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GİRİŞ 

 

Türkiye’de 2010 yılında başlayan Aile Hekimliği Uygulamasına, Türkiye Aile Hekimleri 

Uzmanlık Derneği (TAHUD) 2003 yılından itibaren aktif destek sağlamaktadır. Sağlık Bakanlığı 

ve TAHUD arasındaki işbirliğinin verimli olduğu dönemler Aile Hekimliği Uygulamasının en 

başarılı olduğu dönemler olmuştur. TAHUD olarak bu işbirliğinin bugünden sonra da etkin bir 

şekilde yürütülmesi için çalışmaya devam etmekteyiz.  

Sağlık Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planında söz edilen, “Kuvvetlendirilmiş bir aile 

hekimliği yapısıyla çok disiplinli ve tercih edilen birinci basamak sağlık hizmetleri vermek” 

(Hedef 2.1) ve “Birinci basamak sağlık personeli yetkinliklerini; uzmanlık programları, eğitim 

müfredatlarında yapılacak iyileştirmeler ve hizmet içi eğitimlerle destekleyerek geliştirmek” 

(Hedef 2.4); Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği’nin (TAHUD) üretken katkısı ile daha 

kolay ulaşılabilir hedefler haline gelecektir.  

Bu bağlamda Aile Hekimliği Uygulaması, Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi ve ilgili tüm 

konular hakkında görüş ve önerilerimizi dikkatlerinize sunuyoruz. 

 

 



 

 

Aile Hekimliği Uygulaması ile İlgili Görüşler 

 

Aile Hekimliği Uygulamasının dinamik bir süreç olduğu noktasından hareketle her 

zaman daha iyiye gidebilmesi için yapılabilecekler vardır. Uygulamanın hem etkinliğinin hem 

de kalitesinin yükselmesi için bu sürekli iyileştirme müdahaleleri vazgeçilmezdir. Bugüne 

kadarki süreçte iyileşme amacıyla getirilen bazı değişikliklerin umulan sonuçlara ulaşmadığı 

da aşikardır.  

 

Eğitimli İşgücünün Etkin Kullanımı 

Aile Hekimliği Uygulamasının başlamasından itibaren Sağlık Bakanlığı 

kontenjanlarının Aile Hekimliği Anabilim Dallarına tahsis edilmeye başlanmasıyla Aile 

Hekimliği Uzman sayısı katlanarak artmıştır. Gelinen noktada, ülkede ilan edilen tam zamanlı 

Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi kontenjanları dolmakta, taban puanlar yükselmektedir. Bu, 

aile hekimliğinin halk nezdinde olduğu kadar doktorlar tarafından da benimsendiğinin en 

önemli kanıtıdır. 

 Aynı dönemde Türkiye Aile Hekimliği Yeterlilik Kurulu, Aile Hekimliği Uzmanlık 

Müfredatını hazırlamış ve Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) tarafından kabul edilen müfredatın 

halen 2.4 sürümü yürürlüktedir ve bütün anabilim dalları tarafından kullanılmaktadır. 

 Kalifiye Aile Hekimliği Uzmanının yetişmesine yönelik bu olumlu gelişmeler bir dönem 

Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlığı (SAHU) girişimi ile zarar görse de gerek eğitim kısıtları 

ve uygulama eşitsizlikleri, gerek bünyesinde barındırdığı derin adaletsizlikler ve gerekse aile 

hekimleri tarafından tercih edilmemesi sayesinde bu zarar sınırlı kalmıştır. Aile Hekimliği 

Uzmanı sayısını arttırmada olumlu bir etkisi olmayacak, sadece bir özlük düzenlemesi olan bu 

uygulamanın faydasızlığı bütün kesimler tarafından açıklıkla görülmüştür. 

Aile Hekimliğinin başlangıç döneminde çok başarılı bir şekilde uygulanan ve getirdiği 

önerilerle uygulamanın iyileştirilmesine ciddi katkı sunan Aile Hekimliği Akademik Danışma 

Kurulu uygulamasının bugün eksikliğinin çekildiği görüşündeyiz. Bu uygulamanın yeniden 

hayata geçmesiyle muhtemel sorunların önlenebilmesi kadar uygulamanın kesintisiz 

iyileştirilmesi de mümkün olacaktır.  

  



 

 

Aile Hekimliği Uzmanlarının Yerleştirilmesi: İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme 

Kuralarında sadece uygulamada çalışan Aile Hekimliği Uzmanlarının değil, TSM, İlçe Sağlık 

Müdürlükleri, İl Sağlık Müdürlükleri ve hastane gibi birimlerde çalışan Aile Hekimliği 

Uzmanlarının da öncelikli olarak yerleştirilmesi sağlanmalıdır. 

 

 Üç Aile Hekimi Olan Yerde Bir Aile Hekimliği Uzmanı Çalışabilmesi Kuralı (3:1 

Kuralı): ASM’lerde üç pratisyen hekime bir Aile Hekimliği Uzmanı (AHU) şartı (üçe bir 

kuralı) Aile Hekimliği Uzmanlarının uygulamaya girişine ve hizmet sunumu kalitesinde 

umulan iyileşmenin sağlanmasına engel olmaktadır. Üstelik bu kural ilden ile değişen 

yorumlarla farklı şekillerde uygulanarak mağduriyete neden olmaktadır. Bu kuralın ivedilikle 

kaldırılması uygun olacaktır. 

 

Periyodik Sağlık Bakımı ve Kronik Hastalık Yönetimi 

Hastalık Yönetim Platformu (HYP): Birinci basamak sağlık hizmetinde koruyucu 

hekimlik ve kronik hastalık takipleri çok önemli yer tutmaktadır. Kronik hastalık yönetimi 

birinci basamakta ertelenemez ve mutlaka yapılması gereken uygulamalar bütünüdür. Bu 

uygulamanın halihazırda mevcut AHBS yazılımları içinde olmalı ve tüm sağlık bilgi sistemleri 

ile konuşabilmelidir.  

Aile hekiminin kontrolü dışındaki faktörler, bu platformun sağlıklı olarak 

kullanılmasını engelleyecektir. Bir kronik hastalığın HYP’de girişinin yapılması 40-45 dakika 

sürmesi ve zorunlu sevk zinciri olmaması, Aile hekimi nüfuslarının hala çok yüksek olması, 

kronik hastalıkların yönetiminde aile hekimlerinin tetkik isteme, reçete ve ilaç raporu 

kısıtlılıkları çok önemli bir sorundur.  

HYP uygulamasının başlaması COVID-19 pandemisinin hala sona ermediği, dördüncü 

dalganın beklendiği, aşı karşıtları ile mücadelenin sürdüğü zamana denk gelmesi ve bu 

platformlarla ilgili eğitimlerin henüz tamamlanmaması bu uygulamanın başarıya ulaşmasını 

kısıtlayacaktır. Bu uygulamanın yeniden gözden geçirilerek aksaklıkların giderilerek kullanıma 

sunulması uygun olacaktır. 

Aile hekimliği uzmanlarının eğitimleri gereği düzenleyebilecekleri ilaç raporları ile geri 

ödeme kapsamındaki ilaçlar ile tetkikler üzerindeki kısıtlamaların giderilmesi kronik 

hastalıkların yönetimini iyileşmesini sağlayacaktır. Bu noktada uygulamayı teşvik edici mali 

politikaların (pozitif performans) kullanımı tercih edilebilir. 



 

 

Birinci basamak sağlık hizmetinde koruyucu hekimlik ve kronik hastalık takipleri çok 

önemli yer tutmaktadır. Kronik hastalık yönetiminde sahada Aile Hekimliği Uzmanlarının 

yaygın bir şekilde görev yapması, ayrıca yetkilendirilmiş aile hekimlerine verilecek sertifikalı 

eğitimlerle birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kısa sürede kalitenin artırılabileceği 

düşünülmektedir. TAHUD bu konuda görev almak için istekli ve gönüllüdür.  

 

Sağlıkta Şiddet: Tüm hekimleri ilgilendiren bu durum gittikçe artmakta ve ASM’ler gibi 

özellikle güvenlik açısından daha zayıf olan birimlerde çalışan meslektaşlarımızı şiddete daha 

açık hale getirmektedir. Hastalar ile hekimler arasında potansiyel anlaşmazlık kaynağı olarak 

sağlıkta şiddete zemin hazırlayan bazı uygulamalar kaldırılmalıdır.  

 

  Özlük Hakları: Yıllık izinde ASM içinden biri (Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanı) 

vekalet etmezse ciddi maaş kesintisi olmaktadır. Aile Hekimlerinin izin konusu yeniden 

düzenlenmelidir. 30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikte 

COVID-19 aşı uygulamasıyla ilgili olarak düzenlemedeki “etki puanı hesaplaması” aile 

hekimlerini de mağdur eden bir niteliktedir. Aile hekimlerinin kendilerinden kaynaklanmayan 

nedenlerden dolayı (kişinin gelmemesi, randevu sistemi, aşının olmaması vb.) kesintiye 

uğraması yasa koyucunun teşvik etme amacıyla da tam örtüşmemektedir.  

 

Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (EASM) 

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. Ancak TAHUD ve 

Aile Hekimliği Klinikleri ile Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılar sonrasında üzerinde 

anlaşma sağlanan mevzuat düzenlemeleri hala yapılamamıştır.  

  



 

 

 

SONUÇ 

Tüm bu sıkıntıların ortak akıl ve irade ile kolaylıkla çözülebileceğine inanıyor ve bu 

konuda Türkiye Aile Hekimliği Uzmanlık Derneği ve Aile Hekimliği akademisyenleri olarak 

işbirliği yapmaya hazır olduğumuzu bilgilerinize sunuyoruz. 
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MERKEZ YÖNETİM KURULU 


