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AİLE HEKİMLERİ BASKILARA VE MOBBİNGE KARŞI SES VERİYOR! 

 

Aile Hekimliği sistemi, uygulanmaya başladığından bu yana,   sık değişen 

mevzuat, yeni eklenen görevler, Aile Sağlığı Merkezlerinde sınıflandırma,  nöbet 

uygulamaları, entegre Aile Sağlığı Merkezleri,  ücretlendirme değişiklikleri ile giderek 

daha karmaşık hale gelmiştir. Konuyla ilgili olarak Türk Tabipler Birliği, Aile hekimliği İl 

dernekleri, AHEF ve sağlık iş kolu sendikaları uyarı ve önerilerini dile getirmişlerdir. Ancak 

Sağlık Bakanlığı karar alma süreçlerinde bu uyarıları ve önerileri dikkate almamıştır.  Aile 

Hekimleri bütün bu koşullarda koruyucu hekimlik hizmetlerinin devamı ve kalitesi 

açısından mesleklerini sürdürmeye çalışmışlardır.   

Zaman içinde değişen yönetici kadrolar ve her değişen kadro ile gündeme gelen 

yeni düzenlemeler karmaşıklığı daha da artırmıştır.  Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse İl 

Sağlık Müdürlüklerinde Aile Hekimliği işleyişi ve gereksinimleri hakkında yeterli fikir sahibi 

olmayan, hekimlik etik ve deontolojik değerlerini yeterince göz önüne almayan 

yöneticilerin de  görev alıyor olması  usulsüz ve haksız uygulamalara  sebep olmuştur. 

Bütün bunların sonucunda aile hekimleri mağduriyet yaşamaktadır.  

 İlimizde bazı İlçe Sağlık Müdürlükleri aile hekimlerimize usulsüz ve hukuksuz 

soruşturmalar açmakta, haksız ceza puanları vererek sözleşme feshine neden olabilecek 

uygulamalar yapmaktadırlar.  Bu durum son derece üzüntü ve kaygı vericidir.  Mobbinge 

sebep olan yöneticiler konusunda geçmişte İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile İzmir Tabip 

Odası toplantı yapmış,  sorunlar dile getirilmiştir. Toplantıda İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından konunun üzerine gidileceği ifade edildiyse de süreçte kimi yöneticilerin bu 

haksız, usulsüz uygulamaları sürdürdüğü öğrenilmiştir.  

  Artan iş yükü, sürekli değişen uygulamalar, haksız ve usulsüz denetimler,  her 

gün karşılaşılan sözel, fiziksel ve psikolojik şiddet ile motivasyonu bozulmuş hekimler 

idarenin bu tutumları ile ayrıca tükenmişlik yaşamaktadır. 

 Söz konusu ilçe sağlık müdürlülüğü yöneticilerinin bu baskı ve mobbing 

uygulamalarına devam etmeleri durumunda deontolojik ve hukuki süreçleri 

başlatacağımızı buradan belirtiyoruz. 

Sağlıkta Şiddet ile ilgili kanun konusunda Türk Tabipleri Birliği ve diğer demokratik 

kitle örgütlerinin teklifleri göz ardı edilmiş, yıllardır mücadelesi verilen yasal korunma 

isteğimiz bir kandırmaca şeklinde hazırlanmış torba yasa tasarısı olarak TBMM de 

görüşülmeye başlanmıştır. 

 Hazırlanan Torba Yasa tasarısı ile haklarında hukuki bir süreç işletilmeden 

görevlerinden alınan hekim ve sağlık çalışanlarının zorlu eğitim süreçleri, yılların birikim, 

tecrübe ve akademik kariyerleri yok sayılıp çalışma hakları ellerinden alınmaktadır. Yine 

güvenlik soruşturması bahanesi ile hukuki başka bir gerekçe olmadan yeni mezun 

hekimlerin göreve başlamaları engellenmekte, çalışmalarına da müsaade edilmemektedir. 

Bu durum yoğun emek ve büyük ideallerle hekim olmak istemiş genç meslektaşlarımızı 



işşizliğe ve açlığa mahkum etmek demektir. Hukuka ve insanlığa sığmayan bu tutum,  

tarihe kara bir not olarak düşecektir. 

Hekimler olarak her türlü haksızlık ve hukuksuzluğa karşı durmamız aynı zamanda 

topluma karşı bir sorumluluğumuzdur. 

Sağlıkla ve sağlıkçıyla ilgili antidemokratik düzenlemelerden derhal vazgeçilsin. 

Aile hekimliği sistemindeki karmaşa için Türk Tabipleri Birliği ve diğer demokratik 

kitle örgütlerinin  görüşleri alınarak gerekli düzenlemeler hayata geçirilsin. 

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünün kimi yöneticilerince sistematik olarak sürdürülen 

baskı ve mobbing uygulamalarına son verilsin.  
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