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ESASLARI

2411112004 tarihli ve 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 8. maddesine dayanrlarak
hazrrlanan Aile Hekimligi Uygulama Y6netmeliline gore s6zlegmeli aile hekimi olarak g6rev
yapanlardan, mezkur Y<inetmelifin i 5 inci maddesine gdre belirlenen miinhal yerler iqin
aqalrda belirtilen gartlar ve belirlenen takvim gergevesinde noter huzurunda bilgisayar
ortamrnda hizmet puanr ve tercih srrasr ile yerlegtirme iqlemi yaptlacakttr.

GENEL ESASLAR

1- S6zleqmeli aile hekimi yerleqtirme iqlemleri, Aile Hekimligi Uygulama
Y6netmeligine g<ire yaprlacaknr.

2- illerdeki boq aile hekimlili pozisyonlanna iist iiste iki yerlegtirme iqleminde de
doldurulamayan pozisyonlar mtinhal birim olarak ilan edilecektir.

3- Miinhal olarak agtlan birimin bulundulu aile sa!h$ merkezinde uzman aile
hekimlili kontenjanr yok ise bu pozisyona aile hekimlifi uzmanlan
baqvuramayacakhr. Aile hekimlili uzmanr kontenjant var ise hem aile hekimligi
uzmam hem de diger aile hekimi tabipler bagvurabilecektir.

4- Miinhal birime yerlegtirme iqlemi igin Baqkanhlrmrza bildirilen boq pozisyonlara,
iller arasr yerlegtirme iglemi tamamlantncaya kadar (noter sonuglan ilan edildifi
tarih), il iginde yerleqtirme iElemi yaprlmayacaktrr.

A- BA$\'TJRU SARTLARI

1- iller arasr aile hekimligi yerlegtirme iqlemine sadece s<izleqmeli olarak g6rev yapan

aile hekimleri baqvurabilecektir.
2- G6rev yaptrgl son pozisyonda fiilen l(bir) yrl siireyle qahqmayan aile hekimleri aile

hekimlifi yerlegtirme iElemine baqluramayacakttr. Son baEwru tarihi itibariyle bu

$artr ta$rmayan s6zlegmeli aile hekimlerinin baqvurulan kabul edilmeyecektir.
3- 3359 sayrh Kanun kapsamrnda DHY (Devlet Hizmet Yiikiimliisii) olarak gorev

yapan aile hekimlerinin baEvurulan kabul edilmeyecektir. (DHY bitig tarihi son

baqvuru tarihi itibariyle sonlandrnlmrq olmaltdtr.)
4- iller arasr aile hekimligi yerleqtirme i;lemine katrlan, fakat yerlegtirildigi farkh ildeki

birimde gdrevine baglamayan aile hekiminin qahghfr ildeki siizleqmesi fesih edilir ve

1(bir) yll siireyle iller arasr aile hekimligi yerlegtirmesine basvuramaz.

5- Ozelden(kamu drgr) yerleqerek aile hekimligi pozisyonlannda gahqan personel, tercih
ettili ilde 6zel igin aile hekimi kontenjanr var ise bagvurabilecektir.

BA$WRULARIN YAPILMASI

Bagvuru yapacak olan adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) iizerinden agrlan miinhal
yerlerden ilan edilen takvim gergevesinde en fazla 5 (beg) tercih, 5 (beq) miinhal yerin

bulunmamasr durumunda ise en fazla ilan edilen yer saylsl kadar tercih
yapabileceklerdir.
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Tercihini yapacak olan adaylar tercihlerinin drqrnda genel yerleqtirmeye katrlmak
isteyip istemediklerini PBS iizerinden segmeleri gerekmektedir.
iller arasr yerleqtirmeye agrlan birimin bulundugu aile sagtrgr merkezlerinde aile
hekimlili uzmanr igin kontenjan olup olmadrlr ilanda belirtilecektir.

EVRAKLARIN TESLiMi

Adaylar PBS iizerinden baqmrulannr kesinleqtirdikten sonra tercih formunun grktrsrru

imzalavarak: tercih formunun crktrsnr notere veya cahsttklan kuruma
onavlatacaklardlr.
Baqvurusunu yapan adaylar evraklannr ilan edilen takvim gergevesinde; ![\!y9
Halk SaEhfu Kurumu BaskanhEr Genel Evrak Subesi SaEltk Mh. Adnan
SayeunCd. No:55 06100 Srhhive / ANKARA adresinde olacak qekilde kargo qirketi
veya APS ile gdnderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler,

ewaklanm bizzat kendisi veya noter tarafindan vekdlet verdili kigi aracrhlr ile teslim
edebilirler. Aksi takdirde evrak teslim ahnmayacaktrr.) Kareo sirketi veva APS ile
e6nderilen va da elden teslim edilen beleelerin Baskanhftmrza vaktinde ulasmamast

halinde sorumluluk Kuruma ait deEildir.
inceleme neticesinde uygun g6riilmeyen miiracaatlar, ret gerekgeleri ile birlikte
tebligat yerine gegmek izere intemet tizerinden ilan edilecektir.
Baqvuru evrakt imzastz ve onaystz olanlar ile baqwru evrakr 08.04.2013 tarihi saat

18:00'dan sonra gelenlerin evraklan defierlendirmeye ahnmayacaktrr.

D- YERLESTiRME i$LEMi VE TEBLIGAT

1- Evraklann teslimi srrasrnda onayh tercih formu ile PBS kayrtlanndaki tercihler

arasmda farkhhk bulundulu takdirde adayn baqvurusu kabul edilmez. Tercih

bildirmeyen, hatah form g6nderen, tercih formu kuruma ulas,mayan ve tercihleri
gegersiz saylanlar yerlegtirmeye altnmayacaktlr.

2- il drgrndan yerleqtirmeye aqrlan aile hekimlili pozisyonlannda s6zleqme ile

Qahstrnlacak aile hekimleri aqalrdaki stralamaya g<ire yerleEtirilir.

a) il drsrndan yerleqtirmeye agrlan aile sa[hft merkezinde uzman aile hekimliff' 
kontenjanr var ise: polisyonun bulundulu il drSrnda aile hekimlili yapan aile
hekimlili uzmanlan, hizmet puanl ve tercih stralamastna g<ire yerleqtirilir. 

.
b) Miinhal pozisyonun bulundugu ilin drqrnda s6zleqmeli aile hekimi olarak gdrev
' 

yapanlar, hizmet puaru ve tercih srralamastna gdre yerleEtirilir.

3- Hizmet puanlannrn eqit olmasr hdlinde tercih srralamasrna baktlrr. Tercih

srralamasrnrn aym olmasr durumunda ise toplam sdzleqmeli aile hekimlili siiresi fazla

olan 6ncelikli olarak yerlegtirilecektir.
4- Yerleqtirme sonuglan ve tebligat yerine geqecek ilan www'thsk'gov'tr ve

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

5- yeriegtirme iqlemine dahil edilen ve iller arasr yerleqtirilen personelin miiracaat

$artlarlnt taqrmadrlt sonradan anlaErlrrsa atamalan yaprlmayacak sehven yaprlmrq olsa

dahi intal edilecektir.
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E- AYRTLT$ VE BA$LAYr$ i$LEMLERi

l- Atamas yaprlan s6zleqmeli aile hekirnleri tebligat yerlegme iglemini mtiteakip 15 (on
beg) giin igerisinde yeni pozisyonlarda baElapg yapdr.

2- Yerleqtirme iplerninden sonra gergeklegen kaza vb. zorunlu hallerde 3(ff9) ay gegen

mrzeret durumlan kabul edilmez. 3(iig) ay iginde giireve baglamayanlann
yerlegtimresi iptal edilir.

3- Aile hekimi olarak yerlegtirmesi yaprlan personelin kadro nakilleri, Sa$ft Bakanlt$
ve Ba$r Kunrluglan Atama ve Yer Deligtirme Y6nefinelilinin 16 rncr maddesinin 4
iincii fi kasrna g6re delerlendirilecektir.
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SIRA TARIII ACIKLAMA

I 29 Mart 2013 Cuma - I Nisan 2013 Pazartesi

illerden miinhal yer
belirlenmek iizere bog
pozisyonlann Kuruma
bildirilmesi

2 2 Nisan 201 3 Salr
Miinhal yerlerin ilan
edilmesi
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3 Nisan 2013 Qargamba - 4 Nisan Perq;embe

Son Bagvuru 4 Nisan Perqembe Saat: I 8:00'de sona erecektir.

PBS iizerinden
bagvurulann yaprlmasr

8 Nisan 2013 Pazartesi Saat:18:00
Adaylann tercih baqvuru
ewaklanmn Kuruma son
geliq tarihi

5 9 Nisan 20 | 3 Sah- I I Nisan 201 3 Persembe
Baqvuru ewaklanmn
delerlendirilmesi ve
hizmet puanlanna itiraz

6 l2 Nisan 20 I 3 Cuma

Yerleqtirme komisyonu
son deferlendirme,
kabul ve red listelerinin
vavtmlanmast
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