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Sayı
Konu

: 91971397/104.01
: Gruplandırma İşlemleri Hk.

............. KAYMAKAMLIĞI'NA
A-B-C-D Grubu olup, ek hizmetli ve ek yardımcı sağlık personeli çalıştıran Aile Sağlığı
Merkezleri'nin personel çalıştırma işlemleri ,
1)Ek Yardımcı Sağlık Personeli için ;
a) Bakanlığın istihdam ettiği aile sağlığı elemanı dışında başka bir personel çalıştırılıyor
olmalıdır.
b) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine, aile
hekimi/hekimlerince sigorta primlerinin yatırıldığına ve maaşının ödendiğine dair belgeleri ile
mesleğinin icrasına yönelik tescilli diploma örneği işe giriş tarihinden itibaren özlük dosyasında
saklanmalıdır. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya
eklenmelidir. İşe yeni başlayan personel için ilk ay sadece SGK İşe Giriş Belgesi ve mesleğinin
icrasına yönelik tescilli diploma örneği istenmelidir.
c) Çalışan personelin çalışma saatleri aile sağlığı merkezinin çalışma saatleri ile aynı olmalıdır.
ç) Bu personel temizlik hizmeti görmek üzere çalıştırılamaz.
d) Çalıştırılan personelin güncel çalışma ve gün saatleri yazılı olarak müdürlüğe bildirilmiş
olmalıdır.
e) Çalıştırılan personelin kullanacağı izinler ve çalışma planındaki değişiklikler de yazılı (ani
gelişen durumlarda aynı gün içerisinde sözlü, en geç ertesi iş günü yazılı) olarak müdürlüğe
önceden bildirilmiş olmalıdır.
Not 1 : Tıbbi sekreter olarak görevlendirilecek bireyler Sağlık Meslek Liselerinin Tıbbi
Sekreterlik bölümü mezunları ile üniversitelerin Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.
Not 2 : Personel çalıştırılması ile ilgili herhangi bir süre kesintisi olması (yeni personel, izin
vb.) durumunda gruplandırma kriterlerinin devamı bakımından aile hekimine 1 yılda toplamda
14 (ondört) güne kadar süre tanınabilir. Bu sürenin uzaması halinde hizmetin devamlılığı
için başka bir personel çalıştırılmalıdır. Söz konusu personel aynı aile sağlığı
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merkezindeki tek aile hekimliği birimiyle veya birden fazla aile hekimliği birimiyle
sözleşme imzalamış olsa dahi bu süre 1 yılda toplamda 14 (ondört) günü geçemez.
Not 3 : Personel değişikliği durumunda grup kriterlerinin devamlılığı için, yukarıdaki şartlara
haiz personelin çalıştırıldığına ilişkin Müdürlüğe yazılı bildirim yapılmalı, Müdürlükçe kontrol
edilip uygun bulunması halinde kriter sağlanmış kabul edilmelidir.
2) Hizmetli Personel için ;
a) Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon talimatları bulunmalı ve uygulanmalıdır.
b) Temizlik personeli bu konuda eğitilmelidir ve bu eğitimler kayıt altına alınmalıdır.
c) Çalıştırılan personelin ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna kaydedildiğine, aile
hekimi/hekimlerince sigorta primlerinin yatırıldığına ve maaşının ödendiğine dair belgeler
özlük dosyasında saklanmalıdır. İşe yeni başlayan personel için ilk ay sadece SGK İşe Giriş
Belgesi istenmelidir. Hizmet satın alma yöntemi ile çalıştırılıyor ise ayrıca fatura da dosyaya
eklenmelidir.
ç) Çalıştırılan personelin güncel çalışma ve gün saatleri yazılı olarak müdürlüğe bildirilmiş
olmalıdır.
d) Çalıştırılan personelin kullanacağı izinler ve çalışma planındaki değişiklikler de yazılı (ani
gelişen durumlarda aynı gün içerisinde sözlü, en geç ertesi iş günü yazılı) olarak müdürlüğe
önceden bildirilmiş olmalıdır.
Not : Personel çalıştırılması ile ilgili herhangi bir süre kesintisi olması (yeni personel, izin vb.)
durumunda gruplandırma kriterlerinin devamı bakımından aile hekimine 1 yılda toplamda 14
(ondört) güne kadar süre tanınabilir. Bu sürenin uzaması halinde hizmetin devamlılığı
için başka bir personel çalıştırılmalıdır. Söz konusu personel aynı aile sağlığı
merkezindeki tek aile hekimliği birimiyle veya birden fazla aile hekimliği birimiyle
sözleşme imzalamış olsa dahi bu süre 1 yılda toplamda 14 (ondört) günü geçemez.
yukarıdaki kriterler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.Sınıflandırmada olan tüm
Aile Sağlığı Merkezlerine imza karşılığında tebliğ-tebellüğ edilerek tebellüğ belgelerinin
tarafınızca arşivlenmesi hususunda ;
Gereğini rica ederim.
Dr.Ümit Mutlu TİRYAKİ
Vali a.
İl Sağlık Müdürü
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