DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 1. fıkrası gereği, İlimizde Boşalan ve Yeni
Açılan Aile Hekimliği Birimlerine İl İçi Kamu Görevlisi Olan Tabipler İçin 23.09.2020 tarihinde
Aile Hekimi Ek Yerleştirme Kurası Yapılacaktır.
Aile Hekimliği yerleştirme kurası başvuruları 08.09.2020 Salı günü başlayıp 17.09.2020 Perşembe günü
mesai bitiminde sona erecektir.
Boşalan ve yeni açılan aile hekimliği birimlerine yerleştirme işlemi 23.09.2020 Çarşamba günü saat
15.00 da komisyon huzurunda yapılacaktır. Kura yeri müracaat eden hekim sayısına göre 22.09.2020 Salı günü
kura sıralama listesiyle web sayfamızda ilan edilecektir.
Kuraya Müdürlüğümüzden muvafakat alarak müracaat edecek hekimlerin, muvafakat işlemleri için
muvafakat müracaat dilekçelerini 11.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğü Personel
Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimine verip, muvafakat yazılarını aile hekimliği yerleştirme kurası müracaat bitiş
tarihine kadar temin ederek müracaatını yapmaları gerekmektedir.
Kuraya başvuruda bulunmak isteyen hekimler, aşağıda belirtiğimiz belgeleri tamamlayıp müracaat dilekçesi
ile gelen evrak kayıt işlemini yaptıktan sonra belgelerini şahsen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 3. Kat
Aile Hekimliği Birimine elden teslim edeceklerdir.
Kuraya posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir. Müracaat eden hekimlerin listesi
22.09.2020 Salı günü öncelik sıralaması ve hizmet puanına göre İl Sağlık Müdürlüğünün
https://denizliism.saglik.gov.tr/web sayfasında ilan edilecektir.
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FESLEĞEN ASM

20.19.98

0
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-
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A

BOŞALAN BİRİM

2

2

2

5

9

ACIPAYAM KELEKÇİ
NAMİ CANER ASM

20.01.11 2734

1853

VAR

VAR

1

2

HAZİNE 320

A

BOŞALAN BİRİM

10 ÇAL İSABEY ASM

20.09.05 1288

470

YOK

VAR

1

1

HAZİNE

360

E

İDARECE
SÖZLEŞMESİ
YENİLENMEYEN
BİRİM

11 ÇARDAK ASM

20.11.03

1187

525

YOK

VAR

1

4

HAZİNE

510

A

BOŞALAN BİRİM

12 KALE ASM

20.15.01

3079 1733 VAR

VAR

1

5

BELEDİYE 500

B

BOŞALAN BİRİM
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0
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YOK

0

3
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E

BOŞALAN BİRİM
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0

0

YOK

VAR

1

6
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E

YENİ POZİSYON
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VAR

VAR

1

2

HAZİNE
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A

BOŞALAN BİRİM

756

227

YOK

VAR

1

2

HAZİNE 315

E

BOŞALAN BİRİM

20.18.15 1968

749

VAR

VAR

1

2

HAZİNE 415

A

BOŞALAN BİRİM

20.18.09

*Aile hekimliği birimlerinin nüfusları 07.09.2020 tarihi itibariyle güncellenmiş nüfuslardır.
Yeni açılan Aile Hekimliği Birimlerinden,
Pamukkale Fesleğen Aile Sağlığı Merkezi 20.19.98 Nolu Aile Hekimliği Birimini seçen hekim; Fesleğen
A.S.M. 20.19.97 Nolu Aile Hekimliği Biriminin bulunduğu Fesleğen Aile Sağlığı Merkezi binasında hizmet
verecektir.
Pamukkale Vatan A.S.M. 20.19.105 Nolu Aile Hekimliği Birimini seçen hekim; Vatan A.S.M. 20.19.104 Nolu
Aile Hekimliği Biriminin bulunduğu Vatan Aile Sağlığı Merkezi binasında hizmet verecektir.
Pamukkale Şehit Jandarma Uzm. Çavuş Burhan ACAR ASM 20.19.101 ve 20.19.102 Nolu AHB’leri; Çamlık
ASM ile Kınıklı ASM bölgelerinde hizmet vermek üzere Çamlaraltı Mahallesi bölgesinde açılması planlanmış
olup; birimleri seçen hekimler hizmet verecekleri yerleri kendileri temin edeceklerdir.
Merkezefendi Yenişafak ASM 20.20.98 ve 20.20.99 Nolu AHB’leri; Hilal Camii ile Karahasanlı ASM arasında
bulunan bölgede hizmet vermek üzere Yenişafak Mahallesi bölgesinde açılması planlanmış olup; birimleri seçen
hekimler hizmet verecekleri yerleri kendileri temin edeceklerdir.
Çivril A.S.M. 20.12.19 Nolu Aile Hekimliği Birimini seçen hekim mevcut bağlı bulunduğu Çivril Aile Sağlığı
Merkezinde hizmet verecektir.
İlan edilen, Pamukkale Şehit Jandarma Uzm. Çvş. Burhan Acar A.S.M ile Merkezefendi Yenişafak ASM
birimlerinden birinin aile hekimi uzmanı kadrosunun dolması halinde aynı aile sağlığı merkezinden 2.nci birime
aile hekimi uzmanı yerleşemez.
- Sanal aile sağlığı merkezini tercih edecek olan hekim ya da hekimler tarafından bulunacak olan sanal aile
sağlığı merkezleri binaları için 20.09.2019 tarih ve 30894 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Yönetmeliği” doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
- Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aile Hekimliği Dairesi Başkanlığı'nın 29.12.2017 tarih
ve 99858683/045.01-E.324 sayılı ve 59312805 barkodlu görüş yazısı doğrultusunda işlem tesis edilecektir.(1-2-3
birimli aile sağlığı merkezlerinde 1 aile hekimi uzmanı kontenjanı, 4-5-6-7-8 birimli aile sağlığı merkezlerinde 2
2

aile hekimi uzmanı kontenjanı ve 9-10-11 birimli aile sağlığı merkezlerinde 3 aile hekimi uzmanı kontenjanı
sağlanması gerektiği hususu belirtilmiştir.)
- 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 ile Madde 15,9 uncu fıkrasında ( Değişik:RG-11/3/2015-29292) ”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 almakta olup, 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. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile
hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
- Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanlığı’ nın
04.02.2020 tarihli ve 1293 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu 2020/1 sayılı
Genelge’nin 9 uncu Maddesinde “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.
- İlanda belirtilen sınıflanmış aile hekimliği birimlerinin grubu, birimin boşaldığı tarihteki sınıflama grubu
olup, bu birimleri tercih edecek hekim, göreve başlama tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içinde talep ettiği grup
için İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine başvuru yapacak, bu süreç içinde hangi grup şartlarını taşıyor ise
o grup üzerinden ödeme yapılacaktır.
- İl içi aile hekimliği yerleştirme kurasında tercih edilecek birimlerden yargı mercilerince hukuki kararlar
olması durumunda verilecek hukuki kararların uygulanma zorunluluğu bulunmaktadır.Bu durumdaki birimlere
ilişkin çıkan hukuki kararlara yönelik Bakanlığımız mevzuat ve görüşleri doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme kurası işleminde, 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu, Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri ve 5258 Sayılı
Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. Maddesinde “Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya
kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanı olarak çalıştırılacak sağlık personelini,
kendilerinin talebi ve kurumlarının veya Bakanlığın muvafakatı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak
çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye veya aile
hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlarla sözleşme yapmaya yetkilidir.”hükmü yer verildiğinden, İlimizde
yapılacak olan İl İçi Aile Hekimliği Yerleştirme Kurasında, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 04.02.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi
hükümleri, erteleme hakkı kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile Hekimliği
Uygulama Daire Başkanlığı’nın 18.02.2013 tarihli ve 99858683/045/18568 sayılı görüş yazısı, Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Aile Hekimliği Daire Başkanlığının 12.02.2018 tarih ve E.380 sayılı görüş yazısı uygulanacaktır.

04.02.2020 tarih ve2020/1 sayılı Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri Genelgesi 11.Maddesinde
“ Muvafakat belgesi her aile hekimliği yerleştirmesi ayrıca aranır. Süreli veya belirli bir il sınırlamaların yer aldığı
muvafakat belgeleri kabul edilmez. Muvafakat başvurularının tamamı birlikte değerlendirilir. Muvafakat verilecek
personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması
halinde hizmet süresi fazla olana muvafakat verilecektir. Ancak üç yerleştirme işlemi için üst üste muvafakat
alıp, yerleştirme sırasında tercih yapmayan tabip veya uzman tabiplere bir yıl süre ile muvafakat
verilmeyecektir.” hükmü uygulanacaktır.
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THSK Aile Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın 28/04/2017 tarih ve E.1167 sayılı yazılarına
istinaden; Danıştay 2. Dairesinin 29/12/2016 tarih ve E.2016/12432 sayılı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği
15 inci maddesi birinci fıkrası (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” ibaresi ve Geçici 3 üncü maddesi ikinci fıkrasının yürütülmesinin durdurulması kararı gereği aile
hekimliği yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Halen ilimizde açıktan yerleştirme kurası ile çalışan aile hekimlerinin hizmet puanları hesaplaması
müdürlüğümüz tarafından yapılarak kurulan komisyonca imzalanacaktır.
Boşalan ve Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimlerine Yerleştirme İşlemi
1. Aile hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliklerin ilgili maddeleri uyarınca öncelik
sıralaması dikkate alınarak oluşturulan listelerden ilk gruptan başlanarak yapılacaktır.
2. Adayların, kuraya kendilerinin katılması gerekmektedir. Hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb.
geçerli bir mazereti olması durumunda, noterden vekâletname verebilecektir. Vekâletname verilen kişi
“Denizli İli Aile Hekimliği Ek Yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve
sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ek yerleştirme müracaatına ve
yerleştirme işlemine katılabilecektir.
3. Adayların, noter vekâletli ile gelen vekilleri kimlik kontrolü ile alınacaktır.
4. Kuraya katılan adaylar (hekimler), kendi sıralarını ve pozisyon durumunu kurulacak ekranlardan takip
edebileceklerdir.
5. Tercih etme sırası kendisine gelen ve sahneye davet edilen hekimler, komisyonun ve tüm katılımcıların
huzurunda tercihlerini ilan edeceklerdir. Sıra kendisine geldiğinde adı 3 kez anons edildiği halde sahneye
gelmeyen hekim hakkında, kuraya katılmadığı için kuraya gelmedi tutanağı düzenlenerek komisyonca imza
altına alınır ve yerleştirme işlemi için sıradaki hekime geçilir.
6. Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday veya vekilin, hakkında komisyonca kuraya gelmedi
tutanağı düzenlendiği için kuraya katılma hakkı kalmayacaktır.
7. Aday kuraya geç geldi ve tercih sırası henüz gelmediyse ilan edilen sırası geldiğinde tercihini yapar.
8. Tercihlerini yapanlar adaylar “Aile Hekimliği Atama ve Yerleştirme Komisyonu” huzurunda birim
yerleştirme tutanağı ve tek nüsha Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmelerini imzalayacaklardır. Sözleşme
imzalanana dek sıradaki yerleştirme işlemi bekletilecek, sözleşme imzalandıktan sonra dolan aile hekimliği
birimi ekrandan silinecektir. Sözleşme imzalanmaması durumunda seçilen aile hekimliği birimi tekrar
tercih edilmek üzere açılacak ve ekrana verilecektir.
9. Yürürlükte olan 25.01.2013 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Madde 15 (4) Bendinde
Maddesinde “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. Daha önce sözleşme imzalayan aile hekimlerinin tercih ederek sözleşme
yapması halinde, aynı anda önceki sözleşmeleri seçtikleri birimlere göre o tarih itibari ile feshedilerek,
daha önce seçmiş olduğu pozisyon boşalan pozisyon olarak aynı oturumda ilan edilecek ve aynı oturumda
yapılmakta olan yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır. Bu nedenle adayların, boş pozisyonları ilan
listesinde yazılı olanlarla sınırlı kalmayacağını göz önünde bulundurmalıdırlar.
Aile Hekimliği pozisyon seçme sırası gelen hekim:
-

-

Ekran perdesinde boş gözüken, Aile Hekimliği Birimlerinden dilediğini seçebilir,
Kura sırası kendisine gelmemiş olan Hekim, kura sırasından önce tercihte bulunamaz,
Hekimin sırası geldiğinde, Aile Hekimliği birimini seçme hakkını daha sonra kullanmak istiyorsa
komisyon huzurunda PAS diyerek istediği sırada komisyona tekrar tercih yapmak istediğini bildirir ve
komisyonun onayıyla Aile Hekimliği birimini seçebilir.
Ancak, (b) grubundan sıralamaya giren ve pas diyerek erteleme hakkını kullanan Aile Hekimi
uzmanları, Erteleme hakkı kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Aile
Hekimliği Uygulama Daire Başkanlığı’nın 18.02.2013 tarihli ve 99858683/045/18568 sayılı görüş
yazısında belirtildiği gibi, birimlerde sözleşmeli Aile Hekimliği yapan Aile Hekimi Uzmanları (c)
grubundan, kadrosu ve pozisyonu ilde olan Aile Hekimi Uzmanları ise (d) gurubundan hizmet puanına göre
sıralamaya girerek birime yerleşebileceklerdir.
Hekimin seçme sırası geldiğinde, yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkından feragat ettiğini yazılı
bir belge ile atama komisyonuna ibraz ederek pozisyon seçme hakkından vazgeçebilir.
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İlimizdeki Merkezefendi Müşerref Osman Nuri Yılmaz Aile Sağlığı Merkezi 20.20.38 ve 20.20.42 Nolu,
Merkezefendi Üçler Aile Sağlığı Merkezi 20.20.61 Nolu, Pamukkale İstiklal Aile Sağlığı Merkezi 20.19.43 Nolu,
Pamukkale Bağbaşı Aile Sağlığı Merkezi 20.19.09 Nolu, Pamukkale Fatih Aile Sağlığı Merkezi 20.19.34 Nolu,
Pamukkale Dokuzkavaklar 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 20.19.27 Nolu, Buldan Mehmet Terzioğlu Aile Sağlığı
Merkezi 20.08.07 Nolu, Serinhisar Ertuğrul Ekiz Aile Sağlığı Merkezi 20.17.03 Nolu ve Çivril Kıralan Aile Sağlığı
Merkezi 20.12.16 Nolu Aile Hekimliği Birimleri Kanun Hükmünde Kararname ile boşalan birimler olup, kura
sırasında bu birimlerin olası boşalması durumunda, tercih ederek yerleşen hekimler Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığının 17.01.2017 tarih ve 224 Sayılı Aile Hekimliği yazısına istinaden işlem yapılacağını
kabul etmiş sayılırlar.
İl İçi Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Kurasına Müracaat Edecek Hekimlerden İstenilen Belgeler;
İlgili kanun yönetmelikler gereğince; ilimizde herhangi bir nedenle boşalan veya yeni birim açıldığında,
başvuruda yukarıda ifade edilen gruplardan sıralı olarak aşağıdaki belgeler istenecektir. Bu belgeler Müdürlüğümüz
evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra belgelerini şahsen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 3. Kat Aile
Hekimliği Birimine bizzat elden teslim edilecektir.
A). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1. Dilekçe,
2. Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle usulüne uygun fesih edildiğini gösterir belge,
3.Göreve başlama belgesi,
4.Güncellenmiş PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belge http://ekipportal.saglik.gov.tr/web sitesinden
çıkarılacak ve hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)
B1-B2) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1. Dilekçe,
2. Güncellenmiş PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belge http://ekipportal.saglik.gov.tr/web sitesinden
çıkarılacak ve hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)
3.Sağlık Bakanlığı dışındaki kamuda görevli aile hekimi uzmanları için muvafakat belgesi
4. Geldiği ilde son 1(Bir) yıl içerisinde aile hekimi uzmanı olarak görev yaptı ise;
* Geldiği ilde son 1 yıldır aile hekimi olarak görev yaptığını gösterir belge,
* Geldiği ilden aile hekimliğinden usulüne uygun ayrıldığına dair belge,
C). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1. Dilekçe,
2.Güncellenmiş PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belge http://ekipportal.saglik.gov.tr/ web sitesinden
çıkarılacak ve hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)
İlimize Mazeret atamasıyla gelen hekimlerden, yukarıdaki eklerden ilave olarak
* Mazeret atamasını gösterir belge,
* Geldiği ilde son 1 yıldır aile hekimi olarak görev yaptığını gösterir belge,
* Geldiği ilden aile hekimliğinden usulüne uygun ayrıldığına dair belge
D). Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1. Dilekçe,
2. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı dışı kamuda görevli hekimlerden muvafakat belgesi,
3. Güncellenmiş PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. (Bu belge http://ekipportal.saglik.gov.tr/ web sitesinden
çıkarılacak ve hizmet puanıma itirazım yoktur yazılıp imzalanacaktır.)
4. Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu A bendine göre
memur statüsündeki hekim ve uzman hekimlerden çalıştığı kurumdan muvafakat belgesi
5. Geldiği ilde son 1 (Bir) yıl içerisinde sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptı ise;
* Geldiği ilde son 1 yıldır aile hekimi olarak görev yaptığını gösterir belge,
* Geldiği ilden aile hekimliğinden usulüne uygun ayrıldığına dair belge getirmeleri gerekmektedir.
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Yapılan il içi Aile Hekimliği Yerleştirme kurasında, yeni yerleşen hekimler, birimini değiştiren ve birimini
değiştiren hekimin yerine yeni yerleşen hekimler 01.10.2020 tarihinde görevine başlayacaklardır.
İlimizde, yeni açılmış ( sıfır nüfuslu birimler) binası olmayan ve bina şartları aile hekimlerince sağlanacak
olan aile hekimliği birimlerini tercih eden hekimlere, binaların fiziki ve teknik şartlarını yerine getirebilmeleri için
Müdürlüğümüz tarafından yeni yerleşen hekim başlayış tarihinden itibaren 30 (otuz) gün ek süre verilecektir.
Verilen süre öncesi yerini hazırlayan ve müdürlük tarafından birimi için onay alan hekim belirtilen süreden önce
göreve başlatılabilir. Belirtilen sürelerde göreve başlamayan hekimlerin sözleşmeleri Müdürlüğümüz tarafından
fesih edilecektir.
Denizli İli Aile Hekimliği ek yerleştirme kurası ile ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirmeler Denizli İl Sağlığı
Müdürlüğünün web adresinde ilan edilecek ve sürekli güncellenecektir. Bu sayfadan yapılan tüm duyuru ve
işlemler ilgililere tebliğ sayılacaktır.
Uzm. Dr. Berna ÖZTÜRK
İl Sağlık Müdürü
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