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l. Amag

Bu Genelge ile emeklilik, nakil, istifa, memuriyetten grkarrl gcirevden uzaklagtrma,

uzun siireli sa[hk izni, ayhksrz izin ve gegici gOrev gibr ayrrlmayr gerektiren

hallerde devir-teslim iglemlerinin usul ve esaslanm dtizenlemek rgtr.

2. Kapsam

Bu Genelge, Uqak il Ozel idaresinde gdrevli ti.im personeli

3. Dayanak

maddesi ile bu maddeyeBu Genelge, 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu'nun 95 inc

istinaden 03.I2.l974tarihve 15081 sayth Resmi Gazete'de yaylm

Qekilmelerinde Devir ve Teslim Siireleri Hakkrnda Y elik ve Tagmr Mal

Ydnetmelipinin 6 ncr maddelerine dayamlarak haztrlanmtqttr.

4. Genel Esaslar

4.1. Devir ve teslime konu emeklilik, nakil, istifa, memuri grkanlma, gOrevden

uzaklagtrrma, uzun siireli saghk izni, ayhksrz izin ve gegici hallerin gergeklegmesi

durumunda personel, gdreviyle ilgili tiim bilgi ve belgeleri devir teslimi ile yiikiimliidtir.

4.2. Qekilen devlet memurlarmm yerine asaleten veya atananlann ige bagladrfr;

bir aya kadar gelmedigi

endirilecek memurun bu
atama yaprlacak memurun bulunmadrfr, yerlerine atanacak ki
veya yerlerine bir vekil atanmadrfr takdirde yetkili amirce gore

goreve bagladrgr tarihten itibaren devir teslim siiresi baglar.

4.3. Emeklilik, istifa, nakil durumlannda 30 gtinii, gdrevden

grkarma durumunda 7 gtinti, gegici gdrev durumunda gdrev

agtrrma ve memuriyetten

i 6 ayrn fzerinde ise 15

gtinii, iicretsiz izin durumunda 15 giinii, sa[hk izni durumunda izi

15 giinti, askerlik durumunda ise 15 gtinii aqmamak tizere birim
siiresi 3 avrn tizerinde ise

irince belirlenecek si.ire

igerisinde devir teslim yaprlrr.

4.4. Ola$antistti hallerde, afet ve acil durumlarda birim amirleri

4.5. Ayrrlan personel tagtrur kayrt yetkilisi ise ambarlanm

gcirevinden ayrrlamaz.

4.6. Aynlan personelin uhdesindeki devir ve teslime konu kr

alan gorevli, eksik teslim yaptlmasr halinde durumu tutana[a

bildirmelidir.

stireler 1 ay uzatrlabilir.

4.7. Devir ve teslim yapacak personel, Ek'teki Gorev Devir T lim Formu'nu doldurarak

imzalarrn tamamlanmastnt mtiteakiben birim amirinin onayr ile ir ve teslimi yapar.

uzaklagtrrma ve memuriyetten grkanlma4.8. Emeklilik, nakil, istifa, g6revden

durumlannda gorevi gerefi personele verilen

erigim, ekleme, silme, de[igtirme yetkileri iptal

Devlet Memurlanrun

devir ve teslim etmeden

metler ve belgeleri teslim

ba[layarak birim amirine

elektronik
edilir.

i bilgi ve/veya belgeye



Gegici gcirev, iicretsiz izin, sa$rk

askrda tutulur fakat fiilen gdrev

bilgi/belgelerine erigim izni verilmez.

5. Sonug

izni, askerlik izni durum

yaprlmadr$ si.irece k

Genelgenin yayrmlanarak ytiri.irltile girdifi tarih
ortaya grkmasr ile Ugak il Ozel idaresinde gdrevli
kapsamrnda devir teslim iglemlerini gergeklegtirecektir.

6. Yiirtirliik
Bu Genelge, Ugak Valisi tarafrndan incelenip onaylanmasmr

7. Yiiriitme

Bu Genelge htikiimleri, Ugak Valisi adma Ugak il Ozel idaresi
vtirtittiliir.

OLUR

K

a personelin yetkileri

elektronik ortamdaki

itibariyle
her

teslime konu
personel bu

hallerin
Genelge

n ytirtirlti[e girer.

Sekreteri tarafindan

Kaymakam

I Sekreter V.



EK: GOREV DEViR TESLiM FORMU

Gorev n Yeri
Gorev n Adr
Gdrevin Devir Sebebi U Izin(Qrun siireli saflrk izni, ayhksvizin)

n Askerlik

! Emeklfllik

n I$ Delieiklili

;--1 Igten ayrrlma (Memuriyetten grkarma,

- gOrevden uzaklagtrma, istifa, nakil, gegici

gdrev)

fl Di[er

Gdrevin Devir Tarihr

Gdrev Devrinde Devredilecek Evrak Var mr? -l Var (Teslim Formuna Ek olarak toplam tektl
- tek belee savlsl ve savfa numarasr

y at la, i beyan edilecektir. )

- Yokt-J

Zimmet Iadesi va da Zimmet Devri Var mr? I Zimmet Iadesi

! Zimmet Devri

n Zimmet Yok

Gdrevi v e Zimmet Devredenin;
Adr, Soyadr:
Unvanr:
iletiqim Bilgileri:
Tarih:
Imza:

Gdrevi ve Zimmeti Devralarun;
Adr, Soyadr:
Unvanr:
Tarih:
Imza

Birim Amirinin;
Adr, Soyadr:
Tarih:
Imza:


