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Yerleqtirme iqlemi

KURUMBA$Ket.lt-tdme

2411112004 rarihli ve 5258 sayrh Aile Hekirrlili Kanununun 8 inci maddesine

dayanrlarak haz[lanan z5lo1l2o73 tarihli ve 28539 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak

ytotirt,ig. giren Aile Hekimlili Uygulama Yonetmeliline gore sddeqmeli aile hekimi olarak

!0r.l, 1ip-Waan, mezkur yoneimelilin t5 inci maddesine gore noter huzurunda kura ile

merkezi yerleqtirme iglemi yaprlacaktr'
yj111,' lller arasr sozlegmeli aile hekimi merkezi yerlegtirme iqleminin' ekteki ilan

metnine uygun olarak ilan edilrnesini, yerlegtirme ile ilgili hususla'n Y6netim Hizmetle.

Cenet fr,fiiaLtiigi.i ve Bagkanhlrfiuz intemet sitesinden duyurulmasnl, belirlenecek 
-olan

miinhal yerler ipn PBS tizerinden tercih almmastnt, notere ait harcama bedelinin 2016 yrh

biitqesinin ilgili harcama kaleminden odenmesini tensiplerinize arz ederim

Doq. Dr. Mustafa Kemal BA$ARALI
Kurum Baskan Yardrmctst
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Prof. Dr. irfan $ENCAN
Kurum Bagkant

Ek: ilan Metni (4 safa)

S"Ettt vutt. ,q.lan- Saygun2 Ci. No:55 QankavarANKARA Elellronik A!: wuw thskgov n

Ii}fl,f :e].#,iai,g*i,o,t*lJ31-,i09fl""*. sasrik. sov tf adresinden ?67efa00-06sd-4438-8abc-boo64eece28a kodu ile €risebilirs$'|2

Bu belge 5070 saylll elektronik imza kanuna gdre guvenli elektronlk imza ile imzalallmlstlr'



ri;nrivn ner,r sadr,IGI KURUMU BA$KANLIGI

lir,n Hrxhrlici uvculeuAsl KAPSAMINDA

2016/r iLLER ARAsI s0zlr$lrn'li eilr nmitui veRlngrimln i$LEMi

ESASLARI

2411112004 tfithlL ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8. maddesine dayanrlarak

hazrrlanan Aile Hekimlili Uygulama Yonetmeliline gdre sozleqmeli aile hekimi olarak gdrev

yapanlardaq mezkur Yonetmelilrr 15 inci maddesine g6re belirlenen miinhal yerler igin

agagrda belirtiten gartlar ve belirlenen takvim gergevesinde noter huzurunda bilgisayar

ortanlnda hizmet puant ve tercih s[asr ile yerleqtirme iqlemr yaprlacaktu

GENEL ESASLAR

1-sozlegmeliailehekimiyerlegtrrmeiglemleri'AileHekirnliliUygulama
Yonetmeliline gdre YaPrlacaktr.

2- illetd;ki 6t ui" tr.ti"rfigi poisyo_nlarLna. tist tiste iki yerleqtirme iSleminde de

doldurulamayan pozisyonli ilrtinhit birim olarak ilan edilecektir'

3- MiiLnhal olarak agrlan birimin bulundulu aile salhlr merkezinde rzman aile hekimlili

kontenjanr yok ise bu pozisyona aite trekimligi uzmanlan bagruramayacaktrr. Aile

hekimiigi uzmam kontenjani var ise hem aile hekimlili uzmant hem de diler aile

hekimi tabipler bagrurabilecektir.
4-MiinhalbirimeyerlegtirmeiglemiiginBagkanlrlrrruzabildirilenbogpozisyonlara,

iller arasr yerlegtirme iglemi tamamlamncaya kadar (noter sonuglarr ilan edildtlt

tarih), il iginde yerleqtirme iglemi yaprlmayacakttr'

A- BASVURU$ARTLARI

l- iller arasr aile hekimlili yerlegtirme iqlemine sadece sozle5meli olarak gorev yapan aile

hekimleri ba5rurabilecektir.
2- Gdrev yaptrgl son pozisyonda fiilen l(bir) yrl siircyle gahqmayan aile- hekimleri aile

hekimliliye-rleqtirme iglemure bagu.ramayacaktu. Son baSruru tarihi itibariyle bu gartt

taqrmayin'sozleqmeli arle hekinrlerinur baSrurularr kabul edilmeyecektir'

r.:lsssayrlrKanunkapsamrndaDHY(DevletllizmetYiikiim|iisii)ve4924saylh- 
i"ouo i.apsam-da g6r.u yup- aile hekimlerinin baSrurulan kabul edilmeyecektr.

iOrfV Utis tarifri son ba;.'u.u iatihi itibanyle^sonlandrrrlmrq olmahdr')

4-AileHekinrliEruygulamaYdnetmelilrnrn8incifikrasrnaistinaden,illerarasraile
hekimlili y.it.gtii-. \lemine katrlan, fakar 

-verleqtinldili- 
farkh-.ildeki 

- 
birimde

gorevine baSlamayan ailJhekiminin gah$trfr ildeki siizlegmesi fesih edilir ve l(bir) yrl

siireyle iller arasr aile hekimli!i yerlegtirmesine baqruramaz'

5_ Ozelden(kamu argr; ye-rlegerei ult. tr"ti",tlgi pozisyonlaflnda gahgan personel, tercih
- 

.ttigi ilae ozel igin aite treiimi tontenjam var ise ba5urrabilecektir.

B- BASVURULARIN YAPILMASI

l- Ba5vuru yapacak olan adaylar Personel-Bilgi Sistemi (PBS) iizerinden.aerlal liinhal
yerlerden ilan edilen tutrriiii"rE.""rinde en fazla 5 (beg) tercih, 5 (beq) miinhal yerin



bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen yer saylsl kadar tercih
yapabileceklerdir.

2- Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drqrnda genel yerlegtirmeye katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmektedir.

3- iller arasr yerleqtirmeye agrlan birimin bulundulu aile salhlr merkezlerinde aile
hekimligi uzrnam igin kontenjan olup olmadrlr ilanda belirtilecektir.

C- EVRAKLARIN TESLIM|

l- Adaylar PBS iizerinden baqvurulanm kesinlegtirdikten sonra tercih formunun grktrsurr

imzalavarak: tercih formunun crktrsr.nr notere veya cahsttklan kuruma
onaylatacaklardrr.

2- Bagrurusunu yapan adaylar ewaklannr ilan edilen takvim gergevesinde; I!IE$4!B
SaEhfu Kurumu Baskan[Er Genel Evrak Subesi SaEhk Mh. A.Adnan Saveun2 Cd.
No:55 06100 Srhhive / ANKARA adresinde olacak Sekilde karyo girketi veya APS ile
gonderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, er.raklannr bizzat
kendisi veya noter tarafindan vekdlet verdili kigi aracrhlr ile teslim edebilirler. Aksi
takdirde evrak teslim ahnmayacaktrr. ) Kargo sirketi veya APS ile eonderilen va da elden
teslim edilen beleelerin BaskanhErmrza vaktinde ula$mamasr halinde sorurnluluk
Kuruma ait deEildir.

3- lnceleme neticesinde uygun goriilmeyen milracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte tebligat
yerine gegmek iizere internet iiLzerinden ilan edilecektir.

4- Bagruru ewakt imzasz ve onaysrz olanlar ile baqluru el'rakr 19102/2016 tarihi saat

!!!Q[3!g sonra gelenlerin ewaklan delerlendirmeye almmayacaktr'

D- YERLE$TiRME igLEMi Vf, TEBLiGAT

1- Elraklarrn teslimi srrasrnda onayh tercih formu ile PBS kayrtlarrndaki tercihler arasrnda

farkhhk bulundulu takdirde adaym bagrurusu kabul edilmez. Tercih bildirmeyen, hatalt

form gonderen, tercih formu kuruma ulaSmayan ve tercihleri geqersiz sayllanlar

yerlegtirmeye ahnmayacaktrr.
2- il drgndan yerlegtirmeye agrlan aile hekimlili pozisyonlannda sozleqme ile

gahqtrrrlacak aile hekimleri agalrdaki srralamaya gore yerlegtirilir.

a) il drgrndan yerlegtirmeye agrlan arle sagJrgr -merkezinde uzman aile hekimlili' 
kontenjam var ise; irozsyonun bulundulu il drqrnda arle- hekiTlili yapan aile hekimlili
uzmaniarr, hizmet puanr ve tercih srralamasrna gOre yerleqtinlir.

b) Miinhal pozisyonun bulundugu ihn drgrnda sozleqmeli.aile hekimi olarak gorev
' 

yapanlar, irizmdt puam ve tercih srralamastna g6re yerlegtirilir.

3- Hizmet puanlarmn egit olmasr hdlinde tercih sralamasrna bakrltr. Tercih srralamasmtn

aynr olmasr durumunda ise toplam sozlegmeli aile hekimlili siiresi fazla olan dncelikli

olarak yerlegtirilecektir.
4- Yerleqtirme sonuglan ve tebligat yerine geqecek ilan http://thsk.saglik'gov'tr/ ve

http://yonetim.sb.gov.tr intemet adreslerinde ilan edilecektir.

5- Yerleqtirme iglemrne dahil edilen ve iller arasr yerleqtirilen personelin miiracaat

qartlannr taqrmadrlr sonradan anlaqrlrsa atamalan yaprlmayacak sehven yaprlmrq olsa

dahi iptal edilecektir.



E- AYRrLrg vE BA$LAYI$ i$r,nnrr,nni

l-

n

Atamasr yaprlan s6degmeli aile hekimleri tarafindan yerlegtirme iglemini miirteakip 15

(on beg) giin igerisinde yeni pozisyonlarda baqlayrq yaprlr.
Yerlegtirme igleminden sonra gergekleqen kaza vb. zorunlu hallerde 3(fi9) ap gegen

mazeret durumlan kabul edilmez. 3(nC) ay iginde g6reve baglamayanlarur

yerlegirmesi iptal edilir.
l- iite 6ekimi olarak yertegtirmesi yaprlan personelin kaclro nakilleri, SaElk Bakanl€r ve

Balh Kuruluqlarr /itama ve Yer Degigirme Y6netmeliginin 16 rncr maddesinin 2 nci

fikrasrnm e) bendine gore delerlendirilecektir.



TURKiYE HALK SAELIGI KURUMU BASKANLICI
AiLE HEKiMLiGi wculamAsr KApsAMINDA

zorolr iu,rn enesr s0zlr,snmli eim Hnxiui vrnlesrinun' rervilti

SIRA TARiH ACIKLAMA

I I $ubat 20 | 6 Pazartesi 5 $ubat 20i 6 Cuma

illerden mtinhal yer
belirlenmek iizere bog
pozisyonlann Kuruma
bildirilmesi

2 l0 $ubat 2016 farEanrba
Mihhal yerlerin ilan
edilmesi

3

I 0 $ubat 20 l6 Qarqamba - I 5 $ubat 2016 Pazartesj

Scrn BaEvuru l5 $ubat Pazartesr Saat: l8:00'de sona erecektir.

PBS tizennden
baqvurularm yaprlmasr

4 l9 $ubat 20lt, ( trrna Saar l8:00
Adaylarrr tercih ba5ruru
elraklarmm Kuruma son
gelig tarihi

5 22 $ubat 20 I 6 Pazafiesl - 25 $ubat 201 6 Per5embe
Baqluru elraklannrn
kontrolii ve
de!erlendirilmesi

6 26 $ubat 2016 Cuua

Yerlegtirme komisyonu
delerlendirme, kabul ve
ret listelerinin
vayrmlanmasr

7 29 $ubat 20 l6 Pazartesi
Ret listelerine itiraz
bagrurularrtm alnmast

6 I \{an 2016 Sah

Yerlegtirme komisyonu
son delerlendirme,
kabul ret listelerinin
vavrmlanmast

2 illart 2016 Qar;amba


