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2018 YILI EYLUL DONEMI 4924 SAY
SOZLE$MELI PERSoNELIN ATAMA

I KANUNA TABI
UL VE ESASLARI

Bak.anh[rmrz Yonetim Hizmetleri Genel Miidtirl
Genelgesi ile 4924 sayrh Eleman Temininde Giighik
Personeli (lahqtrrrlmasr ile Bazr Kanun ve Kanun Hti
Yaprlmasr Hakkrnda Kanunun 1 inci maddesi uyarmca
hizmet birimleri yrlda bir kez Bakanlar Kurulu Kararr i
kullamlacak sdzleqmeli personel pozisyonlarr Maliye
Bu traflamda3359 sayrh Saphk Hizmetleri Temel
tabip ve tabiplerin Devlet Hrzmeti yiikiimliiklerini istedi
sozleqmeli sa[hk personeli olarak yapmalarma, SaShk
sayrh Kanuna Tabi Sozlegmeli Saghk Personeli Atama
maddesinin (r) bendi ise devlet hizmeti ytiktimliisti

istekleri halinde 4924 sayrh Kanuna tabi

iinrin 03/0412018 tarihli ve 201819
kilen Yerlerde Sozlegmeli Safhk
tinde Kararnamelerde De[igiklik
zlegmeli personel istihdam edilecek
tespit edilmekte ve bu kapsamda
lrlr tarafind an vize edilmektedir.
nunun ek 3 tinci.i maddesi, uzman
i halinde 4924 sayir Kanuna tabi
akanlr$r ve Ba$r Kuruluglan 4924
Yer Defiigtirme Yonetmelifi 5 inci
mayan vzmar\ tabip ve tabiplerin
scizlesme
safhk personeli pozisyonlarrna

gegmelerine imkan tarumaktadr.
Bu qergevede atamalarda uygulanacak usul ve

1- Ekli

(I) sayh listede bulunan birimlerde

r aga[rda belirtilmigtir.

v

Lrzman tabip

hastanelerde vi
tjncelik verilmek suretiyle personel dafrhm cetvel
ahnerak kullanrlacaktrr.

pozisyonlar, acil trp uzmanlarma
ongori.ilen brang ve sayrlar esas

pozisyonlarr, sadece acil trp uzmanlan igin kullan

2- Ekli (IID sayrh listede bulunan

3-

Ekli (D sayrh listede bulunan hastanelerde vizel
sozlegmeli \tzman tabip ve tabip
pozisyonlan, sadece hastanelerin acil servisinde k lamlacaktrr.

4- 2610312013 tarihli ve 28599 sayrh Sa[hk Bakanh[ ve Ba[h Kuruluglart Atama ve Yer
De[igtirme Ydnetmelifi htiktimleri gere[i dti
lenen personel dagrhm cetvelinde
cingciriilmeyen branqlarda veya personel dafrhm
velinde belirlenen saymrn i.izerinde
sozlegmeli personel istihdamr yaprlmayacaktrr.

5- Bog pozisyonlara oncelikle, pozisyonlarrn

vize
hrzrneti yiikiimltisti olanlarm yerlegtirme iql
ytikiimliilerin yerleqtirme iqlemlerinden sonra,
birinnde gahgan ve Devlet hizmeti yiikiimliisi.i

ildi[i

birimtrerde gahgan Devlet
yaprlacaktrr. Devlet Hizmeti
pozisyon kalmasr halinde, aym
mayanlann yerlegtirme iglemleri

i

yaprlacaktrr,
6- llgelerin aynr biriminde gorev yapanlarn yerleqti

kalmasr halinde, oncelikle il merkezinden ve ayn
iglemi yaprlacaktrr. Ilgelerde bog pozisyon bul
pozisyonlara oncelikle il merkezinde bulunanlarr
merkezinde bulunanlarrn yerlegtirme iglemi yapr
halinde aynr ilin ilgelerinde bulunanlann yerlegti

: iqlemlerinden sonra bog pozisyon
ilin ilgelerinden ilgeye yerlegtirme
halinde, il merkezindeki bos
yerleqtirme iqlemi yaprlacaktrr. il
ktan sonra bog pozisyon kalmasr
iglemleri yaprlacaktrr.
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7-

Devlet hizmeti ytiktimltilerinin yerlegtirme
nde; bo$ scizlegmeli personel
pozisyonundan fazla miracaat olmasr halinde, srrasryla sciz konusu pozisyonun
bulundufu birimdeki hizmet siiresine ve hizmet
rna dncelik verilerek yerleqtirme
iglemi yaprlacaktrr, Hizmet stiresinin ve hi
puanln egitlik olmasr halinde
yerleqtirme iglemi kura ile yaprlacaktrr.

8-

9-

Devlet hizmeti ytikiimliisti olmayanlarm yerle
personel pozisyonun dan fazla mtirac aat o lmasr
yaprlacaktrr,

rme iglemlerinde; bo$ sozlegmeli

it

feshi iglemleri ve srizleqmenin
lemleri il Saghk Miidtirlii[timiiz

igerisinde yerlegtirme iglemleri, sdzl
feshinden soffa Devlet Memurlu[una atama

inde, yerlegtirme iglemleri kura ile

tarafindan yapr lacaktrr.

10- Sozlegmeli pozisyonlara yerlegenlerin QKYS/IK
almarak yaprlacaktrr. Hizmet sozlegmeleri, Bakanl
tmzetlanacaldt.
1

iqlemleri komisyon kararlan esas
adma it Sagtrt< Mi.idiirti tarafindan

personel statiisiine gegenlerden sozleq
nin bitirninde Devlet memuru
olarak atanmak istevenlerin nakilleri. eski
yaptrklarr birime yaprlacaktrr, Bu
birimlerde bogluk bulunmamasr halinde rincelikle
birimlerin bulundulu il merkezi/
ilgeye, birimin bulundu[u il merkezi/ilgede yer bulunmamasr,halinde il icerisinde
ihtiyag bulunan diger birimlere 657 sayrh Kanu n ilgili htiktimlerine gore naklen

1- Sozlegmeli

atamalan

y apr I ac

aktrr.

12- Atamalara mi.iracaatlar, miracaat edecek
Miidtirliigiimiize yaprlacaktrr.

pe

tarafindan gahsen

Il

Saghk

AQIKLAMA:
1- Ilizmet sdzlegmesinin 11 inci maddesinde "i ili, iki ay onceden yazir ihbarda
bulunmak gartryla sdzlegmeyi tek taraflr olarak her
feshedebilir, Usultine uygun fesih
ihbarr bulunmaksrzm gorevinden ayrrlanlar, dort yrl geg
ikge yeniden sclzleqmeli personel
pozisyonlannda istihdam edilemezler", anrlan ydnetmeli in 5. Maddesi g) bendine gore de
fesih ihbarrnda bulunarak sozlegmeli gorevinden ayrr
da "2 yrl gegmedikge yeniden
scizleqmeli personel pozisyonlarrnda istihdam edilmez
htiki.imlerine istinaden, daha cince
4924 sayrh Kanuna gore sdzleqmeli olarak gahg
iken sdzlegmesini feshederek
gorevinden ayrrlmrg personel ancak bu siireleri
durumunda mitacaalla
bulunabileceklerdir.

2- Acil Servislerde 4924 sayir Kanuna

tabi

gdrevlendirilecek personelin, 657 sayrh Kanuna
donmeden servis

defiiqikli[i yaprlmayacaktrr.

gOre

lrgmakta iken, bagka servislerde
kadrolu gorevine (eski gorevine)

T. C,
SAGLIK BAKANLI
DENIZLI VALiLiGi
il sagtrt Miidiirltifii

YILI EYLUL DONEMI 4924 SAY I KANLNA:IABI
sOzLE$MELi PERSoNELIN ATAM KURA TAKVIMI

2018

ACIKLAMA
larm Almmasr
larrn komisyon tarafindan deAerlendirilmesi
Kura ve De[erlendirme
Kura yeri 1il Sagtrt< Mtidiirliistimiiz toplantr salonu)
Saat:15:00
Yerlestirme sonuelannrn ilan edilmesi

24 - 28 Evhil 2018
01 Ekim 2018
02 Ekim 2018

03 Ekim 2018

Personel

Fatma AYD
$ube Miidtirti

uy.
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