T. C.
SAGLIK BAKANLIGI
DENiZLI VALiLiGi
Il S afhk Miidtirlr.isti

YILI KASIM

OONBiVTi 4924 SAYTLI KANUNA TABI
SOZLESMELi PERSONELiN ATAMA USUL VE ESASLARI
2019

irnN METNi
4924 sayth Kanuna tabi sdzlegmeli safhk personeli pozisyonlartna (uzman tabip ve
tabip) gegig iglemlerine iligkin usul ve esaslan dtizenleyen, Bakanh[rmlzrn 0310412018 tarihli
ve 2078/9 sayrh Genelgesi lle 4924 sayrh Eleman Temininde Gtigltik Qekilen Yerlerde
Scizleqmeli Safhk Personeli Qahgtrrrlmasr ile Bazr I(anun ve Kanun Hiikmtinde
Kararnamelerde Degigiklik Yaprlmasr Hakkrnda Kanunun I inci maddesi uyarmca sdzlegmeli
personel istihdam edilecek hrzmet birimleri yrlda bir kez Cumhurbaqkanr Karan ile tespit
edilmekte ve bu kapsamda kullanrlacak sozlegmeli personel pozisyonlan Hazine ve Maliye
B akanlr [r tar afindan vize edilmektedir,
Bu baflamda,3359 sayrh Sa[hk Hizmetleri Temel Kanunun ek 3 tincii maddesi uzman
tabip ve tabiplerin Devlet hizmeti yrikiimltiklerini istekleri halinde 4924 sayir Kanuna tabi
sozlegmeli sa[hk personeli olarak yapmalanna, Safhk Bakanhfr 4924 sayth Kanuna Tabi
Sozleqmeli Safhk Personeli Atama ve Yer Defiigtirme Yonetmelifi 5 inci maddesinin (r)
bendi ise Devlet hizmeti yiikiimhisii olmayan uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924
sayrlt I(anuna tabi sozlegmeli salhk personeli pozisyonlarrna gegmelerine imkdn
tanrmaktadrr.

Bu gergevede, Ilimiz 2019 Yrh Kasrm Doneminde ilan edilen miinhal sozlegmeli
uzman tabip ve tabip pozisyonlanrun atamalarrnda uygulanacak usul ve esaslar agafrda
belirtilmigtir.

1- Ekli (I) sayth listede bulunan birimlerde vizelenen sozlegmeli uzman tabip
pozisyonlarr, sadece acil trp uzmanlan igin kullanrlacaktrr.

2- Ekli (III) sayrh listede bulunan

hastanelerde vizelenen pozisyonlar, acil trp uzmanlarrna
oncelik verilmek suretiyle personel dafrhm cetvelinde ongortilen brang ve sayrlar esas
ahnarak kullanrlacaktrr.

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

ve tabip

pozisyonlan, sadece hastanelerin acil servisinde kullanrlacaktrr.

4-

2610312013

tarihli ve 28599 sayrh Safhk Bakanh[r Atama ve Yer Defigtirme

Yonetmelifi hiiki.imleri geregi drizenlenen personel dafrhm cetvelinde ongori.ilmeyen
branglarda veya personel dafrhm cetvelinde belirlenen saylrun tizerinde sozlegmeli
personel istihdamr yaprlmayacaktrr.

5- Bog pozisyonlara

cjncelikle, pozisyonlarrn vize edildifii birimlerde gahgan Devlet
htzmetr yiiktimliisil olanlartn yerlegtirme iglemi yaprlacaktrr. Devlet hrzmeti
yiikilmltilerin yerlegtirme iglemlerinden sonra, bog pozisyon kalmasr halinde, aynr
birimde gahgan ve Devlet hizmeti yrikrimliisil olmayanlarrn yerlegtirme iglemleri
yaprlacaktrr.

6-

ilgelerin aynr biriminde gorev yapanlann yerlegtirme iglemlerinden sonra bog pozisyon
kalmasr halinde, oncelikle aynr ilin il merkezinden ve aynr ilin ilgelerinden ilgeye
yerlegtirme iglemi yaprlacaktrr. ilgelerde bog pozisyon bulunmamasr halinde, il
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merkezindeki bog pozisyonlara dncelikle il merkezinde bulunanlarrn yerleqtirme iglemi
yaprlacaktrr. Il merkezinde bulunanlarrn yerlegtirme iqlemi yaprldrktan sonra boq
pozisyon kalmasr halinde aynl ilin ilgelerinde bulunanlann yelleqtirme iglemleri
yaprlacaktrr.

7- Devlet hizmeti yiiktimltilerinin

yerlegtirme iglemlerinde; bo$ sozlegmeli personel
pozisyonundan fazla miracaat olmasr halinde, srrasryla soz konusu pozisyonun
bulundupu birimdeki hizmet stiresine ve hizmet puanlna oncelik verilerek yerlegtirme
iglemi yaprlacaktrr. Hrzmet siiresinin ve hrzmet puanln eqitlik olmasr halinde
yerlegtirme iglemi kura ile yaprlacaktrr.

8- Devlet hrzmeti ytiktimliisii

olmayanlarrn yerlegtirme iqlemlerinde; bo$ sozlegmeli
personel pozisyonundan fazla miiracaat olmasr halinde, yerlegtirme iqlemleri kura ile
yaprlacaktrr.

9- il igerisinde yerleqtirrne iglemleri, sdzlegmenin feshi iglemleri ve
feshinden sonra Devlet Memurlu[una atama iqlemleri

il

sozlegmenin

Safihk Miidiirliifitimtiz

tarafindan yaprlacaktrr.

10- Sozlegmeli pozisyonlara yerlegenlerin QKYS/IKYS iglemleri komisyon kararlarr esas
altnarak yaprlacaktrr. Hizmet sozleqmeleri, Bakanhk adrna Il Sa$hk Mi.idiirii tarafindan
imzal.anacakrn.
1

personel statiisiine gegenlerden sozlegmelerinin bitiminde Devlet memuru
olarak atanmak isteyenlerin nakilleri, eski gorev yaptrklarr birime yapiacaktt. Bu
birimlerde boqluk bulunmamasr halinde oncelikle bu birimlerin bulundulu il merkezi/
ilgeye, birimin bulundufiu il merkezi/ilgede yer bulunmamasl halinde il igerisinde
ihtiyag bulunan difer birimlere 657 sayrh Kanunun ilgili hiikiimlerine gore naklen

1- Sozlegmeli

atamalan

y ap

rI

ac

aktr r.

12- Atamalara miiracaatlar, mtiracaat edecek personel tarafindan gahsen
M tidtirl ri fiim ize y ap :Jac akt:.r .

Il

Safhk

AQIKLAMA:

I-

Hrzmet sozleqmesinin 11 inci maddesinde "Ilgili, iki ay dnceden yazir ihbarda
bulunmak gartryla sozlegmeyi tek taraflr olarak her zaman feshedebilir. Usulr.ine uygun fesih
ihbarr bulunmakstztn gcirevinden ayrrlanlar, dort yrl gegmedikge yeniden sozlegmeli personel
pozisyonlannda istihdam edilemezler", anrlan yonetmelifin 5. Maddesi g) bendine gdre de
fesih ihbannda bulunarak sozleqmeli gcirevinden ayrrlanlar da "2 yrl gegmedikge yeniden
sozleqmeli personel pozisyonlarrnda istihdam edilmezler" htiktimlerine istinaden, daha cjnce
4924 sayfu l{anunu gdre sazleSmeli olarak galqmakta iken sdzleSmesini feshederek
gbrevinden uynlmq personel ancak bu siireleri doldurmalan durumunda miiracaatta
b

ulunabile

cek

le r

clir.

2- Acil

Servislerde 4924 sayrh Kanuna tabi gahgmakta iken, bagka servislerde
gorevlendirilecek personelin, 657 sayrh Kanuna gdle kadrolu gorevine (eski gorevine)
donmeden servis

de[igikli[i yaprlmayacaktrr.
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YILI KASIM UONUTVTi 4924 SAYTLI KANUNA TABI
SOZLE$MELi PERSONELiN ATAMA KURA TAKVIMi

2019

ACIKLAMA

TARIH

Bagvurulann Ahnmasr

19-25 Kasrm 2019

Bagvurulartn Komisyon Tarafindan Delerlendirilmesi

26-27 Kasrm 2019

Kura ve Delerlendirme
Kura yeri (Il Sa[ltk Miidiirhiftimiiz toplantr salonu)
Saat: 15:00

28 Kasrm 2019

Yerlegtirme Sonuglarrnrn ilan Edilmesi

29

Kastm2}l9

izmetleri Baskanr
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MUNHAL POZISYONLAR
EK(I) SAYILI LISTE

ir,en

ir,
DENIZLI

ACIPAYAM

niniivr.q.or
ACIPAYAM
DEVLET

UNVAN

BRAN$

MUNHAL
KADRO

TABIP

YOK

2

TABIP

YOK

sasraNssi
DENIZLI

BULDAN

BULDAN GOGUS
HASTALIKLAzu

nasraNpsi
DENIZLI

QAL

nasrRNBsi

QAL DEVLET

TABIP

YOK

DENIZLI

HONAZ

HONAZ ILQE
DEVLET

rReip

YOK

3

MERKEZEFENDI

DENIZLI
DEVLET

rasip

YOK

4

TABIP

YOK

5

HasrRxpsi
DENIZLI

rnsraNssi
lpNizr-i

TAVAS

DENIZLI

MERKEZEFENDI

TAVAS DEVLET

HasraNpsi
DENIZLI
DEVLET

HnsraNpsi
SE,RVERGAZI

DENIZLI

MERKEZE,FENDI

DEVLET

rrasraNpsi

UZMAN
TABIP

UZMAN

raeip

SADECE

ACIL TIP
UZMANI

I

SADECE

ACIL TIP
UZMANI

2
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MUNHALPOZISYONLAR
EK(III) SAYILI LiSTE
ir,

ir,en

pBNizr-i

garurnli

lpNizr.i

qavEli

nintvr.q.lI
QAME,LI ILqE

DEVLET
HASTANESI

qAMELI ILqE
DEVLET

UNVAN

BRAN$

UZMAN

niln, Hpr<ivtt-iGi

rReip

rrUNull
KADRO

rasip

YOK

5

rRsip

YOK

9

rasip

YOK

+A

TABIP

YOK

I

TABIP

YOK

I

nasreNpsi
DENiZLi

qivnir

qryzuL $EHrr
Hir-l,ri oz op,vlnr

uasraNnsi
DENIZLI

KALE

nBNizri

BAKLAN

oBNizri

nnvaGag

KALE ILqE DEVLET

uasraNpsi
BAKLAN TOPLUM
sacrtct tr,lgRrgzi
BEYAGAQ TOPLUM

saclrcr vnRrpzi

4924 SAYILI KANUNA iSrirunOrru SoZLESMELi Or-Rnnr ATANMAK ieiN AnSVURU FORMU

BAgvuRU snHisiNiN:
Adr Soyadr

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

Unvanr

T.C. Kimlik Numarasr

:

DHYDurumu :

!

I

VAR

YoK

Gtirev Yaptr!r Kurum :.....,..............
Daha once 4924 kapsamrnda Sozlegmeli Personel pozisyonunda 96rev yaptrnrz ml?

:

4924 Kapsamtnda Sozlegmeli Personel pozisyonunda hangitarihler arasrnda hangi kurumda galrgtrnrz:

4924 Kapsamr nda Sozlegmel i Perso

fl

Usulrine uygun

YERLESTIRME igiru

rrnciH

ne I

pozisyo

nu

ayrrldrm.

nda n ayrr I rg ge klin iz:

I

Usulrlne uygun olmadan ayrrldrm.

EDiLEN MUNHAL KADRoLAR:

1).....................
2).......,,...,....,...
3)............,.....,..

DENizli

il snGlrr vUoUnrUrSUrur

Yukartda yazrlan bilgilerin ve ekte sundugum belgelerin 5ahsrma ait oldugunu ve tarafrmdan dolduruldufiunu
beyan ederim. Yerlegtirme igin tercih ettiiim mrlnhal kadrolar yukarrda belirtilmi5 olup, Mtidrirlrigiintizce ilan edilen
hususlart kabulve taahhLit ederim. Kurumlarda bulunan 4924iayil Kanuna tabi bog Sozlegmeli Personel pozisyonuna
gegig iglemlerimin yaprlmasr hususunda geregini arz ederim. ...1...1201,9

Adres

:

Yukarrdaki bilgiler tarafrmdan doldurulmugtur.
Adr Soyadr/imza

Tel No:

http://ekipportal.saglik.eov.tr adresinden temin edilecektir.)*
2- ilgili birimde hizmet srjresinigosterir belge, itsagtrt< Mi.idiirliifijmriz Sicil Biriminden alrnacaktrr.

EKLER: L- Hizmet Puan Belgesi (Bakanlrfirmlz

*Hizmet Puan Belgesi, detaylr olarak grktrsr alrnarak "Hizmet Puanrma itirazrm yoktur" yazrlarak imzalanacaktrr.

