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EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ (EASM)  

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği 26 Eylül 2014 tarihinde Resmî 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hazırlık sürecinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu nezdinde 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) olarak çeşitli ortak çalışmalar yürütülmüş ve birçok 

kez TAHUD önerisi olarak görüş öneriler sunulmuştur.  

Bu görüşlerdeki öne çıkan ortak değerlendirme, yönetmeliğin eğitimden ziyade hizmet odaklı 

olduğudur. Yönetimi, personel hareketleri ve ödemeleri çok farklı kurumlar olan üniversite ve eğitim- 

araştırma hastanelerinden, çok daha esnek olan birinci basamakta sözleşmeli olarak çalışan diğer Aile 

Hekimliği uzmanları ve Pratisyen aile hekimleri gibi hizmet vermeleri beklenmektedir. 

EASM’lerle ilgili ortaya çıkan pek çok bürokratik ve işletim süreci zorlukları nedeniyle istenilen 

yaygınlığa ulaşılamamış, eğiticilerin bireysel çabaları sonucu Türkiye’de bir bazı eğitim kurumlarınca ve  

sınırlı sayıda  Eğitim Aile Sağlığı Merkezi açabilmiştir. Sadece aile hekimliği uzmanlık  eğitiminde değil 

Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin de (intörnler) mezuniyet öncesinde aile hekimliği uygulamasını 

yerinde gözlemleyip deneyimlediği EASM’ler çok değerli işlevler görmektedir. 

“Eğitim”in önemini atlamayarak aynı zamanda hizmetin de akademi desteği ile kaliteli ve kanıta 

dayalı olarak sunulması imkânı olan EASM’ler ile ilgili olarak sonraki süreçlerde de hem TAHUD olarak 

hem de ilgili aile hekimliği kliniklerince Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ ne çok sayıda 

çözüm önerisinde bulunulmuştur. 

EASM’leri diğer ASM’lerden farklı kılan özellikleri ön planda tutan bakış açısıyla model 

güncellenmelidir. Yapılacak revizyonda; EASM’lerinin ve Eğitim Aile Sağlığı Birimleri’nin (EASB) 

eğitim odaklı olarak düşünülmesi ve buna göre yeniden yapılandırılması gerekmektedir. 

Aşağıdaki önerilerin önemli bir kısmı Bakanlığımızın ilgili birimleriyle paylaşılmış ve kabul görmüş 

önerilerdir. Ancak uzun zaman geçmiş olmasına rağmen maalesef herhangi bir ilerleme olmamıştır. 

TAHUD olarak Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalarla gerek EASM gerek diğer konularda 

sahanın ve akademinin beklentilerini de karşılayacak çözümler bulunması mümkündür. Türkiye'de Aile 

hekimliği Uzmanlık Eğitiminin tek temsilcisi ve uygulayıcısı olan TAHUD sonuç alınabilmesi 

durumunda her zaman işbirliğine açıktır.  

 

 

Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri  

 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanlarınca verilmesi kapsamında uzmanlık öğrenci 

sayılarının giderek artması memnuniyet vericidir. Ancak özellikle saha eğitimi kapsamında EASM/ 

EAHB açılması için Sağlık Bakanlığı’nın teşvik edici ve sahada yaşanan sıkıntılara çözüm getiren 

düzenlemeler yapması gerekmektedir.  

  



 

 

1. EASM’ler İl Sağlık Müdürlükleri tarafından açılıp işletilmeli, eğitim kurumları (Üniversite 

Aile Hekimliği Anabilim Dalları, Eğitim Araştırma Hastaneleri’nin Aile Hekimliği 

Klinikleri) eğitimlerin planlanma ve yürütülmesinde görev almalı; bu kapsamada, eğitim 

kurumları Sağlık Müdürlüğü ile koordinasyon içinde sorumlu eğitici ve aile hekimliği 

uzmanlık öğrencisi görevlendirmesi yapmalıdır. 

2. EASM açılması konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve eğitim kurumlarının teşvik edilmesi ve 

inisiyatife bırakılmaması gerekmektedir. Söz gelimi eğitim kalite standartları, verimlilik 

değerlendirmesi ve ödemelerde EAHB sayısının dikkate alınması sağlanabilir. 

3. Yeni EASM ya da EAHB açmak bina, nüfus ve sağlık personeli açısından çok zor hatta 

imkânsız olabilmektedir. İl içinde boşalan ASM/ AHB ler öncelikle Eğitim Aile Sağlığı 

Merkezi / Eğitim Aile Hekimliği Birimi olarak eğitim kurumlarına teklif edilmesi 

konusunda düzenleme yapılması yerinde olacaktır. Yine SEAB protokolleri bu kapsamda 

yaygınlaştırılabilir. 

4. Özellikle nüfusu yeterli olmayan EASM lerde görev yapan eğitici, asistan ve aile sağlığı 

çalışanları açısından ciddi şekilde uzun süreli mağduriyetler oluşmaktadır. Bu durumun 

düzeltilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır. EASM de görev yapan eğiticiler kendi 

kurumlarındaki bilimsel ve eğitici ödemeleri dahil ek ödeme alamamaktadır. 

5. Eğiticilere belli bir katsayıya dayalı ödeme yapılmalı ve ayrıca hastanede çalıştıkları zaman 

için de ek ödeme alabilmesi sağlanmalıdır 

6. Eğiticilere ödenecek ücret ay içerisinde çalıştığı kurumda görev ve unvan parametrelerine 

bağlı ortalama performansa dayalı hesaplanacak ek ödemesinden az olamaz   

7. Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen asistan 

ve aile sağlığı elemanlarının çalışanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca ilgili 

kurum bütçesinden, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9’ 

uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş 

olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeleri ise bu maddenin 

ikinci fıkrası uyarınca aktarılan tutarlardan karşılanmak suretiyle ilgili kurumun döner 

sermaye bütçesinden peşin olarak ödenir.  

8. Madde 6.c. bendinde belirtilen ödemeden yararlanan personele EASM’de görevlendirildiği 

gün süresiyle sınırlı olmak üzere, ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına 

Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner 



 

 

Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi (e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyarınca 

herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz.  

9. Madde 6-c bendi 7) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği birimi için, birimin açıldığı 

tarihten itibaren kayıtlı kişi sayısı 2800’e ulaşıncaya kadar en fazla on sekiz ay boyunca 2800 

kayıtlı kişi üzerinden ödeme yapılır. (Başlangıçta verilen korumalı nüfus ödeme süresi 18 

aya çıkarılmalıdır.) 

10. Pandemi sürecinde olduğu gibi olağanüstü durumlar, toplumsal aşılama ve tarama 

programlarında Bakanlıkça uygulanan bazı özendirici uygulamalarda EASM’lerin, 

kendileri ile aynı işi yapan ASM’lerden ayrı tutulması yanlıştır ve sahada görev yapan aile 

hekimliği asistanlarının ve aile sağlığı çalışanlarının motivasyonu olumsuz etkilemektedir. 

11. İzin durumlarında ve ikinci birime hizmet verildiği durumlarda ücreti ödenmemektedir. 

Madde 7’de 1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde 

görevlendirilen asistan ve aile sağlığı elemanına çalışanına çalışılan gün sayısına göre 

ödeme yapılır. Ayda 5, yılda 14 güne kadar izin ve raporlarda kesinti yapılmamalıdır. ASM 

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde olduğu gibi EASM’lerde de vekalet bırakıldığında 

asistan ve AÇS de kesinti olmaması için düzenleme yapılmalıdır.  

• Kendi AHB dışında başka AHB ne bakan asistan ve hemşire hizmet verdiği ikinci birimin 

de ücretini alabilmelidir. 

• Kamu hastanelerinde çalışanlar ayrıca hak edişleri olsa da EKOBS nedeniyle ödemelerin bir 

kısmını alınmamaktadır. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir. 

12. Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) değişiklik yapılarak EASM’de görevlendirilen 

eğiticilerin de nüfus bağlanmadan gerektiğinde ilaç ve rapor verebilmesi mümkün olmalıdır. 

Bu şekilde aile hekimliği uzman raporu ve reçetesi gereken hastaların yataklı kurumlara 

gereksiz yere başvurmasının önüne geçilmiş olacaktır. 

13. Eğitim faaliyetleri sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek 

şekilde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin 

haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir. Ancak eğitici beş birime kadar 

haftalık asgari sekiz saat sonraki her bir birim için asgari bir saat ilave olarak eğitim aile 

sağlığı merkezlerinde eğitim hizmeti verir.  



 

 

14. EASM’de asistan eğitimleri için belli zamanlarda eğitim saati belirlenmelidir. Eğitim saati 

onaylandıktan sonra ilan edilmeli ilgili zaman diliminde acil hasta dışında hasta kabulü ve 

randevusu olmamalıdır. 

15. Birden fazla aile hekimliği eğiticisi varlığında ihtiyaç durumunda gerekirse birim bazlı 

olarak farklı eğiticiler için görevlendirme yapılabilir. 

16. EASM’de görev yapacak eğiticiler “Aile Hekimliği Uzmanı olan öğretim görevlisi veya 

başasistanı” şeklinde ifade edilmelidir. 

17. Mevcut uygulamalarda birim sayısı arttıkça başta üniversitelere bağlı E-ASM' lere olmak 

üzere tüm EASM’ lere aile sağlığı çalışanı bulmakta ciddi sıkıntı yaşanmaktadır. Eğitim 

kurumu tarafından aile sağlığı çalışanı temin edilemediği durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından görevlendirme yapılmalıdır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay içinde aile 

sağlığı çalışanı istihdam edilemediği takdirde, ihtiyacın kamu kurumları dışından sözleşmeli 

olarak temin edilmesi yoluna gidilmesi sağlanmalıdır. 

18. Eğitim Sağlığı Merkezi ya da Eğitim Aile Hekimliği Biriminin acil ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi için cari ödeme kaleminden eğiticiye avans ödeneği verilebilir. 

Gerektiğinde kurumlar eğiticiden harcamaların belgelerini talep edebilir. 

 

 


