TRABZON İLİNDE YENİ AÇILAN 2 (İKİ) VE BOŞALAN 5 (BEŞ) AİLE HEKİMLİĞİ POZİSYONU İÇİN 2022/3 EK
YERLEŞTİRME İŞLEMİ DUYURU METNİ
İlimizde Aile Hekimliği Uygulamasında yeni açılan 2 (iki) ve boşalan 5 (beş) aile hekimliği birimi pozisyonu için
“2022/3 Ek Yerleştirme İşlemi” yapılacaktır.
Yerleştirme işlemi "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (ilgili bölüm) (R.G.:Tarih:25.01.2013 Sayı: 28539)"
hükümlerine göre 16.03.2022 tarihinde saat 16:00'da Atama Yerleştirme ve Görevlendirme Komisyonu huzurunda Trabzon İl
Sağlık Müdürlüğü Dr. Fatih NİYAZOĞLU Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. COVİD-19 pandemisi nedeniyle
yapılan başvuru durumuna göre toplantı salonu ile ilgili yeniden düzenleme yapılabilecek olup olası değişiklikler
trabzonism.saglik.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Müracaatlar 03.03.2022 tarihinde başlayacak olup 09.03.2022 günü mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda
bulunacak hekimler yerleştirme işleminde durumlarına uygun dilekçe ve ekinde istenen belgeleri eksiksiz olarak Müdürlüğümüz
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimine iletecektir. Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan
hekimler Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) kartı olmayan ve/veya
kullanım süresi dolan Sağlık Bakanlığı kadrolarında görevli hekimler ile Sağlık Bakanlığı dışındaki kurumlardan
başvuran hekimler Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimi vasıtasıyla başvurularını yapacaklardır. EBYS
üzerinden veya Evrak Kayıt Birimi vasıtasıyla başvuru yapan hekimler başvuru evraklarını kendilerinde muhafaza edecek olup
fiziki evrak teslimi kabul edilmeyecektir. Yerleştirme işlemi ile ilgili dilekçe örnekleri Müdürlüğümüz
trabzonism.saglik.gov.tr internet adresinden temin edilebilecektir. Hekimlerin başvuru evrak ve formlarını eksiksiz olarak
doldurması gerekmekte olup başvuruda bulunan hekimler, bilgilerinin hatalı, eksik vb. olduğunun tespit edilmesi
durumunda başvurularının kabul edilmeyerek geçersiz sayılacağını peşinen kabul ederler. Eksik ve/veya yanlış evrak
gönderilmesi durumunda başvuru süresi içerisinde olmak kaydı ile tamamlanan evraklar yeniden gönderilebilecek olup
daha sonra ek süre verilmeyecektir.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “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…” ifadesi gereği bu duyuru metni Bakanlığımız
(hsgm.saglik.gov.tr/tr/aile-hekimliği-ek-yerleştirme-ilanları.html) ve Müdürlüğümüz (trabzonism.saglik.gov.tr) internet
adresinde yayımlanmıştır.(Mevcut sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerinin çalıştıkları kurumda hizmeti aksatmayacak şekilde
yerleştirme işlemine katılımı uygun olacaktır.)
Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik Müdürlüğümüzün internet sayfasında duyurulacaktır. Bu nedenle
Aile Hekimliği 2022/3 Ek Yerleştirme İşlemine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin Müdürlüğümüz trabzonism.saglik.gov.tr
internet adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.
BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Başvuru şartları ve işlemleri;
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 5. fıkrasında belirtildiği gibi “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”.
2. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin 11. maddesi gereğince sözleşmesi ihtaren sona erdirilen aile
hekimi bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi olmak üzere başvuruda bulunamaz.
3. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında aile hekimliği birimleri arasında becayiş yapılamaz.
4. İlimizde halen aile hekimliği sisteminde görevli olup 65 yaş ve üzerinde olan hekimlerin başvuru işlemleri 7/5/1987
tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 17’ nci maddesi hükmü kapsamında yürütülecektir.
5. Belge ve beyanlarda yanlışlık tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılacak olup aile hekimi sözleşme imzalasa
bile sözleşmesi iptal edilecektir.
6. 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.
7. Trabzon İlinde kamu görevlisi olarak yeni göreve başlayacak olanların başvuruları, başvuru anında bahsi geçen
görevlerine henüz resmen başlayışlarını yapmamış olmaları halinde, geçersiz sayılarak tercih ve yerleştirme işlemine
alınmayacaktır.
8. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacak olup, göreve başlama gününün de eşit
olması halinde ise kura ile öncelik hakkı belirlenecektir.
9. Muvafakat işlemleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığının
04.02.2020 tarihli 2020/1 sayılı Genelgesi ile 21.09.2021 tarihli 2021/8 sayılı Genelgesine göre uygulanacaktır.
10. Cumhurbaşkanlığının 29.06.2021 tarih ve 4198 sayılı “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin” ‘Kiralama’
başlıklı 27’nci maddesinin 3’üncü bendi gereği Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet
vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince kiralama sözleşmesi imzalanmadan hizmet sözleşmesi imzalanmayacaktır.
11. 16.03.2022 tarihinde aile hekimliği birimine yerleştirmesi yapılan hekim 01.04.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere sözleşme imzalayacak ve aynı tarihte göreve başlayacaktır.
12. Trabzon İli Aile Hekimliği 2022/3 Ek Yerleştirme İşlemi ile ilgili her türlü form, tablo, duyuru vb. bilgilendirmeler
Müdürlüğümüz internet adresinde ilan edilecek ve sürekli güncellenecektir. Bu sayfadan yapılan tüm duyuru ve işlemler
ilgililere tebliğ sayılacaktır.
1.
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13. Komisyon, adaylara değerlendirme yapmaları ve zorunlu ihtiyaç için salonda bulunanlara duyurulmak kaydı ile süre
belirtilerek işlemlere ara verebilir.
14. Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç
duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.
15. Yapılan müracaatlar sonucunda öncelik sıralaması ve puanını gösteren liste en geç 15.03.2022 tarihi mesai bitimine
kadar Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü (trabzonism.saglik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecektir.
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* Ocak 2022 USS Yönetim Web nüfusu
** Arsin 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi idarece sözleşmesi fesih edilen hekime ait pozisyon olup, olası yargı kararı ile sözleşmesi
fesih edilen hekimin boşaltmış olduğu birime geri dönmesi durumunda ek yerleştirme ile birime yerleşen aile hekiminin
sözleşmesi fesih edilecek olup talebi halinde ‘Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin’ 15’inci maddesi hükümleri (…takip
eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti
nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri) kapsamında başvuruda bulunabileceklerdir.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15’inci maddesinin 4’üncü fıkrasında "…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…" denilmektedir. Yerleştirme işlemi sırasında boş birimin halen bir aile hekimliği
pozisyonunda görev yapan aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması durumunda bu aile hekiminin önceki aile
hekimliği birimi için sözleşmesi feshedilerek, daha önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boş olan pozisyon olarak aynı oturumda
ilan edilecek ve aynı oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle yerleştirme işlemine katılan
sistemdeki aile hekimlerinin tercih yapması durumunda eski pozisyonlarının boşalacağı için boş pozisyonların yukarıdaki listede
yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate alınmalıdır.
2022/3 EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE BAŞVURAN KİŞİLERİN SIRALAMASI VE İSTENECEK BELGELER
A) Askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ve doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne
uygun olarak sona erdirenler,
B) B/1 Sistem içinde yer alan aile hekimi uzmanları, B/2 Sistem dışında yer alan aile hekimi uzmanları,
C) Sistem içinde yer alan aile hekimleri,
D) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
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
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hakkı sadece bulundukları grubun oturumu tamamlanana kadar kullanabileceklerdir. Ancak kendi gruplarının oturumu
sırasında erteleme hakkı kullanan ve grubu kapanana kadar tercihte bulunmayan;
- A grubunda bulunan hekimlerden aile hekimliği uzmanı olanlar bu grupta tercihte bulunmaması halinde B/2
grubunda, bu grupta da tercihte bulunmaması/yerleşememesi halinde C grubunda, aile hekimliği uzmanı olmayan
hekimler ise C grubunda,
- B/1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubunda,
- B/2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ile C grubunda olan hekimler ise D grubunda yer alan hekimlerle
birlikte hizmet puanına göre sıralanacaklar, bu sıradan itibaren ilgili grubun oturumu tamamlanana kadar erteleme
hakkını kullanabileceklerdir.
25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G. yayımlanan (Değişik R.G. 11/3/2015-29292) Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği’nin 15.Maddesinin 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 komisyon tarafından
belirlenecektir.
A Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler;
1. Başvuru Dilekçesi
2. Aile Hekimliği Sözleşmesini Askerlik/Gebelik Nedeniyle Fesih Edildiğini Gösterir Belge
3. Göreve Başlama Belgesi
4. 01.01.2022 tarihli Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı çıktısı
5.Askerlik/Doğum öncesinde fiilen 6 (altı) ay aile hekimliği yaptığına dair belge
B Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler;
Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları için;
1. Başvuru Dilekçesi
2. 01.01.2022 tarihli Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı çıktısı
Sözleşmeli aile hekimi olmayan, kadrosu ve pozisyonu ilde olan aile hekimliği uzmanları için;
1. Başvuru Dilekçesi
2. Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01.01.2022 tarihli Güncel Ekip Portal/ E-devlet hizmet puanı
çıktısı / Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü
(Kurumdan onaylı)
3. Sağlık Bakanlığı kadroları dışındaki kurumlardan başvuracak hekimler için; hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik
mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (a) bendinin 5. fıkrasına göre adli
yönden incelemesi devam eden ve varsa bu nedenle aile hekimliği uygulamasında görev almasında sakınca olup olmadığını
gösterir belge
4. 3359 Sayılı Kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünün olup olmadığına dair belge
5. İlk defa başvuruda bulunacak Aile hekimi uzmanları için Aile Hekimliği Bilgi Formu
C Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler;
Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimleri için “C1”
1. Başvuru Dilekçesi
2. 01.01.2022 tarihli Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı çıktısı
Yargı Kararının Uygulanması Bakımından Başka Birinin Göreve Başlatılması Zarureti Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen
Aile Hekimleri “C-2”
1. Başvuru Dilekçesi
2. Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01.01.2022 tarihli
Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum
ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)
3. Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle feshedildiğine dair
belgeler.
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 için “C-3”
1. Başvuru Dilekçesi
2. Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için 01.01.2022 tarihli
Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı çıktısı / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu
kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)
3) Mazeret nedeniyle naklen tayin olduğuna ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair
belgeler
4) İlk defa başvuruda bulunacak tabip/uzman tabipler için Aile Hekimi Bilgi Formu
5) Varsa 1. Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)
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D Grubu Sıralama Listesinde Olan Hekimlerden İstenecek Belgeler;
Sağlık Bakanlığı Kadrolarında Çalışmakta Olan Hekimler İçin:
1. Başvuru Dilekçesi
2. 01.01.2022 tarihli Güncel Ekip Portal/e-devlet hizmet puanı çıktısı.
3. İlk defa başvuruda bulunacak tabip/uzman tabipler için Aile Hekimi Bilgi Formu
Sağlık Bakanlığı Dışındaki Kurumlardan Başvuran Hekimler İçin:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)
3. İlk defa başvuruda bulunacak tabip/uzman tabipler için Aile Hekimi Bilgi Formu
4. Hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesinin (a) bendinin 5. fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve varsa bu nedenle aile hekimliği uygulamasında
görev almasında sakınca olup olmadığını gösterir belge
5. 3359 Sayılı Kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünün olup olmadığına dair belge
6. Muvafakat Belgesi
7. Varsa1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)
Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği 1. 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.
TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1)Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak
hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanlar ve Bakanlığımız Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığının 21.08.2020 tarih ve 1704 sayılı ‘Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemleri’
konulu, “COVİD-19 Kapsamında Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Ve Tercih İşlemlerinde Alınması Gereken Önlemler”
başlıklı yazısı ile COVİD-19 temaslı ya da izolasyonda olması nedeniyle ek yerleştirme işlemine katılması kısıtlanan
kişilerin noterden alınacak ‘……… tarihinde Trabzon İli Aile Hekimliği …... Ek Yerleştirme işlemi esnasında sıram
geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve tercih yapma yetkisini …………….kimlik nolu ……………………….’ya veriyorum’
ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.
2) Başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü yapılarak yerleştirme salonuna alınacaktır. Ek yerleştirmeye
müracaat eden hekimler ve yerleştirmede görevli personel dışında diğer şahıslar salona alınmayacaktır.
3) Aile hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate alınarak oluşturulan
listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır.
4) Aile sağlığı merkezinde aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, seçmiş olduğu aile hekimliği birimine tahsis edilen
poliklinik odasını kullanır.
5) Yerleştirme işlemine geç katılan hekimler veya 3 (üç) kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye
gelmeyenler, aile hekimliği mevzuatı ile belirlenen sıralama hakları dikkate alınmak kaydı ile tercih sırasının kendisine gelmemiş
olması halinde, yerleştirme işlemine dâhil edilerek ilgili sıralamada tercihte bulunabilecektir. Aynı bentteki tercih sırası
kendisinden geçtikten sonra yerleştirme toplantısına katılan veya 3 (üç) kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple
sahneye gelmeyen aday “2022/3 Ek Yerleştirme İşlemine Başvuran Kişilerin Sıralaması…” başlıklı bölümde belirtildiği üzere
durumuna göre alt bentlerde tercih hakkı bulunan hekimler, alt bentlerdeki tercih hakkını hizmet puanı sıralamasına göre
kullanabilecektir.
6) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını
kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş
olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih
etme hakkı kullanamazlar.
7) 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 Sözleşme ve Ödeme
ve Yönetmeliği’nin Ek-4 ünde yer alan “Sosyoekonomik Gelişmişlik Bölgesi” sütununa göre kadrolarının bulunduğu ilçe ile aynı
gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurabilirler.
8) Yerleştirme işlemine katılabilmek için başvuruda bulunmak şarttır. Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir
değişiklik veya ilave Müdürlüğümüzün internet sayfası olan trabzonism.saglik.gov.tr adresinde ilanen duyurulmak üzere
yayımlanacaktır.
9) Duyuru metninde belirtilmeyen durumlarda, ilgili mevzuatlar ve 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren
28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
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