
TURKiYE HALK SAGLIGI KURUMU BASKANLIGI

AiLE HEKiMLiGi uvculmasr KApsAMTNDA

20r3l3 iLLER Anq,sr sozlrsurri dlr nnxipri ypRr.nsrintrE isLEMi

ESASLARI

24/1112004 tarihli ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8. maddesine dayanrlarak
hazrrlanan Aile Hekimlili Uygulama Ydnetmeliline gdre s<izlegmeli aile hekimi olarak g<irev
yapanlardan, mezkur Ydnetmelilin I 5 inci maddesine gdre belirlenen miinhal yerler iqin
agaltda belirtilen Sartlar ve belirlenen takvim gergevesinde noter huzurunda bilgisayar
ortamrnda hizmet puam ve tercih srrasr ile yerlegtirme iglemi yaprlacaktrr.

GENEL ESASLAR

l- S<izleqmeli aile hekimi yerlegtirme iglemleri, Aile Hekimli[i Uygutama
Y6netmeli!ine gdre yaprlacaktrr.

2- Illerdeki bog aile hekimlili pozisyonlanna iist iiste iki yerleqtirme igleminde de
doldurulamayan pozisyonlar miinhal birim olarak ilan edilecektir.

3- Miinhal olarak agrlan birimin bulundufu aile sagllr merkezinde uzman aile
hekimlili kontenjanr yok ise bu pozisyona aile hekimlifii uzrnanlarr
bagvuramayacaktrr. Aile hekimlifi uzmam kontenjam var ise hem aile hekimlili
uzmaru hem de diler aile hekimi tabipler bagvurabilecektir.

4- Miinhal birime yerleqtirme iqlemi iqin Baqkanhlrmrza bildirilen bog pozisyonlara,
iller arasr yerlegtirme iqlemi tamamlanrncaya kadar (noter sonuglan ilan edildili
tarih), il iginde yerleqtirme iqlemi yaprlmayacaktrr.

BA$VURU $ARTLARI

Iller arasr aile hekimlili yerlegtirme iglemine sadece s6zlegmeli olarak gdrev yapan
aile hekimleri basrurabilecektrr.
G<irev yaptrgr son pozisyonda fiilen l(bir) yrl siireyle qahqmayan aile hekimleri aile
hekimlili yerleqtirme iglemine baqvuramayacaktr. Son bagvuru tarihi itibariyle bu
$artr tagrmayan sdzleqmeli aile hekimlerinin bagvurulan kabul edilmeyecektir.
3359 sayrh Kanun kapsamrnda DHY (Devlet Hizmet Yiikiimliisii) ve 4924 sayrh
Kanun kapsamrnda gcirev yapan aile hekimlerinin bagvurulan kabul edilmeyecektir.
(DHY bitig tarihi son bagvuru tarihi itibariyle sonlandrrlmrq olmahdrr.)
iller arasr aile hekimlili yerleqtirme iqlemine katrlan, fakat yerlegtirildili farkl ildeki
birimde gdrevine baqlamayan aile hekiminin gahgtr[r ildeki siizleEmesi fesih edilir ve
1(bir) yrl siireyle iller arasr aile hekimli[i yerlegtirmesine bagvuramaz.
Ozelden(kamu drgr) yerlegerek aile hekimli!i pozisyonlarrnda gahgan personel, tercih
ettigi ilde 6zel igin aile hekimi kontenjam var ise baqvurabilecektir.

BASVURULARIN YAPILMASI

Bagvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) iizerinden agrlan miinhal
yerlerden ilan edilen takvim gergevesinde en fazla 5 (beg) tercih, 5 (beg) miinhal yerin
bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen ver savlsr kadar tercih
vapabileceklerdir.
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Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drgrnda genel yerle$tirmeye katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmektedir.
iller arasr yerlegtirmeye agrlan birimin bulundulu aile sa[hgr merkezlerinde aile
hekimligi uzmam igin kontenjan olup olmadr!r ilanda belirtilecektir.

EVRAKLARIN TESLIMI

Adaylar PBS iizerinden bagvurulannr kesinlegtirdikten sonra tercih lbrmunun grktrsrm
imzalayarak: tercih formunun crktrsm notere veva cahstrklan kuruma
onaylatacaklardrr.

2- Bagvurusunu yapan adaylar evraklannr ilan edilen takvim gergevesinde; Tiirkive
Halk SaEhEr Kurumu Baskanhfu Genel Evrak Subesi SaElft Mh. Adnan
SaveunCd. No:55 06100 Srhhive / ANKARA adresinde olacak gekilde kargo Eirketi
veya APS ile g6nderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler,
ewaklanm bizzat kendisi veya noter tarafindan vekdlet verdili kigi aracrhgr ile teslim
edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim ahnmayacaktrr.) Karso sirketi veva APS ile
gdnderilen va da elden teslim edilen belgelerin Baik4qb4lmtz4 vakllin<lqulasmamasr
halinde sorumluluk Kuruma ait deEildir.
Inceleme neticesinde uygun gdriilmeyen miiracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte
tebligat yerine geqmek iizere internet iizerinden ilan edilecektir.
Baqvuru evrakr imzasrz ve onaystz olanlar ile bagvuru evrakr l3llll20l3 tarihi saat
18:00'den sonra gelenlerin evraklan delerlendirmeye ahnmayacaktrr.

D- YERLE$TiRME i$LEMi VE TEBLiGAT

1- Evraklann teslimi srrasrnda onayh tercih formu ile PBS kayrtlarrndaki tercihler
arastnda farkhhk bulundulu takdirde adayrn baqvurusu kabul edilmez. Tercih
bildirmeyen, hatah form gdnderen, tercih formu kuruma ulagmayan ve tercihleri
geqersiz sayrlanlar yerlegtirmeye ahnmayacaktrr.

2- Il drqrndan yerleqtirmeye agrlan aile hekimligi pozisyonlannda scizleqme ile
galtgtrnlacak aile hekimleri agagrdaki srralamaya g6re yerleqtirilir.

a) Il drgrndan yerlegtirmeye agrlan aile saghlr merkezinde uzman aile
kontenjam var ise; pozisyonun bulundulu il drgrnda aile hekimligi
hekimligi uzmanlarr, hiznet puanr ve tercih srralamasrna gdre yerleqtirilir.
Miinhal oozisvonun bulunduEu ilin drsrnda srizlesmeli aile hekimi r

heklmligl uzmanlan, hiznet puanl ve tercih srralamasrna gdre yerleqtirilir.
Miinhal pozisyonun bulundulu ilin dtqrnda s<izleqmeli aile hekimi olarak

yapanlar, hizmet puam ve tercih srralamaslna gdre yerlegtirilrr.

hekimli!i
yapan aile

b)M gorev

3- Hizmet puanlannrn egit olmasr hAlinde tercih srralamasrna bakrltr. Tercih
srralamasrnrn aynr olmasr durumunda ise toplam sdzlegmeli aile hekimlifi siiresi fazla
olan cincelikli olarak yerlegtirilecektir.

4- Yerlegtirme sonuglan ve tebligat yerine gegecek ilan www.thsk.gov.tr ve
http://yonetim.sb.gov.tr intemet adreslerinde ilan edilecektir.

5- Yerleqtirme iglemine dahil edilen ve iller arasr yerlegtirilen personelin mtiracaat
qartlarrnr tagrmadrlr sonradan anlagrlrrsa atamalan yaprlmayacak sehven yaprlmrg olsa
dahi iptal edilecektir.



E- AYRILI$ VE BA$LAYr$ r$LEMLERT

1- Atamasr yaprlan sddegmeli aile hekimleri tarafindan yerlegtirme iqlemini miiteakip 15
(on beq) giin igerisinde yeni pozisyonlarda baglayrg yaprlrr.

2- Yerleqtirme iqleminden sonra gergeklegen kaza ib. zorunlu hallerde 3(ii9) ayr gegen
mazeret durumlarr kabul edilmez. 3(ii9) ay iginde gdreve baglamayanlann
yerlegtirmesi iptal edilir.

3- Aile hekimi olarak yerlegtirmesi yaprlan personelin kadro nakilleri, Salhk Bakanhlr
ve Balh Kuruluqlan Atama ve Yer Degigtirme Ydnetmelilinin 16 rncr maddesinin 4
tincii fikrasrna giire deperlendirilecektir.



TURKIYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLICI
AILE HEKiMLiGi uycur,alrAsr KApSAMTNDA

zorys ir,r,rRa,rusr sdzr,Bsrvrnli ailr uoriui ypnr,nsrirurp uxviui

SIRA TANH ACIKLAMA

1 21 Ekim 2013 Pazartesi - 25 Ekim 2013 Cuma

illerden miinhal yer
belirlenmek iizere bog
pozisyonlann Kuruma
bildirilmesi

2 4 Kasrm 2013 Pazartesi
Mtinhal yerlerin ilan
edilmesi

3

4 Kasrm 2013 Pazartesi - 8 Kasrm 2013 Cuma

Son Baqvuru 8 Kasrm 2013 Cuma Saat: l8:00'de sona
erecektir.

PBS iizerinden
baglrlrulann yaprlmasr

4 l3 Kasrm 2013 Qarqamba Saat: | 8:00
Adaylarrn tercih bagvuru
evraklannm Kuruma son
gelig tarihi

l4 Kasrm 2013 Perpembe l8 Kasrm 2013 Pazartesi
Bagruru evraklannrn
degerlendirilmesi ve
hizmet puanlanna itiraz

o 20 Kasrm 2013 Carsamba

Yerlegtirme komisyonu
son de!erlendirme,
kabul ve red listelerinin
yayrmlanmasr

'7 22 Kasrm 2013 Cuma

YERLE$TIRME
i$t nUi (Yeri ve saati
htto://www.thsk. gov.tr
internet adresinde ilan
edilecektir.)


