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.
14.05.2007 tarihinden sonra kadrosu İzmir İline gelmiş olan hekimler, Aile Hekim
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 ………….veriyorum ” 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 dâhil edilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı anlaşılırsa
hekimin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi durum tespitini takiben
yapılan işlem iptal edilecektir.
Bakanlığımız Mülga 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 işlemi sonrasında boş birimi tercih eden aile
hekimi görevine başlamadan aile sağlığı merkezi yerleşim planında değişiklik yapılmayacaktır.

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.
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. İlgili liste sonlandığında erteleme ve yer tercih etme
hakkı sona erecektir.
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.
MEKAN TEMİN EDİLEMEYEN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN EK
YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (Mülga 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 bir 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, tercih tarihinden itibaren 1(Bir) ay sonra
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.

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, tercih tarihinden itibaren 1(Bir) ay sonra 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.

