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Personel Hizmetleri Başkanlığı (Sağlık Personeli Atama Birimi)
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Bağdat Cad. No:62 Yenimahalle/ANKARA
KEP : ankarailsaglik@hs01.kep.tr

Bilgi için: UMUT BORAN

Telefon: Faks No: 03125924442 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

e-Posta: umut.boran@saglik.gov.tr İnternet Adresi: https://ankaraism.saglik.gov.tr/ Telefon No: (0 312) 592 44 42

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

GÜNLÜDÜR
Sayı : 86862920-929
Konu : 2020 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi

Atamaları

DAĞITIM YERLERİNE

Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergeye
istinaden 2020 Yılı Mayıs Dönemi İl İçi Yer Değiştirme İşlemleri için münhal kadrolar ve ilan
metni Müdürlüğümüz internet sayfasından (https://ankaraism.saglik.gov.tr) ilan edilmiş olup,
müracaatlar 01/06/2020-05/06/2020 tarihleri arasında alınacaktır.

İlan metninde belirtildiği üzere; başvuruda bulunmak isteyen personelin başvuruları
alınarak herbir başvuru için ayrı üst yazı ile olmak üzere EBYS üzerinden (Evraklar sadece
EBYS üzerinden gönderilecek olup, fiziki olarak gönderilmeyecektir.) 08/06/2020 tarihine
kadar Personel Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Tayin başvuruları ilan
metninde belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek olup, herhangi bir gerekçe ile başvuru
yapmak isteyen personelin başvuruları geri çevrilmeyerek, mağduriyet yaşanmaması için ilan
metninde belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve ilgili personele tebliğini arz/ rica ederim.

e-imzalıdır.
Ufuk ESKİER

Müdür a.
Personel Hizmetleri Başkan

Yardımcısı

Eki: 1-Tayin Talep Formu ve Dilekçesi
2-Münhal Liste
3- İlan Metni

DAĞITIM :
Başkanlıklar ve Birimler
Tüm Hastaneler (Adsm'ler dahil)
İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri
112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği
Halk Sağlığı Laboratuvarı

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 6e034931-3817-4432-9639-b271b05bbdfa kodu ile erişebilirsiniz.
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ANKARA İLİ 2020 YILI MAYIS DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME İLÂNI 

 

  25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık 

Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge” gereği, Ankara ilinde 

yer alan sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev 

yapan personelin isteğe bağlı olarak 2020 Yılı Mayıs Dönemi Yer Değiştirme işlemleri 

aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir. 

  

ATAMA TAKVİMİ 

  

SIRA 

  

TARİH AÇIKLAMA 

1 01/06/2020 
Müracaat usullerinin ve münhal 

kadroların ilan edilmesi 

2 01/06/2020- 05/06/2020 
Sağlık Tesislerince başvuruların 

alınması 

3 10/06/2020 
Müracaatları Komisyonca kabul 

edilen ve edilmeyenlerin ilanı 

4 10/06/2020 – 12/06/2020 

Müracaatı komisyonca 

reddedilenlerin itirazlarının 

alınması 

5 15/06/2020 İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi 

6 16/06/2020 Yerleştirme sonuçlarının ilanı 

USÛL VE ESASLAR 

1- Ankara ili sağlık tesislerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev 

yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta ilân edilen tüm münhal kadrolara 

başvurabileceklerdir. Ancak, Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve 

Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel ile 657 sayılı Kanunun 4/B ve 4/D maddesine göre 

istihdam edilen personel, 4924 Sayılı Kanun ve 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşmeli 

personel başvuruda bulunamayacaklardır. 

2- Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı ve Aile Hekimi 

olarak görev yapan personelin başvuruları kabul edilecek olup yerleştirme sonuçlarının 

ilanından (16/06/2020)  itibaren 1 ay içerisinde sözleşmesini feshetmeleri durumunda atama 

işlemleri gerçekleştirilecek, aksi halde atamaları yapılmayacaktır. 

3- Kur’a son başvuru tarihi itibariyle; ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin 

başvuruları kabul edilecek olup yerleşenlerin, sonuçlarının ilanından (16/06/2020)  itibaren 1 

ay içerisinde göreve başlamaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilecek, aksi halde 

atamaları yapılmayacaktır. 

4- Bağlı sağlık tesislerimizce başvuruların, müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst 

yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) 08/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar 

Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. (Dilekçe ve ekleri pdf 

ortamında taratılarak EBYS Sisteminden gönderilecek evrak asılları kesinlikle 

gönderilmeyecektir.) 
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5- Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en 

fazla üç tercih yapılacaktır)  ve kadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin idarecisine (en az 

disiplin amiri)  onaylatılıp süresi içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde 

değerlendirmeye alınacaktır. 

6- Kur’aya başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas 

alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle başvuru 

belgesine, Sağlık Bakanlığı EKİP Portal Sisteminden veya E-Devlet üzerinden alınacak 

hizmet puanını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.  

Aynı birime tercihte bulunan personelin hizmet puanlarının eşit olması durumunda 

tercih sırası öncelikli olacaktır. Tercih sırasının aynı olması durumunda meslekî kıdemi fazla 

olan personel, onun da aynı olması hâlinde hâlen görev yaptığı unvan ve branşa atanmasına 

esas teşkil eden diploma tarihi önce olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir. 

7- Başvurularını iptal ettirmek isteyen personelin iptal dilekçelerini 15/06/2020 tarihi mesai 

bitimine kadar Müdürlüğümüze ulaştırmaları hâlinde müracaatları değerlendirilmeye 

alınacaktır. 

8- Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İstihdam ve Planlama Komisyonu 

tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacak, başvurusu kabul edilen/edilmeyenlerin, 

itiraz sonuçlarının ve yerleştirme sonuçlarının ilânı Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmî 

internet adresinden (http://ankaraism.saglik.gov.tr/) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat yerine 

geçecek olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır. 

9- Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları atanma tarihinden itibaren 60 (altmış) 

gün içerisinde ilgili sağlık tesisi idaresince sağlanacaktır.  

10-  Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven 

yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

 

MÜRACAAT SINIRLAMALARI 

 

1- Kur’a son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine son atanma tarihinden 

itibaren en az 1 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir. (Kapanan kurum 

sebebiyle yapılan re’sen atamalarda bu şart aranmayacaktır.) 

2- 2019 Mayıs ve 2019 Kasım Dönemi atamalarında yerleştirmesi yapılan personelden kendi 

istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde 

ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler başvuruda bulunamayacaklardır.  

3- DHY’li personel başvuru yapamayacak, ancak kur’a son başvuru tarihi itibariyle DHY görevini 

tamamladığı halde ÇKYS sisteminde DHY olarak görülen personelin (kur’ada yerleşmesi 

hâlinde) DHY bitirme işlemlerini tamamladığı takdirde atama işlemi yapılacaktır.   

4- Kadrolu kurumunda branşında tek olan Tabip ve Uzman Tabiplerin başvurusu kabul 

edilmeyecektir. 

5-  Tabip ve Uzman Tabip haricindeki Kadrolu kurumunda branşında tek olan personelin 

başvurusu kabul edilecek ancak yerine atama yapıldığı zaman ayrılış başlayış yapabilecektir. 

6- 30/05/2018 tarihinden sonra disiplin incelemesi nedeniyle yer değişikliği yapılan personelin,     

-Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönergenin 14 üncü 

maddesi gereği- ayrıldığı birime başvurusu kabul edilmeyecektir.  
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      2020 MAYIS DÖNEMİ     
İL İÇİ TAYİN TALEP FORMU 

 

 A- Tayin Talebinde Bulunan Şahsın  : 
 

1- Hizmet Puanı* : 

2- T.C. Kimlik Numarası : 

3- Adı Soyadı : 

4- Sicil No : 

5- Görev Ünvanı : 

6- Görev Yeri : 

7- İlk İşe Başlama Tarihi : 

  

 

 B- Memuriyette Geçen Hizmetleri  : 

Ünvanı Görev Yeri Göreve Başladığı Tarih Görevden Ayrıldığı Tarih 

….................................................................... 

….................................................................... 

….................................................................... 

….................................................................... 

…/…/….. 

…/…/….. 

…/…/….. 

…/…/…..

 
 

 

C- Naklen Atanmak İstediği Yerler** : 

(Tercih Sırasına Göre) 

 

1-…............................................................................ 

2-…............................................................................ 

3-…............................................................................ 

 
**Komisyon kararı gereği en fazla 3 tercih yapılacaktır. 

 
 
 
 
 

                   TAYİN TALEP DİLEKÇESİ 
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMAK ÜZERE 

 

Şahsımla ilgili bilgiler, tayin talep nedenim ve tercih ettiğim kurum ve kuruluşlar yukarıda 

belirtilmiş olup, uygun görüldüğü takdirde tayinimin yapılması hususunda gereğini arz ederim. 

 
 

 

ADRES : ......................... Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldurulmuştur. 
                                                              Hizmet Puanıma İtirazım Yoktur     

.............................................. 

.............................................. 

TELEFON 

Adı Soyadı 

İmza 

Tarih 

: 

: 

: …../…./2020 
 
 

* E-Devlet veya Ekip Portal Sistemi üzerinden alınan, Hizmet Puanını gösterir belgenin, 

tayin talep dilekçesine eklenmesi gerekmektedir. Belge eklemeyenlerin tayin talepleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Amirin Adı Soyadı 

İmzası 
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