
 
KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ              

2020/1 KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ TALİMATNAMESİ 
 

İlimizde, “ Ek Yerleştirme İşlemleri ve İller Arası Sözleşmeli Aile Hekimliği Yerleştirme 

İşlemleri” sonucunda boş kalan “Aile Hekimliği” pozisyonları için 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı 

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 15 inci maddesinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde 

Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar'ın 8. Maddesine göre 24 Mart 

2020 tarihi Salı günü saat 15:00’te 2020/1 Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri yapılacaktır. 

Buna göre Aile Hekimliği 2020/1  Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri; 

Oturumu’ na; “Kamu Görevlisi Olmayan Tabip ve Uzman Tabipler” başvurabileceklerdir. 

Tek oturumda tamamlanacak olan Aile Hekimliği Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemi Konya İl 

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplantı Salonunda (Horozluhan Mah. A.Basri 

Sok No:4 ) 24 Mart 2020 tarihi Salı günü saat 15:00’te Komisyon huzurunda yapılacaktır. Başvuruda 

bulunmak isteyenler, aşağıda belirtilmiş olan istenen belgelerle birlikte Halk Sağlığı Hizmetleri 

Başkanlığı Gelen Evrak Birimine elden teslim ederek başvurabileceklerdir. Posta ve internet yolu ile 

müracaat kabul edilmeyecektir. 

 Başvuru evrakları eksiksiz şekilde Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi’ 

ne ulaşan hekimlerini içeren “geçici listeler” ile Başkanlığımız tarafından yapılacak İncelemeler 

sonrası başvuruları kabul edilip yerleştirme işlemlerine katılımlarına herhangi bir engel saptanmamış 

olan hekimleri içeren “kesin listeler” de yine Konya İI Sağlık Müdürlüğü 

http://www.konyaism.saglik.gov.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Kesin listelerde ismi yer alan 

hekimlerin belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Tüm başvuru yapacak hekimlerin kuraya başvuru yapmadan Önce Konya İl Sağlık 

Müdürlüğü Personel Hizmetleri Başkanlığı Atama Birimi’ nden hizmet puanını hesaplatması 

gerekmektedir. 

Başvuru yapmak isteyen hekimlerimizden henüz Aile Hekimliği I. Aşama Uyum Eğitimi 

aldığını belgeleyen sertifikaları bulunmayanların başvurusunda sertifika zorunluluğu aranmayacaktır. 

Bu durumdaki hekimler için en kısa zamanda Bakanlıkça eğitim planlanacaktır. Aile Hekimliği 

Uzmanları için sertifika alma zorunluluğu yer almamaktadır. 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası gereğince 

2020/1 Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne başvuracak tabip ve uzman tabipler: 

1 - Kamu haklarından mahrum bulunmamalıdır. 

2- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir 

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin 

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, 

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 

suçlarından mahkûm olmamaları gerekmektedir. 

3- 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl 

hastalığı bulunmadığına dair rapor alınması gerekmektedir. 

http://www.konyaism.saglik.gov.tr/


4- 676 sayılı Olağanüstü Hâl Kanun Hükmünde Kararnamesi’nin 74 üncü maddesi ile 657 sayılı 

Kanun’un 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine sekizinci alt bend olarak eklenen 

“Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince yerleştirme işlemi 

yapılan hekimlerin soruşturmalarının olumlu neticelenmesi halinde aile hekimliği sözleşmesi 

imzalanabilecektir. 

5- 72 yaşından gün almış olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

6- 65 yaşın üzerinde olanların başvurularının kabulü için başvuru evrakları arasında sağlık 

durumlarının aile hekimi görevini yapmaya engel teşkil etmeyeceğine ilişkin Sağlık Kurulu 

Raporunun yer alması gerekmektedir. 

7- Aile Hekimliği açısından cezalı durumda olanların başvurulan geçersiz sayılarak tercih ve 

yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 

Yerleştirme işlemleri tamamlanmış, yurtdışı yükseköğretim diploması olan ve Türkiye’ de 

İngilizce eğitim alan yabancı uyruklu hekimlerin çalışma izni için başvuru esnasında istenecek belge; 

Resmi Gazetede yayımlanan 22/02/2012 tarih ve 28212 sayılı yazı ile 

 Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan 

Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı 

olduğuna dair belge. Bu belge; 

a) Başvuru tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde ibraz edilmek zorundadır. Bu süre sonunda 

belge ibraz edilmemiş ise Müdürlükçe personel çalışma belgesi iptal edilir. 

b) Türkçe eğitim veren öğretim kurulularından mezun olanlardan istenmez. 

25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin; Atamalarda ve 

Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar' ın 8, Maddesi 

gereğince 2020/1 Ek Tercih ve Yerleştirme İşlemleri’ ne başvuracak Kamu Görevlisi Olmayan Tabip 

ve Uzman Tabiplerden: 

 Devlet Hizmet Yükümlülüğü’ nü yerine getirmediği veya tamamlamadığı için yasaklı 

duruma düşmüş olanların ve Konya ilinde Aile Hekimliği Sözleşmesi imzalaması halinde 

devlet hizmet yükümlüsü durumuna düşecek olanların başvuruları geçersiz sayılarak tercih 

ve yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 

 

  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 18/05/2018 tarih ve E. 1099 sayılı yazısına istinaden; Aile 

Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ nin 15. Maddesinin 3. alt bendinde aile hekimliği uzmanlarına 

yönelik yapılan düzenlemede olduğu gibi “yabancı uyruklu hekimlerin her aile sağlığı merkezinden bir 

pozisyonu tercih ederek yerleşebilmeleri, dört (dahil)-altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı 

merkezlerinde ikinci yabancı uyruklu aile hekimi, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı 

merkezlerinde ise her üç birim için bir yabancı uyruklu aile hekiminin istihdamı (1-2-3 aile hekimliği 

birimlerine bir yabancı uyruklu hekim, 4- S-6-7-8 aile hekimliği birimlerine iki yabancı uyruklu 

hekim, 9-10-11 aile hekimliği birimlerine üç yabancı uyruklu hekimi)” şeklinde yerleştirme işlemleri 

yapılacaktır. 

    Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve 

yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip, kendileri 

yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun tespitini takiben iptal edilecektir. 

 



“Kamu Görevlisi Olmayan Tabin ve Uzman Tabipler’in; 

Başvuru evraklarını mesai saatleri içerisinde (08:00-12:30/13:30-17:00) Konya İl Sağlık 

Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi’ ne şahsen elden teslim etmeleri 

gerekmektedir. (Başvuru evraklarının Konya İl Sağlık Müdürlüğü “Gelen Evrak Birimine” 

bırakılmaması büyük önem arz etmektedir.) Posta ve İnternet yolu ile yapılan veya eksik evrakla 

yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

NOT: Yukarıda belirtilen durumlar dolayısıyla “başvurusunun geçersiz sayılarak tercih ve 

yerleştirme işlemine alınmaması” gereken hekimlerin başvuruları sehven kabul edilip, 

kendileri yerleştirme işlemine alınmış olsalar dahi yerleştirmeleri durumun tespitini takiben 

iptal edilecektir. Sorumluluk Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ ne ait değildir. 

NOT: İlimizdeki 2020/1 Kamu görevlisi olmayan aile hekimliği yerleştirmesine katılmak isteyen 

hekimlerin başvuru esnasında tüm evraklarının eksiksiz olarak yerleştirmeye katılacak kişi 

tarafından elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

  

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi 

Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı  

Horozluhan Mah. A.Basri Sok No:4 – Selçuklu/KONYA (Yeni İl Sağlık Müdürlüğü Binası - Eski 

Halk Sağlığı Müdürlüğü Binası) 
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