ÇORUM İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2022/3. EK YERLEŞTİRME İLAN METNİ
Çorum İli Boş Aile Hekimliği Birimi Pozisyonları:
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Not: 1- 190022, 190024, 190038, 190064, 190066, 190069, 190070, 190201, 190603, 191106, 191208 ve 191219 nolu aile
hekimliği birimleri için ilgili yargı mercilerince verilecek hukuki kararlar olması durumunda, verilecek hukuki kararın idarece
uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle ek yerleştirme sırasında söz konusu birimleri tercih eden hekimlerin,
yargı kararları doğrultusunda, sözleşmesi fesih edilerek pozisyonu boşaltması gerekebilir. Bu durumda sözleşmesi fesih
edilen aile hekimi, asıl kadrosundaki görevine dönecek ve fesih edilen sözleşmedeki aile hekimliği birimi ve ek yerleştirme
işleminde boşalttığı aile hekimliği birimi için hak talebinde bulunamayacaktır. İlgili birimlerde sözleşme imzalayan hekimler
yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.
2- Gruplu aile hekimliği birimlerini tercih eden hekimler, gruplarının devamı için göreve başladıktan itibaren 5 iş günü
içerisinde Müdürlüğümüze gerekli evraklar ile birlikte başvurmaları gerekmektedir. Zamanında başvurmayan aile
hekimlerinin birimleri grupsuz olarak değerlendirilecektir.
Başvuru, Yerleştirme ve Göreve Başlama Tarihleri:
Çorum İli Aile Hekimliği Uygulaması 2022/3. Ek Yerleştirme Başvuruları, 25.05.2022 tarihinde başlayacak olup,
27.05.2022 tarihi saat 17.00’da sona erecektir. Başvurular, EBYS’den ve elden kabul edilmeyecek olup, sadece
https://corumism.saglik.gov.tr/ web adresinde “online işlemler” menüsünde açılacak olan “Aile hekimliği 2022/3. Ek
Yerleştirme Modülü’nden yapılacaktır. İlgili modül başvuru tarihi itibariyle aktif hale gelecektir. Eksik evraklar kesinlikle
işleme alınmayacaktır.
Başvurularda son görev yerinde fiilen bir yıldır çalıştığına dair belge ve muvafakat belgesi istenmeyecektir. Yapılan
müracaatlar sonucunda muvafakatlar, son başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda, başvuru
sahiplerinin ve görev yaptıkları sağlık tesislerinin son başvuru tarihindeki durumlarına göre değerlendirilecektir. Muvafakat
listesi, 31.05.2022 tarihinde http://corumism.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve 1 iş günü içerisinde hekimlerin
bu listeye itiraz süresi olup, kesin başvuru listesi 02.06.2022 tarihinde http://corumism.saglik.gov.tr/ internet adresinde ilan
edilecektir.
Aile Hekimliği yerleştirme işlemi 03.06.2022 günü İl Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda (Kat:3) saat 16.00’ da
yapılacaktır.
Yerleşen hekimler 15.06.2022 tarihinde göreve başlayacaklardır.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYGULANACAK OLAN SIRALAMA VE BAŞVURU BELGELERİ:
Yerleştirme işlemleri Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin, 15.Maddesinin 1.2.3.4 ve 5. bentlerine göre yapılacaktır.
Buna göre;
Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması,
Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar
A) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek 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.

1.Listedeki Hekimler İçin Başvuruda İstenen belgeler;
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir onaylı belge
* Göreve başlama belgesi (Askerlik dönüşü veya doğum sonrası)
* e-Devlet’ten veya Ekip Portal’dan alınan güncel hizmet puanı çıktısı
* Kimlik fotokopisi
B) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile
hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.
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1. Listedeki Uzman Aile Hekimleri İçin Başvuruda İstenen belgeler;
İlimizde ASM’ de Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları İçin İstenen Belgeler
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* e-Devlet’ten veya Ekip Portal’dan alınan güncel hizmet puanı çıktısı
* Kimlik fotokopisi
2. İlimizde Sağlık Bakanlığına Bağlı Diğer Kurumlarda Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları İçin İstenen Belgeler
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* e-Devlet’ten veya Ekip Portal’dan alınan güncel hizmet puanı çıktısı
* Kimlik fotokopisi
3. İlimizde Diğer Kurumlarda Görev Yapan Aile Hekimliği Uzmanları İçin İstenen Belgeler
* Kadrosu ve pozisyonu ilimizde olan diğer kurumlarda görevli Aile Hekimliği Uzmanlarının kurumlarından alacakları muvafakat
belgesi,
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hesaplanmış hizmet puan dökümü,
* Kimlik fotokopisi.
C) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık
tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, 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, 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,
* (Danıştay İkinci Dairesi’nin 29.12.2016 tarihli ve Esas No:2016/12432 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 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 ’’ ibaresinin ve Geçici 3 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.)
1. Listedeki Hekimler İçin Başvuruda İstenen belgeler;
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* e-Devlet’ten veya Ekip Portal’dan alınan güncel hizmet puanı çıktısı
* Yerleştirme hakkı elde etmesine rağmen idari görevinden ayrılması Bakanlıkça uygun görülmeyen hekimlerden “idari
görevinden ayrılmasının uygun görülmediğini” gösterir yazılı resmi
* Mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararının bir örneği ve atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile
hekimi olduğunu gösterir belge
* Kimlik fotokopisi
Ç) Varsa yedek liste: İlk yerleştirme esnasında yedek listeye giren hekimler müteakip yerleştirmede sıra kendilerine
gelmesine rağmen yerleşmezler ise yedek listeden çıkarılırlar.
1. Liste (İlk yerleştirme sonrası yedek liste oluşturulmamıştır.)
D) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
1. Listelerdeki Hekimler İçin Başvuruda İstenen Belgeler
İlimizde Sağlık Bakanlığına bağlı Kurumlarda Görev Yapan Hekimler İçin İstenen Belgeler
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* e-Devlet’ten veya Ekip Portal’dan alınan güncel hizmet puanı çıktısı
* Varsa Aile Hekimliği 1. Asama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere)
* Kimlik fotokopisi
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* Hastanelerde görev yapan tabiplerden bir sertifikaya (diyaliz, yoğum bakım vb) sahip olması nedeniyle özellikli birimlerde
görev yapmadığına dair kurum yazısı
2. İlimizde Diğer Kurumlarda Görev Yapan Hekimler İçin İstenen Belgeler
* Kadrosu ve pozisyonu ilimizde olan diğer kurumlarda görevli hekimlerin kurumlarından alacakları muvafakat belgesi,
* Başvuru Dilekçesi (İlan metninde bulunan)
* İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hesaplanmış hizmet puan dökümü,
* Varsa Aile Hekimliği 1. Asama Uyum Eğitimi Sertifikası Fotokopisi (aslını ibraz etmek üzere),
* Kimlik fotokopisi.









Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en
yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.
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.
Yerleştirme yapılırken, Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ve Çorum İl Sağlık 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. Yerleştirmenin yapılacağı ilde 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. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da
yapılabilir.
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.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi
itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı
taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dahil),
sadece kadrolarının bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo - ekonomik gelişmişlik
sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde
bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.
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SOSYO-EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

İLÇE

SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK
SIRALAMASI

SOSYOEKONOMİK
GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ

ÇORUM MERKEZ

2

0,974

OSMANCIK

4

-0,265

OĞUZLAR

4

-0,319

DODURGA

4

-0,401

ALACA

4

-0,412

SUNGURLU

4

-0,443

İSKİLİP

4

-0,445

KARGI

4

-0,465

ORTAKÖY

5

-0,666

BOĞAZKALE

5

-0,666

UĞURLUDAĞ

5

-0,693

LAÇİN

5

-0,765

MECİTÖZÜ

5

-0,776

BAYAT

5

-0,865

YERLEŞTİRME USUL VE ESASLAR
a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine
ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar
salona alınmayacaktır.
Adaylar kendisinin katılması esas olmakla birlikte acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden
birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veya yurtdışı temsilciliklerinden onaylı
03.06.2022 tarihinde Çorum İli 2022/3. Ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve
sözleşme imzalama yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorum” ibaresini içeren
vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme imzalamak için adayın
kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edecektir.
Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin Dördüncü bölümünde yer alan usul ve esaslara göre
yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması
durumunda göreve başlama günü esas alınarak işlem yapılacaktır.
Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti
halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.
Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir. Ertelemeyi
tercih eden aday, kendi bendinde bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak kendi bendinde tercih
hakkını kullanmayanlar, diğer bentlerde hizmet puanına göre sıralanır. Ertelemeyi tercih eden aday yerleştirme işlemi
sonuna kadar tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak yerleştirme işlemleri dışında kalır ve
hiçbir hak iddia edemez.
Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer
seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer
sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.
Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana
verilecektir.
Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını
kullanmayacağını ifade ederek feragat edebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır.
Hakkımdan feragat edenler daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı
kullanamazlar.
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i)

Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve
ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.
j) Müdürlük tarafından aile sağlığı merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe
belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina
mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul
etmiş sayılacaklardır.
k) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu ve aile sağlığı
merkezinin adını söyleyecektir.
l) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin, boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin
boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği
pozisyonu için tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş
dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.
m) Yukarıda belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
n) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç
duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.

ÇORUM İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI 2022/3. EK YERLEŞTİRME UYGULAMA TAKVİMİ

Tarih

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

23.05.2022-27.05.2022

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 vb.)

25.05.2022-27.05.2022

Müracaatların Kabulü

31.05.2022

Muvafakat Listesinin İlanı

01.06.2022

Muvafakat Listesine İtiraz

02.06.2022

Yerleştirmeye Esas Kesin Başvuru Listesinin İlanı

03.06.2022
15.06.2022

Tercih ve Yerleştirme İşlemlerinin İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı
Salonunda (Kat:3) saat 16.00’de Yapılması
AHB’leri tercih eden hekimlerin göreve başlama tarihi
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BAŞVURU DİLEKÇESİ
Çorum İli …………………. İlçesinde ………………. olarak görev yapmaktayım. Çorum İli aile hekimliği uygulamasında
görev almak istiyorum. Bu amaçla yapılacak olan Ek Yerleştirme İşlemine katılmak istiyorum.
KİŞİSEL BİLGİLER
T.C. Kimlik Numarası
Adı
Soyadı
Nüfusa Kayıt İli
Cinsiyet
Doğum Yeri ve Tarihi
Ev Telefonu
Cep Telefonu
E-Posta
Adres

:
:
:
:
: ( ) Erkek
:
:
:
:
:

( ) Kadın

@saglik.gov.tr

HEKİM BİLGİLERİ
Diploma Numarası
İhtisas Numarası
Mezun Olduğu
Üniversite
Mezun Olduğu Yıl
Devlet Hizmet Yükümlüsü
Hizmet Puanı

:
:
:
:
:
: ( ) Evet
:

( ) Hayır

KURUM BİLGİLERİ
Çalıştığı Kurum Adı
Kurumun İli
Kurumun İlçesi
Kurum Telefon No

:
:
:
:

Bu başvuru belgesini aile hekimliği uygulaması için başvuru esaslarına uygun olarak doldurduğumu ve bütün
bilgilerin ve eklerin doğru olduğunu bildiririm. Verdiğim bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı saptanırsa
adaylığımın veya aile hekimliği uygulaması için atanmamın geçersiz sayılacağını, koşullara uymadığım takdirde bir
hak aramayacağımı kabul eder, aile hekimliği uygulamasında görev yapabilmem için gereğini saygılarımla arz
ederim.
Adı-Soyadı
Tarih - İmza
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