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GÝRÝÞ:

�Saðlýkta Dönüþüm Programý�nýn bir parçasý
olarak 2007 yýlý itibariyle 13 ile yaygýnlaþtýrýlan
aile hekimliði, dünyada farklý þekillerde
uygulanmakla birlikte,  ülkemizde Genel
Saðlýk Sigortasý ile beraber uygulanmasý
planlanan bir modeldir. Saðlýk hizmetlerini
ticarileþtirmenin araçlarýndan biri olan Aile
Hekimliði uygulamasý, Genel Saðlýk
Sigortasý�nýn yasalaþtýrýlmasý ve hastanelerin
iþletmeye dönüþtürülmesi çalýþmalarý ile
paralel yürütülmektedir.
Dünya Bankasý tarafýndan finanse edilen ve
�Pilot� adý altýnda uygulanan aile hekimliðinin
bugünkü haliyle devam ettirilmesi mümkün
olmayacaktýr. Bu durum bilindiðinden bugün,
hekim ve hemþirelerin aldýðý ücretler, çalýþma
koþullarý ve halkýn hizmetten yararlanma
þartlarý aile hekimliðine geçiþin sorunsuz
olmasýna hizmet edecek þekilde iþletilmektedir.
Buna raðmen özellikle ebe-hemþire ve saðlýk
memurlarýnýn çalýþma þartlarý, ücretleri ile iþ
yoðunluðu, hizmetten yararlananlarýn
karþýlaþtýðý sorunlar ve halk saðlýðý açýsýndan
Kral Çýplak dedirtecek boyuttadýr.
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Aile Hekimliðinin ülkemizdeki kýsa tarihçesi:

1980 sonrasý hükümetleri tarafýndan zaman
zaman gündeme getirilen aile hekimliði ilk
olarak 1993 yýlýnda proje þeklinde Bolu�da
baþlatýlmýþ ancak baþarý elde edilememiþti.
AKP� nin 2002 yýlýnda hükümet olmasýyla
birlikte çalýþmalarý  yeniden baþlatýldý. 5258
sayýlý �Aile Hekimliði Pilot uygulamasý
Hakkýndaki Kanun� Aralýk 2004�de yürürlülüðe
girdikten sonra, ilk olarak 15 Eylül 2005�de
Düzce�de baþlatýldý. Bugün; Düzce, Eskiþehir,
Adýyaman, Bolu, Denizli, Edirne, Elazýð,
Gümüþhane, Isparta, Ýzmir, Samsun, Sinop,
Amasya ve Manisa�da uygulanmaktadýr.
Birçok aksaklýðýna raðmen, IMF ve Dünya
Bankas ýn ýn  f inansman ý  sayes inde
yaygýnlaþtýrýlan Aile Hekimliðinin 2008 yýlý
sonunda 59 Ýlde, 2009 yýlýnda tüm Türkiye�de
uygulanmasý planlanmaktadýr.

Pilot olarak çýkarýlan yasanýn ardýndan;
- 06 Temmuz 2005 tarihinde Aile Hekimliði
Pilot Uygulamasý Hakkýnda Yönetmelik,
-12 Aðustos 2005 tarihinde Aile Hekimliði Pilot
Uygulamasý Kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðýnca
Çalýþtýrýlan Personele Yapýlacak Ödemeler ve
Sözleþme Þartlarý Hakkýnda Yönetmelik,
-15 Eylül 2005 tarihinde Aile Hekimliðinin Pilot
Uygulandýðý Ýllerde Toplum Saðlýðý Merkezleri
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Kurulmasý ve Çalýþtýrýlmasýna Dair Yönerge ve
daha sonraki dönemlerde onlarca yeni
düzenleme, deðiþiklik içeren genelge-yönerge
çýkarýlmýþtýr.

Uygulama baþladýktan sonra sýk sýk yeni
düzenlemelere gidi lmesi,  uygulama
koordinatörlerinin bile yapacaklarýný yol
yürürken öðrenmeye çalýþmasýndan ve ülke
koþullarýna uymayacak bir modeli uydurma
gayretlerinden kaynaklanmaktadýr.

AÝLE HEKÝMLÝÐÝ NEDÝR?

Aile hekimliði Genel Saðlýk Sigortasý (GSS)
ile birlikte uygulanan bir modeldir;

Aile hekimliði; yasalaþtýrýlmasý için yoðun çaba
sarf edilen, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý (SSGSS) ile birlikte uygulanacak
olan ve 1. basamak saðlýk hizmetlerinde saðlýk
ocaðý modeli yerine ikame edilmek istenen
modeldir. Saðlýk sisteminde vergilerden
karþýlanan finansmanýn yerine, sigortacýlýk
sistemi ve cepten ödemelerin arttýrýlarak saðlýk
sisteminin ticarileþmesine zemin oluþturulmak
istenmektedir.
Bu durumu Genel Saðlýk Sigortasý yasa
tasarýsýndan örneklersek;
� Saðlýk hizmetinden yararlanmanýn ilk þartý,
düzenli saðlýk primi ödemek (Ocak 2008
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rakamlarýyla ayda 73-475 YTL arasý),
� Ýkinci þart, primle bir l ikte saðlýk

kuruluþlarýndaki iþlemlerin her biri için
deðiþen oranlarda katký payý ödemek,

� Üçüncü þart, 1. ve 2. þartýn yerine
getirilmesi halinde bile, paket olarak
belirlenmiþ saðlýk hizmetleri dýþýndaki
hizmetlerden yararlanabilmek için özel
sigorta yaptýrmak veya cepten ödemede
bulunmaktýr.

� Yoksullar için �korkmasýnlar primlerini
devlet ödeyecek� diyen AKP hükümeti
yasa taslaðýnda yoksulluðun üst sýnýrýný,
asgari ücretin 1/3�ü olarak belirlemiþtir.

� Bu sistemde, oluþturulacak GSS fonu

Eskiþehir
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aracýlýðýyla, iþletmeye dönüþtürülen hastaneler,
özel hastaneler ve aile hekimleriyle
sözleþme yapý larak hizmet sat ýn
alýnacaktýr�

Koruyucu saðlýk hizmetleri; 224 sayýlý
sosyalleþtirme yasasýnda da belirtildiði üzere
toplumsal olarak ele alýnan, yaþanýlan
mekanda çevresel faktörleriyle
bütünlüklü deðerlendirilen ve ekip
anlayýþýyla yürütülen hizmetler
bütünüdür.  A i le  hek iml ið i
sisteminin merkezinde ise toplum
deðil birey yer almaktadýr.

Aile hekimliði bireye ve
�müþteriye� yönelik bir modeldir

Aile hekimliði, özünü muaye-
nehanecilik modelinden almak-
tadýr. Pilot yasasýnda da belirtildiði
üzere aile hekimliði; kiþiye yönelik
koruyucu saðlýk hizmetleri ile birinci basamak
teþhis, tedavi ve rehabilite edici saðlýk
hizmetlerini kapsamaktadýr. Adý ve halka lanse
edilenin tersine ailenin hekimi deðil, bireyin
hekimi olma özelliðini taþýmaktadýr. Bireye;
kendi seçtiði hekimi 6 ayda bir �deðiþtirme�
hakký tanýmaktadýr. Dolayýsýyla ailedeki
bireylerin her birinin il-ilçe sýnýrlarý içinde baþka
bir hekimi seçme hakký vardýr. Bu durum
toplumsal ola
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rak ele alýnmasý gereken koruyucu saðlýk
hizmetlerinin bireysel olarak ele alýnmasýný ve
bulaþýcý hastalýklar dahil etkenin ortaya
çýkarýlýp, ortadan kaldýrýlmasý sürecini olumsuz
yönde etkileyen bir özelliktir.

Aile hekimliði koruyucu saðlýk hizmetlerini
parçalayan bir modeldir

Saðlýk ocaðý modelinde bütünlüklü
olarak yürütülen hizmetler, bu modelde
aile hekimliði ve toplum saðlýðý
merkezleri tarafýndan yürütülür.
Baþlangýçta 3000-3500 nüfusun bir aile
hekimine baðlanmasý þekl inde
organizasyonu yapýlan sistem de bugün
4000 nüfusa çýkan yerler bulunmaktadýr.
Ýl merkezinde her 100.000 nüfusa bir,
her ilçede bir Toplum Saðlýðý Merkezi
kurulmasýný öngörmektedir. Yönergede
bu þekilde hüküm olmasýna karþýn
uygulanan illerde belirtilen sayýda
toplum saðlýðý merkezi açýlmamaktadýr.

Toplum saðlýðý merkezinin yapacaðý iþler,

�    Ýdari-mali iþler,
� Çevre saðlýðý hizmetleri,
� Bulaþýcý ve kronik hastalýklarý izleme ve

müdahale hizmetleri,
� Aile Saðlýðý Merkezleri koordinasyonu

(görüntüleme, laboratuar, lojistik hizmetler,
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itim, kayýtlarýn tutulmasý ve denetim hizmetleri
),

� Acil saðlýk, adli týbbi hizmetler,
� Okul saðlýðý, iþçi saðlýðý ve iþ güvenliði

hizmetleri,
� Afet organizasyonu, saðlýk eðitim

hizmetleri, özel saðlýk kuruluþlarýnýn
ruhsatlandýrma ve denetimi,
saðl ýk müdürlüðünün
verdiði diðer görevler
olarak sýralanmýþtýr.

Örneðin ,  çevre  saðl ýð ý
hizmetlerinin toplum saðlýðý
merkezler ine b ý rak ý lmýþ
olmasýný deðerlendirilecek
olursak; koruyucu saðlýk
hizmetlerinin bütünlüklü,
yaþanýlan ortamla birlikte ele
alýnma özelliði taþýmadýðý
ortaya çýkacaktýr. Aile Hekimi
tarafýndan tedavi edilen bireyin,
hastalýk oluþturan ayný ortama
gönderilmesi bireyin tekrar
hastalanmasýna göz yummak
anlamýna gelecektir. Aþýlarýn
okul ve birey aþýlarý olarak aile hekimliði ve
toplum saðlýðý merkezlerine bölünmesi,
koordinasyonun saðlanamadýðý koþullarda
kaynak israfýna, aþýlarýn aksamasýna ve
angaryaya neden olabilecektir.
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ýk sorunlarýnýn ve koruyucu saðlýk
hizmetlerinin, saðlýk ekibi tarafýndan,
toplumla birlikte bütünlüklü ele alýnma
özelliði bertaraf edilerek, toplum saðlýðý ve
aile hekimliði olarak parçalý hale
getirilmektedir.
Uygulamanýn baþladýðý illerde aþýlama
hizmetleri çökme aþamasýna gelmiþtir.  Hatta
bazý yerlerde yapýlmayan aþýlarýn bilgisayar
bilgilerine yapýlmýþ gibi iþlenmesi nedeniyle
�klavye aþý� deyimi kullanýlmaya baþlanmýþtýr.

Aile hekimliði týbbi teknoloji kullanýmýný
arttýran pahalý bir modeldir

Aile hekimliði hekimlerin birbiriyle rekabetini
öngörür. Bu rekabet �Müþteri Memnuniyeti�,
seçilen hekim olma ve listede kayýtlý kiþi sayýsýný
1000�in altýna düþürmeme üzerinden geliþir.
�Müþteri Memnuniyetini� saðlamak için, týbbi
gerekliliðin yerini, �müþterinin� isteklerini
gerçekleþtirme alýr. Seçilen hekim olmanýn
yollarýndan biri de muayenehanede birçok
týbbi teknolojiyi bulundurmaktan geçer. 70
milyon nüfusu olan ülkemizde, aile hekimliði
sistemine geçildiðinde, ortalama 3000-3500
kiþi üzerinden 23.000 aile hekimliði
kurulacaktýr. Bu durum yaklaþýk 23.000 birimde
ultrasonografi, EKG, mikroskop vb. cihaz
kullanýmý anlamýna gelecektir. Bunun sonucu
toplumsal yarar ve týbbi endikasyonun göz
ardý edilerek uluslararasý týbbi teknoloji
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aynak aktarýmýdýr.
Uygulamanýn baþladýðý illerde, Aile Saðlýðý
Merkezlerine ultrasanografi cihazý alýmý
yaygýnlaþmaya baþlamýþtýr.

Aile hekimliði saðlýk hizmetlerine eriþmeyi
zorlaþtýrýr

Aile hekimliði, finansmanýnýn GSS gibi
sigortacýlýk modeliyle birlikte uygulandýðý
ülkelerde saðlýk hizmetlerinin sunumu pahalý
duruma gelmiþtir. Düzenli prim ödeyemeyen
yurttaþlar sistem dýþýnda býrakýlarak çareyi
�kocakarý� ilaçlarýnda, atalarýndan kalan
yöntemlerde aramaktadýrlar. Prim ödeyerek
aile hekimine baþvuran halk ise, katký payý
ödeyemediði ya da sigorta fonunun
karþýlamadýðý kapsam dýþýndaki saðlýk
hizmetlerine ihtiyacý olduðu zaman, hekime
baþvurmadan eczaneden ilaç alma yöntemini
uygulamaktadýr. Böylelikle bilinçsiz ilaç
kullanýmý artmaktadýr. Nüfusun büyük bir
çoðunluðunun, ticarileþmeden dolayý saðlýk
hizmetlerine eriþimi güçleþmektedir. Ukrayna,
Rusya gibi ülkelerde 1990 sonrasý saðlýðý
ticarileþtiren uygulamalar sonucu saðlýk
hizmetlerine ulaþýlamadýðý için önlenebilir
hastalýklardan dolayý 9 milyon insan yaþamýný
kaybetmiþtir.

Aile hekimliði modeline geçiþin sancýsýz olmasý,
uygulamada ortaya çýkan memnuniyetsizlik
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in aile hekimlerine yöneltmesinin artmasý
nedeniyle daha ilk baþlarda, Temmuz 2006�da
genelge çýkarýlarak sevk zorunluluðu
kaldýrýlmýþtýr. Oysa Saðlýk Bakanlýðý, aile
hekimliðinin propagandasýný yaparken sevk
zorunluluðunu olmazsa olmaz koþul olarak
belirtmiþ ve hastanelerdeki yýðýlmayý aile
hekimliði ile önleyeceðinin altýný çizmiþti.

SAÐLIK EMEKÇÝLERÝ AÇISINDAN AÝLE
HEKÝMLÝÐÝ

Saðlýðýn ekip hizmeti ile sunumu anlayýþýný
yok etmektedir;

Aile hekimliði modeli hekim merkezlidir. Pilot
yasanýn 3. maddesinde; �Aile saðlýðý
elemanlarýnýn aile hekimleri tarafýndan
belirlenip, Saðlýk Bakanlýðýnca muvafakat
verilmesi� hükmü yer almaktadýr. Bu hüküm,
piyasa koþullarýnda muayenehanecilik

Adýyaman
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patron� tarafýndan belirlenip çalýþtýrýlan kiþiye
denk düþmektedir. Ayrýca koruyucu saðlýk
hizmetlerinin isminin yönergelerde �koruyucu
hekimlik� olarak ifade edilmesi de sistemin
hekim merkezli olduðunu ve ekip hizmetine
dayanmadýðýný açýkça ortaya koymaktadýr.
Aile hekimliði; hekimi, ebesi, hemþiresi,
teknisyeni, þoförü, memuru vb. ile her meslek
grubunun zincirin önemli bir halkasý olduðu
ekip  h izmet i  an lay ýþ ýn ý  or tadan
kaldýrmaktadýr.

Ýþ yükünü ve angaryayý arttýrmaktadýr

Aile Hekimliði Pilot Uygulamasý Hakkýndaki
Yönetmelik� ten bazý görevler;
� Kiþiye yönelik rehberlik, saðlýðý geliþtirici

ve koruyucu hizmetler ile ana-çocuk saðlýðý
ve aile planlamasý hizmetlerini vermek,
önemli/sýk görülen toplum saðlýðý
konu la r ýnda  k i þ i l e r in  per i yod ik
muayenelerini (meme-rahim kanseri
taramasý vb) ruh saðlýðý, yaþlý saðlýðý
hizmetlerini yerine getirmek,

� Çalýþtýðý mekanda ve gerektiðinde takibi
zorunlu özürlü, yaþlý, yatalak vb durumdaki
kiþilere güvenliði saðlayýcý tedbirlerin
alýnmasý kaydý ile evde veya gezici saðlýk
hizmetlerinin yürütülmesi sýrasýnda kiþiye
yönelik 1. basamak koruyucu saðlýk, taný,
tedavi, rehabilitasyon ve danýþmanlýk
hizmetlerini vermek,
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atuar hizmetlerini vermek veya verilmesini
saðlamak,

� Verdiði hizmetlerle ilgili kayýtlar tutmak,
ilgili yerlere bildirmek,

� Kronik hastalýðý bulunan kiþilerin gerekli
sýklýkta takibini yapmak,

� Doðum öncesi ve sonrasý anne ve bebeði
izlemek vb. olarak sayýlabilir.

Saðlýk Bakanlýðýnýn 2000 yýlýnda yaptýðý
araþtýrmaya göre kiþi baþý yýllýk hekime baþvuru
ortalamasý 4�ün üzerindedir. Bu sayý, günlük
beklenen hasta sayýsýnýn minimum 50-60�a
tekabül etmesi anlamýndadýr. 3500-4000
nüfustan sorumlu bir hekimin muayene anýnda
yanýnda bulunmasý gereken bir aile saðlýðý
elemanýyla poliklinik hizmetlerini 8 saat içinde
bitirip, bireye yönelik koruyucu saðlýk
hizmetlerini de baþarýlý bir þekilde yürütmesi
gerekmektedir.
Bir hekim, bir ebe ya da hemþire, belirtilen
hizmetlerin tümünü, günlük 8 saatlik
mesaisinde eksiksiz yerine getirmek
durumundadýr. Çaðrýldýðýnda evde hizmet
talebinin karþýlanmasý da söz konusudur.
�Müþteri memnuniyeti� adýna yapýlmak
zorunda kalýnmasý muhtemel olan bu hizmetler
angaryayý beraberinde getirmektedir. (Eve
çaðýrma sistemi henüz uygulanmamakta, bazý
illerdeki hekim deðiþtirme formlarýnda eve
çaðýrmalara gidilmeyeceði yer almaktadýr)
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ylesine artmasý, saðlýk emekçileri için birçok
problem doðururken, nitelikli saðlýk hizmeti
sunumu da mümkün olamayacaktýr.

Uygulamanýn baþladýðý yerlerde �Aile Saðlýðý
Elemanlarý� aþý, gebe ve bebek takibi, poliklinik
hizmet ler i  ve bi lg isayar kayý t lar ýna
yetiþememektedir. Böylesi durumlarda ise
enjeksiyon ve aþýlar için toplum saðlýðý
merkezlerinden geçici görevlendirme ile 2. ve
3. ebe ve hemþireler görevlendirilmekte, halkýn
þikayeti bu þekilde önlenmeye çalýþýlmaktadýr.
Bu uygulama ayný zamanda ebe ve hemþireleri
sürekli geçici görevlendirmeler ile yýldýrmak
ve sözleþmeli �Aile Saðlýðý Elemaný� olmalarý
için baský altýna almak için de kullanýlmaktadýr.
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i çalýþma koþullarýnda esnekliði
getirmektedir;

Esneklik; en yalýn tanýmýyla çalýþma
koþullarýnda �standart� bir uygulamanýn yerine,
iþveren ya da piyasa lehine düzensiz çalýþma
koþullarýnýn uygulanmasýdýr. Aile hekimliðinde;

Bakanlýk (GSS) ile sözleþmeli çalýþma
esasýna dayalý olan aile hekiminin kayýtlý kiþi
sayýsý 2 ay üst üste 1000�in altýna düþerse
sözleþmesinin feshi söz konusudur. Baþarý
oranlarýnýn tutturulmasý için 8 saatlik süreye
sýðmayan iþlemler bitinceye kadar çalýþmak
durumunda kalýnacaktýr. Böylece çalýþma
saatleri uzayýp, belirsizleþerek esnekleþecektir.
(Ýl ziyaretlerinde görüþülen saðlýk emekçileri
gece geç saatlere kadar çalýþmak zorunda
kaldýklarýný ifade etmektedir)

Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýnýn
ücret ler i  performans kr i ter ine göre
belirlenmekte ve ücret sisteminde esneklik
getirilmektedir. Aile hekimleri kendine kayýtlý
kiþi sayýsýnýn %15�inden fazlasýný sevk
ettiðinde, %1�den baþlayan ve artan oranlarda
kesinti yapýlmaktadýr. Ýlk dönemlerde, Samsun,
Düzce vb. illerde bilgisayar programýndaki
hatadan kaynakl ý  bazý  a i le saðl ýðý
merkezlerinin aþýlamalarý �0� çýkmýþ, hem
hekim hem de aile saðlýðý elemanlarýnýn
ücretlerinden kesinti yapýlmýþtý. Yine koruyucu
hekimlik adý altýnda belirtilen aþý, gebe ve
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rindeki kesintiler, baþarýlarýn %�lik dilimine
göre olmaktadýr. Sözleþmeli olarak çalýþan
aile hekimi kayýtlý olan 1000 kiþiye kadar 657-
4/b� ye göre çalýþtýrýlan sözleþmeli personelin
tavan ücretini alýr ( halen 1500 YTL). 1000�in
üzerindeki kayýtlý her kiþi için 1 YTL alýr (4000�e
kadar). Sözleþmeli aile saðlýðý elemaný ise
1000 kiþiye kadar 800 YTL, 1000�in üzerindeki
her kiþi için 0.40 YTL ücret almaktadýr.
Sözleþme imzalamayan aile saðlýðý elemanlarý
için 1000�in üzerindeki her kiþi için oran,
sözleþmeye geçiþe zorlamak amacýyla
0.20�den 0.10�a düþürülmüþtür.

A i le  hek iml ið inde görev  tan ýmý
belirsizleþerek, esnekleþtirilmiþtir. Örn: Aile
saðlýðý elemanlarýnýn yapacaðý görevler
sýralandýktan sonra en sona �hekimin verdiði
her  i þ i  yapar�  iba res i  ek lenerek
esnekleþtirilmiþtir. Bu esneklik doðrultusunda
bazý aile saðlýðý merkezlerinin paspas dahil
temizliði, aile saðlýðý elemanlarýna (ebe-
hemþirelere) yaptýrýlmaktadýr.

Mesleki esneklik ise; ebe ve hemþirelerin,
aile saðlýðý elemaný olarak nitelemesi ve her
türlü iþi yapan �eleman� tanýmý ile karþýmýza
çýkarýlmaktadýr. Mesleki deðer ve görevler
ortadan kaldýrýlarak esneklik getirilmiþtir. Bunun
somut örneði toplum saðlýðý merkezlerinde
çalýþan ebe-hemþire-saðlýk memuru ve
hekimlerde ortaya çýkmaktadýr.
Bugün uygulamanýn sürdüðü il lerde
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kimler, masraflar için ödenen 1900 YTL dahil
5000-5500 YTL, aile saðlýðý elemaný sözleþmeli
ise 1350-1400 YTL, görevlendirme ile
çalýþýyorsa yaklaþýk 1100 YTL ücret almaktadýr.
Toplum saðlýðý merkezinde çalýþan saðlýk
personeli temel ücret ve döner sermayeden
oluþan ücretlerini almaktadýr. Bugüne kadar
hekimine bu kadar ücreti çok görenler, bugün
Dünya Bankasý finansmaný sayesinde
ödedikleri bu ücretlerin yasalarýn tamamý
uygulanmaya baþladýðýnda ödenmeyeceðini
bilmektedirler. Ziyarete gidilen illerde hekimler
de bunun farkýnda olduklarýný i fade
etmektedirler.

Aile hekimliðinde sözleþmeli çalýþtýrma
esastýr

Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarýna
sözleþmeli çalýþma esasý getirilmiþtir.
Sözleþme; vali veya görevlendirdiði kiþi ile bir
yý l l ýk imzalanmaktadýr.  Sözleþmenin
yenilenmesinde sevk oraný, listede kayýtlý kiþi
sayýsý, �müþteri memnuniyeti� , kýsacasý
performans kriterleri dikkate alýnmaktadýr.
Sözleþme imzalamayanlar görevlendirilme
yolu i le çalýþtýr ý lmaktadýr. Uygulama
baþlamadan önce hemen her ilde personele,
kadrolarýnýn saklý tutulacaðý ve istenildiði an
geri  dönülebileceði  i fade edilmiþtir.
Aile hekimliðine geçildiðinde saðlýk ocaklarý
kapatýldýðý için kadrolara geri dönme þansý
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. Pilot uygulama olduðu için þimdilik baþka
bir ile atama yapýlarak ayný kadroda çalýþma
saðlanabilmektedir. Uygulama baþladýktan
sonra bazý illerde sözleþmeyi fesih etmek ve
eski görevine dönmek isteyenlere il dýþý tayin
istemesi söylenmiþtir.
Sözleþmeli çalýþtýrma uygulamasý
tüm kamu alanýna yayýlmak
istenmektedir. AKP Hükümetinin
önümüzdeki süreçte TBMM�ne
sevk etmeyi planladýðý �Kamu
Personel Yasasý� ile sözleþmelilik
ana ist ihdam þekli  hal ine
getirilmek istenmektedir. 657
sayýlý DMK� nu yürürlükten
kaldýrarak yerine 5 tür istihdamý
getiren bu düzenleme mevcut
çalýþanlarýn �kazanýlmýþ haklarýný�
korumamaktadýr. 5 tür istihdamýn
içinde memur olarak devletin asli
ve sürekli görevlerini yerine
getirerek sevk ve idare edenler
ile güvenlik görevlileri olmak
üzere yaklaþýk 500 bin kiþi (iç ve
dýþ güvenlik elemanlarý, il müdürleri ve
yukar ýs ýndaki  bürokrat lar,  bakanl ýk
personeli..vb) tariflenmektedir. Saðlýk
emekçileri dahil 1.5 milyon kamu emekçisinin
iþ güvencesiz ve yýl l ýk sözleþme ile
çalýþtýrýlmasý hedeflenmektedir.
�Kamu Persone
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l Kanunu Taslaðý�nýn bazý maddeleri mevcut
çalýþanlarýn durumunu düzenlemektedir.
Geçici madde 1-a) �Memur olarak çalýþmakta
olup da bu statüde kalmak isteyenler
kadrolarýnda býrakýlýr ve bu kadrolar herhangi
bir nedenle boþaldýðýnda baþka bir iþleme
gerek kalmaksýzýn iptal edilmiþ sayýlýr�.
Madde 53: �Kadrosu kaldýrýlan memurlar, en
geç altý ay içinde kendi kurumlarýnda
niteliklerine uygun bir kadroya atanýr veya
POZÝSYONDA görevlendirilir. Bu memurlar,
kurumlarýnda atama veya görevlendirme imkaný
bulunmamasý halinde ayný süre içinde baþka
bir kurumdaki kadrolara atanmak veya
POZÝSYONLARDA görevlendirilmek üzere
Devlet Personel Baþkanlýðýna bildirilir�
Bu maddeler;

Samsun
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geçmiþte banka, sonrasýnda Telekom
çalýþanlarýnýn özelleþtirmenin ardýndan
kadrolarýnýn iptal edilmesi ve havuza
toplanmalarýný hatýrlatmaktadýr.

Aile hekimliðinde izinler;

Sözleþmeli olarak çalýþan aile hekimi ve aile
saðlýðý elemanlarýnýn yýllýk izinleri 30 gün,
mazeret izinleri 5 gündür. Yýl içinde iznini
kullanmayanlarýn izni bir sonraki yýla
aktarýlmaz.
Senelik izne ayrýlan aile hekimi ve aile saðlýðý
elemanlarý kendileriyle ayný koþullarý taþýyan
hekim veya aile saðlýðý elemanlarýyla anlaþarak
hizmetin yürütülmesini saðlarlar. Bu anlaþma
yerel saðlýk idaresince uygun görülmek
durumundadýr. Bu koþulda aile hekimi ve aile
saðlýðý elemanýna ödemeler tam olarak yapýlýr.
Bu saðlanmadýðý zaman yerel saðlýk idaresi,
diðer aile hekimlerinden ya da Saðlýk Bakanlýðý
personelinden geçici görevlendirme yapar.
Bu durumda izne ayrýlan personelin kiþi baþýna
ödemeleri tespit edilerek %50�si izne ayrýlan,
%50�si geçici görevlendirilen personele ödenir.

Görevlendirme ile aile hekimi ve aile saðlýðý
elemaný olan personel izne ayrýldýðýnda,
yerlerine bakanlýk tarafýndan görevlendirme
yapýlýr. Görevlendirilen personele çalýþýlan gün
sayýsýna göre ödeme yapýlýr.
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ürdüðü illerde senelik izin kullanýmýnýn yoðun
olduðu yaz aylarýnda birbirinin yerine çalýþan
bakan aile hekimleri ve aile saðlýðý
elemanlarýnýn günlük poliklinik sayýsý iki-üç
kat artmýþtýr. Hizmet sunulan nüfus 7-8 bin
civarýna çýkmýþtýr. Bu duruma çözüm arayan
Ýl Saðlýk Müdürlüklerinin bazýlarý çözümü
hekimlerin izinlerini kaldýrmada bulmuþtur.

Aile saðlýðý merkezi giderleri;

Birçok ilde saðlýk ocaðý binalarýna koþullara
göre 3-4-5-6 aile hekimi yerleþtirilmiþ olup,
giderleri hekimler tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Sözleþmeli aile hekimlerinin karþýlamasý
gereken masraflar; kira, elektrik, su, yakýt,
telefon, internet, bilgi-iþlem hizmetleri, temizlik,
büro malzemeleri, onarým ve týbbi sarf
malzemeleridir. Bu harcamalar için sözleþmeli
aile hekimine her ay tavan ücretin %100�ü
ödenir. Yerel saðlýk idaresinin gösterdiði
laboratuarlar
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da yapý lan tetkik lerde gerekl i  sarf
malzemelerini karþýlamak için gider karþýlýðý
ödeme yapýlýr. Gösterilen laboratuarlarda
yapýlan tetkiklerin ödemesi için belge alýnmasý
zorunludur. Belgelendirilmeyen tetkiklerin
ödemesi yapýlmaz. Tetkik ve sarf malzemeleri
için yapýlacak ödeme tavan ücretin %100�ünü
geçemez. Yani, aylýk tavan ücretin üzerine
çýkan tetkiklerin masraflarýný aile hekimi cepten
karþýlayacaktýr.
Çoðu merkezde, asgari ücretle veya daha
azýna s igortasýz temizl ik  personel i
çalýþtýrýlmakta, sigortalý olanlarýn, sigortasý
hekimler tarafýndan karþýlanmaktadýr.
Masraflarýn artmasý zaman zaman aile saðlýðý
elemanlarýyla aile hekimlerini karþý karþýya
getirmektedir. (Soðuk havalarda elektrik sobasý
kullanýmýnýn engellenmesi, ortak kullanýlan
mekanlarýn ortak faturalarýnda çýkan
tartýþmalar, vb.)

Dünyadan aile hekimliði örnekleri;

Pratisyen Hekimler Derneði�nden bir heyetin
inceleme yaptýðý Bulgaristan�da aile hekimliði
GSS ile birlikte uygulanmakta olup Genel
Pratisyenlik adý altýnda ele alýnmýþtýr.1999�dan
bu yana DB projesi olarak uygulanan sistemde
týkanma yaþanmaktadýr. Bulgaristan halký artýk,
hastalarý müþteri, aile hekimlerini ise þahýs
tüccarý olarak nitelendirmektedir.( Kapaklý,
2003)
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e aile hekimliði, sigorta ile baðlantýlý
olarak aþýrý ve gereksiz kullanýma
açýk pahalý bir sistem yaratmýþtýr.
Hekim ücretlerinin düþüklüðü
nedeniyle 2007 yýlý sonlarýna doðru
hekim eylemleri yayýlmýþtýr.
Hekimler her ay görülen hastalýk
sýklýðýna göre deðiþen puanlar
üzerinden ücret aldýðýndan, bazý
hastalýklar veya hastalar puan
olarak deðersiz görülmekte ve
hekimin ilgisini çekmemektedir.
Kanada uzun süredir aile hekimliði

ve saðlýk sigortasýný bir arada götürmesine
karþýn bugün týkanma yaþamakta ve aile
hekimliði tüm dünyada olduðu gibi sadece
kendilerine baþvuranlara bakan, poliklinik
yoðun luk lu  b i r  uygu lama  o la rak
gerçekleþmektedir. (Ýlker Belek-Bülent Kýlýç.
Toplum ve Hekim�)
Saðlýk Bakanlýðýnýn örnek gösterdiði
Ýngiltere�de aile hekimliðinin finansmaný genel
vergilerle saðlanmaktadýr. Küba�da ise saðlýk
ocaðýna entegre bir þekilde çalýþan aile
hekimleri aðýrlýklý olarak hastalarý hastaneye
götürüp takip etme iþlerini gerçekleþtirmekte
ve bu hizmet ücretsiz olarak sunulmaktadýr.
Ukrayna gibi ülkelerde aile hekimliði, yine
Dünya Bankasý projesi olarak, insan
ölümleriyle karþýmýza çýkmaktadýr. Ukrayna�da
maaþ alamayan aile hekimlerinin eylemleri

Düzce
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tedir. ABD�nin saðlýk sisteminde ise  nüfusun
1/3�ü saðlýk hizmetlerine hiç ulaþamamaktadýr.

Uygulamanýn sürdüðü illerde yaþananlar:

Pilot uygulama öncesi saðlýk ocaklarýnda
yaþanan huzursuzluklarý, karþý duruþlarý
ortadan kaldýrmak için Ýl Saðlýk Müdürlükleri
tarafýndan toplantýlar düzenlenerek telkinlerde
bulunulup, güvenceler(!) verildi. Yerel
televizyonlarda yapýlan programlar ve çýkarýlan
yayýnlarla propaganda yapýldý. Þehirler afiþlerle
donatýldý. Yetersiz olan iller için dýþarýdan
atama yapýlmasýna yönelik özel yazýlar çýkarýldý.
Denizli�de aile hekimliðini seçmeyen
hekimlerin ye



24

rine bakanlýktan duyuruyla diðer illerden
atamanýn yolu açýldý. Devlet hastaneleri acil
servislerinden hekimler aile hekimi olarak
görevlendirildi. Hekimler 10 günlük, ebe-
hemþireler 3 ile 10 gün arasýnda deðiþen
eðitimlere tabi tutuldular.
En büyük sýkýntýyý ebe-hemþireler yaþadý.
Genel merkezin uygulama öncesi gittiði illerde
ki sohbetlerde belirsizliðin kaygýsýný taþýdýklarý
açýkça görülüyordu. Çünkü puana göre atama
yapýlacaðý, kendileri önceden aile hekimi ile
anlaþtýklarýnda iyi yerlerde kalabilecekleri,
gönüllü olmazlarsa özellikle puanlarý düþük
olanlarýn ücra yerlere gönderileceði söylendi.
Çocuðu, yaþlýsý olan ebe-hemþireler daha çok
tedirginlik yaþýyorlardý. Bir yandan da eþleri ya
da yakýn çevrelerinin baskýsý ile karþýlaþýyorlardý.
Bazý illerde Saðlýk ocaðý çalýþanlarý birbiriyle
irtibat saðlayarak ortak davrandý ve gönüllü
olmadýlar. Saðlýk Bakanlýðý, bu direnci kýrmak
için �saðlýk personeli gönüllü oldu� diye
açýklamalar yaptý. Gönüllü geçenlerin
neredeyse %80�i çaresiz kaldýklarý ve mecbur
olduklarýný düþündükleri için -zorunlu- gönüllü
oldular.
Ebe ve hemþireler bu süreçte, aile hekimleri
ile anlaþýrken sorunlu (saðlýk problemli, küçük
çocuklu, yaþlýsý var vb.) olanlarýn tercih
edilmediðini, fiziksel özelliklerin bile dikkate
alýndýðýný dile getirdiler. Aslýnda bütün bunlar
piyasalaþtýrmanýn insanlarý sürüklediði
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mleriydi. Saðlýk emekçisinin kendine, çevresine
ve saðlýða yabancýlaþmasýný ortaya çýkaran bu
uygulamalara karþý yetkililer �istemeseniz dahi
geçilecek� dediler.
Uygulama baþladýktan sonraki ziyaretlerimizde
sözleþmeliliði ilk seçen aile hekimi ve Aile
Saðlýðý elemanlarý dahi henüz kapýya telefon
numaralarýnýn asýlmamasýna raðmen, iþlere
yetiþemediklerini anlattýlar. Poliklinik sayýlarýnýn
arttýðýný, �aþýlarýn artýk bir koþu kapý önlerinde
yapýldýðýný� ifade edenler oldu. Bir odada
akþama kadar hasta muayene eden hekim ve
ebe-hemþire yalnýzlaþmakta, ayný aile saðlýðý
merkezinde çalýþanlar birbiriyle görüþecek
zaman bulamamakta, bunun sonucu mesleki
ve insani iliþkiler zedelenmektedir. Ayný
zamanda mesleki dayanýþma, deneyim aktarýmý
yerini rekabete býrakmaktadýr.
Geçiþin sorunsuz olmasý için Saðlýk Bakanlýðý
ve il müdürlükleri tarafýndan hala her yol
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ýþýlmaktadýr. GSS uygulanmadýðýndan þimdilik
aile hekiminden yararlanan vatandaþ ücret
ödememektedir. Daha önce saðlýk ocaklarýna
konulan yazar kasalar ortadan kalkmýþtýr.
Geçici olduðunu bildiðimiz bugünkü ücretsiz
saðlýk hizmeti sunumu ile halkta, süreklilik arz
edeceði gibi bir yanýlsama yaratýlmaktadýr.

Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan aile hekimliði
uygulamalarý anlatýlýrken, Saðlýk emekçilerinin
neredeyse hepsinin memnun olduðu
belirtilmekte, sunumlarda gülen insan resimleri
gösterilmektedir. Oysa bu illerde çalýþan ebe-
hemþirelerin iþ yoðunluðu nedeniyle ciddi
sýkýntý yaþadýklarý bilinmektedir. Sürekli geçici
görevlendirmeler ise saðlýk emekçilerinde
belirsizlik,
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güvensizlik, umutsuzluk yaratmaktadýr
Bakanlýk kendi çýkardýðý yönetmelik ve
yönergelerini dahi uygulamamaktadýr.

Aile hekimliðine karþý yaptýklarýmýz

Pilot ilan edilen illere yönelik merkezi
bilgilendirme çalýþmasý yürütülmüþ, birçok ile
gidilerek o ildeki þube/temsilciliðimiz ile birlikte
iþyeri gezileri, toplantýlar yapýlmýþtýr. Ayný
zamanda hukuk büromuz tarafýndan yargý
yoluna gidilmiþ, ortaya çýkan sorunlara yanýt
üretilmeye ça
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lýþýlmýþtýr. Pilot uygulama yönetmeliklerinin
iptal i  için davalar açý lmýþt ýr.  Ancak
yönetmelikler ile ilgili yürütmeyi durdurma
verilmediðinden esas karar beklenmektedir.

Bu süreçte;
�  Aile Hekimliði uygulamasýnýn kendilerini

çok ilgilendirmediðini düþünen hastane
çalýþanlarýyla toplantýlar yapýlarak, aile
hekimliðinin GSS ve Kamu Personel
yasasýyla bütünlüklü olduðu, hastaneleri
ve hastane çalýþanlarýný nelerin beklediði
aktarýlmaya çalýþýldý.

� Bazý illerde �Aile Hekimliðine Hayýr
Platformlarý� oluþturuldu. Ýþ yerlerinde,
mahallelerde bilgilendirme toplantýlarý
gerçekleþtirildi.

� Televizyon programlarý yapýldý, stantlar
açýlarak halka bildiriler daðýtýldý. Ses
araçlarýyla mahallelerde çalýþmalar yapýldý.

� Tabip odalarý ile birlikte paneller etkinlikler
gerçekleþtirildi.

� lk olarak KESK ve baðlý sendikalarýn da
katýlýmý ile 20 Kasým 2005 tarihinde
Düzce�de bölgesel �AÝLE HEKÝMLÝÐÝ
TÝCARETHANESÝNE HAYIR� mitingi yapýldý.
Daha sonra ise Eskiþehir, Edirne,
Adýyaman, Samsun ve Ýzmir�de geniþ
katýlýmlý bölge ve il mitingleri gerçekleþtirildi.
Saðl ýk  Ocaklar ý  önünde �Saðl ýk
ocaklarýmýza sahip çýkýyoruz� þiarý ile semt
halkýnýn da katýldýðý eylemler gerçekleþtirildi.

Sendikamýzýn
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bu konudaki çalýþmalarý devam ediyor.

Saðlýkta yýkýma neden olacak
Aile hekimliði modeli uygulanamaz!

Güneþ nasýl balçýkla sývanmazsa, aile
hekimliðindeki gerçekleri de gizlemek, üstünü
örtmek mümkün deðildir. Süslü söylemlerin,
geçici olarak ödenen göreceli yüksek ücretlerin
ömrü kelebeðinki gibidir. Aile hekimliðine
geçiþi kolaylaþtýrmak ve özellikle hekimleri
ikna etmek için ücretler yüksek tutulmaktadýr.
Gerçek anlamda uygulamaya geçildiðinde
finansman sorunuyla karþýlaþýlacaktýr. Bu
modelin uygulandýðý ülkelerde hekim ve saðlýk
çalýþaný emeðinin deðersizleþtiði, ücretlerin
düþtüðü, çalýþma koþullarýnýn aðýrlaþtýðý, iþ
güvencesinin

Edirne
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ortadan kalkmasýyla
birlikte iþsizliðin arttýðý,
m e s l e k  o n u r u n u n
z e d e l e d i ð i  b i l i n e n
g e r ç e k l e r d i r.  B a z ý
ülkelerde bahþiþ usulü
evlere gidiþlerin arttýðý da
bilinmektedir.

Bütün bu örnek ler
önümüzde dururken,
bugünkü maaþlar için
kesenin aðzýný açanlara,
þimdiye kadar bu ücretleri
neden vermediklerini
sormamýz gerekir. Çünkü
bizler; bir sonraki adýmýn
GSS ile birlikte, iþletmeye
dönüþen hastanelerde ve
büyük þirketler eliyle
kurulacak aile hekimliði
ticarethanelerinde ücretli
kölel ik koþul lar ýnda

çalýþmak ve saðlýk hakkýnýn ortadan
kaldýrýlmasý olduðunu bilenleriz.

Hizmeti üreten saðlýk emekçilerine ve
hizmetten yararlananlara raðmen uygulama
sürdürülemez. Yeter ki biz saðlýk emekçileri
ürettiðimiz hizmetin önemini fark edelim,
ÝÞÝMÝZE, ÝÞ GÜVENCEMÝZE ve SAÐLIK
HAKKINA sahip çýkalým.
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argýlamadan, anlayarak ortak hareket edelim.
Hizmet sunduðumuz halkla bildiklerimizi
paylaþalým.

BÝZ BÝLÝYORUZ KÝ;
 EÞÝT, ÜCRETSÝZ, NÝTELÝKLÝ VE
ULAÞILABÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ

MÜMKÜNDÜR

BUNUN ÝÇÝN;

� Saðlýk hizmetlerinin finansmaný ödediðimiz
vergilerden oluþan bütçeden karþýlanmalýdýr.

� Bütçeden kamu saðlýk hizmetlerine aktarýlan
pay en az %10 olmalýdýr.

� Kamu kaynaklar ýnýn özel  sektöre
aktarýlmasýna son verilmelidir.

� Koruyucu saðlýk hizmetlerine önem
verilmelidir. Koruyucu hizmetler, nüfus
tabanýna göre entegre biçimde ekip
anlayýþýyla, bütüncül olarak örgütlenmeli,
toplumun içinde toplumun katýlýmýyla
yürütülmelidir.

� Kamu hastanelerine yatýrým yapýlmalý, týbbi
donaným açýsýndan yeterli seviyeye
getirilmelidir

�  Personel eksikliði, kadrolu personel alýmý
ile giderilmeli, daðýlýmý eþit olmalýdýr.

� Sevk zinciri iþletilmeli, saðlýk hizmetleri
ücretsiz olarak, herkesin eriþebileceði
nitelikte yürütülmelidir.
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ýda saðlýk ocaðý açýlmalý, saðlýk ocaklarý araç-
gereç açýsýndan yeterli donanýma
kavuþturulmalýdýr.

� Hizmet üretenlerin tamamý kadroya
alýnarak iþ güvenceli çalýþtýrýlmalýdýr.

� Temel ücretler insanca yaþam koþullarýný
karþýlayacak seviyeye yükseltilerek, döner
sermaye uygulamasýna son verilmelidir.

� Saðlýk iþkolunda çalýþan herkes saðlýk
hizmeti sýnýfýna alýnmalýdýr.

� Çalýþanlarýn karar süreçlerine katýlmasý
saðlanmalý, örgütlenme önündeki engeller
kaldýrýlmalýdýr. Grevli-toplu sözleþmeli
sendikal hak yasal güvence altýna
alýnmalýdýr.

� Aile Hekimliði uygulamasýna son verilmeli,
SSGSS dahil saðlýk alanýný piyasaya terk
eden yasalar ile birlikte �Saðlýkta Dönüþüm
Projesi� geri çekilmelidir.

SAÐLIK ve SOSYAL
GÜVENLÝK HAKKIMIZ,
 ÝÞ GÜVENCEMÝZ ÝÇÝN

ÖRGÜTLENELÝM

ORTAK MÜCADELEDE
BÝRLEÞELÝM!
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