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B�l�nd�ğ� üzere; Dünya Sağlık Örgütü tarafından, Pandem� olarak kabul ed�len COVID-19 salgını �le
mücadelen�n kes�nt�s�z, etk�n, yayılımının önlenmes� ve gerek kamu sağlık tes�sler�nde gerekse de özel sağlık
tes�sler�nde yeterl� sayıda personel el�yle yürütüleb�lmes�n� tem�nen başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere
bütün Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca alınması gereken tedb�rlere yönel�k olarak b�rtakım düzenlemeler
yapılmış ve uygulamaya konulmuştur.

Bu m�nvalde, Bakanlığımız Sağlık H�zmetler� Genel Müdürlüğünce; sağlık h�zmet�n�n
sürdüreb�l�rl�ğ�n� etk�n, ver�ml� b�r şek�lde sağlamak amacıyla 27/03/2020 tar�hl� ve 1049 sayılı makam oluru
�le yürürlüğe g�ren 27/03/2020 tar�hl� ve 2020/11 sayılı Kapas�te Değerlend�rme Kom�syonu toplantısında
söz konusu Kom�syon,  “Ülkem�zde Koronav�rüs hastalığı (COVID-19) salgını �le mücadele
kapsamında, sağlık h�zmetler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından sağlık personel�n�n, sağlık
kuruluşlarında mevcut hal� �le �st�hdamının devamlılığı önem arz etmekte olup sağlık kuruluşlarında
çalışan personel�n, pandem� sürec� kapsamında kararın alınmasını müteak�p 3 (üç) ay boyunca kamu
ve özel sektöre a�t tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevl� bulunan/çalışmakta olan h�çb�r sağlık
personel�n�n �k�nc� b�r duyuruya kadar görevler�nden/�şler�nden ayrılmasına �z�n ver�lmemes�
kararını” alarak �lan etm�şt�r.

             Türk�ye Cumhur�yet Anayasasının 56 ıncı maddes�nde; "Herkes sağlıklı ve dengel� b�r çevrede
yaşama hakkına sah�pt�r. Çevrey� gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve çevre k�rlenmes�n� önlemek
Devlet�n ve vatandaşların ödev�d�r. Devlet herkes�n hayatını beden ve ruh sağlığı �ç�nde sürdürmes�n�
sağlama; �nsan ve madde gücünde tasarruf ve ver�m� artırarak, �ş b�rl�ğ�n� gerçekleşt�rmek amacıyla
sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp h�zmet vermes�n� düzenler. Devlet, bu görev�n� kamu ve özel
kes�mdek� sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yer�ne get�r�r."
hükmü düzenleme altına alınmıştır. 

              3359 Sayılı Sağlık H�zmetler� Temel Kanunu’nun 3. maddes�n�n (c) fıkrası, bütün sağlık kurum ve
kuruluşları �le sağlık personel�n�n ülke sathında dengel� dağılımı ve yaygınlaştırılmasını esas almakta ve bu
esaslar çerçeves�nde sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve �şlet�lmes�n�n Sağlık Bakanlığı’nca
düzenleneceğ�n� hükme bağlamaktadır. Aynı madden�n (g) fıkrasında sağlık ve yardımcı sağlık
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personel�n�n yurt düzey�nde dengel� dağılımını sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı’nın �st�hdam
planlaması yapacağı b�r kez daha vurgulanmıştır.

           1593 sayılı Umum� Hıfzıssıhha Kanununun 64 üncü maddes�nde; “57 nc� maddede z�kred�lenlerden
başka her hang� b�r hastalık �st�la� şek�l aldığı veya böyle b�r tehl�ke baş gösterd�ğ� takd�rde o
hastalığın veya her hang� b�r hastalık şekl�n�n memleket�n her tarafında veya b�r kısmında �hbarı
mecbur� olduğunu neşrü �lâna ve o hastalığa karşı bu kanunda mezkür tedab�r�n kaffes�n� veya b�r
kısmını tatb�ka Sıhhat ve İçt�ma� Muavenet Vekalet� salah�yettardır.” hükmü mevcuttur.

Yukarıda z�kred�len hukuk� düzenlemelerden de görüleceğ� g�b�; özell�kle de COVİD-19 Pandem�
sürec�nde kamu sağlık h�zmet�n�n ülkem�z genel�nde, kamu sağlık tes�sler�nde ve özel sağlık tes�sler�nde
etk�n, ver�ml�, sağlıklı ve yeterl� sayıda personel el�yle yürütülmes�nden b�r�nc� derece de sorumlu
olan Bakanlığımızca personel�n dengel� dağılımının gözet�lmes� gerekt�ğ� �zahtan varested�r.

          Bu çerçevede; Kamu sağlık h�zmet�n�n yeterl� sayıda personel el�yle yürütüleb�lmes�n� tem�nen,
Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığınca, Bakanlığımıza tahs�s ed�len 18.000 adet kadroya, 663
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamen�n 45/A maddes� kapsamında çalıştırılmak üzere ÖSYM Başkanlığı
tarafından KPSS-2020/5 yerleşt�rme �şlem� yapılarak 06.04.2020 tar�h�nde �lan ed�lm�şt�r.

Yerleşmeye hak kazanan adayların b�lg�ler� ÇKYS/İKYS’ye aktarılmış olup �lg�l� mevzuatı uyarınca
göreve başlama �şlemler�; İl Sağlık Müdürlükler�m�zce Ek-4’de bel�rt�len şek�lde “ÇKYS-Atama Ana
Menüsü-Raporlar-Tar�h Aralığında Atama Hareketler� Dökümü” menüsünden yapılacaktır. Öncel�kle
göreve başlama �şlemler� yapılacak yerleşmeye hak kazanan adayların l�stes� alınacak, b�lahare atama
�şlemler�nden sorumlu �lg�l� kom�syonlara �ved�l�kle dağıtımı yapılacak, kom�syonlar tarafından adayların
göreve başlama talepler�ne �l�şk�n başvurular değerlend�r�lecekt�r. Görevl� kom�syonlarca yerleşt�rmeye esas
�şlem yapılırken aşağıda bel�rt�len usul ve esaslara r�ayet ed�lmes� gerekmekted�r.

1- KPSS-2020/5göreve başlama �şlemler�ne �l�şk�n başvurular �kamet adres� yerleşt�ğ� sağlık tes�s� �le
aynı �lde olanlar �ç�n  09.04.2020 – 14.04.2020 tar�hler� arasında, �kamet adres� �le yerleşt�ğ� sağlık tes�s�
farklı �lde olanlar �ç�n �se  09.04.2020 – 17.04.2020 tar�hler� arasında alınacaktır. Adayların bu süre �ç�nde,
�stenen belgelerle b�rl�kte Ek-3’de bel�rt�len �lg�l� kom�syonlara başvuruda bulunmaları gerekmekted�r.

2- Atama şartlarını taşıyan adaylardan, halen 657 sayılı Kanun, 4924 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun
veya d�ğer mevzuata tab� olarak çalışanların, göreve başlamadan önce esk� görevler�yle �l�ş�kler�n�n sona
erm�ş olması gerekmekted�r.

Ayrıca KPSS-2020/5 göreve başlama �şlemler� �ç�n gerekl� belgelerde talep ed�len s�gorta h�zmet
dökümünde kamu çalışanı olduğu anlaşılanların; Sözleşmel� Personel Çalıştırılmasına İl�şk�n Esasların ek 1
�nc� maddes�n�n üçüncü ve dördüncü fıkralarında bel�rt�len �st�snalar har�ç olmak üzere, son b�r yıl �çer�s�nde
kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmel� personel olarak çalışmakta �ken h�zmet sözleşmes�n� tek taraflı
olarak feshetmed�ğ�n� veya h�zmet sözleşmes�n�n feshed�lmed�ğ�n� �lg�l� kurumun atamaya yetk�l� am�r�nden
alınacak belge �le belgelend�rmeler� gerekmekted�r.

3- Adayların, (Ek-1)’de bel�rt�len belgeler� hazırlayarak en geç �kamet adres� yerleşt�ğ� sağlık tes�s�
�le aynı �lde olanlar �ç�n  09.04.2020 – 14.04.2020 tar�hler� arasında, �kamet adres� �le yerleşt�ğ� sağlık tes�s�
farklı �lde olanlar �ç�n �se 09.04.2020 – 17.04.2020 tar�hler� arasında �lg�l� kom�syonlara tesl�m etmeler� ve
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görevler�ne başlamaları gerekmekted�r. 4 üncü ve 5 �nc� maddede bel�rt�len durumlar har�ç, başvurular
şahsen yapılacak olup posta, kargo veya kurye �le yapılan başvurular kabul ed�lmeyecekt�r.

4- Hastalık veya doğumla �lg�l� mazeret� sebeb�yle başvuru evrakını şahsen tesl�m edemeyecek
durumda olanların, bu durumlarını tab�p raporuyla belgelend�rmeler� hal�nde b�r�nc� derece yakınları aracılığı
�le yapacakları başvuruları kabul ed�lecekt�r.

5- Halen askerde olmaları sebeb�yle göreve başlatılamayacak durumda olanlar, başvuru evrakını
b�r�nc� derece yakınları aracılığı �le �lg�l� kom�syonlara tesl�m edeb�lecekt�r. Bu durumdak� adaylar, terh�s
tar�h�nden �t�baren otuz gün �çer�s�nde d�lekçe ve terh�s belges�yle b�rl�kte Bakanlığımıza başvurmaları, aynı
unvan ve n�tel�ğ� ha�z boş poz�syon bulunması ve d�ğer atama şartlarını taşımaları kaydıyla; yerleşt�r�ld�kler�
h�zmet b�r�m�nde, bu b�r�mler�n kapatılmış veya başka b�r b�r�mle b�rleşt�r�lm�ş olması hal�nde
yerleşt�r�ld�kler� poz�syonun �l veya �lçede bulunması hal� öncel�kle d�kkate alınarak �ht�yaç bulunan b�r
b�r�mde göreve başlatılacaktır.

6- Adayların atanma şartlarını taşıyıp taşımadıkları �lg�l� kom�syonlar tarafından, www.osym.gov.tr
�nternet adres�nde yayımlanan KPSS-2020/5 Terc�h Kılavuzundak� n�tel�k, şart ve kurallar, adaylardan
�stenen belgeler ve (Ek–1)’ de yer alan “Açıklama ve Uyarılar” d�kkate alınarak tesp�t ed�lecekt�r.

7- Atanma şartlarını taşıdığı tesp�t ed�lenler, 5510 sayılı Kanunda bel�rt�len süre �ç�nde Sosyal
Güvenl�k Kurumu’na gerekl� b�ld�r�mler yapılmak suret�yle göreve başlatılacak, atanma şartlarını taşımayan
adaylara gerekçeler� açıkça bel�rt�lmek suret�yle yazılı olarak b�lg� ver�lecekt�r.

8- Atanma şartlarını taşıyanlar �ç�n, son göreve başlama tar�h� �kamet adres� yerleşt�ğ� sağlık tes�s� �le
aynı �lde olanlar �ç�n 14.04.2020 Salı günü, �kamet adres� �le yerleşt�ğ� sağlık tes�s� farklı �lde olanlar �ç�n �se
17.04.2020 Cuma günüdür. Göreve başlama �şlemler� bu tar�hten önce tamamlananlar, talep etmeler� hal�nde
h�zmet sözleşmes� �mzalayarak göreve başlatılacaktır.

9- Hastalığı neden�yle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını 17.04.2020 tar�h�
mesa� b�t�m�ne kadar tab�p raporuyla belgelend�rmeler� ve 17.06.2020tar�h� aşılmamak kaydıyla, raporda
bel�rt�len �st�rahat süres�n�n b�t�m�n� müteak�p �k� �ş günü �çer�s�nde göreve başlatılab�lecekt�r.

10- Doğumla �lg�l� mazeret� neden�yle göreve başlayamayacak durumda olanlar, durumlarını
17.04.2020tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar tab�p raporuyla belgelend�rmeler� kaydıyla, doğumla �lg�l�
mazeretler�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren beş �ş günü �çer�s�nde göreve başlatılab�lecekt�r.

11- Halen kamu görevl�s� olarak veya 4857 sayılı İş Kanununun 17 nc� maddes� kapsamındak�
b�ld�r�m şartına tab� olarak çalışanlardan, �st�fa/sözleşmen�n fesh� talepler�n� kurumlarına/�şyerler�ne
�letm�ş olmakla b�rl�kte, bu �şlemler�n devam etmes� neden�yle 8 �nc� maddede bel�rt�len sürede görev�ne
başlayamayacak durumda olanlar; bu durumu belgelend�rmeler�, b�r�nc� maddede bel�rt�len şek�lde
başvurularını yapmaları ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddes� �le 06.06.1978 tar�hl� ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı �le yürürlüğe konulan Sözleşmel� Personel Çalıştırılmasına İl�şk�n Esasların Ek
1 �nc� maddes�n�n üçüncü fıkrasındak� şartları da taşımaları kaydıyla en geç 17.06.2020 tar�h�nde göreve
başlatılab�lecekt�r.
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 12- Atamaya �l�şk�n şartları taşımaları kaydıyla; Ün�vers�te Tıp Fakültes� Hastaneler�/Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezler�nde ve özel sektöre a�t sağlık kurum ve kuruluşlarında, f��len sağlık
personel� olarak çalışmakta olanlardan, bu yerleşt�rme dönem�nde, Bakanlığımıza a�t sözleşmel� poz�syonlara
yerleşenler; COVİD-19 salgını �le topyekûn mücadelede, Ün�vers�te Tıp Fakültes� Hastaneler�/Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezler� ve özel sağlık kurumlarının zaaf�yete düşmemes� �ç�n görev yaptıkları
Ün�vers�te Tıp Fakültes� Hastaneler�/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezler�nden veya özel sağlık tes�s�
yönet�c�l�ğ�nden “�lg�l�n�n görev�nden ayrılması hal�nde sağlık h�zmet�nde aksama olmayacağına”
alacakları belgey� �braz etmeler� hal�nde hemen göreve başlatılab�lecekt�r. Bahse konu belgey� tem�n
edemeyenler halen görev yaptıkları sağlık kurumlarında çalışmaya devam edeceklerd�r.

13-Bu yerleşt�rme kapsamında çalışacağı b�r�mde göreve başlayacak personel hakkında, Sağlık
H�zmetler� Genel Müdürlüğünün 27/03/2020 tar�hl� ve 1049 sayılı yazısı �le get�r�len 3 (üç) aylık süre
beklen�lmeden ayrılışlarına müsaade ed�leb�lecekt�r.

14-Kamu veya özel herhang� b�r kurumda sağlık h�zmet� dışında başkaca b�r �ş yürüten ve sözleşmel�
poz�syonlara yerleşenler�n atamaları, d�ğer şartları taşımaları kaydı �le hemen yapılacaktır.

15-COVİD-19 salgını neden�yle alınan tedb�rler kapsamında yurtdışında olup da dönüş
yapamayanların yerleşt�rmeden doğanhakları saklı kalacaktır. Bu kapsamdak�ler yurda dönüş tar�h�nden
�t�baren 10 gün �çer�s�nde müracaat etmes� hal�nde �stenen belgeler� tesl�m etmes� ve aranan şartları taşıması
kaydıyla göreve başlatılacaktır.

16- Yukarıda bel�rt�len süre �ç�nde başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı halde göreve
başlamayanlar, yerleşt�rmeden doğan haklarını kaybedecekt�r.

17- Odyolog, Perfüzyon�st, D�l ve Konuşma Terap�st� �le Sağlık F�z�kç�s� poz�syonlarına yerleşenler
hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır.
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