KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama İlanı
Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarında görev yapmakta olan Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Personelleri için; “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair
Yönerge” kapsamında 2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama işlemleri aşağıda belirtilen usul
ve esaslar ile ekli kura takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1)
2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama talepleri 16.05.2022 - 23.05.2022
tarihleri arasında görev yapmakta olduğu kuruma ekli form ve hizmet puanına itirazı olmadığı
beyanı olan hizmet puanı gösteri belge ile en fazla 3 (üç) tercih yaparak başvurular
gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2)
İlan edilen 2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Münhal Kadrolar haricinde talep
alınmayacaktır.
3)
Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge
gereği sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi
kapsamında istihdam edilen personeller başvuru yapabilecektir.
4)
Mezkur yönerge ve diğer meri mevzuat hükümleri gereği; 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi, 663 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesi ile 4924 sayılı kanun kapsamında görev personelin başvuruları
kabul edilmeyecektir.
5)
663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 3 (üç)
yıllık görev süresini tamamlayarak kadroya geçişi yapılan ve kadroya geçişten sonraki 1 (bir)
yıllık süresini tamamlamayan personellerin talepleri; ilgili mevzuat gereği kabul
edilmeyecektir.
6)
Son 1 (bir) yıl içerisinde ataması yapılan (il içi ve/veya il dışı farketmeksizin)
personelin talepleri kabul edilmeyecektir.
7)
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü devam eden, aday memurluğu devam eden,
ücretsiz izinde (doğum, askerlik vb) olan, aile hekimliğinde çalışan ve son 1 (bir) yıl
içerisinde il içi atamasını iptal ettiren personellerin talepleri kabul edilmeyecektir.
8)
Haklarında adli ve/veya idari soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen
personel 2 (iki) yıl geçmeden atanma talebinde bulunamazlar.
9)
Başvurular; mezkur yönergenin 6 ncı maddesi kapsamında öncelikle hizmet
puanına göre, hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih
sıralamasının aynı olması durumunda ise hizmet süresine göre değerlendirilecektir.
10) PDC sınırlaması sebebiyle atamaları yapılamayan personellerin hakları saklı
kalacak olup, PDC’nin uygun olması durumunda talepte bulunmaları kaydı ile yapılacaktır.
11) Ataması gerçekleşen personeller 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen istisnai
durumlar haricinde; atama karar tarihi itibari ile 30 (otuz) gün içerisinde ayrılış işlemlerini
gerçekleştirecektir.
12) Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair
Yönergenin 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen süreyi geçmemek şartı ile; Personel
Dağılım Cetveline (PDC) göre doluluk oranı unvan/branşında %60’ın altına düşmesi halinde
ataması gerçekleşen personellerin ayrılışları yerine personel ataması yapıldıktan sonra
olacaktır.
13) 11 ve 12 nci maddede belirtilen süre sonrasında hastalığı ve/veya doğumla
ilgili mazereti nedeniyle atamaya müteakip göreve başlamayacak durumda olanlar,
mazeretleri bitimine müteakip 5 (beş) iş günü içerisinde göreve başlatılabileceklerdir.
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14) 11 - 12 ve 13 üncü maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan
personeller, bu atamadan doğan haklarını kaybedeceklerdir.
15) Atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan personellerin atamaları
sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
16) Başvuru ve atama işlemleri ekli takvimi çerçevesinde gerçekleştirilecek olup,
adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. Yapılacak ilanlar Müdürlüğümüz resmi
internet sitesinde (kocaeliism.saglik.gov.tr) yayımlanacaktır.

Tüm personele ilanen duyurulur.
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