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Sayr: 47907256
Konu: 2015/3 Iller Arasr Aile HekimliEi

Yerleqtirme Iglemi

KURUM BASKANUGTNA

24/11/2004 taril i ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8 inci maddesine
dayanrlarak hazrlanan 25101/2013 tarihli ve 28539 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak
yiirilrhige giren Aile Hekimlili Uygulama Yonetmelilrne g6re sozlegmeli aile hekimi olarak
gorev yapanlardan, mezkur Ydnetmelilin 15 inci maddesine gore noter huzurunda kura ile
merkezi yerlegtirme iglemi yaprlacaktr.

2015/3 iller arasr sozlegmeli aile hekimi merkezi yerlegtirme igleminin, ekteki ilan
metnine uygun olarak ilan edilrnesini, yerlegtirme ile ilgili hususlafln Yonetim Hizmetleri
Genel Mtidi.iLrliilii ve Baqkanhlrmtz urtemet sitesinden duyurulmasnr, belirlenecek olan
milnhal yerler igin PBS iizerinden tercih alnmasm, notere ait harcama bedelinin 2015 yrh
biitgesinin ilgili harcama kaleminden odenmesini tensiplerinize arz ederim.
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TURKiYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLIGI

AiLE HEKiMLici uyculannAsr KApsAMTNDA

zorsr: ir-r-BR enLsr stizlnguEli AILE unxinai yrRlrsrinmE iSLEMi

ESASLARI

2411112004 tarihli ve 5258 sayrh Aile Hekimligi Kanununun 8. maddesine dayanrlarak
hazrrlanan Aile Hekimlili Uygulama Yonetmeliline gOre scizlegmeli aile hekimi olarak gOrev
yapanlardaq mezkur Ydnetmeligin I 5 inci maddesine gore belirlenen mtinhal yerler iqin
aSagrda belirtilen gartlar ve belirlenen takvim gergevesinde noter huzurunda bilgisayar
ortamrnda hizmet puanr ve tercih srasr ile yerleqtirme iqlemt yaprlacaktrr.

GENEL ESASLAR

l- S6zlegmeli aile hekimi yerleqtirme rglemleri, Aile Hekimlili Uygulama
Yonetmeli!ine gore yaprlacaktrr.

2- Illerdeki bog aile hekimlili pozisyonlarrna iist Llste iki yerleqtirme iqleminde de
doldurulamayan pozsyonlar mtinhal birim olarak ilan edilecektir.

3- Mil'nhal olara-k aqrlan birimrn bulundulu aile salhlr merkezinde uzman aile hekimligi
kontenjanr yok ise bu pozisyona aile hekimligi uzmanlart bagvuramayacaktrr. Aile
hekimlili uzmanr kontenjam var'ise hem aile hekimlili uzmanr hem de diger aile
hekimi tabipler bagvurabilecektir.

4- Mii'nhal birime yerleqtirme iqlemi igin Ba5kanhltmrza bildirilen boq pozisyonlara,
iller arasr yerleqtirme iqlemi tamamlanmcaya kadar (noter sonuglarr ilan edildigi
tarih), il iginde yerleqtirme iElemi yaprlmayacaktrr.
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BASVURU $ARTLARI

Iller arasr aile hekimligi yerleqtirme iqlemine sadece sozlegmeli olarak gOrev yapan aile
hekimleri basvurabil ecektir.
Gorev yaptrgr son pozisyonda fiilen 1(bir) yrl siirtyle gahgmayan aile hekimleri aile
hekimligi yerlegtirme iglemrne bagvuramayacaktrr. Son ba5wru tarihi itibariyle bu gartr

taqrmayan sozlegmeli aile hekimlerinin baqwrulan kabul edilmeyecektir.
3359 sayrh Kanun kapsamtnda DHY (Devlet Hizmet Yiikiimliisii) ve 4924 say r

Kanun kapsamrnda gcirev yapan aile hekimlerinin bagrurulan kabul edilmeyecektir.
(DHY bitiq tarihi son baqruru tarihi itibariyle sonlandrrrlmrg olmahdrr.)
Aile Hekimligi Uygulama Yonetmeliginin 8 inci frkrasrna istinaden, iller arasr aile

hekimli!i yerleqtirme iglemine katrlan, fakat yerlegtirildili farkh ildeki birimde
gorevine baglamayan aile hekiminin gahqtrlI ildeki siizlegmesi fesih edilir ve I (bir) yrl

siireyle iller arasr aile hekimligi yerlegtirmesine baqvuramaz.

Ozelden(kamu drqr) yerleqerek aile hekimlili pozisyonlannda gahgan personel, tercih
ettili ilde ozel igin aile hekimi kontenjanr var ise ba5vurabilecektir.

BA$VURULARIN YAPILMASI

Ba5wru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) tizerinden agrlan milnhal
yerlerden ilan edilen takvim gergevesinde en fazla 5 (be;) tercih, 5 (be;) miinhal yerin
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bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen yer saylsl kadar tercih
yapabileceklerdir.

2- Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drgrnda genel yerlegtirme-ve katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmeLredir.

3- lller arasr yerlegtirmeye agrtan birimrn bulundugu aile salhgr merkezlerinde aile
hekimlili uzmanr igin kontenj an olup olmadrlr ilanda belirtilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLiMi

1- Adaylar PBS iizerinden baglurulanm kesinlegtirdikten sonra tercih formunun gtktrsrnr
imzalavarak: tercih formunun crktsrnr notere veva cahstrklarr kuruma
onavlatacaklardrr.

2- Baqrtrusunu yapan adaylar erraklannr ilan edilen takvim Eergevesinde; E:liigflelB
SaEhEr Kurumu BaskanhEr Genel Evrak Subesi SaEhk Mh. Adnan SaveunCd.
No:55 06100 Srhhive /ANKARA adresinde olacak qekilde karyo girketi veya APS ile
gonderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, er,raklannr bizzat
kendisi veya noter tarafindan vekilet verdigi kigi aracrlrgr ile teslim edebilirler. Aksi
takdirde er,rak teslim alurmayacaktrr. ) Karqo sirketi reva APS ile eOnderilen va da elden
teslim edilen belgelerin Baskanlhmrza vaktinde ulasmamasr halinde sorumluluk
Kuruma ait de*ildir.

3- inceleme neticesinde uygun g0r0lmeyen miiracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte tebligat
yenne gegmek rizere internet 0zerinden ilan edrlecektir.

4- Ba;ruru evrakr imzasrz ve onaysrz olanlar ile bagvuru errakr 16llll2015 tarihi saat

f!Q[!q sonra gelenlerin ewaklan delerlendrmeye ahnmayacaktrr.

D. YERLE$TIRME ISLEMI VE TEBLIGAT

1- E\raklann teslimr srrasrnda onayh tercih formu ile PBS kayrtlarrndaki tercihler arasrnda
farkhhk bulundulu takdirde adayrn baqvurusu kabul edilmez. Tercrh brldirmeyen, hatah
form gonderen, tercih formu kuruma ulagmayan ve tercihleri geqersiz sayrlanlar
yerlegtirmeye ahnmayacaktrr.

2- il drgndan yerleqtirmeye agrlan aile hekimlili pozisyonlarrnda s0zleqme ile
gahgtrnlacak aile hekinrleri agalrdaki srralamaya gore yerle$tirilir.

a) il dr$mdan yerlegtirmeye agrlan aile saghgr merkezinde uzman aile hekimligi
kontenjanr var ise; pozisyonun bulundulu il drqrnda arle hekirnligi yapan aile hekimlili
uzmanlan. hizmet puanr ve tercih srralamasrna sore verlestirilir.

b) MLinhal pozisyonun bulundugu ilin drgrnda-sozllgmeii aile hekimi olarak gorev
yapanlar, hizrnet puanr ve tercih sralamasrna gOre yerlegtirilir.

3- Hizmet puanlarmln eqit olmasr hdlinde tercih srralamasrna bakrlrr. Tercih srralamasmrn
aynr olmasr durumunda ise toplam sozlegmeli aile hekimlili stresi fazla olan oncelikli
olarak yerlegtirilecektir.

4- Yerlegtirme sonuglarr ve tebligat yerine gegecek ilan http://thsk.saglik.gov.trl ve
http://yonetim.sb,gov.tr intemet adreslerinde ilan edilecektir.

5- Yerleqtirme i5lemine dahil edilen ve iller arast yerleitirilen personelin mLiracaat
qartlannl taqrmadrgr sonradan anlagrlrrsa atamalarr yapllmayacak sehven yapllmrs olsa
dahi iotal edilecektir.



E- AYRILI$ vE BA$LAYI$ i$lnulrni

l- Atamasr y4rlan sozlegmeli aite hekimleri tarafindan yerle$irme iSlemini muteakip 15

(on beg) gin igerisinde yeni pozisyonlarda baqlayrg yaptlr.

z- i,erleqtirme igleminden sonra gergeklegen kaza vb. zorunlrr hallerde 3(fic) ay gecen

mazenet durumlan kabul edilmez 3(iiq) ay iginde g6reve baglamayanlann

yerlegirmesi iptal edilir.
l- eile tretimi otarak yerleqtirmesi yaprlan personelin kadro nakillen, Sa$rk Bakanh$ ve

Bagh Kuruluglan Atama ve Yer Degistirme Ydnefinelilinin 16 rncr maddesinin 4 ihcii
fi kasrna gdre delerlendirilecektir.
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