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Aile hekimliği yerleştirme işlemi sırasında tercih hakkı gelen hekimlerden ''pas''
(erteleme) hakkını kullanan hekimlerin daha sonraki oturumlardaki tercih sıralaması ile ilgili
olarak Müdürlüğünüzce tereddüt hasıl olduğundan Bakanlığımızın görüşüne ihtiyaç duyulduğu
bildirilen ilgi yazınız incelenmiştir.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 15. maddesinde yerleştirme işlemlerinin ne
şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde açıklanmakla beraber;
Söz konusu Yönetmelik maddesinin birinci alt bendinde yerleştirme sıralaması
belirtilerek sıra kendisine geldiğinde tercih hakkını kendi grubu içinde kullanmayan hekimin
hangi gruba düşeceği bildirilmiştir. Buna göre 1/a grubunda yer alıp bu grupta hakkını
kullanmayan hekim aynı maddenin 1/c bendine, aile hekimliği uzmanı olup boş aile hekimliği
uzmanı pozisyonlarını tercih etmeyen aile hekimliği uzmanı aile hekimleri ve aile hekimliği
uzmanlarının durumlarına göre bendlere ( aile hekimliği uzmanı olan aile hekimi iseler 1/c'ye
aile hekimliği yapmayan aile hekimliği uzmanı iseler 1/d ye), 1/c bendinde yer alan ve burada
hakkını kullanmak istemeyenlerin ise 1/d bendine göre tercih yapacakları, yine aynı maddenin
4. alt bendinde "........Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev
yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile
birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır......." şeklinde yerleştirmenin tek
oturumda yapılması gerektiği, ilgili maddede (Madde 15/1/c) bir defalık tercih hakkı verilen
hekimlerin katıldıkları yerleştirme işleminde tercih sırası kendilerine gelmesine rağmen bu
haklarını kulanmamaları durumunda daha sonraki yerleştirme işlemlerinde bu hakkı
kullanmalarının mümkün olmadığı hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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