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Bilindiği üzere 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 13’üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Bireye yönelik
koruyucu sağlık hizmetlerinden hangilerinin ne oranda performans değerlendirmesinde etkili
olacağına dair usul ve esaslar Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde belirlenen
hükümler çerçevesinde belirlenir.” hükmü yer almaktadır. 30/12/2010 tarihli ve 27801 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme
Yönetmeliği'nin 18’inci maddesinin birinci fıkrasında “Koruyucu hekimlik hizmetlerinden;
aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır.”hükmü
ile ikinci fıkrasında ise ”Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarla ne şekilde
yapılacağı ve kesintilerin usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur…”hükmü yer
almaktadır.
Bu kapsamda performans kesintilerine yönelik yapılacak olan itirazlar ile düzeltme ve
geri ödemelerde ilgi yazımız kapsamında işlem tesis edilmekte iken, 694 sayılı Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan
değişikliklerden sonra teşkilat yapısındaki yeni düzenlemelerle birlikte söz konusu yazımızın 2.
maddesinde belirtilen her ilde Valilik Oluru ile Aile Hekimliği Uygulamasında Çalışan
Personelin Performans İtirazlarını Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili
hizmette aksamaya sebebiyet vermemek için Halk Sağlığı Hizmetleri, Destek Hizmetleri ve
Personel Hizmetlerinde görevli personel arasından komisyon başkanı dahil en az 5 kişilik geçici
komisyon oluşturularak hizmetin devamının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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