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Değerli Meslektaşlarımız,
Merkez Yönetim Kurulu 2010-2012 dönemi faaliyetlerini ara bültenlerle sizlere duyurduk. 2010
Aralık Ayından bu yana web sayfamızdan yayınlanan bültenlere
http://www.tahud.org.tr/medya/tahud-bulten adresinden ulaşabilirsiniz. Son aylardaki
faaliyetlerimizi ise bu son bültende toparladık.
Geçen iki yıllık sürede TAHUD un kurumsallaşması, görünürlüğünün artması, sağlam ve güçlü bir
dernek olarak, tüm ilgi alanlarımızda onurlu bir duruş sergilemesi temel hedefimiz olmuştur. Bu
amaçla, bir ekip ruhu ve anlayışı içinde özverili bir çalışma sergiledik. Bize verilen süreyi Kasım
ayının bu son günlerinde tamamlarken, bizlere çalışma dönemimiz boyunca yaptığınız tüm katkı ve
desteklerden dolayı siz sayın üyelerimize şükranlarımızı ve en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Doç. Dr. Arzu Uzuner
TAHUD Genel Sekreteri
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Sevgili Arkadaşlar,
Merkez Yönetim Kurulu yönetiminde gerçekleştirilen TAHUD etkinliklerini sizlerle paylaşmayı
sürdürüyoruz. Aslında bu etkinlikler ve gelişmeler anında sizlerle paylaşıldı ve web sitemizde
ayrıntılarıyla yer almaktadır. TAHUD bültenleriyle bunları özet halinde ve sürekli elinizin altında
olabilecek şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz.
Geçen bültenimizden bu yana birçok gelişme yaşandı ve TAHUD olarak birçok çalışma yaptık.
Hemen şunu belirtmeliyim ki Derneğimizin bu çalışmaları çok sayıda üyemizin aktif katılımıyla
gerçekleşti. TAHUD çalışmalarına katkı veren tüm üyelerimize buradan bir kez daha teşekkür
ediyorum.
Aile hekimliği uygulamasında sorunlarımız devam ediyor, yenileri ekleniyor. Son olarak aile
hekimlerine nöbet getiren yasal düzenlemeler yapıldı. Bültenimizde de izleyebileceğiniz gibi
bununla ilgili tüm girişimlerimizi yapmış bulunuyoruz. Aile hekimliği uzmanlarının özel
hastanelerde çalışmasının engellenmesi konusu uzun süredir gündemimizdeydi. İlgili yönetmeliğe
karşı hukuki süreci de başlatmış bulunuyoruz. Konuyla ilgili çalışmalarımız Eylül ortalarında
Ankara’da gerçekleştireceğimiz çalıştayla devam edecektir.
SGK tarafından yayınlanan 2012 SUT’unda yine birçok kısıtlama bulunmaktadır. Statinlerle ilgili
yeni düzenlemeler TAHUD ASM çalışma grubunda enine boyuna tartışıldı ve sonuçta oluşturulan
bilimsel belge TAHUD tarafından SGK’ya iletildi.
Geçtiğimiz yaz döneminin en önemli konusu aile hekimliği akademik birimlerine (anabilim dalları
ve klinikleri) bağlı eğitim tipi aile sağlığı merkezlerinin oluşturulmasıydı. Bildiğiniz gibi konuyla
ilgili yasa yürürlüğe girmişti ve şimdi ilgili yönetmelikler üzerine çalışmalar sürmektedir. Sağlık
Bakanlığı’nın bu konudaki hazırlıklarına TAHUD ve aile hekimliği akademisyenleri olarak
katılmaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili olarak yapılan Bakanlık çalıştayında görüşlerimizi
ayrıntılarıyla iletme fırsatı bulduk. Bununla ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Yine Eylül ortalarında
Ankara’da ikinci çalıştayımızı yapıyoruz.
Eğitim etkinliklerimiz sürüyor, ulusal kongremizi yine en geniş katılımla gerçekleştirmeye
hazırlanıyoruz. Tüm üyelerimizin, aile hekimlerinin 2013 Mayıs ayında Kuşadası’nda yapacağımız
12. Ulusal Aile Hekimliği Kongresini etkinlik takvimlerine koymalarını ve kongremize
katılmalarını bekliyoruz. Ve WONCA Avrupa 2015 Kongresi heyecanı da sarmaya başladı.
Organizasyon firmasını belirlemek üzereyiz. Ekim ayında Antalya’da WONCA Avrupa yönetim
kuruluyla WONCA 2015 Kongresi resmi sözleşmesini imzalıyoruz.
Sıkıntılarımız ve sorunlarımızın yanı sıra birçok olumlu ve sevindirici gelişmeler de yaşıyoruz
camiamızda. Birçok arkadaşımız akademik yükselme başarısı gösterdi ve ilk olarak İzmir Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde aile hekimliği yataklı servisi açıldı. Bu başarılara imza atan tüm
arkadaşlarımızı TAHUD olarak kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.
Yeni bir TAHUD Bülteninde buluşmak üzere esenlikler diliyorum.
Saygılarımla…
Prof. Dr. Okay BAŞAK
TAHUD MYK Başkanı
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WONCA 2015 Konferansı
Bildiğiniz gibi WONCA 2015 Avrupa Konferansı’nı İstanbul’da gerçekleştireceğiz.
Sonbaharın en önemli olayı WONCA Avrupa Konferansı sözleşmesinin WONCA Avrupa Yönetimi ile karşılıklı
imazalanması idi.
WONCA 2015 Avrupa Konferansı’nı düzenleme yetkisini TAHUD’a veren sözleşme Antalya’da Derneğimizin
ev sahipliğinde gerçekleştirilen WONCA Avrupa Yönetim Kurulu toplantısı sırasında 27 Ekim 2012 tarihinde
imzalandı.
Sözleşmenin imzalanmasında TAHUD’un WONCA temsilcisi Doç. Dr. Yeşim Uncu, TAHUD Başkanı Prof. Dr.
Okay Başak ve WONCA Avrupa’nın önemli network’lerinden EGPRN’in WONCA nezdindeki temsilcisi ve
WONCA Avrupa Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ungan hazır bulundu.
Bundan sonra önümüzde keyifli ve çok emekli günler var. Hep birlikte Avrupalı meslektaşlarımızı ülkemizde
ağırlamak üzere çalışacağız.
WONCA Avrupa kuralları çerçevesinde önerilen hazırlık planları zamanında başlatıldı. Önceki
bültenlerimizde sizleri gelişmelerden haberdar etmiştik. Bu önemli bilimsel ve sosyal etkinliğin
gerçekleştirilmesi ancak sizlerin katkı ve katılımlarınızla mümkün olacağı bilincinden hareketle olabildiğince
çok sayıda Aile hekimliği uzmanı, akademisyeni ve uzmanlık öğrencisini sürecin içinde yer almaya davet
ediyoruz.
Sonbahar Bültenimizde söz edildiği üzere bu büyük organizasyonu yapacak olan firma oluşturulan özel bir
komisyon tarafından gerçekleştirilen uzun bir sürein sonunda belirlendi. Kaiki Kongre Organizasyon Firması
süreç sonunda belirlenen firma oldu ve Konferans’ın sorumluluğunu üstlendi.

12. Ulusal Kongremiz
Ulusal Kongrelerimizi artık her yıl aynı zamanda yapıyor ve her 19 Mayısı birlikte, ülkemizin güzel
mekanlarından birinde karşılıyoruz. Önümüzdeki yıl Kongremiz 15-19 Mayıs’ta Kuşadası’nda yapılacak.
Kongre Web sayfamız açıldı. http://www.aile2013.org/
Sayın meslektaşlarımız, TAHUD giderek güçleniyor. Görev bilinciyle ve kurumsal ilkelerle etki alanlarını
artırıyor. Bu süreçte üyelerimizin katkı ve destekleri en önemli desteğimiz olmaktadır. Ulusal Kongrelerimiz
bu gücü görmenin ve göstermenin en iyi yoludur. Her ulusal kongre bizleri birbirimize biraz daha
yaklaştırmakta Aile Hekimliği Disiplini ve Uzmanlık alanında gelinen noktayı değerlendirmede önemli
kilometre taşlarından biri olmaktadır. Ulusal Kongremize katılmak üzere şimdiden biletlerinizi ayırtın;
Mayıs’ta Kuşadası’nda buluşalım.

Grip Platformu
Grip Platformu, toplum genelinde grip konusundaki bilincin arttırılması ve korunma yollarının
yaygınlaştırılması konularında çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Platform belirtilen hedeflere ulaşmak
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için çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenmesini, yazılı ve görsel materyal hazırlanmasını, grip ve grip
aşıları konularında mevcut durumun saptanması için bir dizi anket çalışması yapılmasını ve nihayet grip ile
ilgili çeşitli bilimsel projelerin hazırlanmasını ve desteklenmesini hedeflemektedir. Grip Platformu solunum
yolları enfeksiyonu ile ilgilenen farklı uzmanlık alanlarından temsilcilerin bir araya gelerek oluşturdukları bir
yapılanma olup, Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenmekte, ESWI (European Scientists Working on
Influenza) temsilcileri de Platforma katkı sağlamaktadır. TAHUD bu oluşuma katkı veren dernekleren
birisidir. Grip Platformu’nu ve amaçlarını Dernek olarak önemsiyor, toplantı ve etkinliklerine temsilcimizle
katılım sağlıyoruz. İlki 13 Haziran 2011, ikincisi 24 Eylül 2011’de yapılan Platform toplantılarının üçüncüsü
13-14 Ekim 2012’de İstanbul’da yapılmıştır. TAHUD adına Platform temsilcimiz Doç.Dr.Hülya Akan’dır.
www.gripplatformu.com

Diyabeti Durduralım Projesi
“Diyabeti Durduralım Projesi” kapsamında yapılan tüm toplantılarda TAHUD MYK Başkan, Başkan Yardımcısı
ve Genel Sekreter düzeyinde temsil edildi. Bu hareketin raporlarında TAHUD görüşleri hep yer aldı. 19
Kasım 2012 günü Ankara’da yapılan Diyabet Parlamentosu toplantısında Derneğimiz Uzm. Dr. Didem Sunay
tarafından temsil edildi.
Diyabetin Birinci Basamakta izlenmesi konusunda Türkiye Diyabet Vakfı liderliğinde hazırlanan tanı, tedavi
rehberine TAHUD katkı yaptı. Bu rehberin birinci basamakta çalışan hekimlere tanıtılması hususunda
yapılacak toplantılara destek vermektedir.

Güneydoğu Avrupa Aile Hekimleri Birliği
Eylül 2012 ‘de Güney Doğu Avrupa Genel Pratisyen/Aile Hekimliği Birlikleri (AGPFMSEE) Yönetim Kurulu
toplantısı Belgrad'da gerçekleştirildi. Toplantıya TAHUD Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. A. Refik İmamecioğlu ve
TAHUD temsilcimiz Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu katıldılar. Toplantıda Nisan 2013'te yapılacak olan Birliğin 3.
Konferansı’nın yeri Sırbistan Belgrad olarak belirlenmiş olup her ülkeye iki saatlik süre ayrılmasına karar
verilmiştir. Konferansın düzenleme komitesi için TAHUD adına, Birliğin Bilimsel Kurulu’nda yer alan Prof. Dr.
İlhami Ünlüoğlu’nun yer almasına karar verildi. Birliğin yönetim Kurulunda ise ülkemiz adına Doç. Dr.
Mümtaz Mazıcıoğlu ve Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu yer aldılar. Üye ülkelerdeki Anabilim Dalları arasında bir ağ
kurulması amacıyla oluşturulan alt çalışma grubu için temas kişisi olarak TAHUD adına Doç. Dr. Kurtuluş
Öngel görevlendirildi.

XII. Uluslararası PCDE (Primary Care Diabetes Europe) Konferansı
Diyabetle ilgili olarak bir başka önemli bilimsel etkinlik de Barcelona’daki XII. Uluslararası PCDE (Primary
Care Diabetes Europe) Konferansı idi. Önceki toplantılara ev sahipliği yapmış olmasından dolayı PCDE bu kez
bir TAHUD temsilcini düzenleme kurulunda görmek istediğini belirtti. Doç. Dr. Arzu Uzuner bu kurulda ve
Konferans sırasındaki oturumlarda TAHUD adına görev aldı. TAHUD’u bu önemli Avrupa inisyatifi ile
ilişkilendiren, diyabet alanındaki çalışmalarıyla uluslararası saygın bir isim olan, üyemiz Doç. Dr. Pınar
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Topsever oldu. Kendisi ayrıca PCDE’nin Yönetim Kurulu üyesi olarak Konferans’ın Bilimsel Kurul Başkanlığı’nı
da üstlenmişti.
PCDE ve TAHUD işbirliği bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Üyelerimizin diyabet alanındaki
çalışmalarının giderek daha fazla sayı ve kalitede bu oluşumun konferanslarında sunulmasını ümit ediyoruz.
www.pcdeurope.org

Eğitim Etkinliklerimiz
TAHUD uzmanlık eğitimi ve sürekli mesleksel gelişim eğitimlerini Dernek faaliyet alanı olarak
benimsemekte, bu eğitimlere aktif katkı vermeyi istemektedir.
Sürekli mesleksel gelişim kapsamında değerlendirilebilecek olan 2011-2012 eğitim döneminde, firmalardan
gelen talep doğrultusunda yoğun olarak firma destekli toplantılar yapıldı, bu toplantılarda firma desteğinin
konu içeriklerine yansıtılmamasına özen gösterildi. Bu eğitimler TAHUD’un görünürlüğünü ve bilinirliğini
arttırmada önemli bir faaliyet olmanın yanı sıra TAHUD’a gelir sağlamak açısından da önem taşımaktadır.
2011-2012 yılı firma destekli 40 TAHUD eğitimine toplam 74 akademisyenimiz destek verdi. Eğitimlerimize
destek veren tüm akademisyen ve uzmanlarımıza TAHUD adına teşekkür ediyoruz.
Eylül-Kasım ayında da firmalarla ülkenin değişik bölge ve şehirlerinde eğitim etkinliklerimiz devam etti. Deva
firması ile işbirliği halinde yapılan eğitimlere TAHUD’u temsilen katılan akademisyenlerimiz olan Prof. Dr.
Murat Ünalacak, Doç. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Doç. Dr. Melahat Akdeniz, Yrd. Doç. Dr. Gamze Erten
Bucaktepe ve Uzm. Dr. Erdinç Yavuz’a teşekkür ediyoruz.
Ülkemizde uzmanlık eğitimi Üniversitelerde Aile Hekimliği Anabilim Dalları, Devlet Eğitim Hastanelerinde ise
Koordinatörlük ve son yıllarda Şeflik/Klinikler tarafından yürütülmektedir. Üniversitelerde ve Aile Hekimliği
eğitim sorumlusu olan Kliniklerde Aile Hekimliğine ilişkin temel konular ayrıntılı olarak ele alınmaktayken,
Aile Hekimliği Eğitim sorumlularının olmadığı hastanelerde uzmanlık öğrencileri Aile Hekimliği temel
felsefesi ve temel konularından uzak kalmaktadırlar.
Başında eğitim sorumlusu olmayan kliniklerde uzmanlık eğitimi almakta olan uzmanlık öğrencilerimize
destek olmak ve aile hekimliği temel ilkelerinin kavramsallaştırılmasında ortak dil oluşturmak amacıyla,
TAHUD’un 2012-2013 eğitim yılı etkinlikleri daha çok Aile Hekimliği temel konuları üzerine yapılandırıldı.
Ortak eğitim materyali oluşturularak üç büyük şehirde TAHUD Okulları adı altında bu eğitimlerin yapılması
hedeflendi. Eğitimler o bölgedeki Aile Hekimliği eğiticileri tarafından verilecektir. İlk eğitim Ankara’da
düzenlenmiş olup asistan arkadaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılanmıştır.
TAHUD okullarının konuları içinde yer alan eğitim konularından bir diğeri, yıl içine yayılacak şekilde
planlanmış olan Birinci Basamak (BB) Araştırma Kursu, uygulama ile birlikte giden bir içeriğe sahiptir. Kurs
İstanbul şubesi tarafından hazırlanmış, İstanbul’da tez çalışması içinde olup danışmanı olmayan Aile
Hekimliği asistanları önceliklenmiştir. İlk oturum 30 Eylül 2012’de İstanbul’da düzenlenmiş, danışmanların
desteğinde araştırma konuları belirlenerek bir kısım araştırma projeleri kursa katılan asistanlar tarafından
Aile Hekimliği Akademisi Derneği’nin Derneğimiz tarafından da desteklenen 2. Araştırma Günlerinde
sunulmuştur. BB Araştırma Kursunun ikinci kısmı Aralık ayında İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
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Aile Hekimliği Akademik Birimleri için Eğitim ASM Oluşturma Amaçlı Çalıştaylar
14 ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde Aile Hekimliği akademik birimleri için eğitim ASM oluşturulması
Çalıştayları yapılmış, bu Çalıştaylardan çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek Sağlık Bakanlığı’nın ilgili
birimlerine iletilmiştir. Raporlara tahud@tahud.org.tr den ulaşmak mümkündür.
Eğitim etkinliklerimiz Genel Kurul’da eğitimden sorumlu MYK üyemiz Doç. Dr. Hülya Akan tarafından
sunulmak üzere rapor haline getirilmiştir. Eğitim raporunu ayrıca web sayfamızdan okuyabilir, katkı ve
yorumlarınızı tahud@tahud.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
Tüm faaliyetlerimizde üyelerimizin yorum ve katkıları izlenmekte ve uygulamalarda dikkate alınmaktadır.
Sadece eğitim alanında değil tüm faaliyet alanlarımız hakkında katkı ve yorumlarınızı bize ulaştırınız.

WONCA AVRUPA NETWORK Yönetim Kurulları Ülkemizde toplandı.
TAHUD Network temsilcilerimizin bu oluşumlar içinde yıllardır kurdukları iyi ilişkileri ve etkin konumları bu
önemli toplantıların ülkemizde yapılmasında belirleyici etken olmuş, TAHUD bu toplantılara destek
vermiştir.
EURACT toplantısı
Adana’da gerçekleştirilen bu toplantının ev sahipliğini TAHUD’un network nezdindeki temsilcisi Doç. Dr.
Esra Saatçi ve Çukurova Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaptı. EURACT’ın ülkemizde etkin bir
şekilde organize olmasını sağlayan bir önceki temsilcimiz TAHUD Genel Başkanı Prof. Dr. Okay Başak da
toplantıya katıldı.
EQUIP toplantısı
Kalite Networkü olan EQuiP‘ın Konseyinin Erzurum’da yapılan toplantısına EQUIP temsilcilerimiz Prof. Dr.
Zekeriya Aktürk ve Prof.Dr.Nezih Dağdeviren, ve Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı ev
sahipliği yaptılar.
EGPRN toplantısı
Gelecek yıl Mayıs ayında yapılacak olan Ulusal Kongremizle aynı yerde ve zamanda yapılacak olan bir
uluslararası toplantı daha bulunmaktadır. Ulusal Kongre sayfamızdan da bilgilere erişebilirsiniz. EGPRN,
bahar toplantısını ve yönetim kurulunun toplantısını ülkemizde yapacaktır. Böylece üç büyük networkün
toplantısı 2012-2013 yılları içind ülkemizde gerçekleşmiş olacaktır. Bu önemli bilimsel etkinliğin Ulusal
Kongremiz içinde gerçekleştirilmesi sorumluluğu TAHUD’un EGPRN araştırma networkündeki temilcileri
Doç. Dr. Pınar Topsever ve Prof.Dr. Mehmet Ungan ve networkte etkin çalışma ve katılımlarıyla göz
dolduran Doç. Dr. Pemra Ünalan tarafından üstlenilmiştir. Toplantıya Ulusal Kongremize katılan üyelerimizin
de katılabilmesi için düzenlemeler yapılmaktadır.
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CEDinGP Projesi
Avrupa'da Aile Hekimliği Eğitimi’nin güçlendirilmesini hedefleyen bir EURACT Leonardo da Vinci projesi olan
CEDinGP (Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe) Projesi Ekim
ayında Kopenhag’da yapılan toplantı ile tamamlandı. TAHUD, bu projenin ortaklarından biri olarak projenin
gereklerini yerine getirerek tamamlanmasına katkıda bulundu, değişik düzeylerde EURACT eğitici eğitimleri
Türkçe’ye tercüme edildi. Kapanış toplantısına TAHUD adına projenin yürütücü ve eğiticilerinden
Prof.Dr.Dilek Güldal katıldı.

TÜATS Üye Takip Sistemi
Üye Takip Sistemi (TÜATA) TAHUD üye veribankasını güncel tutmak; üyelerimizin online kendi üyelik
bilgilerine ulaşabilmesine ve bu bilgileri güncellemesine olanak vermek; üyelerimizin aidatlarını yatırmasını
kolaylaştırmak; üyelerimizle iletişim kurmak istediğimizde istediğimiz üyeleri listeyebilmek ve iletişim
bilgilerine ulaşabilmek amacıyla oluşturulmuştur. TÜATS, MYK Üyesi Uzm. Dr. Erdinç Yavuz’un ve Eğitim
Ajansımız Sağlık Bahçesi’nin büyük emek ve gayretleri sonunda oluşturulmuş olup 2012 Olağan Genel
kurulumuzda üyelerimize sunulacak ve kullanımına başlanacaktır.

TAHUD 2012 Seçimli Olağan Genel Kurulu
TAHUD 2012 Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun 18 Kasım 2012 tarihinde, çoğunluğun sağlanamaması halinde
25 Kasım 2012 tarihinde Ankara Öğretmenevi’nde yapılmasına karar verilerek Genel Kurul düzenleme
çalışmaları yapılmıştır. 2010 yılının Kasım sonunda görevi devralan ve göreve başladığı günden itibaren
şeffaf ve paylaşımcı bir yönetim anlayışını benimseyen yönetimimiz, iki yıl süresince gerçekleştirilen
faaliyetleri süreç içinde, bülten ve raporlarla üyelerimize duyurmuştur. Genel Kurul için Hukusal konuların
özetlenmesi, Mali raporun hazırlanması, yüklü bir eğitim faaliyetleri raporunun hazırlanması ve üyelerimizin
bilgilendirilmesi için çalıştık. Dernekler Masası tarafından yapılması istenen Tüzük değişikliklerini ve diğer
bazı Tüzük değişikliği önerilerimizi de Genel Kurulun görüş ve oluruna sunuyoruz.
Bültenimize burada nokta koyarken daha nice güzel etkinliklerde birlikte olmayı diler, saygılar sunarız.
TAHUD MYK üyeleri
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TÜRKİYE AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK DERNEĞİ;

2010-2012 HUKUKİ FAALİYETLER:
2010-2012 dönemi sağlık alanında birçok düzenlemenin yapıldığı, Türkiye’nin tamamında
Aile Hekimliği uygulamasına geçildiği bir dönem olmuştur. Dolayısıyla bu dönemde
Derneğimiz hukuka aykırı düzenlemelerin yargıya taşınması, Dernek üyelerimizin tamamını
ilgilendiren veya bireysel hukuki sorunlarına yakından hukuki destek sağlamaya çalışmıştır.
Derneğimiz hukuk bürosu, üyelerimizin hukuki sorunlarına yazılı ve sözlü danışma hizmeti
ile dava takibi şeklinde yakından destek sağlamaya gayret göstermiştir.
Aşağıda Derneğimiz tarafından bu dönemde açılan davalar ve dava süreçleri ile ilgili özet
bilgiler 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 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 Ek-1’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) birim 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
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. Danıştay 5. Dairesi’nin 2010/4383 E 2012/3241 K sayılı kararı ile
talebimizle ile düzenleme dava sürecinde aynen yapıldığı için Mahkemece davamız hakkında karar
verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
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.”
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
UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ”nin

“AİLE

HEKİMLİĞİ

UYGULAMASINDA

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.
8-) Bir Üyemizin Aile Hekimliği Yerleştirilmesinin İptaline İlişkin Dava
Rize Çamlıhemşin ilçesinde görev yapmakta iken Hatay İskenderun’a atanan Dernek üyemizin aile
hekimliği yerleştirmesi sonucundaki aile sağlığı merkezine yerleştirme işlemi, üyemizin Rize
Çamlıhemşin 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezindeki aile hekimliği sözleşmesini Aile Hekimliği
Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle
Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesine uygun olarak feshetmediği
dolayısıyla eski sözleşmesinin “usulsüz feshedildiği” gerekçesiyle iptal edilmiştir.

Derneğimiz hukuk bürosunun desteği ile Hatay İdare Mahkemesi’nde açılan davada “dava
konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.”
9-) Bir Üyemizin Aile Hekimliği Yerleştirme Talebinin Reddine İlişkin Dava
Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinde yapılan ilan ile Mersin İlinde boş olan 2 aile
hekimliği pozisyonu için 18.02.2012 tarihinde ek yerleştirme yapılacağı duyurulmuştur. Akdeniz
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezinde Aile Hekimliği Uzmanı olarak görev yapmakta
olan üyemiz, ek yerleştirmeye başvuruda bulunmuştur.

Ancak üyemizin yerleştirilme talebi “25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmi Gazete’de
yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Ek-1 2. madde ve 2. fıkra (a) bendine
istinaden, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 06.02.2012 tarih ve
3160 sayılı yazısında belirtildiği üzere, adı geçen aile sağlığı merkezinde 2 (iki) aile hekimliği
uzmanı olması ve 7. aile hekimliği birimi için aile hekimi kontenjanı bulunmamasında dolayı
talebi kabul edilmemiştir” gerekçesi reddedilmiştir.
Derneğimiz hukuk bürosunun desteği ile Mersin İdare Mahkemesi’nde red işleminin iptali için idari
dava açılmış olup dava halen derdesttir.
10-) Üyemizin Yerleştirme Talebinin Reddi İşlemine Karşı Açılan Dava
Üyemiz, Kayseri ilinde 30.04.2011 tarihinde yapılan Aile hekimliği ek yerleştirmelerinde …Aile
Sağlığı Merkezine yerleştirilmesi talebinde bulunmuştur. Ancak talebi, 25 Mayıs 2010 tarih ve
27591 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğin Ek–1 Aile Hekimliği Uygulamasında Atama ve
Nakillerle İlgili Usul ve Esaslar “Sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri MADDE 2- (4) Pilot ilde
pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması’’ hükümlerine göre yapıldığı, yerleştirme talebine
konu pozisyonun “aile hekimliği uzmanı hekimlere” kontenjan gereği kapatıldığı gerekçesiyle
yerleştirme işlemi sırasında talebinin reddedilmiştir. Bu işleme karşı açılan davada red işlemin
yürütmesi durdurulmuştur. Nihai kararda da Kayseri İdare Mahkemesi’nce işlemin iptaline karar
verilmiştir. Bu karara karşı davalı idarece Danıştay nezdinde temyiz ve yürütmenin durdurulması
talebinde bulunulmuştur. Danıştay 5. Dairesi’nce Mahkeme kararının yürütmesi durdurulmuş olup
Danıştay’ın temyiz ile ilgili nihai kararı beklenmektedir.
11-) Bir Üyemizin İhtar Puanı İptal Davası,
Bir hastanın şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucunda üyemiz hakkında;

“ Uzm.Dr. ……’ün 30.05.2011 günü hasta ………’e diğer hastalara imzalatmadığı bir formu
zorla imzalatamaya kalktığı ve Ebe ……’ya ……….’in enjeksiyonunu yapması için talimat
vermediği anlaşılmış olup; Uzm.Dr. ………’ün ilgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve
hasta mahremiyetine uymadığı ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmadığı subuta
ermiştir. “ gerekçesi ile Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan
Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14.
maddesinin (1) fıkrasının yollamasıyla EK-2 ihtar puanı cetveline göre 25 ihtar puanı verilmiştir.

Derneğimiz hukuk bürosunun desteği ile İzmir İdare Mahkemesi’nde açılan davada “dava konusu
işlemin iptaline karar verilmiştir.
12-) Özel Hastaneler Yönetmelik Değişikliğine Karşı Dava,
Özel hastanelerde çalışacak sağlık personelinin nitelikleri 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi
Gazete’de

yayınlanan

Özel

Hastanelerde

Yönetmeliği’nin

Özel

Hastanelerde

Asgarî

Bulundurulacak Sağlık Personeli başlıklı EK-1’inde düzenlenmiştir. Ek-1’in IX. fıkrasında ise özel
hastanelerin acil servislerinde görev yapacak hekimlerin nitelikleri uzmanlık alanı düzenlenmiştir.
Dava konusu edilen Yönetmelik değişikliğinden önce mevcut düzenleme şöyleydi:

IX- TABİP
Acil ünitesinde en az dört tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul
müdürce düzenlenen nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de
kullanarak nöbet tutabilirler. Veya pratisyen tabip, aile hekimliği uzmanı veya acil tıp
uzmanı istihdam edilebilir.
27 Mayıs 2012 tarih ve 28305 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle bu fıkrada değişikliğe gidilmiştir.
Yönetmelik değişikliği ise aynen şöyledir:
IX- TABİP
Acil ünitesinde en az beş pratisyen tabip veya klinik olmayan uzmanlık dallarından
uzman tabip çalıştırılır. Mevcut kadrolu uzman tabipler, mesul müdürce düzenlenen
nöbet listesine göre acil ünitesinde pratisyenlik yetkisini de kullanarak nöbet tutabilir.

Bu değişikliğin “klinik olmayan uzmanlık dallarından” ibaresinin yürütmesinin durdurulması
ve iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmış olup dava halen derdesttir.
Tüm hukuki süreçte üyelerimizin yanında olmak Derneğimizin önemli amaçlarından biri olmuştur.
2010-2012 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.
16.11.2012
Av. Abdullah HIZAL
TAHUD Hukuk

