum intibak işlemleri kapsamında değerlendirilmektedir. 657 sayılı Kanuna
göre “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (657 sayılı Kanun m. 87 kurumlarda
çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal
süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi
aşamayacağından” (657 sayılı Kanun md. 36/A-12) siz emsalinizin ulaştığı derece ve kademeyi
aştığınız için durumunuzda herhangi bir değişiklik olmamıştır.
5.SSK - BAĞKUR Hizmet birleştirmesi yapmak için gereken işlemler nelerdir?
SSK ve BAĞ-KUR’a tabi hizmetlerin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesini isteyen
personel, en son çalıştığı ili ve sigorta numarasını dilekçesinde belirterek ve hâlihazırda çalıştığı
birime verecektir. Birimin üst yazıyla birlikte istenen belgeleri: Dilekçe, Hizmet Birleştirme
Formu (PDB Formlar) Nüfus cüzdanı fotokopisi, Halen çalışmakta olduğu kadrosu ile sigortalı
olarak çalıştığı unvanı aynı olanlar (Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen veya Sağlık Personeli
gibi) sigortalı olarak çalıştığı işyerlerinden çalışma tarihlerini ve unvanını belirten çalışma
belgesini ilgili birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına iletmesi halinde durum
değerlendirmesi yapılır. (657 sayılı Kanun md. 36/C)
6.Aylıksız izinden döndüm, terfi tarihim neden değişti?
Aylıksız izinde geçirdiğiniz süreler (askerlik hizmeti ve doğum sonrası kullanılan aylıksız izinler
"6663 Sayılı Kanun 10.02.2016 tarihli Resmi Gazeteye istinaden" hariç) memuriyet hizmetinden
sayılmadığı için terfi tarihiniz çalışmadığınız süre kadar geri çekilmektedir. (657 sayılı Kanun md.
83-84)
7.Askerlikte geçen süre Memuriyet hizmetime sayılıyor mu?
Askerlikte geçirdiğiniz süre, memuriyet hizmet sürenize eklenir. (657 sayılı Kanun md.83-8
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EMEKLİLİK
1. Hangi sigortalılık türünden emekli olabileceğimin hesabı nasıl yapılır? Son 3,5 yılda farklı
sigorta kollarına tabi süreler eşit ise hangi sigorta kolundan emekli olunur?
5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde bulunanlardan, farklı sosyal güvenlik
kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık
bağlanmasına esas alınacak kanun, bu Kanunla mülga 2829 sayılı Kanun hükümleridir. Yaşlılık
aylıklarında son yedi yıllık fiili hizmet süresi içinde en fazla hizmetin geçtiği sigortalılık hali,
hizmetlerin eşit olması halinde ise son sigortalılık hali esas alınır.
2. Kısmi askerlik borçlanması yapabilir miyim?
01.10.2008 tarihinden itibaren kısmi askerlik borçlanması hakkı verilmiştir.
3. Eşim, 1 yıl 2 ay hizmeti varken vefat eden bir devlet memuruydu. Başka hizmeti yok,
Askerlikte geçen 20 ay süresini borçlanarak yeni Yasaya (5510 sayılı Kanun) göre tarafıma
aylık bağlanması mümkün mü?
Aylık bağlanabilmesi için; hizmet ve borçlanılacak süre toplamının en az 5 yıl olması
gerekmektedir. Borçlanacağınız süre ile de eşinizin hizmeti 5 yılı doldurmayacağından tarafınıza
aylık bağlanması mümkün değildir.
4. Devlet Memuruyum. 4/c (Emekli Sandığı) hizmeti ile iç içe geçen 4/a (SSK) hizmetinden
hangisi geçerlidir?
4/c’ye (Emekli Sandığı) tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a (SSK) hizmetlerinizin iptal
edilmesi gerekmektedir.
5. Devlet memuru olarak 25 hizmet yılımı doldurdum. Emeklilik için gerekli olan yaşı
beklemeden, emekli ikramiyemi alabilir miyim?
Devlet memurlarına, emekli aylığı bağlanmadığı sürece ikramiye ödemesi
yapılmamaktadır.
6- Devlet Memuru olarak çalışmaktayım. Emekli Sandığı emeklisi iken ölen eşimin
aylığından yararlanabilir miyim?
Emekli Sandığı emeklisi iken vefat eden eşinizden size % 50 oranında aylık bağlanır.
7- Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye
ödenecek mi?
İsteğe bağlı iştirakçi olarak geçen sürelere ikramiye ödenmeyecektir.
8- Devlet Memuru bir bayanım. Doğum borçlanması yaptığım sürelere emekli ikramiyesi
alabilir miyim?
Doğum borçlanması yaptığınız hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmektedir.
9- Devlet Memuru olarak çalışıyorum. Borçlandığım askerlik sürelerime emekli ikramiyesi
alabilir miyim?
Borçlanılan askerlik sürelerine emekli ikramiyesi ödenmektedir.
10- Emekli Sandığına tabi 15 yıl hizmetim varken istifa ederek görevden ayrıldım. Açıktan
emekli olabilir miyim?
15 yıl hizmetinize karşılık 61 yaşınızı doldurmanız şartı ile müracaatınız halinde emekli
olabilirsiniz.
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11- Emekli Sandığına tabi olarak hizmetlerimi doldurdum. Fakat yaşımı doldurmadan istifa
ederek görevden ayrıldım. Emekli olmak için ne yapmam gerekir?
Kişinin emeklilik için öngörülen yaşını doldurduğu tarihte emekli aylığı bağlanması talebi
ile yazılı olarak Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmesi gerekmektedir.
12- Emekli Sandığına tabi 25 yıl hizmetim varken istifa ettim. Yaşım dolana kadar hangi
haklardan faydalanabilirim?
Kanunda öngörülen yaşını doldurduğu tarihte yazılı olarak müracaat etmesi halinde emekli
aylığınız bağlanacaktır. Bu zaman zarfında genel sağlık sigortasına prim ödeyerek sağlık
haklarından faydalanabilirsiniz
13- Emekli Sandığı maaşımı yurt dışındaki bir bankadan alabilir miyim?
Aylıklarınız; Kurumumuza yazılı olarak başvurmanız halinde, transfer masrafları
tarafınızdan karşılanmak suretiyle, dilekçenizde belirtilen banka şubesindeki hesap numaranıza,
TC Ziraat Bankası aracılığıyla döviz olarak transfer edilmektedir.
Dilekçede, aylıkların transfer edileceği banka şubesinin adı, adresi, banka hesap numarası ile
IBAN numarası, varsa SWIFT/BIC kodu ve ikamet adresinizin de belirtilmesi gerekmektedir.
14- Emekli Sandığı Emeklisiyim, vergi iadesi tutarlarını hangi dönemlerde alıyorum?
01.01.2006 tarihinden itibaren; vergi iade tutarları, ek ödeme adı altında aylıklarınızla
birlikte ödenmektedir.
15-Emeklilik için prim şartını doldurmuş olup yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin
sağlık hizmetlerinden faydalanmaları için ne yapmalıdırlar?
Emekli olabilmek için yaş şartını doldurmayı bekleyen kişilerin, öncelikle eş, anne veya
babaları, ya da çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlıktan yararlanma
hakları var ise bu kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlandırılır ancak emekli olacakları döneme
kadar genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi
olmamaları halinde Kurumumuzca resen genel sağlık sigortalısı olarak tescillerinin yapılması ve
bir ay içinde yerleşim yerlerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmaları
halinde yapılacak gelir testi işlemlerine istinaden aile içinde kişi başına düşen gelir miktarına göre
primleri devlet veya kendileri tarafından ödenmek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanmaları
söz konusudur. Yapılan test sonucu 5510 sayılı Kanunun 60/g kapsamında sigortalılığı tescil
edilen kişiler 30 gün prim borcu ödemeleri şartıyla 60 günlük prim borçları oluşana kadar sağlık
hizmetlerinden yararlandırılırlar.
16- Hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklinin ikramiye ödenmesi için ilk yapması gereken
nedir?
Hak sahiplerinin ilk olarak SGK'ya başvuru yapması gerekmektedir.
17) SGK ne zaman cevap vermekte? Cevap vermezse izlenmesi gereken yol nedir?
SGK en geç bir ay içerisinde cevap vermektedir. Cevap vermemesi de bir cevap olarak
kabul edilir. SGK 60 gün içerisinde cevap vermez ise bu Zımmi Red olarak değerlendirilir ve
61.gün dava açma süreleri başlamış olur.
18) 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emeklilerin dava açmaları için zamanaşımı süresi var mı?
Geriye dönük olarak kaç yılı emekliler talep edebilmektedir?
30 yıl üzeri hizmet süresi olan emeklilerin bu davalarında zamanaşımı süresi yok. Geriye
dönük olarak herkes talep edebilmektedir.
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19) Hizmet süresi 30 yıldan fazla olan emeklilerin mirasçılar yönünden bu davaların durumu
nedir?
Örneğin emeklinin 45 yıl hizmet süresi var. 30yıl üzerinden emekli olmuş ve vefat etmiş.
Mirasçılar kalan 15 yıla karşılık gelen emeklilik ikramiyesi için geriye dönük olarak dava
açabilirler.
20) 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emekliler geriye dönük olarak faizini de geri alabiliyor
mu?
Evet alabilmekteler. Faiz başlangıç tarihi olarak SGK'ya başvuru tarihinden itibaren yasal
faiz işletilmektedir. 30 yıl üzeri hizmet süresi olan emeklilerin paralarını alırken faiziyle birlikte
almaktadırlar.
21- 4/a’lıyım (SSK) daha önce Emekli Sandığı hizmetlerim var. Bu hizmetlerime ikramiye
alabilir miyim?
26.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6270 sayılı kanuna göre emekli ikramiyesi
ödenebilmesi için 8.9.1999 tarihinden sonra istifaen görevinden ayrılmış olması,
İstifaen görevinden ayrıldığı tarih itibariyle 15 yıl sigortalılık süresi olması,
En az 3600 gün prim ödenmiş olması şartı aranmaktadır.
22- Kamu sektöründe hizmet akdine tabi çalıştığım, Emekli Sandığı iştirakçisi olmadığım
dönemler için Emekli Sandığı tarafından ikramiye ödenir mi?
Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik
ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih itibariyle kıdem
tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik
ikramiyesi ödenebilmektedir.
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PASAPORT
1.Kimler hususi damgalı(Yeşil) Pasaport alabilirler?
5682 Sayılı Pasaport kanununun 14. Maddesinde yer alan kişilere (birinci, ikinci ve üçüncü
derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile
ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan
Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine) 5 yıl süreli olarak İl emniyet müdürlükleri
tarafından verilir. Harca tabi olmayıp yeni pasaportlarda sadece cüzdan bedeli alınır. (5682 sayılı
Kanun md.14)
2.Hususi damgalı pasaport (Yeşil Pasaport) alabilmek için istenilen belgeler nelerdir?
Emekliler/Ayrılanlar için:
Üniversitemizden emeklilik veya müstafi, çekilme ve İstifa gibi sebeplerden dolayı
ayrılmış olan kişiler Başkanlığımıza bir dilekçe ile müracaat ederler, Başkanlığımızdan alacağı
Emekli veya ayrıldığı (Müstafi, Çekilme, İstifa) tarihteki kadro derecesini gösteren belge ile İl
Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar.
Çalışanlar için:
a) Pasaport Talep dilekçesi(PDB Formlar)
b) Pasaport Formu (Hususi) (PDB Formlar)
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yukarıdaki belgeleri(çalışanlar/birinci derece yakınları) Personel Daire Başkanlığına
teslim eder, Üniversitemiz tarafından doldurulup onaylanmış ve mühürlenmiş olan form, Nüfus
Cüzdanı ve 2 adet (Biyometrik özelliklere sahip) fotoğraf, Varsa mevcut pasaportları ile İl Nüfus
Müdürlüğüne müracaat ederek işlemi tamamlarlar. Ayrıntılı bilgiye nvi.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
3.Hizmet damgalı (Gri) pasaport alabilmek için nereye müracaat etmem gerekir?
Öncelikle yurtdışında görevlendirildiğinize dair Rektörlük Olurunun alınmış olması
gerekir. Görevlendirme işlemleri yapıldıktan sonra;
a) Pasaport Talep dilekçesi(PDB Formlar)
b) Pasaport Formu (Hizmet) (PDB Formlar)
c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Hizmet Pasaport formu üzerinde belirtilen belgeleri tedarik ederek Personel Daire
Başkanlığı’na müracaat edilir.
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İZİNLER
1.Memuriyete yeni başladım, İzin hakkım var mıdır?
657 sayılı Kanunun değişik 104 üncü maddesinin C fıkrası uyarınca birim amirinin
muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle 10 gün izin
verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle 10 gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde ikinci kez
verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. (657 sayılı Kanun Değ.md.104-c)
2. Üniversitenizde göreve başlamadan önce askerliğimi yaptım, izin hakkım var mıdır?
Askerlik dâhil kamu hizmetinizde 1 yılı doldurduğunuz anda 20 gün izin hakkınız doğar.
Ancak, izin kullandırmaya yetkili amirinizin uygun bulacağı zamanlarda izninizi kullanabilirsiniz.
(657 sayılı Kanun Değ.md.102)
3. Başka kamu kurumunda hizmetim var, Üniversitenizde izin kullanabilir miyim?
Devlet Memurlarının yıllık izin sürelerinin hesaplanmasında hangi statüde olursa olsun
kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum kuruluşlarında geçmese dahi
Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri dikkate alınır.
İzin süresi 657 sayılı Kanunun değişik 102’nci maddesi uyarınca hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar
(10 yıl dâhil) olanlar için 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için, 30 gündür. (657 sayılı Kanun
Değ.md.102)
4.Özel sektör ya da kamuda geçen SSK hizmetlerim izin kıdemimi etkiler mi?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 36/C fıkrasına göre değerlendirilen hizmetler, izin
kıdeminde de
değerlendirilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında ise hangi statüde olursa olsun geçen
hizmetlerin
tamamı izin kıdeminde değerlendirilmektedir. (18.01.2013 tarihli -Kamu Personeli Genel Tebl.
Sıra n.3)
5.İzinli iken hasta olduğumda aldığım rapor iznimi keser mi? Keserse iznimin kalan kısmını
ne zaman kullanabilirim?
Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden
itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili
hastalık izni işlemeye başlar. Buna göre;
Yıllık iznini kullanmakta iken, hastalığı nedeniyle rapor alan bir memurun hastalık izninin
bitiş tarihi, yıllık izninin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe rastlaması halinde memur hastalık
izninin bitimini müteakip görevine başlar. Geriye kalan yıllık izin ise izin vermeye yetkili
amirlerin uygun görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir. Hastalık izninin, kullanılmakta
olan yıllık iznin bitiş tarihinden önce sona ermesi halinde, ilgilinin yıllık izninin, hastalık izninin
bitiş tarihinden sonraya kalan kısmı izin vermeye yetkili amirden yeniden izin alınmaksızın izin
süresinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir.
Yıllık izinde iken, hastalık nedeniyle rapor alan bir memurun sağlık izninin bitiş tarihinin,
kullandığı yıllık iznin bitiş tarihi ile aynı tarihe rastlaması halinde memur, sağlık izninin bitimini
müteakip görevine başlar. Kullanılmayan yıllık izin ise izin vermeye yetkili amirlerin uygun
görüşü ile daha sonraki bir tarihte kullanılabilir.

12

6.Evlilik izini kaç gündür?
7 gün evlilik izni kullanabilirsiniz.(657 sayılı Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)
7. Aylıksız izin süresi emeklilik yönünden değerlendirilir mi?
01.07.2003 tarihli resmi gazetede yayınlanan 4905 sayılı kanun ile 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununun ek 72. Maddesi değiştirilmiş ve aylıksız izin kullanan memurların aylıksız
izinde geçen sürelerini borçlanabilmeleri için yeni bir düzenleme yapılmıştır. 657 sayılı kanunun
108. Maddesinde belirtilen hallerde aylıksız izin kullanan memurların emekli olacakları tarihten
en az altı ay önce başvuru yaparak, aylıksız izine tekabül eden kesenek ve karşılıklarını yatırmaları
halinde, aylıksız izin sürelerini emeklilik yönünden değerlendirebileceklerdir. (4905 sayılı kanun5434 sayılı kanun md. 72-657 sayılı kanun md.108)
8.Doğum iznim ne kadar? Doğum yaptıktan sonra aylıksız izin kullanabilir miyim?
Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on
altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık
izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık
durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu
rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum yapan memura, 657 sayılı kanunun değişik 108
inci maddenin B fıkrası uyarınca doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan
memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar aylıksız izin
verilebilir. (657 sayılı Kanunun md.108 B fıkrası)
9.Babalık izin kaç gündür?
Bebeğin doğum tarihinden itibaren 10 gün babalık izni hakkınız bulunmaktadır. (657 sayılı
Kanunun Değişik md. 104- B fıkrası)
10.Bir yakınım vefat ettiğinde izin hakkım var mıdır?
Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği
üzerine yedi gün izin verilir. (657 sayılı Kanun Değişik md. 104- B fıkrası)
11.Aylıksız izinden dönüşte yıllık izin hakkı var mıdır? Aylıksız izinde geçen süre hizmet
yılına sayılıyor mu?
Aynı takvim yılı içerisinde aylıksız izin kullanıp göreve dönüş yapan Devlet memurunun
o yıla ait iznini kullanımına mani bir düzenleme bulunmamaktadır. Örneğin: 30.01.2013 tarihinden
itibaren aylıksız izin alıp 12.03.2013 tarihinde görevine başlayan ve halen çalışan personel, 2013
yılına ait yıllık iznini kullanabilir. Aylıksız izin süreleri memuriyet hizmetinden sayılmaz. Aylıksız
izin sürelerinin emeklilik yönünden borçlanılması durumunda emeklilik kıdeminden sayılması
mümkündür.
12. Aldığım aylıksız izin süresinin bitiminden önce göreve başlayabilir miyim?
Görev yaptığınız birime, göreve başlamak istediğinizi belirten bir dilekçe ile müracaatta
bulunmanız durumunda göreve başlayabilirsiniz.
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13. Doğum sonrası aylıksız izin hakkım ne zaman başlar?
Doğum sonrası aylıksız izin hakkı doğum yapan memura isteği üzerine yirmi dört aya
kadar analık izin kullanabilir. İznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin veya
yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin
süresinin bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum
tarihidir.
Eşi doğum yapmış memura ise doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya
kadar aylıksız izin verilir.
(KAMU PERSONELİ GENEL TEBLİĞİ Seri No: 6 doğum ve sonrası ile ilgili izinlerin
kullanımı hakkında)
13. Doğum öncesi ve Doğum sonrası mazeret iznimi nasıl kullanabilirim?
13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 106 maddesi ile değişik 104'üncü maddesinde;
"A) Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on
altı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık
izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık
durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde
doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu
rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun
erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken
annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin
verilir." hükmü yer almaktadır.
14. Süt iznimi nasıl kullanabilirim?
Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden
itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin
hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.
[6111 sayılı kanun, madde 106]
Süt izninin, kadın memurun çocuğunu emzirmesi için günlük olarak kullandırılması gereken bir
izin hakkı olması sebebiyle bu iznin birleştirilerek sonraki günlerde kullandırılmasına imkan
bulunmamaktadır. [Devlet Personel Başkanlığından Kamu Personeli Genel Tebliği]
15.Ücretsiz izin dönüşü işe başlamak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?
Tüm ücretsiz izin dönüşlerinde (Askerlik, doğum, 39. md. görevlendirilmesi vb.) görev
yaptığınız birime giderek göreve başlamayı istediğiniz dilekçenizi veriniz. Bir hafta içerisinde
Personel Dairesi Başkanlığıyla irtibata geçerek Sosyal Güvenlik Kurumuna İşe Giriş Bildirgenizin
yapılıp yapılmadığını kontrol ettiriniz. Aksi taktirde yaşanacak gecikmelerden Başkanlığımız
sorumlu olmayacaktır.

14

DİĞER BİLGİLER
1.Sicil uygulamasında ne gibi değişiklikler olmuştur?
25.02.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile sicil uygulaması
kaldırılmıştır. Bu nedenle 657'nin 64 ve 37. maddesinde yer alan "sicil" yerine "son 8 yıl içerisinde
disiplin cezası almama" şartı getirilmiştir. (657 sayılı Kanun md.64-37)
2.Askeri sevk belgem geldi ne yapmalıyım?
“Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız
izinli sayılır.” (657 sayılı Kanun md. 108-G) bendi uyarınca aylıksız izinli sayılmanız için Askeri
sevk belgenizi aldığınızda gecikmeye mahal vermeden ekinde bir dilekçe ile Aylıksız İzin-İstifaNakil-Emeklilik Nedeniyle Görevden Ayrılan Personele Ait İlişik Kesme Belgesini doldurarak
görev yaptığınız birim aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli
işlemler yapılacaktır.
3.Askerliğimi bitirdim görevime geri dönmek istiyorum, ne yapmalıyım?
“Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan
askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün
içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami 30 gün içinde
ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.” (657 sayılı Kanun md.83)
* Almış olduğunuz terhis belgenizi göreve başlama isteğinizi bildiren bir dilekçe ekinde biriminiz
aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına bildirmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır.
4.Üniversitemizde askerlik tehir işlemleri için hangi birime, hangi belgelerle başvurmam
gerekiyor?
Tehir İşlemleri için;
Tehir işlemlerine ilişkin açık adres ve telefon bilgilerini içeren dilekçenizi görev yaptığınız
(Fakülte, Daire Başkanlığı, Yüksek Okul vs.) birim aracılığı ile Personel Daire Başkanlığına
iletmeniz halinde gerekli işlemler yapılacaktır. Tehir işlemleri (1111 sayılı Askerlik kanunun 35.
Md. e-f) uyarınca yapılmaktadır.
5.Disiplin Cezası almam durumunda ne zaman, hangi makama itirazda bulunabilirim?
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı
disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna
itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde
itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin
kendilerine intikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü
hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen
kaldırabilirler. Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.(657 sayılı Kanun md.
135-136)
6.Mal Bildirimi’ mi hangi durumlarda yapacağım?
- Göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte
- Görevi sona erenler ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,
- Eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir
değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve
borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Mal Bildiriminde
Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde gösterilen mahiyet ve miktardaki alın
iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik
sayılır.
- Sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek
zorundadırlar. (Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik md. 9-10-11 )
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7.Göreve
yeni
başladım
(Kimliğimi
Kaybettim/Kimlik
Bilgilerim
Değişti)
Personel kimlik kartımı nereden alabilirim? Bunun için istenilen belgeler nelerdir?
Personel Daire Başkanlığı başvurmanız gerekmektedir.
İstenen Belgeler:
· Bir adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve
Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun)
· Kart Talep Formu (PDB Formlar)
· Yabancı Uyruklu Personel (Pasaport Fotokopisi)
8.Memurluk hangi hallerde sona erer?
Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya
memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi, memurluktan çekilmesi, istek,
yaş haddi ve malullük sebeplerinden biri nedeniyle emekliye ayrılması, ölümü halinde memurluk
sona erer.(657 sayılı Kanun md.98)
9- Eşim Devlet Memuru iken vefat etti. Ölüm yardımı için nereye başvurmam gerekir?
Kurumları tarafından ödenir. Bunun için eşinizin son çalıştığı Kuruma başvurmanız
gerekmektedir.
10- Devlet memurlarının okumayan ve kendi adına genel sağlık sigortalılığı da olmayan
erkek çocuklarına anne veya babaları üzerinden kaç yaşına kadar bakmakla yükümlü
olunan kişi sıfatıyla sağlık hizmeti verilebilir?
15.01.2010 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumunca devralınan kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışanlar ile 15.10.2010 tarihinde devralınan Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan
askeri ve sivil personelin erkek çocukları durum değişikliği olmaması şartıyla okuyup
okumadıklarına bakılmaksızın 25 yaşına kadar anne veya babası üzerinden sağlık yardımlarından
yararlandırılır. Durum değişikliği olması halinde okumaları şartıyla 25 yaşına kadar sağlık
yardımlarından yararlanabileceklerdir. Durum değişikliğinden anlaşılması gereken, erkek
çocuğunun evlenmesi veya işe girmesi ile 5434 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi çalışan devlet
memurunun emekli olması veya kamu işyerinden ayrılmasıdır.
11- Devlet memurlarından aylıksız izinde olanların Genel Sağlık Sigortası karşısındaki
durumları nasıldır?
Aylıksız izin kullanan devlet memurları arasında işe giriş tarihleri bakımından bir fark
bulunmaktadır. Buna göre; 01.10.2008’den önce işe girmiş devlet memurları aylıksız izinli
sayıldıkları sürece sağlıktan faydalanabilmektedirler. Ancak 01.10.2008’den sonra işe giren devlet
memurları bir yıl süreyle kendi üzerlerinden sağlık hizmeti alabilirler. Bir yıldan fazla aylıksız izin
kullanan eşler, bir yıldan sonra bakmakla yükümlü olarak sağlık hak sahipliğinden faydalanabilir.
12- Sigortalılığın sona ermesi ile sağlık hizmetlerinden yaralanma sona erer mi?
İşten ayrılan sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sigortalılığın sona erdiği
tarihten itibaren on gün süreyle daha sağlık hizmetlerinden yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık
niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları
varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha
yani toplamda 100 gün bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden
yararlandırılırlar.
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13- Ana ve babası boşanmış çocukların sağlık hak sahipliği hangi ebeveyni üzerinden
sağlanır?
Ana ve babası boşanmış çocukların, genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme
kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanır.
Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık hizmeti sağlanabilir. Bu durum, çocuğun
sağlık hizmeti haklarından yararlandırılacağı ana ya da baba tarafından Kuruma verilecek bir
dilekçe ile belgelenir. Dolayısıyla ana babası boşanan çocukların genel sağlık sigortalılığı
kesintiye uğramamaktadır.
14-Yeni doğan çocukların aktivasyon işlemini yaptırmak için ne yapmak gerekmektedir?
Yeni doğan çocukların aktivasyon işlemleri 25 Ocak 2012 tarihinde tüm Türkiye’de
işletime açılan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi ile otomatik olarak yapılabilmektedir. Yeni
doğan çocuğun Nüfus Müdürlüğüne kaydı yapıldığı anda sağlık hak sahipliği otomatik olarak
açılmaktadır. Bu nedenle vatandaşlarımızın yeni doğan çocuklarına sağlık hak sahipliği
oluşturmaları amacıyla Kurum ünitelerimize uğramalarına, herhangi bir işlem yaptırmalarına veya
bir belge ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.
15- Ebeveynlerden ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması halinde çocuklar kimden
faydalanacaktır?
Ebeveynlerden yalnız birisinin sigortalı olması halinde çocuklar sigortalı olan ebeveyn
üzerinden herhangi bir işleme gerek kalmadan otomatik olarak sağlık hizmetlerinden
faydalandırılır. Ancak ebeveynlerin ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması halinde çocuklar
baba üzerinden faydalandırılır. Ancak; belirtmek gerekir ki, çocuğun ebeveynlerinden biri
üzerinden bakmakla yükümlü olunan kapsamında sağlık aktivasyonu yapılmış ise, Kurum
ünitelerimize müracaat ve yazılı talep halinde bu kayıt değiştirilerek diğer ebeveyni üzerinden
çocuğun hak sahipliği oluşturulabilir.
16- Bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hak sahipliklerinin oluşturulması için ne gibi bir
işlem yapılması gerekmektedir?
Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi uygulamasına geçilmesiyle birlikte eskiden olduğu
gibi sigortalı olanların işe başlama evraklarını Kurum ünitelerine getirerek sağlık aktivasyonu
açtırması uygulaması sona ermiştir.
Sigortalıların işyerlerince yapılan işe giriş, tescil ve prim bilgileri otomatik olarak
Kurumumuz kayıtlarına intikal etmekte ve 30 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısı şartının
tamamlanmasıyla birlikte sağlık hak sahiplikleri Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi tarafından
otomatik olarak başlatılmaktadır. Sigortalıların 18 yaş altı çocuk ve eş bilgileri de nüfus veri
tabanından elektronik ortamda alındığından bunların aktivasyonu da otomatik olarak
sağlanabilmektedir. Ancak, sigortalının bakmakla yükümlü olduğu 18 yaş üstü çocukları,
sigortalıların okumayan kız çocukları ile anne ve babası için Kurum ünitelerimize yazılı olarak
başvurulması gerekmektedir.
17- Kimler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaktadır?
Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler 5510 sayılı Kanunda
belirtilmiştir. Buna göre 5 inci soruda sayılanların dışında kalan, sigortalı sayılmayan veya isteğe
bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;
a)Eşi,
b)18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî
eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, Yüksek Öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli
olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği kurum
sağlık
kurulu
tarafından
tespit
edilen
evli
olmayan
çocukları,
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c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin
net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilir.
18-Kişiler hangi hallerde hiçbir şart aranmadan sağlık hizmetlerinden yararlandırılır?
- 18 yaşını doldurmamış olan kişiler,
- Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler,
- Trafik kazası halleri,
- Acil haller,
- İş kazası ile meslek hastalığı halleri,
- Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar,
- Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile insan sağlığına zararlı madde bağımlılığını
önlemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri,
- Analık hali nedeniyle sağlanan tetkik ve tedaviler,
- Afet ve savaş ile grev ve lokavt hallerinde kişiler hiçbir şart aranmadan sağlık
hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılır.
29-Yurtdışı borçlanmasında ibrazı gerekli belgelere nerden ulaşabilirim?
Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi örnekleri yurtiçinde Kurum üniteleri, yurtdışında ise
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ya da Ataşeliklerinden temin edilebileceği gibi, Sosyal
Güvenlik Kurumunun www.sgk.gov.tr Internet adresinde bulunan “Yurtdışı/ Sigortalılık/Form ve
Dilekçeler” ve “Yurtdışı/ Emeklilik/Form ve Dilekçeler” bölümünden indirilebilir.
22-Doğum Borçlanması nereye, nasıl başvurulur?
İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına
bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı
Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri,
sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal
güvenlik merkezine başvurarak, Kamu görevlileri (eski kamu görevlileri sigortalıları veya hak
sahipleri “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı
Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA” adresine veya görev yaptığı kurumun Personel Daire
Başkanlığına borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması
yapabileceklerdir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge
istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.
22.Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?
- Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması bulunup daha
sonra kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,
- Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa
Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar,
- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta kolları
uygulananlar,
-2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.
23.Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?
Kanuna göre hizmet akdiyle kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle
çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
-Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
getirmesi, (tescil edilme ve prim ödeme)
-Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
- Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.
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24.Borçlanma süreleri
- Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık
süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine
eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
- Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa olmak üzere ikişer
yıllık sürelerini (toplamda en fazla 4 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.
- Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten
sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler
iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktır.
- Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar
olan süreler borçlanılabilir.
- İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı,
ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık
sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.
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