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5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasında "Sağllk
Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip
ve aile sağlığı elemam olarak çalıştırılacak sağlık personelini, kendilerinin talebi ve
kurıJllılarımn veya Bakanllğın muvajcıkati üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile
diğer kamlnların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın,
sözleşmeli olarak çalıştırmaya veya bu nitelikteki Bakanlık personelini aile hekimliği
uygulamaları için görevlendirmeye ...yetkilidir. " hükmüne yer verilmiştir.
Sağlık hizmetlerinin etkili, verimli yürütülmesi ve hizmet sununmnda aksamaya mahal
verilmemesi amacıyla. sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görev yapmak isteyenlere
aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde işlem yapılacaktır.
i) Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları hariç diğer kamu kurum ve kuruluşlarından
sözleşmeli aile hekimilaile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca
muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.
2) Halen sözleşmeli aile hekimilaile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve aile hekimliği
uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu
müddetçe ve sözleşme yenilemelerinde de korunacaktır.
3) Bakanlığımız kadrolarında aile hekimliği uzmanı, tabip, ebe, hemşire, sağlık memuru
(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni olarak görev yapan personelin sözleşmeli aile hekimliği
pozisyonları na geçişlerine aşağıda belirtilen kısıtlamalar haricinde muvafakat verilmiştir.
a) Bakanlığımız eğitim araştımıa hastaneleri ile devlet hastanelerinde görev yapmakta
olup sözleşmeli aile hekimliği pozisyonları na geçmek isteyen tabip, ebe ve hemşirelere,
bulunduğu hastaneden ayrılması halinde Personel Dağılım Cetveline göre unvan veya
branşmda doluluk oranı %70'in altma, entegre hastaneleri ile diğer sağlık tesislerinde doluluk
oranı %50'nin altına düşenlere muvafakat verilmemiştir.
b) 4924 sayılı Kanun gereği sözleşme imzalamış olan tabip ve uzman tabiplere, aile
hekimliği sözleşmesi imzalamaları için muvafakat verilmemiştir. Ancak memur kadrosunda
görev yapmakta iken 4924 sayılı Kanun kapsammda sözleşme imzalayan tabip ve aile hekimliği
uzmanlarına, memur kadrosuna dönmeleri şartıyla muvafakat verilmiştir.
c) Tabip ve uzman tabipler hariç olmak üzere 4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev
yapan sözleşmeli personel, sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içerisinde bulunan
aile hekimliği birimlerinde aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayabilirler.
ç) 663 sayılı KIIK'nın 45/A maddesine tabi olarak görev yapan sözleşmeli personelin
aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamasma muvafakat verilmemiştir.
d) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan aile
hekimliği uzmanları ve tabipler, sadece kadrolarının bulunduğu ilçe smırları içerisinde veya
aynı il içerisinde olmak kaydıyla Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin Ek-3
ünde yer alan "Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Bölgesi" sütununa göre kadrolarınm bulunduğu
ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha alt seviyede bulunan ilçelerdeki aile hekimliği
pozisyonlarına başvurabilirler.
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e) Bakanlığımıza bağlı hastanelerde görev yapan tabip, ebe ve hemşirelerden herhangi
bir sertifikaya (diyaliz sertifikası, yoğun bakım sertifikası vb.) sahip olması nedeniyle özellikli
birimlerde görev yapanların sözleşmeli aile hekimliği pozisyonlarına geçmelerine muvafakat
verilmemiştir.
d) Muvafakat verilecek personel sayısından fazla müracaat olması halinde öncelikle en
yüksek hizmet puanına, hizmet puanının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana
muvafakat verilecektir.
4) Aile hekimliği uzmanı dışındaki uzman tabiplerin sözleşmeli aile hekimliği
pozisyonları na geçmelerine muvafakat verilmemiştir. Mazeretleri gereği sözleşmeli aile
hekimliğine geçmek isteyenlere, ii Sağlık Müdürlüğünün uygun görüşü ve gerekçeleri
doğrultusunda uzman tabip ihtiyaçları dikkate alınarak Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafindan değerlendirilecektir.
5) Sözleşmeli aile hekimliği uygulamalarında görevalmak için başvuruda bulunanlar
arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657
sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin beşinci fıkrasına göre adli
yönden incelemesi devam eden personelin dosyaları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
gönderilecek ve anılan Genel Müdürlükçe muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye
alınacaktır.
6) Mülga Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 05/11/2012 tarihli ve 929 sayılı "Aile
hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri" konulu genel yazısı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ
Bak na.
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