=ILAN METNi=
Bakanh[rmrz Ydnetim Hizmetleri Genel Miidtirltiginnn2lll2l2}lg tarihve2833 sayrh "Safhk
Bakanh[r Saphk Personelinin il igi Yer De[igtirmesine itiqtin Y6nergesi"nin 7. ve 8. Maddelerine
istinaden 2019 Yrh Mayrs Donemi igin il igi Naklen Atamalarr Yaprlacaktrr.

1)

2019 Yrh Mayrs Dcinemi

il iqi

Naklen Atama mtinhal yerleri

ve

atama takvimi

www.denizli.saelik.eov.tr internet adresinde ilan edilmigtir.
2) 2019 Yrh Mayrs Ddnemi il igi Atama Kura baqvurulan 22t04t2019 tarihinde baqlayrp, 30t0412019
tarihinde saat 17.00'da sona erecektir. 2019 Yrh Mayrs Ddnemi il igi Naklen Atama Kurasrna
bagvuracak olan personeller, il igi Nakil Talep Formunu eksiksiz doldurup ba[h bulundufiu kurum
amirine onaylatarak, Bakanh[rmrz http://sbu2.saglik.gov.trlpersonellslemleri adresinden temin
edecekleri, taraflannca itirazmm bulunmadr[rnr beyan eden imzah ve detayh hizmet puaru d<ikrimti
ile birlikte Miidiirliigiimiiz Gelen Evrak Kalemine teslim edeceklerdir. Son bagvuru tarihinden sonra
yaprlan bagvurular de[erlendirmeye almmayacaktrr.
3) 2019 Yrh Mayrs Ddnemi il igi Naklen Atama Kurasma 657 sayrh Devlet Memurlan Kanunu 4/A
bendine g6re istihdam edilen sa[hk hizmetleri srnrfindaki personeli kapsamaktadrr.
4) Salltk hizmetlerinin aksamamasl ve etkili bir personel planlamasr yaprlabilmesi igin son mtiracaat
tarihi olan 3010412019 tarihi itibariyle giirev yaptrfir kurumda fiilen en az I (bir) vrl gahqmrg olan
personelin mtiracaatlarr kabul edilecektir.
5) Aday memurlupu devam eden ve ticretsiz izinde (askerlik, do[um, aile

sa[h[r elemaru, diger) olan

personellerin baqvurularr de[erlendirmeye ahnmayacaktrr.

6) Yerlegtirme sonuglarr ile inceleme neticesinde uygun gdriilmeyen mtiracaatlar, red gerekgeleri ile
birlikte tebligat yerine gegmek iizere Mtidtirltig.imtiz www.denizli.saglik.sov.tr internet adresinden
ilan edilecektir. Ayrrca baqvuru sahiplerine yazir bilgi verilmeyecektir.

7)

Bagvurular, sadece ilan edilen miinhal kadrolara yaprlacaktrr. ilan edilen miinhal kadrolar
bilgi verilmeyecektir.

drgrndaki baqwrular iqleme ahnmayacak ve sonucundan

8) Yukanda belirtilen qartlan tagryan bagvuru sahiplerinin yerleqtirme iglemleri; tercih slrasrna
bakmaksrzrn hizmet puaruna grire atamalan tamamlanrr. Hizmet puanlarr eqit olmasr halinde gahgma
stiresi esas allntr, gahqma stiresinin de eqit olmasr halinde kura ile yerlegtirme iglemleri yaprlrr.

9) ilgili atama kurasmda yerlegtirilenlerin ayrrhglan atanma tarihinden itibaren 30 (Otuz) gtin
igerisinde hizmeti aksatmayacak qekilde sa[lanacaktrr. Aksi takdirde bu stirenin sonunda atamalart
iptal edilecektir.

il merkezine agrlan mi.inhal kadrolara, sadece
personeller mtiracaat edebilecektir.
10)

ilge sa[hk kurum ve kuruluglarrnda

gahqan

11) Hizmet sunumunda aksakhklar ya$anmamasr igin 2019 Yrh Mayrs Donemi il igi Naklen Atama
Kurasmada agrlan mtinhal kadrolardaki birimlerde gdrev yapan personeller mtiracaatta
bulunamayacaktrr.

12) 2019 Yrh Mayrs D6nemi

il igi Naklen Atama Kurasr l.

ve 2. basamak saghk tesislerini

kapsamasmdan dolayr hizmet sunumunda aksakhklar ya$anmamasr igin bulundulu birimde unvan ve

brangrnda tek gahqan personel kuraya baqvuramayacak olup, aynr sa[hk tesisinde aynl unvan ve
brangta atanmaya hak kazanan; 3(tig) kigiye kadar gahqan personelden hizmet puam ytiksek olan
l(bir) personelin, 4(d6rt) ve daha fazla gahqan personelden hizmet puanr ytiksek olan ilk 2(iki)
personelin atamasr yaprlacaktrr.
13) Merkezefendi ve Pamukkale ilge Sa[hk Miidiirltigine agrlan Safihk Memuru (Rdntgen) unvanh
personel mtiracaatlarr igin; adr gegen kurumlara bafih KETEM Birimlerinde Mamografi gekiminde
gahgtrrlacafirndan bayan personel miiracaatlarr kabul edilecek olup; 10, 11 ve 12. Maddeler
uygulanmayacaktrr.

14) M0racaat qartlarrnt tagrmadr[r halde miiracaat ederek sehven kuraya ddhil edilen ve kura
sonucunda yerleqtirilen personelin atamalan yaprlmayacak, sehven yaprlmrg olsa dahi iptal
edilecektir.
15) 2019 Yrh Mayrs D6nemi il igi Naklen Atama Kurasrnda atanmaya hak kazanrp belirtilen stirede
ayrrlmayan (miicbir sebepler harig) ve kendi iste[iyle atamasmr iptal ettirenler, iptal iglemleri QKYS
Modtiliinde tescil edildi[i tarihten itibaren I (bir) yrl siireyle atartnatalebinde bulunamayacaktr.

16) Kuraya bagvuran personelin yerleqtirme iglemleri 0110112019 tarihine gore hesaplanan ve ilan
edilen hizmet puanlan esas almarak yaprlacaktrr.
17) Baqvuru evraklan imzasrz ve onaysz olanlar ile bagvuru evraklan 30t0412019 tarihinden soffa
erin iti.r: azlan de [erl endirmeye ah nmayac aktr r.

gel enl

l8)

Qahqma Takvimi aga[rya grkanlmrqtrr.

ilgililere duyurulur./3 / o4l20lg
.

2019

ir iqi NAKLEN ATAMA KURAST igreureni irp ircili ir

YILI MAYIS D0NEMI

ATAMA KOMISYONU QALr$MA TAKVIMI
22-30 Nisan 2019

2 Mays 2019

i

jTaVin Talep Bagvurularrrun Almmasr

***"
Tpagvuru Formlarr ve Istenilen Belgelerin Kontrolii
I

3 Mayrs 2019

lBaqvuru ve

Ekli Belgelerin

il Atama Komisyonuna

Sunulmasr

-?-"'""""*'"-

7 Mayrs 2019

fomisyonun Toplanmasr, Alman Kararlann Onaya Sunulmasr ve:

8-9 Mayrs 2019

iAhnan Kararlarla

10-15 Mayrs 2019

Uyeulanmasr
Kararlarrn
|

jSonuglarrnrn ilan Edilmesi

ilgili itirazlarrn Kabulii ve De[erlendirilmesi

'e

llzm.

