BAYBURT İLİ BOŞ AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE TERCİH ALIMI DUYURUSU
İlimiz; Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi 69.01.01 No’lu Aile Hekimliği Birimi,
Merkez Konursu Aile Sağlığı Merkezi 69.01.15 No’lu Aile Hekimliği Birimi, Merkez
Aslandede Aile Sağlığı Merkezi 69.01.19 No’lu Aile Hekimliği Birimi, Aydıntepe İlçesi
Aydıntepe Aile Sağlığı Merkezi 69.02.01 No’lu Aile Hekimliği Birimi, Demirözü İlçesi
Beşpınar Aile Sağlığı Merkezi 69.03.03 No’lu Aile Hekimliği Birimi 25/01/2013 tarih ve
28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ile 05.11.2012 tarih ve 929 sayılı ve
26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının Aile Hekimliğine
geçişte Muvafakat işlemleri ile ilgili genel yazısı ve ilgili mevzuat doğrultusunda; tercih alımı ve
yerleştirme işlemi yapılacaktır.

TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1)- Yerleştirme işlemi 13.10.2020 Salı günü saat 15:30’da İl Sağlık Müdürlüğünde yapılacaktır.
2)- Başvurular 05.10.2020 – 09.10.2020 tarihleri arasında Bayburt İl Sağlık Müdürlüğünde
evrak kayıt işlemleri yaptırıldıktan sonra başvuru sahibi tarafından Aile Hekimliği ve Toplum
Sağlığı Hizmetleri Birimine ekteki başvuru formu doldurularak şahsen yapılacaktır. Başvuru
formu doldurulmadan yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, bu tarihten sonra yapılacak
müracaatlar da yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır. Yerleştirme işlemleri yapılan Aile
Hekimleri 19.10.2020 tarihinde yerleştikleri Aile Hekimliği Birimlerinde göreve başlayış
yapacaklardır.
3)- Tercih alımına İlimiz kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler başvuruda
bulunabileceklerdir.
4)-3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler(aile
hekimliği uzmanları dâhil),sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki aile hekimliği
pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.
5)- Tercihte bulunacak hekimlerin tercih alımının yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda
bulunmaları gerekmektedir. Hastalık raporu, acil durum, yakınının vefatı vb. mücbir bir mazereti
olanlar noterden “Bayburt İli Aile Hekimliği ek yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım
adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini T.C No ...................... olan ..................................
ya veriyorum.” ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi katılabilir.
6)- Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar veya vekilleri kimlik kontrolü yapılarak
alınacak olup, ek yerleştirmeye müracaat eden ve yerleştirmede görevli personel dışında diğer
şahıslar salona alınmayacaktır.
7)- Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin ilgili maddeleri dikkate
alınarak oluşturulan listelerdeki sıralamaya uygun olarak yapılacaktır. İsmi okunan aday veya
vekili kürsüye gelerek seçtiği bölgeyi sözlü olarak komisyona bildirecektir. İsmi okunan adayın
veya vekilinin bulunmaması durumunda adı 3(Üç) defa daha okunacak yine yok ise adayın
salonda bulunmadığı komisyon tarafından saati ile birlikte tutanak altına alınacaktır.

8)- 01 Ocak 2008 tarihinden sonra göreve başlayan Tabiplerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum
Eğitimi Sertifikası istenmeyecektir. Fakat en kısa sürede Bakanlıkça herhangi bir ilde
düzenlenecek olan Uyum Eğitimine katılmak zorundadır.
9)-25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 30’uncu maddesine, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 04 Haziran 2010 tarih ve 26419 sayılı yazısında Yönetmeliğin
30 uncu maddesine eklenen 2.maddesinde “Aile Hekimliği Uygulamasına geçmiş İllerde
25.05.2010 tarihinden önce bulunduğu pozisyonda 1(bir)yıl çalışma süresini tamamlayarak boş
veya boşalan pozisyonlara yer değiştirmek için müracaat etmeye hak kazanan sözleşmeli Aile
Hekimleri bundan sonraki boş veya boşalan pozisyon yerleştirmelerine katılabilecekler,
yerleşmeleri halinde ise daha sonraki yerleştirme işlemlerinde Yönetmeliğin Aile Hekimliği
Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar başlıklı Ek-1’inin 2 nci maddesinin
Altıncı fıkrasına göre iş ve işlemler tesis edilecektir.” Sözleşmeli Aile Hekimi olarak görev yapan
personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte
tüm yerleştirme işlemleri duyurulan gün ve saatte tek oturumda tamamlanacaktır.
10)- Diğer kamu kurumlarından müracaatta bulunacak hekimlerin de 09.10.2020 tarihi
mesai bitimine kadar kurumlarından alınan muvafakatleri ile başvuru yapmaları
gerekmektedir.
11)- Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin tercih alımına kadar hizmet puanları güncellenmediği
takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.
12)- Tercih alım ilanı Müdürlüğümüz İnternet sayfasından ilan edildiği tarih itibariyle tebliğ
yerine geçerlidir.
Geç gelen aday tercih sırası geçmiş ise işlemdeki adaydan sonra sıraya alınır.
1. Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak
üzere erteleyebilir. Ancak sıra kendisine gelmemiş olan aday, daha önce tercihte
bulunamaz.
2. Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden
çekildiğini yazılı bir belge ile komisyona sunarak tercih hakkını kullanmaktan
vazgeçebilir.
Diğer Hususlar;
Müracaatta bulunacak hekimlerin Eylül 2020 tarihli güncellenmiş PBS üzerinden alacakları
hizmet puanı dökümünü imzalamaları gerekmekte olup, puanına itiraz etmesi durumunda ise
itirazı ile ilgili belgeleri müracaatın son günü mesai bitimine kadar aynı usul ile İl Sağlık
Müdürlüğü Destek Hizmetler Şube Müdürlüğüne evrak kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra teslim
edeceklerdir.
Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında Sağlık Bakanlığınca çalıştırılan personele yapılacak
ödemeler ve sözleşme şartları hakkında yönetmeliğin 15. maddesi gereği, son bir yıl içerisinde
sözleşmesini usulünce fesh etmeyenler başvuruda bulunamayacaktır.
Aile hekimliği başvuru formu ve Aile Hekimi bilgi formu örneği İl Sağlık Müdürlüğü’nün
“bayburtism@saglık.gov.tr” internet adresinden veya Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı
Hizmetleri Biriminden temin edilebilir. Formlar eksiksiz olarak doldurulacaktır.
Yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave müdürlüğümüzün web sayfası olan
“bayburtism@saglik.gov.tr” adresinden ilanen duyurulmak üzere yayınlanacaktır. Duyurular
ilgililere tebliğ hükmünü taşıyacaktır.
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Nüfuslar 29.09.2020 tarihinde Sağlık Net 2KDS’den alınmıştır.
*.2017 tarihinde Sağlık Net
**Aile Hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı
merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da
seçmiş olacaktır. Ayrıca poliklinik odası ve donanımı seçimi yapılmayacaktır.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin EK–1 in 2. maddesinin 4. fıkrasının d bendinde
“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.” denilmektedir. Yerleştirme işlemi sırasında boş birimlerin halen bir aile
hekimi pozisyonunda görev yapan bir aile hekimi tarafından tercih edilerek sözleşme yapması
durumunda bu aile hekiminin önceki aile hekimliği birimi için sözleşmesi feshedilerek, daha
önceki işgal etmiş olduğu pozisyon, boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı
oturumda yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle teorik olarak
İlimizdeki tüm aile hekimliği pozisyonlarının boşalma ihtimali olduğu, boş pozisyonların
yukarıdaki listede yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağı müracaatta bulunacaklar tarafından dikkate
alınmalıdır.

Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen
bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir
yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, yıllık izin, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili
çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.
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