NĠĞDE ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU GÖREVLĠSĠ OLMAYAN AĠLE SAĞLIĞI ÇALIġANI
2019/3 MÜRACAAT ĠLANI
Müdürlüğümüzce: 5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun 3.
Maddesine istinaden; ekte tabloda belirtilen pozisyonlara istihdam edilmek üzere Kamu
Görevlisi Olmayan Ebe, HemĢire, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Sağlık Memuru (Ġlk ve
Acil Yardım) bölümlerinden mezun olanlardan sözleĢmeli aile sağlığı çalıĢanı istihdam
edilecektir. Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumu BaĢkanlığının 03/12/2012 tarih ve 1238
sayılı yazıları gereği müracaat ve sözleĢmeler aĢağıdaki Ģartlarla yapılacaktır.
Söz konusu pozisyonlara baĢvuru ve yerleĢtirme için aranan Ģartlar:
1- Güvenlik soruĢturmasının olumlu sonuçlanması.
2- Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğretim veya yüksek öğretim
kurumlarının ebelik, hemĢirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru
(ilk ve acil yardım) bölümlerinden mezun olmak.
3- Vekil ebe veya hemĢire olarak çalıĢan kiĢiler de baĢvuru yapabilecektir.
4- BaĢvuru için ilimizde ikamet Ģartı aranmayacak, ülke genelinden baĢvuru alınacaktır.
5- BaĢvuru 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 çalıĢanlar vb.) baĢvuru yapamayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun
kapsamında kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalıĢanı olarak çalıĢmakta iken
sözleĢmesini usulüne uygun sona erdirenler baĢvurabileceklerdir.
BaĢvuru, bir dosya ile doğrudan aile sağlığı çalıĢanı olarak sözleĢme yapılacak kiĢi tarafından
Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Ġl Sağlık
Müdürlüğü Evrak Kayıt Biriminden giriĢ yapılarak, Atama Birimi’ne evrak teslim
tutanağı düzenlenerek yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan baĢvurular kabul
edilmeyecektir.
BaĢvurular; 05/11/2019 tarihinde baĢlayacak 08/11/2019 tarihi mesai bitimi saat 17.30’
de sona erecektir. BaĢlayıĢlar güvenlik soruĢturmasının sonuçlanmasına müteakip
sözleĢme imzalanarak yapılacaktır.
BaĢvuruda istenecek belgeler:
-T.C. Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
-Mezuniyetini gösterir ve tescil edilmiĢ, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter
onaylı sureti, (Tescil edilmiĢ bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının
getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra
Müdürlüğümüzce tasdik edilmek suretiyle kabul edilecektir.)
-Adli sicil arĢiv kaydı (olmadığına dair https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de
verilebilir,)
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına iliĢkin sağlık
raporu,
-Aile Sağlığı ÇalıĢanı olarak sözleĢme imzalamak istediğine ve baĢvuru tarihi itibariyle altı ay
öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalıĢmadığına dair imzalı dilekçe, (1 nolu dilekçe
örneği) ve onaylı sgk dökümü.
-Ġki adet vesikalık fotoğraf,
-Mal Bildirim Beyannamesi “internet sitemizde yayınlanmıĢtır.” (ilgili alanların eksiksiz ve
arkalı önlü doldurulmuĢ, tarihli ve imzalanmıĢ) aslı,
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-Erkek adaylar için askerlikle iliĢiği bulunmadığına veya askerlik çağına gelmediğine veya
askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelenmiĢ veya yedek
sınıfa geçirilmiĢ olduğuna dair belge,( https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan belge de
verilebilir)
-KiĢiye ait bu belgelere ek olarak, Ġlimizde görev yapmakta olan sözleĢmeli Aile Hekimince
imzalanmıĢ, kiĢi ile çalıĢmak istediğini açıkça beyan eden imzalı, kaĢeli dilekçe de
bulunacaktır. (2 nolu dilekçe örneği)
BaĢvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten ve güvenlik soruĢturması
olumlu sonuçlandıktan sonra yerleĢtirilmesi yapılan kiĢi ile Yenice Mah. Süleyman Feti Cad.
Arapdede Sok. 51200 Niğde adresindeki Niğde Ġl Sağlık Müdürlüğü Atama Biriminde aile
sağlığı çalıĢanı sözleĢmesi imzalayacaktır.
Ġlimize tahsis edilmiĢ olan kamu görevlisi olmayan Aile Sağlığı ÇalıĢanı
pozisyonlarına Aile Sağlığı ÇalıĢanı tahsisi aĢağıdaki öncelik sıralamasına göre yapılacaktır.
a- Ġldeki boĢ pozisyon, sosya-ekonomik geliĢmiĢlik sıralamasına göre en düĢük
geliĢmiĢlik grubunda yer alan ilçelerden baĢlamak suretiyle kullanılacaktır.
GELĠġMĠġLĠK ENDEKSĠNE GÖRE ÖNCELĠK SIRALAMASI
SIRA
1
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3
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SOSYA EKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI

Niğde Çiftlik Köy ve Kasabaları,
Niğde Altunhisar Köy ve Kasabaları,
Niğde Çamardı Köy ve Kasabaları,
Niğde Çiftlik Merkez,
Niğde Altunhisar Merkez,
Niğde Çamardı Merkez,
Niğde UlukıĢla Köy ve Kasabaları,
Niğde UlukıĢla Merkez,
Niğde Bor Köy ve Kasabaları,
Niğde Merkez Ġlçeye Bağlı Köy ve Kasabalar,
Niğde Bor Merkezde bulunan Aile Sağlığı Merkezleridir.

b- BoĢ pozisyon sayısından fazla baĢvuru dosyası bulunması halinde,
I.
Ebe, hemĢire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve sağlık memuru (ilk ve acil yardım)
kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı
en az olan ilçedeki aile hekimi ile anlaĢarak baĢvuru yapan ile sözleĢme imzalanacaktır.
II. Aynı ilçede boĢ kadro sayısından fazla baĢvuru dosyası mevcut ise öncelik yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir.
III. Bu kapsamda da birden fazla baĢvuru bulunduğu takdirde öncelik baĢvuru evrak giriĢ
numarasına göre belirlenecektir.
c- Aynı ilçede birden fazla boĢ pozisyon olması halinde,
I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık personeline
verilecektir.
II. Bu kapsamda eĢitlik olması halinde öncelik baĢvuru evrak giriĢ numarasına göre
belirlenecektir.
BaĢvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti halinde
baĢvuru yapılmamıĢ sayılacak, sözleĢme yapılmıĢ olsa bile sözleĢmesi feshedilecektir.
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Ġlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu duyuru
metninde yapılacak herhangi bir değiĢiklik veya ilave Müdürlüğümüzün web sayfasında
ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle yerleĢtirme iĢlemine katılmak isteyen sağlık personellerinin
Niğde Ġl Sağlık Müdürlüğünün resmi web adresini düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle
duyurulur.
ÖNEMLĠ HATIRLATMA;
Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliğin
“Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması” baĢlıklı bölümün 9’uncu
maddesine göre, sözleĢmesi yapılanlardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan,
yanlıĢ, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sözleĢmeleri iptal edilecek ve
görevlerine son verilecektir. Ayrıca haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri
gereğince yasal iĢlem yapılacağı, mali bir bedel (maaĢ gibi) ödenmiĢse, ödenen bedelin yasal
faiziyle birlikte geri alınacağının bilinmesi gerekmektedir.
1 (BĠR) KĠġĠLĠK KAMU GÖREVLĠSĠ OLMAYAN AĠLE SAĞLIĞI ÇALIġANI (ASÇ)
ALIMI ĠÇĠN BELĠRLENEN AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMLERĠ LĠSTESĠ
Not: Münhal 1(bir) kamu personeli olmayan ASÇ kadrosu için aĢağıda belirlenen aile
hekimliği birimleri ile anlaĢarak gelen sağlık personelinin baĢvuruları alınacak olup
EK:1 deki açıklamalar ve ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak belirlenen 4 (dört)
aile hekimliği birimi arasından 1(bir) aile hekimliği birimi ile sözleĢme imzalayarak
baĢlayıĢ sağlanacaktır.
ÖNCELĠK
SIRALAMASI

AH KOD

TSM KOD

BOR ġEHĠT ÖMER
HALĠSDEMĠR ASM BOR 15
NOLU ÇUKURKUYU AHB

BĠRĠMDE ÇALIġAN
AĠLE HEKĠMĠ
Dr. Betül ERSAN
Tel:03883214033

51.03.15

51.TSM.03

51.01.42

51.TSM.01

MERKEZ EDĠKLĠ ASM
MERKEZ 42 NOLU EDĠKLĠ
AHB

51.TSM.01

MERKEZ GÖLCÜK ASM
MERKEZ 44 NOLU GÖLCÜK
AHB

Dr. Mustafa TEKĠN
Tel: 03882645703

MERKEZ KONAKLI ASM
MERKEZ 51 NOLU
KONAKLI AHB

Dr. Fatma DÜZEL
Tel: 03882483355

1-

2*-

ASM-AHB

2*-

51.01.44

2*-

51.01.51

51.TSM.01

Dr. Cansu HIRA
Tel: 03882624059

* : Aynı ilçede birden fazla boĢ pozisyon olması halinde,
I. Öncelik yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olan sağlık
personeline verilecektir.
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II. Bu kapsamda eĢitlik olması halinde öncelik baĢvuru evrak giriĢ numarasına göre
belirlenecektir.

Yukarıdaki ilan metni hükümlerine göre ve belirlenen aile hekimliği biriminin kamu
personeli olmayan aile sağlığı çalıĢanı alımı için ilan edilmesini;
Olurlarınıza arz ederim.
Murat TURAN
BaĢkan

OLUR
…/…/2019
Dr. Dursun KOÇ
Ġl Sağlık Müdürü

…/…/2019 Tıbbi Sekreter
: Murat AYDOĞAN
…/…/2019 Uzman
: Hakan HALĠSDEMĠR
…/…/2019 BaĢkan Yardımcısı : Aytekin ARSLAN
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