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BARTIN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4924 SAYILI KANUNA TABİ 2018-3 YILI SÖZLEŞMELİ PERSONEL
YERLEŞTİRME KURASI İLAN METNİ
İş bu ilan metni; ekli listede yer alan 4924 sözleşmeli münhal kadrolara yapılacak yerleştirme
işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Dayanak :
1) 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun,
2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık
Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği (Resmi Gazete 11.02.2015 tarih ve 29264
sayılı)
3) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğünün 03/04/2018 tarih ve E.01-1959
sayılı yazısı. (2018/9 sayılı Genelge)
Kapsam :
Bu ilan metninde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına, Müdürlüğümüze bağlı
sağlık tesisleri kadrosunda görevli olmaları kaydıyla;
1) Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) kapsamında görev yapan tabipler başta olmak üzere;
DHY’sini tamamlamış tabipler başvuruda bulunabilirler. Bu unvan haricinde görev yapanlar
ile Müdürlüğümüz mensubu olmayan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.
2) 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Müdürlüğümüz emrinde sözleşmeli
yönetici (Tabip/Uzman Tabip) olarak görev yapanların müracaatları değerlendirilmeyecektir.
3) 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin başvuruda bulunabilmesi için
müracaat tarihi itibari ile sözleşmeli aile hekimliği pozisyonundan ayrılmış olmaları
gerekmektedir.
4) Başvuru tarihi itibariyle, 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 tamamlayıp
tamamlamadığının tespiti yapılarak, bu süreyi tamamlamadan başvuruda bulunduğu anlaşılan
personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.
5) Başvuru tarihi itibariyle, herhangi bir nedenle (askerlik, doğum, vb.) ücretsiz izinli
durumda bulunan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.

Yerleştirme Kurası Uygulama Takvimi :
1)Bu ilan metni kapsamında yapılacak başvuru, değerlendirme, yerleştirme, atanma ve göreve
başlama sürecine ilişkin olarak ilan metninin son sayfasında yayımlanan “Bartın İl Sağlık
Müdürlüğü 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli İl Komisyonu” Kura Takvimine göre
hareket edilecektir.
2)Takvimde
belirtilen “Başvuru
değerlendirilmeyecektir.

Süresi”

içerisinde

yapılmayan

talepler

3)Başvuruların ek’te yer alan “Başvuru Formu” ile yapılması zorunludur. İlgili tarafından
usulüne uygun olarak doldurulacak olan form evrak kayıt tarihi müracaat tarihi olarak baz
alınacağından öncelikle Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kayıt yaptırılarak aslının
Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri birimine elden teslim edilecektir. Usulüne uygun
olmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yerleştirme İşlemleri ve Yerleştirme Öncelikleri:
1) Yerleştirme işlemi, listede yer alan münhal kadroların ilan sıralamasına göre öncelikle aynı
birimde görev yapanların yerleştirmeleri ile yapılacaktır. (Boş pozisyonlara öncelikle,
pozisyonun vize edildiği birimde çalışan DHY’li (Devlet Hizmeti Yükümlülüğü) personelin
yerleştirilmesi yapılacak olup daha sonra boş pozisyon kalması halinde aynı birimde çalışan
ve DHY’li olmayanların yerleştirilmeleri sağlanacaktır.
2) Ek-I sayılı listede bulunan hastanelere vizelenen sözleşmeli tabip pozisyonları sadece
hastanelerin acil servislerinde kullanılmak üzere işlem tesis edilecektir. Ek-III sayılı listede
bulunan birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek sureti ile
Personel Dağılım Cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak işlem tesis edilecektir.
3) DHY’li personelin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla
müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine
ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme yapılacaktır. Her iki durumda da eşitlik
olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
4) DHY olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla
müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
5) İlçelerde boş pozisyon bulunmaması halinde, İl merkezinde bulunanların yerleşme işlemi
yapıldıktan sonra boş pozisyon kalması halinde ilçelerde bulunanların yerleşme işlemi
yapılacaktır.
Sözleşmeli Pozisyona Atanma ve Göreve başlayış İşlemleri :
1)Ataması yapılan veya göreve başlayan personelin atanma şartlarına haiz olmadıklarının
sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları ve 4924 Sayılı Kanunun
ilgili hükümleri uygulanacak olup, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
2)Müdürlüğümüzce yayımlanacak olan kura neticesinde yerleşen personelin sözleşmeli
statüye geçiş işlemleri ÇKYS/IKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet
Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRME
İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İL KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ
TARİH

SIRA
NO
1

AÇIKLAMA

03 Eylül 06-Eylül 2018 (mesai bitimine kadar)

Başvuru Süresi

2

07 Eylül 2018

Başvuruların İncelenmesi
Değerlendirme ve
Yerleştirme İşlemleri ve
Sonuçların ilanı

3

10-12 Eylül 2018

ÇKYS/İKYS modülü
üzerinden atamaların
gerçekleştirilmesi

4

14 Eylül 2018

Sözleşme Dökümü ile
başlama iş ve işlemleri

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ
ALINACAK MÜNHAL POZİSYONLAR
Uzman Tabip
Birim Adı

S.N

1

Bartın Devlet Hastanesi

Tabip

3

(Acil tıp önceliği ile
pdc uyumu)

-

İlanen Duyurulur..
Dr.Dursun KOÇ
İl Sağlık Müdürü

EK-1

BARTIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
(4924 Sayılı Kanuna Göre Sözleşmeli Statüye Geçiş Kura Komisyonuna Sunulmak üzere)
……………………………………..Devlet Hastanesi / Toplum Sağlığı Merkezinde
Uzman Tabip / Tabip olarak görev yapmaktayım. 11/02/2015 tarih ve 29264 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 sayılı
Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne istinaden
4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli statüsüne geçmek istiyorum. Tercih
sıralamam aşağıda yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.

EK-1 Hizmet puanı gösterir
PBS çıktısı

Tercihlerim

:

1- ………………………………………..
2-………………………………………..

Tarih

:

İmza

:

Adı Soyadı

:

Sicil No.

:

