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(Halk Sağlığı Müdürlüğüne) 

 

  

Başkanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde görev yapan 4/B sözleşmeli 

personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği kurası 28.02.2013 tarihinde noter tarafından 

gerçekleşmiş, kura sonuçları http://www.thsk.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır. 

Sözleşmeli personelin görev yeri değişikliği işlemleri hakkında, aşağıdaki açıklamaların 

yapılması gerekli görülmüştür: 

1-Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personel,  

yeni görev yerlerinde sigortalı işe giriş ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılabilmesi için 

08 – 14 Mart 2013 tarihleri arasında beş işgünü izinli sayılacaktır. Sözleşmeli personelin bu 

süre içerisinde yeni görev yerlerine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2-Bahse konu personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları 

Başkanlığımızca İl emrine yapılmış olup görev yapacakları hizmet birimleri 13 Mart 2013 

tarihi mesai bitimine kadar Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından belirlenecektir. 

3-Sözleşmeli personelin hizmet birimlerine atama işlemleri, İlinizce 

İKYS>Atama>Kurum İçi Nakil İşlemleri menüsünden yapılacak, bu işlemler 14 Mart 

2013 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanacaktır. 

4-Sözleşmeli personel 15 Mart 2013 tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi 

imzalayarak göreve başlayacak, hizmet sözleşmeleri Başkanlık adına Halk Sağlığı Müdürleri 

tarafından imzalanacaktır. 

5- Görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personelin ücret tahakkuk işlemleri 

ayrılış/başlayış tarihleri dikkate alınarak yapılacak, özlük dosyaları ile maaş nakil 

ilmühaberleri ivedilikle yeni görev yerlerinin bağlı bulunduğu Halk Sağlığı Müdürlüklerine 

gönderilecektir.  

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 
 

                            Zeki KORKUTATA 

                                 Bakan a. 

                Kurum Başkan Yardımcısı 
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