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SÖZLEŞMELİ PERSONEL İL KOMİSYONU KARARLARI
Karar Tarihi : 02/12/2020
Karar No
:5
Müdürlüğümüze bağlı birimlerde münhal bulunan sözleşmeli personel (4924 S.K. Tabi)
kadrolarına yapılacak olan atamalar için Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nün 03/01/2020 tarih ve
E.49 sayılı onayı ile teşekkül edilen komisyonumuzun 23/11/2020 tarihli kararlarına uygun
şekilde hazırlanan ilan metninin Müdürlüğümüz web sitesinden personele duyurusu
gerçekleştirilmiştir. Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Müdürlüğümüze bağlı sağlık birimlerinde çalışan tabip ve uzman tabip personelden 4924
S.K. tabi sözleşmeli statüye geçmek için Komisyonumuza 25 (Yirmibeş) tabip ve 2 (İki) uzman
tabip başvuru yapmıştır. Başvurularla ilgili olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde tabip için 3 (Üç) boş vizeli pozisyon ilan
edilmiştir. Bu pozisyonlar için 4 (Dört) tabibin müracaat ettiği, müracaat eden tabiplerin tamamının
kadrosunun bu hastanede bulunduğu ve devlet hizmet yükümlüsü oldukları anlaşılmıştır.
Müracaatta bulunan personelden hizmet süreleri aynı olan tabip sayısının münhal kadro sayısını
geçmesi nedeniyle yapılan kura işlemi sonucunda, talepte bulunan Dr. Belinda GÖKALP,
Dr. Esma KAYNAR ve Dr. Turgay GÜLAP’ın Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’nde
münhal bulunan pozisyonlara yerleştirilmelerine,
2- Suluova Devlet Hastanesi’nde tabip için 1 (Bir) boş vizeli pozisyon ilan edilmiştir. Bu pozisyon
için 8 (Sekiz) tabibin müracaat ettiği, müracaat eden tabiplerin tamamının kadrosunun bu hastanede
bulunduğu ve devlet hizmet yükümlüsü oldukları anlaşılmıştır. Müracaatta bulunan personelden
hizmet süreleri aynı olan tabip sayısının münhal kadro sayısını geçmesi nedeniyle yapılan kura
işlemi sonucunda, talepte bulunan Dr. Büşra Betül BÖCEK’in Suluova Devlet Hastanesi’nde
münhal bulunan pozisyona yerleştirilmesine,
3- Taşova Devlet Hastanesi’nde 2 (İki) uzman tabip ve 3 (Üç) tabip için boş vizeli pozisyon ilan
edilmiştir. Bu pozisyonlar için 2 (İki) uzman tabip ve 6 (Altı) tabip müracaat etmiştir. Bu
pozisyonlar için müracaat eden Uzman Tabip ve tabiplerin tamamının kadrosunun bu hastanede
bulunduğu ve uzman tabip ve tabiplerin devlet hizmet yükümlüsü oldukları anlaşılmıştır. Uzman
tabipler için müracaat sayısının münhal kadro sayısını geçmemesi nedeniyle kura işleminin
uygulanmasına yer olmadığına, talepte bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.İbrahim
DİKMEN’in ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Salim TUTKAOĞLU’nun, tabiplerde ise müracaatta
bulunan Dr. Bünyamin AKÇA ve Dr. Merve DOĞRU’nun hizmet sürelerinin başvuruda bulunan
diğer personelden fazla olması nedeniyle kura işlemine gerek kalmadan, geriye kalan 1 (Bir)
münhal kadro için hizmet süresi aynı olan personeller arasında yapılan kura işlemi sonucunda
Dr.Ezgi AYDIN’ın Taşova Devlet Hastanesi’nde münhal bulunan pozisyonlara yerleştirilmelerine,
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4- Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde tabip için 4 (Dört) boş vizeli pozisyon ilan edilmiştir. Bu
pozisyonlar için toplam 7 (Yedi) tabibin müracaat ettiği, müracaat eden tabiplerin tamamının
kadrosunun bu hastanede bulunduğu ve devlet hizmet yükümlüsü oldukları anlaşılmıştır.
Müracaatta bulunan Dr. Ahmet DOĞAY, Dr. Mecit Fatih SARIKULAK, Dr. Özge İrem GENÇ ve
Dr. Tanya HAYTA’nın hizmet sürelerinin başvuruda bulunan diğer personelden fazla olması
nedeniyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi’nde münhal bulunan pozisyonlara yerleştirilmelerine,
5- Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde 1 (Bir) tabip için boş vizeli pozisyon ilan edilmiştir. İlgili
pozisyonu tercih eden tabip olmamıştır. Bu nedenle ilgili pozisyonun boş bırakılmasına,

Komisyonumuzca oybirliği ile karar verilmiştir. 02/12/2020.
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