2022-2 4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
İLAN METNİ
4924 sayılı sözleşmeli personel statüsüne geçmek isteyenlerin yerleştirme işlemleri; 4924 sayılı Kanuna Tabi
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 2018/9 sayılı Genelge ve Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Daire Başkanlığının 03.09.2020 tarihli ve E.8223 sayılı görüş yazılarında
belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.
1- 2018/9 Genelgenin 1. maddesi gereği Devlet Hizmet Yükümlülerine öncelik verilecek olup,
(a) Devlet hizmet yükümlüsü Tabip ve Uzman Tabiplerin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli
personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk
ve Mevzuat Daire Başkanlığının 03.09.2020 tarihli ve E.8223 sayılı görüş yazılarına istinaden 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.
(b) İl merkezlerinde bulunan birimlere vizelenen Uzman Tabip pozisyonları öncelikle acil tıp uzmanları
için kullanılacaktır. Acil tıp uzmanlarının yerleştirme işlemlerinden sonra boş yer bulunması halinde
yan dal uzmanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Acil tıp uzmanları ve yan dal uzmanların
yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon bulunması halinde diğer ana branşlarda bulunanların
yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
(c) İl merkezinde bulunan hastanelere vizelenen sözleşmeli Tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil
servisinde çalışanlar için kullanılacaktır.
2- Müstakil hastane statüleri kaldırılan Palandöken Devlet Hastanesi ile Nenehatun Kadın Doğum
Hastanelerinden Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine naklen atanan personelin birimdeki işe
başlama tarihleri personelin istek dışı zorunlu nakil işlemi yapıldığından kapanan kurumlarındaki göreve
başlayış tarihlerini başvuru formundaki sözleşmeli statüye geçmek istediği birimdeki göreve başlama
tarihi olarak yazacak olup, birimdeki hizmet süresi bu minvalde değerlendirilecektir.
3- COVİD-19 Pandemisinde salgınla mücadele kapsamında kendi isteği dışında (kendi isteği ile
görevlendirme yapılanlar hariç) Re’sen görevlendirme ile kendi biriminden başka birime görevlendirilen
personelin hak mağduriyeti yaşanmaması adına hizmet puanı değerlendirmesi kendi kadro birimi baz
alınarak yerleştirme işlemine esas olarak değerlendirilecektir.
4- Başvurular 23 Mayıs 2022 saat 08:00’da başlayacak olup, 27 Mayıs 2022 saat 23:59’a kadar
http://www.erzurum.saglik.gov.tr/ adresi duyurular bölümünden 2022-2 4924 yerleştirme işlemeleri
alanından başvuru linkine tıklanarak sistem üzerinden yapılacak olup, çıktı alınan başvuru formaları elden
veya posta yolu ile en geç 30 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz evrak kayıt birimine
teslim edilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ulaşmayan veya belirtilen son evrak teslim tarihinde evrak
kayıttan geçmemesi halinde personelin başvurusu geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru formunda kesinlikle silinti ve kazıntı olmayacaktır.
6- Başvuru esnasında doldurulan bilgiler ile ÇKYS/İKYS kayıtları arasında uyuşmazlık olması durumunda
yerleştirme listelerinin kesinleşmesinde ÇKYS/İKYS kayıtları esas alınacaktır.
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7- Kadro görev yeri il merkezinde bulunan Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Mareşal Çakmak
Devlet Hastanesinde olup, başvuruda bulanan Tabiplerden (Pratisyen Hekimlerden) Acil Serviste çalışanlar
başvuru formunun en alt kısmında bulunan acil serviste çalıştığını kurum amirine imza ve mühür yaptırması
gerekmektedir. İmza Mühür yaptırmayan başvurular Acil Servis dışı çalışmış olacak değerlendirilecektir.
8- Sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 madde (a) fıkrasına göre çalışanlar Tabip ve Uzman Tabipler
başvuruda bulunabileceklerdir.
9- Personel, sadece kadrosunun bulunduğu Sağlık Tesisi için 4924 sözleşmeli pozisyona müracaat
edebilecektir. Kadrosu dışında diğer sağlık tesislerinde 4924’lü görev yapmak için başvuruda
bulunamayacaklardır. Başvurmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Başvuru süresinde yıllık izin, doğum izni, sıhhi izin ve mazeret izni vb. (askerlik ve doğumdan dolayı
ücretsiz izinde olanlar hariç) gibi izinli olan personelde başvuruda bulunabilecekler.
11- Başvurular, 4924 İl Komisyonunca değerlendirme sonrası 01 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar ilk
değerlendirme sonuçları http://www.erzurum.saglik.gov.tr/ adresi duyurular bölümünden ilan edilecektir.
12- İlk Değerlendirme sonuçları yayınlandıktan sonrası itirazlar 03 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar
alınacak olup, 4924 İl Komisyonu değerlendirmesi sonrası nihai kesin liste 06 Haziran 2022 tarihinde
http://www.erzurum.saglik.gov.tr/ adresi duyurular bölümünde yayınlanarak atama işlemlerine
başlanacaktır.
13- Gerçek dışı beyanda bulunduğu tespit edilen personelin ataması gerçekleştirilmeyecek olup, ataması
yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

LÜTFEN DİKKAT !!
DİKKAT EDİLMESİ GEREKN HUSUSLAR
1- 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla
Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, 4924 sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapıp sonrasında
kadrolu görevine döndüklerinde rütbe, terfi ve kıdemlilik işlemlerinin 926 sayılı Kanuna göre
yapılamayacağı Devlet Personel Başkanlığı görüşü üzerine Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 09.05.2018 tarihli ve E.01-609 sayılı yazıları ile bildirilmiştir.
2- Eğitim görevlisi, Başasistan olarak çalışan personelin sözleşmeli pozisyona müracaat edip yerleşmesi
durumunda 4924 Kanuna tabi sözleşmeli pozisyona atamaları Uzman Hekim olarak yapılacaktır.
Ayrıca sözleşmeli pozisyondan kadrolu görevine dönmek istemeleri halinde kadrolu görevlerine
yapılacak atamaları da yine Uzman Hekim olarak yapılmaktadır.
İLGİLİ HEKİMLERE İLANEN DUYURULUR.
23.05.2022
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