MERSĠN ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2020 YILI HAZĠRAN-TEMMUZ DÖNEMĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE YARDIMCI
SAĞLIK HĠZMETLERĠ SINIFI HARĠCĠ PERSONELĠN ĠLLER ARASI
ATAMA VE YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠLAN METNĠ

Bakanlığımızın taşra teşkilatında (İlimiz hariç), 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendi kapsamında, sağlık hizmetleri ile yardımcı
sağlık hizmetleri sınıfı haricindeki diğer sınıflarda istihdam edilen personel için “Sağlık
Bakanlığı Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Atama ve
Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” hükümlerine göre aşağıya çıkarılan usul
ve esaslar çerçevesinde 2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve
Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin Ġller Arası Atama ve Yer DeğiĢikliği
yapılacaktır.
1. “Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına
Dair Yönerge” ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroların 15 Haziran
2020 Pazartesi günü Müdürlüğümüzün web sitesinde (http://mersinism.saglik.gov.tr) ilan
edilmesiyle atama takvimi başlayacaktır.
2. Atamaya başvuracak personelin, aşağıya çıkarılan başvuru evraklarının, kurumunun
üst yazısı ile birlikte 30 Haziran 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) EBYS
üzerinden Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvuru
evrakları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Müdürlüğümüzce münhal ilan edilen kadrolara atanmak isteyen personelin en çok
10 (on) tercihle birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir. Müdürlüğümüzce münhal ilan
edilenler dışında herhangi bir kadroya atanma talebinde bulunulmayacaktır. Bulunulduğu
takdirde ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Personelin iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için görev yaptığı ilde
fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış olması şarttır. Yıllık izin, hafta sonu tatili ile resmi tatil günleri
fiili çalışmadan sayılır. Görev yaptığı ilde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışma şartını sağlamayan
personel atanma talebinde bulunduğu takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. “2020 Yılı Haziran-Temmuz Dönemi Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfı Harici Personelin İller Arası Atama ve Yer Değişikliği”ne son başvuru tarihi
(30 Haziran 2020 Cuma günü) itibarıyla aday memurluğu devam eden personelin talebi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb. nedenlerle) olan personelin talebi
değerlendirmeye alınacaktır. Komisyonca atanmalarına karar verilenlerin, atamalarının
yapılabilmesi için, atama sonuçlarının Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilmesinden
itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde göreve başlamaları gerekmektedir. Halen askerde
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olmaları sebebiyle ataması yapılamayan personelin ise terhis tarihinden itibaren 30 (otuz) gün
içerisinde dilekçe ve terhis belgesiyle birlikte üstleri vasıtasıyla başvurması halinde ataması
yapılacak olup, aksi takdirde ataması yapılmayacaktır.
7. Atama döneminde, münhal kadrodan fazla başvuru olması halinde, atama talepleri
hizmet süresi fazla olandan başlanarak değerlendirilir. Aynı yerin aynı hizmet süresine sahip
birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde tercih sıralamasına göre
değerlendirilir.
8. EBYS üzerinden Müdürlüğümüze gönderilen başvuru evraklarının asıllarının da 17
Temmuz 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar elden ya da posta yoluyla Müdürlüğümüze
gönderilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra gönderilen başvuru evrakları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9. Atama sonuçları 24 Temmuz 2020 Cuma günü Müdürlüğümüzün web sitesinde
(http://mersinism.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
10. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven atamaya dâhil edilen
personelin ataması yapılmayacak, sehven ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
11. Gerçek dışı beyan veya bir mazerete dayanarak ataması yapılanların beyanlarının
veya mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde, personelin atama işlemi
iptal edilecek ve hakkında genel hükümler uygulanacaktır.
12. Ataması yapılan personelin atama karar tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde
ayrılışını yapması gerekmektedir. Ataması yapılan ve yasal mazereti nedeniyle 30 (otuz) gün
içerisinde ayrılışını yapamayacak durumda olan personelin, dilekçesi ile mazeretini gösterir
belgenin Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Mazeretsiz olarak ayrılış yapılmaması
durumunda ise atama kararı Müdürlüğümüzce iptal edilecektir.
13. Ataması yapılacak olan personel, atandığı birimde fiilen 2 (iki) yıl süreyle görev
yapmadıkça, il içerisinde mazeret halleri haricinde atama talebinde bulunamayacaktır.
Bulunduğu takdirde ise değerlendirmeye alınmayacaktır.
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BAġVURU ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER:
1. Kurum üst yazısı (Adli ve idari yönden yürütülmekte olan bir soruşturmasının
bulunup bulunmadığının ve muvafakat verilip verilmediğinin belirtilmesi
gerekmektedir.)
2. Dilekçe
3. Atama ve Nakil Talep Formu
4. Hizmet Belgesi (Onaylı/Mühürlü)
5. Sicil Özeti (Onaylı/Mühürlü)

2020 YILI HAZĠRAN-TEMMUZ DÖNEMĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ VE
YARDIMCI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SINIFI HARĠCĠ PERSONELĠN
ĠLLER ARASI ATAMA VE YER DEĞĠġĠKLĠĞĠ TAKVĠMĠ:
 15 Haziran 2020 Pazartesi - Müdürlüğümüz web sitesinde münhal kadroların ilan
edilmesi ile başvuruların başlama tarihi.
 30 Haziran 2020 Cuma - Başvuruların bitiş tarihi.
 17 Temmuz 2020 Cuma - Başvuru evraklarının asıllarının son geliş tarihi.
 24 Temmuz 2020 Cuma - Başvuru sonuçlarının Müdürlüğümüz web sitesinde ilan
edileceği tarih.
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