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4921

SÖZLEŞMELİ sAĞLIK PERsoNELi KoMiSYoNU

Müdürlüğümüze bağlı Sağhk Tesislerinde çalışan tabip ve uzman tabip personelden
sözleşmeli statüye geçmek için Komisyonumııza 64 (altmış dört) tabip; 53 (elli üç) uzman
tabip olmak üzere toplam 117 başvuru yapllmış olup başvuruda bulunan ve sözleşmeli statiiye
geçişleri uygun görülerı/görülmeyenlere ilişkin sonuçlar ekli liste ilan edilmiştir.
Buna göre;
1-Başvurusu uygun görülen personelden,

a)
b)

c)

4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilebilecek Sözleşmeli tabip ve uzman tabipler için

Yerleştirme kurası

ilgili

mevzuat hükümlerine göre yapılmış olup sözleşmeli

pozisyona geçiş işlemlerinde aşağıdaki hususlar izlenecektir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa göre Devlet Hizmet Yiikümlüsü olarak
çalışmakta olanların Sözleşmeli Sağhk Personeli Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 5. maddesinin (h) fikrası çerçevesinde 4924 sözleşmeli personel
pozisyonuna geçiş için atamalarının yapılmasına,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fikıasının (A)
bendine tabi olarak tıpta uzmanlık mevzuatlna göre uzman (acil tıp) ve tabip olarak
çalışanların Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.
maddesinin (ı) fıkası çerçevesinde 4924 sözleşmeli pozisyona geçiş için atamalarrnrn
yapılmasına,

d) 4924

sözleşmeli pozisyona geçişi uygun görülüp ataması yapılan personelin
23l05l2018 tarihi itibariyle görevlerinden ilişiklerinin kesilerek 24l0512018 tarihinde

e)

I

hizmet söZleşmesi imzalamak suretiyle görevlerine başlatılmalarına,
2410512018 tarihinden itibaren

1J (on beş) gün içerisinde Belge ile ispatlanabilir

mazerçti hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyondaki görevine başlamayanların söz
konusu atamalarının iptaline. (4924 Saylı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağhk Personeli
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde geçen "yerleştirme
sonucunda atamalan yapıldığı halde belirtilen stire içinde göreve başlamayanlar,
göreve başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl bolunca sözleşmeli personel olarak
atanamazlar.)
Atamaları yapılan personelden, söz konusu talebinden vazgeçenlerin hizmet
sözleşmelerini "imzalamamış" olması kaydıyla başvurularının kabulü ile bu durumda
olanlar hakkında da,4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6. Maddesinde er alan, "...yerleştirme sonucunda
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atamaları yapıldığı halde belirtilen süre içinde göreve başlamayanlar, göreve
başlamaları gereken tarihten itibaren bir yıl boyunca sözleşmeli personel olarak
atanamazlar." Hükmü çerçevesinde işlem yapılmasına,

g) Başvurusu uygun görülen personelden, 4924 sözleşmeli personel

pozisyonuna
atanabilmek için öngörülen şa(lardan herhangi birini taşımadığı sonradan
anlaşılanların atamalarının yapılmamasına, (atanmış ye göreve başlamış olsalar bile
4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme

h)

Yönetmeliğinin 6. Maddesinin 3. FıIcrasına istinaden sözleşmeleri feshedilecehir.)
İş bu komisyon karan ve ekinde yayımlanan belgeler ile Komisyon Kaıarına
dayanılarak alınacak diğer kararların Müdürlüğümüze ait http:/hatay.ism.saglik.gov.trl
adresinde ilanen duyurulması ile yayımı tarihi itibariyle tebligat niteliğinde
sayılmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.
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