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AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA

ÇALIŞTIRILAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 ‒ 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler 
ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) ve (ğ) bentlerinde yer alan 
"benzeri nedenlerle" ibareleri "diğer nedenlerle" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 ‒ Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının altıncı cümlesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.
"Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı 
ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir."

MADDE 3 ‒ Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin; birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş, ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"h) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin, 
anılan maddenin (E) bendinin (g) alt bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, işlendiğinin mahkeme 
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kararıyla sabit olması."
"i) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı sıfatı ve görevi ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz 

kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak."
"Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ), (h) ve (i) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle 
yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamaz."

"(5) Birinci fıkranın (g) ve (i) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin 
gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, 
vali, Bakanlık müfettişleri veya Bakan tarafından en fazla iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak 
suretiyle görevden uzaklaştırılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin 
anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer 
görevlerine iade edilir. Sözleşmenin askıda olduğu sürece, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme 
yapılır. Sözleşmeli aile hekimine ve görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre, sözleşmeli aile 
sağlığı elemanı ve görevlendirilen aile sağlığı elemanına ise 20 nci maddeye göre ödeme yapılır."

MADDE 4 ‒ Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "vali tarafından" 
ibaresi "vali yardımcısı tarafından", ikinci fıkrasında yer alan "valinin" ibaresi "vali yardımcısının", "il 
disiplin kuruluna" ibaresi "valiye", "yüksek disiplin kuruluna" ibaresi "müsteşara" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 ‒ Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı 
ile (c) bendinin üçüncü paragrafının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bendin sonuna 
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

"Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile 
hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda 
bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının 
(2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu 
sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle 
kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, kayıt 
tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler 
toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kişiye 
kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kişi 
sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile 
hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz."
"Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup 
esas alınarak ödeme yapılır."

"Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden 
kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini 
karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır."

MADDE 6 ‒ Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile 
sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı 
sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi 
sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere 
bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı 
nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı 
elemanlarına, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre 
yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. 
(1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; 
bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı 
aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz."

MADDE 7 ‒ Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altı ay 
süreyle" ibaresi "on ay süreyle" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 ‒ Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 
7 nci maddesi 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer.

MADDE 9 ‒ Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


