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CEZA YÖNETMELİĞİ İPTAL EDİLENE KADAR HER YERDE,  

HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ! 
 

Pandemi sürecinde özveriyle, yaşamlarını riske atarak sağlık hizmeti sunmaya 

çalışan sağlık emekçileri için başlangıçta alkışlamalar yapılmış, hakkınız ödenmez diyerek 

övgüler yağdırılmış, vaatler açıklanmış olsa da gelinen noktada bunların hepsi unutularak 

süreç Haziran 2021’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde ’de 

yaşadığımız gibi cezalandırılmalarla devam etmektedir. 

 

Bizlerin Ceza sözleşmesi yönetmeliği olarak adlandırdığımız Aile Hekimliği 

Sözleşme ve Ödeme Yönetmelikte; 

 

• Aile Hekimliği sistemindeki sorunlara bir çözüm yok! 

• Sağlıkta şiddete karşı bir çözüm yok! 

• Covid’in meslek hastalığı sayılmasına karşı veya pandemide sağlık emekçilerinin 

korunmasına dair bir önlem yok!   

• Nüfusların maaş korunarak düşürülmesi, dolayısıyla halkın daha iyi hizmet 

alabilmesine dair bir düzenleme de yok! 

 

Peki ne var bu yönetmelikte? 

 

Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç verilirse 50 ceza puanı var! 

Ceza puanı listesinde en ağır suçlar olan sahte evrak düzenlemek, işe alkollü gelmekle 

aynı ceza puanı öngörülmüş bu eylem için.  Aynı eylem ikinci kez yapılırsa 100 ceza puanı 

veriliyor. 

 

Herhangi bir sebeple 150 ceza puanı alındığında iş akdi sona erme tehdidi var! 

 

İki yıllık sözleşme süresi içinde 5 kez aynı veya farklı sebeple ceza puanı 

alındığında yine iş akdi sona erme tehdidi var! 
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Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 

kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona ermesi var! 

Mazeretin yok sayıldığı bir düzenleme ile karşı karşıyayız. 

 

Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu 

soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi de var!  

 

Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden 

uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor.  

 

İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor hem ceza veriyor, hem sözleşme 

feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor.  

 

Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri %80 azaltılıyor. 

Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda 

yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle %10 a varan gelir kaybına 

uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik. 

 

Baktığımızda, Aile Hekimliği Sistemi uygulamaya geçtiğinden bu yana Aile 

Hekimliği Çalışanları hem özlük hakları, hem elde edilen gelir konusunda maalesef hep 

geriye gitmiştir. Sürekli eklenen görevlere rağmen gelir kayıpları giderek artmaktadır.  

 

Kamu dışından gelip sözleşme imzalayan arkadaşlarımızın birçok özlük hakkı yok 

sayılmakta, kıdem tazminatları verilmemekte ve aile sağlığı çalışanı arkadaşlarımıza hiçbir 

şekilde yer değişikliği hakkı tanınmamaktadır. 

 

Verileceği belirtilen ek ödemeler konusunda da yine kamuoyuna herkese verildiği 

algısı yapılmış ancak ödemeler için birçok şart konarak ek ödemelerin Aile Hekimliği 

Çalışanlarına ödenmemesi için Sağlık Bakanlığımız elinden geleni yapmıştır.  

 

“Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği” cezalandırma ve işten atma 

yönetmeliğidir. Yönetmelik çıktığı günden itibaren bu ceza yönetmeliğine karşı çıktık. 

Sağlıkla ilgili yapılacak değişiklerin, sahada çalışan emekçiler ve onların odaları dernekleri 

ve sendikaları ile birlikte yapılması gerektiğini söyledik. 
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Bugün, 7 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Aile Hekimliği Platformu çağrısı ile Aile 

Hekimliğinde çalışan sağlık çalışanları iş bırakma eylemi yapıyorlar. Aşı karşıtları 

mitingine izin veren iktidar İstanbul Aile Hekimleri Platformu’nun bugün miting 

düzenlemesine hiçbir gerekçe gösterilmeden izin vermemiştir. İstanbul’da iş bırakma 

eylemine katılan sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını ve birlikte mücadeleye devam 

edeceğimizi belirterek İzmir’den kendilerini selamlıyoruz. Meşru ve haklı mücadelemizi 

dayanışmamızı yükselterek sürdüreceğimizi duyuruyoruz. 

 

Bir kere daha Sağlık Bakanlığı’nı haksız ve hukuksuz maddelerle dolu Aile 

Hekimliği Ceza Yönetmeliği’ni hemen iptal etmeye çağırıyoruz. Ceza sistemini 

ağırlaştıran, sözleşme feshini kolaylaştıran, dayanaksız ve keyfi yaptırımlar getiren, 

birinci basamakta çalışan sağlık emekçilerinin taleplerini karşılamayan sözleşme tüm 

maddeleriyle derhal feshedilmelidir.  

 

İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretleri ve kazanılmış hakları gasp 

eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğüne yasak getiren ‘ceza yönetmeliğine’ karşı 

mücadelemiz yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. 
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