BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
4924 SAYILI KANUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ TABİP/UZMAN TABİP BAŞVURUSU
2019/1 İLAN METNİ
4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1. maddesi
uyarınca sözleşmeli personel istihdam edilecek hizmet birimleri, Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit
edilmekte ve bu kapsamda kullanılacak sözleşmeli personel pozisyonlarının Maliye Bakanlığı tarafından
vize edilmektedir.
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek-3. maddesi, uzman tabip ve tabiplerin devlet
hizmet 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. maddesinin (ı) bendi ise Devlet hizmeti yükümlüsü olmayan
uzman tabip ve tabiplerin istekleri halinde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli
pozisyonlarına geçmelerine imkân tanımaktadır.
Bu çerçevede Bakanlığımızın 2018/9 sayılı Genelgesi gereğince ; Müdürlüğümüze bağlı Sağlık
Tesislerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak
çalışan tabip ve uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri ve
devamında kura işlemleri yapılacak olup, söz konusu geçiş ve kura işlemleri aşağıda belirtilen usul ve
esaslara göre Müdürlüğümüzce sonuçlandırılacaktır.
USUL VE ESASLAR :
a) Başvurular 19/04/2019 tarihinde başlayıp, 29/04/2019 tarihinde saat 17:00’de sona
erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dilekçeleri Bursa Sağlık
Müdürlüğü, Gelen Evrak Birimine teslim edilecektir. (Başvurusunu çalıştıkları sağlık tesisi vasıtasıyla
gönderecek olanlar için de son başvuru tarihi ve saati geçerlidir). Sağlık Tesislerinin bu hususa dikkat
ederek talepleri Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir.
Bu kuraya (I) sayılı listede bulunan birimlerde vizelenen sözleşmeli uzman tabip pozisyonlarına
Bursa Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık Tesislerinde görev yapan Uzman Tabip (Acil Tıp Uzmanı) ile
Tabipler başvurabileceklerdir.
(III) Sayılı listede bulunan (Orhaneli Devlet Hastanesi ile İlçe Devlet Hastaneleri) birimlerde
vizelenen pozisyonlar, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018/9 sayılı Genelgesi doğrultusunda
kadrosunda var ise acil tıp uzmanlarına öncelik verilmek suretiyle personel dağılım cetvelinde
öngörülen branş ve sayılar esas alınarak yapılacaktır.
b) Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçmek üzere başvuran personelin başvuruları ilgili
mevzuata göre Komisyonca değerlendirilerek tutanak altına alınacaktır.
c) Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonların vize edildiği birimlerde çalışan Devlet Hizmet
Yükümlüsü olanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır. (Kura tarihi itibarıyla Devlet Hizmet
Yükümlülüğü süresini tamamlayanlar Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak değerlendirilmeyecektir.)
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Devlet Hizmet Yükümlülerinin yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, aynı
birimde çalışan ve Devlet Hizmet Yükümlüsü olmayanların yerleştirme işlemleri 2018/9 sayılı Genelge
doğrultusunda yapılacaktır.
ç) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, çalışan personel sayısı
kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt olarak
yapılacaktır.
d) Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, çalışan personel
sayısından az olması durumunda kura ile sözleşme imzalayacak personel tespit edilecektir.
e) Kura, başvuruda bulunan adayların huzurunda katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
f) Öncelikle pozisyonun bulunduğu birimde çalışan personelin başvurusu değerlendirilecektir.
g) Personelin görev yaptığı birimde durumuna uygun boş pozisyon bulunması durumunda diğer
pozisyonlar için yaptığı başvurular değerlendirilmeyecektir.( Personelin ilk tercihinde kendi kurumunu
yazmadığı ve kurumunun münhal kadrosunda ilk aşama yerleştirme sonucu boş kadro kaldığı takdirde
tüm tercihleri geçersiz sayılacaktır.) Ancak kurumundaki münhal kadroların dolması halinde tercihleri
değerlendirmeye alınacaktır.
h) Kura çekme işlemi 2 tur halinde yapılacaktır. 1. kura işlemi kendi biriminde açılan münhal
kadrodan daha fazla başvuru varsa kendi çalıştığı birim için 02/05/2019 tarihinde saat 10:00’ da, 2.
Kura işlemi ise kendi çalıştığı birimler dışında boş kalan münhal kadrolar için Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 2018/9 sayılı Genelgesinin 8. Maddesi doğrutusunda “İlçelerin aynı biriminde görev
yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra boş pozisyon kalması halinde, öncelikle aynı ilin il
merkezinden ve aynı ilin ilçelerinden 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 aynı ilin ilçelerinde bulunanların yerleştirme işlemleri yapılacaktır.” hükmü
gereğince 02/05/2019 tarihinde saat 11:00’ da yapılacaktır.
I) Kuraya başvuracaklar, Bakanlığın ilan ettiği hizmet birimleri ve unvanlar itibariyle dağılımı
yapılmış sözleşmeli personel pozisyonları arasından tercihte bulunabileceklerdir. Tercih edilen
pozisyonlara birden fazla istekli olması halinde bu kişiler arasında Müdürlüğümüzün Kura
Komisyonunun huzurunda kura çekilir. Bu şekilde belirtilen tercihler, ilgililer açısından kazanılmış bir
hak doğurmaz. Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylar, istekleri halinde tercih edilmeyen boş
pozisyonlara genel kurayla yerleştirilir. Her genel kura işlemi için iki torba hazırlanır. Torbalardan birine,
hizmet birimlerinin ayrı ayrı yer aldığı pusulalar konur. Diğer torbaya da, atanacakların isimlerinin ayrı
ayrı yer aldığı pusulalar konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tespit edilerek kura
çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kura çekilerek, çıkan isim ve bu isme ait
pusuladaki bilgiler listeye yazılır ve sonra hizmet birimlerini gösteren torbadan kura çekilerek çıkan
hizmet birimi bu ismin hizasına yazılır. Adaylar, istedikleri takdirde, kuralarını bizzat çekebilirler. Kura
çekimi tamamlandıktan sonra, isimlerin ve hizmet birimlerinin eşleştirildiği liste ayrı bir tutanak ile Kura
Komisyonu üyelerine imzalatılır. Kura sonuçları, kura takviminde belirtilen tarihte Müdürlüğümüz
tarafından ilan edilecektir.
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i) Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp Uzmanı) pozisyonlarının tamamı ilgili unvan ve branştaki
personelin pozisyonun bulunduğu sağlık biriminin Acil Servislerinde istihdam edilmek üzere
kullanılacaktır.
k) Devlet hizmet yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Kanun gereği değiştirilemediğinden
ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
l) Müdürlüğümüzce yayınlanacak olan kura neticesine göre yerleşen personelin sözleşmeli
statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi
imzalatılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.
m) Kadrosu Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile
hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru aşamasında
talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini feshederek kadrolu
görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
n) Kadrosu sadece Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde bulunan personelin sözleşmeli
statüye geçiş talebi değerlendirilebilecek olup, kadrosu Müdürlüğümüze bağlı Sağlık Tesislerinde
olmayanların talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
KURA TAKVİMİ
1
2
3
4

19/04/2019 – 29/04/2019
30/04/2019
02/05/2019 (Saat 10. 00)
02/05/2019 (Saat 11. 00)

5

06/05/2019

BAŞVURU SÜRESİ
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1.KURA (GEREKİRSE)
2.KURA (GEREKİRSE)
SONUÇLARIN İLANI
(www.bursaism.saglik.gov.tr)

Kura işlemleri, İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda, başvuruda bulunan adayların huzurunda
katılımcılara açık olarak yapılacaktır.
AÇIKLAMA: 1- Daha önceki yıllarda yapılan yerleştirmeler sonucu 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 bulunmaktadır.
2- Acil Servislerde 4924 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, acil servis dışında görevlendirilmesi
mümkün olmadığı gibi başka servislerde görevlendirilecek personelin, 657 sayılı Kanuna göre kadrolu
görevine (eski görevine) dönmeden servis değişikliği yapılmayacaktır.
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(I) SAYILI LİSTE

S. NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BİRİM ADI
GEMLİK MUAMMER AĞIM DEVLET HASTANESİ
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
İZNİK DEVLET HASTANESİ
KARACABEY DEVLET HASTANESİ
MUDANYA DEVLET HASTANESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ
DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ
BURSA DEVLET HASTANESİ
DR. A. BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VE REHABİLATASYON MERKEZİ
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
SBÜ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

(III) SAYILI LİSTE

S. NO
1
2
3
4

BİRİM ADI
ORHANELİ DEVLET HASTANESİ
B.ORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ
ORHANELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
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4924 SAYILI KANUNA GÖRE MÜNHAL BULUNAN SÖZLEŞMELİ KADROLAR

(I) SAYILI LİSTE
S.
NO

KURUM ADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
DR.A.BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ
GEMLİK DEVLET HASTANESİ
İZNİK DEVLET HASTANESİ
KARACABEY DEVLET HASTANESİ
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ
MUDANYA DEVLET HASTANESİ
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
SBÜ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BRANŞ

Acil Tıp

ÜNVANI
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
TABİP
UZMAN TABİP

BOŞ
KADRO
3
3
2
1
2
1
1
1
1
1

(III) SAYILI LİSTE
S.
NO
1

KURUM ADI

BRANŞ

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ

2

ORHANELİ DEVLET HASTANESİ

3
4

B.ORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ

GÖZ HASTALIKLARI
K.B.B.
AİLE HEKİMİ

ÜNVANI

BOŞ
KADRO

TABİP
UZMAN TABİP
UZMAN TABİP
UZMAN TABİP
TABİP

1
1
1
1
1
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