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BASIN BİLGİ NOTU                  1 MAYIS 2018  

Sağlık Bakanlığı 2005 yılında pilot uygulama ile Düzce ilinde Aile Hekimliği sistemini başlatmıştır. 
Türkiye 2010 yılından itibaren, son olarak İstanbul’un da sisteme katılması ile birlikte Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetleri Sunum Sistemini Aile Hekimliği olarak değiştirmiştir. Çok zor şartlarda, altyapı 
eksikliği, mevzuat karmaşası, farklı idari uygulamalar, yetersiz kanun, eksik veya hatalı çıkan 
yönetmelikler, büyük şehirlerin özellikle de İstanbul’un emlak sorununa rağmen Aile Hekimlerimizin 
takdire şayan çaba ve özverisi ile sistem hayata geçirildi. Sonrasındaki süreçte de büyük de başarılara 
imza attı.  
 
O günden bu yana birinci basamakta temel sağlık göstergeleri olan bebek ölüm hızı, anne ölüm hızı ve 
aşılama oranlarında tüm Dünyayı kıskandıran ilerlemeler kaydedildi.(2009 yılında binde 13.9 olan 
bebek ölüm hızı, 2016’da binde 10’a geriledi. Yine 2002’de BCG aşısı oranı %77 iken, bu oran 2013’de 
%96’lara çıktı.) Aşılamadaki başarının 2003 yılından itibaren ciddi bir ivme yakaladığı görülmektedir. 
 
Aile Hekimliği uygulamasının sahada yaşadığı sorunlar ve uygulamadaki aksaklıklara müdahale 
edebilmek için de Aile Hekimleri kendi il derneklerinde bir araya gelerek çözüm aramaya başladılar. 
İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) de 2010 yılında bu amaçla kurulmuş, hızla büyüyerek 
Türkiye’nin bu alanda kurulmuş en büyük derneği sıfatını hak etmiştir. Gerek eğitim, gerek hukuksal, 
gerekse aktivizm açısından şimdiye kadar yaptıklarıyla başarılı bir sivil toplum kuruluşu olan 
Derneğimizin 5. Ulusal Kongresinde, tüm ülkeden 750 civarı hekim ile birlikte, hem birinci basamakta 
bilimsel gelişmeleri ve yeni uygulamaları konuşacak, bilgi yenileme yapacak, hem de Aile Hekimliği 
uygulamamızdaki eksikleri-yanlışları tartışıp bunları düzeltmenin yollarını aramaya devam edeceğiz. 
 

 
 
 



ÜLKEMİZDEKİ AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ HAKETTİĞİ DEĞERİ 

GÖRMEMEKTEDİR 

 
Tüm gelişmiş ülkeler, Aile Hekimliği sistemini öncelikli olarak görmekte ve bunun hem sağlık 
göstergelerine hem de sağlık bütçesine katkısının farkında olarak, sistemin merkezine oturtmaktadır. 
Oysa bizdeki uygulamada sistemin diğer ayaklarında meydana gelen her türlü sorun zaten iş yükü 
altında ezilen aile hekimleri üzerinden çözülmeye çalışılmakta, aile hekimliği eksik kalan yerleri 
tamamlayıcı olarak görülmektedir. Son olarak acil servislerdeki yoğunluğun da çaresi olarak ortaya 
atılan ASM’lerde mini acil kurulması kavramı da bunlardan biridir. Aslında acil servislerin kullanım 
hatasından kaynaklanan bu sorunun, işin içine aile hekimlerini katarak çözülmesi mümkün olmadığı 
gibi, geri dönüşü imkânsız zararlara da yol açacağı ortadadır. Uygulama fikrinden derhal 
vazgeçilmelidir. Sistemin temel sorunlarına doğru yaklaşılmalı, popülist uygulamaların sağlıkta kaosu 
arttıracağı unutulmamalıdır. Uygun mekanların idarece sağlanarak, tefrişlerinin yapılmış olarak 
sisteme kazandırılması, ekonomik olarak meydana gelen kayıpların telafi edilerek hekimlerin sisteme 
dahil olmasının kolaylaştırılması, katsayılar üzerinde düzenleme yapıldıktan sonra yeni katılan 
hekimlerle birlikte kayıtlı nüfusun 2000’li rakamlara çekilmesi sonrasında sağlık okuryazarlığı ile 
birlikte sevk zincirinin getirilmesi bir çok sorunu da çözecektir.  
 

 

GEREKSİZ SAĞLIK  RAPORU TALEPLERİ VATANDAŞLARIMIZI 

MAĞDUR ETMEKTEDİR 

 
Neredeyse tüm kurum ve kuruluşların yapacakları iş, işlem ve etkinliklerde hiçbir bilimsel temele 
dayanmadan ve Bakanlığımızdan görüş alınmadan Sağlık Raporu adı altında bilgi belge talep etmesi, 
doğumdan ölüme her alanda kişilerin Sağlık Raporu olmadan hareket edememesi, ciddi hak ihlallerine 
yol açtığı gibi bizleri ve halkımızı da sıkıntıya sokmaktadır. Kişilere tek hekim aracılığı ile tam sağlıklı 
demek, hele ki aile sağlığı merkezlerindeki imkanlar dahilinde bunu söylemek imkansızdır. Kaldı ki 
sağlık sorunu olan kişilerin de yaşamda yerlerini alabilme hakkını teslim etmeli, bu haklarının sağlık 
raporu talebi ile kısıtlanmamasını sağlamalıyız. Eğitim kurumlarından, yaşam boyu spor tesislerine, 
anaokullarından askerliğe, sürücü belgesi alacaklardan işe girişlere kadar birçok alanda yüzlerce çeşit, 
içeriği belirlenmemiş gereksiz rapor taleplerinin artık bir düzene sokulması, birçok alanda da bu rapor 
taleplerinin kaldırılarak yerine beyan sisteminin getirilmesi şarttır. 
 

 

AŞI KARŞITLIĞI BEBEKLERİMİZ VE HALKIMIZIN HAYATINI TEHDİT 

ETMEKTEDİR 

 
Aile hekimliği sistemine geçildiği günden beri en önemli görevimiz koruyucu hekimliktir. Aile 
hekimliğinde verilen hizmet rutin olarak yaptığımız çocuk aşıları,  erişkin aşıları ve özel bir  riskli grup 
aşılarıdır. Türkiye’deki meslektaşlarımızın yoğun emeği ile aşı oranlarımız gelişmiş ülkelerdeki 
oranların da üzerine çıkmıştır. 
 
DSÖ 2013 karma aşı oranlarının uluslararası karşılaştırmasında Dünya ortalaması %83, Avrupa bölgesi 
%94, Türkiye ise %97 bulunmuştur. Bu büyük bir başarıdır. Amacımız %100’e çıkmaktır.  
IKON 2018’de 2 tane aşı oturumumuz vardır; 

1- Erişkin ve Risk gruplarında pnömokok aşılaması  
2- Aşı Karşıtlarına Yanıtlar. 

 
 



AŞI KARŞITLIĞI ARTIYOR, ENDİŞELİYİZ! 
 
Aşı karşıtlığının sosyal platformlarda, kanıta ihtiyacı olmaksızın büyüdüğü bir zamandayız. Endişeliyiz, 
çünkü aşı karşıtlığı o kadar arttı ki, Akdeniz Üniversitesi’ndeki Kızamık alarmı gibi salgın alarmları 
başladı. Aşılar için ne söylenebilir; 

1- Ülkemizdeki aşıların içinde civa bulunmamaktadır. 
2- Geçmişte aşıların içinde çoklu doz uygulamalarında yer alan civa etil civa olup, vücutta 

birikmemektedir. Alınan bu civa dozu çoğu gıdanın içinde çok daha yüksek oranlarda yer 
almaktadır. 

3- Aşılar ile Otizm arasında bir ilişki bulunmamaktadır. 
4- Kızamık Aşısı ve Otizm ilişkisi ile ilgili iddiayı ortaya atan Dr. Wakefield’in bu çalışması Lancet 

dergisinden geri çekilmiş ve bu kişinin hekimlik faaliyetleri durdurulmuştur.  
 
Aşılara ve bilimsel kanıtlara inanan biz Aile Hekimleri, aşı karşıtlığı olayından tedirginiz. Halkımızı 
bilgilendirmeye bilim çerçevesinde iknaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan aşı zorunluluğu ile ilgili 
kanun talep ediyoruz. 
 
Çocuklarımız, yaşamlarını riske edebileceğimiz varlıklar değildir. 
 

AŞI HAYAT KURTARIR! 
 
ü 

 

BİLİMSEL PROGRAMIMIZI ZAMANIN VE SAHADAKİ PRATİĞİN 

İHTİYAÇLARINA GÖRE HAZIRLADIK 

 
5 gün sürecek olan 5. Ulusal İstanbul Aile Hekimliği Kongresi İKON 2018‘e gösterilen yoğun ilgi 
dahilinde sürecek programımızda; 
 
Toplam 29 oturum, 12 workshop ile deneyim paylaşımı oturumu ve bilimsel kurulumuzun 
değerlendirmesi ile kongrede sunulmaya hak kazanan 11 sözlü bildiri ve 23 poster bildirisi mevcuttur. 
Aile sağlığı merkezinde Anaflaktik Aciller, EKG Kullanımı Akupunktur ve Ağrı Kursları ile başlayacak 
bilimsel programda Erişkin bağışıklamadan diyabetik hasta takibine, sigara bırakmadan ergen 
muayenesine, obez çocuktan  yaşlı hastaya yaklaşıma, kronik hasta takibinden aşı karşıtlarına 
yanıtlara kadar mesleğimizi icra ederken sık karşılaştığımız hastalıklara yer vermeye çalıştık.  
 
Bu yıl kongremize sahada halen aile hekimliği yapan meslektaşlarımız dışında, aile hekimliği uzmanlığı 
için asistanlığı devam eden arkadaşlarımızın da yoğun katılımı olmuştur. Kongremizin akreditasyonu 
yapılmış ve TTB tarafından kredilendirilecektir. 
 
Güncel bilimsel gelişmeleri bizimle paylaşmak için davetimizi kabul edip gelen saygıdeğer 
hocalarımıza,  katılan meslektaşlarımıza  ve düzenlenmesinde görev alan hekimlere teşekkür ederiz. 
 
Biliyoruz ki; 
Birliğimiz En Büyük Gücümüz 
 

 
İSTAHED web: www.istahed.org.tr 
 
Kongre web: www.ikon.org.tr   

http://www.istahed.org.tr/
http://www.ikon.org.tr/

