AYDIN İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA BOŞ AİLE
SAĞLIĞI ÇALIŞANI POZİSYONLARINA KAMU DIŞINDAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI
YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI
2021/1 Kamu Personeli Olmayan Sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı Alımı İçin İlan Metni
İlimizde Aile Sağlığı Çalışanı bulunmayan aşağıda bilgileri bulunan Aile Hekimliği
Birimine 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunu’nun 3. Maddesi, Mülga
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısına istinaden,
kamu görevlisi olmayan Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) ve Acil Tıp
Teknisyenleri, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak
istihdam edilecektir.
Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı
Kamu Personeli Olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı konulu yazılarında “Başvuru
dosyasında kişiye ait, belgelere ek olarak ilinizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile
hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak istendiğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe
bulunacaktır.” hükmüne yer verildiğinden aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak
isteyen kişi ile aile hekiminin anlaşmaları esas olup, birlikte çalışmak istediklerini açıkça beyan
eden imzalı dilekçeleri bulunacaktır.
Aile Sağlığı Çalışanı olarak çalışmak isteyenlerin aşağıda yazılı olan belgeleri ve ekteki
dilekçeler ile birlikte Müdürlüğümüze şahsen müracaatları gerekmektedir. Posta ve diğer yollarla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
KAMU GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI YERLEŞTİRİLECEK
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ POZİSYONU
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SÖZ KONUSU BAŞVURULAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
1- Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarının
Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Acil Tıp Teknisyenliği bölümlerinden mezun
olanlar başvurabilecektir.
2- Vekil Ebe-Hemşire-Sağlık Memuru olarak görev yapanlar başvuru yapabileceklerdir.
3- Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
4- Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı kanun, 4/A,
4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49’ uncu maddesine göre çalışanlar
vb.) başvuramayacaktır. Ancak 5258 sayılı kanun kapsamında Kamu Görevlisi olmayan Aile
Sağlığı Çalışanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun sona erdirenler
başvurabileceklerdir.
5- Kişiye ait, ilimizde görev yapmakta olan sözleşmeli aile hekimince imzalanmış, kişi ile çalışmak
istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçede bulunması gerekmektedir.

Başvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Zeybek Mah. İzmir Bulvarı No:118 adresindeki Evrak Kayıt
Biriminden giriş yapılarak, Personel Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Atama Birimine
yapılacaktır.
3. Şahıs ve Posta veya diğer yollarla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
Belge Doğrulama Kodu: a8cc2107-474a-4be5-a471-e0c6208d1747
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
2-Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı
sureti,(Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının getirilmesi halinde,
belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri
Başkan Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
3-Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi. ( E- Devlet Kapısından alınan adli sicil ve arşiv kaydı belgesi
kabul edilecektir.)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu,
5-Aile sağlığı çalışanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle altı ay
öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe (EK-1)
6-Dört adet vesikalık fotoğraf
7-Mutabakat Formu (EK-2)
8- Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev almak isteyen kişi ile aile hekimince imzalanmış birlikte
çalışmak istediğini beyan eden imzalı dilekçe
DİĞER HÜKÜMLER
1-Başvuru dosyasında eksik bulunmadığı tespit edilen ve yerleştirmeye hak kazanan kişi “Aile
Sağlığı Çalışanı Hizmet Sözleşmesi” imzalayacak ve sözleşme gereği 15/09/2021 tarihinde
görevine başlayacaktır.
2-Aile sağlığı Çalışanları, Müdürlüğümüzün planlamasına göre göreve başladıktan sonra en kısa
süre içinde 30 saatlik uyum eğitimine tabi tutulacaktır.
3- Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde başvuru
yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.

İLAN VE MÜRACAAT TARİHİ
Başvurular, 02/09/2021 tarihinde başlayacak 08/09/2021 tarihi mesai bitimi sona erecektir.

Dr. Osman AÇIKGÖZ
İl Sağlık Müdürü
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