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Ilgi: 05/ I l/2012 tarihli ve B.10.1.HSK.0.06.00.00/000/929 sayrlr yazr.

ilgi yan ile; 5258 sayrlt Aile Hekimlili Kanununun 3 iincii maddesinin birinci frkrasr ve Aile
Hekimlili Y<inetmelili ile BakanhlrmIza verilen yetkiye istinaden Bakanhlrmrz ve bagh kuruluglarr
tegkilatlnda gdrev yapan personelin aile hekimli$i uygulamasrna gegebihnesi iqin muvafakate ili5kin usul ve
esaslar belirlenmis idi.

Bakanllk ve balh ktrruluglartmtzrn personel ihtiyacr ile salhk hizmeti sunumuna iliqkin dncelikler
yeniden delerlendirilmek suretiyle ilgi yazrdaki usul ve esaslarda degigiklik yapma ihtiyacr ortaya grkmrttrr.

Bu gergevede, ilgi yazrnrn 3 iincii, 5 inci ve 6 ncr maddeleri afaErdaki qekilde deliqtirilmig ve 8 inci
maddesi ytiriirliikten kaldrrrlmrgtrr.

a) "3) Bakanltltmrz ve balh kuruluqlarr kadrolarrnda galrgan aile hekimlili uzmanr hekimlerin aile
hekimlifine gegiglerine muvafakat verilmiq olup bu hekimlerin aile hekimli[ine bagvurularrnda ayrrca
muvafakat verilmesi aranmayacakttr. Trp fakiiltesinden mezuniyeti iizerinden en az 25 yrl gegmiq diler
uzman hekimlere muvafakat verilip verihneyeceline kadrosunun bulundulu kurumun teklifi iizerine ilgisine
gOre Tiirkiye Halk Salltlr Kurumu Baqkanl[r, Tiirkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Bagkanh[r veya Salhk
Hizmetleri Genel Miidiirlilgiince karar verilecektir. Burlarrn drgrndaki uzman hekirnlere ise muvafakat
verilmemiStir."

b)'5) 3359 saytlt Kanun kapsamtnda Devlet hizmeti yiikiimliisii olarak gdrev yapan hekimler (aile
hekimlili uzmanlan d6hil), sadece kadrolartnrn bulundu[u ilge srnrrlan igerisinde veya aynr il igerisinde
olmak kaydryla sosyo-ekonomik geliqmiglik srralamasrna gdre kadronun bulundulu ilgeden daha diigiik
geligmiqlik seviyesinde bulunan ilge srnrrlan igerisinde aile hekimlili pozisyonlarrna baqvurarak
yerleqebilecektir."

c) "6) Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekirrler ile aile saghgr elemanr olarak aile hekimlili
uygulamasrna gegmek isteyen personel igin ilin hizrnet ihtiyacl gdz dniinde bulundurularak muvafakat verilip
verihneyece!ine, personelin kadrosunun bulundulu Kuruma gdre il sa[lrk miidiirliilti, halk salhlr miidiirliilii
veya kamu hastaneleri birli!i genel sekreterli!ince karar verilecektir."

Bu yazrmrzrn yaylnr tarihinden <ince ilgi yazrya gdre muvafakat verilmiq olanlan verilmig
sayrlanlarrn aile hekimli!ine baglayrglan yaprlacakttr.

Bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim.

DACITIM:
81 il Valiligi -il Saghk Miidiirliikleri,

-Halk Sagh!r Miidiirliikleri,
-Kamu Hastaneleri Birlikleri
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