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ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 2018/7. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

İlimizdeki Aile Hekimliği Bölgelerinden boşalan ve yeni açılan Aile Hekimliği Birimleri için 28 Ağustos 2018
tarihinde saat 10:00’da Adana İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası (Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) Toplantı
Salonunda 2018/7. Ek Yerleştirme İşlemi Atama ve Nakil Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
Ek Yerleştirmeye merkez ilçelerden katılmak isteyen hekimler başvurularını İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası
(Eski Halk Sağlığı Müdürlüğü) Aile Hekimliği Birimine 08-10 Ağustos 2018 (10 Ağustos dahil) tarihleri arasında ekte
belirtilen belgeler ile birlikte (çalıştığı kurumda işleri aksatmayacak şekilde) şahsen, merkez ilçe dışındaki hekimler ise
başvurularını Toplum Sağlığı Merkezleri aracılığı ile yapabileceklerdir.
Yerleştirme işlemi sonunda görev yeri değişen aile hekimleri ile ilk defa atanan aile hekimleri 03 Eylül 2018 tarihi
itibariyle yerleştiği aile hekimliği biriminde göreve başlayacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Atamalarda
ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar başlıklı 15 inci maddesinin 5
inci fıkrası gereği 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.
Aile hekimliğine geçiş yapmak isteyenlere Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.12.2017 tarih ve 929-1464 sayılı aile
hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu 2017/21 Genelge hükümleri doğrultusunda işlem tesis edilecek olup ilgili
genelge aşağıdaki şekilde yer almaktadır :
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.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden fba7b16c-b0dc-4e81-a4b5-e0ddf1365afa kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.

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 ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve
Sözleşme Yönetmeliğimin 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.
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.
Ayrıca; Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 28.04.2017 tarih ve 1167 sayılı Aile Hekimliği Yerleştirme
İşlemleri konulu yazısında “Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarihli ve E.2016/12432 sayılı kararı ile; Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’nin dava konusu Yönetmelikle değişik 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” ibaresi ve Geçici 3. Maddesinin ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar
verildiği” ve bu doğrultuda bundan sonra yapılacak olan aile hekimliği yerleştirme işlemlerinde; il sağlık müdürü, kamu
hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü
görevlere ilişkin öncelik hakkı bulunmayacağı belirtilmektedir.

İlimizde hizmet veren tüm hekimlere ilanen duyurulur.
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