EK:1 İlan Metni

NİĞDE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atama Başvuruları

2021 YILI NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KURUM İÇİ YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA KURASI BAŞVURU ESASLARI
DAYANAK: Cumhurbaşkanlığı 1. Nolu Kararnamesinin 371. Maddesi ile Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne göre.
COVİD-19 Pandemik Salgınla ile mücadele kapsamında Niğde Merkez Toplum Sağlığı
Merkezi’nde oluşan hemşire unvanındaki personel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla
kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma kurası açılmıştır.
MÜRACAAT ŞARTLARI ve SINIRLAMALARI
1) Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde hemşire unvanındaki personel tarafından
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü internet adresinden (https://nigdeism.saglik.gov.tr/)
yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla 1 (bir) tercih
yapılabilecektir.
2) İl içi atamaya başvuracak olanlar, sadece (https://nigdeism.saglik.gov.tr/)
adresinden online başvuruda bulunacaklardır. Fiziki olarak kendi kurumlarına ve
Müdürlüğümüze herhangi bir evrak teslimi yapılmayacaktır. Başvurunun tüm
süreçleri online olarak gerçekleştirilecektir. Belge çıktısı alınmayacak olup, evrak
teslimi yapılmayacaktır.
3) 2021 Yılı Niğde Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kurum İçi Yer Değiştirme
Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren
30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu sürenin sonunda atamaları
iptal edilecektir. Covid-19 Pandemi Salgınıyla mücadele kapsamında
kurumlarından ayrılmaları halinde hizmeti aksayacak durumda olan personellerin
kurumları, durum bildirir yazı göndermesi ve Müdürlüğümüzce de uygun
görülmesi halinde ayrılış ve başlayış işlemleri 2 (iki) ay süreyle ertelenebilecektir.
4) Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için,
kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu birimde son atanma
tarihinden itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul
edilecektir. Halen Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev
yapanların kura son başvuru tarihi itibariyle, son 1 (bir) yıl içerisinde Aile
Hekimliği Sisteminde görev yapmış olması kaydıyla başvuruları kabul
edilecektir.
5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar birim bazında ilan edilmiştir.
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6) a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.01.2021 tarihine göre
hesaplanan ve ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır. Hizmet
puanının eşit olması durumunda hizmet süreleri esas alınacaktır. Hizmet
sürelerinin de eşit olması halinde kura çekilecektir.
b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları kuraya online başvuru
esnasında alınacaktır, başvuru esnasında hizmet puanına itirazı olmayanların
sonradan yapacağı hizmet puanı itirazları değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Alınan hizmet puanı itirazları Müdürlüğümüzce değerlendirilerek yerleştirme
işlemi yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
7) Başvurusunu iptal ettirmek isteyenler, atama takviminde bulunan itirazların
alınması süresine kadar kurumlarına başvuru iptal dilekçelerini verebileceklerdir.
8) Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülenler ile uygun
görülmeyen başvurular ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere
Müdürlüğümüze ait internet (https://nigdeism.saglik.gov.tr/) adresinden ilan
edilecektir.
9) Bu atama döneminde yerleşmeye hak kazananlardan; 30 gün içerisinde
ayrılışlarını yapmamaları nedeni ile atama kararları iptal edilenler ile atama
kararlarını kendileri iptal ettirenler atama iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre ile il
içi yerleştirme işlemlerine başvuramayacaklardır. Ataması yapılan personeller il
içerisinde mazeret atamaları ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer
Değiştirmesine İlişkin Yönerge’nin 9. Maddesine göre atanma talebinde
bulunanlar haricinde fiilen 1 yıl görev yapmadan herhangi bir yer değişikliği
talebinde bulunamayacaklardır. Hizmet gereği atama sonucunda hakkında naklen
tayin kararı çıkarılan personeller atama tarihlerinden itibaren 2 (iki) yıl süre
geçmedikçe bu kuraya başvuramayacaklardır.
10) Bu atama döneminde yerleşmeye hak kazanan personelin, ayrılış başlayış
yapmaması halinde 2. Sıradaki personelin ataması yapılacaktır, 2. Sıradaki
personelin de ayrılış yapmaması haline sıradaki personelin ataması yapılmak
suretiyle süreç tamamlanacaktır.
11) a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev yapan personel,
bu kuraya müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kesin
sonuçların yayınlanmasından itibaren en geç 10 gün içinde sözleşmelerini
feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır. Bu
kapsamda ataması yapılan personelin istifa işlemleri 2 (iki) ay yasal bekleme
süresine tabi olmadan usulüne uygun olarak değerlendirilecektir.
b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken
663 sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat
edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kesin sonuçların
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yayınlanmasından itibaren en geç 1 ay içinde sözleşmelerini feshetmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
c) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek
olup bu kapsamda yerleşemeye hak kazanan personelin kesin sonuçların
yayınlanmasından itibaren en geç 10 gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
12) Kura son başvuru tarihi itibariyle; ve 657/4B-663/45A sözleşmeli çalışanlar,
Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Çalışanlarının başvuruları kabul
edilmeyecektir. 663-45/A olarak çalışmakta iken kadroya geçen personellerin,
kadroya geçiş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl daha görev yapmadıkça başvuruları
kabul edilmeyecektir.
13) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen
ve kura sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış
olsa dahi iptal edilecektir.
14) a) Kura son başvuru tarihi itibari ile Aday Memur olarak görev yapmakta olanlar
bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
b) Kura son başvuru tarihinden önce, haklarındaki atama kararını iptal ettirenler
hariç olmak üzere haklarında merkez teşkilat tarafından yürütülmekte olan veya
kesinleşmiş bir atama kararı olanlar bu kuraya müracaat edemeyeceklerdir.
15) İlan edilen yere Merkez Teşkilat tarafından herhangi bir nedenle atama yapılması
durumunda ilan edilen birimlerin ihtiyaç durumlarında değişiklik olabilir. Bu
nedenle ilan edilen birimde PDC dolu olduğu takdirde atama yapılmayacaktır.
16) Kurum içi yer değişikliği komisyonumuzca değerlendirilip kesin sonuçlar
Müdürlüğümüz internet sitesinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuçlarının ilanı
tebligat yerine geçecek olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
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2021 YILI NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KURUM İÇİ YER
DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATAMA KURA TAKVİMİ
SIRA TARİH
1

25 MAYIS 2021-27 MAYIS 2021

2

28 MAYIS 2021

3

28 MAYIS 2021

4

31 MAYIS 2021

AÇIKLAMA
Münhal kadroların ve ilan metninin
Müdürlüğümüz resmi web sayfası
https://nigdeism.saglik.gov.tr/’den
yayınlanması ve başvuruların alınması.
Hizmet puanlarının, başvurusu kabul
olanların ve ret olanların ret gerekçeleri
ile birlikte yayınlanması.
İtirazların alınması (İtirazlar için Niğde İl
Sağlık Müdürlüğü’ne başvurulacaktır.)
Kesin sonuçların yayınlanması.
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