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3 Kasım’da 1 aydır yoğun olarak tartıştığımız KHK’nın yayınlanması ile Sağlık Bakanlığımızın tabiri ile
“Sağlık Bakanlığı Yeniden Yapılandırıldı”. Ülkemizde sağlık kurumlarını büyük oranda değiştiren bu
yapılandırılma kararnamesinde aynı zamanda Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi de bir geçici madde ile
yer aldı. Artık uygulama içinde aile hekimi olarak çalışanlar farklı bir yoldan uzmanlık eğitimi
alabilecekler. Aile Hekimliği uzmanları ve özellikle uzmanlık eğitimi almakta olan meslektaşlarımız
arasında büyük bir üzüntü ve infialle karşılanan kararnamenin bu şekli ile çıkmaması için 1 aydır
yoğun olarak çalışıyoruz. Aşağıda bu 1 aylık süreçte yaptıklarımızın derlemesini görebilirsiniz. Bu
noktadan sonra tüm gayretimiz bu standart dışı uygulamanın üyelerimiz ve disiplinimiz nezdindeki
zararlarını gidermek üzerine olacaktır. 21 Kasım 2011 Pazartesi günü düzenleyeceğimiz 2. Ulusal aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sempozyumuna giderken önerilerimizi 6 maddede özetledik;
1. Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi tektir ve bu eğitim, disiplinin ilkeleri doğrultusunda ancak
kendi akademik yapıları tarafından geliştirilebilir.
2. İsteyen her hekimin aile hekimliği uzmanı olabilmesi için aile hekimliği asistan kadroları hızla
artırılmalıdır.
3. Aile hekimliği uygulama eğitimi alanlarının oluşturulması için gereken mevzuat düzenlemeleri
yapılmalıdır.
4. Aile hekimliği uygulamasına “geçiş döneminin” bitiş tarihi bir an önce resmi olarak ilan
edilmeli, bu tarihten itibaren uygulamaya yeni girenlerin aile hekimliği uzmanı olması
zorunlu hale getirilmelidir.
5. Uzmanlık eğitimi almamış olmasına rağmen sistemde aile hekimliği yapmakta olan hekimlerin
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunda
öngörülen ve aile hekimliği yapmaya devam edebilmeleri için almaları gereken geçiş dönemi
sertifikasyon eğitimleri tamamlanmalıdır.
6. Geçiş döneminin bittiği tarihten önce uygulamaya girmiş ve geçiş dönemi eğitimlerini
tamamlayan hekimlerin emeklilik vb nedenlerle kendi istekleri ile ayrılmalarına kadar “aile
hekimi” olarak çalışabilme hakkı güvence altına alınmalıdır.
Raporun bundan sonraki bölümlerinde gün gün gerçekleştirdiğimiz 5 MYK, 4 üye toplantısı, 5
Dernek duyurusu ve 2 basın açıklaması ile TBMM ve Sağlık Bakanlığı görüşmelerimiz ile hukuk
büromuzun görüşlerini görebilirsiniz.
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30 Eylül Cuma: KHK Taslağı Basında
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) taslağının 30 Eylül 2011 günü akşam saatlerinde dijital basında yayınlanması üzerine,
Kararnamede yer alan aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile ilgili yeni düzenlemeler aynı akşam TAHUD
web sitesi, TAHUD-ASM mail grubu, FACEBOOK ve AİLE grup aracılığı ile üyelerimize duyuruldu.
Yine 30 Eylül akşamı TAHUD Avukatı Abdullah HIZAL, KHK hakkında bilgilendirildi ve kendisinden
hukuki olarak yapılabilecekler hakkında bir ön-rapor istendi.

1 Ekim Cumartesi: TAHUD Duyurusu – 1
Ertesi gün, 1 Ekim 2011 tarihinde, AİLE grupta aşağıdaki açıklama yayınlandı:
"Önümüzdeki hafta yayınlanması beklenen Kanun Hükmündeki Kararname ile ilgili gelişmeleri
TAHUD MYK olarak yakından izliyoruz. Konu ile ilgili olarak TAHUD avukatı bilgilendirilmiştir.
Kararnamenin resmi olarak açıklanmasından sonra hukuki girişimlerde bulunulacaktır.
TAHUD MYK resmi görüşü ve oluşturulacak stratejiler önümüzdeki günlerde bu gündemle yapılması
planlanan toplantı sonrası paylaşılacaktır."
FACEBOOK grupta KHK ile ilgili üyelerimizin geribildirimlerinin ilgili mercilere iletilmesi için girişim
başlatıldı.
2 Ekim’de tüm üyelerimizin ilgili mercilere iletebilecekleri ortak bir metin üzerinde çalışmalara devam
edildi. Üyelerimizin tepkileri alınmaya başladı.

3 Ekim Pazartesi: TAHUD MYK Toplantısı – 1
3 Ekim’de TAHUD MYK KHK taslağını görüşmek üzere toplandı.
Bu toplantıda; Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname taslağının 68. maddesinde
yer alan düzenlemeler görüşüldü.
1. Taslakta yer alan, mevcut Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi dışında, yalnızca sözleşmeli aile
hekimleri için tanımlanan “kolaylaştırılmış”, “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi”
yolunun kabul edilemez olduğuna;
2. Taslağın bu maddesinin yasalaşmasının önlenmesi için mücadele edilmesine;
3. Konuyla ilgili görüşlerimizi ve tavrımızı açıklayan bir TAHUD duyurusu hazırlanmasına ve
kamuoyuna duyurulmasına;
4. Aile hekimliği için açılan böyle bir alternatif yolun diğer tıpta uzmanlık alanları için de
kullanılabileceğinden hareketle diğer uzmanlık derneklerine bilgilendirme ve destek mektubu
yazılmasına;
5. Konuyla ilgili TAHUD görüşlerinin geliştirilmesine yönelik aile hekimliği anabilim dalları ve
şefliklerine, TAHYK Başkanlığına, şubelerimize görüş sorulmasına;

6. Konuyla ilgili olarak Ankara, İstanbul ve İzmir’deki aile hekimliği asistanlarıyla toplantı
yapılmasına; bunun için Başkan Okay Başak’ın görevlendirilmesine;
7. KHK ile ilgili TAHUD görüşlerini iletmek üzere Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile
görüşmek için randevu talep edilmesine;
8. KHK ile getirilmek istenen durumun önlenmesi için TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı ve
üyeleriyle, Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkilileriyle görüşmeler yapmak üzere Başkan Okay
Başak’ın görevlendirilmesine;
9. 23 Ekim Pazar günü Ankara’da genel üye toplantısı yapılarak konunun üyelerimizle
tartışılmasına; Aile Hekimliği Anabilim Dallarının ve Şefliklerinin resmi olarak bu toplantıya
davet edilmesine;
10. Konuyla ilgili bir basın açıklaması hazırlanmasına ve uygun bir zamanda basına
gönderilmesine;
11. KHK’nin yasalaşması durumunda yapılabilecek hukuki girişimler için hazırlık yapılmasına;
12. Konuyla ilgili olarak WONCA Avrupa’nın bilgilendirilmesine karar verildi.

4 Ekim Salı: Hukuk Bürosu Değerlendirme Raporu – 1
4 Ekim’de TAHUD avukatının ilk hukuksal değerlendirme raporu geldi.
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYE İLİŞKİN HUKUKSAL DURUM
RAPORU
Değişik internet sitelerinde yayınlanan Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 68. maddesinin 4. fıkrası ile 1219 sayılı Tababet ve
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a Geçici 9. madde eklenmesi düzenlenmiştir.
Yapılacak düzenleme aynen şöyledir:
“Geçici Madde 9- 01.01.2020 tarihine kadar, 24.11.2001 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimli Uygulaması
Hakkında Kanun hükümlerine göre sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık
sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca
belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir. Bu eğitim uzaktan ve/veya
yarım zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle yapılır ve en az 6 yılda tamamlanır. Eğitim
süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder. Uzmanlık eğitimi ile beraber aile hekimliği
hizmetlerinin yürütülmesine, ilgililere ve eğitim sorumlularına ödenecek ücretlere ilişkin esas ve
usuller 5258 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre hazırlanan yönetmeliklerle belirlenir.
Bu maddeye göre yapılacak aile hekimliği eğitiminde çekirdek eğitim müfredatının ve rotasyonları
uygulanması ve eğitimin şekli ile sair hususlar Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenir.”
Düzenleme ile sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olan hekimlere, aynı KHK’in 25. maddesinde
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenecek esaslar çerçevesinde 01.01.2020 tarihine kadar
uzaktan ve/veya yarım zamanlı eğitim metotları da uygulanmak suretiyle minimum 6 yılda
tamamlanacak süreç sonunda “Aile Hekimliği Uzman Hekimi” unvanı verilmesinin yolu açılmış
olmaktadır.

Bu düzenleme bu gün itibari ile aile hekimliği uzmanı olan hekimlerinin yetki ve unvanlarının gasp
edilmesi anlamı taşımaktadır. Bu güne kadar TUS sınav sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile
yerleştirilerek eğitim almaya hak kazanan hekimlere, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nca belirlenmiş esaslar
doğrultusunda 3 yıl süre ile çeşitli rotasyonların tamamlanması ile verilen “aile hekimliği uzmanı”
unvanı, sözleşmeli olarak çalışmakta olan aile hekimlerine uzaktan eğitim ve/veya yarım zamanlı
eğitim metotları yoluyla verilecektir. Bu düzenleme tıp bilimine ve hukuki düzenlemelere açıkça
aykırıdır.
Şöyle ki;
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un Ek-1’inde
düzenlenen Tıpta Uzmanlık Ana Dalları ve Eğitim Sürelerine Dair Çizelge’ye göre Aile
Hekimliği uzmanlık eğitiminin süresi 3 yıldır.
Bu süreçte aile hekimliği uzmanlık öğrencisi asistan hekimler, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı, İç
Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Kardiyoloji ile
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde rotasyonlarını tamamlamak zorundadırlar. Aile
hekimliği asistan hekimleri rotasyona tabi kliniklerde, o kliniğin asistan hekimi ile aynı statü ve
sorumluluklarına tabi olarak görev yapmaktadırlar. Dolayısıyla aile hekimliği asistanlığı zor ve
özveri gerektiren bir süreçtir.
18.07.2009 tarih ve 27292 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde
Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesinde uzmanlık eğitimini tamamlamak için
uzmanlık alanı ile ilgili “tez” hazırlanması, 29. maddesinde düzenlenen bitirme sınavını
başarmış olması şarttır. Görüleceği üzere aile hekimliği uzmanı olabilmek için sadece 3 yıllık
eğitim sürecinin tamamlanması yeterli değildir. 3 yıllık eğitim sürecinin yanında tez ve sınav
aşamalarının da başarı ile tamamlanması gerekmektedir.
Buna karşılık herhangi bir rotasyona tabi olmadan, uzmanlık alanı ile ilgili tez hazırlamadan,
jüri tarafından sınava tabi tutulmadan uzaktan eğitim ve/veya yarım zamanlı eğitim metotları
ile uzmanlık eğitiminin verilmesi mümkün değildir. Bu durum tıp eğitiminin verilişine ve
uygulanışına da açıkça aykırıdır. Aile hekimliği uzmanlığı akademik anlamda tamamlanması
gereken bir süreçtir. Aile hekimliği sözleşmesi devam ederken bu eğitimin bu gün eğitim ve
araştırma hastaneleri ile üniversitelerde verilen asistanlık eğitimine benzer ve eşidi bir eğitimin
verilebilmesi olası değildir.
Bu düzenleme Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen Kanun Önünde Eşitlik ilkesine de açıkça
aykırıdır. Çünkü bu düzenleme ile TUS sınavı sonucuna göre merkezi yerleştirmeye göre
yerleştirilen ve belirtilen rotasyonları tamamlayan aile hekimliği uzmanları ile herhangi bir
rotasyona tabi olmadan uzaktan eğitim ve/veya yarım zamanlı eğitim metotları ile eğitim alacak
sözleşmeli aile hekimlerine aynı unvanın verilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır.
Sunulan nedenlerle ilgili düzenlemenin iptal edilmesi gerekmektedir.

4 Ekim Salı: TAHUD Duyurusu – 2
4 Ekim’de AİLE grupta aşağıdaki duyuru yayınlandı:
"Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği'nin Sayın Üyeleri,
TAHUD MYK önümüzdeki günlerde yayınlanacak kanun hükmündeki kararanamede
belirlenen Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitiminin uzaktan/yarı zamanlı verilmesi ile ilgili
maddesi yüzünden üyelerimiz arasında oluşan rahatsızlığın farkındadır, üzerine aldığı
sorumluluğu yerine getirmek için girişimler planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde hareket
edilecektir.
KHK taslağı uzmanlığımıza yönelik, uzmanlığımızı diğer uzmanlık alanlarından ayıran ciddi
değişimler ve durumu açıkça anlamayı zorlaştıran net olmayan ifadeler içermektedir.
Öncelikle taslağın yol açtığı sorulara yanıt aranması gerektiğinden Sağlık Bakanlığı ile
görüşme talebinde bulunulacak, önümüzdeki hafta içinde Ankara'da üyelerimiz ve
yönetimdeki arkadaşlarımızın biraraya geleceği bir toplantı yapılacaktır.
Aile grubumuzda ve facebook sayfamızda üyelerimizin bildirdiği görüşler bir yandan
değerlendirilmekteyken diğer yandan eğitimcilerimizin, asistanlarımızın, Yeterlilik
Kurulumuzun, Aile Hekimliği Akademisi'nin de fikirleri alınmaktadır. Lütfen fikirlerinizi
yazmaya ve bize destek olmaya devam ediniz.
Temel olarak arkasında durduğumuz ve sonuna kadar duracağımız fikir; uzmanlığımızın
güvence altına alınması ve bugüne kadar uzman olan ve halen uzmanlık alanımızda eğitimi
tercih etmiş olan uzmanlık öğrencilerimizin haklarının korunması, olası mağduriyetlerinin
önlenmesidir.
Saygılarımızla
TAHUD MYK"
4 Ekim’de KHK ile ilişkili tüm görüşler toplandı ve bir duyuru hazırlandı. Ayrıca
üyelerimizin ilgili resmi kuruluşlara dilekçe olarak gönderebileceği bir ortak metin
hazırlandı. Bir basın duyurusu taslağı oluşturuldu.

5 Ekim Çarşamba: TAHUD Duyurusu – 3
5 Ekim 2011 tarihinde Derneğimizin KHK taslağında yer alan düzenlemelerle ilgili resmi görüşü
TAHUD web sitesinde yayımlandı. Bu hem FACEBOOK hem de AİLE gruba haber olarak verildi.

http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/sb-teskilat-ve-gorevleri-khk-hakkindagoruslerimiz/432
"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK taslağında yer
alan, aile hekimliği uzmanlık eğitimi ile ilişkili yeni düzenlemelere ilişkin görüşlerimiz:

TÜM ÜYELERİMİZE VE MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU!

Bilindiği üzere kamuoyunda tartışılmaya başlanan ve yasalaşmak üzere olan Kanun Hükmünde
Kararname’nin 68. Maddesi ile aile hekimliği tıp disiplini ve uzmanlık alanı için oldukça önemli yeni
düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin özünü mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitimi
dışında “sözleşmeli aile hekimlerine” özel olarak tanımlanan “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık

eğitimi” modeli oluşturmaktadır.
Ülkemizde bugün birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve dolayısıyla aile hekimliği uygulamasının
güçlendirilmesi ve niteliğinin artırılması için ÖNCELİKLERİMİZ nelerdir?
Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve herhangi bir uzmanlık eğitimi almamış aile hekimlerinin mevcut
aile hekimliği uzmanlık eğitimini yapmadan “UZMAN” OLMALARI ya da “UZMAN ÜNVANI” ALMALARI
mıdır?
Aile sağlığı merkezlerinde çalışan ve herhangi bir uzmanlık eğitimi almamış aile hekimlerinin AİLE
HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YAPMALARI mıdır?
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitiminin geliştirilerek, asistan kadrolarının ve AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI
SAYISININ ARTIRILMASI mıdır?
Aile hekimliği uygulamasına geçişte “Geçiş Dönemi Stratejisi” Dünya örneklerinde, Aile Hekimliği
uzmanı sayısının yetersizliği saptamasına ve yeterli Uzman yetiştirilinceye kadar mevcut Birinci
Basamak hekimlerinin aile hekimliği uygulamasında çalıştırılması anlayışına dayanmıştır. Bu
yaklaşımla 2003 yılında ülkemiz için “Geçiş Dönemi Stratejisi” benimsenirken 3 temel vurgu
yapılmıştı:
1) Bu strateji tanımlanmış bir süre için uygulanacaktır. Dolayısıyla bitiş zamanı ilan edilecektir.
2) Bu dönem içinde aile hekimliği uygulamasına girecek pratisyen hekimler için “iyileştirme eğitimleri”
yapılacaktır. Bu eğitimler hizmet içi eğitimler niteliğindedir. Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi’nin yerini
alamaz, onun alternatifi olamaz.
3) Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi geliştirilecek, Aile Hekimliği uygulama eğitimi (saha eğitimi)
koşulları sağlanacak, asistan kadroları (2 yıl içinde kademeli olarak yıllık 2000 – 2500 asistan kadrosu)
ve dolayısıyla Aile Hekimliği Uzmanı sayısı hızla artırılacaktır.
2011 Ekim ayına geldiğimizde durum nedir?
SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARINA VE KAMUOYUNA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞTIR.
Sekiz yıl geçmiş olmasına karşın “geçiş döneminin” bitiş tarihi hala belirlenmemiştir. Pratisyen aile
hekimleri için öngörülen geçiş dönemi iyileştirme eğitimleri yapılmamıştır. Ancak bir yıl önce yasal
düzenlemesi yapılabilen saha eğitimi dışında Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi geliştirilmemiştir ve Aile
Hekimliği Uzmanı sayısı artırılmamıştır. Şimdi gelinen noktada saha eğitimine ilişkin düzenlemelerin
de “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” modeli için yapıldığı yönündeki kaygılarımız gerçeğe
dönüşmüştür.
Oysa baştaki sorumuza geri dönecek olursak, gerçekten bugünkü önceliğimiz nedir? Pratisyen aile
hekimlerinden yoğun bir talep yokken, mevcut Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini geliştirme yönünde
hiçbir şey yapmamışken “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimini” uygulamaya sokmanın, mevcut
standartları altüst etmenin ülkemiz sağlık sistemine yararı ne olacaktır?
GERÇEKTEN YILLARDIR GELİŞTİRİLMESİNİ İSTEMEMİZE VE BUNUN NASIL YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN

AYRINTILI ÖNERİLERİMİZİ SÜREKLİ SUNMAMIZA KARŞIN, BAKANLIK ISRARLA MEVCUT UZMANLIK
EĞİTİMİMİZE YÖNELİK ÇABA HARCAMAMIŞTIR, HARCAMAMAKTADIR.
Tıp bilimi ve mesleği içerisinde yer alan tıp disiplini ve uzmanlık alanlarından biri olan Aile Hekimliği
için İKİ FARKLI UYGULAMAYLA uzmanlık eğitimi ve “UZMANLIK ÜNVANI” verilmesi KABUL EDİLEMEZ.
Kanun Hükmündeki Kararnamede çerçevesi çizilen “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” dünya
literatüründe yer alan ve geçerli aile hekimliği uzmanlık eğitiminin gereklerinin daha geniş bir zaman
diliminde yapılması şeklinde tanımlanan “part-time eğitim” değildir.
Yeni düzenleme ile tanımlanmaya çalışılan “alternatif yol” belirsizliklerle doludur. 18 aylık zorunlu
rotasyonların yapılıp yapılmayacağı ya da nasıl yapılacağı belli değildir. “Uzaktan ve/veya yarım
zamanlı eğitim metotları” ne için kullanılacaktır? Zorunlu rotasyonlar için mi, aile hekimliği uygulama
eğitimi için mi? Tıpta uzmanlık eğitimi esas olarak uygulamalı eğitimdir; usta çırak ilişkisine, beceri
kazandırmaya ve pratiğe dayanır. Bu yeterliklerin asgari koşulları müfredatla ve asistan karnesiyle
belirlenmektedir. İlişkilerin ve uygulama bağlamının tanımlayıcı özellikte olduğu aile hekimliği
uzmanlık eğitiminde uygulama ve birebir eğitim, olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Böylesi bir eğitim
uzaktan öğrenme yöntemleri ile nasıl yapılabilir?
Aile hekimliği uygulama eğitimi (saha eğitimi) mevcut aile hekimliği uzmanlık eğitiminin temel
parçasıdır, mevcut uzmanlık eğitiminin alternatif bir modeli değil. Saha eğitimi aile hekimliğinin
akademik bölümleri (anabilim dalları ve şeflikleri) tarafından düzenlenmeli, koordine edilmeli ve
yönetilmelidir. Bu eğitim akademik ya da bunlarla doğrudan ilişkili (afiliye) eğitim merkezleri
tarafından verilmelidir.
Yeni düzenlemeyle tanımlanan “eğitim sorumlularının” kim olacağı da belirsizdir. Mevcut akademik
yapıyla ilişkisi tanımlanmamıştır. Bu eğitim mevcut akademik eğitim birimleri tarafından mı
yapılacaktır yoksa yarım zamanlı “uzmanlık eğitimi” için yeni eğitim birimleri mi oluşturulacaktır?
Çeşitli eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim programının uygulanmasında temel eğitim
yöntemlerine destek olmak üzere kullanılabilecek yardımcı bir yöntem olması gereken UZAKTAN
ÖĞRENME TEKNİKLERİ BİR TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİNİN TEMEL EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK
KULLANILAMAZ.
Keza tam zamanlı bir uzmanlık eğitimi programının tüm gereklerini daha uzun bir zaman dilimine
yayan “part-tıme uzmanlık eğitimi” TAM ZAMANLI UZMANLIK EĞİTİMİNİN GEREKLERİNİ “BY-PASS”
ETMEK AMACIYLA DA KULLANILAMAZ.
“Yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” uygulaması, Tıpta Uzmanlık Sınavlarının anlamını ve
şimdiye kadar bu sınavları başararak aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapmış ve yapmakta olan
üyelerimizin yıllarca harcadıkları emekleri boşa çıkaracak, aile hekimliği uzmanlarını ve asistanlarını
mağdur edecektir.
Yalnızca SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE ÖZEL yapılan bu düzenleme Anayasa’nın 10. maddesinde
belirtilen Kanun Önünde Eşitlik İlkesine de açıkça aykırıdır.

Böylesi önemli bir düzenlemenin ilgili muhataplarıyla tartışmadan, onların görüşü alınmadan,
kamuoyunda değerlendirilmeden, hatta bizleri temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bile ele
alınmadan, yalnızca Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasıyla yasalaşan bir Kanun Hükmünde Kararname
ile yapılmasının takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.
“Yarım zamanlı eğitimle” aile hekimliği disiplininin kendine özgü özellikleri kazandırılamayacaktır. Bu
da aile hekimliği uygulamasından beklenen çıktıların oluşmasını engelleyecektir. Bu şekilde “uzman”
ünvanı alacak hekimler hekim camiası içerisinde beklenen saygınlığı elde edemeyecekler ve
uzmanlığın gerektirdiği bilgi ve becerilerle
donatıl(a)mamış meslektaşlarımız aile hekimliği pratiğinde sorun yaşayabileceklerdir. Bu nedenle tüm
sözleşmeli aile hekimi meslektaşlarımızı mevcut Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimini alarak Aile
Hekimliği Uzmanı olmaya davet ediyoruz.
Yasalaşmak üzere olan KHK’de aile hekimliği tıp disiplini ve uzmanlık alanı için bazı olumlu
düzenlemelerin de olmasının, disiplinimizi geriye götürecek, hatta yok olma noktasına getirecek
böylesi temel nitelikteki bir uygulama karşısında hiçbir anlamı yoktur. DİSİPLİNİMİZİN KORUNMASI VE
GELECEĞİ AÇISINDAN TEMEL BİR TEHDİT SÖZ KONUSUDUR.
Yeni düzenleme yalnızca aile hekimliğini değil tüm tıp uzmanlık alanlarını tehdit etmektedir. “Yarım
zamanlı uzmanlık” yolu bir kere açıldı mı, bu gereksinime göre tüm uzmanlık dalları için de
planlanabilir ve uygulanabilir demektir. O nedenle yalnızca aile hekimleri değil tüm hekimler bu
uygulamaya karşı çıkmak durumundadır.
DİSİPLİNİMİZE YÖNELİK BU TEHDİDİ ÖNLEMEK İÇİN HER TÜRLÜ YASAL VE DEMOKRATİK HAKKIMIZI
KULLANARAK MÜCADELE EDECEĞİZ!
BU MÜCADELEDE ÜYELERİMİZİN, AİLE HEKİMLİĞİ UZMANI VE ASİSTANLARININ, TÜM HEKİM
MESLEKTAŞLARIMIZIN DESTEKLERİNİ BEKLİYORUZ!
TÜM ÜYELERİMİZE VE MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURULUR!
TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ – TAHUD
MERKEZ YÖNETİM KURULU"

6 Ekim Perşembe: TAHUD Duyurusu – 4
6 Ekim’de ortak dilekçe örneği ve gönderilebilecek adresler TAHUD web sitesinde "Sesinizi Duyurun"
başlığı altında yayınlandı.Bu FACEBOOK grup ve AİLE grupta haber olarak verildi.Üyelerimize mail yolu
ile iletildi. http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/sesinizi-duyurun/433
Sesinizi Duyurun!
Sayın üyemiz, değerli meslektaşımız,
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında yapılacak değişiklikler
gündemimize aniden düştü.
TAHUD MYK olarak çeşitli düzeylerde girişimlerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz.TAHUD
MYK olarak yeni yönetmelik konusunda tüm üyelerimiz, akademisyenlerimiz ve çalışma gruplarımızın
katkılarıyla oluşturduğumuz önerilerimizi web sitemizde bulabilirsiniz.

Yasal zeminlerde her türlü girişimde bulunmaya ve tepkimizi göstermeye devam ediyoruz. Üyelerimiz
ilgili yerlere tepkilerini göstermeye başladılar bile. Özlük haklarımızla ilgili konularda yasal zeminlerde
görüş belirtmek ve tepki vermek en doğal demokratik hakkımızdır. Sizleri bu hakkınızı kullanmaya ve
tepkinizi doğrudan karar vericilere göstermeye çağırıyoruz.Sesimizi daha net duyurabilmek amacıyla
sizlerin de önerileri ile itiraz noktalarımızı belirtmeye çalıştığımız temel metinler hazırlıyoruz.
Sizlerden gelen öncelikli itiraz noktalarından hareketle hazırladığımız örnekler sadece sizlere fikir
vermek için hazırlanmıştır. Bu dilekçe örneklerinden de faydalanarak düşünce ve mağduriyetlerinizi
de yazmanız ve karar verici makamlara tepkilerinizi dile getirmeniz bir oldubitti ile karşılaşmamızı
engelleyecektir.
SESİNİZİ DUYURUN!

Lütfen siz de itirazlarınızı aşağıda bilgilerini bulabileceğiniz makamlara iletin.
Tıpta Uzmanlık Kurulu
TEL : +90 (312) 287 26 94-97
FAKS : +90 (312) 287 26 93
e-posta: tuk@saglik.gov.tr
T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Birimi
TEL: 0312 585 1332 0312 585 1332
FAKS: 0312 432 2665
http://www.ailehekimligi.gov.tr/index.php?option=com_contact&view=contact&id=3&Itemid
=189
Mithatpaşa caddesi no:3 Sıhhiye
Ankara 06100 Türkiye
T.C. Sağlık Bakanlığı Bakanlık Makamı
Tel: 0312 585 1050 0312 585 1050
Faks: 0312 431 487
Sağlıkta Buluşma Noktası (giriş için kayıt olduktan sonra): http://www.sbn.gov.tr/
T.C. Sağlık Bakanlığı Aile Hekimliği Koordinatörlüğü
Tel: 0312 585 1321, 585 1436
Faks: 0312 4322665, 4322956
e-posta: aile@saglik.gov.tr
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Tel: 0 (312) 470 23 08
Faks: 0 (312) 470 13 16
e-posta: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr
ÖRNEK METİN
Sayın …
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında basında tartışmaların
yapıldığı KHK ile Aile Hekimliği uzmanlığı için, mevcut uzmanlık eğitiminin yanı sıra
“yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” getirilmektedir. Bu, “sözleşmeli aile hekimlerine”

özel uygulanacak olan ikinci bir yoldur. Bir tıp disiplini ve uzmanlık alanında uzman
olabilmek için iki farklı standardın kullanılması kabul edilemez.
Yalnızca SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE ÖZEL yapılan bu düzenleme Anayasa’nın
10. maddesinde belirtilen Kanun Önünde Eşitlik İlkesine de açıkça aykırıdır.
Yeni düzenleme yalnızca aile hekimliğini değil tüm tıp uzmanlık alanlarını tehdit etmektedir.
“Yarım zamanlı uzmanlık” yolu bir kere açıldı mı, bu gereksinime göre tüm uzmanlık dalları
için de planlanabilir ve uygulanabilir demektir.
Bu yanlış ve haksız düzenlemenin durdurulmasını, uygulanmamasını ve değiştirilmesi için
gereğinin yapılmasını arz ediyorum.
Saygılarımla…
Konuyla ilgili TAHUD Hukuk Bürosu görüşü
TAHUD Merkez Yönetim Kurulu’na,
Bireylerin meslek ve özlük haklarını ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kişilere kendi
adlarına görüş ve tepkilerini iletmesi ya da başka görüşleri paylaşması bir haktır ve hukuki bir
sakınca içermemektedir. Saygılarımızla…
TAHUD Hukuk Bürosu

6 Ekim Perşembe: TAHUD MYK Duyurusu – 4
6 Ekim TAHUD KHK Eylem Planı çerçevesinde girişimlere devam edildi. Şubelerimize
asistanlar da dahil olmak üzere toplantılar yapılması için yazı gönderildi. UDEK tıpta
uzmanlık derneklerine bilgilendirme ve destek isteme yazıları gönderildi. Üyelerimiz,
anabilim dalları ve şefliklerle bir KHK durum değerlendirmesinin yapılacağı Ankara
toplantısı için organizasyon firmamız Kaiki çalışmalara başladı. İnternet üzerinden ortak
dilekçenin gönderilmesi için üyelerimize yeniden çağrı yapıldı.
10 Ekim’de Sağlık Bakanıyla randevu talebimiz Bakanlığa fakslandı.

10 Ekim Pazartesi: TAHUD MYK Toplantısı – 2
10 Ekim’de TAHUD MYK yeniden toplanarak daha önce alınan kararları ve uygulamalarını
gözden geçirdi.

11 Ekim Salı TAHUD Üye Toplantısı – 1
11 Ekim’de İzmir’de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda İzmir’deki
Aile Hekimliği uzmanı ve asistanları ile toplantı yapıldı. Toplantıya Başkan Okay Başak
katıldı.

12 Ekim Çarşamba TAHUD Üye Toplantısı – 2
12 Ekim’de İstanbul’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde TAHUD Genel
Sekreteri Arzu Uzuner’in de katıldığı asistan toplantısı yapıldı.

12 Ekim Çarşamba TAHUD Duyurusu – 5
12 Ekim’de 23 Ekim Ankara toplantısı Web sitemiz, FACEBOOK grup, AİLE grup ve elektronik postalar
yolu ile üyelerimize duyuruldu. Üyelerimizin katılımı için ücretsiz ulaşım olanağı sağlandı. Duyuru
metni aşağıdadır:

http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/23-ekimde-ankarada-bulusuyoruz/434

23 Ekim'de Ankara'da Buluşuyoruz!
Değerli meslektaşımız,
Uzmanlığımız için, disiplinimizin geleceği için 23 Ekim'de Ankara'da buluşuyoruz.
Tüm Aile Hekimliği Uzmanlarını ve Asistanlarını Ankara Toplantısına çağırıyoruz.LÜTFEN SİZ DE
SESİNİZİ DUYURUN!
Yer: Ankara Dedeman Otel Opal Salonu. Akay Cad. Büklüm Sokak.
Saat : 12:00-16:00
İstanbul ve İzmir’den gelecek üyelerimiz için ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.
Ulaşım için tahud@k2-events.com adresinden iletişime geçerek yer rezervasyonu yaptırması önemle
rica olunur. Katılımınızın iptal olması halinde de aynı bilgilendirmeyi yapmanızı rica ederiz.
İleteceğiniz epostada acil iletişim halleri için isim, soyadı, kurum ve cep telefonu bilgilerinizi
bulundurmayı lütfen unutmayınız.
Istanbul’dan hareket yeri ve saati:
Kadıköy evlendirme dairesi otoparkı – Kadıköy Belediyesi karşısı
Hareket saati: sabah 05:00
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
İzmir’den hareket yeri ve saati:
Atatürk Caddesi, Konak pier önü – Konak
Hareket saati: Gece 23:30 (Cumartesi)
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
Ankara’da tüm üyelerimizle buluşmak üzere,
Saygılarımızla
TAHUD MYK

12-15 Ekim TBMM ve Sağlık Bakanlığı Girişimleri
12 – 15 Ekim tarihlerinde TAHUD Başkanı Prof. Dr. Okay BAŞAK Ankara’da TBMM’de ve Sağlık
Bakanlığında bir dizi görüşmeler yaptı. TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile KHK

ile ilgili olarak yaptığı görüşmede Derneğimizin konuya yaklaşımını iletti ve bir dilekçe verdi. Bu
görüşmede iletilen dilekçe aşağıdadır:

“TBMM SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
ANKARA
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
taslağı Sağlık Bakanlığı resmi web sitesinde yayınlanmıştır ve bugünlerde yasalaşması
beklenmektedir. Söz konusu Kararnamenin 68. Maddesinde mevcut Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi
dışında, yalnızca sözleşmeli aile hekimleri için ikinci bir uzmanlaşma yolu tanımlanmaktadır.
Tanımlanan “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” modeli sözleşmeli aile hekimlerinin şu anda
çalıştıkları aile sağlığı merkezlerinden ayrılmadan, Tıpta Uzmanlık Sınavında merkezi yerleştirmeye
tabi olmaksızın ve Tıp Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından belirlenecek içerikte bir eğitim
öngörmektedir. Altı yıl içinde alınacak bu eğitimin sonunda uzman olacak aile hekimleri için, tüm
hekimlere zorunlu olan devlet hizmeti yükümlülüğü de düşünülmemektedir.
Ülkemizde tıpta uzmanlık eğitimleri TUK tarafından düzenlenmektedir. Aile Hekimliği disiplini
alanında da TUK tarafından tanınan ve 1985 yılından bu yana uygulanmakta olan mevcut bir Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi vardır. Şimdi yine TUK tarafından ikinci ve farklı standartta bir eğitim
programı daha tanımlanacaktır.
Tıp uzmanlık alanlarında uzman olabilmek için tek bir yol ve program vardır. Yalnızca aile hekimliği
alanında iki farklı standartta uzmanlık eğitimi tanımlanması ve uygulanması bilimsel olmadığı gibi,
aynı alanda aynı uzmanlık adıyla çalışan iki farklı tip hekimin bulunmasına yol açacaktır. Böyle bir
durumun olamayacağı Yüksek Öğretim Kurulu’nun konuyla ilgili bir başvuruya verdiği kararla da
sabittir.
Kaldı ki Kararname ile getirilen “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” modelinin Dünyada bazı
ülkelerde uygulanmakta olan “part-time” uzmanlık eğitimi ile hiçbir benzerliği yoktur. “Part-time”
uzmanlık eğitimi “full-time” uzmanlık eğitiminin tüm gereklerinin daha esnek bir sürede yerine
getirilmesine imkan tanıyan bir uygulamadır ve ayrı standartta yeni bir eğitim programı
tanımlamamaktadır. Çocuk doğurma, baba olma gibi tümüyle kişisel nedenlerle, haftada 80 saatlere
varan uzmanlık eğitimini “full-time” olarak tamamlayamayacak asistanlar için, özel ve aile işlerine
daha fazla zaman bırakacak şekilde günlük eğitim süresinin yarısını yapmaları, buna karşılık normal
eğitim süresinin iki katı bir sürede uzmanlık eğitimi programını tamamlamaları öngörülmektedir.
Asistan “part-time” uzmanlık eğitimi aldığı sürece başka bir yerde hekimlik hizmeti sunamamaktadır.
Ayrıca tıp gibi tümüyle uygulamalı bir alanda ağırlıklı olarak uzaktan eğitim yöntemleriyle beceri
kazandırmak da mümkün değildir. Şu anda yalnızca Aile Hekimliği için düşünülen böylesi bir
“uzmanlaşma” yolu bir kere açılınca, bu yol gerektiğinde diğer tıp uzmanlık dalları için de
uygulanabilir demektir.
Yalnızca SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE ÖZEL yapılan bu düzenleme Anayasa’nın 10.

Maddesinde belirtilen Kanun Önünde Eşitlik İlkesine de açıkça aykırıdır.

Böylesi önemli bir düzenlemenin ilgili muhataplarıyla tartışmadan, onların görüşü alınmadan,
kamuoyunda değerlendirilmeden, hatta bizleri temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bile ele
alınmadan, yalnızca Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasıyla yasalaşan bir Kanun Hükmünde Kararname
ile yapılması, konuyla ilgili karışıklığın ve tartışmaların uzun yıllar sürmesine yol açacaktır.
Komisyonunuzun Aile Hekimliği uzmanları ve asistanları adına Türkiye Aile hekimleri Uzmanlık
Derneği’nin yukarıda belirtmeye çalıştığım görüşlerini dikkate almasını ve Kararname ile getirilen
uygulamanın durdurulması için gereğini yapmasını talep ediyoruz.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Okay Başak
Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği
Genel Başkan

”

Ayrıca TBMM Sağlık Komisyonunun diğer doktor üyeleriyle ve bazı milletvekilleriyle de görüşme
yapılarak TAHUD görüşleri iletildi.

12 Ekim Çarşamba TBMM ve Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 1
12 Ekim’de Başkanımız ayrıca Aydın Milletvekili Mehmet ERDEM ile KHK hakkında görüştü ve destek
sözü aldı.
Aynı gün Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ TAHUD Başkanı Prof. Dr. Okay BAŞAK’ı
telefonla aradı. Bakan Beye KHK taslağı ile ilgili TAHUD görüşü iletildi.
Aynı akşam Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan BUZGAN telefonla arayarak 13 Ekim
için Başkanımıza randevu verdi.

13 Ekim Perşembe TBMM ve Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 2
13 Ekim’de, TAHUD Başkanı Okay BAŞAK Sağlık Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Turan
BUZGAN ile görüştü, görüşlerimizi ve hassasiyetlerimizi iletti.
Başkanımız aynı gün Mecliste Aydın Milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfü BAYDAR ile görüştü. Özellikle
KHK bu şekliyle yasalaşırsa sonrasında yapılabilecekler konusunda destek sözü aldı.

14 Ekim Cuma TBMM ve Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 3
14 Ekim’de Başkanımız Okay Başak Mecliste Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Sağlık Komisyonu
üyesi Doç. Dr. Kemalettin AYDIN ile görüştü. Görüşlerimizi ve hassasiyetlerimizi iletti. Aynı gün
Manisa Milletvekili Selçuk ÖZDAĞ ile de görüşen Başkan Okay Başak, görüşlerimizi ve
hassasiyetlerimizi ona da aktardı. Selçuk Özdağ aracılığıyla Manisa milletvekili ve Sağlık Komisyonu
üyesi Dr. Muzaffer Yurttaş’a görüşlerimizi ve taleplerimizi içeren dilekçenin bir örneğini iletti (kendisi
Mecliste değildi).

14 Ekim Cuma TAHUD Üye Toplantısı – 3
14 Ekim’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ankara’daki asistanlarla toplantı
yapılarak KHK sorunu ile ilgili TAHUD girişimleri asistanlara anlatıldı ve onların görüş ve önerileri
alındı. Toplantıya Başkan Okay Başak ve MYK üyesi Dr. Didem Sunay katıldı.

17 Ekim Pazartesi TAHUD MYK Toplantısı – 3
17 Ekim’de MYK toplantısı yapıldı. Toplantıda geçen toplantıdan bu yana yapılanlar, Meclis ve SB
girişimleri konusunda Başkan Okay Başak bilgi verdi. 23 Ekim’de Ankara’da yapılacak genel üye
toplantısı hazırlıkları gözden geçirildi. Tüm üyelerimize duyurulması ve katılımın teşviki konusunda
çalışmalara devam edilmesine; Medimagazin muhabirinin toplantıya çağrılmasına ve toplantı sonrası
hazırlanan basın açıklamasının kendisine verilmesine; KHK taslağındaki aile hekimliği uzmanlık
eğitimi ile ilgili yeni düzenlemelerin kaldırılması için girişimlere devam edilmesine karar verildi.

19 Ekim Çarşamba TAHUD Duyurusu – 6
19 Ekim’de 23 Ekim Ankara Genel Üye Toplantısı için ulaşım olanakları artırıldı. Bu tüm üyelere web
sitemiz, AİLE grup, FACEBOOK grup ve elektronik postalarla duyuruldu. Şube başkanlarından 23 Ekim
toplantısının üyelere duyurulması istendi. Birçok üye telefonla tek tek arandı. Anabilim dalları ve
şeflikler aranarak toplantıya davet edildi.

http://www.tahud.org.tr/guncel/dernek-haber/ankara-otobusleri-sizi-bekliyor/438
Ankara Otobüsleri Sizi Bekliyor
Değerli Üyelerimiz,
Daha evvel duyurulduğu gibi, Sağlık Bakanlığı teşkilat ve görevlerine dair KHK hakkındaki toplantı ile
ilgili olarak 23 Ekim 2011, Pazar günü Ankara'da buluşmamız için Adana, Afyon, Aydın, Denizli,
Istanbul ve İzmir’den otobüs ile ücretsiz ulaşım sağlanacaktır.
Katılacak olan üyelerimizin tahud@k2-events.com adresinden iletişime geçerek yer rezervasyonu
yaptırması önemle rica olunur. Katılımınızın iptal olması halinde de aynı bilgilendirmeyi yapmanızı
rica ederiz.
İleteceğiniz epostada acil iletişim halleri için isim, soyadı, kurum ve cep telefonu bilgilerinizi
bulundurmayı lütfen unutmayınız.

Adana’dan hareket yeri ve saati:
Başkent Üniversitesi Seyhan Hastanesi otoparkı
Hareket saati: Sabah 05:30
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
Afyon’dan hareket yeri ve saati:
Kolaylı Dinlenme Tesisleri (Afyon Özdilek karşısı)
Hareket saati: Gece 05:00 (Cumartesi) (İzmir’den kalkacak otobüsümüz Aydın ve Denizli’den sonra Afyon’a
uğrayacaktır.)
Dönüş aynı gün sağlanacaktır
Aydın’dan hareket yeri ve saati:

Aydın Belediyesi önü (Aydın Otogarı karşısı)
Hareket saati: Gece 01:00 (Cumartesi) (İzmir’den kalkacak otobüsümüz Aydın’a uğrayacaktır.)
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
Denizli’den hareket yeri ve saati:
Denizli Otogarı önü
Hareket saati: Gece 02:30 (Cumartesi) (İzmir’den kalkacak otobüsümüz Aydın’dan sonra Denizli’ye
uğrayacaktır.)
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
Istanbul’dan hareket yeri ve saati
Kadıköy evlendirme dairesi otoparkı – Kadıköy Belediyesi karşısı
Hareket saati: Sabah 05:00
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.
İzmir’den hareket yeri ve saati:
Atatürk Caddesi, Konak pier önü – Konak
Hareket saati: Gece 23:30 (Cumartesi)
Dönüş aynı gün sağlanacaktır.

Ankara’da tüm üyelerimizle buluşmak üzere,
TAHUD MYK

23 Ekim Pazar TAHUD MYK Toplantısı – 4
23 Ekim 2011 tarihinde önce MYK Ankara Dedeman Otel’de toplandı. Genel üye
toplantısının gündemi oluşturuldu. Hazırlanan basın açıklaması değerlendirildi ve gönderime
hazır hale getirildi. KHK’nın olduğu gibi yayınlanması durumunda izlenecek politika ve
stratejiler tartışıldı. Akademik birimlerin ortak davranmalarının önemi üzerinde duruldu.

23 Ekim Pazar TAHUD Üye Toplantısı – 4
23 Ekim 2011 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de GENEL ÜYE TOPLANTISI yapıldı.
Toplantı TAHUD MYK üyeleri, üyelerimiz, anabilim dalı ve şefliklerden gelen hocalarımız
ve asistan arkadaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya MYK üyeleriyle birlikte
toplam 102 kişi katıldı. Toplantıda önce Başkanımız Prof. Dr. Okay BAŞAK KHK ile ilgili
süreçte gelinen yeri ve TAHUD’un o güne kadar yaptıklarını açıkladı. Daha sonra üç tur
halinde dileyenler söz alarak görüş ve önerilerini sundular. Tüm öneriler MYK üyelerince
kaydedildi. Toplantı sonrası MEDİMAGAZİN yayın organına bir TAHUD basın açıklaması
yapıldı.
Aynı gün Van’da meydana gelen ve birçok yurttaşımızın ölümüne neden olan deprem
nedeniyle basın açıklamamızın yayınlanması bir haftalık bir gecikmeye uğradı.
23 Ekim TAHUD Ankara toplantısında oluşan genel eğilim doğrultusunda TAHUD, Aile
Hekimliği Akademisi ve Türkiye Aile Hekimliği Vakfı (TAHEV) ortak basın açıklaması
hazırlıklarına başlandı. Birkaç gün içinde ortak bir metin hazır hale getirildi.

31 Ekim Pazartesi Basın Açıklaması – 1
31 Ekim’de TAHUD basın açıklaması MEDİMAGAZİN web sitesinde, ardından ntvmsnbc
web sitesinde haber olarak yer aldı. Buradan da pek çok haber organında haber yapıldı.

TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ
BASIN DUYURUSU

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA
UZMAN DÜZEYİNDE HİZMET KALİTESİ
TEHLİKEDE!
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname taslağının 68. Maddesi ile aile hekimliği tıp disiplini ve

uzmanlık alanı için bazı olumsuz düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin özünü mevcut aile
hekimliği uzmanlık eğitimi dışında, SÖZLEŞMELİ OLARAK AİLE HEKİMLİĞİ
YAPMA HAKKI VERİLMİŞ BULUNAN PRATİSYEN HEKİMLERE özel
olarak tanımlanan “yerinde”, “kolaylaştırılmış” ve “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık
eğitimi” modeli oluşturmaktadır.
Getirilmek istenen bu model bilimsel bir temele dayanmamaktadır. BİR

TIP DİSİPLİNİ VE
UZMANLIK ALANINDA İKİ FARKLI STANDARTTA UZMANLIK
EĞİTİMİ OLAMAZ.
Bu uygulama Birinci Basamak sağlık hizmetlerinde hedeflenen kaliteyi
tehlikeye atmaktadır. Aile hekimliği uygulamasında görevlendirilen pratisyen aile

hekimlerinin yasada öngörülen geçiş dönemi hizmet içi eğitimlerini tamamlamalarını
sağlamaktan vazgeçen Sağlık Bakanlığı’nın belirsizliklerle dolu bu “alternatif uzmanlık
eğitimi” kağıt üzerinde kalmaya mahkumdur. Göstermelik “eğitimlerle” pratisyen aile hekimi
meslektaşlarımıza verilecek “uzman” unvanı da isimliklerde kalmaktan öteye geçemeyecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞINI BU HAKSIZ, ADALETSİZ VE AİLE HEKİMLİĞİ
UZMANLIĞININ SAYGINLIĞINI AZALTICI GİRİŞİMDEN VAZ
GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

NEREDEN NEREYE?
Aile hekimliği uygulamasına geçişte “Geçiş Dönemi Stratejisi” Dünya örneklerinde, Aile
Hekimliği uzmanı sayısının yetersizliği saptamasına ve yeterli Uzman yetiştirilinceye kadar
mevcut Birinci Basamak hekimlerinin aile hekimliği uygulamasında çalıştırılması anlayışına
dayanmıştır.

Bu yaklaşımla 2003 yılında ülkemiz için “Geçiş Dönemi Stratejisi”
benimsenirken 3 temel vurgu yapılmıştı:

1) Bu strateji tanımlanmış bir süre için uygulanacaktır. Dolayısıyla bitiş zamanı ilan
edilecektir.
2) Bu dönem içinde aile hekimliği uygulamasına girecek diğer hekimler için “iyileştirme
eğitimleri” yapılacaktır. Bu eğitimler hizmet içi eğitimler niteliğindedir. Aile Hekimliği
Uzmanlık Eğitimi’nin yerini alamaz, onun alternatifi olamaz.
3) Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi geliştirilecek, Aile Hekimliği uygulama eğitimi (saha
eğitimi) koşulları sağlanacak, asistan kadroları (2 yıl içinde kademeli olarak yıllık 2000 –
2500 asistan kadrosu) ve dolayısıyla Aile Hekimliği Uzmanı sayısı hızla artırılacaktır.

2011 Ekim ayına geldiğimizde durum nedir?
SAĞLIK BAKANLIĞI AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLARINA VE
KAMUOYUNA VERDİĞİ SÖZÜ TUTMAMIŞTIR!
•
•

Sekiz yıl geçmiş olmasına karşın “geçiş döneminin” bitiş tarihi hala resmi olarak ilan
edilmemiştir!
Diğer aile hekimleri için öngörülen geçiş dönemi iyileştirme eğitimleri yapılmamıştır.
Ancak bir yıl önce yasal düzenlemesi yapılabilen saha eğitimi dışında Aile Hekimliği
Uzmanlık Eğitimi geliştirilmemiştir ve Aile Hekimliği Uzmanı sayısı artırılmamıştır!

Şimdi gelinen noktada, saha eğitimine ilişkin düzenlemelerin de “yarım zamanlı uzaktan
uzmanlık eğitimi” modeli için yapıldığı yönündeki kaygılarımızın haklılığı ortaya çıkmıştır.
Aile Hekimliği alanında “yerinde” ve “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimini”
uygulamaya sokarak, ülkemizde yürürlükte olan tıpta uzmanlık standartlarını altüst etmenin
ülkemiz sağlık sistemine yararı ne olacaktır?
GERÇEKTEN YILLARDIR GELİŞTİRİLMESİNİ İSTEMEMİZE VE BUNUN NASIL
YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN AYRINTILI ÖNERİLERİMİZİ SÜREKLİ
SUNMAMIZA KARŞIN, BAKANLIK ISRARLA MEVCUT UZMANLIK
EĞİTİMİMİZİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK ÇABA HARCAMAMIŞTIR,
HARCAMAMAKTADIR.
Hiçbir tıp disiplini ve uzmanlık alanında İKİ FARKLI UYGULAMAYLA uzmanlık eğitimi
ve “UZMANLIK ÜNVANI” verilmesi KABUL EDİLEMEZ. KHK taslağında çerçevesi
çizilen “yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” dünya literatüründe yer alan ve geçerli tıpta
uzmanlık eğitimlerinin gereklerinin daha geniş bir zaman diliminde yerine getirilmesi
şeklinde tanımlanan “part-time eğitim” değildir!

Yeni düzenleme ile tanımlanmaya çalışılan “alternatif yol” belirsizliklerle
doludur.
Tıpta uzmanlık eğitimi esas olarak uygulamalı eğitimdir; usta çırak ilişkisine, beceri
kazandırmaya ve pratiğe dayanır. Bu yeterliklerin asgari koşulları müfredatla ve asistan
karnesiyle belirlenmektedir. İlişkilerin ve uygulama bağlamının tanımlayıcı özellikte olduğu

aile hekimliği uzmanlık eğitiminde uygulama ve birebir eğitim, olmazsa
olmaz bir gerekliliktir. Böylesi bir eğitim uzaktan öğrenme yöntemleri ile nasıl
yapılabilir?

Aile hekimliği uygulama eğitimi (saha eğitimi) mevcut aile hekimliği uzmanlık
eğitiminin temel parçasıdır, mevcut uzmanlık eğitiminin alternatif bir modeli
değil.
Çeşitli eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim programının uygulanmasında
temel eğitim yöntemlerine destek olmak üzere yararlanılabilecek yardımcı bir
yöntem olması gereken UZAKTAN ÖĞRENME TEKNİKLERİ, TIPTA
UZMANLIK EĞİTİMİNİN TEMEL EĞİTİM YÖNTEMİ OLARAK
KULLANILAMAZ.
Keza tam zamanlı bir uzmanlık eğitimi programının tüm gereklerini daha uzun
bir zaman dilimine yayan “part-tıme uzmanlık eğitimi” TAM ZAMANLI
UZMANLIK EĞİTİMİNİN GEREKLERİNİ “BY-PASS” ETMEK
AMACIYLA DA KULLANILAMAZ.
“Yarım zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” uygulaması, Tıpta Uzmanlık Sınavlarının
anlamını ve şimdiye kadar bu sınavları başararak aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapmış ve
yapmakta olan üyelerimizin yıllarca harcadıkları emekleri boşa çıkaracak, aile hekimliği

uzmanlarını ve asistanlarını mağdur edecektir. Aile hekimi olarak çalışmakta
oldukları Aile Sağlığı Merkezlerinden bile ayrılmadan alınacak sözüm ona
“yerinde uzmanlık eğitimi” ile “uzman” unvanı verilmesi ve bu hekimlerin
zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirmeden aynı yerlerinde
çalıştırılmaya devam edilmesi, 3 yıllık zorlu bir eğitimden geçtikten sonra
bir de 2 yıla varan zorunlu devlet hizmeti yükümlülüğü yapan ve bu süre
içinde kendi adlarını taşıyan uygulamaya alınmayan AİLE HEKİMLİĞİ
UZMANLARINA BÜYÜK HAKSIZLIKTIR!
Yalnızca SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE ÖZEL yapılan bu düzenleme
Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen Kanun Önünde Eşitlik İlkesine de
açıkça aykırıdır.
Böylesi önemli bir düzenlemenin kamuoyunda değerlendirilmeden, yalnızca bir Kanun
Hükmünde Kararname ile yapılmak istenmesinin takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.
“Yarım zamanlı eğitimle” aile hekimliği disiplininin kendine özgü özellikleri
kazandırılamayacaktır. Bu da aile hekimliği uygulamasından beklenen çıktıların oluşmasını
engelleyecektir.

DİSİPLİNİMİZİN KORUNMASI VE GELECEĞİ AÇISINDAN TEMEL
BİR TEHDİT SÖZ KONUSUDUR.
Yeni düzenleme yalnızca aile hekimliğini değil tüm tıpta uzmanlık alanlarını tehdit
etmektedir. “Yarım zamanlı uzaktan uzmanlık” yolu bir kere açıldı mı, bu, gereksinime göre
tüm uzmanlık dalları için de planlanabilir ve uygulanabilir olacaktır. O nedenle yalnızca aile
hekimleri değil tüm hekimler bu uygulamaya karşı çıkmak durumundadır.

KAMUYOUNA SAYGIYLA DUYURULUR!
TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ

31 Ekim Pazartesi TAHUD MYK Toplantısı – 5
31 Ekim’de MYK toplantısı yapıldı. Toplantıda KHK taslağı ile ilgili yapılanlar ve
yapılacaklar gözden geçirildi. KHK’nın yasalaşması durumunda izleyeceğimiz politika
tartışıldı. Toplantıda;
1) 21 Kasım 2011 tarihinde Ankara’da 2. Ulusal Aile Hekimliği Uzmanlık
Eğitimi Sempozyumu yapılmasına;
2) Sempozyumda Aile Hekimliği uzmanlık eğitiminin ve yeni düzenlemelerin bilimsel
açıdan tartışılmasına;
3) Sempozyuma Sağlık Bakanı ve Bakanlık yetkilileri, TBMM’deki doktor milletvekilleri,
WONCA Europe temsilcileri, Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeleri, TTB UDEK Başkanı,
Uzmanlık Dernekleri Başkanları, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanları, Eğitim ve
Araştırma Hastaneleri Aile Hekimliği şeflikleri ve Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik
Kurulu (TAHYK) üyeleri ile aile hekimliği asistan temsilcilerinin davet edilmesine karar
verildi.

1 Kasım Salı Basın Açıklaması – 2 (Ortak Basın Açıklaması)
1 Kasım’da TAHUD, TAHEV ve Aile Hekimliği Akademisi'nin ortak basın duyurusu basına
gönderildi. Duyuru aşağıdadır:

“TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ VAKFI
AİLE HEKİMLİĞİ AKADEMİSİ

BASIN DUYURUSU
AİLE HEKİMLİĞİNDE FARKLI UZMANLIK EĞİTİMLERİ YENİ VE
ÖNEMLİ SORUNLARA YOL AÇACAKTIR
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname taslağının 68. Maddesi ile Aile Hekimliği Tıp Disiplini ve Uzmanlık Alanı için
bazı olumsuz yeni düzenlemeler getirilmektedir. Bu düzenlemelerin özünü, mevcut Aile
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi dışında, sözleşmeli olarak aile hekimliği yapmakta olan diğer
hekimler için özel olarak tanımlanan “yerinde” ve “yarı zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi”

modeli oluşturmaktadır. Bilimsel bir temele dayanmayan ve dünyada başka bir örneği
bulunmayan bu model ne aile hekimliği uzmanlarına, ne uzman olmayan aile hekimlerine, ne
de halkımıza bir yarar sağlamadığı gibi önemli sorunlara yol açacaktır. Şöyle ki:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

KHK taslağında çerçevesi çizilen “yarı zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimi” ile var
olan uzmanlık eğitiminin gereklerinin daha geniş bir zaman diliminde yerine
getirilmesi değil, yeni bir müfredat ve eğitim şekli ile yeni bir uzmanlık eğitimi
tanımlanmaktadır. Hiçbir tıp disiplini ve uzmanlık alanında iki farklı standartta, iki
farklı uygulamayla uzmanlık eğitimi ve “uzmanlık unvanı” verilmesi kabul edilemez.
Bu durum sadece uzmanlar arasında farklılıklar olmasına değil halkın aldığı sağlık
hizmetinin farklılaşmasına da yol açacaktır.
Böylesi alternatif bir yolla uzmanlık verilmesi sahada, “tam zamanlı uzman” “yarı
zamanlı uzman” kavramlarının yaratacağı ikilemle yeni sorunlara ve karışıklıklara
neden açacaktır.
Tıpta uzmanlık eğitimi esas olarak uygulamalı eğitimdir; usta çırak ilişkisine, beceri
kazandırmaya ve pratiğe dayanır. İlişkilerin ve uygulama ortamının tanımlayıcı
özellikte olduğu aile hekimliği uzmanlık eğitiminde uygulama ve birebir eğitim,
olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Böylesi bir eğitim uzaktan öğrenme yöntemleri temel
alınarak yapılamaz.
Bir ülkede tıpta uzmanlık eğitiminin genel standartları her uzmanlık alanı için
benzerdir. Ülkemizde uygulanan uzmanlık eğitimlerinin temel standartlarına aykırı
(TUS, akademik birimler, tez vb olmaksızın) bir eğitim, bu şekilde yetişen
“uzmanların” saygınlığını ve güvenilirliğini kuşku altında bırakacaktır.
Bugüne kadar ve halen birinci basamakta özveri ile çalışmakta olan pratisyen
hekimlere adeta “ikinci sınıf uzman” olma önerisi yapılması, emek ve saygınlıklarına
karşı bir haksızlık niteliğindedir
Keza Tıpta Uzmanlık Sınavlarını başararak aile hekimliği uzmanlık eğitimine hak
kazanmış, özellikle son zamanlarda önemli ekonomik ve sosyal haklar kaybetmek
pahasına eğitimini sürdürmüş ve sürdürmekte olan, uzmanlık sonrası mecburi hizmet
yapan aile hekimliği uzman ve asistanlarının da tüm emeklerini hiçe saymakta ve
mağduriyetlerini artırmaktadır.
Bu düzenleme son yıllarda gerekliliği ve önemi açıkça anlaşılarak tüm dünyada sağlık
hizmetlerinin merkezine alınmaya çalışılan aile hekimliği disiplininin bir kalemde
çizilip atılmasına yol açmaktadır.
Yeni düzenleme yalnızca aile hekimliği değil, tüm tıpta uzmanlık alanları için de
kaygı oluşturmaktadır. “Yarı zamanlı uzaktan uzmanlık” yolu bir kere açıldı mı, bu,
gereksinime göre tüm uzmanlık dalları için de planlanabilir ve uygulanabilir olacaktır.

Sorunlar çözümleri de içerilerinde barındırırlar. Bu anlamda;
1. Aile Hekimliği uzmanlık eğitimi tektir ve bu eğitim, disiplinin ilkeleri doğrultusunda
ancak kendi akademik yapıları tarafından geliştirilebilir.
2. İsteyen her hekimin aile hekimliği uzmanı olabilmesi için aile hekimliği asistan
kadroları hızla artırılmalıdır.
3. Aile hekimliği uygulama eğitimi alanlarının oluşturulması için gereken mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır.
4. Aile hekimliği uygulamasına “geçiş döneminin” bitiş tarihi bir an önce resmi olarak
ilan edilmeli, bu tarihten itibaren uygulamaya yeni girenlerin aile hekimliği
uzmanı olması zorunlu hale getirilmelidir.

5. Uzmanlık eğitimi almamış olmasına rağmen sistemde aile hekimliği yapmakta olan
hekimlerin 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması
Hakkında Kanunda öngörülen ve aile hekimliği yapmaya devam edebilmeleri için
almaları gereken geçiş dönemi sertifikasyon eğitimleri tamamlanmalıdır.
6. Geçiş döneminin bittiği tarihten önce uygulamaya girmiş ve geçiş dönemi eğitimlerini
tamamlayan hekimlerin emeklilik vb nedenlerle kendi istekleri ile ayrılmalarına kadar
“aile hekimi” olarak çalışabilme hakkı güvence altına alınmalıdır.
Aile Hekimliği alanında “yerinde” ve “yarı zamanlı uzaktan uzmanlık eğitimini” uygulamaya
sokarak ülkemizde yürürlükte olan tıpta uzmanlık standartlarını altüst etmenin ülkemiz sağlık
sistemine bir yararı olmayacaktır. Aile hekimliği uygulamasını geliştirmenin yolu, mevcut
Aile Hekimliği Uzmanlık eğitimi ile yetiştirilen Uzman sayısını artırmaktan geçmektedir.
KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.
TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ VAKFI
AİLE HEKİMLİĞİ AKADEMİSİ”

663 SAYILI Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarih ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayınlandı.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/
11/20111102m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111102m1.htm

4 Kasım Cuma Hukuksal Değerlendirme Raporu – 2
Yeni durum ile ilgili olarak avukatımızdan hukuksal durum raporu istendi. Avukatımız
Abdullah Hızal’ın 4 Kasım 2011 tarihinde gönderdiği raporu aşağıdadır.
663 SAYILI KHK ve Mevcut Hukuksal Durum

663 SAYILI Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarih ve 28103 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanmıştır.
Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu’nun KHK çıkarabilmesi için TBMM’den yetki alması
gerekmektedir.
663 sayılı KHK ‘de 03.05.2011 tarih ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu
Hizmetlerinin Düzenli, Etkin Ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu

Kurum Ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin
Konularda Yetki Kanunu çerçevesinden yayınlanmıştır.
6223 sayılı Kanun’un Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Ana Muhalefet Partisi tarafından
Anayasa Mahkemesi’ne 2011/60 sayılı dosyası ile başvurulmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin
27.10.2011 tarihli görüşmesinde bu başvuru görüşülmüştür. Görüşme sonucunda, basındaki
bilgilere göre 7 red oyuna karşılık 7 iptal görüşü bildirilmiş, ancak Anayasa Mahkemesi’nin
kuruluş kanunu gereğince Başkan’ın oyunun olduğu tarafın görüşü yönünde karar çıkmıştır.
Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın iptal talebinin reddi yönünde görüş bildirmesi nedeniyle
Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi veren 6223 sayılı Yetki Yasası’nın Anayasa’ya
aykırılığı nedeniyle yapılan iptal talebi reddedilmiştir. Dolayısıyla Derneğimizi ve tüm sağlık
çalışanlarını yakından ilgilendiren 663 sayılı KHK’de Anayasa’nın 91. maddesine yetki
kanununa uygun olarak yayınlanmış durumdadır.
KHK çıkarma yetkisi Anayasa’nın 91. maddesinde düzenlenmiştir.
MADDE 91.– Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde
kararname çıkarma yetkisi verebilir.
KHK’lerin iptal edilebilmesi için Anayasa’da iki yol öngörülmektedir. 1. si Anayasa’nın 150.
maddesinde düzenlenen iptal davasıdır.
MADDE 150.– Kanunların, kanun hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğünün veya bunların belirli madde ve hükümlerinin şekil ve esas
bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya
iptal davası açabilme hakkı, Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis
grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki
üyelere aittir. İktidarda birden fazla siyasî partinin bulunması halinde, iktidar
partilerinin dava açma hakkını en fazla üyeye sahip olan parti kullanır.
Süresi ise Anayasa’nın 151. maddesinde düzenlenmiştir.
MADDE 151.– Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı,
iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede
yayımlanmasından başlayarak altmış gün sonra düşer.
Görüleceği üzere 663 sayılı KHK’nin Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne
Ana Muhalefet Partisi veya 1/5 milletvekilinin (110 milletvekili) başvuruda bulunması ve
iptal davası açması gereklidir. Bu dava 60 gün içinde açılmazsa süre hak düşürücü süre
olduğu için dava hakkı düşer.
2. yol ise Anayasa’nın 152. maddesindeki düzenleme gereğince, Anayasa’ya aykırılık
iddiasının Mahkemelerce ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulmasıdır.
MADDE 152.– Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun
hükmünde kararnamenin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri
sürdüğü aykırılık iddiasının ciddî olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda
vereceği karara kadar davayı geri bırakır.
Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddî görmezse bu iddia, temyiz merciince esas
hükümle birlikte karara bağlanır.

Anayasa Mahkemesi, işin kendisine gelişinden başlamak üzere beş ay içinde
kararını verir ve açıklar. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı

yürürlükteki kanun hükümlerine göre sonuçlandırır. Ancak, Anayasa Mahkemesinin
kararı, esas hakkındaki karar kesinleşinceye kadar gelirse, mahkeme buna uymak
zorundadır.
Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği red kararının Resmî
Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün
Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.
Bu iki yol dışında usulüne (yetki kanunu) uygun olarak Bakanlar Kurulu tarafından
yayınlanan KHK’lerin iptal edilmesi mevcut mevzuatımıza göre mümkün değildir.
Bu aşamada öncelikli olarak KHK’nin yayınlandığı tarihten itibaren 60 gün içinde Ana
Muhalefet Partisi veya 1/5 milletvekilinin (110) Anayasa Mahkemesi’ne 663 sayılı KHK’nin
Anayasa’ya aykırılık iddiası ile iptal davası açması beklenecektir.
Ana Muhalefet Partisi veya 1/5 milletvekilin 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne
başvurmaması durumunda veya başvurusu sonuçlanmadan açılmış bir davada (İdari
veya Adli) KHK hükümlerini uygulamak durumunda kalan Mahkemelerin taraflardan
birinin yargılama konusu olaya uygulanması gereken KHK’nin ilgili maddesinin
Anayasa’ya aykırılık iddiasını ciddi bularak, kendi uygulayacağı hükmün iptali için
Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunulması gerekecektir.
Mahkemelerin Anayasa’ya aykırılık iddiası ile başvuruda bulunabilmesi için
görülmekte olan bir dava olması gerekir. Bu davada somut bir uyuşmazlığa veya idari
bir işleme dayanması gerekir. Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin KHK’nin
Anayasa’ya aykırılık iddiası ile KHK’nin iptali için herhangi bir Mahkeme (idari veya
adli yargı) nezdinde dava açması hukuken mümkün de değildir.
Ana Muhalefet Partisi veya 1/5 milletvekilinin 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı
başvurunun veya KHK’nin ilgili hükmünü uygulamak durumunda olan Mahkemelerin
başvurusunun Anayasa Mahkemesi’nce reddi halinde 10 yıl geçmedikçe aynı hükümlerin
iptali için başvuruda bulunulması yürürlükteki mevzuata göre mümkün değildir.
Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesin olduğu için (T.C. Anayasa’sı madde 153) bu
kararlara karşı herhangi bir üst merci (temyiz, itiraz) başvurusu da mümkün değildir.
04.11.2011
Av. Abdullah HIZAL
TAHUD Hukuk
TAHUD Merkez Yönetim Kurulu olarak gelişmeleri izlemeye ve üyelerimizi bilgilendirmeye
devam edeceğiz. KHK’nın yasalaşması sonrasında hukuk yoluyla yapılabilecekleri sonuna
kadar zorlayacağız. Bu dönem öncelikli hedeflerimizden biri de 21 Kasım 2011 Pazartesi
günü 2. Ulusal Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sempozyumunu başarıyla
gerçekleştirmektir.

