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l8l20I7 sayl ve 0LI2.20I7 tarihinde yaprlan AHEF Ycinetim Kurulu toplantr kararlarr Ek-2'
idir.

nil,n HEKiMLEni unnNnKLERi F.BDERASYONU
KoMiSYoNLARIN iglnvig VE 9ALI$MA USTiLLERiNE DAIR YONERGE

niniNci sor,Uvr
Amag, Kapsam, Dayanak ve Tanrmlar
Amag

Madde 1- (1) Bu ytlnergenin amacr, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu btinyesinde
kurulacak komisyonlarm amacrnl, gahgma esaslarmr, igleyig, ilke ve y<intemlerini
belirlemektir.

Kapsam
Madde 2- (l) Bu ytinerge Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu btinyesinde kurulacak
siirekli veya gegici komisyonlann; oluqturulacak komisyonlarr, olugturacak kigilerin bagvuru
gartlanm, gdrev alacaklann belirlenmesi gartlannr, komisyonlarrn oluqturulacalr sayrnrn,
iqleyiqini, gahgma ilke ve ydntemlerini, yetki ve sorumluluklarrnrn belirlenmesini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Aile Hekimleri Demekleri Federasyonu Tiiziifiiniin, Bdliim IV Madde 17 11,72
v e I 4 hriktimlerine davamlarak hazrlanmrstrr.

Tanrmlar
Madde 4- (1) Bu ydnergede gegen
a) AHEF: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nu,
b) YK: Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yrinetim Kurulunu,
c) KYK: Komisyon Yiinitme kurulunu,
d) Komisyon ve Alt Komisyon: Ycinetim Kurulu tarafindan belirlenen, il aile hekimleri
demefiine iiye giintilliiler ve re' sen g<irevlendirilenler tarafindan oluqturulan gahqma grubunu,
e) Koordinat<ir; AHEF YK tarafindan, belirlenen ve AHEF YK adrna Komisyondan sorumlu,
AHEF Ycinetim Kurulu Uyesini
ifade eder.

iriNci

ndr,Uvr

Komisyonlann Belirlenme Amacr, Oluqturulmasr, Giirevleri, igleyigi, Giirevleri
Komisyonlarrn Belirlenme Amaglarr
Madde 5- (1) AHEF YK' nun Komisyonlarrn olugturulmasrndaki amaglan aqaprda
srralanmrgtr.
a. Sahada gdrev yapan aile hekimlerinin aile hekimlifi ile ilgili sorunlarrnr alabilmek, 96ziim
geligtirmek ve gerekli girigimlerde bulunma konusunda g<iriiglerini almak,
b. Sahada gcirev yapan aile hekimlerinin bilimsel gahgmalara ycinlendirebilmek ve destek
olmak igin bu konuda gciriiqlerini almak,
c. Sahada gdrev yapal aile hekimlerine ihtiyaglarr dolrultusunda her tiirlti e[itimlerine katkr
verebilmek igin gdriiqlerini almak,
d. Sahada gdrev yapan aile hekimlerinin <irgiitlenmesini safilamak ve desteklemek,
e. Sahada grirev yapan aile hekimlerinin di[er sivil toplum rirgiitleri ile ili$k'ilerr geligtirmek,
bu konuda onerilerini almak ve

f. Sahada gdrev yapan aile hekimleri arasrndaki iliqkinin geligtirilmesini saglamak olarak
belirlenmigtir.
(2) AHEF YK yukarrda belirtilen amaglar dogrultusunda komisyonlann oluqturmada tek
yetkili organdr.
Komisyonlarrn Oluqturulmasr
Madde 6- (1) AHEF YK kurulmasrna karar verdifi komisyon ilgili bir Ydnetim Kurulu
iiyesini Koordinat<ir olarak belirler.
(2) Kurulmasma karar verilen komisyonlar AHEF YK Genel Sekreteri aracrhfr ile AHEF
resmi sosyal paylagrm sitelerinde ve web sayfasrnda ilan edilir.
(3) Bu llanda ayrrca; komisyonlarrn ismi, bagvurunun partlan, ilk bagvurumrn nereye
yaprlaca[r ve bagvuru son tarihi mutlaka belirtilir. Bu partlann drqrnda qartlarr belirleme
konusunda AHEF YK yetkilidir. Fakat tek temel gart; bagvuru yapacak aile hekimlerinin
g<irev yaptrlr AHEF' na iiye olan ildeki aile hekimi derneklerine tiye olmasr gartrdrr. il
Derne[i olmayan illerdeki aile hekimlerinin bagvurulan da Koordinatdr ve AHEF YK
tarafindan deperlendirilir. Bagvuru stiresi AHEF YK karan ile uzatrlabilir, gerektiginde yeni
duyurular yaprlabilir.
(4) Komisyonlara, AHEF YK tarafindan aile hekimleri drqrnda konusunda etkin ve yetkili
olarak belirledigi kigileri re' sen gdrevlendirebilir. AHEF YK, re'sen gcirevlendirecepi kigiler
igin siire srmrlamasr ve dernefie iiye olma qartmr uygulamayabilir.
(5) Kurulmasrna karar verilen komisyonun komisyon iiyeleri, baqvuran kiqilere bafh
kalmaksrzrn AHEF YK tarafmdan da bagvuran kipilerden veya re'sen belirledigi kiqilerden
olugturulur.
(6) Bir kiqi ancak bir komisyona liye olabilir. Birden fazla komisyonda gahgmasr AHEF Y.K
tarafindan uygun goriilen kiqiler, AHEF Y.K tarafindan re'sen grirevlendirilebilir. Bir ilden
aym komisyona birden fazla miiracaat olmasr durumunda son kararr AHEF YK verir. Fakat
AHEF YK' nun uygun gcirdiilti ve re'sen gdrevlendirdiSi kiqilerde bu Sart aranmaz.
Komisyonun alt gahgma komisyonu olmasr durumunda, AHEF YK tarafindan komisyona
bagvurmug kiqiler arasrndan veya AHEF Y.K tarafindan re'sen gdrevlendirilenler arasrndan
segilen kigilerden alt komisyonlar da ayrrca olugturulur, bu durumda komisyonlarda yer alan
kiqiler alt komisyon saylsl birden fazla ise riyenin onayr ile birden fazla gorevlendirme
yaprlabilir.
(7) IIan duyurusunda belirtilen qartlara uyan baqvurular AHEF Y.K tarafindan incelenir.
inceleme sonucunda AHEF Y.K tarafindan olumlu delerlendirilen komisyon baqvurularr
onaylanarak kabul edilir. AHEF YK tarafindan onaylanan komisyon iiyelerinin isimleri ve
komisyonlan, AHEF resmi sosyal paylagrm sitelerinde ve web sayfasrnda ilan edilir.
(8) Komisyonlarrn oluqturulmasl soffaslnda Yiirtitme Kurulu' nun teklifi sonrasrnda AHEF
YK onayr ile veya AHEF Y.K direkt grirevlendirmesi ile komisyonlara yeni tiye kabul

edilebilir.
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Komisyonlann Giirevleri
Madde 7- (1) Komisyonlardan beklentiler, gdrevleri;
a. Ulkemizdeki aile hekimligi uygulamasmrn uluslararasr standartlaru ulaqabilmesi igin her
tiirlti taslag haz:rr'layrp g<irtg olugturmak,
b. Mevcut aile hekimligi mevzuatmrn uygulanmasmda ortaya grkan problemleri tespit etmek
ve gciziim <inerilerini AHEF YK' ya sunmak,
c. Mevcut aile hekimlili mevzuatrrun uygulanmasmda ortaya grkan sorunlar ile ilgili gciziim
dnerileri olupturmak ve AHEF YK' na sunmak,
g. AHEF' e tiye derneklerin tiyelerinin kargrlagtrklarr problemlerine g<iziim onerileri getirmek,
d. Orgtitlenme igin bcilgesel toplantrlar planlamak, dirneklere katrhmr artrrmak, derneklerin
ve iiyelerinin AHEF gahqmalanna aktif katrhmrru saSlamak igin projeler tiretmek, mevcut
durumlan aragtnp daha da geligtirmek igin gahqmalar yapmak, dernefi bulunmayan illerde
Aile Hekimleri Dernefi olugturulmasr gahgmalarml yapmak ve AHEF YK' na sunmak,
e. Mevcut aile hekimli[i uygulamasmda, aile hekimleri olarak ttim iilkede ayru mevzuat
uygulama birlili sa[layabilmek igin "Ortak Akrl" geliqtirmek,
f. Gtirev alam igerisindeki konularda, kamuoyu deste$i sallamak arnactyla ulusal veya
uluslararasr diger kurum ve kuruluglarla ilgili projeler geligtirmek ve AHEF YK onayrna
sunmak,
g. Aile hekimligi konusunda ulusal ve uluslararasr kuruluglar ile iq birli[i gahgmalarr yapmak,
!. Kanun, ydnetmelik, y<inerge ve genelge taslafir konusunda gahqmalar yapmak ve AHEF
YK na sunmak,
r. Aile hekimleri arasrnda iletiqim konusunda ve aile hekimliginin gahgmalanrun aktanlmasr
konusunda gahqmalar yapmak,

i. Aile hekimlifi uygulamasrnda kullamlmak rizere her ti.irlii algoritma olupturma gahqmalarr
yapmak ve AHEF YK na sunmak,
j. AHEF, il Dernekleri ve iiye aile hekimlerinin e[itim ihtiyaglan ve aragtrma projeleri
konusunda gahqmalar yapmak,
k. Aile hekimlerinin uzmanhk ve cizltik haklan konusunda gahqmalar yapmak,
L Her alanda aile hekimli[i ile ilgili ARGE gahgmalan yapmak ve AHEF YK' na sunmak,
m. Komisyonlarca yapian galtqmalann argivini oluqturmak ve ihtiyag halinde il dernekleri ve
iiyelerine paylagrlmasr konusunda gahgma yapmak ve AHEF YK na sunmak,
n. Yukanda sayrlan ttim gahgmalar ilgili yrlhk biitge olupturmak ve AHEF YK na sunmak
Olarak belirlenmiqtir.
(2) Yukanda srah belirlenen gcirevler Komisyonlardan sorumlu Koordinatcir aracrhfr ile
sa$lamr.
Komisyonlarrn iqleyigi
Madde 8- (1) Her Komisyon;
a. Bir Koordinatdr
b. Bir Yiiriitme Kurulu
c. Alt Komisyon Yiiriitme Kurullarr (alt komisyon olmasr durumunda)
g. Di[er Komisyon Uyelerinden olugur.
(2) AHEF YK, hangi komisyonlarda Yiirtitme Kurulunun olugturulacapna ve komisyonun
kag kiqiden olugacalrna karar verir.
(3) AHEF YK tarafindan belirlenen komisyonlarda, komisyon iiyeleri arasrndan veya AHEF
Y.K' run resen grirevlendirdifii kigilerden Yiir0tme Kurulu olugturulur.
(4) Yiirritme Kurulu; alt komisyonlanmn olmasr, gcirev alanr kapsamr ve komisyonun iiye
saylsma gdre AHEF YK tarafindan en az 3 (riq) enfazla 9 (dokuz) kigiden oluqturulur. AHEF
YK tarafindan Komisyon altrnda Alt Komisyon olugturabilir. AHEF YK
Yiiriitme
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bir bagkan, bir veya iki baqkan yardrmcrsr, bir genel sekreter ve iiyeler
g<irevlendirilir.
(5) Alt Komisyonla ilgili olarak;
(a) Alt Komisyon iiyeleri; Komisyona baqvuranlar arasrndan veya baqvuru dulumuna
bakrlmaksrzln re'sen gorevlendirilenler arasmdan AHEF YK tarafindan belirlenir. Bir
Kurulunda;

komisyonda gdrev alan iiye AHEF

YK kararr ile birden fazla alt komisyonda da

gcirevlendirilebilir.
(b) Alt Komisyonun olugturulmasr durumunda, Alt Komisyon Ytrtitme Kurulu AHEF YK
tarafindan 3 (tiq) kiqiden olugturulur. Komisyon Ytiriitme Kurulunda gdrev alan kiqiler Alt
Komisyon Yrirtitme Kurulunda da gcirevlendirilebilir.
(c) AHEF Bcilge Koordinatorliikleri alt komisyonu olugturulmasr durumunda, AHEF YK
tarafindan yaprlan planlamaya gdre AHEF' na tiye olan il Dernekleri Bagkanlarr bu alt
komisyonun dofal riyesidir ve Biilge Koordinatcirltikleri Yiiriitme Kurulu il Dernek
Baqkanlarr arasmdan AHEF YK tarafindan olugturulur. il Dernek Bagkanr; YK Uyesi veya
di[er komisyonlarda Yiiriitme Kurulu Baqkam veya i.iyesi ise Il Dernek Baqkam' nln
g<iriiqtinii de alarak il Dernek Bagkan Yardrmcrsr veya Genel Sekreteri (Sekreteri) bu alt
komisyona gcirevlendirilebilir.
(d) Alt Komisyon Yiiriilme Kurulu, balh Komisyon Bagkpm ile birlikte gahgrr ve Komisyon
Bagkanr alt komisyon yiiriitme kurulunun do[al iiyesidir. Komisyon Bagkam AHEF YK
tarafindan belirlenen Koordinat<ir ile koordinasyonu saflar, ona kargr sorumludur.
(e) Alt komisyonun ttim gahgmalan, proje ve kqrarlarl ile raporlar ilk rince Komisyon
Ytirtitme Kurulu ve Baqkam tarafindan deferlendirilir.
Uye, Koordinatiir ve Ytiriitme Kurulunun Giirevlpri
Madde 9- (1) Uyelerin g<irevleri ve uyacaEr $artlar;
(a) Komisyonun gahgm alannakatrlrr.

(b)Komisyonda gdrtiq

ve iinerilerini

yukarrda sayrlan "Komisyonlann G<irevleri"

dofrultusunda dzgiirce ortaya koyar.

(c) Aile hekimli[inin ortak akrlla birlikteliklerinin gtiglenmesini saflama ve geliqtirme
gairqmalannl yapar.
(g) il Dernelinin ve g<irev yaptrSr ildeki aile hekimlerinin sorun, cineri ve projelerini gtindeme
getirir.
(d) Komisyonda g6rtiqrilenlerin gizllhginive giivenirlilipinden sorumludur.
(e) Yiiriitme Kurulunun ve Ytirritme Kurulu Bagkammn verdigi gcirevleri yerine getirir.
(f) Gdrev yaptrlr il Dernefiini ve il aile hekimlerini komisyonda temsil eder.
(g) Komisyon iiyelerinin aralannda yaptrlr her ttirlti gortigmenin, agrkladr[r diigtincenin,
alman kararlann, yaprlan gahqmalarrn Komisyon iiyeleri iginde grzlikalmasr esastrr.
(i) Uyeler bireysel olarak, Komisyonun aldrfr kararlan ve gclriiqmeleri AHEF Y.K onayl
olmadan aqrklayamaz..
O Komisyonda yaprlan gdriigmeleri difer ortam ve paylaqrm sitelerinde, Komisyondan
aynlsa bile agrklayamaz, kigilerle, kurumlarla, sivil toplum orgtitleri ile paylaqamaz.
(k) Komisyonlara katrlan iiyeler, AHEF' nun temel ilke ve amaglarma ters driqen gahqmalar
iginde bulunamaz, agrklamal ar y apamaz
O Yiirtitme Kurullannda yer alan tiyeler igin de yukarrda belirtilen tiim hi.iktimler aynen
gegerlidir.
(2) Koordinatdr' tin gcirevleri;
(a) AHEF YK' nu temsil eder. Komisyonla AHEF YK arasrndaki iligki ve koordinasyonu
sa$lar.
I
(b) AHEF YK' nun belirledifi strateji ve kararlarr gergevesinde
; gahqmalanm
planla1 yrinlendirir, Yi.iriitme Kuruluna aktarr.
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(c) AHEF YK' na sahadan iletilen sorun ve konularr Yiirtitme Kuruluna aktam.
(9) Komisyonun yaptt$r gahgma, sonug, proje, biitge, organizasyonlar ve di[er konulardaki
gdriiqlerini degerlendirerek AHEF YK' na aktanr.
(d) Komisyon ve Alt komisyon toplantrlanna mtimkiin olduSunca katrlmaya gahgrr. Katrldrft
toplantrlarda AHEF YK adrna baqkanhk eder.
(e) Komisyonun yaptrlr gahgmalarr AHEF' nun ilgili sayfasmda ve sosyal paylaqrm
sayfasmda AHEF YK onayr ile yayrnlanmasrnr saflamak.
(f Komisyonda ortaya gtkan sorunlarr Ytirtitme Kurulu ile birlikte gdzmeye gahgmak ve
AHEF YK onayr ile gerekli uygulamalarr yapmak.
(g) Diger komisyonlarla iligki ve koordinasyonu sallamak.
(3) Ytiriitme Kurulu' nun gcirevleri;
(a) Komisyon gahqmalarrm, gahgma konulanm iiyelerinde goriiqleri dofrultusunda planlar ve
ytiriittir.
(b) Gerek gdrdiifii konularda gahgma yapmasr igin Komisyon tiyelerine gdrev verir.
(c) Toplantr planlarrm, gahgma konularrm ve btitgeyi iiyelerinin gdriigii ile planlar.
(g) Komisyonun tlim gahgmalarrm organize eder, planlarr ve raporlamalanhazrlar.
(d) Koordinatdrle iligkiyi sallar ve drizenler.
(e) ilgili konularda diger komisyonlar ile koordinasyon ve iletigimi sallar.
(fl il Dernekleri biinyesinde aym g<irevleri yapan il dernek komisyon iiyeleri ile iliqki ve
koordinasyonu saflar.
(g) Uyeler igin sayrlan gdrevler aym zamanda Yiiri.itme Kurulu iiyeleri igin sayrlan
gcirevlerdir.
([) Yaprlan komisyon gahgmalanru Koordinatdr aracrh[ryla, en az 3 ayda bir AHEF Y.K'na
SLINAI.

(4) Yi.iri.itme Kurulu BaDkam' mn gdrevleri;
(a) Ytiriitme Kurulunun gdrevlerini Baqkan olarak yiirtitiir.
(b) Koordinatdrtin olmadrlr toplantrlara baqkanhk eder, Koordinatoriin katrldrgr toplantrlan
beraber ytirtittir.
(c) Toplantrda komisyon gahqmalarr ile ilgili kararlar afu ve uygular.
(g) Komisyonun aldrft kararlan ve acil karurlarr AHEF Y.K onayr ile kamuoyuna aErklar.
(d) Yiirtitme Kurulu iiyeleri ile birlikte illerden gelen acil konulann iletilmesi, gdriiqlerin
bildirilmesi igin tiyeler arasmda yetkilendirme yapabilir.
(e) Koordinator ile Komisyonun iligkisini saglar.
(f) Gerekti[inde di[er Komisyon toplantrlannda Komisyonunu temsil eder.
(5) Baskan Yardrmcrsr' mn Gcirevleri;
(a) Yiiriitme Kuruluna verilen grirevleri yiiriitiir.
(b) Baqkanm verece[i di[er gdrevleri yerine getirir.
(c) Koordinator ve Baqkamn olmadrfr toplantrlara bagkanhk eder. Birden fazla Bagkan
Yardrmcrst olmast durumunda Bagkamn gcirevlendirdi[i Baqkan Yardrmcrsr toplantrlara
bagkanhk eder.
(d) Bagkamn gcirevinden istifa etmesi nedeni ile ay:Irmasr durumunda AHEF YK tarafindan
gtirevlendirme yaprhncaya kadar ve uzun siireli grirevini yapamayacak olmasr durumunda
Bapkamn gdrevlerini yerine getirir.
(6) Komisyon Genel Sekreteri' nin g<irevleri;
(a) Yi.iriitme Kurulunun karar verdili ve Baqkamn bildirdi[i Yiiriitme Kurulu ve Komisyon
toplantr giindemi hazrlar ve iiyelere duyurulmasmr saflar.
(b) Toplantr tutanaklanm tutar ve bilgi, belgeleri arqivler.
(c) Toplantrlarda tutulan tutanaklan iiyelere duyurur. Baqkan ve iiyelerin
Koordinattire g<inderir. Tutanaklarda tiim yiiriitme kurulu iiyelerinin ismi
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TutanaSrn onayl mail tizerinden yaprlrr ve imzalanma bu qekilde sa$lamr. Tutanafrn ekine
mail grktrlarr eklenir.
(E) Ttim iiyelerin iletiqim bilgilerini ve mail adreslerini tutar. Komisyon ve Ytiriitme Kurulu
tiyeleri skype, mail, whatsap veya facebook sayfalannr Bagkanla koordineli oluqturur ve
ytiriittir.
(d) Yririitme Kurulu ve komisyon toplantrlannr Baqkamn gciriigleri dogrultusunda organize
eder.

(e) Ytirtitme Kuruluna verilen gcirevleri ve Baqkan' rn verdifii di[er g<irevleri yiiri.ittir.
(7) Ytiriitme Kurulu Uyeleri' nin g<jrevleri;
(a) Yiinitme Kurulu' nun g<irevlerini ytiriittir.
(b) Baqkamn verdifii diler gcirevleri yiiriitiir.

Komisyon Toplantrlarr
Madde 10- (1) AHEF YK' nun Komisyon, Alt Komisyon ve Ytiriitme Kurulu tiyelerini
agrklamast sonrasmda Yiirtitme Kurulu toplantr igin iiyelerin iletigim bilgileri tespit eder ve
argivler.

(2) AHEF YK komisyon tiyeleri isimlerini agrkladrktan son.ra Koordinatdr baqkanh[rnda ilk
genel toplantrsr yaprlrr.

(3) Alt komisyon toplantrlan ilk toplantrdan sonra Koordinatdr ve/veya Komisyon Baqkam
bagkanh[rnda yaprlrr.

(4) Komisyonun hangi ortamda toplantrlarrm yapaca[rm ve haberlepmeyi sa[layaca[rm
Koordinatdr karar verir.
(5) Toplantr tlncesi Genel Sekreter tanfndan skype velveya mail ve/veya facebook adresleri
olugturulur. Bu sayfalara koordinatdrde eklenir.
(6) Her komisyon yi.iriitme kwulu acil konular ve ola[andrqr durumlar drqrndaki toplantr
giinlerini Koordinatdr belirler ve Genel Sekreterce iiyelere duyurulur.
(7) Komisyon genel toplantrlarr AHEF YK' nun onayr ile toplantr salonunda yizyize yaprlrr.
Diler toplantrlar Skype velveya Facebook velveya Whatsap iizerinden yaprlrr.
(8) ilk toplantr gafirrsma en az 3 (tiq) kiginin katrhmr komisyonun olugumu ve gahgmaya
baglamasr igin yeterli kabul edilir. ilk toplantrda bu sayr saplanamadrlr takdirde 7 (yedi) gtin
soffasr igin ga[n tekrarlarur. ikinci toplantrda da en az 3 (n) kiginin katrhmr sa[lanamadrfir
takdirde komisyon kurulmamrq sayrlrr.
(9) Toplantrda alman kararlar AHEF YK onayr soffasl AHEF YK tarafindan duyurulur.

tiqtiucti n6r,Uvr
Mali Hiikiimler, Difer Hususlar, Ytiriirliik ve Yiiriitme
Mali Hiikiimler
Madde 11- (1) Komisyon toplantrlan igin her yrl toplantrlarrn programrna g6re AHEF Y.K
tarafindan biitge olugturulur.
(4) AHEF YK tarafindan, komisyon iiyelerinin bir araya gelerek yapacaklan salon toplantrlarr

igin ulagrm giderleri velveya konaklama giderlerinin iiyenin kayrth oldufu

il

dernefi

tarafindan veya komisyon i.iyesi tarafindan karqrlanmasr karan ahnabilir.

Difer Hususlar
Madde 12- (1) Her komisyon AHEF YK' mrn uygun gdrmesi ile kendi iq gahqma talimatrm
hanrlayabilir. Hazrrlanmasrna izin verilen ig gahgma talimatr, AHEF YK onayr sonrasl
.)l

(4) Yapilan gahqmalarrn yayrnlanmasl ve yayrndan do[an haklar Aile Hekimleri Dernekleri
Federasyonu tiizel kigili[ine aittir. Y<inetim kurulu onayl olmadan komisyonca yiiriiti.ilen
galrqmalar tamamen veya ktsmen yaynlanamaz, derlemeler, raporlar ve veriler izinsiz
kullamlamaz ve AHEF' nun aksi davranrgta bulunan kiqiler hakkrnda, yasal iglem yapma
hakkr her zaman sakhdrr. Buna uymayan veya nedeni, arac;. olan komisyon tiyeleri
soruqturmaya gerek kalmaksrzrn komisyon tiyelili AHEF YK tarafindan sonlandrrrlabilir,

(5) AHEF YK, yiirtitme kurulu ve alt komisyon kurulu iiyeleri ile komisyon iiyelerinin
ydnergeye, genel etik ve deontolojik kurallar ile olugturulacak disiplin ve etik kurallarrna gdre
uygun gah grlmadrfrmn te spit etmesi durumunda;
a. Komisyonu tamamen lav etmeye
b. Komisyon Yflriitme Kurulu' da g<irevli kiqilerin krsmen veya tlimiiniin g<irevine son
verrneye
c. Alt Komisyon Yiirtitme Kurulu' nun gcirevli kigilerin krsmen veya tiimiintin gcirevine son
velmeye
d. Komisyon fyelerinin komisyon iiyeli[ine son venneye

Yetkisi vardr.

AHEF Y.K, belirtilen konularm araqtrrrlmasr ve sonucunda rcpot haztlanmasr igin, AHEF
Disiplin Kurulu iiyeleri veya uygun gdrecefii bir kiqiyi gdrevlendirebilir.
(6) Komisyon ve alt komisyon yiiriitme kurulu iiyelerinin, mazerctsiz olarak iist tiste 3 (tiq)
kez veya mazerctli olarak bir yrlda 4 (d6rt) kez yapian toplantiara katrlmamasr halinde
iiyelikleri AHEF YK karan ile driqer.

(7) Her komisyon ve yiirtitme kurulu riyesinin istedifi zatrran i.iyelikten velveya grirevden
aynlma hakkr vardrr. Bu hakkrm yanh olarak bildirmesi esastu. Bu tiyenin yerine AHEF YK
karan ile yeni tiye re'sen gtirevlendirilebilir.
(8) Aile hekimlili askrya ahnan veya sona eren komisyon, yiirtitme kurulu iiyesinin iiyeli[i,
istifa qartrna ba[h kalmaksrzrn direkt olarak diiger. Bu iiyenin yerine AHEF YK karan ile yeni
iiye re'sen gorevlendirilebilir.
(9) Komisyonlann g<irev siiresi AHEF Yonetim Kurulunun g<irev stiresinin bitimi ile sonlamr.

Yiiriirliik
Madde 13- (l) Bu Y<inerge, AHEF YK karar tarihi itiban ile yiirtirliile girer.
(2) Bu y6nerge, AHEF' nun iletiqimi ile ilgili sosyal paylagrm alanlannda (web sayfasr, sosyal
paylagrm siteleri vs) ilan edilme ve yaymlanma tarihinden itibaren Komisyona tiye olan ve bu
tarihten soffa riye olacak kigilere tebli! edilmiq sayrlr. Yayrn tarihinden itibaren ti.im ilyelerin
ycinerge hiiktimlerinden haberdar edilmig olarak kabul edilir.
(3) Ydnerge htiktimleri; AHEF YK kararr ile kaldrnlabilir, degiptirilebilir veya yeniden
dtzenlenebilir.
(a) Bu ydnergede yer almayan hususlar ortaya qrkmasr durumunda, bu hususlarda AHEF YK
alacagr kararlar gegerlidir.

Yiiriitme
Madde 14- 14 (on d<irt) maddeden oluqan Ydnerge hiikiimleri; AHEF YK adrna
B a gkanr tar afndan yiiriitiiliir.

