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KASTAMONU İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2019/1. EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
Aile hekimliği uygulaması kapsamında boş olan 6(altı) aile hekimliği pozisyonu için ek
yerleştirme yapılacaktır.
İlan edilen birimler için yapılacak olan Aile Hekimliği 2019/1. Ek Yerleştirme İşlemi
24.01.2019 Perşembe günü saat:16.00’de Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü 1.Katında
bulunan Toplantı Salonunda “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (İlgili bölüm) (R.G
Tarih: 25 Ocak 2013 Sayı: 28539)” hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.
Müracaatlar 14/01/2019 tarihinde başlayacak ve 16/01/2019 tarihi mesai bitimine
kadar devam edecektir. Ek yerleştirmeye katılmak isteyen hekimler başvuru evraklarını
Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminde kayıt yaptırdıktan sonra Halk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimine şahsen teslim edeceklerdir. Posta ve internet
yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK ÖNCELİK SIRALAMASI
Yerleştirme işlemleri 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ( Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve
Nakillere İlişkin Esaslar Madde 15) çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.
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 pozisyona önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları(B1), daha sonra
ildeki diğer aile hekimliği uzmanları (B2),
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 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret
nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği
yapmış olan tabip ve uzman tabipler,” 1
d) Kadrosu ve pozisyonu İlimizde olan tabip ve uzman tabipler.
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(1) Danıştay İkinci Dairesi’nin 29/12/2016 tarihli ve Esas No:2016/12432 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ‘’ 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 ’’ ibaresinin
ve Geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
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YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ESASLAR
1) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve
kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden
muvafakati verilenler yerleştirme işlemine katılabilirler. Yerleştirmeler bentlere göre ve
bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere
göre yapılır. Hizmet puanlarının eşit olması halinde göreve başlama tarihi dikkate alınır.
2) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık
hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde
yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme
hakları vardır. Bu hak (yerleştirme sırasında uygulanacak usul ve esaslar başlığının (b))
bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim
planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim
bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o
pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı
kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun yerleştirme sırasında
uygulanacak usul ve esaslar başlığının (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları
sıralamasına göre yerleşebilir.
3) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en
az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve
saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı
ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih
etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri
tek oturumda tamamlanır. Hekimlerimizin, ilan edilen yer dışında başka aile hekimliği
bölgelerinin de yerleştirme işlemleri sırasında açılabileceği bilinmesi gerekmektedir. Bu
işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.
4) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi
yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine
iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu
maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
5) Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat
kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir
mazereti olanlar, noter onaylı “Kastamonu İli Aile Hekimliği 2019/1 Ek Yerleştirme
işleminde, sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma
yetkisini …………………kimlik no’lu …………………..’ya veriyorum’’ ibaresi olan
vekaletname ile vekil kıldıkları kişi aracılığı ile ek yerleştirme işlemine katılabilirler.
6) Aile hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri
dikkate alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır. Tercih etme
sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere
erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte bulunamaz.

7) Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirmeye
dahil edilen ve yerleştirilen hekimlerin atamaları yapılmayacak olup, sehven yapılmış

T.C.
KASTAMONU VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
olursa sonradan iptal edilecektir.
8) Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri, Sağlık Bakanlığı Yönetim
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ nün 13/12/2017 tarihli ve 2017/21 sayılı Genelgesi ile
yürütülmektedir.
9) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu
pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil
talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu,
resmi tatil ve yıllık izinde geçirilen günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık
izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Yerleştirmesi yapılan Hekimler bağlı
oldukları kurum ve kuruluşlardan ayrılış yaptıktan sonra sözleşme imzalayacaklar ve
göreve başlayacaklardır.
10) Sözleşmesi idare tarafından fesih edilen Aile hekimliği birimi pozisyonuna
yerleştirmesi yapılan aile hekiminin, herhangi bir yargı kararı ile göreve iade olması
durumunda, yargı kararı uygulanır.
11) İlgili il içi aile hekimliği ek yerleştirme ilan metninde yer alan boş pozisyonlar
dışında; başvuru başlangıç tarihine kadar herhangi bir nedenle pozisyon boşalması
durumunda münhal birimlere eklenerek gerekli bilgilendirmeler Müdürlüğümüz resmi
internet sayfasından yapılacaktır.
12) Kurumumuz tarafından yapılacak olan iller arası sözleşmeli aile hekimi merkezi
yerleştirme işlemine veya Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına; başvuru başlangıç
tarihine kadar münhal birimler talep edilmesi halinde il içinden ve iller arasından bir
yerleştirme işleminde yerleştirme yapılamayan aile hekimliği birimleri il içi aile hekimliği ek
yerleştirme ilan metninden çıkartılacak ve gerekli bilgilendirmeler Müdürlüğümüz resmi
internet sayfasından yapılacaktır.
13) Aile hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, aile
sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını
da seçmiş olacaktır.
14) İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MUVAFAKAT İŞLEMLERİ
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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) 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) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan
aile hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe 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.
d) 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.
e) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde
öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi
fazla olana muvafakat verilecektir.
3) 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.
4) 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.
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