2022 YILI I.DÖNEM 4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL
ÇALIŞTIRILMASINA DAİR İLAN METNİ
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3 üncü maddesi, uzman tabip ve
tabiplerin Devlet hizmeti yükümlülüklerini istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi
sözleşmeli sağlık personeli olarak yapmalarına, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924
Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5
inci maddesinin(1) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan uzman tabip ve tabiplerin
istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına
geçmelerine imkân tanımaktadır.
2022 yılı içerisinde 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli sağlık personeli istihdam
edilecek hizmet birimleri, 31/12/2021 tarihli ve 31706 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 30/12/2021 tarihli ve 2021/614 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tespit edilmiş
olup, 01/01/2022 tarihinden geçerli olmak üzere hizmet birimleri ve pozisyon unvanları
bazında 27/01/2022 tarihli ve 915286 sayılı yazı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
vizelenmiştir.
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde boş pozisyonlara Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2018/9 sayılı Genelgesi ve 20/01/2021 tarih ve 63 sayılı
yazısı ile Müdürlüğümüz 18/06/2021 tarih ve E.5440 sayılı Makam Onayı ile kurulan 4924
Sayılı Kanuna Tâbi Sözleşmeli Personel Komisyonu Kararı gereği 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve uzman
tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri aşağıda belirtilen usul ve
esaslara göre yapılacaktır.
USUL VE ESASLAR
1-Başvurular 28 Şubat 2022 tarihinde Pazartesi günü başlayıp 11 Mart 2022 tarihi Cuma
günü saat 17.30’da sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır. Bu kuraya Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde görev
yapan Uzman Tabip ve Tabipler başvurabileceklerdir.
2- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili
mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
3- Ücretsiz izinde (askerlik, doğum, vb.) olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.
4-Devlet hizmeti yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği
değiştirilemediğinden ancak görev yaptıkları birimdeki boş pozisyonlara başvuru
yapabileceklerdir.
5- Daha önce 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken sözleşmesini
feshederek görevinden ayrılmış personelle ilgili, hizmet sözleşmesinin 11 inci maddesinde
yer alan “İlgili, iki ay önceden yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak
her zaman feshedebilir. Usulüne uygun fesih ihbarı bulunmaksızın görevinden ayrılanlar,
dört yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmü dikkate alınacaktır.
6- 2018/9 sayılı Genelge doğrultusunda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 03/02/2022 tarih ve 214 sayılı yazı ekindeki ek-1 sayılı listede bulunan
birimlerde vizelenen sözleşmeli uzman tabip pozisyonları, sade acil tıp uzmanları için
kullanılacaktır.
7- 2018/9 sayılı Genelge doğrultusunda Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 03/02/2022 tarih ve 214 sayılı yazı ekindeki ek-III sayılı listede bulunan
birimlerde vizelenen pozisyonlar, acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel
dağılım cetvelinde öngörülen branş ve sayılar esas alınarak kullanılacaktır.

8- 2018/9 sayılı Genelge ekindeki ek-1 sayılı listede bulunan hastanelerde vizelenen
sözleşmeli tabip pozisyonları, sadece hastanelerin acil servislerinde kullanılacaktır. Bu
nedenle Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, başka servislerde
görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu görevine dönmeden servis
değişikliği yapılmayacaktır.
9- 26/03/2013 tarihli ve 28599 sayılı Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
hükümleri gereği düzenlenen personel dağılım cetvelinde ön görülmeyen branşlarda veya
personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde sözleşmeli personel istihdamı
yapılmayacaktır.
10- Öncelikle sözleşmeli olarak görev yapmakta olanların sözleşmelerinin devamı
sağlanacaktır. Bu nedenle sözleşmeli olarak görev yapanlar boş pozisyonlara başvuru
yapamayacaklardır.
11- Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet hizmeti
yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Devlet hizmeti yükümlülerinin
yerleştirme işlemlerinden sonra, boş pozisyon kalması halinde, aynı birimde çalışan ve Devlet
hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
12- İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra;
-Boş pozisyon kalması halinde, öncelikle il merkezinden ve ilçelerden 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 ilçelerde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
13- Devlet hizmeti yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonlarından fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu pozisyonun bulunduğu
birimdeki hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme işlemi
yapılacaktır. Hizmet süresinin ve hizmet puanının eşit olması halinde yerleştirme işlemleri
kura ile yapılacaktır.
14- Devlet hizmeti yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel
pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.
15- Başvuru esnasında DHY’li durumda bulunsa dahi son başvuru tarihi olan 11 Mart 2022
tarihi itibariyle DHY süresini tamamlayacak olanların başvuruları, DHY süresini tamamlayan
personel olarak değerlendirilecektir.
16. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS
üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve
başlayışları sağlanacaktır.

17-Bu ilan metninden önce 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına
atanma talebinden bulunan personelin dilekçelerine herhangi bir işlem yapılamadığından
belirtilen tarihler arasında yeni tarihli dilekçeleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
18- 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.
19- 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.
20- Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda boş pozisyonlara başvuracak personelin başvuru
formu ile birlikte Personel Bilgi Sisteminden alacağı hizmet puanıma itirazım yoktur
ibareli imzalı güncel Hizmet Puanı dökümü formunu da kadro görev yerinin bulunduğu
Birimi aracılığı ile Müdürlüğümüz Evrak Birimine gönderecektir.
*(Ek-1 sayılı listede bulunan Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri: Balıkesir Havran İlçe
Devlet Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi, Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi,
Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi, Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi, Balıkesir
Burhaniye Devlet Hastanesi, Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi, Balıkesir Erdek Neyyire
Sıtkı Devlet Hastanesi, Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi, Balıkesir Devlet Hastanesi,
Balıkesir Susurluk Devlet Hastanesi)
**(Ek-II sayılı listede Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisi bulunmamaktadır.)
***(Ek-III sayılı listede bulunan Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri: Balıkesir Balya İlçe
Devlet Hastanesi, Balıkesir Kepsut İlçe Devlet Hastanesi, Balıkesir Marmara İlçe Devlet
Hastanesi, Balıkesir Savaştepe İlçe Devlet Hastanesi, Balıkesir Dursunbey İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Balıkesir İvrindi İlçe Sağlık Müdürlüğü, Balıkesir Sındırgı İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Balıkesir Manyas Toplum Sağlığı Merkezi, Balıkesir Savaştepe Toplum Sağlığı
Merkezi, Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi, Balıkesir İvrindi Devlet Hastanesi, Balıkesir
Manyas Devlet Hastanesi, Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi)
EK:
1- Genelge
2- Münhal Pozisyonlar
3- Başvuru Formu

