T.C.
AYDIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİŞ
İLAN METNİ
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
T.C. Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Sağlık Personeli Hizmet Sözleşmesi, ilgili diğer mevzuatlar
ile Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 06/04/2018 tarih ve 66709813
sayılı yazıları ekinde gönderilen 2018/9 Sayılı Genelgesine ve Ekli (I) ve (III) sayılı cetvellere
göre; 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlarından münhal durumda olanlara:
Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimizde görevli Uzman Tabip ve Tabip
unvanındaki personelden mevzuattaki niteliklere haiz olanlardan talebi olanların, aşağıda
belirtilen usul ve esaslara göre 4924 Sayılı Kanuna tabi sözleşmeli statüye
yerleştirilmeleri/atamaları yapılacaktır.
1- Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun
4A bendine göre Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp, İç Hastalıkları ve Aile
Hekimliği branşında) unvanında görev yapan personel müracaat edebilecektir.
2- 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 hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri
yapılacaktır.
3- Ek-I sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen sözleşmeli uzman tabip
pozisyonları, sadece Acil Tıp/İlk ve Acil Yardım Uzmanları için kullanılacaktır.
4- Ek-I sayılı listede bulunan hastanelere vizelenen sözleşmeli Tabip ve Uzman Tabip
pozisyonları sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır.
5- Ek-III sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına
öncelik verilmek suretiyle o birimlere personel dağılım cetvelinde öngörülen branş
ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.
6- 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı 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.
7- 3359 Sayılı Kanun gereği, Devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında görev yapan
personel bulunduğu birim dışındaki sözleşmeli kadrolara müracaat edemeyecektir.
8- Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı
sağlanacaktır.
9- İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş
pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı ilin il merkezinden ve aynı ilin
ilçelerinden ilçeye yerleştirme işlemleri yapılacaktır. İlçelerde boş pozisyon
bulunmaması halinde, il merkezindeki boş pozisyonlara, öncelikle il merkezinde
bulunanların yerleştirme işlemi yapılacaktır. İl merkezinde bulunanların
yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde aynı ilin
ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
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10- Devlet hizmeti yükümlülerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun
bulunduğu birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek
yerleştirme işlemi yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanın eşit olması
halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
11- Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli
personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura
ile yapılacaktır.
12- Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir nedenle ücretsiz izinli durumda (663, Aile
Hekimi, askerlik, doğum vb…) bulunan personel ile halen 4924 sözleşmeli
pozisyonda görev yapan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir. Daha önce
4924 sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmış olanların başvurularında ise
ilgilinin sözleşmeli görevinden ayrıldığı tarihten itibaren yeniden 4924 sözleşmeli
pozisyona geçiş için beklemesi gereken yasal süreyi tamamlayanlar müracaat
edebilecek ve bu süreyi tamamlamadan başvuruda bulunduğu anlaşılan personelin
başvurusu değerlendirilmeyecektir.
13- Başvuru esnasında DHY’li durumda bulunsa dahi son başvuru tarihi olan 05/06/2018
tarihi itibariyle DHY süresini tamamlayacak olanların başvuruları, DHY süresini
tamamlayan personel olarak değerlendirilecektir.
14- Yerleştirme/kura işlemleri komisyonumuzca katılımcılara açık olarak yapılacak olup,
duyurular/sonuçlar Müdürlüğümüzün https://aydinism.saglik.gov.tr/ sayfasında
yayımlanarak duyurulacaktır.
15- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları
ilgili mevzuata göre ilgili Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacak,
ilan metninde yer almayan hususlar hakkında “Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 4924 sayılı
Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonu” kararları ile ilgili mevzuat
hükümlerine uyulacaktır.
16- Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile başvurusunda, tercihinde veya hizmet süresi ya
da hizmet puanı bilgilerinde hata veya tutarsızlık nedeniyle yerleştirmesi
yapılmayanlar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
17- Sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile
sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
İlanen duyurulur. 01/06/2018

Kura Takvimi:
Başvuruların Alınması: 01/06/2018 – 05/06/2018 saat: 16:00’ya kadar
Yerleştirme/kura İşlemi 07/06/2018 saat:14:00*
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı en geç 08/06/2018
*Yerleştirme/Kura İşlemi Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

Eki:
Münhal Yerler Listesi (1 sayfa)
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