BARTIN İLİ 2021 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ YER DEĞİTİRME İLANI
Bartın ilinde yer alan sağlık tesislerinde sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında
görev yapan personelinin isteğe bağlı olarak 2021 yılı Kasım Dönemi yer değiştirme işlemleri
Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin atama
dönemleri başlıklı 7.maddesine istinaden aşağıdaki usul ve esaslar ile belirlenen takvim
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

USUL VE ESASLAR
Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan Genel İdari Hizmetler ve Teknik
Hizmetler Sınıfı dışındaki sağlık ve yardımcı sağlık personeli için 2021 yılı KASIM dönemi İl
İçi Atama ve Nakil işlemleri ile ilgili olarak;
Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin
atama dönemleri başlıklı 7.maddesine istinaden atama müracaatları alınacaktır.
Aynı yönergenin kadroların ilanı ve başvurular başlıklı 8.maddesinin “Müdürlük
PDC'ye göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları her müracaat döneminde
ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel tercih yaparak müracaatta bulunur.” hükmü
gereği İl Sağlık Müdürlüğü https://bartinism.saglik.gov.tr/ internet adresinden ilan edilen
kadrolara atanmak isteyen personellerin başvurusunu müracaat tarihleri arasında İl Sağlık
Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
Müracaatlar aşağıda belirtilen kriterlere göre öncelikle değerlendirmeye alınacaktır;
1- Hizmet puanı yüksek olan personelden başlamak üzere, puanı yüksek olan personelin
tüm tercihleri değerlendirildikten sonra bir sonraki personelin başvurusu
değerlendirilecektir.
2- Hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralaması önce olan personelin talebi
öncelikle değerlendirilecektir.
3- Hizmet puanları ve tercih sıralaması aynı olan personelin halen görev yaptığı unvan ve
branşta atanmasına esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi
öncelikle değerlendirilecektir.
4- Sağlık Bakanlığınca hesaplanan hizmet puanları başvuruların değerlendirilmesinde
dikkate alınacaktır. (Personel atanma talebi ekinde PBS çıktısı ibraz edecektir)
5- 657 sayılı kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilen personel, 4924 sayılı kanun’a
göre sözleşmeli çalışan personel ile 663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan
personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşme imzalayan
personel müracaatları kabul edilmeyecektir.
6- Son atandığı birimde fiilen 2 (iki) yıl görev yapmamış olan müracaatlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
7- 25 Ekim 2021 tarihinde başlayıp 01 Kasım 2021 mesai bitimine kadar devam eden
müracaatlar Müdürlüğümüz Genel Evrak birimine süresi içinde teslim edilecektir.
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ATAMA TAKVİMİ
SIRA TARİH

AÇIKLAMA

25 Ekim 2021-01 Kasım 2021

Müracaatların kabulü

2

02 Kasım 2021

Müracaatların Değerlendirilmesi ve sonuçların İl
Sağlık Müdürlüğü https://bartinism.saglik.gov.tr/
internet adresinde ilanı

3

03-04 Kasım 2021

Atama iş ve işlemlerinin ÇKYS modülünden
gerçekleştirilmesi

4

05-30 Kasım 2021

Ayrılış ve başlayış işlemlerinin tamamlanması

1

Ek-İlan Edilen Kadro Listesi..
İLANEN DUYURULUR
Dr.Ahmet CEBECİ
Müdür a.
Başkan
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