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663 SAYILI KANUN I-IÜKVIİİNDE KARARNAMENİN 45/A MADDESINE TABI
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİN AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER
DEĞİŞTİRMESİNE ILIŞKIN USUL VE ESASLAR

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslann amacı Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 663 sayılı
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 45/A maddesine göre çalışan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği
mazeretine bağlı olarak yer değiştirrnesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Sağlık Bakanlığı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun
Hükmünde Karamamenin 45/A maddesine göre çalışan sözleşmeli sağlık personelini kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlannın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hülcmünde Karamamenin 45/A maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
MADDE 4- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki sözleşmeli sağlık personeli, aile birliği
mazeretine bağlı yer değişikliği hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz.
(2) Sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebinde
bulunabilmesi için bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması ve eşinin görev yaptığı ilde aynı
unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması şarttır.
(3) Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği için boş pozisyonlar, başvuru usul ve
esasları her yıl ocak ve temmuz aylarında Bakanlıkça tespit ve ilan edilir. ilan edilen boş
pozisyon sayısından daha fazla başvuru olması halinde, bu pozisyonlara kura ile yerleştirme
yapılır.
(4) Her iki eşin Bakanlık ve bağlı kuruluş personeli olması ve eşlerden birinin 5 veya 6
ncı hizmet bölgesinde, diğerinin 1, 2, 3 veya 4 üncü hizmet bölgesinde bulunması halinde aile
birliği mazereti 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde bulunan personele bağlı olarak sağlamr. Diğer
durumlarda; sözleşmeli personelin eşinin, stratejik personel olması halinde sözleşmeli
personelin görev yeri stratejik persönele bağlı olarak, stratejik personel olmaması halinde ise
aile birliği mazereti, personel ihtiyacının fazla olduğu ilde sağlanır.
(5) Eşleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak istihdam edilen sözleşmeli
personelin aile birliği mazeretinin sağlanması için;
a) 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükrnünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel
olması ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmaması veya eşinin görev
yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmaması,
b) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak Türk silahlı
kuvvetlerinde, mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri,
sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yapması veya hakim, savcı olması,
şarttır.
(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere eşleri, diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olanların aile birliği mazereti, kurumların ihtiyacı
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esas alınarak sağlanır. Kurumların ihtiyacı, ilgili kurumların dolu/boş kadro ve pozisyon
sayıları esas alınarak tespit edilir.
(7) Sözleşmeli sağlık personelinin yer değişikliği talebi, yukarıda belirtilen esaslara göre
değerlendirilir. Talebi uygun olanlar ile uygun olmayanlann listesi gerekçeleri ile birlikte, kura
tarihi, yeri, yerleştirme sonuçları ve diğer hususlar Bakanlıkça ilan edilir.
(8) Kura sonucu görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli personelin atamaları
Bakanlıkça İl Sağlık Müdürlüğü emrine yapılır. Sözleşmeli personelin görev yapacağı hizmet
birimleri, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen tarihler arasında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından
belirlenir. Görev yeri değiştirilen sözleşmeli personel ile yeniden sözleşme imzalamr.
Mazeretin sona ermesi
MADDE 5- (1) Aile birliği mazereti nedeniyle görev yeri değişenler, mazeretlerinin devam
ettiğine ilişkin bilgi ve belgeleri her yıl kasım ayının ilk haftasında çalıştığı birime bildirmekle
yükümlüdür. Müdürlükler, bildirimde bulunmayanlar ile mazeretinin devam ettiğini
belgelendiremeyenleri tespit ederek her yıl kasım ayının sonuna kadar Bakanlığa bildirir.
Bakanlık bu bildirimi esas alarak yeni sözleşme döneminin başında sözleşmeli personelin görev
yerini değiştirebilir.
(2) Aile birliği mazereti sona erenler; bulunduğu il 5 veya 6 ncı hizmet bölgesinde veya
C veya D hizmet grubunda ise talebi halinde yerinde bırakılır. Aksi halde, boş pozisyon
bulunması halinde eski görev yaptığı ile atanarak aynı unvan ve niteliğe sahip boş pozisyon
bulunan bir birimde yeniden sözleşme yapılarak çalıştınlır Eski görev yaptığı ilde boş pozisyon
bulunmaması halinde mevcut görev yerinde bırakılır.
Görev yeri değişikliği
MADDE 6- (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında görev yeri değişenlerden, Bakanlıkça
belirlenen süre içerisinde görevine başlamayanlann hizmet sözleşmeleri, kendi istekleriyle tek
taraflı olarak feshedilmiş sayılır.
(2) Görev yeri değişen sözleşmeli personel, sigortalılık işlemleri ve hizmet sözleşmesi
yapılması amacıyla yeni görev yerlerine milracaat etmek üzere ayın 14 üncü günü mesai
bitimine kadar beş iş günü izinli sayılır ve eski görev yerleriyle ilişikleri ayın 14 üncü günü
mesai bitimi itibariyle sona erer. Sözleşmeli personel, sözleşme imzalayarak ayın 15 inci günü
yeni yerinde göreve başlatılır.
Komisyon tesekkülü ve görevleri
MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslarda belirtilen iş ve işlemler ile Bakanlıkça verilen diğer
görevleri yürütmek üzere müdürlük bünyesinde Sözleşmeli Sağlık Personeli Komisyonu
kurulur. Komisyon, il müdürünün başkanlığında veya görevlendireceği bir başkanın
başkanlığında toplam beş kişiden oluşur.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esasları Sağlık Bakanı yürütür.
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