AİLE HEKİMLİĞİ 78. EK TERCİH VE YERLEŞTİRME İLANI
İlimizde doldurulamayan ve boş olan ya da istifa, nakil, vefat, sözleşme feshi gibi
çeşitli nedenlerden dolayı boşalan “Aile Hekimliği” pozisyonları için 25 Ocak 2013 tarih ve
28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin; Atamalarda ve Görevlendirmelerde
Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar'ın Madde 15 1. fıkrasına
göre 78. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri yapılacaktır.
Buna göre Aile Hekimliği 78. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine;“İstanbul
İlinde görev yapmakta olan Kamu Görevlisi Tabip ve Uzman Tabipler” ile “İstanbul İlinde
Sözleşmeli Aile Hekimleri”alınacaktır.
26/03/2013 tarihli ve 34050 sayılı yazısı değişiklik ile 05/11/2012 tarihli 929 sayılı
yazının 3 üncü maddesi ile "Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları kadrolarında çalışan aile
hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu
hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır.Tıp
fakültesinden mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat
verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise
muvafakat verilmemiştir." hükmü, 6 ncı maddesi ile de "Aile hekimi olmak isteyen pratisyen
hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel
için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilmeyeceğine,
personelin kadrosunun bulunduğu Kuruma göre il sağlık müdürlüğü, halk sağlığı müdürlüğü
veya kamu hastaneleri birliği genel sekreterliğince karar verilecektir" hükmü getirilmiştir.
Bu itibarla, meskur yazı muvacehesinde yapılacak muvafakat değerlendirilmesine esas
olmak üzere aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.
1) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan (başka birimlerde geçici
görevli olanlar dahil) ve aile hekimi olmak isteyen bütün pratisyen hekimler ile
aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen
personele muvafakat verilmiş olup bu personelin aile hekimliğine
başvurularında halk sağlığı müdürlüğünce ayrıca bir değerlendirme
yapılmayacaktır.
2) Yukarıda zikredilen yazının 3 üncü maddesi kapsamında aile hekimliği uzmanı
hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunan ve tıp fakültesinden mezuniyeti
üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip
verilmeyeceğine halk sağlığı müdürlüğünün teklifi üzerine Kurum
Başkanlığınca karar verilecektir.
Yerleştirmeye başvurular 16/12/2016 Cuma Günü başlayıp 22/12/2016 Perşembe
Günü mesai bitiminde sona erecektir. Başvuru evrakları eksiksiz şekilde Müdürlüğümüze
ulaşan hekimleri içeren “geçici listeler” ile Müdürlüğümüz tarafından yapılacak incelemeler
sonrası başvuruları kabul edilip yerleştirme işlemlerine katılımlarına herhangi bir engel
saptanmamış olan hekimleri içeren “kesin listeler” de yine Halk Sağlığı Müdürlüğü web
adresinden ilan edilecektir. Kesin listelerde ismi yer alan hekimlerin belirlenen yer, gün ve
saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlan edilmiş olan “78. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri öncesi boş olan Aile
Hekimliği Pozisyonları'na ek olarak ilimizdeki sözleşmeli aile hekimlerinin boş bir
pozisyonu tercih etmesi halinde bu hekimlerin boşalttığı pozisyonlar da sıradaki
hekimler tarafından tercih edilebilecektir.

Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği I. Aşama Uyum
Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu
aranmayacaktır. Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda Bakanlıkça eğitim
planlanacaktır. Aile Hekimliği Uzmanları için sertifika alma zorunluluğu yer almamaktadır.
Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri'nde Hekim sıralamasında
“Hizmet Puanı” esas alındığından dolayı il içi kamu görevlisi grubundan, Sağlık
Bakanlığı bünyesinde görev ifa ederken Aile hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayan
hekimlerin başvurusu esnasında detaylı PBS çıktısını, Diğer Kamu ve Kamu Görevlisi
Olmayan Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi imzalayan hekimlerin ise Personel Şube
tarafından hesaplanmış hizmet puanı ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Hizmet
puanına itirazı olan hekimlerin itirazlarını yaparak gerekli düzenlemeler yapıldıktan
sonra başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’nin Madde15'in 5. fıkrasına göre 78. Ek Tercih ve Yerleştirme
İşlemleri’ne başvuracak İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimlerinden;
−
Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu
pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde
bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında hafta sonu, resmi tatil
günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık
izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.
“İstanbul İlinde görev yapmakta olan Kamu Görevlisi Tabip ve Uzman
Tabipler”den;
- İstanbul İlinde Kamu Görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların
başvuruları, başvuru anında bahsi geçen görevlerine henüz resmen başlangıçlarını
yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine
alınmayacaktır.
-

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı 'nın 23/09/2013
tarih ve 104296 sayılı yazısı ile; 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 ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük
gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği
pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir”şeklinde değiştirilmiştir.

- Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sözleşmenin Yetkili Merci Tarafından Sona Erdirilmesi Başlıklı 13. Maddesi'nin bir
sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi başlıklı “f”
bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler sağlık durumunun görevin sürekli ifasına
engel olmadığına “sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli
olarak çalıştırılamazlar.
Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak
tercih ve yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven

kabul edilip, kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun
tespitini takiben iptal edilecektir.
“İstanbul İlinde görev yapmakta olan Kamu Görevlisi Tabip ve Uzman
Tabipler” ile “İstanbul İlinde Sözleşmeli Aile Hekimleri”nin
- Başvuru evraklarını mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00/13:00-17:00) İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Şubesi “Aile Hekimliği Başvuru
Masası”na şahsen elden teslim etmeleri gerekmektedir. (Başvuru evraklarının İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü “Gelen Evrak Birimi’ne” bırakılmaması büyük önem arz
etmektedir.) Posta ve internet yolu ile yapılan veya eksik evrakla yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.
78. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemlerine başvuru yapacak hekimlerin
evraklarının eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. Sorumluluk İstanbul
Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne ait değildir.
Aile Hekimliği 78. Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ne başvuru yapacak olan
tabip ve uzman tabiplerden istenen başvuru evraklarına Halk Sağlığı Müdürlüğü web
adresinden ulaşılabilmektedir.
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