AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2022 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMA
İLAN METNİ
Aydın Sağlık Müdürlüğünde ve bağlı tüm sağlık tesislerimiz kadrolarında 657 Sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi kapsamında istihdam edilen Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık
Hizmetleri Sınıfındaki personelin 2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atama başvuruları 29 Nisan 2022 Cuma günü
başlayıp, 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü sona erecektir.
(Atamalar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin (Kararname Numarası:1) 371. maddesinin 3. Fıkrası, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil
Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün “İl içi atamaları” konulu 2018/5 Sayılı
Genelgesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge, Sağlık Bakanlığı Taşra
Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge ve ilgili mevzuat kapsamında
yapılacaktır.)
Aydın Sağlık Müdürlüğü İl İçi Dönem Tayini Komisyonunun 27/04/2022 tarihinde yapılan toplantısında
2022 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atamaları hakkında alınan karar gereği;
1) 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atamalarına, bünyemizdeki 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendi kapsamında sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görevli olup,
11/05/2022 tarihi itibariyle görev yaptığı yerde en az 1 (Bir) yıl süreyle çalışmış olan personel müracaat
edebilecektir.
2) 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atamalarında, sadece münhal yerler listesinde belirtilen unvan ve branşlarda
atama yapılacaktır.
3) Müdürlüğümüz internet adresinde (https://aydinism.saglik.gov.tr/)ve sağlık tesislerimize gönderilen
yazı ekindeki ilan edilen münhal yerlere atanmak isteyen personel müracaat tarihleri içerisinde en çok
3 (üç) tercih belirttiği dilekçesine Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal
veya e-Devlet üzerinden alacakları hizmet puanını belirtir belgeyi de ekleyerek asli görev yerlerine
veya geçici görevle görev yaptıkları sağlık tesislerine müracaat edeceklerdir.
4) 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşmeli, 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli, 5258 Sözleşmeli Aile Hekimi
veya Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev yapan personel de bu yerleştirmeye müracaat edebilecek ancak;
söz konusu il içi atamalarda yerleştirilmeleri durumunda, yerleştirme sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün
içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekecektir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
5) 4B statüsünde çalışanların (45/A dahil), aday memurların, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında
çalışanların, aylıksız izinde (Askerlik, doğum vb…) olanların, Sürekli İşçiler ile 696 Sayılı Kanun
Kapsamında Sürekli İşçi statüsünde görevli personelin müracaatları ilgili birimlerce kabul edilmeyecektir.
6) 2021 Kasım Dönemi İl İçi Atama sonucuna göre atamaları yapılıp atamalarını kendi isteğiyle/süresi içinde
ayrılışlarını yapmadığından ataması iptal edilenler 2022 Mayıs Dönemi il içi atamalarına müracaat
edemeyecektir.
7) Son 2 (iki) yıl içerisinde haklarında adlî, idarî ve inzibatî bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma
sonucunda bulunduğu yerde kalmalarında sakınca görülerek başka sağlık tesislerine atamaları yapılan
personel tercihte bulunsa bile iki yıl geçmeden ayrıldıkları birime atamaları yapılmayacaktır. (Süre
hesaplamasında 11/05/2022 tarihi baz alınacaktır.)
8) Sağlık kuruluşlarınca, müracaatlar 13/05/2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim
edilecektir.
9) Başvuruların değerlendirilmesi; öncelikle hizmet puanına (1 Ocak 2022 tarihinde hesaplanan) göre, hizmet
puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınacak, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura
ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

10) İlan edilen yerlere il dışından, merkez teşkilat tarafından vb… herhangi bir nedenle atama yapılması veya
PDC’de değişiklik yapılması hallerinde; ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik
olabileceğinden, bu nedenle ilan edilen birimde PDC’nin o süreçte dolması durumunda atama
yapılamayacaktır.
11) Sağlık tesisleri döner sermaye bütçesinden maaş alan personelin yerleştirilmeleri durumunda, önce
yerleştirildikleri sağlık tesisinin döner sermaye bütçesinin uygunluğunun Sağlık Bakanlığınca onaylanması
durumunda atamaları yapılacak, aksi halde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılamayacaktır.
12) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat edip sehven yerleştirmeye dâhil edilerek yerleştirilen
personelin atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
13) 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atamalarında ataması yapılanlar mazeret hariç ayrılışlarını atanma tarihinden
itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapacaklar, aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir.
Bu atamalarda kendi istekleri ile atamalarını iptal ettirenler ile ayrılış başlayış işlemlerinin belirlenen süre
içinde gerçekleşmemesi nedeniyle ataması iptal edilenler 1 (bir) yıl süre ile il içi dönem tayini ile atama
talebinde bulunamayacaktır.
14) Ataması yapılan personelden; görev yerinde unvan ve branşında tek olan personel ile görev yerinden
ayrılması durumunda hizmette aksamaya neden olacağı Komisyonumuzca belirlenecek personelin
ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra sonuçlandırılacaktır.
15) 2022 yılı Mayıs Dönemi İl İçi Atamalarına istinaden yerleştirilenler ve yerleştirilemeyenlerin gerekçeli
sonuçları Müdürlüğümüzün https://aydinism.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek,
yerleştirilemeyenler için ayrıca bir yazı gönderilmeyecektir.
16)
2022 YILI MAYIS DÖNEMİ İL İÇİ ATAMALARI ÇALIŞMA TAKVİMİ
29 Nisan 2022
Atama Yapılacak Münhal Kadrolar/İlan Metni İlanı
29 Nisan-11 Mayıs 2022
Personelin Görev Yerlerine Müracaat Tarihleri
13 Mayıs 2022
Sağlık Tesislerince Müracaatların Aydın Sağlık Müdürlüğüne Teslimi
31 Mayıs 2022 tarihine kadar Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde görevli tüm personelimize tebligat yerine geçmek suretiyle
ilanen duyurulur.

