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Trabzon Aile Hekimlerinden HASAM’lara tepki… 

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun (AHK) düzenlemiş olduğu Aile Hekimleri Buluşması Bölge toplantılarının 

dördüncüsü Trabzon’da yapıldı. Toplantının kolaylaştırıcı heyetinde TTB AHK Sekreteri Dr. Yaşar 

Ulutaş, Trabzon Tabip Odasından Dr. Mustafa Arslan ve İstanbul Tabip Odasından Dr. Hatıra Topaklı 

yer aldı.  

Toplantı, Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner in açılış konuşmasıyla başladı. 

Daha sonra TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara söz alarak, TTB’nin aile hekimleri için 

yürüttüğü mücadeleyi ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeyi aktardı. 

Toplantıya, TTB AHK Başkanı Dr. Fethi Bozcalı’nın “Aile hekimliğinde gelinen aşamayı, sorunları, 

kazanımları ve bu süreçte TTB’nin yürüttüğü mücadeleyi” özetleyen sunumuyla devam edildi. 

Toplantıya 8 ilden, TTB, Trabzon Tabip Odası, Trabzon Aile Hekimliği Derneği, SES, TSS, Türk 

Hemşireler Derneği, TTB Pratisyen Hekimlik Kolu temsilcileri ve çoğunluğu Trabzon’da ASM’lerde 

çalışan aile hekimleri olmak üzere toplam 40 sağlık çalışanı katıldı. 

Konuşmaların ardından, kurumlardan başlayarak katılımcılara söz verildi. 

Görüş, Katkı ve Öneriler: 

- Birinci Basamak çalışanlarına dayatmalar arttıkça mücadele ruhunun büyüdüğü; yürütülen 

mücadelede tüm örgütlerle birlikte olmanın önemli olduğu vurgulandı. 

- Aslında sürdürülen mücadelenin, tüm sağlık çalışanları için bir hak mücadelesi olduğu, diğer 

çalışanlara moral verdiği dile getirildi. 

- Aile hekimlerinin yeterli dinlenme hakkı olduğu, bunun için haftada 40 saatten fazla çalışmak 

istemedikleri; hastane acil hizmetlerinde ve daha birçok alanda sağlık çalışanı ihtiyacının aile 

hekimleri üzerinden giderilmesinin doğru olmadığı vurgulandı. 

- Her türlü mücadelede tüm sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmesinin önemi bir kez daha dile 

getirildi. 

- Çalışmaların yerelden başladığı zaman daha büyüyebildiği vurgusu yapıldı.  

– Özlük haklarımız ve sözleşmeler konusunda eksikler ve hukuksuzluklar olduğu belirtildi 

- Yapılan mücadele de Medyayı daha etkin kullanılması gerektiği vurgulandı. 

- İyi hekimlik ilkelerinin birçok konuda yol gösterici, çözümleyici olduğu vurgulandı. 

- Sağlık çalışanlarının özlük haklarının temel meseleleri olduğunu ancak bunun hala sağlam bir zemine 

oturtulamadığı vurgulandı.  



- Birinci basamakta poliklinik hizmeti ile sınırlandırılmaması, is yükü analizi yapılmasının gerektiği, aynı 

zamanda yapılan işlemlerin etkinliği ve kalitesinin de değerli olduğu vurgulandı. 

Sürücü Raporları  

- 20 milyon ehliyet yenileneceği, Hesaplamalar sonucu mesainin 1/4ünün ehliyet raporu için 

harcanmış olacağı, Sahadaki örgütlerin görüşüne başvurulmadan getirilen uygulama is yükü nü ve 

sorumluluğu arttırdığı belirtildi. TTB’nin bu konuda çalıştay yapma hazırlığında olduğu bilgisi verildi. 

- Ehliyet raporlarında veri tabanı olmadığı için başka aile hekiminin ya da uzmanın sakıncalı gördüğü 

durumu göremediğimiz bununda hatalı uygulamalar neden olabileceği belirtildi.  

İş yükümüz 

- Aile sağlığı merkezi çalışanlarının is yükünün çok ağır ve yıpratıcı olduğu, çalışanlar kendini yalnız 

hissettiği,  

- İdari işlerin (SSK, Stopaj, kira, su, elektrik, muhasebe vs) aile hekimlerinin üzerinden alınmasının 

gerektiği vurgulandı.  

- Basit bir sorunmuş gibi görülen reçete tekrarının çok önemli olduğu, Hekimi değersizleştirdiği, iş 

yükü nü arttırdığı, hastaları haksız talepler açısından cesaretlendiği belirtildi. 

- Hasta memnuniyetinin, Ulaşılabilirlik ve personelin ilgisinden kaynaklı olduğu Memnuniyeti 

yükselten değerlerin aslında hastayı müşteri olarak gören yaklaşımın sonuçları olduğunu söylendi.  

  

Bu haliyle Aile Hekimliği nereye? 

- Aile hekimliğinin kötü bir temel üzerine kurulduğu artık onarımları kaldırmadığı, yeniden düzgün bir 

sistemin getirilmesi vurgulandı. 

- AH ile ilgili çıkarılmış mevzuatın çelişkilerle dolu olduğu ve mevcut haline bile aykırı uygulamalar 

barındırdığı vurgulandı 

- AH leri arasında memnuniyetsizliğin arttığı ve sistemden kaçışın başladığı vurgulandı 

- Bu sistemin üretmekten çok tüketmeyi getirdiği, örgütlü mücadelenin önemli olduğu belirtildi 

- Eğer ihtiyaç varsa, Aile hekimlerine nöbet ya da başka bir isimle fazla çalışma yaptırılmadığı,  sabit, 

ihtiyaca yönelik kadrolar la ayrı bağımsız birimlerin kurulabileceği belirtildi. 

- Bir birimlik ASM de çalışan hekimlerin sorunları göz ardı edilmemesi gerektiği, tek çalışan Aile 

hekimlerinde tükenmişlik daha çok ve daha şiddetli görüldüğü vurgulandı 

- Bakanlığın aldığı kararlarda sahayı muhatap alması gerektiği, Aile Hekimlerinin her şeyi resmi 

gazeteden öğrendiği belirtildi. 

- Entegre hizmet veren bölgelerde aile hekimleri koruyucu sağlık hizmetinden uzaklaştırdığı belirtildi 

- Mobil ücretlerinin kısıtlanmasının işi yapılamaz hale getirdiği belirtildi 

- Sağlıkta özelleştirmenin, hizmeti nicelik olarak artırırken nitelik olarak zayıflattığı vurgulandı 

- TTB nin  3-6 Kasımda Antalya Pratisyen hekim kongresi yapacağı bilgisi paylaşıldı. 



HASAM’lar için ne söylendi? 

- Her yeni uygulamanın sahada karmaşa yarattığı, yapılacak tüm düzenlemelerde bizlerin görüşlerinin 

alınması gerektiği konuşuldu 

- HASAM için uygulamada ne getireceği belirsizlikler içeren bir plan olduğu vurgulandı. HASAM vb. 

projelerin detaylı değerlendirilmesi gerektiğini vurgulandı.  

- HASAM genelgesinin esnek fazla çalışmaya ek olarak kaos yaratabileceği, görev tanımlarının net 

olmadığı, kurulu düzenin bozulması anlamına geldiği belirtildi. 

- Aşı, gebe izlemi gibi koruyucu hekimlik uygulamalarının Aile hekimleri dışında rutin uygulamaya 

sokulmasının izlemlerin ve takiplerin hedefinden sapmasına ve AH lerinin kontrolü kaybetmesine - 

Hastane nöbetlerinin gösterilen mücadeleyle, ASM nöbetlerinin de yeni yayınlanan HASAM 

genelgesiyle bittiği, yürüttüğümüz mücadelenin yeni aşamalarının yine tüm örgütler ve ASM 

çalışanları ile birlikte değerlendirileceği vurgulandı. 

- Bu yapılanların emeği değersizleştirme süreci olduğu HASAM’larda verilecek hizmetlerin karışıklığa 

neden olacağı ve sürdürülebilir olmadığı belirtildi. 

- Bu uygulamaların nöbet değil fazla çalışma olduğu HASAM genelgesinde belirtilen hizmetlerin, rutin 

uygulamaların mesai saati dışında fazla mesai yaptırılarak uygulaması anlamına geldiği belirtildi. 

- HASAM ın Bakanlığın dayatmasında yeni bir aşama olduğu, Bakanlıkla çalışanlar arasındaki 

mücadelede bakanlığın inadını sürdürdüğü vurgulandı.   

 

Trabzon Aile hekimine Şiddet Kınandı 

Trabzon Boztepe ASM’de görevli meslektaşımız Dr. Hasan Eraydın’a yapılan şiddeti kınamak amacıyla 

Trabzon Atatürk Alanı Meydanında yapılan kitlesel basın açıklamasına, heyetimizi temsilen TTB MK 

Üyesi Dr. Filiz Ünal ve Trabzon Tabip Odası Başkanı Dr. Ahmet Rıza Güner katılarak destek sundu. 
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