SAMSUN İLİ
BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE
2018/AĞUSTOS AYI YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

Madde I.

YERLEŞTİRME İŞLEMİ BAŞVURULARI

Bölüm 1.01

YERLEŞTİRME İŞLEMİ HAKKINDA MEVZUAT AÇIKLAMALARI:

İlimizde 01 Ağustos 2018 tarihi itibari ile boş olan 2(iki) aile hekimliği pozisyonu için,
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin 15. Madde 1. Fıkrası ve 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’
de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin Geçici 2. Maddesi ve 11.03.2015 tarih ve 29292 sayılı Resmi Gazete’ de
yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmeliğin 5. Madde hükmünce aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2 (iki) AHB 01 Ağustos 2018 tarihi itibariyle boş olan bölgelerdir. 2018/Ağustos Ayı Aile
Hekimliği Yerleştirme İşlemi ile ilgili duyuru metninde bildirilen aile hekimliği pozisyonu için;
Birinci oturumda;
Yönetmeliğin madde-15 (1) nolu fıkrasının a), b) ve c) bendi,
a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle
sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; Bu grupta bulunan
aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir.
Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.
b)Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise;
o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile
hekimliği uzmanları,
c)Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak
üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden
ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri
birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı
ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk
yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve
başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede
kullanılmak üzere 25/01/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama
kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,
Aynı gün ikinci oturumda;
Yönetmeliğin madde-15 (1) nolu fıkrasının d) bendi,
Kadrosu veya pozisyonu ilde olan tabip/uzman tabipler* sırası ile yerleştirilecektir.
(*)Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.12.2017 tarih ve 1464
sayılı, Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ile ilgili yazıları gereği, kadrosu veya pozisyonu
ilde olmak şartı ile,
5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında
"Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan
uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini,
kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakati üzerine 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki
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hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık
personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkilidir. " hükmüne yer
verilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sunumunda aksamaya mahal
verilmemesi amacıyla, sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere
aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
1)
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca
muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
2)
Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile
hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları
sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.
3)
Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık
memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile
hekimliği pozisyonlarına geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat
verilmiştir.
a)
Bakanlığımız eğitim araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev
yapmakta olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmek isteyen tabip, ebe ve
hemşirelere, bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan
veya branşında doluluk oranı %70'in altına, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde
doluluk oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
b)
4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere,
aile hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur
kadrosunda görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalayan tabip ve
aile hekimliği uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.
c)
Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak
görev yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde
bulunan aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.
ç) 663 sayılı KHK'nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin aile
sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamasına muvafakat verilmemiştir.
d)
3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan
aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu İlçe sınırları içerisinde
veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin
Ek-3 ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının
bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki
aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.
e)
Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden
herhangi bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması
nedeniyle özellikli birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına
geçmelerine muvafakat verilmemiştir.
d)
Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle
en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana
muvafakat verilecektir.
4)
Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği
pozisyonlarına geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile
hekimliğine geçmek isteyenlere, İl Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri
doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından değerlendirilecektir.
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5)
Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev almak için başvuruda
bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan
suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci
fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde
yerleştirmeye alınacaktır.
6)
Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı "Aile
hekimliğine geçişte muvafakat İşlemleri” konulu genel yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.

BAŞVURU SIRASINDA TESLİM EDİLECEK BELGELER:
(a) Askerlik Sonrası, Doğum Dönüşü ve Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapanlar;
(i)
(ii)

Dilekçe
Son güncelleme tarihi Temmuz 2018 olan, hekim tarafından (Hizmet Puanıma
İtirazım Yoktur) ibaresi yazılı tarih belirtilerek imzalanmış PBS Detaylı Hizmet Puanı
çıktısı. **

(iii) Doğum nedeniyle Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini Usulüne Uygun Olarak
sonlandıran hekimlerin sözleşme fesih tarihinden sonra doğum nedeniyle“ÜCRETSİZ İZİN”
kullandıklarını gösterir Kurumlarınca Düzenlenmiş belge (ilgili mevzuat gereği kamu görevlisi
olmayan hekimlerde ise bu belge kuruma yapılan yazılı başvurudur.)
(iv) Askerlik nedeni ile Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesini Usulüne Uygun Olarak
sonlandıran hekimlerce ibraz edilecek olan “Terhis Belgesi”
(v)
Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş (TSM, Hastane, 112 vb.)
hizmetin ifasından kaynaklı ve hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’nun
48 inci maddesinin (a)bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesinin olup olmadığını
belirtir belge.
(b) Sağlık Bakanlığı personeli olarak görev yapanlar;
(i) Dilekçe,
(ii) Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifikasının onaylı bir örneği, (Sertifikasını
Bakanlık Onayına gönderen elinde onaylanmış bir örneği bulunmayan hekimler İl Sağlık
Müdürlüğü Toplum ve Göç Sağlığı Biriminden resmi yazı alarak başvuru
yapabilirler.)(Aktif olarak çalışan aile hekimleri hariç) 01 Mart 2007’den sonra İlimizde
göreve başlayan hekimlerden 1. Aşama Uyum Eğitimine katılamayanlardan başvuru
sırasında sertifika talep edilmeyecektir.
(iii) Son güncelleme tarihi Temmuz 2018 olan, hekim tarafından (Hizmet Puanıma İtirazım
Yoktur) ibaresi yazılı, tarih belirtilerek imzalanmış PBS Detaylı Hizmet Puanı çıktısı**
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(iv) Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş (TSM, Hastane,112 vb.)hizmetin
ifasından kaynaklı ve hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’ nin
48inci maddesinin (a)bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesinin olup
olmadığını belirtir belge (Aktif olarak çalışan aile hekimleri hariç)
(v) Muvafakatname Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.12.2017
tarih ve 1464 sayılı, Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ile ilgili yazıları
gereği.
(c) Diğer kamu kurum ve kuruluşları personeli olarak görev yapanlar;
(i) Dilekçe
(ii) Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifikasının onaylı bir örneği,
(iii) Hizmet belgesi,
(iv) Kurumundan alınan muvafakat belgesi,
(v)Hekimin görev yaptığı kurum tarafınca düzenlenmiş hizmetin ifasından kaynaklı ve
hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı DMK’ nin 48 inci maddesinin (a)
bendinin beşinci fıkrasına göre adli yönden incelemesinin olup olmadığını belirtir belge
(**) Hizmet Puanları Bakanlık tarafından altı ayda bir güncellenmektedir. Bu nedenle yerleştirme
tarihinden önce Bakanlık tarafından en son Temmuz 2018 tarihli güncellenmiş hizmet puanları
geçerli olacaktır. Başvuru sırasında hizmet puanına itiraz edecek hekimler, itiraza yönelik tüm
belgeleri eksiksiz olarak Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığına teslim edecektir. Yerleştirme
işlemi, itiraz sonrası Bakanlığımız tarafından düzenlenen güncel puan sıralamasına göre
yapılacaktır.
BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ:
Başvurular 01 Ağustos Çarşamba günü başlayıp, 07 Ağustos 2018 Salı günü mesai bitimine
kadar kabul edilecektir.
Başvuruda teslim edilecek belgeler, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü internet sitesinde yerleştirme
duyurusunda yer alan linklerden elektronik ortamdan sağlanacak, belgeler doldurulduktan sonra
eksiksiz elden teslim edilecektir.
NOT: İlimizdeki 2018/Ağustos Ayı aile hekimliği yerleştirmesine katılmak isteyen
hekimlerin başvuru esnasında tüm evraklarının eksiksiz olması gerekmektedir. (Muvafakat dahil)
Başvuru esnasında doldurulan evrak ve formların (Muvafakat dahil) tüm bilgilerin
eksiksiz ve tam doldurulması gerekmektedir. Eksik teslim edilen ve/veya başvuru evraklarının
üzerindeki bilgilerin eksik olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ:
Bölüm 1.02 YERLEŞTİRME İŞLEMİ YERİ VE ZAMANI;
09 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 16:00 da İl Sağlık Müdürlüğü B Blok Kat:4’de
Toplantı Salonunda yapılacaktır. (Olası yer ve zaman değişiklikleri Müdürlüğümüze ait WEB
sitesinden duyurulacaktır.)
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Bölüm 1.03 YERLEŞTIRME İŞLEMINDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR;
a) Yerleştirme işlemi belirtilen tarih ve saatte 23.01.2018 tarih ve E.80 sayılı Makam
Onayı ile görevlendirilen Komisyon huzurunda gerçekleştirilecektir.
b) Yerleştirme işlemine sadece başvuruda bulunan hekimler katılacaktır.
c) Yerleştirme işlemine bizzat katılmasına engel, daha önceden bilinen bir mazereti olan
hekimlerin noter vekâleti ile yetkili kıldıkları vekilleri, yerleştirme işlemine ilgili hekim
adına katılabilecektir.
d) Yerleştirme işlemine, yönetmelikte belirtilen sıralama doğrultusunda yerleştirme
önceliği bulunanlardan hizmet puanı en yüksek hekimden başlanarak sırasıyla boş AHB
ne tercihte bulunup bulunmayacağı komisyon sözcüsü tarafından sorulacaktır. Sırası
gelen hekim;
i)

Tercihte bulunmak istiyorum. (Tercih edilen AHB’yi bölge kodu ile birlikte
belirtecektir.)

ii)

Tercih hakkımı daha sonra kullanmak istiyorum.(Bu hak bir defa kullanılabilir.)

iii)

Tercih hakkımı kullanmak istemiyorum.

İfadelerini kullanacaklardır.
e) Tercih sırası gelen hekime tercihini kullanmak üzere en fazla 3 (üç) dakika süre
verilecektir.
f) Yerleştirme işlemi sırasında tercih hakkını kullanarak ilk defa yerleşen hekim “ Aile
Hekimliği Hizmet Sözleşmesi”ni, aile hekimliği birim değişikliği yapan hekim ise
“Zeyilname” yi aynı anda imzalayacaktır.
g) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı
yazısına istinaden; 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak
görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrolarının bulunduğu
ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik
gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik
seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak
yerleşebilecektir.
h) Yerleştirme işlemi tamamlanmadan hiçbir hekim salondan ayrılmayacaktır.

Bölüm 1.04 YERLEŞTİRME İŞLEMİ SONUCU AYRILIŞ, BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ;
A.H. 2018/Ağustos Ayı Yerleştirme işlemi sonucunda tercihte bulunarak yerleşen veya
yer değiştiren hekimler sözleşme imzalama tarihlerine ve imzaladıkları Aile Hekimliği
Birimlerine göre yeni görevlerine 15 Ağustos 2018 tarihinde başlayacaklardır.
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Madde II.

BOŞ POZİSYONLAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR;

1- İlkadım Osman Gazi ASM 5501106 nolu aile hekimliği pozisyonu yeni ihdas,
2- Tekkeköy Merkez ASM 5512015 nolu aile hekimliği pozisyonu yer değişikliği
NOT: İlkadım Osman Gazi ASM 5501106 nolu aile hekimliği birimi, 2018/ Nisan Ayı Kamu
Görevlisi Olmayan Aile Hekimliği Yerleştirmesi sonucuna göre, bu pozisyon idarece tercih
yapılıp sözleşme imzalanamayan bir birimdir. İleride oluşabilecek herhangi bir mahkeme
kararı olması durumunda tercihte bulunan hekimin geri gelme ihtimali vardır. Yerleştirme
sırasında tercih eden hekimlerin yargı kararları doğrultusunda sözleşmeleri fesih edilerek
pozisyonu boşaltmaları gerekebilir. Bu durumda sözleşmesi fesih edilen Aile Hekimi asıl
kadrosundaki (İSM,TSM,112,Hastane vb.) görevine dönecek ve fesih edilen sözleşmedeki Aile
Hekimliği birimi ve 2018/Ağustos Ayı Aile Hekimliği Yerleştirme işleminde boşalttığı Aile
hekimliği birimi için Hak Talebinde bulunmayacaktır ancak tekrar Aile Hekimi olmak isteyen
hekimlerimiz için Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 15-c bendine göre işlem tesis
edilecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİ YAPILACAK BOŞ POZİSYONLAR;
Yerleştirme İşlemi ile ilgili duyuru metninde bildirilen aile hekimliği pozisyonları Samsun İl
Sağlık Müdürlüğü internet sitesinden http://www.samsun.saglik.gov.tr/ ilan edilecektir.

Tablo:1- BOŞ AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ/BÖLGELERİ

AYLIK

İLÇESİ

AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİNİN ADI

AHB NO

YERLEŞİM YERİ

KESİN
KAYITLI
KİŞİ
SAYISI**

GSH
ALAN
KİŞİ
SAYISI*

KİRA
BEDELİ

İLKADIM

OSMAN GAZİ ASM

5501106

0

0

ÖZEL

TEKKEKÖY

MERKEZ ASM

5512015

2062

0

520 TL

*Gezici Hizmet Bölgesi
**01.08.2018 tarihli KDS nüfusudur.
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AİLE HEKİMİ SÖZLEŞMESİ İMZALAYANLAR;
09 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak Aile Hekimliği 2018/Ağustos Ayı Yerleştirme İşleminde
tercihte bulunan hekimlerden ilk kez aile hekimi olanların 13Ağustos 2018 Pazartesi günü saat
13.30 da İl Sağlık Müdürlüğü B Blok 1. Kat Toplantı Salonunda yapılacak olan bilgilendirme
toplantısına katılmaları zorunludur.

SAMSUN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/AĞUSTOS AYI YERLEŞTİRME UYGULAMA
TAKVİMİ
İş

Tarih

Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu ve
01 Ağustos-07 Ağustos
2018

pozisyonu Samsun ilinde olmak şartı ile; kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı ve Sağlık
Bakanlığı internet sitesinde yayınlanması.(Ek yerleştirme yapılacak
pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları)

01 Ağustos-07 Ağustos
2018

Müracaatların Kabulü
Müracaatı

kabul

edilenlerin

hizmet

puanlarının

08 Ağustos 2018

Müdürlüğümüz internet sitesinde yayınlanması.

09 Ağustos 2018

Tercih ve Yerleştirme işlemlerinin yapılması

10 Ağustos 2018

Yerleşen

Hekimlerin

listelerinin

Müdürlüğümüz

ilanı

ve

sitesinde

yayınlanması.
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