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Askerlik sevk lehir iglemlerinde uyulmasr gereken esaslar, I I I I Sayrh Askerlik Kanununda ve
bu Kanuna dayanrlarak hazrrlanan 17.10.2009 tarih ve 27379 sayft Sevk Tehiri iqlemleri
Y<inetmeli!inde bel irtilmigtir.

Askerlik sevk tehir iqlemlerine iliqkin hiik0mlerin uygulanmasr konusunda oluqabilecek
tereddiitlerin giderilmesi, uygulamada birlifin saglanmasr ve istenilen sonuca ulagrlabilmesi
bakrmrndan agagrdaki hususlann belirtilmesi gerekli gdr0lmiigtiir.

A-Sevk Tehiri iqlemleri

I - Sevk tehiri teklif edilecek yiiki.imliilerin askerligine karar ahnmrE olmaltdtr.
2- Sevk tehiri tekliflerinden; sevk tehirine esas olan gdrev, stai, aday memurluk veya ihtisas

dlrenimine baqlayanlar ile gahgtrklan bilim dallanna dtinya cilgiisiinde bir yenilik veya ilerleme
getiren orijinal ara$trrma yapanlann aragtrrmalanna bagladrklarr tarihten 6nce, I I I I sayrh Askerlik
Kanununun 86 ncr maddesi gereli yoklama kagagr veya 89 uncu maddesi gereli bakaya durumunda
olanlarrn, bu suqlardan kovu$turmasl devam edenlerin veya kovuqturma sonucunda mahkumiyet
karan verilenlerin sevk tehirleri yaprlamaz. Ancak yiikiimliilerden, yoklama kagalr veya bakaya
kalmak sugundan haklarrnda yaptlan sorugturma sonucunda "kovuqturmaya yer olmadtfr" veya
kovuqturma sonucunda. "beraat" veya "hiikmiin agrklanmasrnrn geri brrakrlmasr" karan verilenlerin
sevk tehiri iglemi yaprlrr.

3- Sevk tehiri tekliflerinde; sevk tehirine esas olan g6rev, staj, aday memurluk, ihtisas dlrenimi,
gah$trklan bilim dallarrna diinya dlgiisiinde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal ara$tlrma
yapanlann araqtrmalanna bagladrklan tarihten sonra sevke tabi tutulduklan celp dcinemlerinden
bakaya kalanlann, haklannda bakaya iqlemi yaprlmadan sevk tehiri iqlemi yaprlr.

4- Sevk tehiri teklif ve uzatma teklif yazrlan, yiikiiLrnliilerin sevke tabi olduklarr celp
ddnemlerinden en az bir ay 6nce Milli Savunma Bakanhgrnda olacak gekilde Kurumumuza
grinderilir.

5- Sevk tehiri teklif edilecek yiiktimliilerden; daha 6nce herhangi bir nedenle sevk tehirli oldugu
ve bu sevk tehirini gerektiren gahgmalannr brraktrklan veya iligiklerinin kesildi!i tespit edilenlerin,
sevk tehirleri iptal edilmeden yeniden sevk tehiri teklifi yapiamaz. Bu durum, sevk tehiri teklifi
yaprlacak ynkiimliiye teblig edilerek, daha 6nce yaprlan sevk tehirinin iptal edilmesi sallandrktan
sonra sevk tehiri teklili yaprlrr.

6- Askere celp ve sevki tehir edilenler, tehir miiddetinin bitiminden <jnce sevk tehirine sebep olan
gahgmalannr veya cilrenimlerini brraktrklarrnda. bu durum sevk tehiri teklif makamlan tarafindan,
iptal edilmek iizere bir ay iginde Kurumumuza bildirilir.
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7- Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun zamamnda Milli Savunma Bakanhgrnda olacak
gekilde Kurumumuza bildirilmemesi, teklif yapan makamlarrn ve hakkrnda sevk tehiri teklifinde
bulunulanlann sorumlululunu ortadan kaldrrmaz. Sevk tehirinin iptalini gerektiren durumun
zamantnda Kurumumuza bildirilmemesine sebebiyet verenler ve askerlik iglemlerinin yiiriitiilmesine
iligkin gdrevlerini veya sorumluluklannr zamanmda yerine getirmedili tespit edilenler hakkrnda"
Kurumumuzca gerekli inceleme yaprlrr.

8- Sevk tehiri iqleminden yararlanmak maksadryla sahte belge diizenleyenler, gergeli
yansrtmayan bilgi veya belgeyi ibraz edenler, bunlann gergek olmadrlrm bildili halde igleme
koyanlar, sahte belgeleri kabul edenler ve herhangi bir surette sahtecilili bilmesine ragnen haksz
yere sevk tehirine sebebiyet verenler hakkrnda, sugu tespit eden kurum tarafindan, sevk tehirini teklif
eden makamrn bulundulu yerdeki Cumhuriyet Bagsavcrhlrna sug duyurusunda bulunulur.

B- Hizmetine ihtiyag Duyulan Personelinin Sevk Tehiri iglemleri

Sevk tehiri esaslan ve siireleri:

l- Hizmetine ihtiyag duyulan personelin 35 ya;rru doldurduklan yrhn sonunu gegmemek iizere
a9alrdaki bentlerde belirtilen stireler kadar askere sevkleri tehir edilir.

a- Devlet Planlama Tegkilatr Miistegarhlr tarafindan hazrrlanan. il ve ilgelerin sosyo-ekonomik
geligmiqlik srralamasrnda 5 inci brilgeye giren iller ile 5 ve 6'ncr bdlgelere giren ilgelerde g6rev
yapan ve hizmetine ihtiyag duyulan personelin hizmetine ihtiyag duyuldulu tarihten itibaren, azami
bir yrla kadar,

b- Kurumumuza ballt kurum ve kuruluglarda Devlet Hizrneti YiikiimliilUliine tabi olan
yi.iktimliilerden Devlet Planlama Teqkilatr Miistegarhlrmn sosyo-ekonomik geligmiglik srralamasrnda
illerde 5 inci; ilgelerde 4, 5 ve 6'ncr derecede bulunan biilgelere atamasr yaprlan tabiplerin, mecburi
hizmete baqladrklan tarihten itibaren tabi olduklan kanun ve ydnetmeliklerde belirlenen azami
siireler kadar,

c- Kurumumuza balh kurum ve kuruluglarda gdrevli olan ve kamu hizmetlerinin yiiriitiilmesine
iligkin projelerde gok dnemli gdrevi bulunan, gdrevinden aynlmasr durumunda yiiriittilen projede
dnemli aksakhklar meydana gelebilecek derecede dahnda uzmanlagmrg personelin sevkleri,
hizmetine ihtiyag duyuldufu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami
bir yrla kadar,

d- Kurumumuza balh kurum ve kuruluqlarda gdrevli olan ve hizmetine ihtiyaq duyulan kamu
personelinden, g6revinin iizelli[i sebebiyle yurt drgrna gdrevlendirilen yiikiimliilerin sevkleri,
g6revlendirildikleri tarihten itibaren ve yurt dr$r gdrev siiresi kadar tehir edilir.

e- Devlet hizmeti yiikiimliilii[iine tabi olarak atamasr yaprlan tabiplerden, g6reve bagladlr tarih
itibari ile gartlan uyanlarrn zaman gegirilmeksizin it Hatt< Sagtrgr Miidiirliikleri aracrhg ile sevk
tehir teklifleri Kurumumuza gdnderilir.

f- Devlet Hizmeti Yiikiimliiliiliine tabi olan yiikiirnliilerden sosyo-ekonomik geligmiglik
stralamasrnda illerde 5 inci; ilgelerde 4,5 ve 6'ncr derecede buhuran b6lgelere atanan tabiplerden,
Devlet Hizmeti Yiikiimliiliikleri siiresince askerlik sevk tehiri yaprlanlann (istifa ve yan dal elitimi
haricinde) sevk tehir iptalleri yaprlmaz.

2- Daha 6nce, hizmetine ihtiyag duyulmasr sebebiyle azami siire kadar herhangi bir nedenle sevki
tehir edilenlerden, ikinci kez aym nedenle hizmetine ihtiyag duyulmasr sebebiyle sevk tehiri teklif
edilenlerin sevk tehiri iglemi yaprlmaz.

Saihk Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Telefon: (0 312) 565 50 00 Faks: (0 312) 565 57 66 Elektronik A!: www.thsk.gov.tr



Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

a-Hizmetine ihtiyag duyulan personel igin; hangi nedenlerle hizmetine ihtiyag duyuldulu
belirtilerek, yeni tarihli askerlik durum belgesinin ash veya sureti ile sevk tehiri, uzama ve iptal
tekliflerinde Ek-l teklif formu doldurularak,

b-Devlet Hizrneti Yiikiimliisii personel igin; gdreve bagladrklan tarih, atama kararlan ve yeni
tarihli askerlik durum belgesinin ash veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-l
teklif formu doldurularak,

c- Onemli projede gdrev alan personel igin; gahgmalanna ait proje ve yeni tarihli askerlik durum
belgesinin ash veya sureti ile sevk tehiri, uzatrna ve iptal tekliflerinde Ek-l teklif formuna ve
projeyle ilgili bilgileri igeren Lahika-1 formu doldurularak,

d- Yurt drgrnda giirevlendirilen personel igin; yurt drgr g<irev onayt, akseptans (kaytt kabul) tarihi
ve siiresi, yeni tarihli askerlik durum belgesinin ash veya suretleri ile sevk tehiri, uzatma ve iptal
tekliflerinde Ek-l teklif formu doldurularak, eklenir.

C- Staj, Aday Memurluk, ihtisas (Trpta Uzmanhk) Egitimi Giiren Personelin Sevk
Tehiri iqlemleri

Sevk tehiri esaslan ve siireleri:

l- Sevk tehirine ihtiyag duyulan personelin 35 yagrm doldurduklan yrhn sonunu gegmemek
:iizere agalrdaki bentlerde belirtilen siireler kadar tehir edilir.

a- Staj veya aday memur olarak gdrev yapanlarrn sevkleri kanun ve ydnetmeliklerde tespit edilen
siireler kadar, Aynca Staj yapanlann yeterlilik slnavlna girebilmelerine imkan tanrmak maksadtyla,
staj efitimleri nedeniyle yaprlan azami sevk tehiri siiresi bitimine gdre, tabi olduklan celp
drineminden bir sonraki celp d6nemine kadar,

b- Trpta uzmanhk Srnavmr (TUS) kazanan yiikiimliilerin sevkleri, ihtisas epitimlerine
baglayabilmeleri igin altr ay; ihtisas elitimine baglayanlann ise, Trpta ve Dig Hekimlilinde Uzmanhk
Egitimi Ydnetmelilindeki ana dallara gdre belirlenen azami ihtisas si.ireleri kadar,

c-Yan dal uzmanlk srnavrm (YDUS) kazanan ytikii'rnliilerin sevkleri, yan dal uzmanhk
elitimlerine baglayabilmeleri igin iki celp donemi, bu e[itime baglayanlann ise, Trpta ve Dig
Hekimlilinde Uzrnanhk Elitimi Ydnetrneligindeki belirlenen azami yan dal uzmanhk siireleri kadar
teklifleri yaprlrr.

2- ihtisas elitimini tamamlayarak mezun olanlardan, ay veya daha agalr seviyede ikinci kez
ihtisas elitimi yapanlann sevk tehiri iglemi yaprlmaz.

3- ihtisas ve yan dal uzmanhk elitimini tamamlayarak, Devlet Hizmeti YiikilmliiliiEiine tabi
olanlardan devlet hizmeti yi.ikiirnli.iliilii kurasr sonucu illerde S'inci; ilgelerde 4,5 ve 6'ncr b6lgelere
atanan tabiplerin sevk tehir iptalleri yaprlmaz. Bu bdlgelerin dr$rna atamasr yaprlanlann ise sevk tehir
iptalleri yaprlrr.

Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

a- Staj veya aday memur olarak g6rev yapan personel igin; g6reve baqladtklan tarih, staj veya
aday memurluk siiresi ve yeni tarihli askerlik durum belgesinin ash veya sureti ile sevk tehiri, uzatma
ve iptal tekliflerinde Ek-2 teklif formu doldurularak,
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b- lhtisas veya yan dal uzmanhk egitimine baqlayan personel igin; ihtisasa veya yan dal
uzmanlrga bagladrklan tarih, ihtisas veya yan dal brangr ve yeni taril i askerlik durum belgesinin ash
veya sureti ile sevk tehiri, uzatma ve iptal tekliflerinde Ek-3 teklif formu doldurularak, Aynca,
ihtisas uzatmalannda ise elitim gdrdiikleri kurumun tez danrgmanrnrn dnerisi ile akademik kurul
kararr, eklenir.

D- Qahqtrklarr Bilim Dallarrna Diinya Olgiisiinde Bir Yenilik veya ilerleme Getiren
Orijinal AraEtrrmalarda Bulunan Yiikiimliilerin Sevk Tehiri islemleri

Sevk tehiri esaslarr ve siireleri:

Lisansiistti egitimini tamamlayarak mezun olan yiikiimliilerden, mesleklerine ait staj ve
ihtisaslarrnr tamamladrktan sonra yurt iginde veya yurt drprnda gahEtrklan bilim dallarrna, di.inya
cilgiisiinde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal aragtrrmalarda bulunan yiikiimliilerin sevk
tehirleri, I ll l sayrh Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin birinci frkrasrnrn (F) bendine gdre,
gahgmalanm devam ettirdikleri s[irece,36 yagrnr dolduruncaya kadar yaprlrr. Bu aragtrrmanrn diinya
dlqiisiinde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal bir aragtrrma olup olmadrfrna, ilgili ilim
miiessesinin de gtiriigii ahnarak Milli Savunma Bakanhlrnca karar verilir.

Sevk tehiri tekliflerinde eklenecek belgeler ve formlar:

Di.inya Olgtisiinde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal aragtrmalarda bulunan personel iqin;
gdreve ba;ladrklan tarih, gahgmalanna ait proje, doktora veya ihtisasrnr tamamladrlrna dair
rnezuniyet belgesi sureti, yeni tarihli askerlik durum belgesinin ash veya sureti ile sevk tehiri, uzatma
ve iptal tekliflerinde Ek-4 teklif formu doldurularak, eklenecektir.

Yukarda belirtilen askerlik sevk tehir iglemleri igin, gerekli belgeleri siiresi igerisinde kurumlanna
teslim etmeyen yiikiimlilniin kendisi. yiikiimlii tarafrndan verilen bu belgelerin zamanrnda
Kurumumuza bildirilmemesi halinde ise kurum amirleri vasal olarak sorumludur.

Askerlik sevk tehiri ile ilgili iglemlerde yukanda belirrilen esaslara uyulmasr hususunda;

Bilgilerinizi ve gereflini rica ederim.

EK: l- Teklif formlan (9 sayfa)
2- Sosyo-ekonomik geligmi glik srralamasrnda,

illerde 5 inci; ilgelerde 4, 5 ve 6'ncr derecede
bulunan bdlgelerin listesi (10 sayfa)

DAGI'TIM:
A ve B Planr

Miiste$ar Yardrmcrsr
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DUNvA oLe usuNoe ein vexilix vrva ilenleme ceriRer oni.lirel ARA9nRMALARDA
BULUNANLAR ieit sevx rexini rexlir FoRMU

DoLDURMA TAL|MATI

Genel Hususlar:

Form iki (2) nUsha dUzenlenir. Bir nr.ishasr teklif makamrnda kalrr, diler nUsha Bakanltga gonderilir.

Biiliimlerin Doldurulmasr:

(1) Bu bdliime, sevk tehiri teklifinde bulunulan yUktimlirnirn son mezun oldulu okulun adt, eoitim
seviyesi ve mezuniyet tarihi yazrlrr. Yurt drgrnda mezun olanlarrn, YOK taraftndan tantnmtgsa
denklik onay tarihi de yazrlrr. Omek: okul Adr: "Hacettepe Universitesi rrp Fakultesi"; Egitim
Seviyesi: 'Lisans", "YUksek Lisans", "Doktora", "lhtisas" vs.; Mezuniyet Tarihi (yurt igi):
"22.06.2008' , (Yurt Drgr) "27 .05.2009 (Denktik Onayr: 19.08.2009)',

(2) Yukumlu hakkrnda .yaprlmasr istenen iglemlerle ilgili olarak; "sevk rehiri", "sevk rehiri
Uzatma" veya "Sevk Tehiri lptal" ibarelerinden uygun olanr yazrrrr.

(3) Daha 6nce, 1111 sayrll Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) frkrasr geregi sevk tehiri
sevk tehiri yapllan yUkUmltl hakkrnda sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuluyorsa, uzitma nedeni
yazlltr. llk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali iQin teklifte bulunuldugunda bu haneye'tire (-)" igareti
konulur. ornek: "Qahgmalarrnr tamamlayabilmesi igin 3 (u9) aylrk bir sureye ihtiyag vardrr."
(4) Daha once, 1111 sayrh Askerlik Kanununun 35 inci Maddesinin (F) frkrasr geregi sevk tehiri
yaprlan yfiktiml0 hakktnda sevk tehiri iptal teklifinde bulunuluyorsa, iptal nedeni yazllrr. lik sevk tehiri
veya sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuldugunda bu haneye "tire G)" igareti konulur. Ornek:
"Qahgmalarrnr 1 2.05.2008 tarihinde tamamlamrgtrr."

(5) Bu haneye, yUkUmlUyle ilgili belirtilmesi gereken varsa ilave bilgiler yazrhr.
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EK..4
DUNvA OL9USUNDE BiR yENiLiK vEyA irent-enle cerinet oni.lir'rlr- ARASIRMALARoA

BULUNANLAR igin sevx retini rexlir FoRMU

T.C. Kimlik Nu. Dolum Tarihi
Adr ll

Soyadr llge
Baba Adr K6y/Mahalle
Mezun

Oldugu ('l )

Okulun

Adr

Egitim Seviyesi

Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle llgili Kanun Maddesi 1 1 1 1 sayrh Askerlik Kanunu 35 (F)

Teklif TUru (2)

Teklif Yaprlan Makam Saglk Bakanhgr TUrkiye Halk Sa!lr!r Kurumu

Teklif

Nedeni

"Yiiksek dgrenim mezunlarrndan mesleklerine ait staj ve ihtisaslannr ikmal ettikten
sonra, yurt igande veya yurt drgrnda, galtgttklan bilim dallarrna dunya olgusUnde bir yenilik
veya ilerleme getiren orijinal aragtrrmalarda bulunduklarr, gahgtrklarr ilim mtiesseselerince
tevsik ve talep edilenlerin askere celp ve sevkleri, Milli Savunma Bakanlr!rnca 36 yagrnr
dolduruncaya kadar geri brrakrlabilir." hUkm0 gergevesinde galtgma yapttgtndan_

Uzatma Nedeni (3)

iptal Nedeni (4)

Gdrev

YaptrSr

Mi.ressesenin

Adr

Bulundugu llge/il

Ba$lr Oldu$u Bakanlrk
Aragtrrma Yaptrgr Kurum adr

Aragtrrma Yaptr!t Kurumun Bulundugu ilge/il
Projedeki Gdrevine Bagladtgr Tarih
Sevk Tehirinin Yaprlaca!r Tarih

lkamet Adresi ve Tel Nu.

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu.

Agrklama (5)

TARiH
FORMU DOLDURAN

IMZAVE MUHUR
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LisANsUsrU EGiriM vAeANLAR igiN SEVK TEHiRi TEKL|F FoRMU
DoLDURMA rllinaart

Genel Hususlar:

Form iki (2) ntlsha dUzenlenir. Bir nUshasr teklif makamrnda kalrr, diler nusha Bakanhga g6nderilir.

86ltmlerin Doldurulmasr:
(1) Bu bolUme, sevk tehiri teklifinde bulunulan ytrkUmlUnUn son mezun oldugu okulun adl, egitim
seviyesi ve mezuniyet tarihi yazllrr. Yurt drgrnda mezun olanlann, YOK tarafrndan tantnmtgsa
denklik onay tarihi de yazrlrr. Ornek: Okul Adr: "Hacettepe Universitesi Trp FakUltesi"; Elitim
Seviyesi: "Lisans", "YUksek Lisans", "Doktora', "ihtisas" vs.; Mezuniyet Tarihi (yurt lgi):
"22.06.2008", (Yurt Drqr) "27.05.2009 (Denklik Onayr: 19.08.2009)"

(2) YiikirmlU hakkrnda yaprlmasr istenen iglemlerle ilgili olarak; "Sevk Tehiri', "Sevk Tehiri
Uzatma' veya "Sevk Tehiri lptal" ibarelerinden uygun olanr yazrlrr.

(3) ASagldaki gizelgedeki teklif nedenlerinden, yriktrmlir igin istenilen sevk tehirine uygun olanr
yaznt.
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(4) Daha 6nce sevk tehiri yaprlan yUkUmlU hakkrnda sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuldugu
takdirde, uzatma nedeni yazrlrr. llk.sevk tehiri veya sevk tehiri iptali igin teklifte bulunuldugunda bu
haneye "tire C)" igareti konulur. ornek: "Trpta uzmanlrk egitimini tamamlayamadrgrndan, egitim
stiresi altt (6) ay uzatrlmrgtrr."

(5) Daha once sevk tehiri yaprlan yUkumlii hakkrnda sevk tehiri iptal teklifinde bulunuldulu
takdirde, iptal nedeni yazrlrr. ilk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma igin teklifte bulunuldulunda bu
haneye "tire C)" igareti konulur. Ornek: 'Trpta uzmanhk egitiminden, O4.O9.2OO9 tarihinde mezun
olmugtur.'
(6) Bu haneye, yurt dt$rnda lisansr.istu elitim yapacaklar igin akseptans (kayrt kabul) tarihi
yazrlrr. Aynca, yUkUmltiyle ilgili belirtilmesi gereken ilave bilgiler varsa belirtilir.

Teklif Nedeni Yonetmelik
Maddesi

lhtisas (Trpta Uzmanhk E!itimi) 12-(1)-d)
Yandal Uzmanhk Egitimi 12-(1)-e)
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EK-3
LisANsUsrU Eciriir vAeANLAR iqiN sEVK rEHiRi TEKL|F FoRMU

T.C. Kimlik Nu. Do$um Tarihi
Adr ll

Soyadr Itce

Baba Adr K6y/Mahalle
Mezun

Oldugu (1)

Okulun

Adr

E$itim Seviyesi

Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle ilgili Kanun Maddesi | 1111 sayrtr Askerlik Kanunu 35 (E) 2
Teklif Turu (2)

Teklif Yaorlan Makam
Saghk Bakanhgr TUrkiye Halk Salhlr Kurumu

Teklif Nedeni (3)

Uzatma Nedeni (4)

lptal Nedeni (5)

Lisansiisttr E0itim
Yaptror Kurumun

Adr

Bulundugu ilge/il
Trpta Uzmanhk Brangl

TUS DdnemiA/US Donemi

Egitime Bailadrgr Tarih

Sevk Tehirinin Yaprlacagr Tarih

lkamet Adresi ve Tel Nu.

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu.

Agrklama (6)

TARIH
FORMU DOLDURAN

IMZA VE MOHUR
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Telefon: (0 3 12) 565 50 00 Faks: (0 312) 565 57 66 Elektronik A!: www.thsk.gov.tr



MESLEK| srAJ vAeANLAR vE ADAv tttEtttuRLAR igiN sevr reaini rexlir FoRMU
DoLDURTYTA raUmlrr

Genel Hususlar:

Form iki (2) niisha duzenlenir. Bir nirshasr teklif makamrnda kalrr, diger nusha Bakanhga g6nderilir.

Bdliimlerin Doldurulmast:

(1) Bu b6lUme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yUkUml0n0n son mezun oldulu okulun adr, elitim
seviyesi ve mezuniyet tarihi yazrlrr. Yurt drgrnda mezun olanlann, YOK taraftndan tantnmtgsa
denklik onay tarihi de yaztltr. Ornek: Okul Adr: "Hacettepe Universitesi Trp Fakultesi"; Egitim
Seviyesi: "Lisans", "YUksek Lisans', "Doktora", "lhtisas" vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt lgi):
"22.06.2008", (Yurt Drgr) '27.05.2009 (Denklik Onayr: 19.08.2009)"

(2) YUk0ml0 hakktnda yaptlmast istenen iglemlerle ilgili olarak; "Sevk Tehiri", "Sevk Tehiri
Uzatma' veya 'Sevk Tehiri lptal" ibarelerinden uygun olanr yazrlrr.

(3) Agagtdaki gizelgedeki teklif nedenlerinden, yukumlu igin istenilen sevk tehirine uygun olanr
yaz|tr.

Teklif Nedeni Y6netmelik
Maddesi

Yurt Drgr Staj 12-(1)-a) ve b)

Mesleki Staj (UzmanIk, Uzman Yardrmcrlr!r vs.) 12-( 1)-a) ve b)

Kamu Kurumunda Aday Memur 12-(1)-a) ve b)

(4) Daha once sevk tehiri yaprlan yukiimlir hakkrnda sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuldulu
takdirde uzatma nedeni yazrlrr. llk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali igin teklifte bulunuldulunda bu
haneye "tire (-)" igareti konulur. Ornek: "Asalet tasdik srnavrnda bagarrsrz oldugundan, aday
memurlugu bir (1) yrl daha devam edeceKir."

(5) Daha once sevk tehiri yaprlan yukirmlu hakkrnda sevk tehiri iptal teklifinde bulunuldulu
takdirde iptal nedeni yaztltr. llk sevk tehiri veya sevk tehiri uzatma igin teklifte bulunuldulunda bu
haneye "tire C)" igareti konulur. Ornek: "Stajr, 04.09.2009 da sona ermigtir."

(6) Sevk tehiri teklif edilen yiikUml0niin yapacalr stajrn adr yazrlrr. Ornek: 'Uzman Yardrmcrh!r
Stajr"

(7) Bu haneye, yUkUmlUyle ilgili belirtilmesi gereken ilave bilgiler varsa yazhr.

Salhk Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Telefon: (0 312) 565 50 00 Faks: (0 312) 565 57 66 Elektronik A!: www.thsk.gov.tr



KIMLIGIVE IMZASI

EK-2
t$EsLEKi srAJ vAeANLAR vE ADAv mEMURLAR igit sevx rEHiRi TEKL|F FoRMU

T.C. Kimlik Nu. DoOum Tarihi
Ad ll

Soyad Itge

Baba Adr KOy/Mahalle

Mezun

oldulu (1)

Okulun

Adr

E!itim Seviyesi

Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle ilgili Kanun Maddesi | 1111 sayrh Askerlik Kanunu 35 (E) 2
Teklif T0ru (2)

Teklif Yaprlan Makam
Sa$hk Bakanhgr T0rkiye Halk Sa!h!r Kurumu

Teklif Nedeni (3)

Uzatma Nedeni (4)

lptal Nedeni (5)

Mesleki Stajrn Adr (6)

Staj Yaptrgl
Kurumun

Adr

Bulundugu llge/ili
Egitime/Staja Bagladrgr Tarih

Sevk Tehirinin Yaprlacagt Tarih

lkamet Adresi ve Tel Nu.

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu.

Aerklama (7)

TARIH
FORMU DOLDUMN

IMZA VE MUHUR

Saghk Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Tef efon: (0 312) 565 50 00 Faks: (0 3 12) 565 57 66 Elektronik A!: www.thsk.gov.tr



EK-{ LAH|KA-I

KAilU H|ZTUETLER|NE iLi$KiN PROJEDE gOK oNEMLi coREV ALANLAR BiLGi FORilU

1. KURUMDA YER|NE GETIRDIGI HIzIueT:
(Sevk tehiri teklif edilen yiik0mliintin gorevli bulundu!u kamu kurum ve kurulugunda yerine

getirdi0i, proje gaIgmalan haricindeki esas gOrevi hakkrnda bilgi yazrlrr.)

2. GOREVLI BULUNDUGU PROJENINADI:

3. PROJENIN MAHIYETI:
(Proje hakkrnda gerekli bilgiler verilir ve konusu belirtilir.)

4. PROJENIN BA$LAMA vE BiTi$ TARIHI:

5. YUKOMLUNUN PROJEDEK| GOREVI VE DIGER PERSONEL:
(Projede kag kiginin g6revli oldulu ve sevk tehiri teklif edilen yUkUmlUnUn projedeki konumu ile

hangi gdrevi icra ettigi belirtilir.T

6. PROJE TAMAMLANDIGINDA KAMU HIZMETLERIN|N YURUTULMESINE SAGLAYACAGI
FAYDALAR:

PROJEDE GOREVLI PERSONELiN
KiMLiGi (Nufus Cuzdanrna c6re) :

TC Kimlik Nu. :

Adr ve Soyadr :

Baba Adl
Do$um Tarihi :

KURUM AMiRI
KIMLIGI VE IMZASI

ONAY MAKAMI

Sa$rk Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Telefon: (0 312) 565 50 00 Faks: (O 312) 565 57 66 Elektronik A!: www.thsk.gov.tr



H|ZTUIET|NE iHTiYAg DUYULAN KAiIU PERSoNEL| SEVK TEHiRi TEKLIF FoRi'U
DOLDURMA TALITIATI

Genel Hususlar:

Form iki (2) nUsha diizenlenir. Bir niishasr teklif makamrnda kalrr, di$er ntisha Bakanh$a gdnderilir.

86laimlerin Doldurulmasr:

(1) Bu b6lUme, sevk tehiri teklifinde bulunulan yUkirmliiniin son mezun oldugu okulun adr, e$itim
seviyesi ve mezuniyet tarihi yaztlrr. Yurt drgrnda mezun olanlarrn, YOK tarafrndan tanrnmrgsa
denklik onay tarihi de yazrlrr. Ornek: Okul Adr: "Hacettepe Universitesi Trp FakUltesi"; Egitim
Seviyesi: "Lisans", "Yirksek Lisans', 'Doktora', "lhtisas" vs.; Mezuniyet Tarihi (Yurt lgi):
"22.06.2008", (Yurt Drgr) "27 .05.2009 (Denklik Onayr: 19.08.2009)"

(2) Yirkumlir hakkrnda yaprlmasr istenen iglemlerle ilgili olarak; "Sevk Tehiri", "Sevk Tehiri
Uzatma" veya "Sevk Tehiri iptal" ibarelerinden uygun olanr yazrlrr.

(3) Agagrdaki gizelgedeki teklif nedenlerinden, yiikumlu igin istenilen sevk tehirine uygun olanl
yazrlrr. Kamu hizmetlerine iligkin projede gok dnemli gdrev nedeniyle sevk tehiri teklifi yaptldtSt
takdirde, EK-1 Forma, Kamu Hizmetlerine lligkin Projede Qok Onemli G6rev Alanlar Bilgi Formu
(EK-1 LAHIKA-1) eklenir.

(4) Daha 6nce sevk tehiri yaptlan yirktimlti hakkrnda sevk tehiri uzatma teklifinde bulunuldu$u
takdirde uzatma nedeni yazrlrr. llk sevk tehiri veya sevk tehiri iptali igin teklifte bulunuldu!unda bu
haneye "tire C)" isareti konulur. Ornek: "Yurt drgr g6rev siiresi, '12.11.2009 dan itibaren altt (6) ay
uzatrlmrgtrr."

(5) Daha Once sevk tehiri yaprlan yUkUmlU hakkrnda sevk tehiri iptal teklifinde bulunuldulu
takdirde iptal nedeni yazrlrr.

(6) Bu haneye, hizmetine ihtiyag duyulma nedeni gibi, yukiimluyle ilgili belirtilmesi gereken ilave
bilgiler yazrlrr.

Salhk Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Telefon: (0 312) 565 50 00 Faks: (0 312) 565 57 66 Elektronik A!: w*'\r.thsk.gov.tr

Teklif Nedeni Yonetmelik
Maddesi

Hizmetine lhtiyaq Duyulan Kamu Personeli 8-(1)-a)-3)

Mecburi Hizmet (Devlet Hizmeti Yukumlultigu) 8-(1)-c)

Kamu Hizmetlerine iligkin Projede Qok Onemli Gorev (EK-1 LAHIKA-1 Eklenir) 8-(1)-d)

Gdrevinin Ozelli$i Sebebiyle Yurt Drgrna G6revlendirilen Kamu Personeli 8-(1)-e)



It

EK-1
Hizi,ETiNE infiveq DUYULAN KAMU PERsoNELi sEvK TEHiRi TEKL|F FoRttIU

T.C. Kimlik Nu. Dogum Tarihi
Adr

Soyadr llge
Baba Adr K6v/Mahalle
Mezun

olduOu (1)

Okulun

Adl

Egitim Seviyesi

Mezuniyet Tarihi

Sevk Tehiriyle ilgili Kanun Maddesi 1111 sayrh Askerlik Kanunu 35 (E) 1

Teklif TUrU (2)

Teklif Yaprlan Makam Salhk Bakanhgl TUrkiye Halk Salhlr Kurumu
Teklif Nedeni (3)

Uzatma Nedeni (4)

lptal Nedeni (5)

Gdrev

Yaptrgl

Kurumun

Adl

Bulundugu ilge/il

Balh Oldugu Bakanhk
Kurumunda Goreve Bagladr!r Tarih

Sevk Tehirine Esas Baglangtg Tarihi

Sevk Tehirinin Yaprlaca!r Tarih

lkamet Adresi ve Tel Nu.

Sabit (Aile) Adresi ve Tel Nu.

Agrklama (6)

TARIH
FORMU DOLDURAN

IMZA VE MUHUR

Sagl* Mah. Adnan Saygun Cad.No:55 06100 Srhhiye/ANKARA
Telefon: (0 3 I 2) 565 50 00 Faks: (O 312) 565 57 66 Elektronik A!: www.rhsk.gov.tr


