TOKAT İLİ
BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE 84. EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ
İlimizde 03.01.2022 tarihi itibariyle 9(dokuz) Aile Hekimliği Birimi değişik nedenlerle
sözleşme feshi yapılarak boşalmıştır. Aile Hekimliği Birimlerine, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 15.maddesi gereğince Aile
Hekimliği 84.ek yerleştirme işlemi yapılması planlanmaktadır.
Boşalan, yerleştirme tarihine kadar boşalacak veya yeni ihdas edilecek aile hekimliği
bölgeleri için yönetmeliğin;
1)-Birinci oturumda, yönetmeliğin 15.maddesi gereği;
a) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeni ile sözleşmesini
feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri.
b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde bu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendindeki birinci
grubun yerleştirilmesinde belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyonu önce aile
hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları daha sonra ise kadrosu veya pozisyonu ilde olan aile
hekimliği uzmanları.
c) 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununa tabi olarak ilde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar
ile ilde aile hekimi iken askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkını kullanmayan
aile hekimleri.
d) Kadrosu veya pozisyonu ilde olan tabip/uzman tabipler.
Sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır.
2)-Aynı gün ikinci oturumda, yönetmeliğin 15.maddesi gereği;
(*)Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.02.2020 tarih ve 1293 sayılı, Aile
Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ile ilgili genelgesi gereği, sözleşmeli aile hekimliği
uygulamalarında görev yapmak isteyenlere aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
-- 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.
-- 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
21.09.2021 tarih ve 13199 sayılı genelgeye göre %60'ın altına, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık
Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi ve bağlı birimleri ile E II ve EIII rolündeki entegre hastaneleri
%30,diğer sağlık tesislerinde doluluk oranı %60'ın altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
Doluluk oranı hesaplanmasında Personel Dağılım Cetveline göre aktif çalışan personel sayısı esas
alınır. Aktif çalışan sayısının belirlenmesinde 3 aydan fazla süre ile görevde bulunmayan personel
hesaba katılmaz. Geçici görevde bulunan personelin muvafakat verme işleminde ilgilinin kadrosunun
bulunduğu yerdeki sayı ve oranlar esas alınır.
Eğitim Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde görev yapmakta olanlardan en az 25 yıl
hizmeti olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği nöbet tutamayacak durumda olanlara, bulunduğu
hastaneden ayrılması halinde unvan veya branşında doluluk oranı %50 nin altına düşmemek şartıyla
muvafakat verilmiştir.
b) Aile Hekimliği yerleştirme işlemine müteakip memur kadrosuna dönmek şartıyla 4924 sayılı
Kanun ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42.maddesi kapsamında sözleşme imzalayan
Tabip ve Aile Hekimi Uzmanlarına muvafakat verilmiştir. Ancak 663 sayılı KHK nın ekli (II)sayılı
cetvelde belirtilen pozisyonlarda mezkur Kanunun 42.maddesi kapsamında sözleşmeli olarak fiilen 1
yıl görev yapmış olan Tabip ve Uzman Tabipler için bu görevden ayrıldıkları tarihten itibaren 1 yıl
içinde Aile Hekimliğine geçişlerinde doluluk oranı şartı aranmadan muvafakat verilmiştir.

c) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile hekimliği
uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu İlçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde
olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3 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.
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.
-- 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.
-- 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.
(*) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek-1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve
Nakillerle İlgili Usul ve Esasların madde-2 (6) numaralı bendine göre Aile Hekimliği pozisyonunda
göreve başlayan sözleşmeli Aile Hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan aynı İlde başka bir
Aile Hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bu pozisyonda görev yaptıkları sürenin
hesaplanmasında yıllık izinde geçirilen günler fiili çalışmadan sayılır. (Aile Hekimliği pozisyonunda
müracaat tarihi itibariyle bir yılını doldurmayan Aile Hekimlerinin başvurusu alınmayacaktır.)
İlimizde sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması aşağıdaki gibidir:
Tokat Merkez
:2.bölge
Erbaa,Turhal,Zile,Niksar
:3.bölge
Başçiftlik,Reşadiye
:4.bölge
Yeşilyurt,Almus,Artova,Sulusaray,Pazar :5.bölge
25/01/2022 Salı günü saat 15:00 de İl Sağlık Müdürlüğü Kat:3 Gıjgıj Toplantı Salonunda
yapılması planlanan yerleştirme için başvurular ve yerleştirme işlemi Uygulama Takvimine
göre yapılacaktır.


Tüm başvurular elden Müdürlüğümüz Aile Hekimliği Atama birimine teslim edilecektir.



AÇIKLAMA:

Aşağıda belirtilen Aile Hekimliği Birimleri, Ocak ayı itibariyle boş bulunan birimlerdir.
18/01/2022 tarihine kadar ilan edilen Aile Hekimliği Birimi dışında boşalan veya yeni ihdas
edilen bölge olması halinde, bu bölgeler aynı Müdürlük Oluru kapsamında listeye dahil
edilip, Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinden www.tokat.ism.saglik.gov.tr adresinden ilan
edilecektir.

Aile Sağlığı Merkezi mekânı olmayan Aile Hekimliği birimini tercih eden hekimlerin göreve
başlama tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezi mekânı temin etmeleri gerekmektedir. Yerleşen
hekimler hakkında Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 03.11.2016 tarih ve E.3529 sayılı
Mekân Temin Edilemeyen Aile Hekimliği birimlerinin cari gider ödemesi konulu

Madde 3) ‘’Yeni açılan ve mekan gösterilemeyen birimlerin 1 ay içinde yerleştirmeye
açılması ve yerleşen hekimlere mekan temini için yerleştirme tarihinden itibaren en fazla 1 ay
süre verilmesi’’yazısına göre işlem yapılacaktır

TOKAT İLİ AİLE HEKİMLİĞİ 84. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih

İş
Aile Hekimliği uygulamasında görev almak isteyen, kadrosu
ve pozisyonu Tokat İlinde olmak şartı ile Kamu Kurum ve

05 Ocak 2022 Çarşamba
11 Ocak 2022 Salı

Kuruluşlarında çalışan hekimler için ek yerleştirme ilanı,
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Müdürlüğümüz İnternet
Sitesinde

yayınlanması

(Ek

yerleştirme

yapılacak

pozisyonların listesi, ek yerleştirme usul ve esasları v.b.)
12 Ocak 2022 Çarşamba
18 Ocak 2022 Salı
19 Ocak 2022 Çarşamba

20 Ocak 2022 Perşembe
21 Ocak 2022 Cuma

Müracaatların Kabulü
Hizmet puanlarının ilanı ve Müdürlüğümüz internet sitesinde
yayınlanması
Başvuru

ve Hizmet puanlarına

itirazların kabulü

ve

değerlendirilmesi
Tercih

ve Yerleştirmeye

esas

son

listenin

ilanı

Müdürlüğümüz İnternet Sitesinde yayınlanması

25 Ocak 2022 Salı (Saat:15:00)

Tercih ve Yerleştirme İşlemlerinin yapılması

01 Şubat 2022 Salı

Yerleştirilen hekimlerin aile hekimliği görevine başlamaları

Uğur ÇIRAK
Personel ve Destek Hizmetleri
Başkanı

ve

***İlimizde yapılacak olan Aile Hekimliği 84.Ek Yerleştirme
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİNİN ADI
MERKEZ BAĞLAR ASM
MERKEZ 2 NOLU
ESENTEPE ASM
ALMUS MERKEZ ASM
ALMUS MERKEZ ASM

A.HEK. NO

YERLEŞİM YERİ

YERLEŞİK

MOBİL

TOPLAM NÜFUS

60.01.005

2.735

0

2.735

60.01.061

55

0

55

60.02.007

43

0

43

60.02.001

1.777

1.986

3.763

16

0

16

15

0

15

52

0

52

ERBAA 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER ASM

60.05.030

ERBAA 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER ASM

60.05.031

ERBAA 15 TEMMUZ
ŞEHİTLER ASM

60.05.032

NİKSAR KUZSANTRAL
ASM

60.06.018

428

0

428

60.08.009

7

0

7

60.10.025

1.028

0

1.028

REŞADİYE MERKEZ
ASM
TURHAL
ŞHT.PYD.UZM.ÇVŞ.
EMRAH ÇEÇEN ASM

2.Bölge :Tokat
3.Bölge:Erbaa-Turhal-Zile-Niksar4.Bölge:Başçiftlik-Reşadiye
5.Bölge:Yeşilyurt-Artova-Almus-Pazar-Sulusaray

Başvurularda kişisel veri bankası (ekip portal) üzerinden hizmet puanı çıktısı ve
başvuru formlarının getirilmesi gerekmektedir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE
TOKAT

Halen…………………ili…………………..ilçesi……………………………….……..
………………de sözleşmeli/kadrolu uzman tbb/tabip/aile hekimi olarak görev yapmaktayım
25.01.2022 tarihinde Müdürlüğünüzce yapılacak olan Aile Hekimliği 84. ek yerleştirme
işlemine katılmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. .../.../2022

Ad Soyad
imza
Adres:

:

1. Adı ve Soyadı

:

2. T.C. Kimlik No

:

3. Kurum Sicil No

:

4. Hizmet Puanı

:

5. Aile Hekimi Sertifika No

:

6. Kadrolu Görev Yeri

:

7. Varsa Geçici Görev Yeri

:

İLETİŞİM

:

Ev Tel

:

Cep Telefonu:
e-Mail

:

EKLER
:
1- Son güncelleme tarihi Ocak 2022 olan hekim tarafından tarih belirtilerek imzalanmış
Hizmet puanı çıktısı (Ekip portal üzerinden)
2-Kimlik Fotokopisi(Mevcut Aile Hekimleri Hariç)
3-Hangi birimde çalıştığını belirten Görev Belgesi(Devlet Hastanesi ve İlçe Entegre
hastanelerinde görev yapan tabipler için)

