DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI
1. 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği; 15 Kasım 2010 tarihinde ilimizde Aile Hekimliği
uygulamasına geçilmiştir. Yeni açılan ve herhangi bir sebeple (istifa, emeklilik, sözleşme
feshi vs.) boşalmış olan aile hekimliği pozisyonları için yapılacak olan Aile Hekimliği Ek
Yerleştirme işlemlerinde yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanacaktır.
2. Yerleştirme işlemine Diyarbakır İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği
uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler ile Diyarbakır İlinde
görev yapan sözleşmeli aile hekimleri katılabileceklerdir.
3. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşleminde; Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve
Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarihli ve 1464 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte
Muvafakat İşlemleri" konulu 2017/21 sayılı Genelge hükümleri ile 19.03.2019 tarihli ve
3920 sayılı "Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri" konulu 2019/5 sayılı Genelge
hükümlerine göre işlem tesis edilecektir.
4. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi
Başkanlığı’nın 13.12.2017 tarih ve 1464 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat
İşlemleri” konulu 2017/21 sayılı Genelge’nin 3 üncü Maddesinin d bendinde “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 Yönetmeliği’nin 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” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem
tesis edilecektir.
5. Aile Hekimliği Uygulamasının başladığı 15 Kasım 2010 tarihinden itibaren ilimize herhangi
bir sebeple atanmış olan ve Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi almamış olan hekimlerin
başvuruları kabul edilecek, ancak en kısa sürede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
almaları sağlanacaktır.
6. 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 ve Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından ek
yerleştirmeye katılan aile hekimlerinin verdikleri sağlık hizmetlerinin aksamaması için
gerekli tedbirler alınacaktır.

7. 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı R.G. yayımlanan (Değişik R.G. 11/3/2015-29292) Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Madde 15, 5 inci fıkrasında “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.” hükmü ve Madde 15, 9 uncu fıkrasında “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 yer almaktadır.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak
sözleşmeli aile hekimlerinin, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile
hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Son
başvuru tarihi itibariyle bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. 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 Diyarbakır İli Aile Hekimliği ……………Ek
yerleştirme işleminde sıram geldiğinde şahsım adına tercih yapma, pas geçme, aile
hekimliği hizmet sözleşmesi imzalama, tercih hakkından feragat etme gibi tüm yasal
haklarımı …………… kimlik nolu …………… ya veriyorum” ibaresini içeren ve vekilin kimlik
bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.
9. Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, yer aldığı liste içinde tercih hakkını daha
sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.
10. Yerleştirme işlemine geç gelenler veya yerleştirme işleminde 3 kez anons edilerek
çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler Ek Yerleştirme işleminde yer
aldıkları oturum kapanana kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Yer aldıkları
liste sonuna kadar gelmeyenler “Ek Yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır.
11. Boşalan Aile Hekimliği Birimi’ni seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde seçtiği birime tahsis
edilen muayene odasını da seçmiş olacaktır. Müdürlüğümüz tarafından kira bedeli tahsil
edilen aile sağlığı merkezlerindeki birimleri tercih eden aile hekimleri, göreve başlamadan
önce Müdürlüğümüz ile kira sözleşmesi imzalayacaklardır.
12. Gruplu aile hekimliği birimlerinden sözleşmeli aile hekiminin ayrılması durumunda
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nce grup şartlarının devam ettirilmesi esas olup, bu
birimlere yeni başlayacak olan sözleşmeli aile hekimi, hangi grup üzerinden devam etmek
istiyor ise göreve başlama tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde talep ettiği
grup için başvuru yapacaktır. Bu süreç içerisinde hangi grup şartları taşınıyor ise o grup
üzerinden ödeme yapılacak, şartları kaybedilen grubun ödemesi geri alınacaktır.

13. Sözleşme feshi nedeniyle boşalan aile hekimliği poziyonları için yargı mercilerince hukuki
kararlar olması durumunda verilecek hukuki kararların idarece uygulanma zorunluluğu
bulunmaktadır. Bu nedenle Ek Yerleştirme işlemi sırasında sözleşme feshi nedeniyle
boşalmış pozisyonu tercih eden hekimin yargı kararları doğrultusunda sözleşmesi fesih
edilerek pozisyonu boşaltması gerekebilir. Bu durumda sözleşmesi fesih edilen aile hekimi
asıl kadrosundaki (TSM, Hastane, 112 v.b.) görevine dönecek ve fesih edilen sözleşmedeki
Aile Hekimliği Birimi ile varsa Ek Yerleştirme işleminde boşalttığı Aile Hekimliği Birimi için
hak talebinde bulunmayacaktır. Yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmeli aile
hekimliği pozisyonunu kaybeden hekim Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden takip eden ilk yerleştirmeye alınacaktır.
14. Yerleştirme işlemine dahil edilen personelin müracaat şartlarını taşımadığı anlaşılırsa
hekimin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi durum tespitini
takiben yapılan işlem iptal edilecektir.
15. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi
halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek
oturumda tamamlanacaktır.
16. Aile hekimliği uygulaması kapsamındaki atama ve nakillerle ilgili olarak Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan hallerde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına devam
edilir.
17. 30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’ de (Değişik 16.04.2015 tarih ve 29328 sayılı
Resmi Gazete) yayımlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nin 6 ıncı
Madde 3 üncü fıkrasında “Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine
yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme
doğrultusunda yürütülür.” hükmü yer almakta ve aynı yönetmeliğin Ek Madde 2, 4 üncü
fıkrasında “Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl
değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan
sözleşmeli aile hekimleri, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet Hizmetini ifa
etmiş sayılırlar.” hükmü yer almakta olup, bu hükümler doğrultusunda işlem tesis
edilecektir.

18. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı’nın 03/11/2016 tarih ve
E.3529 sayılı “Mekan Temin Edilemeyen Aile Hekimliği Birimlerinin Cari Gider Ödemesi”
konulu yazısında;
Madde 3 "Yeni açılan ve mekan gösterilemeyen birimlerin 1 ay içinde yerleştirmeye açılması
ve yerleşen hekimlere mekan temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme için
alınan Valilik onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi,"
Madde 4 “Mekan gösterilemeyen birimlere iki ay içinde aile hekimi yerleşmesi halinde;
hekimin mekan temin ederek göreve başladığı tarih itibariyle sözleşme imzalanması ve bu
tarihten itibaren 10 ay süreyle mezkur mevzuat çerçevesinde tavan ücret üzerinden aile
sağlığı merkezi gider ödemesi başlatılması”
Madde 7 “Müdürlüğümüzce mekan 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 doğrultusunda Mekan Temin Edilemeyen Aile Hekimliği birimlerine yerleşen
hekimlere mekan temini ve tefrişat işlemlerinin tamamlanması için yerleştirme tarihinden
itibaren en fazla 1 ay süre verilecek olup, Birim için gerekli mekanın temini ve tefrişat
işlemlerinin tamamlanması halinde hekimler ile sözleşme/zeyilname imzalanacaktır.

Süre sonunda yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde;
657 sayılı Yasa kapsamında çalışmakta iken yerleştirme işlemi yapılan ancak
yerleştirilmesine rağmen yerleştirildiği birim için yükümlüklerini yerine getirmeyen
(mekan temin ederek tefrişatın tamamlanmaması) hekimlerin/uzman hekimlerin
yerleştirmeleri iptal edilerek sözleşme imzalanmayacak olup, ayrıca bir yıl süre ile
yeniden aile hekimliği yerleştirme başvurusunda bulunamayacaklardı r.
5258 sayılı Yasa kapsamında aile hekimi olarak çalışmakta iken yerleştirme
işlemi yapılan ancak yerleştirilmesine rağm en yerleştirildiği birim için
yükümlüklerini
yerine
getirmeyen
(mekan
temin
ederek
tefrişatın
tamamlanmaması) aile hekiminin mevcut sözleşmesi feshedilecek olup eski
birimine iadesi yapılmaz ve hekimler bir yıl süre ile yeniden yerleştirme
başvurusunda bulunamayacaklardır.
Mekan temin ederek sözleşme/zeyilname imzalayan hekimlerin/uzman
hekimlerin/aile hekimlerinin on gün içerisinde hizmet vermeye başlamaması
halinde durumun tespitini müteakiben sözleşmeleri feshedilecektir .

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.
(b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o
pozisyonu önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları (b1), daha sonra 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,
İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile; ilin aile
hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte (15 Kasım 2010) il sağlık müdürü, müdür yardımcısı
ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine
başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları
Bakanlıkça uygun görülmeyen 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 konte njanı dolan bir aile sağlığı merkezine
ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet
puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

ERTELEME HAKKI KULLANIMI
Ek yerleştirme işlemlerinde başvurular Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri
gereği hekimlerin durumlarına göre (a), (b1) (Diyarbakır İlinde aile hekimliği yapan sözleşmeli
aile hekimliği uzmanı), (b2) (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, Diyarbakır 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 bulunan aile hekimliği uzmanları (c)
grubunda,
(b2) grubunda bulunan 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.
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
Komisyon tarafından belirlenecektir.
Yayınlanan ilan metninde ve belirlenen ek yerleştirme usul ve esaslarında ihtiyaç halinde
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünce değişiklik veya ilave yapılabilir. Yapılan değişiklikler veya
ilaveler Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü’nün https://diyarbakirism.saglik.gov.tr/ web adresinde
yayınlanır ve tebliğ yerine geçer. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine
katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle
duyurulur.
İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.
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