
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 

 

EŞ DURUMU NEDENİYLE İLLER ARASI YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN 657- 4/B 

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNDEN İSTENEN BELGELER (EK – 1) 

1- Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışanlardan, eşinin ilgili mevzuatı 

gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde 

teşkilatının bulunmadığını gösterir Kurumun atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi 

itibariyle son bir ay içinde alınmış belgenin aslı veya onaylı örneği. 

2- 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 ve görev yerini gösterir, kurumunun atamaya yetkili biriminden başvuru 

tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış belgenin aslı. Ataması yapıldığı halde henüz yeni 

yerinde göreve başlamamış olanlardan, atama kararının onaylı örneği ile birlikte kurumunun 

atamaya yetkili biriminden başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış ayrılış/başlayış 

işlemlerinin yapılacağına dair belgenin aslı. (*) Emniyet hizmetleri sınıfında görev yapanların 

belgelerindeki “Ayrı Durumu” bölümünde “Aktif/Faal” ibaresi bulunması gerekmektedir.   

3- 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 başvuru tarihi itibariyle son bir ay içinde alınmış 

belge. 

  

AÇIKLAMALAR VE UYARILAR 

1. PBS başvurunuzu kesinleştirdiğinizden emin olunuz. PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular 

değerlendirmeye alınamamaktadır.   

2. Başvurunuzu kesinleştirdikten sonra açılacak olan “Belge Ekle” formu üzerinden istenen 

belge/belgeleri sisteme yüklemeyi 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 bu 

kapsamda başvuru yapan personelden belge talep edilmemektedir.   

 


