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Akademik personelin sicil raporları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurum]arında görev yapan
akademik personele, 01.01 ,2Q14 tarihi itibari ile (20,14 ve sonraki yıllar için) sicil raporu
düzenlenmeyeceği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Ş1 .12,2013 tarih ve 4723 sayıh
yazısı ile bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve 2014 ve sonraki yıllar için Üniversitemizde görev yapan akademik
personele sicil ı.aporu düzenlenmemeşini rica ederim"
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Hacettepe Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 06100 Sıhhiye-Ankara
Telefon:0 (3t2) 305 2323 . Faks:0 (3l2) 309 0620
E-poSta: pdb@hacettepe.edu.tr . www.hacettepe.edu.tr
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Konu: Akademik personelin sicil raporlan

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNP

Ytikseköğretim üst kuruluşları ile yiikseköğretim krırumlarında görev yapan akademik
personele sicil raporu düzenlenip diizenlenmeyeceği konusu Yiikseköğetim Genel
Kurulu'nun |9.|2.2013 tarihli toplantısında gönişülmüş olup, 657 sayılı Kanunı.ın sicile
ilişkin mülga hiikiimlerine göre memur ve diğer personele sicil raporu düzenleme imk6nı
kalmadığından, akademik personele de sicil raporu düzenlenemeyeceğine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve 01.01 .20|4 tarihi itibari ile akademik personel için sicil raporu
düzenlenmemesi hususunda gereğni rica ederim.

a.4{J../
prof.Dr. Gökhan ÇETİNSAYA

Başkan

EKLER
-Genel Kurul Kararı (1 sayfa)

DAGITIM
-Ünivetsite Rektörlüklerine
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GENEL KURUL KARARLARI

KARAR.20r3.14.1323

Devlet Personel' Başkanlığı'nın, akademik
diizenlenemeyeceği hususunda görüş talep eden

Ofurum Tarihi:

oturum No. 19,12.2013

personCIle sicil ftıporu dtlzenlenip

l4

| 4.12.2012 tarihli yaz$I incelendi.
I

.,9ll1 §|V'lr. Kanunun 117 inci maddesi i|e 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunundaki
sıcıle ılişkin diizenlemeler yüriirltikten kaldırılmıştır. İ

|5.04.2011 tarih ve 27906 say1l1 Rgşmi_Glzete'de yayımlanarak }iuTurlüğe.giren"Kamu Personeli 9"r]9l. Tebliğin (Seİi No:2). "Sicil,_Disipıİıı"ve--Diğ;1irrrJ*i ıli§ii,AÇıklamalar"_başlıklı B bölümüniin 1 .inci.maddesi; 
,i61|l İ"ııiı, Kaı1fiı; 3jz *v,ıi ffii;;Memurları Kanunundaki jicile ilişkin .diizedemlı9_. ytırtıİıtıkt"" 

-ı.uİJrr-,İd,ğr;d;.-iöil

**[t,İll]amak tizere Devlet mömurları .için sicil ,"u|o.,i, aoİar";İ;y*"ft; b.;,",;
llJ,l1rt sicil raPorlannln, llI/20L1 tarihinden başlamak ılze|e beşinci yİl* ,on*a kadarmuhataza edilmesi _gerekmektedir. 657 sayılı Kanun dışındaki tanüıara'a yer alan sicil videğerlendirmeYe. ilişkin.._hüktlmlerde bir değişiklik'v"pİı*"ag,r,a"", a hiiktimlerin
uYgulanmasına devam edilecektir. D!ğer kanunİ-ann slcil'ı<Önubuna?-osz'ruİrı, K*;;;trf
YaPtn hiiki.imlerinin_ uygulama imlİanı kalmadığından, u.t{ nı*ıı-ıeİ-İİyanrr.u işı"*yapılmaması gerekmektedİr" hiikmünü, 

,,

,...^_,._^?:,!1,_r*ll'l 
Kanunun "Siciller" başlıklı.63 üncü madde§i "Yiikseköğretim kurum vekuruluŞları ile üst kuruluşlarda görey alan il5etim elemanlannrri, memur r" jig.. p".ro".i ıı.öğencilerin sicilleri gengl hııkiı!ılere_ ve\tıksektıgietim (jilil 6"fi;Jaıİr nazırıanacak

Yönetmelik esaslanna.g.o1e_ tuhılur. Her.tüılü atİrna, v'rtj,.lr"",--_rtua"*it unvanlarınkazarulması ve diğer özlük işlemlerinde bu sicille, 
".", 

uıİr,İ;hÜk-Üü;İİ;.

taPılaq inceleme neticesinde ; 2547 _sayılı Kanunur. Oj .ı,ı.r",ı maddesinde yer alan"genel hüktimlere" ifadesi |le 657 iayılı Kaıi;;;;i;ii;"iıişı.ıİ^^rİtıiiİ-nrı.r-lerine atıf
xiri131,§q:yr: yükseköğretim. kıirum ;; $*1;§ı";İ ,ı"ruİ İİ"-İ"şİrİoa görev alarıogretlm elemanlarrnln, memur.ve diğer personelin sicillerinin mülga olan'genel -ntıı.,intı"rİ
göre tutulma imkanı kalmadığınd'an, akademik p".$;;T; - a.'-'.i"ii--;Ş;;
dtizenlenemgyecdgine karar verildi. " ı


