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YÖKSİS" kadro aktarma izni üniversite açıklama kısmı"
Murat DOGU <murat.dogu@yok.gov.tr>
3.04.2020 Cum 16:00
Kime: personel@aku.edu.tr <personel@aku.edu.tr>; gutkugun@aku.edu.tr <gutkugun@aku.edu.tr>;
personel@bandirma.edu.tr <personel@bandirma.edu.tr>; FARUK KÜÇÜK <faruk@bandirma.edu.tr>; Personel
Dai.Bsk.Akademik Buro <personelakademik@cu.edu.tr>; nyurt@cu.edu.tr <nyurt@cu.edu.tr>; Durmuş GÖKNAR
<dgoknar@eskisehir.edu.tr>; personel@hitit.edu.tr <personel@hitit.edu.tr>; Saban ZORLU <sabanzorlu@hitit.edu.tr>;
PERSONEL DAIRE BASKANLIGI <pdb@kastamonu.edu.tr>; SERDAR SAFRAN <ssafran@kastamonu.edu.tr>;
persdb@eskisehir.edu.tr <persdb@eskisehir.edu.tr>

iyi günler
Bildiğiniz üzere tüm kurumlar dönüşümlü çalışma sistemine geç ve kurum içi işlerimizde birbirimize
yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Kadrolarla ilgili kararlar da yakın zamanda çıkmış r. Üniversitelerin kadro aktarma izni taleplerinde
yığılma olmuştur.
YÖKSİS te ve işleyişimizde karışıklığa yol açmamak adına;
üniversite açıklamalar kısmına "sade" bir şekilde aşağıdaki
-Norm dışı
-İzne tabi norm içi
-Yetki devri kapsamında norm içi
-Yetki devri kapsamında asgari kadro
-İzne tabi asgari kadro
ifadelerini kullanıp YÖKSİS teki formları buna göre girerseniz hepimiz için daha anlaşılır olacağını
düşünüyorum.
teşekkürler, iyi çalışmalar

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler
arasında özel haberleşme amacını taşımakta ve gönderici tarafından alınması amaçlanan yetkili
gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik posta size yanlışlıkla ulaşmışsa,
elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle
yasaktır. Lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU bu
mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti
vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden,
alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye
aittir ve YÜKSEKÖĞRETİM KURULU'nun görüşlerini yansıtmayabilir. ------------------------- This
electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of the persons
named above. If you are not the intended recipient and received this message in error, forwarding,
copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination or use of this
information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal.
Please immediately notify the sender and delete it from your system. The Council of Higher
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Education does not guarantee the accuracy or completeness of any information included in this
message. Therefore, by any means the Council of Higher Education is not responsible for the
content of the message, and the transmission, reception, storage and use of the information The
opinions expressed in this message are only belong to the sender of this message and do not
reflect the opinions of the Council of Higher Education.
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