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

: 99858683-045.03
: Doğum sonrası öncelik hakkı
kullanımı

KAYSERİ VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgi : 26/07/2018 tarihli ve 93079172-622.02-36408 sayılı yazınız.
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 15. Madde 1/(a) bendi çerçevesinde başvuran
aile hekimlerinin öncelik hakkından yararlanabilmeleri için; aile hekimi olarak görev
yaparken doğum yapan hekimin, doğum sonrası ücretli izin bitimi tarihinden itibaren iki
yıllık süre içinde ücretsiz izne ayrılma şartının aranıp aranmayacağı hususunda
Müdürlüğümüzce tereddüte düşüldüğünden, konu hakkında Bakanlığımız yazılı görüşüne
ihtiyaç duyulduğu bildirilen ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere aile hekimliği yerleştirme işlemlerini düzenleyen Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin "Madde 15/1/a) (Değişik:RG-11/3/2015-29292) Fiilen en az altı
ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek
bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine
askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu
görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir." hükmü
gereği aile hekimliği yapmakta iken doğum nedeniyle sözleşmesini usulüne uygun sona
erdirenlere öncelik hakkı verilmektedir. İlgili hükümden (bu grupta bulunan aile hekimlerine
askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir) de
anlaşılacağı üzere, söz konusu öncelik hakkı için kamu görevine dönme zorunluluğu
bulunmaktadır. Dolayısıyla doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılacak olduğundan dolayı aile
hekimliği sözleşmesini usulüne uygun fesih eden ve ücretsiz iznini bitirerek kamu görevine
dönen aile hekimlerinin ilgili hüküm kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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