MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI
İLAN METNİ

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/9 Sayılı
Genelgesi hükümlerine göre, aşağıya çıkarılan usul ve esaslar çerçevesinde, 4924
SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI yapılacaktır.
1. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/9 Sayılı
Genelgesine göre Müdürlüğümüze bağlı birimlere 2018 Yılı için vize edilen
pozisyonlardan boş olanların 02/05/2018 Çarşamba günü Müdürlüğümüzün web
sitesinde (www.mersinism.saglik.gov.tr) ilan edilmesiyle 4924 Sayılı Kanuna Tabi
Sözleşmeli Personel İstihdamı takvimi başlayacaktır.
2. Müdürlüğümüze bağlı birimlerde tabip veya uzman tabip olarak istihdam
edilen personel başvuruda bulunabilecektir.
3. Aylıksız izinde bulunanların (doğum, askerlik vb.) başvurusu kabul
edilmeyecektir.
4. Başvuru formu imzasız ve onaysız olanların başvurusu kabul edilmeyecektir.
5. İlan metni yayınlanmadan önce Müdürlüğümüze ulaşmış olan dilekçeler
değerlendirmeye alınmayacaktır. Daha önce dilekçe ile başvuru yapan personelin ilan
metni ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yeniden başvuru yapması halinde
talebi değerlendirilecektir.
6. Boş olarak ilan edilenler dışında herhangi bir pozisyonda istihdam edilme
talebinde bulunulmayacaktır. Bulunulduğu takdirde ise değerlendirmeye
alınmayacaktır.
7. Başvuru yapacak personelin, başvuru evraklarını (Müdürlüğümüze sunulmak
üzere dilekçe ve başvuru formu) 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar
(17:00) görev yaptıkları kuruma teslim etmesi gerekmektedir.
8. Kurum amirlerince teslim alınan başvuru evraklarının ve listesinin 11 Mayıs
2018 Cuma günü mesai bitimine kadar (17:00) Müdürlüğümüzde olacak şekilde
gönderilmesi gerekmektedir.
9. Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin
devamı sağlanacaktır.
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10. 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri gereği
düzenlenen personel dağılım cetvelinde öngörülmeyen branşlarda veya personel
dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı
yapılmayacaktır.
11. EK-1 sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen sözleşmeli uzman tabip
pozisyonları sadece acil tıp uzmanları için kullanılacaktır.
12. EK-2 sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp
uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde öngörülen branş ve
sayılar esas alınarak kullanılacaktır.
13. EK-1 sayılı listede bulunan hastanelerde vizelenen sözleşmeli tabip
pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
14. Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan
Devlet hizmeti yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet Hizmeti
yükümlülerin yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı
birimde çalışan ve Devlet hizmet yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
15. İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra
boş pozisyon kalması halinde, öncelikle İlimiz merkezinden ve ilçelerinden ilçeye
yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, İlimiz
merkezindeki boş pozisyonlara öncelikle İlimiz merkezinde bulunanların yerleştirme
işlemi yapılacaktır. İlimiz merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan
sonra boş pozisyon kalması halinde İlimizin ilçelerinde bulunanların yerleştirme
işlemleri yapılacaktır.
16. Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli
personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırayla söz konusu pozisyonun
bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme
işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde
yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
17. Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş
sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemi
kura ile yapılacaktır.
18. İl İçerisindeki yerleştirme işlemleri, sözleşmenin feshi ve sözleşmenin
feshinden sonra Devlet memurluğuna atama işlemleri Müdürlüğümüz tarafından
yapılacaktır.
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19. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin ÇKYS/İKYS işlemleri, 4924 Sayılı
Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonu kararları esas alınarak yapılacaktır.
Hizmet sözleşmeleri, Bakanlığımız adına İl Sağlık Müdürü tarafından imzalanacaktır.
20. Sözleşmeli personel statüsüne geçenlerden sözleşmelerinin bitiminde Devlet
memuru olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski görev yaptıkları birime
yapılacaktır. Bu birimlerde boşluk bulunmaması halinde öncelikle bu birimlerin
bulunduğu İl merkezi/ilçeye, birimin bulunduğu il merkezi/ilçede yer bulunmaması
halinde il içerisinde ihtiyaç bulunan diğer birimlere 657 sayılı Kanunun ilgili
hükümlerine göre naklen atamaları yapılacaktır.
21. Başvuru evraklarının 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl
Komisyonunca incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde; yerleştirme işlemi için
kura yapılmasına gerek olup olmadığına dair alınacak olan Komisyon kararı (kura
yapılması gerektiğine dair karar verilmesi halinde, kuraya katılması gereken personel
listesi ile birlikte) 16/05/2018 Çarşamba günü Müdürlüğümüzün web sitesinde
(www.mersinism.saglik.gov.tr) ilan edilecektir. Kura yapılmasına gerek olduğuna dair
karar verilmesi halinde 18/05/2018 Cuma günü Müdürlüğümüzde kura yapılacaktır.
Kura yapılacağının ilan edilmesi halinde de, bu ilan kuraya katılması gereken personel
için tebligat yerine geçecek olup, ayrıca kendisine yazılı olarak herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır. Kuraya katılması gereken personelin, kuraya katılabilmesi için,
kurum amirince gerekli kolaylık sağlanacaktır.
22. Tebligat yerine geçecek atama sonuçları 18 Mayıs 2018 Cuma günü
Müdürlüğümüzün web sitesinde (www.mersinsaglik.gov.tr) ilan edilecektir.
23. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirme
işlemine dâhil edilen personelin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven yerleşmiş
olsa dahi hizmet sözleşmesi imzalatılmayacaktır. Gerçek dışı beyanına dayanılarak bir
pozisyona yerleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ise hizmet sözleşmesi feshedilecek
ve hakkında soruşturma yapılacaktır.
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4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI TAKVİMİ:

 02 Mayıs 2018 Çarşamba - Müdürlüğümüz web sitesinde boş pozisyonların ilan
edilmesi ile başvuruların başlama tarihi.
 09 Mayıs 2018 Çarşamba - Başvuruda bulunacak personelin başvuru evraklarını
Kurumlarına teslim edebileceği son tarih.
 11 Mayıs 2018 Cuma – Kurumlarca teslim alınan başvuru evraklarının Müdürlüğümüze
ulaştırılacağı son tarih.
 16 Mayıs 2018 Çarşamba – Kura yapılıp yapılmayacağının Müdürlüğümüzün web
sitesinde ilan edileceği tarih.

 18 Mayıs 2018 Cuma – Yapılmasına karar verilmiş ise kura işlemi ve tebligat yerine
geçecek istihdam sonuçlarının Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edileceği tarih.
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