TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI
İLAN METNİ
1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 25inci Maddesinin 3üncü bendine dayanılarak
il içi yer değiştirme kurası yapılacaktır.
2- Atama başvuruları sadece bu ilanın ekindeki standart form ile yapılabilecektir. Başka form
ya da dilekçe ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre istihdam edilen personel harici
müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4- Son atandıkları sağlık tesisinde fiilen bir yıl çalışmayanların müracaatları kabul
edilmeyecektir. Fiilen çalışma süresi hesabında personelin terfilerinde değerlendirilen süreler
dikkate alınacaktır.
5- Başvuru tarihi itibari ile adaylığı devam eden ve DHY leri Müdürlüğümüzce sonlandırılmamış
olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir. 657 sayılı Kanunun 108. Maddesi gereği
ücretsiz izinde bulunanların müracaatları kabul edilecek olup, atamaları ücretsiz izinlerin
bitim tarihinden sonra yeniden verecekleri dilekçelere istinaden yapılacaktır. Kadrosu
Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde olup, Aile hekimliği statüsünde aktif çalışmakta olan
ya da 663 sayılı KHK gereği sözleşme imzaladığından dolayı ücretsiz izinde bulunan
personellerin başvurusu kabul edilecek olup, kesinleştirilmiş olan yerleştirme sonuçlarından
itibaren 1 (bir) ay içerisinde mevcut sözleşmelerinin feshedilmesi durumunda atamaları
yapılacaktır.
6- Müracaat yapacak personel, ekli listede mevcut Müdürlüğümüz Atama ve Yer Değiştirme
Komisyonunca tespit edilen münhal kadrolardan en fazla 5 tercih yaparak, başvuru formlarını
eksiksiz düzenleyip imzalattırdıktan ve ekindeki belgelerle birlikte başka bir kayıt işlemine
gerek olmadan doğrudan Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Bürosuna elden teslim edeceklerdir.
Kurum amirince onaysız olarak gelen formlar kabul edilmeyecektir. Fax mail vb. yollarla gelen
evraklar kayda alınmayacak olup, sadece evrak asılları kayda alınacak ve değerlendirmeye tabi
tutulacaktır.
7- Atama işlemleri personelin hizmet puanları esas alınarak sonuçlandırılacaktır. Müracaat
eden her personel PBS sistemi üzerinden alacağı hizmet puanı çıktısını başvuru formuna
ekleyecektir. Hizmet puanlarının değerlendirilmesinde Bakanlığımız tarafından hesaplanan
2019 yılı Ocak ayı puanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyanda bulunan personelin başvuruları
dikkate alınmayacaktır. Aynı branşta hizmet puanı en yüksek olan personelden başlamak üzere
5 tercihi de değerlendirilip, bir sonraki personele geçiş yapılacaktır. Hizmet puanı eşitliklerinde
kıdem bakımından daha üstün olanın, kıdem eşitliklerinde ise doğum tarihi daha büyük olanın
ataması yapılacaktır.
8a) İlan edilmeyen herhangi bir sağlık tesisi ve kadroya ilişkin talepler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
b) Ekli listede ilan edilen münhal kadroların bulunduğu sağlık tesislerinde görevli aynı
branştaki personellerin, başka sağlık tesislerinde aynı branşta ilan edilen bir münhal kadroya
müracaat etmeleri durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. .(örnek: Fatih
Devlet Hastanesine hemşire kadrosu açılmış ise Fatih Devlet Hastanesinden diğer hastanelere
hemşire unvanından başvuru kabul edilmeyecektir)

c) Diyaliz, Yoğun Bakım, Ameliyathane vb. gibi yerlerde fiili olarak en az 1 aydır çalışan
personelin başvuruları mevcut görev yaptığı birimin bu çalışan personele ihtiyacı olup
olmamasına göre değerlendirilecektir.

9- Müracaatlar 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Mayıs 2019 Cuma günü mesai
bitimi 17:00’ da sona erecektir. Son başvuru tarihi olan 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 17:00’
a kadar Müdürlüğümüz Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırılmayan evraklar değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
10- Atamaya hak kazanan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması
halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra
sonuçlandırılır. Ancak bu süre 3 (üç) ayı geçemez.
11- Halen çalışmakta olduğu sağlık tesisinde kendi unvan ve branşında tek aktif personel
durumundaki hekimlerin veya görevinden ayrılması durumunda sağlık tesisinin faaliyetlerinin
aksamasına yol açacak olan sağlık personelinin bu atama ile başka bir sağlık tesisine atanmaları
durumunda atamaları yapılarak mevzuatın öngördüğü şekilde eski kurumlarında geçici
çalışmaya devam etmeleri Müdürlükçe sağlanır. Bahse konu personel bu atamaya
başvurduğunda bu şekilde geçici görevlendirmeyi talep ve kabul etmiş sayılır.
12- Bu atamaya müracaat edip neticesinde atamaya hak kazananlardan atama hakkından
kendi isteği ile vazgeçen personelin, bir yıl boyunca il içi atama ve yer değiştirme dönemlerinde
talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önceki atamalarda bu kısıtlamaya tabi
personelden 1 yılını doldurmayanlar da bu atamaya müracaat edemeyeceklerdir.
13- Başvurusunu iptal ettirmek isteyen personeller atama sonuçları ilan edilmeden önce iptal
dilekçeleri ile başvurmaları durumunda, değerlendirmeye alınacak olup herhangi bir ceza
uygulanmayacaktır. Ancak süresinden sonra iptal başvurusunda bulunan personelin atamaya
hak kazanıp ayrılışını yapmaması durumunda 1 yıllık ceza uygulaması işletilecektir.
14- Yerleştirme sonuçları Müdürlüğümüzün https://trabzonism.saglik.gov.tr internet adresinden
21.05.2019 tarihinde duyurulacaktır. Daha sonra 22.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar
itirazlar alınacak olup, komisyonca yapılacak değerlendirme neticesinde, kabul edilen itirazlar,
meydana gelen değişiklikler ile birlikte 23.05.2019 tarihinde aynı internet sitesinden
duyurulacak olup atamaya hak kazanan personellerin kurumlarına tebligat gönderilecektir.
İtirazlar direkt olarak Müdürlüğümüze dilekçe ile yapılabilecektir.
EK:
1-Münhal Kadrolar
2-Atama ve Yer Değiştirme Talep Formu

2019 MAYIS DÖNENİ İL İÇİ NAKİL KURASI
KURA TAKVİMİ

TARİH

AÇIKLAMA

10 MAYIS CUMA

MÜNHAL KADROLARIN İLANI

12 MAYIS – 17 MAYIS (MESAİ BİTİMİ)

ATAMA BAŞVURULARININ YAPILMASI

21 MAYIS SALI

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

22 MAYIS ÇARŞAMBA

SONUÇ İTİRAZLARININ YAPILMASI

23 MAYIS PERŞEMBE

KESİN SONUÇLARIN İLANI

