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02/0112014 tarihli ve 6514 sayrh Salhk Bakanhfr ve Balh Kuruluglanmn Tegkilat ve

Gdrevleri Hakkrnda Kanun Hiikmiinde Karamame ile Bazr Kanunlarda Deliqiklik Yaprlmasrna Dair
Kanunun 52 nci maddesi ile 5258 sayrh Aile Hekimlili Kanununun 3 tincti maddesinin beginci

fikrasrnrn ikinci crimlesi "Aile hekimlerine ve aile sa[l$t elemanlarma 657 sayfu Kanunun ek 33
nc maddesinde belirtilen yerlerde haftaltk galqma s resi ve mesai saatleri drymda ayda asgari

sekiz saat; ihtiyag hdlinde ise bu siirenin iizerinde ndbet gorevi verilir." qeklinde degigtirilmiq ve

aynr fikranrn sonuna "Bunlara entegre sa{l* hizmeti sunulan merkezlerde artrtmh iicretten
yararlananlar hariq olmak iizere, 657 sayfu Kanunun ek 33 iincii maddesi qergevesinde ndbet creti
ddenir " hijlr:r,ii eklenmigtir.

Tiim safhk personelinin ndbet hizmetine katkrsmr saglamak, salhk insan giiciiniin verimli ve

etkin gekilde kullanlabilmesini temin etmek, siirekli mesleki elitim ve acil saphk hizmeti
pratiklerinin devamhhlrnr saglamak amaglarryla acil servislerde sunulan salhk hizmetinde g6rev

almayan aile hekimleri ve aile salhlr elemanlanna, 657 sayrh Kanunun ek 33 iincii maddesinde

belirtilen yerlerde ayda asgari sekiz saat n6bet gdrevi verilebilmesine imkAn saElanmr$tlr.

5258 sayrh Kanunun 3 iincii maddesinin beginci fikrasr ile Aile Hekimlili Uygulama
Ydnetmelilinin 10 uncu maddesinin ddrdiincii frkrasr gerqevesinde ytiriitiilecek olan ndbet

hizmetlerinde agagrdaki hususlara uyulacaktr.
1) Ndbete iliqkin planlama her bir aile hekimine ve aile salhfr elemanrna ayda asgari sekiz

saat olacak qekilde yaprlacaktrr.

2) Ncibetler aile hekimine ve aile salhlr elemamna, hastanelerin acil servisleri ve bu

hastanelerin semt polikliniklerinde olmak iizere yatakh tedavi kurumlannda ve I l 2 acil saghk

hizmetlerinde tutturulacaktrr. Ancak yatakh tedavi kurumlarrndaki ndbetler, dncelikli olarak triyajr
olan hastanelerin acil servislerinin yegil alanlannda, triyajr olmayan hastanelerin ise acil
servislerinde tutturulacaktrr.

3) N<ibet planlamasrnda, ihtiyag ile birlikte aile hekiminin ve aile salhlr elemanrnrn gdrev

yerinin ndbet tutulacak yere olan mesafesi, ulagrm imkAnlan ve siiresi de dikkate ahnacaktrr.

4) Aile hekiminin ve aile salhlr elemanrmn nd'bet listesi, 04/0712013 tarihli ve 2013/3 sayrh

Bakanhlrmrz Genelgesi ile il safhk miidiiLrti, halk salhlr miidiirii ve genel sekreterin katrhmryla
tegekkiil ettirilen komisyon tarafrndan birinci basamak hizmetlerinde aksamaya mahal vermeyecek

qekilde, her ayrn en geg 20 sine kadar yedek liste ile birlikte diizenlenecektir.

5) Aylft sekiz saatin iizerinde nd'bet tutulmasmr gerektiren ihtiyag ve zaruret halleri; illerin
salhk personeli doluluk durumu, niifusu, colrafi koqullan, sosyo-ekonomik ve kiiltiirel dzellikleri,
nribet tutulacak salhk tesisinin il veya ilqe merkezine uzakhlr gibi kriterler 96z 6niinde

bulundurulmak suretiyle belirlenecektir. Buna gdre;

a) Aile hekimlerinin ayhk sekiz saat n6bet tutmalanna ve ndbet tutturulacak salhk tesisinde
g6rev yapan hekimlerin (brangrnda tek olan veya aktif brang ndbeti tutan uzman hekimler harig)

ayhk mesailerinin iizerine 30 saat daha (160+30) hizmet vermelerine ralmen hekim ihtiyacrmn
devam etmesi durumunda; n6bet tutulacak hastanede gdrev yapan hekimler (brangrnda tek olan veya

aktif branq ndbeti tutan uzmrm hekimler harig) ilc ailc hekimleri, il ve ilge salhk mtidiirliilii, 112 acil
salhk hizmetleri baghekimlili ve balh istasyonlan, halk salhgr miidiirliifii, toplum salhgr merkezi,

kamu hastaneleri genel sekreterlilinde gdrev yapan hekimlerin ddhil edilmesi suretiyle n6bet havuzu

olusturulacaktrr.
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b) Aile salhlr elemanlannrn ayhk sekiz saat ndbet tutmalanna ve n<jbet tutulacak salhk
tesisinde g6rev yapan ebe, hemgire, salhk memuru (toplum saghgr) ve acil trp teknisyenlerinin ayhk

mesailerinin iizerine 30 saat ilave (160+30) hizmet vermelerine ralmen ihtiyacrn devam etmesi

durumunda; aile saghgr elemanlan, il ve ilge salhk miidiirliifti, 1 12 acil salhk hizmetleri

baqhekimligi ve balh istasyonlan, halk saghgr miidiirliigii, toplum salhlr merkezi, kamu hastaneleri

genel sekreterlilinde sayrlan unvanlarda grirev yapanlann dAhil edilmesi suretiyle ndbet havuzu

olu$turulacaktrr.

c) Ncibet listesi hazrrlanrrken sa[hk personelinin eqit ve srrah gekilde yer almastna azami

dikkat gdsterilecektir.

d) Ayda asgari sekiz saatin iizerindeki n6betlerde istskli olan aile hekimleri ve aile salltgt

elemanlanna 6ncelik verilecektir.

6) Aile hekimi ve aile salhlr elemanrna ndbet planlamasr hafta igi sekiz saat ve gece 24.00'e

kadar, hafta sonu ise on altl saatten fazla olmamak iizere, mesai saatleri ve gahEma siiresi (haftalft

40 saat) drgrnda yaprlacakttr.

7) Ndbet tutan tiim personelin bu hizmet kapsamrndaki yemek, yer, malzeme vb. ihtiyaglart

n6bet tutulan salhk kuruluqu tarafindan kargrlanacak, ulaqtm konusunda gerekli kolayhk

96sterilecektir.
8) Ndbet listesi hazrrlanrrken, niibet listesinde icap ndbeti, adli tabiplik ve defin hizmetlerine

iligkin n6bet listeleri de dikkate ahnacaktr.

9) Ndbet iicretleri, ndbet tutulan salhk kurumu tarafindan <idenecektir'

10) N6bet muafiyetlerine iligkin olarak; Bakanhlrmrz Salhk Hizmetleri Genel Mndiirliiliiniin

1110512012 wihli ve 04516430 sayrlt yaztst dolrultusunda iglem tesis edilecektir.

ll) N6bete iligkin i9 ve iglemlerin takibi, degerlendirilmesi, koordinasyonu ve

sonuglandrllmay 0410712013 tarihli ve 2013/3 sayrh Bakanhlrmrz Genelgesi ile oluqturulan

komisyonca yaprlacaktrr.

Bilgilerini ve gerefini rica edenm.
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