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4924 saylt Kanuna tabi sozfegrneli safhk personeli pozisyonlarrna (tabip ve uzman
tabip) gegig iglemlerine iligkin usul Ve esaslan dtizenleyen Bakanhlrm:zn0310412018 tarihli
ve 2018/9 sayrh Genelgesi ile 4924 sayrh Eleman Temininde Grigliik Qekilen Yerlerde
Sozlegmeli Safhk Personeli Qalrgtrrrlmasr ile Bazr Kanun ve I(anun Fliikrntinde
Kararnamelerde Defigiklik YaprlmaSr I-Iakkmda Kanunun 1 inci maddesi uyannca sozlegmeli
personel istihdam edilecek hizmet birimleri yrlda bir kez Cumhurbaqkanr I(aran ile tespit
edilmekte ve bu kapsamda kullanrlacak sozlegmeli personel pozisyonlan Hazine ve Maliye
Bakanh[r tarafindan vize edilmektedir.
Bu baflamda3359 sayrh Sa[hk Hizmetleri Temel Kanunun ek 3 rincii maddesi, uzman
tabip ve tabiplerin Devlet Hizmeti jtiktimliiklerini istekleri halinde 4924 sayfi Kanuna tabi
sozlegmeli safhk personeli olarak ]apmalanna, Safhk Bakanhfr 4924 sayir I(anuna Tabi
Sozlegrneli Saflrk Personeli Atama ve Yer Defiigtirme Yonetmelifi 5 inci maddesinin (r)
bendi ise devlet hizmeti yiikiimlilsti olmayan uzman tabip ve tabiplelin istekleri halinde 4924
sayth Kamrna tabi sozlegmeli paflrk personeli pozisyonlarma gegmelerine imkdn
tanrmaktadrr.
Bu gergevede ilirniz 2019

Y* Mayrs Doneminde ilan edilen miinlal scizlegmeli tabjp
uzman tabip pozisyonlarrnur atamalannda uygulanacak usul ve esaslar agafirda
belirtilmigtir.
ve

1- Ekli (I) sayth listede bulunan birirnlerde vizelenen sdzleqmeli uzman

tabip

pozisyonlan, sadece acil trp uzmanlan igin kullanrlacaktrr.

2- Ekli (III) sayth listede bulunan

hastanelerde vizelenen pozisyonlar, acil trp uzmanlarna
oncelik verilmek suretiyle perponel dafirhm cetvelinde ongciriilen brang ve sayrlar esas
ahnarak kullanrlacaktrr.

3- Ekli (D sayrh listede bulunan hastanelerde vizelenen sozleqmeli :uzman tabip

ve tabip

pozisyonlarr, sadece hastanelelin acil servisinde kullanrlacaktrr.

4-

26/03120\3 tarihli ve 285991 sayrh Safhk Bakanh[r Atama ve Yer Defiqtirme
Yonetmelifi hiikrimleri gere[i drizenlenen personel dafrhm cetvelinde dngdriilmeyen
branglarda veya personel daflrhm cetvelinde belirlenen saymln rizerinde sozlegmeli
personel istihdamr yaprlmayacirktrr.

.5- Bog pozisyonlara cincelikle, pozisyonlarrn vize edildifii birimlerde gahEan Devlet
hizmeti yiiktimllisri olanlanp yerlegtirme iqlemi yaprlacaktrr. Devlet Hizmeti
yriktimltilerin yerlegtirme iglelnlerinden sonra, bog pozisyon kalmast halinde, aynr
birirnde gahqan ve Devlet hizmeti ytktimhist olmayanlarrn yerlegtirrne iglemleri
yaprlacaktrr.

6-

ilgelerin aynr biriminde gorev [,apanlann yerleqtirme iglemlerinden sorua bog pozisyon
kalmasr l-ralinde, oncelikle aylrr ilin il merkezinden ve aynr ilin ilgelerinden ilgeye
yerlegtirme iglemi yaprlacaktrr'. ilgelerde bo$ pozisyon bulunmamasr halincle, il
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merkezindeki bog pozisyonlara oncelikle il merkezinde bulunanlarrn yellegtir'me iqlemi
yaprlacaktrr, il merkezinde bulunanlann yerleqtirme iglemi yaprldrktan sonla bog
pozisyon kalmasr halinde aynl ilin ilgelerinde bulunanlann yerlegtirme iglemleri
yaprlacaktrr.

7- Devlet hizmeti yiikiimltileriniin

yerlegtirme iglemlerinde; bog sozlegmeli personel
pozisyonundan fazla miracaat olmasr halinde, srrasryla soz konusu pozisyonun
bulundufr-r birimdeki hizmet siiresine ve hizmet puaruna oncelik verilerek yerlegtirme
iglemi yaprlacaktrr. I-Iizrnet stiresinin ve hizmet puanln egitlik olrnast halinde
yerlegtirrne iglemi kura ile yapilacal<trr'.

8- Devlet hizrneti ytikiimliisii

qlmayanlarrn yerlegtirme iglemlerinde; bog sozlegmeli
personel pozisyonundan fazla mtiracaat olmasr halinde, yerleqtirme iglemJeli lcura ile
yaprlacaktrr'.

9- it

igerisinde yerlegtirme iglpmleri, scizlegmenin feshi i$lemleri ve sdzlegmenin
feshinden sonra Devlet Menrullu[una atama iglernleri il Salhk Mridrirliifiimtiz

tarafindan yaprlacaktrr.

t0-

Sozlegmeli pozisyonlara yerlegenlerin QKYS/IKYS iglemleri komisyon kararlart esas
ahnalak yaprlacaktrr'. I{izrnet spzlegmeleri, Bakanhk adrna 11 Saflrk Miidrir'ti talafindan
imzalanacaktr.

11-Sozlegmeli personel statristine gegenlerden sozlegmelerinin bitiminde Devlet nr.ernuru
olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski gorev yaptrklarr birime yaprlacaktrr. Br-r
birirnlerde bogluk bulunmama$r halinde cjncelikle bu birimlerin bulundufu il merkezi/
ilgeye, birimin bulundufu il merkezi/ilgede yer bulunmamasl halinde il igerisinde
ihtiyag bulunan difer birimleie 657 sayrh Kanunun ilgili hiiktimlerine gdte nal<len
atamalan yapr lacaktrr.

12- Atanalaru miiracaatlar, mti4acaat edecek personel tarafindan qahsen il
M ridtrlrifirim ize y ap l|rac alctn

Saghk

.

ACIKLAMA:
1- Flizmet sdzleqrnesinin l 1 inci rnaddesinde "Ilgili, iki ay onceden yazit ihbarda
bulunmak gartryla sozleqmeyi tek taraflr olarak her zaman feshedebilir, Usultine uygun fesih
ihban bulunrnaksrzrn gorevinden aylilanlar, ddrt yrl gegmedikge yeniden sozlegmeli pelsonel
pozisyonlarrnda istihdan, edilernezley", anrlan yonetmelifin 5. Maddesi g) bendine gore de
fesih ihbalrnda bulunarak scjzleqmeli golevinden ayrrlanlar da "2 yrl gegrnedikge yeniden
scizlegmeli personel pozisyonlalrnda istihdam edilmezler" hiikiimlerine istinaden, daha once
4924 sayilt Iktnunn gbre sdzleSnteli olarak galrymukta iken sdzleSmesini .fesltederek
gbrevinden nyrulnuS personel axc4k bu siireleri doldurmalort durumundu miirucctctttcr
b ulunnbileceklerdir.

2- Acll Servislelde

4924 sayrh I(anuna tabi gahgmakta iken, bagka servislerde
gcirevlendirilecek personelin, 657 $ayrh I(aruna gore kadrolu gorevine (eski gorevine)
donmeden servis defiigiklifi yaprlmayacaktrr.
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2OI9 YILT MAYIS NONNiVII 4924 SAYILI KANUNA

TABI

SOZLE$MELI PERSONELIN ATAMA KURA TAKViMi

ACIKI,AMA

TARIH
24 Nisan 2019 Qarqamba - 30 Nisan
2019 Sah Saat 17:00'ye kadar

Bagvurulann Ahnmasr

Baqvurulann komisyon tarafindan de Ierlendililmesi

02Mays2019

Kura ve Deferlendirme
I(ura yeri (il Saghk Miidtirliifilmiiz rplantr salonu)
Saat: 15:00

03 Mayrs 2019

Yerlegtirrne sonuglannrn ilan edihnesi

06 Mayrs 2019

Y

TAN

SLIN

Personel ve

Bagkanr
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ATANMAK iCiN an$vuRU FoRMU

BASVURU snHieiNiN:

Adr

Soyadr

:......,.........,,..

Unvanr

:....,........,..,..,

Brangl

:.....,.....,........

Sicil

Numarasr

:....................

DHY

Durumu

:

tl

r.i..,.... i.. i!,.....
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I
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Daha cince 4924 l<apsamrnda Sozlegmeli Personel pozisyonunda gorev yaptrnrz mr?

:

4924 Kapsamrnda Sozlegmeli Personel pozisyonr,rnda hangi tarihler arasrnda hangi l<urumda galrgtrnrz:

Tel No:

