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SAĞLIK BAKANLIĞI 

 

EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN 

 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER 

(EK – 1) 

1- PBS başvuru formu. (Başvuru sahibi tarafından imzalanacak, ilgili birim amirine 

onaylatılacaktır. 

  2- Eşi 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında 

kadrolu personel olarak çalışanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı 

gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde 

teşkilatının bulunmadığını gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili 

biriminden alınmış belgenin aslı veya onaylı örneği. ( EK- 2 ) 

  3- Eşi ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak Türk silahlı 

kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma 

hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yapan veya hâkim ya da savcı 

olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir, kurumunun atamaya yetkili 

biriminden alınmış belgenin aslı veya atama kararının onaylı örneği. ( EK - 3 ) 

  4- İkinci ve üçüncü ve maddede belirtilenler hariç, eşi diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarında kadrolu personel olarak çalışanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu ve eşine 

ait; halen görev yaptığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı her iki  il’e ait dolu/boş 

kadro ve pozisyon sayısını gösterir kurumunun atamaya yetkili biriminden alınmış belgenin 

aslı. ( EK - 4 ) 

5- Eşi Sağlık Bakanlığı bünyesinde stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B 

maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun’a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre 

sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen 

pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını gösteren onaylı Eş Durumu Belgesi’nin 

aslı. Eşinin engelli personel olması halinde, engel durumunu gösterir sağlık kurulu 

raporunun onaylı örneği eklenecektir. (EK – 5) 

6- Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu 

kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belgenin aslı veya onaylı 

örneği ile eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği. (EK – 6) 

 

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR 

1-PBS başvurunuzu kesinleştirdiğinizden emin olunuz. Başvuru formunuzu imzaladıktan 

sonra birim amirinize onaylatınız. PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, imzasız veya birim amiri 

tarafından onaylanmamış başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.  

2-Başvuru formunuzu gönderirken eş durumu belgesini eklemeyi unutmayınız. Talebinizin 

değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgelerin eksiksiz ve usule uygun olarak 

düzenlenmiş olması gerekmektedir. 



3-Evlilik durumunuza ait bilgilerin doğruluğu, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği 

çerçevesinde Bakanlığımızca kontrol edilecektir. Kimlik Paylaşım Sistemindeki bilgiler esas 

alınacağından, aile cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt örneği gibi belgeleri göndermeyiniz. 


