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VALILiGiNE
(Halk Salh!r Miidiirliigi)

Aile hekimlili uygulamasrnda Birinci Aqama Uyum Elitimini tamamlamrg hekimlerin
aile hekimlili uygulamasrna devam edebilmeleri igin 5258 sayrh Aile Hekimligi Kanunu ve
Aile Hekimlili Uygulama Yrinetmelifiinin l7 nci maddesi gereli Ikinci Agama Elitimlerini
almalan zorunludur.
Bu amagla, ikinci Aqama Elitimleri yerine gegecek olan stirekli mesleki geligim
elitimi gergevesinde aile hekimlerinin elitim programlarr Yrldrrrm Beyazrt Universitesi
tarafindan uzaktan efitim qeklinde verilecektir. Bu kapsamda aile hekimli[i scizlegmesi
imzalamrg, aile hekimlili birinci agama uyum elitimini tamamlamrg tabiplerin dahil olacalr
uzaktan eEitim programr 0l/12/2012 tarihinde baglayacaktrr. Egitim programr, derslerin
baglamastndan itibaren 12 ay siirecektir. E[itim tamamlanmasr sonrasrnda bitirme stnavr
yaptlacakttr. Bu elitirn programr ikinci agama elitimleri ve hizmet igi elitimleri biinyesinde
banndrrmakta olup aile hekimleri (aile hekimi uzmanlan harig) igin zorunludur. Ancak aile
hekimlili uygulamastna iligkin hizmet igi e[itimleri kapsayan derslerin takibi aile hekimlili
uzmanlan igin srnavsrz olarak zorunlu tutulacafrndan, bu hekimlerimiz de sisteme kayrt
yaptrracaklardrr. Aile hekimli[i uzmanlan, mecburi tutulacak derslerin drgrndaki dersleri ise
devam ve srnav zorunlululu olmadan takip edebileceklerdir.
Elitimlere a$agrdaki agamalar takip edilerek kayrt iglemleri gergeklegtirilecektir:
l-) Katthmcrlarrn uzaktan elitim programrna kabul edilebilmeleri igin Birinci Aqama
Uyum E!itimlerinin tamamlanmrg olmasr gerekmektedir (aile hekimlili uzmanlarr harig).
2) Aile hekimlerinin saglik.gov.tr uzantrh e-posta adreslerine gcinderilecek linki
trklayarak kayrtlanm ve ilgili formlarr tamamlamalan gerekmektedir. Her bir aday sadece
kendi e-posta adresine gelen linki trklayarak kayrt yaptrrabilecektir.
3) Kayrt esnasrnda kullanrcrlardan, TC kimlik numarasl, birinci agama uyum elitimi
sertifika numarasr ve cep telefonu numarasl bilgileri istenecektir. Aile hekimlipi
uzmanlanndan ise TC kimlik numarasr ve cep telefonu numarasl istenecektir.
4-) Kullanrcrlar, bu iglemlerin ardrndan uzaktan egitim modiilii ile destek ve iletiqim
portahna girig igin gerekli olan kullanrcr adt ve qifrelerini alabileceklerdir
5-) Sisteme kayrt yaptrran kullamcrlar biri "Anket Formu" dileri de "Egitim Oncesi
Durum Belirleme Formu" olmak iizere iki form dolduracaklardrr.
Uzaktan elitimler, Yrldrnm Beyazrt Universitesi uzaktan elitim merkezi tarafindan
verilecek olup ahuzem.ybu.edu.tr ve ailehekimligi.org adresinden ilgili duyurularrn takip
edilmesi katrhmcrlann yiikiimliiliigiindedir. Kayrt iglemleri igin e-posta adresleri ve diler
iletiqim araglarr kullanrlacak olup aile hekimlerinin bu bilgilerinin dopru oldulunu ve
parolalannrn kendilerine ulagrp ulagmadr!rnr Kurumumuz ve belirtilen web adresinden teyit
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etmeleri gerekmektedir. Aile hekimleri kendilerine verilecek qifre ve parola ile sisteme
girerek kayrtlanm bir an dnce tamamlayacaklardrr. Ayrrca s6z konusu elitimlere katrhm,
devamhltk ve bagan durumlanntn aile hekimlili uygulamasr cidemelerinde delerlendirilmesi
sd'z konusu oldulundan gerekli hassasiyetin gcisterilmesi gerekmektedir. ilinizdeki aile
hekimlerine ivedi olarak tebli! edilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gerelini arz ederim.
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