
ILAN METNI

Bakanhlrmrz tarafindan Sudan Cumhuriyeti ile Somali Federal Cumhuriyetinde

iqletilmekte olan sa[hk tesislerinde geEici olarak g<irevlendirilmek iizere tabip, uzman tabip,

dig tabibi ve uzman dig tabibleri drqmdaki unvanlarda agalrda belirtilen usul ve esaslara

gdre personelin miiracaatlan 05.01.2018-19.01.2018 saat 2J:59'a kadar almacakttr.

Gdrevlendirmeler, komisyon de[erlendirme iglemlerine miiteakip 4 ayhk siire ile yaprlacaktrr.

Komisyon delerlendirmeleri Miistegarhk Makamrnrn 14.11.2017 tarih ve 9701491 6-319-2126

sayrh Onayrnda belirtilen kriterler ve gdrevlendirilecek salhk tesisinin ihtiyaglan

do!rultusunda deferlendirilecektir. Bakanhk Makamrnca dofrudan takdir olunacak haller ve

yaprlacak gdrevlendirmeler harig olmak iizere, miiracaatlar aga[rda belirtilen usul ve esaslara

gdre almacaktrr.

Genel Esaslar:

1- Daha 6nce Somali veya Sudan Cumhuriyetlerindeki saghk tesislerinde

g<irevlendirilmemig olunmasr,

2- G6revlendirme talebinde bulunduklan brang veya birimlerde en az 2(iki) yrldtr

fiilen gdrev yapryor olunmasr ve toplamda 5(be9) yrlhk salhk meslek

mensubiyetinin bulunmasr,

Yolun Bakrm ve diyaliz birimlerinde gtirev talep eden personel igin gerekli

serti fi kaya haiz olunmasr,

Yolun Bakrm iinitesi, ameliyathane, acil servis, diyaliz tinitesi gibi dzellikli

birimlerde gdrevlendirme talep edenler igin gdrev alacaklart yrl igerisinde 40

yagrnr, di[er birimlerde gdrevlendirme talep edenler igin ise 45 yagtnt

doldurmamrg olmasr gerekmektedir.

Bagvuru Esaslarl:

o Ba$vurular Kamu Hastaneleri Genel Miidiirliilti Acil Salhk Hizmetleri ve

Yurtdrqr Saghk Birimleri Dairesi Bagkanhlr web adresinde belirtilecek olan

https://spts.saglik.gov.tr internet adresi iizerinden sadece elektronik ortamda

ahnacak olup g@, e-mail, faks ya da Dggla volu ile yaprlan miiracaatlar

deferlendirilmeye ahnmayacakttr.



Bagvurular belirtilen internet adresi aracrhlryla e-devlet iizerinden

yaprlacaprndan e-devlet qifresinin ahnmrq olmasr gerekmektedir.

Yayrnlanan web adresinde "Kullanrct Krlavuzu" bulunmakta olup miiracaatta

bulunacaklann bu krlavuzu inceledikten sonra bagvuru yapmalan

gerekmektedir.

Sdz konusu gdrevlendirmeler 4'er ayhk d6nemler halinde yaprlacak olup bu

konudaki tiim duyurular Kamu Hastaneleri Genel Mtidiirliilii Acil Safltk

Hizmetleri ve Yurtdrqr Salhk Birimleri Dairesi Bagkanhlr web sitesinden

yaprlacaktlr.

Miiracaat edenlerin hangi iilkeye gidecekleri hususu Komisyon taraltndan

belirlenecektir.

G6revlendirmeler; Sudan ve Somali'de bulunan sa[ltk birimlerinin ihtiyaqlart

do!rultusunda yaprlacaktrr.

Delerlendirmeler Komisyon tarafindan uygun giiriilen bagvuru sahiplerinin

hizmet puam iistiinliigiine giire ve gerekli gdriildiifiinde miilakat sonucuna

gtire neticelendirilecektir.

Gerekli durumlarda geEici g<irevli olan personelin g6rev siireleri

uzatrlabilecektir.

Miiracaat qartlannt tagrmadlgl halde miiracaat edenlerin bagvurularr gegersiz

sayrlacaktrr. Aynca mi.iracaat gartlannr ta$tmadlgl halde bagvurulan sehven

kabul edilenlerin bagvurulan iptal edilecektir.

Mtracaatlar bu ddnem iEin gegerli olup her diinem igin ayrr ayrl miiracaat

eerekmektedir.
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