T.C
ESKĠġEHĠR VALĠLĠĞĠ
Ġl Sağlık Müdürlüğü

SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ DIġI PERSONELĠN
2021 HAZĠRAN-TEMMUZ DÖNEMĠ ĠLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ
ĠLAN METNĠ

02/02/2018 tarih ve 04-663 sayılı Bakanlık Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer
Değişikliği Yönergesinin 7. maddesi doğrultusunda; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4 üncü maddesinin (A) bendine göre istihdam edilen Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarında görev yapan genel idare hizmetleri, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler
sınıfındaki personelin İlimiz emrine naklen atanabilmeleri için; İller arası 2021 yılı HaziranTemmuz dönemi atama ve yer değişikliği tayin talepleri 08/06/2021-30/06/2021 tarihleri
arasında kabul edilecektir.

BAġVURU ESASLARI
1.

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfı Dışı Personelin Atama ve Yer Değişikliği Yönergenin 7.
maddesine istinaden 2021 Yılı Haziran-Temmuz dönemi atama başvuruları
08/06/2021 tarihinde başlayıp, 30/06/2021 tarihinde saat: 17:00 de sona erecektir.

2. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı
ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması ve asaleti tasdik edilmiş olması şartı ile
(aday memurluğu devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecektir)
başvuruları kabul edilecektir.
3.

Standardı uygun olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz
internet adresinden ( https://eskisehirism.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
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4. Son başvuru tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli olarak çalışan veya
ücretsiz izinde (Askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5. Başvuruları uygun görülecek personelin ataması yapılması halinde, Çekirdek
Kaynak Yönetim Sistemine yansıtılacak olup, atama kararı ilgili kurumlara
gönderilecektir.
6. Başvurusu uygun görülmeyen personelin durumu hakkında kadrosunun
bulunduğu kuruma Müdürlüğümüz tarafından yazıyla bilgi verilecektir.
7. İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate
alınmayacaktır.
8. Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Birimine 30/06/2021 tarihinden sonra gelen
başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
9.

Müracaat için gerekli belgeler;

a. Atama ve Nakil Talep Formu (EK:1) ,
b. Hizmet Belgesi (Yetkili Makamdan alınan imzalı mühürlü)
c. Kadrolu kurumundan aldığı adli idari soruşturmasının bulunup bulunmadığını
bildirir yazı
d. Muvafakat vermeye yetkili amir imzalı muvafakat yazısı,

Yukarıdaki belgeleri ilan edilen takvim çerçevesinde EskiĢehir Ġl Sağlık Müdürlüğü
Personel Birimi (Kırmızı Toprak Mah. Atatürk Cad. No:59 Odunpazarı /ESKĠġEHĠR)
adresinde olacak şekilde kargo şirketi veya APS ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir. Posta vb. nedenlerden dolayı yaşanabilecek gecikmelerden dolayı gönderilen
belgelerin Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru
sahibine aittir.
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ĠLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ ESASLARI

1. İller arası atama ve yer değişikliği işlemi; hizmet süresi en yüksek olan
personelden başlayacak, hizmet sürelerinin eşit olması halinde tercih sıralaması
önce olan personel tercihine göre yerleştirilecektir. Hizmet süresi ve tercih
sıralamasının eşit olması halinde ise, öğrenim durumu dikkate alınarak ve ayrıca
Hizmet süresi, tercih sıralaması ve öğrenim durumunun eşit olması halinde ise
Müdürlüğümüzün kayıtlarına bakılarak Evrak kayıt geliş önceliğine göre iller arası
atama ve yer değişikliği işlemi yapılacaktır.
2. İlimiz emrine atanma talebinde bulunan personelin, tercih ettiği birimin doluluk
oranında değişiklik oluşması sonucu iller arası atama ve yer değişikliği işleminin
yapılamaması durumunda bir sonraki tercihi değerlendirmeye alınacaktır. (Sağlık
Bakanlığı tarafından il dıĢından mevzuat gereği çeĢitli nedenlerle eĢ durumu,
sağlık durumuna istinaden personelin, münhal birimlere atanmaları halinde,
birimlerin doluluk oranlarında değiĢiklik oluĢabilir.)
3. İller arası naklen atama başvuruları “Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Dışı Personelin 2021 Haziran- Temmuz Dönemi İller Arası Atama ve
Yer Değişikliği Komisyonu” nca 01 - 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında
değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İnceleme neticesinde uygun görülen ve
görülmeyen nakil talepleri (red gerekçeleri ile birlikte) iki ayrı liste halinde ve
tebligat yerine geçmek üzere 13/07/2021 tarihinde Müdürlüğümüz internet
sitesinde (https://eskisehirism.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
AYRILIġ ĠġLEMLERĠ
1. Ataması yapılan personelin 17/08/2021 tarihine kadar ayrılış işlemlerini yapması
gerekmektedir.
2. Komisyonca uygun görülen sair sebepli mazereti olanlar dışında 17/08/2021 tarihine
kadar ayrılış yapılmaması halinde personelin ataması iptal edilecektir.
İlanen duyurulur.

Sayfa 3 / 3

