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Bakanlr[rmrzca,5258 sayrh Aile Hekimlifi Kanun'unun 3 ilncU maddesinin ikinci fikrasrna
istinaden kamu gorevlisi olmayan soziegmeli aile sa$h[r elemanr oiarak istihdam edilmek fizere ilgi yazr
ile illere pozisyon tahsis edilmig ve bu lozisyonlann kullanrmrna iligkin usulve esaslar belirlenmiS idi,
OZllll20]-l tarihti ve 28103 (Miikerrer) sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak yUriirliifie giren 663
sayrlr Sa[lrk Bakanlr[r ve Ba$lr Krlrruluglannrn Tegkilat ve Gorevleri Hakl<rnda Kanun Hi.ikmijnde
t(ararnam! ile Sa[lrk Bakanlrfr ile ba$h kuruluglarrnrn yeniden yaprlandrrrltnast amaglanmrq olup mezk0r
Kanun Hi.ikrnt;nde Kararname ile Bakanhk teqkil6t yaprstnda de[igiklifie gidilmigtir.
Bu itibarla, gerek tegkilat yaprsrndaki defiigim gerekse uygulamada karqrlaqllan bir takrm hususlara
agrplrk getirilrnesi amacryla aqafrdaki qgrklanralann yaprlmast gerekli goriilrniigttir'
Bu q:ergevede;
I -Stiz konusu PozisYonlata;
a)Tilrkiye'de nresle[ini icra etrleye yetkili ve ortaofiretitn veya yUksekopretim kurumlartntn ebelik,
hemqirelik, rugt'k r.ruir, (topluni saglr[r) acil trp teknisyenli[i boliim lerinden mezun olanlar
bagvurabi I eoektir,
b)Vekil ebe veya hemgire olarzik gahqan kigiler de bagvunr yapabilecektir'

acalt, tilke genelinden baqvuru altnacakttr,
adar kanru gorevlisi olanlar' (657 sayrlr l(anun 4/A,
h Kanunun 49 uncu maddesine gore galrqanlar v'b)
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- Dorl adet vesikalrk fotofraf
yer alacaktr.
kiqiy. ait bu belgelere ek ofarak, ilinizde golev yapmakta olan sozlegmeli bir aile hekimince
imzah dilekge de bulunacakttr'
eden imza
istendigiiri agrkga beyan eden
mrg, kigi ile galrgmak istendipipi
imzalanmrg,
gahgacai sozleqmeli aile
5- i3agvuru dosyasrnda eksiklik bulunmadrpr tespit edildikten sonra kigi, gahgacafr
hekimi ile birlikte Mi;dtlrlil[iiniizde aile sa$lr[r elemant sozleqmesi tmzalayacakttr,
6- Baqvuruya iligkin usul ve esaslar, Mi.idtirli.igiiniiz ve Kurumumuz internet sayfalannda ilan
edilecektir. Mtidtiriiik iniernet sayfaqrndaki ilanda aynca; ilan tarihi itibariyle yanrnda sozleqmeli aile
saflrfr elernanr bulunmayan tiirn aile hekimlerinin isimleri, aile hekimlifi birim kodlart, galrqtrklarl aile

rulttlr merkezlerinin isimleri, irtibat tplefon numat'alart ve adresleri
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7- ilinize fahsis edilmig bulu4an kamu gorevlisi olmayan aile saghfr elemanr

pozisyonlarrnda

bogalma olmast durumunda agafrdaki ohcelik sralamasrna gore iglem tesis edilecektir,

ab-

ildeki bog pozisyon, sosyo-ekonomik geligmiglik srralamasrna gore en diigiik geligmiqlik
5;rubunda yer alan ilgelerdep baglanmak suretiyle kullanrlacaktrr,

Ilop pozisyon saytstndan fazla bagvuru dosyasr bulunmasr halinde, ebe, hemgire, saflrk
memuru (toplum sa$lt[t) vB acil trp teknisyeni kadrolarrnrn toplamr dikkate ahnmak suretiyle
s;tandaft kadro mevzuattna gcire doluluk orant en az olan ilgedeki aile hekimi ile anlagarak
baqvuru yapan ile sozlegme imzalanacaktr, Aynr ilgede bog kadro sayrsndan fazla bagvuru
dosyast.mevcut ise onceli[< ytiksekd[retim kurumlannrn ebelik, hemgirelik, saflrk memuru

(toplum sagh[r) ve aoil ltrp teknisyenli$i boltimlerinden mezun olan saflrk personeline
verilecektir, Bu kapsamda !a birden fazla baqvuru bulunduSu takdirde oncelik bagvuru evrak .-.-'55irig numarasrna gdre belirlenecektir.
8- Bagvuru dosyasrnrn eksik olinasl veya gerge[e aykrn beyan yaprldr[rnrn tespiti halinde bagvuru*-yap r m am r g sayt lacak, sozlegme yapilm rgsa feshedilecektir.
9- Aile saglrgr elemanlan, Mildtrliifiiniiziin planlamasrna gole goleve bagladrktan sonra en krsa
stire iginde il0 saatlik uyum e[itirnine tabi tr"rtulacakttr, Br,r e[itime iliqkin; teorik ve uygulamalr dersler,
e$itimciler', e[itim yeri v,b ttim i9 ve iglemlel MUdiJrlii[tiniizce ve Mi.idiJrlilfilnfi2 imkAnlarryla
I

gergekl egti ri ecekti r,
I

10- Ilinize kamu gorevlisi olmpyan sozlegmeli aile saflr[t elemanr olaralc istihdam edilmek tizere
tahsis edilen pozisyonlann bog olmapr veya herhangi bir nedenle bogalmasr halinde l5 giin iginde
Miidiirlti[i.intiz ve Kurumunruz internet sayfalannda ilan edilrnek suretiyle yerlegtirrne yaprlacaktrr,
11- ilgi yazr yiirUrliikten kaldrnlmrgtrr,
Bilgilerinizi ve gerefini lica edprim,
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