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VERi HAZIRL.,\MA VB KONTROL igr,nrvrrcxi ir.,n nir,cisaYAR
igrnrvrENi KADRoLARTNA yERr,nsiinrvrn iLANr
17-04.2014 tarihli ve 2g975 sayrh resmi gazeted,e yayrmlanar
Bakanh[r ve Ba[h Kurulugla. personeli Gcirevde irikselme
,r. u.ruan
hizmet gruplarr arasrnda gegigrerinin 20. Maddesinin 1. F-rkrasrnrn
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1a)

gerektirdigi genel ve rjzel qarllan ta$ryanlar.

nreni

alt gr-uptaki cligcr unvanlara vel,a claha alt
Ii Iistede birilrr starrclar.tla. lrelirrilerr r,er.i
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arnbar memuru orarak gcirev yapan personeuer',
esast ile yaprlacak olup, s6:z konusu atama aga[rda
belirtilen usul ve esaslara g6re mridrirltifitimiizce
sonuglandr rrlacaktr r.
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USUL VE ESASLAR:
f
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17.04.2014 tarihli ve 2g975 sayrlr
Bakanh[r ve BaEih Kuruluglan p

Ycinetmeli[inin hiz:met gruplarr ar.asrncia
Yone tmelikteki hizmet gruplarr arasrndaki

a) Aynr hizmet g;rubunda kalmak kaydryla, atanrlacak kadronun gerektirdigi genel
ve dzel gartlan tagty'anlar aynr dtizey unuunr veya
bu unvarun bulundulu aynr alt gruptaki
di[er unvanlaraveya daha alt unvanlara slnavslz naklen atanabilirler.
b) Gruplar arasr gcirevde yi.ikselme niteliE
giirevde ytikselme slnavlna t6bidir. Anc

kururn ve kuruluglarrnda daha cjnce bulun
gcirevlere, gorevde )riikselme smavma t6bi

2) 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayrh resmi g
Bakanh[r ve Ba[l! Kuruluglarr personeli
Ycinetmelipinin 7. lvladdesinin g fikrasr n 2
hazrlama ve kontrrol igletmeni kadro
onayh en az 120 saat stireli bilgisayar
bilgisayar bdhimtinden mezun olmak
aldr[rm belgelemek,

ytirtirltife giren Sa[hk

ve Unvan
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isayar igletmeni ile veri
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3)

tercihleri do[rultusun da Hizmetstiresi fazla
Htzmet stiresinin aynr olmasr durumunda
durumunun da aynl olmasr durumunda
mezuruyet notu ytiksek olanlara cincelik verilir. Bunlannda
uyru tl-us durumunda ilgili
kigiler arasrnda kura ile atamai glemleri gergeklegtirilir.

4)

Atama yaprlacak kadrolara bagvuruda bulunabilmek
igi
tesislerinde 657 sayrh Devlet Memurlan Kanununa
tabi de
bagvuruda bulunabilir. Aday memur olarak gorev yapanrar

5) Bagvurularrn de[erl'ondirilmesi

hk
lar

agamasrnda gorev yaprlan sa!1k tesisinde galgan
aktif
personellerin %o30 dan fazlasrnrn mtiracaah
kabul edilmeyecetl uiguir suretle aktif galgan
o/o7
sayt s1
0' in altma cliiqiiriilmeyecektir.

