PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ
YARDIM DOKÜMANI
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA İLLER
ARASI AİLE HEKİMLİĞİ YERLEŞTİRME İŞLEMİ

SİSTEME GİRİŞ İŞLEMLERİ

Sisteme E-Devlet Kapısından giriş yapmak için “E-DEVLET KAPISI GİRİŞİ” butonuna
tıklandığında Sağlık Bakanlığı Ortak Giriş Noktasına yönlendirme yapılır. Ortak Giriş Noktasında “e-Devlet Girişi İçin Tıklayınız” butonuna tıklanarak E-Devlet portalından giriş yapmak için ilgili sayfaya ulaşılır.
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E-DEVLET PORTALINDAN GİRİŞ YAPMA
E-Devlet Şifresi, Mobil İmza, E-imza, T.C. Kimlik Kartı, İnternet Bankacılığı yöntemlerinden birisini seçerek sisteme giriş yapılır.

E-Devlet üzerinden giriş işlemi tamamlandığında aşağıdaki bilgilendirme sayfası görüntülenir. Bilgilendirme mesajı görüntülendikten sonra sistem otomatik olarak işlemler
sayfasına yönlendirme yapar. Beklemeden İşlemler sayfasına ulaşmak için ilgili butona tıklayabilirsiniz.
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KURA BAŞVURUSU
Başvurular sadece ilan metninde belirtilen tarih aralıklarında yapılabilir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, aktif olan tüm kuralar listelenmektedir. Kişinin kura başvurusu yok ise sadece “Başvuru
Formu” butonu görüntülenir ve butona tıklanarak o kuraya ait başvuru sayfasına ulaşılır. Kişinin listedeki bir kuraya ait başvurusu var ise “Formu Göster” butonu görüntülenir.
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BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvuru formu üzerindeki T.C. Kimlik No ve Ad Soyad alanları dışındaki tüm bilgiler doldurulur.
Cep Telefonu ve Size Ulaşılabilecek 2. Telefon Numarası : Telefon numarası başında 0 olmadan yazılır.
Adres İl Adı ve İlçe Adı: İlgili listelerden seçilir. Adres alanında tekrardan il ve ilçe bilgisi yazılması gerekmemektedir.
Adres : Adresinizi yazınız. İl ve ilçe bilgisini bu bölümde tekrar yazmanıza gerek yoktur.
Başvuru Unvanı : Başvuru yapmak istediğiniz unvanı seçiniz.
Başvuru Branşı: Başvuru yapmak istediğiniz branşı seçiniz.
Çalışma durumu: Çalışma durumunuzu seçiniz.
Bilgiler doldurulduktan sonra “Tercih Ekle” butonuna tıklayarak açılacak sayfadan tercihler yapılır.
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TERCİH EKLEME
Başvuru sayfasında “Tercih Ekle” butonuna tıklanarak açılan sayfada “EKLE” butonuna
tıklayarak tercihlerinizi listeye ekleyiniz. Arama kutusunu kullanarak arama yapabilirsiniz.
Eklemiş olduğunuz münhaller başvuru sayfasında listelenecektir.
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TERCİH EKLEME ve BAŞVURUYU KAYDETME
Tercihlerinizi listeye ekledikten sonra listeden silebilir, yeni bir münhal ekleyebilir ve ok butonlarını
kullanarak sıralamasını değiştirebilirsiniz. Tüm tercihlerinizi ekledikten ve diğer bilgilerinizin doğruluğunu
kontrol ettikten sonra “Bilgileri Kaydet” butonuna tıklayarak başvurunuzu kaydedebilirsiniz.
DİKKAT: “Bilgileri Kaydet” butonuna basıldığında bilgileriniz sisteme kayıt edilir fakat henüz başvurunuz
tamamlanmamıştır. Başvurunuzun tamamlanması için Başvurunuzu Kesinleştirmeniz gerekmektedir.
Başvurunuzu Kesinleştirdikten sonra bilgileriniz yada tercihlerinizde herhangi bir değişiklik yapamazsınız. Bu sebeple “Bilgileri Kaydet” butonuna tıklandıktan sonra bilgileriniz kaydedilir ve size “Başvuru Kesinleştirme İşlemi” için onay kutusu gösterilir. Kesinleştirme işlemini daha sonra yapmak için onay ekranında kapat butonunu kullanabilirsiniz. Bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğruluğundan eminseniz ve hemen kesinleştirme işlemi yaparak başvurunuzu tamamlamak istiyorsanız onay kutusunda “BAŞVURUMU
KESİNLEŞTİR” butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

7

BİLGİLERİ KAYDETME VE BAŞVURUYU KESİNLEŞTİRME ONAYI
Başvuru sayfasında “Bilgileri Kaydet” butonuna basıldığında bilgileriniz ve tercihleriniz sisteme kayıt edilir. Fakat bu hali ile başvurunuz geçersizdir. Başvurunuzun tamamlanması ve geçerli hale gelmesi için “Başvuru Kesinleştirme“ işlemi yapmanız gerekmektedir.
BAŞVURU KESİNLEŞTİRME İŞLEMİ
“Bilgileri Kaydet” butonuna basıldıktan sonra bilgileriniz kayıt edilir ve aşağıdaki
onay kutusu görüntülenir. İsteğinize bağlı olarak başvurunuzu hemen kesinleştirebilir
yada “KAPAT” butonuna tıklayarak onay kutusunu kapatabilirsiniz.

DİKKAT: Başvurunuzu Kesinleştirdikten sonra bilgileriniz yada tercihlerinizde herhangi
bir değişiklik yapamazsınız. Kesinleştirme işlemi geri alınamaz.
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KAYITLI BAŞVURU BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME
Başvuru formunda “Bilgileri Kaydet” butonuna basıldığında “Başvuru Kesinleştirme”
onay kutusuna kesinleştirme onayı verilmemiş ise kesinleştirme işlemi yapılmadan bilgileriniz sisteme kayıt edilir. “Ana Sayfaya Dön” butonuna tıklayarak aşağıdaki kura listesi sayfasına yönlendirilirsiniz. Sayfada kuraya ait henüz kesinleştirilmemiş (geçerli hale gelmemiş)
bir başvurunuz bulunduğuna dair uyarı görüntülenir. Başvuru işleminize devam etmek için
“Başvuru Formu” butonuna tıklayarak sisteme daha önce kaydetmiş olduğunuz başvuru
bilgilerinizi görüntüleyebilir ve işleminize devam edebilirsiniz.
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KESİNLEŞTİRİLMEMİŞ BAŞVURU BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEME
VE BAŞVURUYU KESİNLEŞTİRME
Henüz kesinleştirme işlemi yapılmamış başvurunuza ait bilgiler ve uyarı mesajı görüntülenmektedir. “Bilgileri Kaydet” butonuna basıldıktan sonra size “Başvuru Kesinleştirme
İşlemi” için onay kutusu gösterilir. Bilgilerinizin ve tercihlerinizin doğruluğundan eminseniz
onay kutusunda “BAŞVURUMU KESİNLEŞTİR” butonuna tıklayarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
DİKKAT: Başvurunuzu Kesinleştirdikten sonra bilgileriniz yada tercihlerinizde herhangi bir
değişiklik yapamazsınız. Kesinleştirme işlemi geri alınamaz.
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KESİNLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU BİLGİLERİ
Başvuru Kesinleştirme işleminin ardından aşağıdaki uyarı görüntülenerek ana sayfaya yönlendirilir.

Kesinleştirilmiş başvuruya ait bilgiler ana sayfada görüntülenmektedir. “Formu göster“ butonu ile
kesinleştirilmiş başvuruya ait başvuru formu görüntülenerek pdf formatında dosya olarak kaydedilebilir
ve yazdırılabilir. Ek belge yüklenmesi gerekiyorsa ( İlan metninde belirtilmiş ise) “Belge Ekle” butonu ile
gerekli belgeler sisteme yüklenebilir.
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KESİNLEŞTİRİLMİŞ BAŞVURU FORMUNU GÖRÜNTÜLEME
Kesinleştirilmiş başvuruya ait başvuru formu ana sayfadaki “Formu Göster“ butonuna tıklanarak görüntülenebilmektedir. Görüntülenen form sayfa üzerindeki kontroller
yardımı ile pdf dosya formatında kaydedilebilir yada yazdırılabilir.
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BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI ve UYARILAR


Başvurunuzun geçerli olması için Başvuru Kesinleştirme işleminin yapılmış olması
gerekmektedir. Kayıt işlemi yapılmış fakat kesinleştirilmemiş başvurular geçersizdir.



Aksi belirtilmediği sürece başvuru formunun çıktısı yada pdf dosyası başvuru sahibinde kalacak, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmeyecektir.



Kura başvurularının son başvuru tarih saatleri sistem tarafından otomatik olarak
kontrol edildiğinden ilan metninde belirtilen son başvuru tarih ve saatinden sonra
kaydetme yada kesinleştirme işlemi yapılamamaktadır. Sisteme kura son başvuru
saatinden hemen önce giriş yapmış olsanız dahi son başvuru saatinden sonra kaydetme yada kesinleştirme işlemi yapılamayacaktır.



Başvuru işlemlerinizi tamamladıktan sonra bilgi güvenliğiniz için Güvenli Çıkış butonuna tıklayarak çıkış yapmayı unutmayınız. Aksi taktirde oturumunuz belirli bir süre
açık kalacaktır.
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