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Konu: 2015/2 iller Arasr Aile HekimliEi

Yerlegtirme iqlemi

BA$KANLIK MAKAMINA

24111/2004 tarihli ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8 inci maddesine

dayanrlarak hazulanan 25/0112013 tarihli ve 28539 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak

yiiLriirliile giren Aile Hekimlili Uygulama Ydnetmeliline gdre sdzleqmeli aile hekimi olarak

gdrev yapanlardan, mezkur Ydnetmeligin 15 inci maddesine gdre noter huzurunda kura ile

merkezi yerlegtirme iglemi yaptlacaktr.

201512 iller arasr sdzlegmeli aile hekimi merkezi yerleqtirme igleminin, ekteki ilan

metnine uygun olarak ilan edilmesini, yerlegtirme ile ilgili hususlarm Ydnetim Hizmetleri

Genel Mtidiirliilii ve Bagkanhlrmz intemet sitesinden du)'urulmasrnr, belirlenecek olan

miinhal yerler igin PBS tizerinden tercih ahnmasml notere ait harcama bedelinin 2015 ytlt

biitgesinin ilgili harcama kaleminden iidenmesini tensiplerinize arz ederim.
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TORKiYE HALK SAdLTGI KURUMU BA$KANLIGI

ailn nnxinliGi uvculnvrAsl KApSAMTNDA

zorslz ir,lnR mlsr sdzln$prnli dln nrriui vtnr,ngrinun iglnui

ESASLARI

24lll/2004 trrhli ve 5258 sayrh Aile Hekimligi Kanununun 8. maddesine dayamlarak
hazulanan Aile Hekimlili Uygulama Ydnetmeliline gdre sdzleqmeli aile hekimi olarak gdrev

yapanlardaq mezkur Ydnetmelilin 15 inci maddesine g6re belirlenen miinhal yerler igin
agalrda belirtilen qartlar ve belirlenen takvim gergevesinde notsr huzurunda bilgisayar
ortamrnda hizmet puaru ve tercih stasr ile yerleqtirme iglemi yaprlacaktr.

GENEL ESASLAR

1- Sdzlegmeli aile hekimi yerleqtirme iglemleri, Aile Hekimlili Uygulama
Ydnetmeli!ine 96re yaprlacakt r.

2- illerdeki 6i uit" h;kimligi pozisyonlarrna i.ist iiste iki yerlegtirme igleminde de
doldurulamayan pozisyonlar mflnhal birim olarak ilan edilecektir.

3- Miinhal olarak agrlan birimin bulundulu aile salhlr merkezinde uzman aile hekimlili
kontenjam yok ise bu pozisyona aile hekimlili tzmanlart baqluramayacaktr. Aile
hekimlili uzmam kontenjam var ise hem aile hekimlili uzmaru hem de diler aile

hekimi tabipler baqr,urabilecektir.
4- Miinhal birime yerlegtirme iglemi igin Bagkanhlrmrza bildirilen bog pozisyonlara,

iller arasr yerlegtirme iglemi tamamlamncaya kadar (noter sonuqlart ilan edildili
tarih), il iginde yerlegtirme iglemi yaprlmayacaktr.

A. BA$VURU $ARTLARI

1- iller arasr aile hekimlili yerlegtirme iglemine sadece sdzlegmeli olarak gdrev yapan aile

hekimleri baqvurabilecektir.
2- Gdrev yaptrgr son pozisyonda fiilen l(bir) yrl siireyle gahqmayan aile hekimleri aile

hekimlili yerlegtirme iglemine baqvuramayacaktr. Son bagvuru tarihi itibariyle bu gartt

talmayan s6zlegmeli aile hekimlerinin baqlurulart kabul edilmeyecektir'

3- 3359 sayrh Kanun kapsamrrda DHY (Devlet Hizmet Yiikiimliisii) ve 4924 sayilr

Kanun kapsamnda g6rev yapan aile hekimlerinin bagvurula. kabul edilmeyecektir.

(DHY bitil tarihi son bagruru tarihi itibariyle sonlandrnlmrg olrnahdr')
4- Aile Hekimlili Uygulama Ydnetmeliginin 8 inci frkrasrna istinaden, iller arasr aile

hekimlili yeilegtirme iglemine katrlan, fakat yerleqtirildili farkh ildeki birimde

g6revini baqlamayan aile hekiminin gahgtrg ildeki stizlegmesi fesih edilir ve f @ir) yil
siireyle iller arasr aile hekimlili yerleqtirmesine baqruramaz.

5- Ozeiden(kamu drgr) yerlegerek aile hekimlili pozisyonlarrnda gal'an personel, tercih

ettili ilde tizel igin aile hekimi kontenjam var ise baqrurabilecektir'

BASVTJRULARIN YAPILMASI

Ba5vuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi sistemi (PBS) iizerinden agrlan miinhal

yeri"rd"n ilun edilen takvim gergevesinde en fazla 5 (bel) tercih 5 (beq) miinhal yerin
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bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen yer sayrsl kadar tercih
yapabileceklerdir.
Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drgrnda genel yerlegtirmeye katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmektedir.
iller arasr yerlegtirmeye agrlan birimin bulundulu aile salhgr merkezlerinde aile
hekimligi uzmam igin kontenjan olup olrnadlgr ilanda belirtilecektir.

EVRAKLARIN TESLiMi

Adaylar PBS iizerinden baqrurularrnt kesinleqtirdikten sonra tercih formunun grkttsrnt

imzalayarak: tercih formunun ctktrsmt notere veya galtsttklarr kuruma
onaylatacaklardu.
Bagrurusunu yapan adaylar ewaklarmt ilan edilen takvim gergevesinde; ft!ip[g!!
SaEhEr Kurumu BaskanhEr Genel Evrak Subesi SaEhk Mh. Adnan SaveunCd.
No:55 06100 Srhhive / AIIKARA adresinde olacak qekilde kargo tirketi veya APS ile
g6nderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarrnt bizzat

kendisi veya noter tarafindan vekdlet verdi[i kiqi aracrhlr ile teslim edebilirler. Aksi
takdirde evrak teslim alurmayacaktr.) Kargo $irketi veva APS ile gdnderilen ya da elden

teslim edilen beleelerin BaskanlErmza vaktinde ulasmamasr halinde sorumluluk
Kuruma ait deEildir.
inceleme neticesinde uygun gdriilmeyen miiracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte tebligat
yerine gegmek i.izere internet iizerinden ilan edilecektir.
Baqluru ewakr imzasz ve onaysrz olanlar ile baqvuru ewakr 03/08i2015 tarihi saat

18:00'den sonra gelenlerin ewaklarr delerlendirmeye alurmayacaktr.

D. YERLE$TiRME i$LEMiVE TEBLiGAT

1- Ewaklann teslimi srasrnda onayh tercih formu ile PBS kayrtlarrndaki tercihler arasrrda

farkhhk bulundugu takdirde adayur baqwrusu kabul edilnez. Tercih bildirmeyerL halah

form gcinderen, tercih formu kuruma ulaqmayan ve tercihleri gegersiz sayrlanlar

yerlegtirmeye ahnmayacaktr.
2- il drqurdan yerlegtirmeye agrlan aile hekimlili pozisyonlarrnda sdzleqme ile

gahgtnlacak aile hekimleri agalrdaki sralamaya gdre yerleqtirilir.

a) il dqmdan yerleqtirmeye agrlan aile sa[hfr merkezinde uzman aile hekimli$i' 
kontenjam var ise; pozisybnun bulundu[u il drgurda aile hekimli[i yapan aile hekimlili
uzmanlarl hizmet puam ve tercih sralamasrna gdre yerlegthilir

b) Miinhal pozisyonun bulundugu ilin drglnda sdzleEmeli.-aile hekimi olarak gcirev
' yapanlar, irir.dt puant ve tercii snalamasrna gdre yeileqtirilir.

3- Hizmet puanlarrmn egit olmasr Mlinde tercih sralamasrna bakrlr. Tercih sralamasrntn

aym ohnasr durumunda ise toplam stizleqmeli aile hekimlifi siiresi fazla olan tincelikli
olarak yerleqtirilecektir.

4- Yerlegtirme sonuglan ve tebligat yerine gegecek ilan http://thsk.saglilcgov.trl ve

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

5- Yerlegtirme iglemine dahil edilen ve iller arasr yerleqtirilen personelin miifacaat
gartlarurr tagrmadrlr sonradan anlagrlrsa atamalan yaprlmayacak sehven yaprlmtq olsa

dahi iptal edilecektir.



E- AYRILI$ VE BA$LAYI$ I$LEMLERI

1- Atamasr yaprlan sdzleqmeli aile hekimleri tarafindan yerlegtirme iqlemini miiteakip 15
(on beg) giin igerisinde yeni pozisyonlarda baglayrg yaprlr.

2- Yerlegtirme igleminden sonra gergeklegen kaza vb. zorunlu hallerde 3(ii9) ayt gegen

mazeret durumlan kabul edilmez. 3(tig) ay iginde g6reve baglamayanlarm
yerleqthmesi iptal edilir.

3- Aile hekimi olarak yerlegtirmesi yaprlan personelin kadro nakilleri, Sagl* Bakanl[t ve
Bagh Kuruluglan Atama ve Yer Degiqtirme Y6netmelilinin 16 rncr maddesinin 2 nci
bendinin e) fikrasrna gdre delerlendirilecektir.



TtJRKiYE IIALK SAGLIGI KURUMU BASKANLIGI
,q,iln HBrirdliGi uyculanrAsr KApsAMTNDA

zorslz ir,lnn.qnasr sozr.osunli ailr nnriui yERLESTiRMn uxvirvri

SIRA r^l,nin AqIKLAMA

1
20 TE\,t\.[ttZ 201 5 P,,{ZAR'fESI - 22 TEN4}V{UZ 201 5

CARSU\.\'{BA

Illerden miinhal yer
belirlenmek iizere bog
pozisyonlarrn Kuruma
bildirilmesi

2 24 TEM]IfUZ 20]5 CT MA
Mtnhal yerlerin ilan
edilmesi

3
241'EMMUZ 2(ii,5 CU\4A - 28'IEMMUZ 2015 SALI Son

Ba5r'uru 28 TEMN{UZ 201 5 SALI Saat: I 8:00'de sona erecektir.
PBS iizerinden
baglurulann yaprlmasr

A 03 A6t.:sTos 2015 PAZAR'IF-Si Saar:18:00

Adaylann tercih bagruru
ewaklannrn Kuruma son
geliq tarihi

5 04 A(-iLlSlOS 2015 SALI - 06 Aelis'lOs 10151'EI{$HI\.18H
Baglr,rru evraklarmrn
kontrolii ve
de!erlendirilmesi

6 06 AGIISTOS 2015 PERSE\1BI:

Yerleqtirme komisyonu
delerlendirme, kabul ve
ret listelerinin
yayrmlanmasr

7
06 Actls tos 2015 PER$EltlBIl - 10 AGt)slos lOi5
P:\ZARI-ESi

Ret listelerine ithaz
baswrularrnrn almmast

8 l I AGllSl'0S 2015 SAI-I

Yerlegtirme komisyonu
son deferlendirme,
kabul ret listelerinin
vavrmlanmasr

9 14 AcUSTOS 2015 CUMA


