
MERKEZ  RANDEVU S STEM  A LE HEK  ÇALI MA CETVEL  TANIMLAMA 
KLAVUZU 

2010 y nda hastanelerde ba lat lan “Merkezi Randevu Sistemi” (MRS) uygulamas na, 01.07.2013 

tarihinde aile hekimlerimiz de dâhil edilerek, vatanda lar n kendi Aile Hekimlerine muayene olabilmeleri 

için randevu almalar na olanak sa lanm r. 

Vatanda lar z, ALO182 numaral  Ça  Merkezini arayarak, www.saglikrandevu.gov.tr, 

www.ailehekimligirandevu.gov.tr internet adreslerine girerek veya cep telefonlar na yükledikleri mobil 

randevu uygulamas  kullanarak randevular  alabilirler.  

Randevular n olu turulabilmesi için Aile Hekimlerinin hekim çal ma cetvellerini 30 günlük tan mlamalar  
gerekmektedir. Vatanda lar z en geç 15 gün sonras na kadar randevu alabilir, ayn  güne ve 16. güne 

randevu al namaz. 

Aile Hekimlerinin Çal ma Saatlerini Bildirecekleri Çal ma Cetvellerini Sisteme Tan mlarken  
Dikkat Etmeleri Gereken Kurallar Aile Hekimi Çal ma Cetveli 

Tan m:  

Bir hekimin mesaisinin tüm zaman dilimlerini ihtiva eden çal ma program r.  

Kurallar:  

 Vatanda lar kay tl  olduklar  aile hekimine randevu alabilirler. 

 Hekim çal ma cetveli; vatanda n en geç 30 (otuz) gün sonras na randevu almas na olanak 

sa layacak ekilde planlan r.  

 En erken 1, en geç 15 gün sonras na randevu al nabilir. Bundan dolay  kalan cetvel süresi 15 günün 

alt nda olmamal r. (Gerekirse her hafta cetvel tan mlanarak sisteme eklenmelidir.) 

 Hekim çal ma cetvelleri planlan rken bir hekimin günlük muayene zaman n en az yar  (%50’si) 

MRS’ ye ayr lmal r. Bu oran, gerekli görülen durumlar da Sa k Bakanl  taraf ndan de tirilebilir.  

 Hekimin cetvelinin sisteme eklenebilmesi için iki art n sa lanmas  gerekmektedir;  

1. Birinci art; hekimin sisteme haftal k olarak gönderdi i cetvel süresi 40 saatten az olamaz. 

2. kinci art; aile hekiminin 40 saatlik cetveli içerisinde girmi  oldu u aksiyon kodlar n (Aksiyon 

kodu Hekimin mesai saatleri içerisinde yapt  faaliyetlerin kodudur. Örne in Hekim Çal ma Saati, 

Gezici Sa k Hizmeti vb. ) analizi yap larak, MRS’ye aç lan hekim çal ma cetveli süresi 

hesaplan r. Bu hesap gere i, hekimin girmi  oldu u ilgili çal ma cetvelinde müstesna (kapat lmas  

uygun görülebilir alanlar) saatleri toplam çal ma saatinden ç kart p 2’ye bölündü ünde ç kan say  

kadar, hekimin randevulu çal ma saatinin bulunup bulunmad  kontrol edilir. 

Hekim Çal ma Saati = (Toplam Cetvel Süresi – Müstesna Süresi)/2 olmal r. 

Örnek Çal ma Cetveli; 

Hekim 40 saatlik toplam çal ma cetvelinde: 8 saat Gezici Sa k Hizmeti ve 4 saat Evde Bak m Hizmeti 

olarak toplamda 12 saat müstesna aksiyon kodlu çal ma saati girmi tir. Geriye kalan 28 saatin en az yar  

olan 14 saat randevulu muayeneye aç r. (Bunun için Aksiyon Kodu olarak “Hekim Çal ma Saati” seçilir.) 
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(Not: Müstesna ve stisna Kavramlar  a da detayl ca anlat lm r.) 

 Hekimin herhangi bir nedenle randevulu hasta kabul edemedi i zaman dilimleri çal ma cetvelinde 

gösterilir. Aile Hekimleri için sistemdeki Aksiyon Kodlar na a daki durumlar eklenmi tir.  

1.Koruyucu Sa k Hizmetleri 

2.Evde Sa k Hizmetleri 

3.Mobil (Gezici) Sa k Hizmetleri 

4.Yerinde Sa k Hizmeti 

5. Kapal  (Geçici) 

Yukar da alt  çizili maddeler müstesna olarak hesaplamaya dâhil edilir. Birim zaman içinde verilebilecek 

randevu süre ve say  Sa k Bakanl  taraf ndan belirlenir ayet mazeret sebebi sistemdeki listede yoksa 

bunun için en uygun di er sebep bildirilerek (örne in “Kapal ”), cetvel tan  zaman nda yap lmas  sa lan r. 

Beraberinde mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderilerek yeni seçene in eklenmesi talep edilebilir. 

Hekim çal ma cetvelinin geçici kapat lmas :  
Hekimin aç k olan çal ma cetveli; acil vaka, acil ameliyat, hastal k izni, yak n vefat , öngörülemeyen kurum d  

görevlendirmeler, kaza ve kurumlar nca kabul edilebilir mazeret nedeni ile geçici olarak kapat labilir. Buna MRS’de 

stisna” (Beklenmeyen Durum) denir. stisna durumlar nda a daki ekilde hareket edilir: 

1. Mücbir sebepler d nda MRS’ye istisna i lemi girilmemelidir. Çünkü randevu saatine 72 saatten az kala geli en 

mecburiyetler önce Toplum Sa  Merkezi sonra Sa k Bakanl  taraf ndan onayland ktan sonra ilgili zaman 

dilimi randevuya kapat r. 72 saatten fazla zaman varsa sistem taraf ndan do rudan onaylan r. ( stisna 

lemleriniz için mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.) 

2. Geçici kapatmadan ötürü randevusu iptal edilecek olan vatanda lar ALO182 Ça  Merkezi taraf ndan aran p 

gerekli bilgilendirmeler sonras  kendilerine icab nda uygun yeni randevu verilir. 

Cetvel ptali:  

Hekim çal ma cetvellerine hiçbir randevu al nmam  ise çal ma cetveli do rudan iptal edilebilir. ptal edilecek çal ma 

cetveline, i lem an ndan itibaren 72 saat içerisinde randevu al nm  ise a daki durumlarda Aile Hekiminin, Toplum 

Sa  Merkezi onayl  belgeyi mhrs@saglik.gov.tr adresine e-posta olarak göndermesi ile Sa k Bakanl  taraf ndan 

çal ma cetveli iptal edilir. 

1. Hekimin ASM d nda uzun süreli görevlendirilmesi 

2. ASM ile ili inin kesilmesi 

3. Di er mücbir sebep (aç klamal )  

Detayl  bilgi için: 

Aile Hekimi, teknik sorunlar için öncelikle hizmet ald  AHBS yaz m firmas  ile irtibata geçmelidir. Çözüm 

sa lanamad nda ya da süreçlerle ilgili durumlarda MRS Yard m Masas na sorun iletilmelidir. 

MRS Yard m Masas  irtibat; Tel: (0 312) 258 50 05, mail: mhrs@saglik.gov.tr 
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