
Sağlıkta dönüșüm programının yarattığı yıkım en önce birinci 
basamak alanında bașlamıș ve en çok yine bu alanı etkilemiștir. Aile 
hekimliği bașlangıcından bu yana pek çok sorunla yüzleșirken geçen 
zaman içinde sorunlar çözülmek bir yana daha da içinden çıkılmaz bir 
hale getirilmiș durumdadır. Uygun nitelikte kamusal binalarda, ekip 
anlayıșıyla ve bölge tabanlı hizmet sunmak birinci basamak 
çalıșanlarının öncelikli talepleridir. Bunun yanında iș güvencemizin 
olmaması, taban nüfusun yeniden düzenlenmesi ihtiyacı, iș 
tanımımıza her gün yeni görevler ekleniyor ve iș yükümüzün günden 
güne arttırılıyor olması, insanca yașayacak ücret alamıyor olmamız da 
diğer yakıcı sorunlarımızdır. Sorunlarımız dağ gibi büyürken 
“cumartesi nöbetleri” dayatmasıyla da karșılașmıștık. Hep birlikte 
verdiğimiz mücadele ile geri adım attırmıș ve cumartesi nöbetleri 
dayatmasını kaldırtmıștık. Bugün de Aile Hekimliği Ödeme ve 
Sözleșme Yönetmeliği’ne karșı mücadeleyi ve umudu büyütüyor, bu 
ceza yönetmeliğini kabul etmiyoruz.

30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ceza ve fesih 
yönetmeliği “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleșme Yönetmeliği”ne karșı 
mücadelemizi sürdürüyoruz.

Ceza sistemini ağırlaștıran, sözleșme feshini kolaylaștıran, 
dayanaksız ve keyfi bir yaptırımlar getiren, birinci basamakta çalıșan 
sağlık emekçilerinin taleplerini karșılanmayan sözleșmeyi kabul 
etmiyoruz.

Aile Sağlığı Merkezi emekçilerini susturmayı hedefleyen, ișten 
atmayı kolaylaștıran yönetmeliği kabul etmiyoruz!

Yönetmeliğin ekinde yer alan değișiklikle ceza puanı uygulanacak fiil 
sayısı 35’ten 40’a çıkarılmıș, ihtar puan cetveline eklenen 39. yeni ek 
maddeye göre; “Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber 
ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya 
araçlarıyla bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı…” ile 
cezalandırılacak denilmiștir.

Pandemi sürecinde olduğu gibi, toplum sağlığını ve sağlık 
çalıșanlarının haklarını savunan, kamuoyunu bilgilendiren, görüș ve 
önerilerini, taleplerini basın ve sosyal medya aracılığıyla ile dile 
getiren ASM sağlık çalıșanlarının sözleșmeleri feshedilecektir.

Aynı sözleșmenin 7. maddesi bașta olmak üzere ASM sağlık çalıșanlarının mevcut iș güvencesi tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Kanuni dayanağı bile bulunmayan bir komisyonun verebileceği keyfi kararlarla ișten atmalar 
kolaylașacaktır.

Entegre ASM çalıșanlarına hasta da olsanız çalıșacaksınız denmekte, sağlık hakkı yok sayılmaktadır!

“Görevi bașında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın beș nöbet 
görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi durumunda sözleșme feshi uygulanacak.”

İhtar puanları iki katına çıkarılarak sözleșme fesihleri kolaylaștırılıyor!

“Bir sözleșme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır.”

Mevcut iș yükü arttırılıyor, ek görevlerle sağlık emekçileri tüketiliyor!

ASM sağlık çalıșanlarına kronik hasta yönetimi ek görev ve sorumluluğunu da yüklenerek tüketiliyor. Üstelik bu ek 
görevleri yerine getirebilecekleri altyapı konusunda herhangi bir çözüm sunulmayarak sağlık emekçileri kaderleriyle 
bașbașa bırakılıyor.

Sağlık emekçileri muğlak șikayetlerle ișlerinden ediliyor, yönetmelik eliyle șiddet uygulanıyor!

İhtar Ceza Cetveli’nin yeni 40. maddesine göre; sağlık emekçilerine yönelik gerçek dıșı beyanlar vemuğlak suçlamalarda 
bulunulması halinde bile bu durumun üç kez olması durumunda sözleșme feshi öngörülüyor.
Yıllardır sağlıkta șiddetin önlenmesi ve cezalandırılması için hiçbir adım atmayan Sağlık Bakanlığı,  yeni yayınladığı 
yönetmelikle sağlık emekçilerine șiddeti cezalandırmak bir yana ödüllendiriyor.
ASM sağlık çalıșanlarının iș güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve kazanılmıș haklarını gasp eden, görüș 
ve düșünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran ‘ceza yönetmeliğine’ karșı bașlattığımız mücadele yönetmelik geri 
çekilene dek sürdürülecektir.

Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla genel merkez hukuk büromuz tarafından dava açılmıștır.

ASM çalıșanları pandemi sürecinde çok sıkıntılı günler yașamıș, COVID-19 hastalığına yakalanmıș ve yașamlarını 
yitirmiștir. Canını ortaya koyarak sağlık hizmeti sunan, dağıtılan maskelerin kalitesiz olduğunu eleștiren sağlık 
emekçilerine değil, bu kalitesiz maskeleri dağıtanlara sorușturma açılmalıdır.

Sağlık Bakanlığı pandeminin en büyük yükünü sırtlanan birinci basamak sağlık emekçilerinin çalıșma koșullarını 
iyileștireceği yerde, bașarısız pandemi yönetiminin sorumluluğunu sağlık emekçilerinin üstüne atmaya çalıșmaktadır. 
Sendika olarak pandemi sürecinde bilimsel veriler doğrultusunda hareket ettik, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalıștık, 
sağlık emekçilerinin ve yurttașların salgından en az zarar görmesi için çaba gösterdik. Ceza yönetmeliğine karșı bugüne 
kadar șube/temsilciliklerimiz bașta olmak üzere ișkolumuzda örgütlü emek ve meslek örgütleri ile birlikte açıklamalar 
yaptık. Sosyal medyada SESimizi yükseltmeye çalıștık. Partilerle görüștük. Bakanlığa taleplerimizi ilettik. Sorun 
çözülmediği için iș bırakmak zorunda kaldık. Bundan sonra da bu yönetmelik geri çekilinceye ve ișkolu emekçilerinin 
örgütlü yapılarıyla birlikte taleplerimizi karșılayacak yeni bir yönetmelik çıkıncaya kadar mücadelemize devam 
edeceğiz. Bugünden sonra da gerçekleri açıklamayı sürdürecek, doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz. Ceza 
verilecekse haklı eleștirilerini sunan, taleplerini ileten sağlık emekçilerine değil, bu sorunları yaratanlara ceza 
verilmelidir. Sağlık emekçilerinin çalıșma koșulları ve halkın sağlık hakkı için verdiği bu haklı mücadelede tüm yurttașları 
sağlık emekçilerinin yanında, yanımızda yer almaya davet ediyoruz.
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