.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
.
Sayı
Konu

: 99858683-045.03
: Aile hekimliği yerleştirme işlemi
esasları

KIRIKKALE VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgi

: 16/07/2019 tarihli ve 11197017-041.02-302 sayılı yazınız.

Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında yapılan aile hekimliği yerleştirme işlemleriyle
ilgili olarak; A, B1, B2, C ve D bentlerine göre gruplar oluşturulup tercihler alınırken tercih
sırası kendine gelen hekim pas ve erteleme talebi durumunda, yerleştirme işlemlerinin
sıralaması hususunda tereddüt hâsıl olduğundan Bakanlığımızın görüşüne ihtiyaç duyulduğu
bildirilen ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere; aile hekimliği uygulaması kapsamında yapılan yerleştirme işlemlerinin
esasları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin "Sözleşmeli aile hekimleri" başlıklı 15
inci maddesinde belirlenmiştir.
Mezkûr yönetmeliğin 15 inci maddesi 1 inci fıkrası hükümleri çerçevesinde yerleştirme
işlemine başvuran hekimlerin unvan ve çeşitli önceliklerine göre (a), (b), (c), (ç), (d) bendi
olmak üzere sıralamaya tabi tutulmakta, (a) ve (b) bentleri hariç diğer bentlerde yerleştirmeye
dâhil olan hekimler bent dâhilinde hizmet puanlarına göre; (a) bendinde yerleştirmeye dâhil
olan hekimler göreve başlama tarihine göre; (b) bendinde yerleştirmeye dâhil olan hekimler
ise hâlihazırda sözleşmeli aile hekimi olma durumuna göre, sözleşmeli aile hekimi olan grup
ilk olmak üzere, sözleşme durumu grupları içinde de hizmet puanına göre sıralanmaktadır.
Hizmet puanlarının aynı olması halinde göreve başlama tarihlerinin, bu tarihin de aynı olması
halinde ise (bu personeli kendi aralarında kuraya tabi tutmak suretiyle) öncelik sıralamasının
tespit edilmesi gerekmektedir.
Mezkûr yönetmeliğin 15 inci maddesi 1 inci fıkrası hükümleri incelendiğinde, yerleştirme
işlemine belirlenen sıralamaya göre dâhil olan hekimin mevcut bendinde tercihte
bulunmaması halinde özelliğine göre diğer bentlerde de sıralamaya dâhil olabileceğine ilişkin
düzenleme yapıldığı görülmektedir. Buna göre;
- (a) bendinde öncelik hakkı bulunan hekim bu bentte tercihte bulunmaması halinde, aile
hekimliği uzmanı değil ise ilgili hüküm gereği (c) bendinde, aynı zamanda aile hekimliği
uzmanı ise (b) bendinde aile hekimliği yapmayan aile hekimliği uzmanı olarak, burada da
tercihte bulunmaması/yerleşememesi halinde ise (a) bendinden kaynaklanan öncelik hakkının
devamı olarak (c) bendinde,
- (b1) bendinde hâlihazırda sözleşmeli aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanı hekim
(b) bendindeki öncelik hakkını kullanmaz veya tercih edebileceği pozisyonlar arasında aile
hekimliği uzmanı kontenjanı bulunmaması nedeni ile tercih yapamaz ise hizmet puanına göre
(c) bendinde,
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- (b2) bendinde hâlihazırda sözleşmeli aile hekimi olmayan aile hekimi uzmanı hekim bu
bentteki öncelik hakkını kullanmaz veya bu bentte tercihi sırasında tercih edebileceği
pozisyonlar arasında aile hekimliği uzmanı kontenjanı bulunmaması nedeni ile tercih
yapamaz ise hizmet puanına göre (d) bendinde sıralanarak tercihte bulunabilmektedir.
- Yerleştirme işlemi sırasında (b1) ve (c) bentlerinde yerleştirmeye dâhil olan aile
hekimlerinin (mevcut pozisyonlarında fiilen 1 yıl görev yapmış olan sözleşmeli aile hekimleri
hekimleri) tercihte bulunması halinde, hâlihazırda sözleşmeli olarak görev yaptıkları
pozisyonların boşaldığı andan itibaren yerleştirme işlemine dâhil edilerek, yerleştirme
işleminin tek oturumda tamamlanması gerekmekte olup, bu pozisyonlar için hekimlerin
tercih sıralamasının (a), (b), (c), (ç), (d) olarak baştan tekrarlanması söz konusu değildir.
- (c) bendinde tercih hakkını kullanmayan hekimler (d) bendinde yerleştirmeye devam
etmek istemeleri halinde bu bent kapsamındaki diğer hekimlerle birlikte hizmet puanına göre
sıralanırlar.
Bununla birlikte yerleştirme işlemi aktif bir süreç olduğundan, hekimlerce anlık olarak
pozisyon ve tercih durumu takip edilebildiğinden ve yerleştirme sıralamasının temel olarak
bentlere göre yapılması öngörüldüğünden, yeni pozisyon boşalması, aynı aile sağlığı
merkezine yerleşme isteği vb. süreçler nedeni ile tercih sırası kendisine gelen hekim yalnızca
aynı bent içinde geçerli olmak üzere bu hakkını erteleyebilme hakkına da sahiptir. Hakkını
erteleyen hekim aynı bent içinde araya girerek tercihte bulunmak istediğini beyan ederek
tercihte bulunabilecektir. Ancak aynı bent içinde tercihte bulunmaması halinde mevzuat ile
öngörüldü ise ilgili bende hizmet puanına göre dâhil olacak ya da bu hekim için yerleştirme
süreci sona ermiş olacaktır. Bunun dışında üst bentlerden gelmiş olmaları nedeniyle hizmet
puanlarına bakılmaksızın önce tercih hakkı kullanmaları gibi bir durum söz konusu değildir.
Mezkûr yönetmeliğin 15 inci maddesi 4 üncü fıkrası hükümleri çerçevesinde yerleştirme
ilanı yapılır iken başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır
bulunması duyurulduğundan başvuranların yerleştirme toplantısında hazır bulunması
gerekmektedir. Bununla birlikte aile hekimliği yerleştirme işlemleri başvuran hekimlerin
belirlenen sıralamaya göre kendilerine tercihlerinin sorulması, tercih yapan personel ve tercih
edilen pozisyonların ilgili listelerden çıkarılması şeklinde yürütülen bir işlem olup tercih sırası
kendisine gelen hekimin yerleştirme işleminde ilgili tüm bentlerde tercihte bulunmayacağını
beyan etmesi halinde listeden çıkarılması, bunun dışında mevzuat ile öngörülen sıralamaya
göre ilgili bentlere dâhil edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede yerleştirme işlemine geç
katılan hekimler, aile hekimliği mevzuatı ile belirlenen sıralama hakları dikkate alınmak kaydı
ile tercih sırasının kendisine gelmemiş olması halinde, yerleştirme işlemine dâhil edilerek
ilgili sıralamada tercihte bulunabilecektir. Aynı bentteki tercih sırası kendisinden geçtikten
sonra yerleştirme toplantısına katılan ve yukarıda belirtildiği üzere durumuna göre alt
bentlerde tercih hakkı bulunan hekimlerin, alt bentlerdeki tercih hakkını kullanabileği
hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Muhammet ÇÖMÇE
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
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