.
T.C.
İZMİR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı
Konu

: 77597247-902.01
: Münhal Bulunan Aile Hekimliği
Birimleri İçin Başvurular

DAĞITIM YERLERİNE

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği; İlimizdeki mevcut 1285 Aile Hekimliği
Biriminden yeni açılan, istifa, emeklilik, sözleşme feshi vs. nedenlerle boş olan 15 (onbeş)
Aile Hekimliği Birimi için 29/03/2018 tarihinde 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin; Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması,
Ölçütler ile Atama ve Nakillere ilişkin Esaslar Madde 15’e ve 26.03.2013 tarih/34050 sayılı ve
23/09/2013 tarih/104296 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri”, tarih/37117
sayılı “Muvafakat”, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13/12/2017 tarih71464 sayılı
"Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri" ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun
03/11/2016 tarih/E.3529 sayılı “Mekan temin edilemeyen aile hekimliği birimlerinin cari gider
ödemesi” konulu yazıları çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
Yapılacak bu yerleştirme için İlimizdeki Kamu Kurumlarında görev yapan tüm
hekimler, 12/03/2018 tarihinde www.ism.gov.tr adresinde ilan edilecek münhal birimler için
internet üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
EK YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
Yerleştirme işlemine, İzmir İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği
uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler ile İzmir İlinde görev
yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir. Ek yerleştirmeye katılan hekimler, ek
yerleştirme süresince idari izinli sayılacaklardır. Ek Yerleştirme işleminin yapılacağı Toplantı
Salonu girişinde katılan tüm hekimlerden imza alınacaktır. İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından
ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinin verdikleri sağlık hizmetlerinin aksamaması için
gerekli tedbirler alınacaktır.
Görev yaptığı son pozisyonda fiilen 1 (bir) yıl süreyle çalışmayan aile hekimleri aile
hekimliği yerleştirme işlemine başvuramayacaktır. Son başvuru tarihi itibariyle bu şartı
taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
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14.05.2007 tarihinden sonra kadrosu İzmir İline gelmiş olan hekimler, Aile Hekimi
Uzmanları ve İzmir İlinde mevcut Sözleşmeli Aile Hekimlerinin dışında, yerleştirmeye
başvuracak hekimlerin varsa Aile Hekimliği l.Aşama Uyum Eğitim Sertifikalarını başvuru
evrakları ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz
l.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası bulunmayanların başvuruları da kabul edilecek olup, bu
durumdaki hekimler için daha sonra eğitim planlanacaktır.
Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır.
Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine
noterden alınacak tarihinde yapılacak olan İzmir İli Aile Hekimliği Ek yerleştirme işleminde
sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini..…………
kimlik nolu…………. ya ………….veriyorum1” ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi
katılabilir.
Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, yer aldıkları liste içinde tercih hakkını
daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.
Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple
sahneye gelmeyenler Ek Yerleştirme işleminde yer aldıkları liste sonuna kadar “pas” (erteleme)
hakkını kullanmış sayılır. Yer aldıkları liste sonuna kadar gelmeyenler Ek Yerleştirme
işleminden feragat etmiş sayılır.
Yerleştirme işlemine dahil edilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı anlaşılırsa
hekimin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi durum tespitini takiben
yapılan işlem iptal edilecektir.
Bakanlığımız Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 02/03/2016 tarih ve 1065 sayılı
yazısına istinaden; yerleştirme işleminde uyulacak öncelik sıralaması ve erteleme hakkının
kullanılması aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev
yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile
birlikte tüm yerleştirme işlemi tek oturumda tamamlanacaktır.
Aile Hekimliği Birimini seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezinde birime tahsis edilen
muayene odasını da seçmiş olacaktır.
Ek Yerleştirme işleminde sisteme yeni giren hekimlerin ayrıca, ek yerleştirmede seçmiş
oldukları ASM’ de bulundurulması zorunlu, asgari, temel, acil ilaçların alımlarını
yapabilmeleri için kişisel GLN numarası alması gerekmektedir. GLN numarası tanımlanması
için (İlaç Takip Sistemine Tanımlanması) seçtikleri birimlerin bağlı olduğu İlçe Sağlık
Müdürlüklerinin İlaç ve Eczacılık Birimlerine başvurmaları gerekmektedir.
Gruplu aile hekimliği birimlerinden sözleşmeli aile hekiminin ayrılması durumunda
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nce grup şartlarının devam ettirilmesi esas olup, bu birimlere yeni
başlayacak olan sözleşmeli aile hekimi, hangi grup üzerinden devam etmek istiyor ise göreve
başlama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talep ettiği grup için başvuru
yapacaktır. Bu süreç içerisinde hangi grup şartları taşınıyor ise o grup üzerinden ödeme
yapılacak, şartları kaybedilen grubun ödemesi geri alınacaktır.
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29/03/2018 tarihinde yapılacak olan ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler
01/05/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzalayacaklar ve 01/05/2018
tarihinde göreve başlayacaklardır.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın
03/11/2016 tarih ve E.3529 sayılı “mekan temin edilemeyen aile hekimliği birimlerinin cari
gider ödemesi” yazısında;
Madde 3 "Yeni açılan ve mekân gösterilemeyen birimlerin 1 ay içinde yerleştirmeye
açılması ve yerleşen hekimlere mekân temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme
için alınan Valilik onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi,"
Madde 4 “Mekân gösterilemeyen birimlere iki ay içinde aile hekimi yerleşmesi halinde
hekimin mekân temin ederek göreve başladığı tarih itibariyle sözleşme imzalanması ve bu
tarihten itibaren 10 (on) ay süre ile mezkûr mevzuat çerçevesinde tavan ücret üzerinden aile
sağlığı merkezi gider ödemesi başlatılması” ve
Madde 7 “Müdürlüğümüzce mekân gösterilmeden yeni açılan aile hekimliği birimlerine
yerleşen hekimlerin, gerekli yer temini ve tefrişat işlemlerinin yerleştirme ilanında belirlenerek
ilan edilen tarih itibariyle tamamlanıp hizmet vermeyenlerin, 10 gün içinde hizmet vermeye
başlamaması halinde sözleşmelerinin feshedilmesi” hükümleri yer almaktadır.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve yukarıda belirtilen hükümler kapsamında
ilimizde yapılacak aile hekimliği yerleştirme işlemleri sonucu düzenlenecek aile hekimliği
sözleşme işlemlerinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir.
1.Mekanı Olmayan Bir Aile Hekimliği Birimini Tercih Eden Hekimler;





Tercih edilen birim ile ilgili ASM/AHB yi tercih tarihi itibarıyla 1(Bir )ay içinde
oluşturmakla yükümlüdür.
Tercih eden hekimin aile hekimliği sözleşme tarihi, yukarıda belirtilen tarihten
itibaren olacaktır.
Hekim sözleşme tarihinden itibaren ASM /AHB'i 10(On) gün içinde faaliyete
geçiremezse, sözleşmesi otomatik olarak fesih edilecektir.
Tercih eden hekimler sözleşme tarihine kadar eski görev yerlerinde görevlerine
devam edecektir.

Bu süreçte seçtiği birim ile sözleşme imzalamaktan vazgeçen hekimler Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği Madde 15-"…8)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…" hükmü çerçevesinde
işlem yapılacaktır.
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2.Mekanı Olmayan Bir Aile Hekimliği Biriminin Tercih Edilmesi Nedeniyle
Boşalmış AHB ya da Mekanı Olan Aile Hekimliği Birimini Tercih Eden Hekimler;



Tercih eden hekimin sözleşme tarihi, yukarıda belirtilen tarihten itibaren
olacaktır.
Tercih eden hekimler sözleşme tarihine kadar eski görev yerlerinde görevlerine
devam edecektir.

Bu süreçte seçtiği birim ile sözleşme imzalamaktan vazgeçen hekimler Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği Madde 15-"…8)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…" hükmü çerçevesinde
işlem yapılacaktır.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI
İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi yürürlükteki mevzuatın ilgili
hükümleri çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır.;
a)
Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle
sözleşmesini feshederek (usulüne uygun fesih işlemlerini yapanlar) 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.) (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 11.03.2015 tarihi itibariyle doğum
ve askerlik nedeniyle sözleşmesini feshetmiş olan aile hekimleri için, fiilen altı ay aile hekimliği
yapmış olma şartı aranmaz.)
b)
Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde yürürlükteki mevzuatın ilgili
hükümlerinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile
hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları(bl), daha sonra ise 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,
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,
d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
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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 birinci
fıkranın (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 birinci fıkranın (c) veya (d)
bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.
ERTELEME HAKKI KULLANIMI
Ek yerleştirmede başvurular, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği
hekimlerin durumlarına göre (a), (b1) (İzmir İlinde aile hekimliği yapan sözleşmeli aile
hekimliği uzmanı), (b2) (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, İzmir İli Kamu Kurum ve
Kuruluşlarında görev yapan aile hekimliği uzmanı), (c) ve (d) grubu olarak alınmaktadır. Bu
gruplardan (a) grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi içlerinde hizmet
puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde hekimlere
erteleme hakkı verilecek olup, bu hakkı sadece içinde bulundukları listenin sonuna kadar
kullanabileceklerdir. Ancak; kendi listesi içinde erteleme hakkını kullanan ve oturumu
kapanan;
(a) grubunda bulunan hekimler ile (b1) grubunda olan aile hekimliği uzmanları (c)
grubunda,
(b2) grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise (d) grubunda bu gruplarda yer alan
hekimlerle birlikte hizmet puanlarına göre sıralanacaklar, bu sıradan itibaren ilgili grubun
listesinin sonuna kadar erteleme hakkını kullanabileceklerdir.
25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı R.G. yayımlanan (Değişik R.G. 11/03/2015-29292)
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Madde 15, 2 inci bendi ve 3 üncü bendi hükümleri
kapsamında erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri
halinde hizmet puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.
EK YERLEŞTİRMEYE BAŞVURMAK İSTEYEN HEKİMLERİN:
Öncelikle Personel Bilgi Sistemine kayıt olarak şifre almaları gerekmektedir.
www.ism.gov.tr adresine girildiğinde, ana sayfasında bulunan “personel online” yazısına
tıklanarak kayıt işlemi yapılabilir.
Şifre almakta problem yaşayan hekimler İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilgi Sistemleri
Şube Müdürlüğüne şahsen başvurarak veya telefonla arayarak yardım alabilirler. (Yardım için:
441 81 11/ 133-337)
Yapılacak olan Aile Hekimliği ek yerleştirmesinde, 01.01.2018 tarihli Hizmet Puanları
dikkate alınacaktır. Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin, itirazına esas belgelerini (görev
yerleri ile ilgili ayrılış başlayış yazıları, askerliğini yapanlar için askerlik yaptığı yeri ve
tarihleri belirten terhis belgesi) İl Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne
teslim etmeleri gerekmektedir.
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İzmir ilindeki diğer Kamu personeli olan hekimlerin, ilk kayıt için öncelikle İl Sağlık
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şubesine şahsen başvurmaları gerekmektedir, sonrasında
yukarıda bahsedildiği şekilde internet üzerinden başvurularını www.ism.gov.tr adresinden
gerçekleştirebilirler. Diğer Kamu Kurumlarından başvuru yapacak hekimler, kurum amirleri
tarafından onaylanmış internet formu çıktıları, kurumlan tarafından verilmiş olan
muvafakatları, haklarında adli yönden herhangi bir işlem yapılmadığına dair resmi yazıları ve
istenen diğer belgelerle (hizmet cetveli, askerlik belgesi, Aile Hekimliği Sertifikası vb.) birlikte
başvurularını İl Sağlık Müdürlüğü Poligon ek hizmet binası (eski Halk Sağlığı Müdürlüğü
binası) Aile Hekimliği Hizmetleri Birimine yapacaklardır.
Başvuru formunu doldurduktan sonra alınan internet çıktısı ve Sağlık Bakanlığı Kişisel
Veri Bankası bölümünden alınacak olan hizmet puanı çıktısı kurum amiri tarafından
onaylandıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü Poligon ek hizmet binası (eski Halk Sağlığı
Müdürlüğü binası) Aile Hekimliği Hizmetleri Birimine teslim edilecektir.
Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre kadrosu Halk Sağlığı Kurumu dışında
olan pratisyen hekimlerin başvuruda bulunmaları halinde kadrolu kurumlarının bağlı
bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğünden alacakları süresiz muvafakatname yazısı ile birlikte
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında İlimize mazeret nedeniyle
naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış
olanların, atama kararı fotokopisi ve müracaat tarihinin son günü itibariyle geldikleri illerde
sözleşmeli aile hekimliği yapmış olanlardan sözleşme fesih onayının bir nüshası istenecektir.
İnternet üzerinden yapılması gereken Aile Hekimliği Ek Yerleştirme başvuruları,
12/03/2018 tarihinde başlayıp, 16/03/2018 tarihinde saat 17.30'da sona erecektir. Aile
Hekimliği Ek Yerleştirme Başvurusu yapan hekimlerin, başvuru istekleri ile ilgili internet
çıktılarını ve evraklarını en geç 16/03/2018 tarihi saat 17.30'a kadar İl Sağlık Müdürlüğü
Poligon ek hizmet binası (eski Halk Sağlığı Müdürlüğü binası) Aile Hekimliği Hizmetleri
Birimine teslim etmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
başvurusunda bulunduktan sonra internet çıktısı ve istenen ekli evrakları belirtilen sürede
teslim etmeyen hekimlerin başvuru talepleri kabul edilmeyecektir. Postadan kaynaklanan
gecikmelerde başvuru talepleri kabul edilmeyecektir.
Yapılan başvurular sonucunda, öncelik sıralaması ve hizmet puanını gösteren liste, Aile
Hekimliği ek yerleştirme işleminin yapılacağı salon, yerleştirme saati, tercih ve yerleştirme
işlemleri ile ilgili ayrıntılı açıklamalar 27/03/2018 tarihinde www.ism.gov.tr internet adresinde
ilan edilecektir.
Bu ilan metni ve Aile Hekimliği Ek Yerleştirme işlemi yürürlükteki ilgili mevzuat
hükümlerine göre düzenlenmiş olup, yerleştirme işlemi öncesinde mevzuatta değişiklik olması
halinde, yapılan değişikliğe göre işlem tesis edilecek, yapılacak değişiklikler www.ism.gov.tr
adresinde yayınlanacaktır.
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.
Yazının bağlı tüm kurumlarınıza ve ilgili tüm hekimlere imza karşılığı tebliğ edilmesi
ve tebellüğ belgesinin kurumunuzda saklanması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır.
Uzm. Dr. Bediha SALNUR
İl Sağlık Müdürü

EKLER:
Boş Birimler
Dağıtım:
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tüm Şubeler Ve Birimler
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Tüm İlçe Sağlık Müdürlükleri
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