KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME TALİMATNAMESİ

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında
münhal birimler için yapılacak 2021/7 ek yerleştirme işlemi 16.07.2021 tarihi Cuma günü
saat 15:00 te Konya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda Komisyon huzurunda
yapılacaktır.
Başvuruda bulunmak isteyenler, aşağıda belirtilmiş olan istenen belgelerle birlikte bağlı
bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine/İlçe Sağlık Müdürlüklerine veyaHalk Sağlığı
Hizmetleri Başkanlığı Gelen Evrak Birimine elden teslim ederek başvurabileceklerdir. Posta ve
internet yolu ile müracaat kabuledilmeyecektir.

1.GENEL AÇIKLAMALAR
1.1-Aile Hekimliği yerleştirme işlemleri ile ilgili duyurular Konya İl Sağlık Müdürlüğü web
sayfası olan www.konyasm.gov.tr adresinden yapılacak olup,ilan edildiği tarih itibariyle
tebliğ yerine geçecektir. Yayınlanan ilan metninde ve belirlenen ek yerleştirme usul ve
esaslarında ihtiyaç halinde Konya İl Sağlık Müdürlüğünce değişiklik yapılabilir. Bu nedenle
İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi
düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine
başvuran hekimlerin sitemizde yayınlanan Hizmet Puanı Sıralamasının yayınlanmasına
müteakip 24 saat içerisinde itiraz hakları bulunmakta olup itirazlarının değerlendirilmesinin
ardından sıralamada gerekli güncellemeler yapılarak yeniden sitede yayınlanacaktır.
1.2-Aile hekimliği statüsüne geçiş; “Aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri ”konulu
04/02/2020 tarihli ve 2020/1 sayılı Genelge gereğince yapılacaktır.
1.3-Ek yerleştirmeye katılan hekimler, ek yerleştirme süresince idari izinli sayılacaklardır.İlçe
Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler
alınacaktır.
1.4-Yerleştirme işlemine dâhil edilen hekimlerin müracaat şartlarını taşımadığı anlaşılırsa
hekimin yerleştirme işlemi yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi durum tespitini takiben
yapılan işlem iptal edilecektir.
1.5-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazılarına
istinaden; 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan
hekimler (aile hekimliği uzmanları dâhil), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları
içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre
kadrosunun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları
içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.

Belge Doğrulama Kodu: 834705d9-bf01-4880-ac6b-d8a49820c5df
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

1.6-Yerleştirme işlemi sırasında ilan edilen münhal birimleri tercih eden aile hekimlerinin
boşaltacağı birimler, aynı ek yerleştirme işlemine dahiledilecekve yerleştirme işlemine tabi
tutulacaktır. Bu nedenle tercihte bulunacak hekimler, ilan edilen münhal birimleri ve tercihte
bulunan aile hekimlerinden boşalacak birimlerigöz önünde bulundurmalıdırlar.
1.7-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. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan
Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan
sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi
hususunda hak iddiasında bulunamaz.
1.8-Grubu bulunan aile hekimliği birimlerinden sözleşmeli aile hekiminin ayrılması
durumunda;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 İlçe Sağlık Müdürlüklerine başvuru yapacaktır. Başvuruda bulunmayan
ve ilçe sağlık müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunda grup şartlarını
taşımayanbirimlerin grubu düşürülecektir.
1.9-Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun 03/11/2016tarih ve E.3529 sayılı yazısında;
3. Maddesinde; “Yeni açılan ve mekân gösterilemeyen birimlerin 1 ay içinde yerleştirmeye
açılması ve yerleşen hekimlere mekân temini için yerleştirme tarihinden itibaren yerleştirme
için alınan Valilik onayında belirtilmek suretiyle en fazla bir ay süre verilmesi…”,
4. Maddesinde;“Mekânı gösterilemeyen birimlere iki ay içinde aile hekimi yerleşmesi
halinde; hekimin mekân temin ederek göreve başladığı tarih itibarıyla sözleşme
imzalanması…’’,
7.Maddesinde;“Müdürlüğünüzcemekan 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,” denilmekte olup,
Müdürlüğümüzce bu hususlar doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
1.10-Yeni açılan ASM ve AHB ‘ler0 (sıfır) nüfus ile hizmete başlayacaklardır. Ayrıca yeni açılan
ASM ve AHB’ler Müdürlüğümüzce yapılacak planlamalar doğrultusunda; gerekli görülmesi
halinde başka bir yere taşınabileceklerdir. Bu ASM ve AHB ‘lere yerleşen hekimler taşınmayı
taahhüt etmiş olacaklardır. (Taşınma işlemi mevcut ASM’ler arasında olabileceği gibi
oluşturulacak bölgede kiralık yeni bir ASM şeklinde de olabilecek, bu durumda hekimler ilgili
bölgede kiralık bir bina bularak hizmete burada devam edeceklerdir.)
1.11-Aile hekimliği birimini tercih eden hekimler Müdürlüğümüzce belirlenmiş ve
yayınlanmış olan aile sağlığı merkezi ile aile hekimliği birimine ait; bina mülkiyeti (kamu,
kiralık vb.) binası olup olmama durumu, geçici yer gösterilmesi, ısınma durumu, metrekare
özellikleri gibi her aile hekimliği birimine ait fiziki şartları da kabul etmiş sayılacaktır.
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1.12-Bulunduğu bölgeden ayrılacak olan aile hekimi kendisine kayıtlı kişilerin verilerini
sorumlu olacak aile hekimine devredecektir.Devir teslimin yapılamadığı durumlarda ayrılacak
olan aile hekimi bu verileri CD ortamında bölgesindeki ilçe sağlık müdürlüğüne teslim
edecektir. Ayrılan aile hekiminin hiçbir şekilde verileri devredemediği hallerde ilçe sağlık
müdürlüğüne gerekli verileri temin ederek sorumlu olacak aile hekimine verecek ve devir
teslimi yapmayan aile hekimi ile ilgili tutanak tutarak müdürlüğe bildirecektir.
1.13-Aile hekimliği ek yerleştirme işlemi münhal pozisyonların açıklama kısmında belirtilen
sözleşme feshi ile boşalan birimlerden, hukuki süreci devam eden birimleri tercih edecek
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 bulunmayacaktır.İlgili birimlerle sözleşme
imzalayan hekimler yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.(Söz birimlerin listesi aile
hekimliği ek yerleştirme işlemleri ilanında belirtilecektir)

2.EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ
2.1-Atamalar ilgili Yönetmelik’ te belirtilen hizmet puanı esaslarına göre yapılacaktır. Hizmet
puanlarının eşit olması durumunda kamu hizmetine başlama tarihleri, başlama tarihlerinin
de eşit olması durumunda Komisyonca adayların gıyabında kura çekilecek ve bu kura
sonuçlarına göre hazırlanan listeler kura tutanakları ile beraber yayınlanacaktır.
2.2-Acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza,
hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan hekimler, noter onaylı vekâletname ile vekil
kıldıkları kişi vasıtasıyla tercih ve yerleştirme işlemine katılabilir.( Vekâletname örneği aile
hekimliği ek yerleştirme işlemleri ilanında yayınlanacaktır)
2.3-Programın zamanında başlayabilmesi için yerleştirme günleri yerleştirmeye katılacak
hekimlerin ek yerleştirme saatindehazır bulunmaları gerekmektedir.
2.4-Tercih ve Yerleştirme işlemleri için hekimlerin yanlarında TC kimlik numarası içeren ve
yasal geçerliliği olan (pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi.) resimli bir kimlik belgesi
bulunduracaklardır.
2.5-Tercih sırası gelen hekim sahneye çıkarak tercihini yapacaktır. Bu işlem hekimin
kendisinin ya da vekilinin Komisyon huzurunda boş olan aile hekimliği pozisyonu içinden, tek
tek sahneye gelmesi ve tercih ettiği aile hekimliği pozisyonunu kamera kaydı alınırken sesli
bildirmesi ve onaylaması ile gerçekleştirilecektir. Hemen akabinde komisyon huzurunda
sözleşme imzalamak üzere sahnedeki sözleşme masasına geçecektir. Sözleşme masasına
gelen hekimler ve vekâlet ile tercih hakkını kullanan vekiller, TC Kimlik Numarası içeren, yasal
geçerliliği olan (pasaport, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi), resimli kimlik belgesini
gösterdikten sonra sözleşme imzalayabileceklerdir.
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2.6-Tercih sırası gelen adaya salondaki ses düzeneğinden üç defa çağrı yapılmasına rağmen
kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde tercih sırası “beklemede”
sayılacak olup tercih hakkı bir sonraki hekime geçecektir.
2.7-Tercih esnasında sırası gelen hekim bir kereye mahsus “beklemede” hakkını kullanarak
daha alt sıralarda tercihini kullanabilir. Tercihini kullanabilmesi için sahnedeki adayın
başlamış olan tercih işleminin bitmesini beklemelidir. “Beklemede” hakkını kullananlardan,
son hekim yerleştirilip, bitiş anonsu yapılana kadar tercih yapmayanlar “tercih ve yerleştirme
işleminden feragat etmiş” sayılır.
2.8-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, sahnede tercih yapan adaydan sonra tercih hakkını
kullanacaktır.
2.9-“Beklemede” hakkını kullanan adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse,
tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.
2.10-Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan hekim, dilerse yerleştirme işleminden
çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “tercih yapmak istemiyorum”
veya “yerimde kalmak istiyorum” diyebilir. Böylece hekim tercih hakkını kullanmaktan
vazgeçmiş olacaktır. “tercih yapmak istemiyorum” veya “yerimde kalmak istiyorum” diyen
hekimler daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme
hakkı kullanamazlar.
2.11-Tercih edilecek Aile Hekimliği birim sayısının fazlalığı ve program akışı sebebiyle
hekimlerimizin sahnede kalış süreleri sınırlıdır. Bu nedenle hekimlerin tercih yapmak
istedikleri pozisyonların doluluk durumlarını takip ederek ve kararlarını vererek sahneye
çıkmaları gerekmektedir. Programı aksatacak düzeyde sahnede kalan ve tercih hakkı
kullanmayan hekim için komisyon “beklemede” veya “tercih yapmak istemiyorum” hakkının
kullanıldığına dair hüküm verebilir.

3.YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE SIRALAMA
3.1-1.Grup: Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan 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. Aile Hekimi iken askerlik nedeni ile sözleşmesini
usulünce sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, Aile Hekimi iken doğum nedeniyle
sözleşmesini usulünce sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin
bitimi tarihinden başlayarak iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce
çalıştıkları ilde, 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinde yer alan Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması,
Ölçütleri ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde Aile Hekimi olarak
başlatılacaklardır. Müracaat formlarına askerlik terhis belgesi, doğum raporu, doğum sonrası
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ücretsiz izin onayları ve ücretsiz izin dönüşü kamu görevine başlayış yazılarının eklenmesi
gerekmektedir.
3.2-2.Grup: 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. (Aile Hekimi Uzmanları 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. Bununla birlikte dört (dâhil) - altı (dâhil) birim planlanmış aile sağlığı
merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının 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 bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir. )
3.3- 3.Grup: Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih
hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi
feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret
nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği
yapmış olanlar.
3.4-4.Grup: İl içindeki tabip ve uzman tabipler.
4.İLLER ARASI EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği3. Madde 15 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiş ve
diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(6) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde bir yerleştirme işlemi
neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle,
diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu
pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına
bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme
işlemini tamamlar. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması
hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni
pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında
sözleşme ile çalıştırılacak hekimler aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var
ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.
b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.
c) Diğer hekimler.”
“(7) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, altıncı fıkra çerçevesinde yerleştirme
yapılamamış pozisyonlara, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle
yerleştirme yapılabilir. Bu şekilde ilan edilecek pozisyonlara yerleşen hekimler, aile hekimliği
biriminin bulunduğu yerdeki toplum sağlığı merkezine atanarak başlayış yapmalarına
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müteakiben en geç ertesi günün mesai bitimine kadar aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak
aile hekimliği biriminde göreve başlar.”

5.İSTENEN BELGELER
5.1-Başvuru Dilekçesi (Ek.1)
5.2-Hizmet Puanı Detaylarını Gösteren Belge.
-www.yenipbs.saglik.gov.tr adresinden alınacaktır.
-Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imza olacaktır.
-Hizmet puanına itiraz edecek olan hekimlerin başvuru yapmadan önce Personel ve Destek
Hizmetleri Başkanlığıile iletişime geçerek başvuru tarihi bitimine kadar itirazlarını
sonuçlandırmış olmaları gerekmektedir. Başvuru tarihinden sonra yapılan itirazlar kabul
edilmeyecek olup evraklarındaki hizmet puanı esas alınacaktır.
5.3-Geçerli Bir Kimlik Belgesi Fotokopisi
5.4-Görev Belgesi (Ek.2)
5.5-Aile Hekimi Rapor Durumu Formu (Ek.3)
-Aile hekimleri 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütleri ile
Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar bölümünün 15. Madde beşinci Fıkrası “ 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. Bu nedenle; aile hekimlerinden müracaat edenlerin evraklarına “ Aile Hekimi rapor
durumu” formu eklenmelidir. Belge ve beyanlarda yanlışlık tespit edilmesi durumunda
gerekli işlemler yapılacak olup Aile Hekimi sözleşme imzalasa bile sözleşmesi iptal edilecektir.
(1) 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.
(2) Danıştay İkinci Dairesi’nin 10/01/2019 tarihli ve Esas No:2016/7638; Karar No:2019/191 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… ’’ hükmünün iptaline karar
verilmiştir.
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5.6- Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası
-Uyum Eğitimi Sertifikası, Aile Hekimi Uzmanlarından ve İlimizde Aile Hekimi olarak görev
yapan tabiplerden istenmeyecektir.
-Aile Hekimliği Uygulamasının başladığı 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren İlimize herhangi bir
sebep ile atanmış olan ve Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimini almamış olan hekimlerin
başvuruları kabul edilecek ancak, en kısa sürede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
almaları sağlanacaktır.
-Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan ve aile
hekimliğine yerleşen hekimler mezun oldukları fakültede bir ay süre ile aile hekimliği stajı
aldıklarını resmi yazı ile belgelendirmeleri durumunda, Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum
Eğitiminden muaf tutulacaklardır.

Muafiyet için gerekli belgeler:
-Dilekçe
-Üniversiteden onaylı not dökümü
-Staj süresi not dökümünde yazmayanlar için, üniversiteden alınmış staj süresini gösterir
belge
5.7-Aile Hekimi iken, Askerlik veya Doğum sonrası ücretsiz izin nedeniyle görevinden ayrılan
hekimler:
-Askerlik sonrası/ Doğum sonrası ( ücretsiz izin sonrası ) göreve başlama tarihini gösterir
belge.
-Doğum/Askerlik Sonrası Başvuru Dilekçesi
-Doğum Raporu resmi yazı
16/07/2021 tarihinde 2021/7 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemi sonucunda yerleşen
hekimler sözleşme imzalayacaklar ve devam eden ayın ilk iş günü itibariyle göreve
başlayacaklardır.
Prof.Dr.Mehmet KOÇ
İl Sağlık Müdürü
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