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İliniz bünyesinde hali hazırda 2 aile hekimliği uzmanı ile 3 pratisyen hekimin hizmet
verdiği Gölbaşı İlçesi 7 birimli Örencik TOKİ Aile Sağlığı Merkezinde münhal 0612041 ve
0612042 Nolu Aile Hekimliği Birimleri için 05.12.2017 tarihinde yapılan 2017/17. Aile
Hekimliği Ek Yerleştirme İşlemine müracaat eden aile hekimliği uzmanı Dr. Bilgen ESMER’ in
yazınız ekinde yer alan dilekçesinde; söz konusu ek yerleştirme işlemine dair usul ve esaslar ile
boş aile hekimliği pozisyonlarının özelliklerinin belirtildiği ilan metninde adı geçen iki aile
hekimliği biriminde aile hekimliği uzmanı kontenjanının olmadığı belirtilmiş olup bu kapsamda
ilgili mevzuat hükümleri gereği aile hekimliği uzmanı olan hekimlerin öncelik hakkının olduğu
ve söz konusu yerleştirme işleminde ilan edilen yukarıda adı geçen birimin birinin daha aile
hekimliği uzmanı kontenjanı olarak ilan edilmesi gerektiğine dair talepte bulunulduğundan
bahisle, 7 birimli bir aile sağlığı merkezinde kaç tane aile hekimliği uzmanı kontenjanının
bulunması gerektiği hususunda tereddüt hâsıl olduğundan Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç
duyulduğu bildirilmektedir.
Bilindiği üzere Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ nin 15 inci maddesinin 3 üncü
fıkrasında “Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin
yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için
her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci
fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil)
birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde
birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o
pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı
kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d)
bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.” hükmü yer almakta olup 1-2-3
birimli aile sağlığı merkezlerinde 1 aile hekimi uzmanı kontenjanı, 4-5-6-7-8 birimli aile sağlığı
merkezlerinde 2 aile hekimi uzmanı kontenjanı, 9-10-11 birimli aile sağlığı merkezlerinde ise 3
aile hekimi uzmanı kontenjanı sağlanması gerektiği, dolayısıyla söz konusu yerleştirme
işlemine başvuran hekimlerin uzman kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine durumuna
uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre de
tercihte bulunarak yerleşebileceği hususunda;
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