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VANVALiLiGi
il Saghk Miidiirliigii

KararNo:
Karar Tarihi:
VAN iL SAGLIK MUDURLUG-0 2018 YILI HAZiRAN VE TEMMUZ DONEMi iLLER
ARASI NAKiLLERLE iLGiLi PERSONEL PLANLAMA KOMiSYON KARARI

il Saghk Miidiirliikleri ve bagh birimlerinde gorev yapan genel idari hizmetleri, teknik
hizmetleri, din hizmetleri ve yard1mc1 hizmetler sm1fmdaki personelin ilimiz emrine naklen
atanma i~lemleri ile ilgili olarak;
24.03.2015 tarih ve 4205 say1h Bakanhk Onay1 ile yiiriirliige konulan 663 say1h Saghk
Bakanhg1 ve Bagh Kurulu~larmm te~kilat ve gorevleri hakkmda kanun hiikmiinde karamame
ile yap1lan diizenlemeler 9en;evesinde Saghk Bakanhg1 ve Bagh Kurulu~larm saghk
hizmetleri ve yard1mc1 saghk hizmetleri sm1fI d1~1 personeli atama ve yer degi~ikligi
yonergesmm
7.Maddesi
dogrultusunda milracaatlar
Haziran-Temmuz aylannda
yap1lacaktir.Standard1 uygun olan ve doldurulmasma ihtiya9 duyulan kadrolar Miidilrliigfuniiz
internet adresinde (www.vsm.gov.trO ilan edilecek olup, bu kadrolar atanmak isteyen
personelin ba~vurulan miiracaat tarihleri arasmda Miidiirliigiimiize yapmalan gerekmektedir.
Mliracaatlar a~ag1da belirtilen siradaki kriterlere gore oncelikle degerlendirmeye
almacakttr.
1-Saghk Bakanhg1 ve bagh kurulu~lar1 saghk hizmetleri ve yard1mc1 saghk hizmetleri
sm1fI d1~1 personelin atama ve yer degi~ikligi yonergesinin 7.Maddesine istinaden
Haziran-Temmuz donemi atama ba~vurulan 01.06.2018 tarihinden ba~lay1p
30.06.2018 tarihinde saat 17:00'da tamamlanacakttr.
2-iller aras1 atama ve yer degi~ikligi i~lemi hizmet siiresi en yiiksek olan personelden
ba~lanacakttr.
3-Hizmet siiresi yliksek olan personelin tercihi degerlendirildikten sonra bir sonraki
hizmet siiresi yiiksek olan personelin ba~vurusu degerlendirilerek i~leme devam
edilecektir.
4-Hizmet silresi e~it olmas1 halinde kurum kay1tlarma giri~ onceligine bakilarak iller
atamas1 ve yer degi~ikligi i~lemi yap1lacaktlr.
5-Personel iller aras1 yer degi~tirme talebinde bulunabilmesi i9in gorev yaptlg1 ilde
fiilen en az bir yil 9ah~m1~ olmas1 ve asaletinin tasdik edilmi~ olmas1 ~art1 ile
ba~vurular kabul edilecektir.
6-Son ba~vuru tarihi itibari ile herhangi bir statiide sozle~meli olarak 9ah~an veya
Ucretsiz izinde olan personelin ba.~vurulan kabul edilmeyecektir.
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7-Ba~vurulan uygun,gorulecek olan pe~sonelin atamasmm yapdmas1 halinde 9ekirdek
kay,nak yOnetim sistemine ((:Kwtdacak?-up~ atama karan~ruma
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gonderilecektir.
8-Ba~vurusu uygun goriilmeyen personelin durumu hakkmda kadrosunun bulundugu
kuruma Miidiirliigiimiiz tarafmdan ilgili yaz1 gonderilecektir.

9-Miidiirliigiimiiz evrak kay1t birimine 30.06.2018 tarihi mesai bitiminden sonra gelen
ba~vurular kabul edilmeyecektir.
10- Miiracaatlar i9in gerekli belgeler;
a)Hizmet Belgesi
b)Kadrolu Kurumundan ald1g1 adli ve idari soru~turmanm bulunup bulunmad1gm1
bildirir yaz1.
c)Muvafakat vermeye yetkili amir imzah muvafakat yaz1s1.
A YRILI~ i~LEMLERi
1-Atama i~lemleri 2018 Temmuz ay1 sonuna kadar yapdacak olup, atamas1 yapdan personelin
atama karar1 (;KYS'ye girildigi tarihten itibaren en ge9 1 ay i9erisinde aynh~ ve ba~lay1~
i~lemlerinin tamamlanmas1 gerekmektedir.
2-Belirtilen siire i9erisinde mazeret (rapor vb.) nedenlerle aynh~ yapilmamas1 halinde
mazeretbildirir belgenin Miidiirliigiimiize gonderilmesi gerekmektedir.

Yukandaki belgeleri, ilan edilen takvim 9er9evesinde Van ii Saghk Miidiirliigii Personel
Hizmetleri Ba~kan Yard1mc1hg1 Hatuniye Mahallesi ipekyolu Caddesi Posta Kodu:6500
ipekyolu/Van adresinde olacak ~ekilde kargo ~irketi veya APS ile gonderecekler ya da elden
teslim edeceklerdir.Posta vb. nedenlerden dolay1 ya~anabilecek gecikmelerden gonderilen
belgelerin Van ii Saghk Miidiirliigiine vaktinde ula~mamas1 halinde sorumluluk ba~vuru
sahibine aittir.
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