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TALEPLERİMİZ KONUSUNDA 
SOMUT ADIMLAR ATILANA 

KADAR EYLEMLERİMİZ SÜRECEK

76 il derneği ve 30 bin aile hekimini temsil eden Aile Hekimleri Dernekleri 
Federasyonu’nun (AHEF) aldığı karar sonrasında yine AHEF’in 

öncülüğünde yapılan iş bırakma eylemleri 17-18 Şubat ve 14-15-16 Mart 
tarihlerinde ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşti. Sağlık sisteminde 

yaşanan sorunlara ve bu sorunların düzeltilmemesi durumunda 
toplum sağlığı üzerinde neden olacağı yıkıma dikkat çekmek için 

yapılan iş bırakma eylemlerine hekim sendikaları başta olmak 
üzere meslek örgütleri de destek verdi.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ VE TEMSİLCİLERİNİ ZİYARET ETTİK

TALEPLERİMİZİ DOSYALARLA SUNDUK
AHEF Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden itibaren sorunların 

tespiti ve bunların çözüm yolları ile ilgili uğraşlarımız her koldan devam ediyor. 

Önce hızlıca Sağlık Bakanlığı ile 4 tanesi Bakan Yardımcısı düzeyinde olmak 

üzere çok sayıda görüşme gerçekleştirdik. 

Bütün bu görüşmelerde 3 temel talebimiz vardı.

1) Etkin bir sağlıkta şiddet yasası

 2) Hakedişlerde ve cari giderlerde artış

                    3) Ödeme Sözleşme Yönetmeliği’nin geri çekilmesi 

         ya da ilgili maddelerin revizyonu

Taleplerimize olumlu bir yanıt alamadık. Bu süreçten sonra ise 15 Aralık, 

17-18 Şubat ve 14-15-16 Mart tarihlerinde iş bırakma kararı alarak AHEF 

tarihinin belki de en yoğun eylem sürecini yaşattık sahaya. Tabi ki bu arada 

sayısız ulusal medya kanalında canlı yayın, röportaj ve gazete haberleri ile  de 

federasyonumuzun adını ve taleplerini duyurmaya devam ettik.

Son iki haftaya girilirken de siyasilerle olan temaslarımızı hızlandırdık. Tüm 

camiamızın bilmesini isteriz ki  bu süreçte federasyonumuzun kırmızı çizgisi olan si-

yasetüstü duruşuna halel getirmeyecek şekilde bir duruş sergiledik. Sırası ile önce 

TBMM Sağlık Komisyon Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili  Recep 

AKDAĞ, Deva Partisi Genel Başkanı Ali BABACAN, Gelecek Partisi Genel Başkanı 

Ahmet DAVUTOĞLU, İYİ Parti Genel Başkanı Meral AKŞENER ve kısa bir sürede iki 

kez olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal 

KILIÇDAROĞLU ile makamlarında görüştük. Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti’den çok 

sayıda milletvekili ile de görüşme fırsatı bulduk. 

Bu görüşmelerde yukarıda sıraladığımız 3 temel talebin yanında sunumlarla aile 

hekimliği sistemini baştan sona anlattık. İstatistiksel verileri sunduk. Sistemin 

neden vazgeçilemez olduğunu, tıkandığı noktaları sözlü olarak anlattık, çözüm öne-

rilerimizi raporlar halinde sunduk. Sağlık alanında atılacak adımlarla ilgili Federas-

yonumuzun görüşünün de alınması gerektiğini ise tüm görüşmelerimizde defaatle 

ilettik. Görevde olduğumuz sürece temaslarımıza aynı 

yoğunlukta devam etmek istiyoruz.

Federasyonumuzun birçok mecrada adının biliniyor olması bizleri ayrıca 

memnun etti. Bu anlamda geçmişte emeği olan tüm yönetim kurullarına da 

ayrıca teşekkür ederiz. Bilinmesini isteriz ki artık daha güçlüyüz. 

Kısa bir süre içerisinde sağlık alanında rol sahibi olmak isteyen çok sayıda sivil 

toplum kuruluşunun içerisinde sizleri en iyi şekilde temsil ettik, ve gündeme yön 

verdik. Gücümüzü ise güçlü derneklerimizden aldık!

Saygılarımızla…



Neden İş Bıraktık?
Her ne kadar iş bırakma eylemleri öncesinde kamuoyunda ‘hekimlerin aldığı 
ücretleri beğenmedikleri gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptığı’ yönünde bir 

algı oluşturulmaya çalışılsa da şubatta 2 gün martta 3 günlük iş bırakma eylemi 
sırasında, eylemin asıl amacının sağlık sisteminin genelinde 

yaşanan sorunlar ile bu sorunlara çözüm üretilmemesi durumunda 
toplum sağlığının karşı karşıya kalacağı olumsuz tabloya dikkat çekmek olduğu 
farklı platformalar da sıklıkla ifade edildi. Özellikle hastaların hekimlere destek 

mesajlarıyla daha da anlamlı hale gelen iş bırakma eylemlerinde; 
“3 dk. ile hasta muayene etmeye zorlanan hekimlerin bu sürede yeterli 

muayeneyi yapamayacağı, aile hekimlerinin 
üzerindeki gereksiz iş yükünün hastaların muayene zamanını daha da 

kısalttığı, alınan keyfi kararların sağlık sisteminde önemli olumsuz etkileri 
olabileceği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile sağlığı merkezleri (ASM) 

tarafından sağlandığı ancak aile hekimlerinin, bugünkü ekonomik yapıda, 
ASM’lerin giderlerini karşılamakta zorlandığına” dikkat çekildi.  Yine 

“ASM’lerdeki cari gider ödemelerinde düzenlemeye gidilmemesi 
durumunda 20 binden fazla sağlık çalışanının işsiz kalacağı, bu haliyle 

hekimlerin de maaş yetersizliklerinin olduğu, özlük haklarını alamadıkları, 
bunların üzerine çıkarılan yönetmeliklerle üstü kapalı tehdit, mobbing ve 
baskıyla karşı karşıya kaldıkları ve sağlıkta şiddeti önleyecek etkin yasal 

düzenlemelerin yapılmadığı” ısrarla vurgulandı. 
Özetle; 17-18 Şubat ve 14-15-16 Mart iş bırakma eylemlerinde mutsuz 
hekimler ve sağlıkta işleyiş sorunlarının ortaya çıkaracağı ağır faturanın 

toplumun genel sağlığının bozulmasıyla ödeneceğinin altı çizildi.

17-18 Şubat iş bırakma eylemleri basın 
açıklaması özetini izlemek için 

QR KODU 
telefonunuza taratın.

Neredeyse unutulmaya ve unutturulmaya yüz tutan, 
oysa tıbbiyelilerin ülkemizin bağımsızlığı için verdiği 

mücadelenin sembolü 14 Mart Tıp Bayramı... 
14 Mart 1919 tarihinde işgale karşı duran Tıbbiyeli 

Hikmet Boran’ın bağımsızlık misyonunu yaşatmak ve 
yeni yetişen tıbbiyeli hekimlere bu mirası devretmek için 

Anıtkabir’deydik...

14 Mart Anıtkabir ziyareti fotoğraflarını 
görüntülemek için  QR KODU 

telefonunuza taratın.

1919 RUHUYLA ATAMIZIN 
HUZURUNDAYDIK!



14-15-16 Mart iş bırakma eyleminin ilk 
gününde AHEF olarak Anıtkabir’de 
Atamızın huzurundaydık. Çelenk 
sunma töreninin ardından AHEF 
Başkanı Dr. Kemal Noyan, Anıtkabir özel 
defterini şu sözlerle imzaladı: “Ulu 
Önder Atatürk… ‘Beni Türk 
hekimlerine emanet ediniz’ 
yaklaşımınızla gururla görevimizin 
başındayız. Aile Hekimleri Dernekleri Fe-
derasyonu olarak bizlere çizmiş 
olduğunuz ‘Çağdaş Türkiye’ çizgisinden ay-
rılmadan, önümüze çıkan engelleri önem-
semeden, modern bir koruyucu sağlık 
hizmeti için mücadeleye devam ediyoruz. 
Cumhuriyet’in 100’ncü yılına gireceğimiz 
bir dönemde aile hekimleri olarak bir 
taraftan Covid-16 pandemisi ile mücadele 
ederken diğer taraftan 
vatandaşlara sunduğumuz sağlık 
hizmetinin aksamadan devamlılığını 
sağlıyoruz. 14 Mart 1919 tarihinde 
Tıbbiyeli Hikmet Boran ve arkadaşlarının 
başlattığı yolda, sizlerin ve aziz tüm 
şehitlerimizin kurtuluş mücadelesi ile biz 
hekimler, geleceğe daha umut ve 
güvenle bakıyoruz. Karşımıza çıkan hiçbir 
engel bizi yolumuzdan 
alıkoyamayacak; bizlere gösterdiğiniz he-
deflere ulaşma gayretimiz 
tükenmeyecektir. Ruhunuz şad olsun…”

“Karşımıza çıkan hiçbir engel bizi yolumuzdan 
alıkoyamayacak; bizlere gösterdiğiniz hedeflere 
ulaşma gayretimiz tükenmeyecektir.”

BAŞKAN DR. NOYAN: 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) olarak 
sesimizin daha geniş kesimlere duyurulması amacıyla medya 

kuruluşlarıyla çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Ulusal ve 
yerel, yazılı ve görsel medya ile radyo kanallarında 

AHEF’in sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra 17-18 Şubat ve 14-15-16 
Mart iş bırakma eylem sürecinde eylemlerin nedenleri ve 

amaçlarıyla ilgili kamuoyuna yönelik bilgilendirmeler yaptık. 
Birçok yayın organında gündemdeydik...

17-18 ŞUBAT VE 14-15-16 
İŞ BIRAKMA EYLEMLERİNİN NEDENLERİNİ 

MEDYA YAYINLARINDA ANLATTIK... 

17-18 Şubat eylemleri öncesinde AHEF Başkanı Dr. Kemal Noyan’ın konuk olduğu İsmail Küçüka-
ya’nın FOX TV’de hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programını yeniden izlemek için

 QR KODU cep telefonunuzla taratın..

AHEF Başkanı Dr. Kemal Noyan ve AHEF Genel Sekreteri Orhan Aydoğdu’nun konuk olduğu 
Elif Doğan Şentürk’ün KRT TV’de hazırlayıp sunduğu Ankara Saati programını izlemek

 QR KODU cep telefonunuzla taratın..



14 MART’TA AÇIKLANAN 
MÜJDELERE NE OLDU?

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN 14 MART 
TIP BAYRAMI KUTLAMASI VE 
5 MADDE İLE ÖZLÜK HAKLARINDA 
İYİLEŞTİRME SÖZÜ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları 
kamuoyuna  “Hekimlere ve Sağlık 
Çalışanlarına Müjde!” olarak duyuruldu. 
Ancak bu açıklamaların ardından somut 
hiçbir adım atılmadı. 

AÇIKLANAN MÜJDELERLE İLGİLİ 
SOMUT BİR ADIM ATILMADIĞI 
GİBİ FARKLI KANALLARDAN 
AİLE HEKİMLERİNİN 
DÜZENLEME DIŞINDA 
TUTULACAĞI SÖYLENDİ.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
21 Nisan 2022 tarihinde 
sağlık çalışanlarına 
verdiği iftar yemeğinde 
aynı sözlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 21 
Nisan tarihinde 
yaptığı konuşmaya 
izlemek için 
QR KODU 
telefonunuza 
taratın.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİ VE TEMSİLCİLERİNİ 
ZİYARET EDEREK AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ 
FEDERASYONU OLARAK TALEPLERİMİZİN 
YER ALDIĞI DOSYALARI SUNDUK...



HAKLARIMIZ VERİLENE 
KADAR MÜCADELEYE DEVAM

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU
ÖNCELİKLİ TALEPLERİ

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Türkiye’de 
bünyesindeki 75 il derneği ve %90’e varan kapsayıcılık oranı ile 

ülkemizde aile hekimliği sisteminin en önemli temsilcisi konumundaki sivil toplum 
kuruluşudur. Bu bilinç ve tabandan aldığı güç ile aile hekimliği başta olmak üzere tüm 

sağlık sistemi üzerine fikir beyan etme konusunda 84 milyon vatandaşın ilk sağlık 
temas noktası olması itibariyle, Federasyonumuz kendisini sorumlu ve yetkili 

hissetmektedir. Kamuoyuna da yansıdığı şekilde federasyonumuz, bütünleştirici lider 
yapısı ve bizlere destek veren sağlık alanındaki diğer sivil toplum kuruluşlarının 

katılımı ile bir süredir sesini duyurmak üzere birtakım eylemlere imza atmaktadır. 
İş bırakma başta olmak üzere yürütülen bu eylemsel süreçte f

ederasyonumuzun ivedi olarak 3 temel talebi vardır. 
1) SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI 

2) 30.06.2021 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME 
YÖNETMELİĞİNİN GERİ ÇEKİLMESİ YA DA HUKUKA UYGUN REVİZYONU 

3) HEKİMLERİN VE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLİLİĞE DE 
YANSIYACAK ŞEKİLDE EKONOMİK OLARAK REFAHA ERDİRİLMESİ 

Bu taleplerin ivedi olarak düzenlenmemesi sonucunda aile hekimleri ve bir ekip an-
layışı içerisinde çalıştığımız sağlık çalışanının uzun ve zahmetli bir süreç sonucunda, 
ülkemizde koruyucu hekimlik göstergeleri hızla geri gidecektir. Uygar ve çağdaş bir 

toplumda sağlık sisteminin temeli olan birinci basamak sağlık hizmetlerine yapılacak 
iyileştirmeler, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde de iyileşmeye sebep 

olacak ve ‘’ sağlıklı bir Türkiye’’ ülkümüze bir adım daha yaklaşmış olacağız…

AİLE HEKİMLERİ DERNEKLERİ FEDERASYONU YÖNETİM KURULU

BİRİNCİ MÜJDE: Sağlık çalışanlarına 
yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları, 
kati olarak çözecek bir düzenlemeyle 
ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşla-
rında görev yapan personele karşı 
görevleri sırasında veya görevleri 
dolayısıyla işlenen kasten yaralama 
suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil 
ediliyor. Böylece bu tür suçlar konu-
sunda izlenecek yol, uygulayıcı hakim 
ve savcılar bakımından görünür hale 
getiriliyor. Bu düzenlemeyle kamu 
hizmetlerinden yararlanma hakkının 
engellenmesi suçuna verilen ceza, 
sağlık hizmetleri söz konusu olduğun-
da artırılıyor.

İKİNCİ MÜJDE: “Sağlık çalışanlarıyla 
ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu 
oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensupla-
rının, mesleklerinin icrası kapsamında 
yaptıkları, muayene, teşhis, tedavi-
ye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar 
nedeniyle ceza soruşturması açıla-
bilmesi bu kurulun iznine bağlı ola-
caktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile 
devlet üniversitelerinde görev yapan 
sağlık personeline bu kapsamdaki 
uygulamaları nedeniyle idare tarafın-
dan ödenen tazminatın rücu ettirilip 
ettirilemeyeceğine de bu kurul karar 
verecek. Rücu da ancak kasıt duru-
munda yapılabilecek. Mesleki sorum-

luluk kurulu kararlarından dolayı idari 
ve mali açıdan mesul tutulamayacak. 
Böylece sağlık çalışanlarının bu iki 
önemli sorununu kökten çözüyoruz.”

ÜÇÜNCÜ MÜJDE: “Öncelikle sağ-
lık personelinin sabit ek ödemeleri, 
merkezi yönetim bütçesine alınarak, 
aylıklarının tek bir bordroyla öden-
mesi temin edilecektir. Bu uygulama, 
üniversite hastaneleri için de hayata 
geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner 
sermaye dağıtım sistemi, döner ser-
mayeden ödeme yapılmayan hastane 
kalmayacak şekilde etkinleştirilecek-
tir. Merkezi yönetim bütçesinden per-
formans ödemeleri için ilave kaynak 
aktarılarak sağlık personelinin döner 
sermayeden alacakları ek ödemeler-
de artış yapılacaktır.”

DÖRDÜNCÜ MÜJDE: “Hekimlerimi-
zin bordroya tabi ücretleri emekli 
olduktan sonraki maaş kayıplarını da 
telafi edecek şekilde düzenlenecektir. 
Hemşireler başta olmak üzere lisans 
mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek 
gösterge kapsamına alınacağını da 
tekrar hatırlatmak istiyorum.”

BEŞİNCİ MÜJDE: “Aile hekimlerinin 
temel ücretlerinde de artış 
yapılacaktır.”

HAYATA GEÇİRİLMEYEN 
LAFTA KALAN MÜJDELER!
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