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Rixos Sungate Hotel, Antalya

Yeni Döneme Başlarken:
28 Kasım 2010’da yapılan TAHUD 11. Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimleri takiben yeni
Merkez Yönetim Kurulu görevi devraldı.
Dernek Başkanlığına yeniden Prof.Dr.Okay Başak seçilirken, Başkan yardımcılığını Uzm. Dr.
Rıdvan Şahin, Genel Sekreterliği Doç.Dr.Arzu Uzuner, Saymanlık görevini Uzm. Dr. Didem Sunay
üstlendi.
MYK, asil ve yedek üyelerinin 14 kişi olarak birlikte çalışması kararı alarak bir ilki başlattı.
MYK’ nın videokonferans yöntemiyle haftada bir toplanması kararı benimsenerek bu proje hayata
geçirildi.
Yeni MYK TAHUD web sitesi aracılığı ile üyeleri ile yeni dönem çalışma planını ve hedeflerini
koydu: “Paylaşımcılık, katılımcılık, saydamlık ve ortaklaşma temelinde şekillenen yönetim
anlayışımız yeni dönemde de gelişmeye devam edecektir. Özellikle sizlerden gelen geribildirimlerin
ışığında yönetim süreçlerimizi gözden geçiriyoruz. TAHUD politikalarını belirlemede sizlerin
katkılarını artırmaya yönelik arayışlar içerisindeyiz.”

2008-2010 Dönemi MYK üyeleri Genel Kurul’da

Derneğimiz Faaliyetleri Çeşitleniyor
ve Katılım Giderek Artıyor:
2011 yılı derneğimiz faaliyetleri çeşitlenerek artarken daha da çok üyemizin aktif çalışması ve
giderek artan sayıda katılımları ile gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl boyunca birlikte gerçekleştirdiğimiz
faaliyetlerimizden öne çıkan bazılarını aşağıda görebilirsiniz. Bundan sonra da çok daha fazla
etkinlikte buluşmayı dileriz.
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Çalışma grupları ve TAHUD un temsil edildiği toplantılar:

Dernek işleyişinde önemli bir unsur olan çalışma grupları ve alanlarının sorumlulukları da
şekillenmeye başladı. Bir önceki yönetimde var olan çalışma gruplarının devamlılığı ve ihtiyaca
yönelik yeni grupların oluşturulması bundan sonra da devam edecek dinamik bir süreç gibi
görünüyor.
Web Çalışma grubu, bu yönetim döneminde de TAHUD un sesi olmaya devam edecek.
Eğitim grubunun koordinatörlüğünde bir değişiklik yapılarak Yrd.Doç.Dr.Hülya Akan
görevi devraldı.
Üyelerle İlişkiler grubunun sorumluluğunu ise Uzm.Dr.Erdinç Yavuz üstlendi.
Aile Hekimliği Uygulamaları ve Derneklerle İlişkiler çalışma grubu: İstanbul’daki ASM lere
geçiş döneminde yaşanan sorunlar ve İstanbul’daki diğer aile hekimliği dernekleriyle ilişkiler
konusunda çalışmaları nedeniyle sorumluluğu Uzm.Dr.Rıdvan Şahin üstlendi.
TAHUD-ASM çalışma grubu Uz.Dr.Erdinç Yavuz’un moderatörlüğünde kuruldu. Bu grubun ASM
lerde çalışan aile hekimliği uzmanlarının sorunlarını tartışacağı, çözümlerin aranacağı bir platform
olarak faaliyet göstermesi planlandı. Bu grup tahud.org içinde bir web çalışma grubu olarak
devam etmektedir. Böylece TAHUD yurt genelinde uygulama sorunlarını izleme değerlendirme
ve müdahale etme olanağına kavuşmuş olacaktır. Gruba katılmak için web üzerinden üyeliğinizi
güncelleyerek gruba aktif katılım sağlayabilirsiniz. ASM Çalışma Grubunun Aktif Çalışmalarına
Siz de Katılın. İletişim için erdincyavuz@gmail.com
TAHUD Çalışma Gruplarında etkin olarak çalışmak isteyen Dereğimizi üyeleri derneğimizin
resmi web sitesi http://www.tahud.org.tr adresinden üyelik işlemlerini gerçekleştirdikten sonra
“üyeler” bölümünden istedikleri “ çalışma grupları”na gruba üye olabilirler.

TAHUD yeni yönetimi de ulusal ve uluslararası kurumlar ve etkinliklerde
disiplinimizin önde gelen temsilcisi olarak yer aldı.

Kronik Hava Yolu Hastalıkları (KHH) Önleme toplantısına TAHUD’u temsilen Yrd.Doç.
Dr.Gülsen Ceyhun katıldı.
Derneğimiz Türkiye GARD hareketinde yer alan birkaç paydaş kurumdan biridir. Bu hareketin
zaman zaman toplantıları ve çalışma grupları olmaktadır. Bu toplantılara temsilcilerimiz olan Yrd.
Doç.Dr.Gülsen Ceyhun ve Doç.Dr.Yeşim Uncu katılmaktadırlar. Ayrıca SSUK da konuyla ilişki bir
diğer oluşumdur. Bu oluşumu da Doç.Dr.Derya İren Akbıyık izlemektedir.
Hava Yolu Hastalıkları alanında çalışacak gönüllü üyelerimiz gceyhun@yahoo.com adresine
yazarak Dr. Gülsen Ceyhun ile iletişime geçebilirler.
XVI.Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı çerçevesinde her yıl toplanan TTB-UDEK Çalışma
Grupları Genel Kurulu’na bu kez Prof.Dr.Okay Başak, Doç.Dr.Pemra Ünalan, Uzm.Dr.Çiğdem
Apaydın Kaya katıldılar.
Bu çalışma gruplarının sürekliliği olduğundan bir önceki yıl çalışma gruplarına katılmış olan
arkadaşlarımızla görüş alışverişinde bulunuldu ve onların önerileri doğrultusunda diğer derneklerin
izlediği yol benimsenerek Ankara-İzmir-İstanbul ekseninde her yıl dönüşümlü olarak yapılan
bu çalışma gruplarına katılan ve katılmayı düşünecek arkadaşlar için Yrd.Doç.Dr.Mehtap Kartal
tarafından bir mail grubu oluşturuldu. Çalışma gruplarına ilişkin tüm rapor ve bilgilerin bu grubun
sorumluluğunda toplanması ve sürekliliğin sağlanması amaçlandı.
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Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği tarafından düzenlenen Hepatit B Yol Haritası Çalışma
Grubu Toplantısı’na Derneğimizi temsilen Doç.Dr.Pınar Topsever ve Yrd.Doç.Dr.Serap Çifçili
katıldılar. Bu toplantıda Hepatit B’nin önlenmesi ve korumaya yönelik konular görüşüldü. Çalışma
planı önerilerinde bulunuldu.
Türk Diyabet Vakfı’nın düzenlediği toplantıya Uzm.Dr.Rıdvan Şahin katıldı.
Türk Diyabet Vakfı tarafından hazırlanan Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi’ne geribildirim verildi.
Bu konuda Doç.Dr.Pınar Topsever çalıştı.
Hürriyet İK da Rıdvan Şahin ve Arzu Uzuner’le Zeynep Mengü’nün röportajı yayınlandı.
İnternetten ulaşılabilir. http://www.yenibiris.com/HurriyetIK/Oku.aspx?ArticleID=8879
TAHUD Yasal Haklarımızı Korumaya Devam Ediyor
Aile hekimlerinin maaş ödemelerindeki gecikmeler ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Yönergesi ile ilgili görüş ve önerilerimizi içeren dilekçelerin Sağlık Bakanlığı’nın ilgili
birimlerine gönderildi.
Ankara’da “Türkiye’de Meslek Hastalıkları Konusunda Tespit, Tanı ve İSG Profesyonellerinin
Duyarlılığının Arttırılması Projesi” ‘nin açılış toplantısına TAHUD’u temsilen Uzm.Dr.Didem
Sunay ve Uzm.Dr.Rabia Kahveci katıldı.
Ankara’da TTB ve birinci basamakta çalışan hekimlerin temsilcileriyle yapılan toplantıya TAHUD
Başkanı Okay Başak katıldı.
“Aile Hekimlerine Yönelik Şiddete Hayır” “Bireysel Silahlanmaya Hayır”
TAHUD giderek artan Hekime yönelik şiddet olaylarına maruz kalan meslektaşlarımız ile
iletişime geçerek sorunlarının giderilmesi sağladığı desteğin yanı sıra kurumsal olarak da
hekime yönelik şiddetin önlenmesi için çalışmalarına devam etti.

TAHUD Sizsiniz!
Yönetim ve Karar Süreçlerinde Katılımınızı Artırın
TAHUD tüm karar süreçlerinde üyelerinin sesini dinlemek ve daha güçlü duyurmak için tüm
gücü ile çalışıyor. Şimdi sizi Derneğimiz yönetiminde söz almaya ve Derneğimiz politikalarını
belirlemeye davet ediyoruz.

2011’e Hızlı Girdik: Bir Bakışta Ocak 2011

• Üye sorunlarımızın giderilmesi için çalışmalarımız devam etti
• Tayinlerden, maaş geri ödemesine, cari giderlerden sınıflandırma yönetmeliğine pek çok
konuda girişimlerde bulunduk
• Çalışma gruplarımızı artırdık ve güçlendirdik
• Kongre bilimsel programımızı hazırladık, katılımı kolaylaştıracak olanaklar için çalıştık
• Derneğimiz iktisadi işletmesini şubelerimizle birlikte kullanıma açtık
• Aile Hekimliği uygulamasında yaşanan sorunları ve çözüm önerilerimizi ilgili taraflara
duyurduk
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Herkese

A sınıfı
Sağlık Hakkı

istiyoruz!

Ankara’da Türk Tabipleri Birliği’nin girişimiyle TAHUD, Pratisyen Hekimlik Derneği ve Aile
Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) temsilcileriyle toplantı yapıldı. Derneğimizi Dernek
Başkanımız Prof. Dr. Okay Başak temsil etti.

Toplantı raporu http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/herkese-a-sinifi-saglik-hakkiistiyoruz/348 Tüm aile hekimlerini ilgilendiren “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık
Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliği”’nin getirdiği Aile Sağlığı Merkezlerinin sınıflandırılması ve cezalandırmalar gibi
temel sorunlar karşısında birlikte hareket etme
kararı alan dernekler daha sonra bir basın
açıklaması yaptı. Basın bildirisi
www.tahud.org.tr de yayınlandı.
Ankara’da yapılan basın toplantısını TAHUD
Adana ve İzmir Şubelerinin bölgelerindeki aile
hekimleri dernekleriyle yaptıkları ortak basın
açıklamaları izledi.
TAHUD Çalışma Gruplarından:
Uygulamada yaşanan sorunlar ve TAHUD Hukuk Bürosu Çalışmaları
Aile Hekimliğinin tüm ülkede yaygın olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte uygulamada yerel
sorunlar da aile mail grubu ve web gruplarında yoğun olarak paylaşılmaya başlandı.
Üzerinde en çok tartışılan konular;
• Özel kurumlardan ASM’lere atamalardaki sorunlar (özellikle İstanbul için),
• Farklı bir ile tayin istendiğinde ortaya çıkan sorunlar,
• 112 acillerin ASM binalarında kalması durumunda ortak bina giderlerinin kim tarafından
karşılanacağı,
• Aile Hekimliği Uzmanlarının maaş farklarının ödenmemesi,
• ASM’lerde laboratuar ve röntgen hizmetlerinin düzenlenmesinde illere göre farklı
uygulamalar,
• Bir aile hekiminin aile sağlığı elemanından (ASE) ayrılmak istemesi ve ASE-AH arasındaki
sözleşmeler,
• Adli ve defin nöbetleriyle ilgili bireysel davalar
TAHUD MYK üyeleri arkadaşlarımızın sorunlarıyla ilgilendiler; kimi konular Hukuk
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Büromuza iletildi, kiminin ise halen takipleri sürüyor.
Yönetim olarak olabildiğince yerel olayları izlemeye ve mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz.
Uygulamada Yer Alan Üyelerimizin Yaşadığı Bireysel Sorunları Çözmeye Devam Ediyoruz
• AH Uygulama Yönetmeliği bağlamında “ülke tümüyle aile hekimliği uygulamasına geçmiş
bulunmaktadır, o halde geçiş döneminin sonuna gelindiğini” düşünüyor, AHU tayinlerini bu
bakış açısıyla izliyoruz.
• Rize’de aile hekimi olarak çalışan bir üyemizin Hatay’a tayin isteği sorunu bir süredir
gündemimizde yer almaktaydı. Konu yakından izlendi, Avukatımızın görüşü kendisine
gönderildi.
Hekimlik onuruna aykırı maddeler içeren ve ödemelerde cezalandırma sistemini temel
alan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Ocak ayı içinde en
önemli ilgi ve çalışma alanını oluşturdu.
• Yönetmeliğin kabul edilemez yanları Hukuk Büromuza iletildi. Yönetmeliğin nasıl
uygulanacağı ile ilgili olarak üyelerimiz arasında yaşanan belirsizliği gidermek üzere
hazırlanan dilekçe Bakanlığa gönderildi. Yönetmeliğe karşı şubat ayı içinde Hukuk Büromuz
tarafından dava açıldı.
• İstanbul’da aralarında Aile Hekimliği Uzmanı üyelerimizin de bulunduğu yüzlerce Aile
hekiminden birbirinden tutarsız ve kimi zaman neredeyse 1 aylık maaş tutarını kapsayan 15
günlük geri ödemeler konusunda üyelerimize doğru bilgi verilebilmesi ve mağduriyetlerin
hızla giderilmesi açısından Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile başvuruda bulunuldu. Dilekçelerin
metinlerine http://www.tahud.org.tr hukuk alt biriminden ulaşabilirsiniz.

Derneğimizin Geleceğini Güvenceye Alıyoruz
İktisadi İşletmesinin Etkin Kullanımı

Ulusal düzeydeki bilimsel ve sosyal etkinliklerin Genel Merkez tarafından ve İktisadi İşletmemiz
üzerinden yapılması kararımızdan sonra Şubelerini yapacakları ve TAHUD logosunun kullanılacağı
gelir getirici bölgesel etkinliklerin elde edilen gelirlerin Şubelere aktarılması kaydıyla TAHUD
İktisadi İşletmesi üzerinden gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
Dergimiz Kurumsallaşıyor

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi’nin yayın sorumluluğunun Genel Merkez’e alınması çalışmaları
başlatıldı.

Ocak Ayında Katıldığımız Etkinlikler:
İstanbul’da Hisar İntercontinental Hospital’de aile hekimliği ile ilgili toplantıda derneğimizi Başkan
yardımcımız Uz.Dr.Rıdvan Şahin temsil etti.
Ankara’da Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun Sürekli Tıp Eğitimi
Sürekli Mesleksel Gelişim Çalışma Grubu’nun toplantısında Derneğimizi UDEK sorumlumuz Doç.
Dr.Pemra Ünalan temsil etti.
TTB UDEK Standartların Belirlenmesi toplantısına Yrd.Doç.Dr.Oktay Sarı katıldı.
Ulusal uzmanlık eğitimi standartları üzerinde çalışılırken Türkiye Aile hekimliği Yeterlilik Kurulu
(TAHYK) da Şubat ayı sonunda müfredatı yeniden gözden geçirmeye hazırlanıyor. TAHUD Sürekli
Mesleksel Gelişim Kredilerinin (TAH-SMG) öneminin giderek artacağı günler yaklaşıyor.
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Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrolü Çalışma Grubu:
TAHUD Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme toplantılarına Yrd.Doç.Dr.Gülsen Ceyhun Peker
temsilciliğinde katılıyor. Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı
Çalışma Gruplarına daha aktif katılım sağlanmasına ilişkin oluşturulan çalışma grubuna tütün/
sigara kullanımı ile ilgili çalışmalara katılan arkadaşlarımız Doç.Dr.Yeşim Uncu, Doç.Dr.Derya İren
Akbıyık, Uz.Dr.Nil Tekin arkadaşlarımız bu gruba destek veriyorlar.
Eğitim Grubu Aktif Çalışmalarına Devam Ediyor
8. Akdeniz Hipertansiyon ve Ateroskleroz Kongresi’ne çok sayıda konuşmacı ve üç mini kursatölye çalışmasıyla katılıyoruz.

Aile 2011’de Buluşma Öncesi Hazırlıklarımızda Sona Doğru:
Şubat-Mart 2011 Çalışmalarımız
Şubat ayı SUT ayı
Yeni Sağlık Uygulama Tebliği kararları aile hekimliği uzmanlarını bir kez daha yaraladı. Statin
grubu ilaçları yazabilir ancak ilaç raporu düzenleyemezken, bu kez ilaç yazamaz konuma da geldik.
AHU ların yazamadığı ve rapor çıkaramadığı ilaçlar konusu son üç yıldır uygulamada ciddi sorun
yarattığından TAHUD’un bilimsel verilere dayanarak yazdığı gerekçeli rapor gözden geçirilerek
yeni SUT kararlarına uygun hale getirildi. Bu metne www.tahud.org dan ulaşabilirsiniz. Bundan
sonraki SUT kararlarına kadar bu metinden günlük pratiğinizde de yazamadığımız ilaçlar
konusunda faydalanabilirsiniz.

SGK ile görüşme
Toplumun sağlığını ilgilendiren bu konuya dikkat çekmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Genel
Sağlık Sigortası Genel Müdürü ve İlaç Eczacılık Daire Başkanı’ndan randevu alındı. Görüşmeye
TAHUD MYK adına Başkan Okay Başak ve üye Erdinç Yavuz katıldı; görüşmelerde ağırlıklı olarak
bu sorunumuzu dile getirdiler ve ASM grubumuzun hazırladığı raporu sundular. Görüşmelerin
olumlu geçtiğini ve özellikle statin konusunun düzeltilmesi için gerekli değişikliklerin
yapılabileceğini öğrendik; gelişmeleri bekliyoruz.
İletişimin Gücü ve Üyeliklerimiz

Derneklerin sesi ve gücü üyelerinin sayısı ve etkinliği kadar oluyor. Biz aslında üye sayımızdan
çok daha kalabalığız. Toplam iki bin beş yüze yakın aile hekimliği uzman ve asistanı olduğu tahmin
ediliyor. Oysa Dernek üye sayımız bunun altında. Üyelik aidatlarımız ise yıllardır yatırılmamış
duruyor, Dernek üyesi olup olmadığını bilmeyen arkadaşlarımız var. Üyelerimizle ilişkilerimizi çok
önemsiyor ve onlara yukarıda da belirttiğimiz gibi bir bir ulaşmaya, telefonlarla arayarak bilgilerini
güncellemeye çalışıyoruz.
Son bir yıllık dönemde web sitemize 2000’den fazla kişi kayıt oldu. Hali hazırda her gün yeni
meslektaşlarımız sitemize kayıt oluyor, bu serbestlik belki TAHUD etkinliklerinden haberdar olmak
için üyelik isteyenlerin sayısını da artırabilir.

TAHUD Facebook’ta.
Genç nesil TAHUD’lular teknolojiyi hayatlarının bir parçası olarak kullanıyorlar. Facebook’a
açılımımız 20 Martta hızlı bir kararla birdenbire gerçekleşti ve bir anda kayıtlar 200’e sonra da 14.
Eylül. 2011 tarihi itibarı ile 447’ye ulaştı. Aile hekimleri birbirleriyle bu ortamda iletişim kurmaktan
çok memnun görünüyorlar.
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Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve TAHUD
Aile Hekimliğinin sorunları tartışmakla bitmiyor. Her gün yeni bir sorunla karşılaşıyoruz. Web’den
TAHUD a yansıyan konulara hızla yanıt vermeye çalışıyoruz. Ayrıca hukuki konularda hukuk
danışmanımız yardımcı oluyor.

Mart ayının sonlarında yeni bir torba yasada yer alan sağlık konulu maddelerin meclis
komisyonlarında tartışıldığı haberi TTB UDEK’ten Derneğimize ulaştı. Özellikle yan dallar
konusunda geriatri konusu daha önce de çeşitli gruplarda konsensus halinde olduğundan bu alanın
yan dal olmasıyla ilgili olarak TTB UDEK’e yazı gönderildi. Konu izlendi ve TTB UDEK, talebi
olan derneklerin görüş ve isteklerini dosya halinde komisyona ulaştırdığı halde bu taleplerin
komisyondan geçmediği öğrenildi. Ancak bu konu üyelerimiz arasında bu vesileyle tartışıldı ve aile
hekimliğinin yan dalı/dalları olmasını isteyen üyelerimizin sayısının hayli fazla olduğu gösterilen
ilgiden anlaşıldı. Yan dal konusunda daha organize çaba gerektiği anlaşılmış oldu.

Şubat ve Mart Aylarında TAHUD’un Temsil Edildiği Toplantılar.

İstanbul’da yapılan “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı Eylem Planı (2011-2014)
Tanıtım Toplantısı” toplantısında TAHUD’u, projenin geliştirilmesinde emeği geçmiş olan Uzm.
Dr.Refik İmamecioğlu ve Uzm.Dr.Erhan Sayalı temsil etti.
İstanbul’da KLİMİK Derneğinin “Türkiye ve Avrupa’da İnfluenza Enfeksiyonunda son durum”
konulu toplantısında TAHUD, yönetim kurulu üyesi Yrd.Doç.Dr.Hülya Akan ile temsil edildi.
Toplantı raporuna www.tahud.org dan ulaşılabilir.
Erzurum Palandöken’de yapılan Mesleki Dermatozlar Sempozyumu’nda derneğimizin işbirliği
ile hazırlanan birinci basamak hekimleri oturumuna Uzm.Dr.Turan Set ve Uzm.Dr.Tijen Şengezer
“AİLE HEKİMLİĞİNDE SIK KARŞILAŞILAN DERMATOLOJİK YAKINMALAR OLGU
SUNUMU” başlıklı başarılı sunumlarıyla katkıda bulundular. Bu oturumların düzenlenmesinde
Atatürk Üniversitesi TF Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Zekeriya Aktürk’ün değerli
katkıları oldu.
Ankara TTB’de 13 Mart “Çok Ses Tek Yürek” mitingi sonrasındaki sürecin değerlendirilmesi
amacıyla yapılan toplantıda Derneğimiz MYK üyesi Uzm.Dr.Didem Sunay tarafından temsil edildi.
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde Türk Diyabet Vakfı’nın “Diyabeti Durduralım” projesinin
tanıtım toplantısına Derneğimizi temsilen Başkan Prof. Dr. Okay Başak, Uzm. Dr. ErdinçYavuz ve
Uzm. Dr. Refik İmamecioğlu katıldı. Temsilcilerimizin raporuna www.tahud.org’dan ulaşılabilir.
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Hukuk Bürosu Çalışmalarımız

1. “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Ocak ayı içinde
en önemli ilgi ve çalışma alanımızı oluşturmuş dava hazırlıkları tamamlanmıştı. Yönetmeliğe
karşı davamızı 16.02.2011 tarihinde açtık.

2. “Geçiş dönemi sonrası aile hekimi
tayinleri”. Rize’de aile hekimi olarak
çalışan bir üyemizin Hatay’a tayin
isteği sorunu bir süredir izlenmekteydi.
Bakanlık’tan görüş alma işlemini de içeren
bu süreç sonuçlandı ve üyemizin talebi
reddedildi. Açılacak davanın kişisel olması
ve dilekçenin şikayetçi olan kişi tarafından
verilmesi gerektiği öğrenildi. Bunun için
kendisinin bizzat ya da avukata vekalet
vererek davanın açılması söz konusu.
Buna göre Hukuk danışmanımız hekim
arkadaşımızın kararını beklemektedir.
3. İstanbul’daki geri ödemeler konusunda
Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile başvuruda
bulunmuştuk. Konuyla ilgili detaylı bilgiyi
http://www.tahud.org.tr/guncel/dernekhaber/aile-hekimligi-uygulamasinayeni-gecisteki-cari-odeme-ve-maas-geriodemesi-uygulamalari/362 adresinde
bulabilirsiniz.”
4. Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin nasıl
uygulanacağı ile ilgili olarak üyelerimiz
arasında yaşanan belirsizliği gidermek
üzere Bakanlığa gönderdiğimiz dilekçeye
de henüz bir geribildirim alamadık.
5. Tokattaki AHU ların rapor sorunu çözüldü. Tokat ilinde SGK sorumlusunun kararı ile ASM
lerden AHU lar tarafından çıkarılan raporların kabul edilmemesi üzerine, gerek bu ildeki AHU
arkadaşlarımız gerekse de TAHUD dayanışma içinde bu sorunun çözülmesi için gerek idari
ve gerekse de hukuki bir mücadele başlatmıştı. Nihayet bu çabalar sonuç verdi ve Tokat ilinde
yaşanan bu sorun Bakanlıktan gelen bir yazı ile düzeltildi.
Bu konuda Derneğimiz ile elbirliği içinde mücadele eden tüm arkadaşlarımızı kutluyoruz.
AHU ların ASM lerde tek hekim raporu düzenleyebilmesi SUT ile düzenlenmiş bir haktır. Bu
konuda oluşabilecek her türlü sorunda TAHUD AHU ların hakları için mücadele edecektir.

Basında TAHUD

TAHUD Başkanı Okay Başak’ın Habertürk web sayfasında röportajı yayınlandı. http://www.
haberturk.com/saglik/haber/602470-kimse-hekimsiz-degil

Dergimiz On-line

Türkiye Aile Hekimliği Dergisi bundan böyle hem basılı olarak hem de on-line olarak yayın
hayatına devam edecektir.
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TAHUD Bahar 2011: Aile 2011’de Buluştuk
10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

10. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi yoğun katılımla çok renkli geçti. Yoğun bilimsel programdan
tatlı bir yorgunlukla ayrıldığımızda düzenlenen sosyal programlarda dinlenme fırsatı bulduk. Uzun
zamandır görmediğimiz arkadaşlarımızla hoşça vakit geçirdik. Aile Hekimliği uygulamasında olan
arkadaşlarımızla ortak sorunlarımızı tartıştık. Fikir alış verişinde bulunduk. Uygulamada olmayan,
hastanelerde ya da üniversitelerde çalışanlardan yaşadıklarını dinledik.
SGK Yetkilileri Aile Hekimlerini Dinlemek Üzere Kongremize Katıldılar

Kongremizde bir de ilk yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri hem bizlerle hem de Sağlık
Bakanlığı yetkilileri ile bir araya geldiler. İlgi çeken kalabalık oturumlarda ve salonlar dışında
sorularımızı cevapladılar. Hem SGK hem de Bakanlık yetkililerine kongremize katılımlarından
dolayı teşekkür ederiz. Aile Hekimliği derneklerinin de yöneticileri kongremizdeydi. Aile hekimliği
uygulamaları yuvarlak masa ve panellerde tartışıldı.
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Aile Hekimliği Uzmanlığı olarak giderek büyüyen bir organizasyon içinde, her yıl daha iyiyi
hedefliyoruz.

TAHUD MYK Çalışma Gruplarının Katkıları ile Daha Etkin

Kurumsallaşma süreci içinde TAHUD’un iş yükü Üyelerimizin ilgi alanları ve Derneğimizin
ülkeyi ilgilendiren sağlık sorunlarının çözümü için düzenlenen faaliyetlere katkıları dolayısıyla
giderek artıyor ve çeşitleniyor. Yalnızca MYK olarak çalışarak kısıtlı bir insan gücüyle bu

12

konulara gerektiği önemi ve desteği sağlamamız olası değil. İş yükünü ve sorumluluğu hep beraber
üstlenmeliyiz. Bu da en iyi çalışma gruplarıyla olacaktır. Etkin çalışma gruplarının hızla kurulmaya
ve işlerliğini göstermeğe başladığı son birkaç yılda bu konuda da deneyim kazanmaya başladık.
Bundan sonraki süreçte çalışma gruplarının kurumsallaşması, yapılandırılması gündemde olacak.
Çalışma grupları ile ilgili bir iç tüzük hazırlanması çalışmaları sürüyor. Bu konuda MYK’dan
Dr. Hülya Akan sorumluluk aldı. Bu çalışmaların tamamlanması için 2012 Genel Kurulu’nu
hedefliyoruz. TAHUD Merkez Yönetimi her ne kadar söz sahibi olsa da kararların paylaşımı ve
doğru ve nitelikli kararların verilmesi yönetimin tabana yayılması ile mümkün olabilir.
Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu (TAHYK-Board) Seçimleri Aile 2011’de yapıldı.

Aile Hekimleri Dernekleri ile Birlikte Çalışmalarımız Devam Ediyor
10.Ulusal Kongre TAHUD yönetimi açısından faydalı toplantılara da sahne oldu. SGK ve Bakanlık
yetkilileri ile görüşmelerin yanı sıra ilaç firmalarıyla, şube başkanlarımız ya da şube sorumlularıyla
ve Aile Hekimleri Derneklerinin yöneticileriyle de toplantılar yapıldı. İSTAHED, İZAHED, Ankara
ve Antalya Aile Hekimleri Dernekleri sorumlularının katıldığı görüşmelerde amaç TAHUD ile
Aile Hekimleri Dernekleri arasında işbirliği ortamının yaratılması ve ilişkilerin geliştirilmesi idi.
Toplantı sonunda ortaya çıkan görüşler şöyle özetlenebilir: Ortak sorunlarda öneriler geliştirme,
birlikte davranma; birlikte bilimsel çalışmalar yapma; aile hekimliği yasa ve yönetmeliklerine, aile
hekimlerinin eğitimlerine ilişkin ortak çalışma grubu kurulması, ortak görüş oluşturulması, hukuki
konularda destek sağlanması.

TÜRKİYE DİYABET VAKFI ile Ortak Diyabet Rehberi Çalışması

Türkiye Diyabet Vakfı’nın önerdiği ortak eğitim faaliyeti projesi çerçevesinde TAHUD, Vakfı’n
hazırlamış olduğu Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi’nin birinci basamakta bilinir ve kullanılabilir
olması için yapılacak eğitimlere destek verecek.
Vakıfla ilişkilerin koordinasyonu için TAHUD yönetiminden Türk Diyabet projesinin
mimarlarından yönetim kurulu üyemiz Uzm. Dr. A. Refik İmamecioğlu görevlendirildi. Eğitimlerin
düzenlenmesi ve koordinasyonu için ise iki akademisyenimiz TAHUD adına görevlendirilmeyi
kabul etti: Doç.Dr. Serap Çifçili ve Doç.Dr. Ayfer Gemalmaz.

Hukuk Bürosu Aile 2011’de Çalışmalarına Devam Etti
Statinler ve statin dışındaki lipid düşürücü ilaçların yazılabilmesi ve ilaç muafiyet raporlarının
çıkarılabilmesi için yine ulusal kongremizde SGK ile yapılan görüşmelerde bu konuya çözüm
getirileceğini öğrendik. Seçim sonrası gelişmeleri dikkatle izliyor, olumlu kararları bekliyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Derneğimizin Çalışmaları Devam Ediyor

Sosyal Güvenlik Kurumu derneklerle daha yakın işbirliği içinde çalışma kararı aldığını açıkladı.
Derneğimiz tarafından belirlenen ve SGK uygulamalarında başvuracağı, görüş isteyeceği on uzman
ismi vermemizi önerdi. Bu isimler: Okay Başak, Refik İmamecioğlu, Ziya Güneş, Erdinç Yavuz,
Dilek Güldal, Emre Çulha, Arzu Uzuner, Nejat Demircan, Mustafa Çelik, Ali Osman Çağlayan
olarak bildirildi.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NDE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI
KARARI!
“26.08.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan 375 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ilgili
olarak açtığımız iptal davasında, Danıştay 4. Dairesi’nin 2010/6406 E sayılı dosyasında yürütmeyi
durdurma talep etmiştik.
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Mahkemece aynı dairenin esas numarası bizden sonra olan 2010/7413 sayılı dosyasında yürütmeyi
durdurma kararı verildiğini belirtti ve bizim dosyamızda tekrar aynı kararın verilmesine gerek
olmadığına karar verildi. Sonuç olarak tebliğin yürütmesi durduruldu ve Gelir Vergisi Genel Tebliği
ile ilgili açtığımız iptal davasında haklı bulunmuş olduk.

Yaz Aylarında 2012’yi Planladık
TRT’de yapılan canlı yayında derneğimizi Doç.Dr. Serap Çifçili temsil etti. Konuşmada aile
hekimliğinin genel ilkelerinden ve aile hekimliği uygulamalarında bahsedildi.
İstanbul Üniversitesi Balta Limanı tesislerinde TÜSAD ve TORAKS dernekleri ile birinci basmakta
solunum hastalıkları konusunda eğitim ile ilgili bir çalıştay gerçekleştirildi. Toplantıda TAHUD
Dr. Hülya Akan tarafından temsil edildi. Çalışma grubu ile ilgili kararlara web sayfamızdan
ulaşabilirsiniz.
Estonya’nın Talinn şehrinde yapılan EURACT konsey toplantısında TAHUD, temsilcimiz Doç.Dr.
Esra Saatçi tarafından temsil edildi.
Tarihinde TAHUD adına Doç.Dr.Serap Çifçili ve Uzm.Dr.Nil Tekin’in katıldığı ve Sağlık Bakanlığı
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire
Başkanlığı tarafından düzenlenen “Yaşlı Sağlığı Politika Geliştirme Çalıştayı”’nda temel amaç
Madrid Yaşlanma Uluslararası Eylem Planı, Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal
Eylem Planı ve Sağlık Bakanlığı 2010-2014 Stratejik Plan dikkate alınarak Bakanlık tarafından bu
konularda yapılacak olan çalışmalara ilişkin eylem planı hazırlanması idi.
Portekiz/Lizbon’da gerçekleştirilen ve Portekiz Aile Hekimliği Derneği’nin organize ettiği 2nd
Invitational Meeting of European Colleges and Associations toplantısında TAHUD’u WONCA
temsilcimiz Doç.Dr.Yeşim Uncu temsil etti. Toplantıda konuşulan temel konu WONCA alt
kurullarının yapısal düzenlenmesi olmakla birlikte toplantıya dernek olarak katılım sağlamamız
diğer ülkelerin aile hekimliği dernek temsilcileriyle işbirliği yapılmasına vesile oldu.
İnfluenza ESWL ve KLİMİK ortak toplantısında Bakanlığın da katılımı ile yapılan grip platformu
toplantısına TAHUD adına Dr. Özlem Tanrıöver katıldı. İlk toplantıya katılmış olan Yard.Doç.Dr. H
ülya Akan, bu platformda TAHUD’un daimi temsilcisi olarak belirlendi.
TAHUD’u çeşitli platformlarda özveri ile temsil eden tüm Aile Hekimliği Uzman ve
Akademisyenlerine TAHUD yönetimi olarak teşekkür ederiz.

TAHUD EĞİTİMLERİ ÇEŞİTLENEREK ARTIYOR
TAHUD İstanbul şube – İSTAHED eğitimleri
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İstanbul şubesi ile İSTAHED’in birlikte planladığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul’daki Anabilim
Dallarının desteği ile kalabalık katılımlı eğitimler yapıldı.
Eylülde St Petersburg’dayDIK. …TAHUD eğitimde sınırları aşıyor!

BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞTIK SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ:

2015 WONCA AVRUPA Kongresini aldık. TAHUD’un 25. Kuruluş yılını WONCA’nın 20. yılı ile
birlikte kutlayacağız. Geleceğe doğru güçlenerek hep birlikte…..
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Merkez Yönetim Kurulu

Türk-Rus Aile Hekimleri
Uzmanlık Dernekleri Toplantısı

15 - 18 Eylül 2011 tarihleri arasında St. Petersburg’da gerçekleşti.
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği tarafından 15 18 Eylül 2011 tarihleri arasında düzenlenen “Türk-Rus Aile
Hekimleri Uzmanlık Dernekleri Toplantısı”nın bilimsel programı
Prof. Dr. Okay Başak’ın yapmış olduğu konuşma ile başladı.
Yaklasik 80 katılımcı ve 8 konuşmacı ile gerçekleşen toplantıya
Rusya’da çalışmakta olan 3 Aile Hekimi Uzmanı davetli
konuşmacı olarak katıldı. İlk konuşmayı Prof. Dr. Olga
Kuznetsova (Rus Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı)
yaptı. EURACT Yönetim Kurulu Üyesi, Prof. Dr. Elena Frolova
ve St. Petersburg Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Ass. Prof. Dr. Michail Dotsenko’nun sunumları yer aldı. Ayrıca
ülkemizden diğer branşlardan iki hocamız, Prof. Dr. Sema Başak
ve Prof. Dr. Ayşegül Ketenci, programda yer aldı.
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Joint Meeting of
Turkish-Russian Associations
of Family Physicians
Türk-Rus Aile Hekimleri
Uzmanlık Dernekleri
Toplantısı
15-18 September 2011
St. Petersburg - Russia

15-18 Eylül 2011
St. Petersburg - Rusya

Conference Scientific
Secretariat
Toplantı Bilimsel
Sekreteryası

Toplantının temel hedeflerinden birisi Rusya’daki “Birinci
Basamak Sağlık Hizmetleri Sunumu ve Organizasyonu”
hakkında bilgi almak ve Birinci Basamak sağlık
kuruluşlarının yerinde ziyaret edilmesiydi. Yarım gün süren
ve katılımcıların yogun ilgisi ile devam eden toplantılardan
sonra St. Petersburg’da bulunan iki farklı Birinci Basamak
sağlık merkezi ziyareti yapıldı.
Bu ziyaretlerde Rus Aile Hekimleri tarafından kendi
çalışma sistemlerinden, çalışma şartlarına, hasta haklarına
kadar geniş bir ön bilgilendirme yapıldı ve merkezlerin tüm
bölümleri idarecilerinin anlatımı eşliğinde gezildi.

HUKUK BÜROMUZ SİZE ÖZEL
Değerli meslektaşımız Hukuk Büromuzun 2008 yılından bu yana süregelmekte olan çalışmaların ve
bu dönemde yer aldığı davalardaki hukuki süreçlerin geldiği noktayı Derneğimiz avukatı Abdullah
Hızal sizin için özetledi.
Av. Abdullah Hızal tarafından hazırlanmış olan Hukuk Büromuzdan Size Özel dosyayı aşağıda
bulabilirsiniz.
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK DERNEĞİ;
2008-2011 HUKUKİ FAALİYETLER:
2008-2011 dönemi sağlık alanında birçok düzenlemenin yapıldığı, Türkiye’nin tamamında Aile
Hekimliği uygulamasına geçildği bir dönem olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde Derneğimiz
hukuka aykırı düzenlemelerin yargıya taşınması, Dernek üyelerimizin tamamını ilgilendiren veya
bireysel hukuki sorunlarına yakında hukuki destek sağlamaya çalışmıştır. Derneğimiz hukuk
bürosu üyelerimizin hukuki sorunlarına telefon, faks, yazılı danışma, dava şeklinde yakından
destek sağlamaya gayret göstermiştir.
Aşağıda Derneğimiz tarafından bu dönemde açılan davalarla ile ilgili kısa bilgi sunulmuştur.
1-) Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/8926 sayılı dosyası;
Derneğimiz tarafından Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/8926 E sayılı dosyası ile Sağlık Bakanlığı aleyhine
açılan dava ile Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmeliğin 3. maddesinde yer alan “aile
hekimi” tanımının iptali ve 5258 sayılı yasanın 2/1 maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası ile
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bu maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması talep edilmiştir. Dava halen derdesttir.
2-) Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/10300 sayılı dosyası;
Derneğimiz tarafından Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/10300 E sayılı dosyası ile Sosyal Güvenlik
Kurumu aleyhine açılan dava ile 28.09.2008 gün ve 27012 günlü resmi gazetede yayınlan “2008 yılı
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ekindeki Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık
Listesinde aile hekimliği uzmanlık dalının branş uzmanlık dalı olarak yer verilmemesi eksik işleminin
yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir. Dava halen derdesttir.
3-) Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/10130 sayılı dosyası;
Derneğimiz tarafından Danıştay 10. Dairesi’nin 2009/10300 E sayılı dosyası ile Sosyal Güvenlik
Kurumu ve Sağlık Bakanlığı aleyhine açılan dava ile 28.09.2008 gün ve 27012 günlü resmi gazetede
yayınlan ““2008 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği”nin
1. SUT 12.1.1. Ayaktan tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi başlıklı 7. maddesi,
2. SUT 12.7.2 Antideprasanlar ve antipsikotiklerin kullanım ilkeleri başlıklı maddenin a ve b
bentleri yönünden;
3. SUT 12.7.15 Klopidogrel kullanım ilkeleri başlıklı maddenin b ve c bentleri yönünden;
4. SUT 12.7.16 Doğuştan metabolik hastalıklar ile çölyak hastalığı maddenin a ve b bendinin
son paragrafı yönünden;
5. SUT 12.7.19 Migrende ilaç kullanım ilkeleri başlıklı maddenin (a) bendi yönünden;
6. SUT 12.7.24 Solunum sistemi hastalıkları ilaçları kullanım ilkeleri başlıklı maddenin 1.,2., ve
3. bentleri yönünden,
7. SUT 12.7.25 Antiepileptik ilaçların kullanım ilkeleri başlıklı maddenin 1.,2., ve 3. bentleri
yönünden,
8. SUT 12.7.28 Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri başlıklı maddenin (B) bendi, (Ç/a) ve
(D) bentleri yönünden,
9. SUT 20.3.5 Şeker Ölçüm çubukları yönünden,
10. SUT EK/2A 177.,178., ve 179., maddeleri yönünden, iptali talep edilmiştir. Dava halen
derdesttir.
4-) Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği iptal davası;
Danıştay 5. Dairesinin 2010/3523 E sayılı dosyası,
25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin
“Eğitim” başlıklı 17 maddesinin (1) fıkrasının “uzaktan eğitim tarzında yapılacak şekilde planlanarak”
ibaresinin ve Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar Başlıklı Ek1’in, Sözleşme İle Çalıştırılacak Aile Hekimleri başlıklı 2. maddesinin, İlin ilk yerleştirilmesi başlıklı 2.
bendinin (a) Kamu görevlisi olan tabip ve uzman tabiplerin yerleştirilmeleri alt başlıklı bendinin
“her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte
dört (dahil) – altı (dahil) birinm planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği
uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile
hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile Hekimliği uzmanı,
aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet
puanları sıralamasına göre yerleşebilir.” ibaresinin iptali talep edilmiştir. Dava halen derdesttir.
5-) Kadro Yönetmeliği iptal davası,
25.06.2010 tarih ve 27622 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı
Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi ile
değiştirilen ve asıl Yönetmeliğe Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı Olarak Sözleşme İmzalayanların
Kadroları başlıklı 19/C maddesi ile eklenen,
“ Madde 19/C- Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin
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kadroları sözleşme imzaladıkları Aile Hekimliği Biriminin bulunduğu Aile Sağlığı Merkezine
aktarılır.” hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali talep edilmiştir.
Bu davanın açılmasından sonra dava konusu edilen bu düzenleme Sağlık Bakanlığı tarafından
29.09.2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile değiştirilmiştir. Yeni değişiklik
aynen şöyledir:
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19/C maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19/C – Aile Hekimi veya aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalayan personelin
kadroları, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda belirtilen hakları
saklı kalma kaydıyla, sözleşme imzaladıkları aile hekimliği biriminin bulunduğu aile sağlığı
merkezine aktarılır.
Aile hekimliğine geçen hekimler ile aile sağlığı elemanlarının, herhangi bir nedenle sözleşmelerinin
sona ermesi durumunda, talepleri halinde, sözleşme imzalamadan önceki görev yerlerine
standart aranmaksızın atanırlar.”
Yönetmelik değişikliği ile dernek üyelerimizin aile hekimliği sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona
ermesi durumunda, 5258 sayılı yasa kapsamındaki hakları saklı kalmıştır. Dolayısıyla sözleşmenin
sona ermesi durumunda aile hekimliğine geçmeden önceki kadrolarına kadro standardı aranmaksızın
dönmeleri sağlanmıştır. Davada ortaya koyduğumuz çekincelerimiz böylelikle çözülmüştür. Ancak
Derneğimizin davası halen derdesttir.
6-) Gelir Vergisi Genel Tebliği iptal davası,
26.08.2010 tarih ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri
No: 275) ile 5258 sayılı yasa kapsamında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin,
temizlik, sekreterlik, şoförlük gibi hizmetler için yanlarında çalıştıracakları hizmet erbabına yapılacak
ücret ödemeleri ile işyerine ilişkin kira ödemeleri ve esnaf muaflığından yararlananlardan mal ve
hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak
gelir vergisi tevkifatı yapmaları, bu maksatla aile hekimlerinin vergi dairesinde muhtasar yönünden
mükellef kaydı yaptırmaları ve yapmış oldukları tevkifat tutarlarını muhtasar beyannamesi ile beyan
ederek ödemeleri gerektiği, bu yükümlülüğe uymayan aile hekimlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunun
mükerrer 355 nci maddesi uyarınca durumlarına uygun özel usulsüzlük cezası cezalandırılacakları
düzenlenmiştir. Bu tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılmış olup dava halen derdesttir.
7-) Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak
Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İptal Davası
30.12.2010 tarih ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında
Sağlık Bakanlığı’nca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin hukuka aykırı olduğu değerlendirilen;
1.) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma
başlıklı, 5. maddesinin 2.fıkrasının
“ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları”, ibaresi ile,
Son cümlesi olan “Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için,
sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil
etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu almaları şartı aranır.” ibaresinin,
2.) Çalışma saatleri başlıklı 9. maddesinin ilk cümlesinin “haftalık çalışma süresi kırk saatten
az olmamak kaydıyla” ibaresi ile
son cümlesi olan
“ Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde
ikamet etmeleri esastır.” ibaresinin,
3.) Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi başlıklı 12. maddesinin son cümlesi olan, “ Ancak
yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci
maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut
sözleşme şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir.”
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4.) Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi başlıklı 13. maddesinin 1.
fıkrasının g bendindeki “etik dışı” ibaresinin,
5.) Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi başlıklı 13. maddesinin 3.fıkrasının
(Bu maddede yer verilen fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya
sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminde
tamamlanamaması hâlinde, soruşturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine
sonuçlanması durumunda, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan sözleşme sona
erdirilir.) hükmünün
6.) Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi başlıklı 14. maddesinin , 5 fıkrasının
“ Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi
sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona
erdirilir.” hükmünün
7.) Aile Hekimine yapılacak ödemeler başlıklı 16.maddesinin,
a.) 1.fıkrasının a bendinin son cümlesi olan
“Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezler ile nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle
kayıtlı kişi sayısının zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde,
kayıtlı kişi sayısı (2.400)’den fazla, diğer yerlerde (4.000)’den fazla ise, kayıt tarihi
esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme
yapılmaz.” hükmünün,
b.) Aynı maddenin, 1 fıkrasının c bendinin 3.paragrafının 2. cümlesindeki “ya da
Bakanlıkça yetki verilen özel” ibaresinin,
c.) Aynı maddenin, 1 fıkrasının c bendinin 4.paragrafının 2. cümlesindeki “hangi tarihten
itibaren” ibaresinin,
d.) Aynı maddenin, 1 fıkrasının c bendinin 4.paragrafının son cümlesindeki “ve şartların
kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır” ibaresinin
e.) Aynı maddenin, 1 fıkrasının d bendinin son cümlesindeki “Tetkik ve sarf malzemeleri
giderleri karşılığı yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi
hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur.” İbaresinin
8.) Yönetmeliğin EK-2’sinde düzenlenen “AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA
UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ”nin
a.) 3. sırasındaki “usûlüne uygun şekilde “ ibaresi ile devamındaki ihtar puanları,
b.) 5. sırasındaki “Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak “ ibaresi ile
devamındaki ihtar puanları tablosundaki “5” ibaresinin,
c.) 12 sırasındaki “Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde
kabul etmek” ibaresi ile devamındaki ihtar puanları tablosundaki “10” ibaresinin
d.) 13 sırasındaki “Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması “ ibaresi
ile devamındaki ihtar puanları tablosundaki “5” ibaresinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Dava
halen derdesttir.
Tüm hukuki süreçte üyelerimizin yanında olmak Derneğimizin önemli amaçlarından biri olmuştur. 20082011 dönemi hukuki açıdan yoğun bir dönem olmakla birlikte Derneğimizin Hukuk bürosu Derneğimiz
ve üyelerimizin hukuki sorunları ile yakından ilgilenmiş ve ilgilenmeye devam edecektir. Hukuki yardım
talep eden üyelerimizin Derneğimiz hukuk bürosu ile irtibata geçmelerini diliyoruz. 16.09.2011
Av. Abdullah HIZAL
TAHUD Hukuk
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