USULÜNE UYGUN OLMAYAN FESİH
{'Kadrolu Göreve Dönme)

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
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4924 saytiı Kanuna göre sö zleşm eli........................

Hastanesinde

olarak görev yapm aktayım .

H izm et sözleşm esinin 11. maddesine göre usulsüz olarak (2 aylık bildirim süresini
kullanm adan)

sözleşm emi feshederek kadrolu görevime dönm ek

istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza
ADRES:................................

NOT -1 : Bu örnek dilekçe ile başvuru yapan sözleşmeli personelin dilekçesi Genel Sekreterliklerce üsl
yazı ile Kurumumuza bildirilecektir.
>2 : Usulsüz olarak görevinden ayrılanlar, 4 (dört) yıl geçmeden tekrar 4924 sözleşmeliye geçiş
yapamayacaktır.

USULÜNE UYGUN FESİH
(Kadrolu Göreve Dör<me)

;İS2 Lû G .U Î?a.... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE

• . .

Birliğinize

...................................... .......

bağlı

.

.

-

. - H 0 * sV o n ^ 6^ €L.

.............................................................................................

4924 sayılı Kanuna göre sözleşm eli........................

Hastanesinde

olarak görev yapm aktayım .

H izm et sözleşm esinin 11. maddesine göre usulüne uygun olarak (2 aylık bildirim
süresini kullanarak) .... /....../........ tarihinde sözleşm emi feshederek kadrolu görevime

dönmek istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza
AD RES:................................

NOT -1 : Bu örnek dilekçe ile başvuru yapan sözleşmeli personelin dilekçesi Genel Sekreterliklere üsî
yazı ile Kurumumuza bildirilecektir.
-2 : Usulüne uygun olarak görevinden ayrılanlar, 2 (iki) yıl geçmeden tekrar 4924 sözleşmeliye
geçiş yapamayacaktır.
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Birliğinize

bağlı

.............................................................................................

4924 sayılı Kanuna göre sözleşm eli........................

Hastanesinde

olarak görev yapm aktayım .

Kadrolu görevime dönmeden hi2met sözleşm esinin 11. m addesine göre usulsüz
olarak (2 aylık bildirim süresini kullanm adan).... / ...... / ....... tarihinde sözleşm em i feshederek
görevim den ayrılm ak istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza
ADRES:

NOT -1: Bu örnek dilekçe ile başvuru yapan sözleşmeli personelin ayrılış işlemleri Genel
Sekreterliklerce yapılacak olup, durum Kurumumuza bildirilecektir.
-2: Usulsüz olarak görevinden ayrılanlar, 4 (dört) yıl geçmeden tekrar 4924 sözleşmeliye geçiş
yapamayacaktır.
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.............................................................................................

4924 sayılı Kanuna göre sö zleşm eli........................

Hastanesinde

olarak görev yapm aktayım .

Kadrolu görevime dönmeden hizmet sözleşmesinin 11. maddesine göre 2 aylık
bildirim süresini kullanarak .... /...... / ....... tarihinde sözleşmemi feshederek görevim den
ayrılm ak istiyorum .
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza
ADRES:

S'» ö \

NOT - i: Bu örnek dilekçe ile başvuru yapan sözleşmeli personelin ayrılış işlemleri Genel
Sekreterliklerce yapılacak olup, durum Kurumurnuza bildirilecektir.
-2 : Usulüne uygun olarak görevinden aynlanlar, 2 (iki) yıl geçmeden tekrar 4924 sözleşmeliye
geçiş yapamayacaktır.
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Hastanesinde
olarak görev yapm aktayım .

Kadrolu görevime dönmeden 2016 mali yılı için hizmet sözleşmemi yenilem eyerek,
görevim den ayrılm ak istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza
ADRES:

NOT - i : Devlet Personel Başkanlığmır; 03/07/2015 tarihli ve 31292642-045.00-E.4590 sayılı görüşü
uyarınca közleşmenin bitiminden en geç bur ay önce (30 Kasım tarihine kadar 3G y'.asım dahdjj
sözleşmesini yenilemeyerek görevinden ayrılacaklar içindir.
-2 : Bu örnek dilekçe ile başvuru yapan sözleşmeli personelin ayrılış işlemleri Genel
Sekreterliklere yapılacak olup, durum Kurumumuza bildirilecektir.
-3 : Hizmet sözleşmesini yenilemeyerek görevinden ayrılanlar, tekrar 4924 sözleşmeliye geçmek
istediklerinde fesih hükümleri uygulanmayacaktır.
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Hastanesinde
olarak görev yapm aktayım .

2016 m ali yılı için hizmet sözleşmemi yenilemeyerek kadrolu görevime dönmek
istiyorum.
G ereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih
Adı Soyadı
İmza

ADRES:

NOT -1: Devlet Personel Başkanlığının 03/07/2015 tarihli ve 31292642-Q45.0Q-E.4590 sayılı görüşü
uyarınca sözleşmenin bitiminden en geç bir ay önce (30 Kasım tarihine kadar SÛ Kasım dahil)
sözleşmesini yenilemeyerek kadrolu görevine dönecek olanlar içindir.
~2 : Bu örnek dilekçe ile yapılan başvurular, kadrolu atamaları yapılmak üzere en geç (her yıl) 20
Aralık tarihinde Kururnumuzda olacak şekilde üst yazı ekinde gönderilecektir.
-3: Hizmet sözleşmesini yenilemeyerek görevinden synlaniara, tekrar 4924 sözleşmeliye geçmek
istediklerinde fesih hükümleri uygulanmayacaktır.

