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DERNEĞİMİZ
H a k k ı n d a

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği, Şanlıurfa’da aile 
hekimlerinin umut kaynağı olan, geleceğimize 
inancımızı arttıran, hekimlerin güven duyduğu ve 
yıllardır süren birlik ruhuyla birçok il için de motivasyon 
kaynağı olmuş bir sivil toplum kuruluşudur.

ŞUAHED 400’den fazla üyesiyle ülkemizde en fazla 
üyeye sahip aile hekimliği dernekleri arasındadır. 
2010 yılında kurulan derneğimiz, 2012 yılında 
AHEF’e üye olarak farklı bir misyon kazanmış, 
örgütlenme çalışmalarına hız vermiş ve üye 
sayısını süratle yükseltmiş; Sağlık Bakanlığı ile olan 
iletişimini arttırmış, özellikle son yıllarda yaptığı 
mevzuat çalışmaları ve görüş yazıları ile politika 
oluşumunda yol gösterici olmaya başlamıştır. 
Federasyonumuz bünyesinde farklı çalışmalar 
yürüten derneğimiz, üyeleriyle kurumsal hafızanın 
oluşumunda da önemli rol almıştır. 

ŞUAHED sözleşmeli hukuk danışmanı ve bünyesindeki 
hukuk komisyonu aracılığıyla üyelerinin hak kayıplarını 
ortadan kaldırmak için yasal süreçleri takip etmekte; 
açtığı ve kazandığı onlarca davayla aile hekimlerine 
hukuk desteğini sürdürmektedir. Defin nöbet 
listesinin iptali; çocuk izlem, gebe izlem, 15-49 izlemler 
nedeniyle verilen ihtar puanlarının iptali; tek birimli 
ASM’lerde çalışan hekimlerin yıllık izinlerine ilişkin 
açılan davalar ŞUAHED’in hukuki başarılarına örnek 
olarak gösterilebilir.
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Faaliyetlerini uluslararası normlar, etik ilkeler ışığında,
şahıslardan ve siyasi kurumlardan bağımsız bir şekilde,
yasal sınırlar çerçevesinde yerine getirmeyi görev 
edinmiş bir dernektir ve böyle kalacaktır.

ŞUAHED; 

ŞUAHED, özellikle nöbete 
karşı “iş bırakma” eylemleri 
başta olmak üzere, Giresun 
Valiliği’ne faks eylemi; Mersin 
aile hekimleri sözleşme 
fesihleri için basın açıklaması 
ve iş bırakmalar; Isparta 
entegre hastane nöbetleri ve 
fesih eylemleri; 250 kişinin 
katılımıyla gerçekleşen ve 
çeşitli illerden 28 farklı 
STK’nın destek verdiği 15-49 
kadın izlemleri ceza puanlarına 
yönelik Urfa Mobbing 
eylemi; ücret yönetmeliği 
ve haksız sözleşmeler için 
Uçan Balon eylemi ve basın 
açıklamaları gibi çeşitli 
eylemlerle haksızlıklara karşı 
mücadele veren, STK olmanın 
sorumluğuyla hareket eden, 
öncü ve aktivist derneklerden 
biri olmuş; cumartesi iş 
bırakma eylemlerinde nöbete 
gitmeme oranlarında en önde 
yer almayı başarmıştır. 

Haksızlıklara karşı dik 
durabilme becerisi gösteren, 
tek yumruk olmayı başarabilen 
ve bu yönüyle birçok ili de 
cesaretlendiren Şanlıurfa’nın 

aile hekimleri, ŞUAHED çatısı 
altında geleceklerine sahip 
çıkmaya devam etmektedir. 

ŞUAHED bünyesinde kurulan 
Şua-akademi sayesinde, 
sürekli tıp uygulamalarıyla 
aile hekimlerinin eğitim 
ihtiyacı giderilmeye 
çalışılmakta, düzenli olarak 
yapılan istişare toplantılarıyla 
sorunlar ve çözüm önerileri 
değerlendirilmektedir. Diğer 
dernek ve odalarla sağlık 
alanında ortak çalışmalar 
yapılmakta ve sağlık 
çalışanlarının eğitimine katkı 
sağlanmaktadır.

Şanlıurfa Eczacı Odası 
işbirliği ile gerçekleştirdiği 
“Birinci Basamakta Majistral 
Formüller” üzerine toplantılar, 
birinci basamakta bir ilk 
olmakla kalmadı, hekimlerin 
deneyimlerini, becerilerini 
geliştirecek özgün 
toplantılardan birisi olma 
ayrıcalığı da taşıdı.

Belirli dönemlerde İl Halk 
Sağlığı Müdürlüğü idarecileriyle 

yapılan görüşmelerde, 
üyelerimizden aldığımız geri 
bildirimlere yönelik akut 
çözümler üretilmekte, ilimize 
özgü sorunlar ve sistemde 
aksayan kısımlar karşılıklı 
istişare edilmektedir. 

Gerek coğrafi gerekse 
sosyoekonomik ve 
sosyokültürel şartlar itibariyle 
aile hekimliğinin en zor 
uygulandığı illerden birisi olan 
Şanlıurfa’da, aile hekimlerinin 
istatistiğe yansımayan iş yükü 
ve sorumluluğu birçok ilden 
fazladır. Bu durumun sistemin 
işleyişinde yarattığı sorunlar 
halen sonlanabilmiş değildir. 

ŞUAHED, şimdiye kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
üzerine düşen sorumluluğun 
bilinciyle öncü bir STK olarak 
çalışmalarına devam edecek, 
aile hekimlerinin geleceğinin 
umudu ve güveni olacaktır. 
Sağlık hizmet kalitesinin ve 
sağlık çıktılarının iyileştirilmesi 
ile koruyucu hekimliğin 
arzulanan değere ulaşmasında 
gereken katkıyı sunacaktır.
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Bu dokümanda yer alan faaliyetlerin gerçekleşmesinde, ilk adımından - son adımına 
kadar, herhangi bir noktasında, en ufak katkı vermiş tüm meslektaşlarımıza sonsuz 
teşekkürler, sen varsan güçlüyüz.

Emeği geçen herkese
teşekkürler.

DÖNEM İÇİ
FAALİYETLER
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01.10.2018
ŞUAHED AVUKATI İLE TOPLANTI

02.10.2018
TABİP ODASI İLE GÖRÜŞME

ŞUAHED Avukatımız ile SGK dan gelen ödeme talepleri için davetimize uyan 7 
üyemizle toplantı düzenlendi.Hukuksuz olan SGK geri ödeme istekleri konusunda 

hukuk komisyonumuzun ve avukatımızın yaptığı ön incelemeleri değerlendirdik. 
ŞUAHED olarak her aşmada üyelerimizin yanında olacağımızı beyan ettik.Ödeme 
isteklerinin hukuksuz olduğu ödemeleri gerçekleştirmeme ortak fikri gelişti .Ayrıca 
avukatımızın çizeceği yol haritası ile ortak hareket edilmesine karar verildi.Bu konuda 
yazı gelen diğer aile hekimi dışındaki hekimlerinde ortak hareket etmesi için Tabip 
odası ile iletişime geçilmesi kararlaştırıldı. 

Şuahed Başkanı Dr.Hacı Yusuf ERYAZGAN SGK`nın geri ödeme istekleri ile ilgili 
süreçte yaşananları, yapılan çalışmaları Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Sayın 

Ömer MELİK ile görüştü. Gelinen süreçte özelikle aile hekimilerinin bu ödemelerin 
yapılmaması yönünde ortak fikri olduğunu ancak uzman hekimlerin bu süreci çok iyi 
irdelemeden ödeme yaptığını belirtildi.Bununda ortak tavrı bozacağı belirtildi. Sayın 
Ömer MELİK tarafından konuyla ilgili bir toplantı olacağı, bu konuda ŞUAHED olarak 
bizi davet edecekleri belirtildi.

03.10.2018
TOPLANTI DAVETİ

Dr. Fikret Hacıosmanoğlu`nun bir hastası tarafından katledilmesi üzerine, 
ŞUAHED yönetim kurulu olarak ilimizde bulunan sağlıkla ilgili tüm sivil toplum 

kuruluşlarını 04.10.2018 tarihinde saat 19.00 da sağlıkta şiddet ile ilgili yapılacak 
eylem planlarını görüşmek üzere acil olarak toplantıya davet ettik.



Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği | ŞUAHED6

04.10.2018
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE
TOPLANTI DÜZENLENDİ

Dr. Fikret Hacıosmanoğlu`nun katledilmesi sebebiyle il geneli sivil toplum örgütleriyle 
derneğimizce toplantı düzenlenerek fikir alışverişinde bulunuldu.Toplantıda sağlıkta 

şiddete karşı hızlı tepki vermek adına tüm stk ların birer üyesinin katılacağı bir grup planlandı.
ŞUAHED büroda yaptığımız toplantıya Şanlıurfa Tabip Odası, Türk Sağlık Sen ve Şanlıurfa 
Aile Hekimleri Derneği katıldı. 

1- Sağlıkta şiddet ile ilgili ortak grup kurulacak. Böylece hızlı iletişim ve müdahale imkanı doğacak.

2- İlgili STK larla ayda bir toplantı yapılarak sorunlar ve çözüm yolları görüşülerek ortak eylem 
planı oluşturulacak.

3- Her STK ile iletişim sağlanabilmesi için 1 kişi belirleyecek.

4- Vali Bey ve İl Sağlık Müdürü ile toplantı talebinde bulunulacak ve mülki amirlere iletilecek 
sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek üzere 15 gün sonra Tabip Odasında toplanılacak.

5- Ortak STK grubunun en önemli gündem maddesi sağlıkta şiddet olmasının yanı sıra özlük 
haklarının korunması yönünde çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

05.10.2018
İŞ BIRAKMA EYLEMİ VE
BASIN AÇIKLAMASI

Dr. Fikret HACIOSMANOĞLU`nun katledilmesi sebebiyle il genelinde geniş katılım ile 
1 günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi ve konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı. 
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10.10.2018
TELEVİZYON PROGRAMINA
DERNEK ADINA KATILDIK

10.10.2018
BAKANLIĞA DİLEKÇE

Şuahed Başkanı Dr.Hacı Yusuf ERYAZGAN Edessa TV`de Tarafsız Oturum 
programına katılarak aile hekimlerinin sorunlarını anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı onayındaki bazı ders kitaplarında bulunan hekimleri ve sağlık 
camiasını karalayıcı ve küçük düşürücü ifadeler üzerine bunların yayından kaldırılması 

isteği detaylarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı`na sunuldu.

12.10.2018
SAĞLIKTA ŞİDDETE
HAYIR EYLEMİNE KATILDIK

Şanlıurfa Tabip Odası̀ nın düzenlediği şiddete 
hayır eylemine katılım sağlandı. 
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12.10.2018
DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Şuahed danışma kurulu toplandı.Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, 
bir önceki yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri bir araya gelerek ŞUAHED’in 

2019 yol haritasını, ödeme sözleşme yönetmeliğindeki olumsuzluklarda neler yapılacağını, 
sağlıkta şiddet le ilgili çözüm önerilerini ve STK larla yapılan işbirliğini görüştü. 

25.10.2018
KİMLİK DOĞRULAMA VE
FOTOĞRAF HAKKINDA RESMİ YAZI

Hukuk komisyonumuzun askerlik muayenelerinde kimlik doğrulama ve fotoğraf 
doğrulamanın sistemce hekim tarafından yapılmasının istenmesi konusu 

ilgili daire başkanlığına yazıyla iletildi. Milli Savunma Bakanlığı`nın bir memuru 
olmadığımızın bizim muayene iş ve işlemleri ile ilgili olduğumuzun altı çizildi. 

27.10.2018
TIP HUKUKU SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp 
Anabilim Dalı’ndan Prof.Dr.Şevki SÖZEN hocamız 

ve Sağlık Bakanlığı Hukuk Müşaviri Av.Hakan 
Bozkurt ile Tıp Hukuku ve Hekimlerin sahada 
yaşadığı hukuki sorunları konuştuk.
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01.11.2018
AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE
ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİK

Şuahed Başkanı Dr.Hacı Yusuf ERYAZGAN Viranşehir de ASM leri ziyaret edip 
hekimlerimizin sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde aramıza yeni üyelerimiz eklendi. Ayrıca 

hakkında Suç duyurusunda bulunduğumuz Viranşehir ilçe sağlık müdürü ile yüz yüze 
görüşmemizde derneğimizin on - off yapmanın hiç bir zaman yanında olmadığı, bunu 
her platformda dile getirdiğimizi ancak yapılan bir çok uygulamanın hukuksuz ve mobing 
olduğunu, bunun sonuna kadar üzerine gidileceği belirtildi.

02.11.2018
SİVEREK’DE ASM ZİYARETLERİ

Şuahed Başkanı Dr.Hacı Yusuf ERYAZGAN 
Siverek`te aile hekimlerini ziyaret edip 

sorunları çözüm önerilerini konuştu.Yeni 
üyelerle birlikteliğimize güç katıldı. 

03 - 04 Kasım 2018
TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Şanlıurfa 
Eczacılar Odası işbirliği ile Gebelik ve Laktasyon 

temalı Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu gerçekleştirildi.
Yoğun ilginin olduğu sempozyuma alanında öncü birçok 
değerli hocamız katıldı.

04.11.2018
TUNCAY ALKAN İLE TOPLANTI

ŞUAHED Ve Şanlıurfa Eczacı Odası işbirliğiyle; 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü,İlaç ve 

Eczacılık Daire Başkanlığı Şube Müdürü Dr. Tuncay 
Alkan ile yaptığımız toplantıda,hekim ve eczacıların 
sahada yaşadığı sorunlar üzerine konuştuk.
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05.11.2018
HUKUK KOMİSYONU TOPLANTISI

Hukuk komisyonumuz yeni ve mevcut devam eden davalarımızın görüşülmesi 
için toplandı.ŞUAHED Hukuk komisyonumuz Viranşehir’de yapılan hukuksuz, 

gerekçesiz, abartılı ve dayanıksız soruşturmalarla verilen cezalara karşı yapılacaklar 
ve ilimizdeki aile hekimlerinin problemleri değerlendirdi.

06.11.2018
VALİLİK ZİYARETİ

ŞUAHED Yönetim Kurulu Sayın Valimiz Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek aile 
hekimlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini iletti. Valilikte bulunan İl Sağlık Müdürümüz de 
toplantıya katıldı. Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan usulsüz soruşturmalar 
ve istenen adil olmayan cezalar belgeleriyle Valimize ve İl Sağlık Müdürümüze anlatıldı.Bazı 
ASM lerimizin yapılması gereken tadilatları hakkında bilgi verildi.SGK tarafından hekimlere 
gönderilen para cezalarının hiçbir yargı kararına dayanmadığı, müfettiş raporu ile bu şekilde 
ceza verilemeyeceği zaten ortada hekimlerin yaptığı bir hata yada suç olmadığı belgeleriyle 
beraber anlatıldı. Usulsüz rapor isteklerinin hasta ile hekimi karşı karşıya getirdiği belirtildi.

Sayın Valimiz bu sorunların çözülmesi, iletilen konuların dosya şeklinde İl Sağlık 
Müdürüne sunulması talimatını verdi. Usulsüz rapor düzenlemenin suç olduğu böyle 
bir raporun düzenlenmemesi gerektiğini ifade etti. İdarecilerin iletişime açık olması 
gerektiği ve usulsüz hiçbir işlemin, kanunsuz soruşturmaların kabul edilemeyeceğini, 
soruşturmaların Valilik aşamasına gelmeden usule ve hakka uygunluğu yönünden 
değerlendirilmesi, süzgeçten geçirilmesi gerektiğini belirtti. SGK Başkanı Dr. M. Selim 
BAĞLI ile görüşeceğini ve konuyu kendisine ileteceğini ifade etti. ŞUAHED tarafından 
düzenlenen etkinliklere kendilerini davet ettik.
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09.11.2018
HAKSIZ SÖZLEŞME FESHİNİN
KARŞISINDAYIZ

12.11.2018
ECZACI ODASI İLE SEMPOZYUM
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

A ile hekimi Dr Murat Bolat ı̀n haksız olarak sözleşmesinin feshedilmesi sebebiyle 
İzmir`de yapılan eyleme katıldık.

Eczacı Odasında sempozyum sonrası değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda 
baştan sona sempozyum gözden geçirilerek bundan sonraki sempozyumdaki yol 

haritası üzerinde görüşüldü.

21.11.2018
CEZAEVİNDE SUNUM 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Şuahed, Eczacı Odası ve Kent Konseyi birlikteliğinde Şanlıurfa Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu`nda tutuklulara ‘Egzema ve Mantar Enfeksiyonları sunumu yapıldı.

07.12.2018
YEREL BASINA AÇIKLAMA

ilimizde bir bebeğin aşı sonrası kaybı iddiaları üzerine ŞUAHED 
genel sekreteri Dr.Enver Sümer basına verdiği açıklamada yerel 

gazetelerde aşı karşıtı söylemlerin doğru olmadığını, bu durumun 
halk sağlığına verdiği zararları vurguladı .



Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği | ŞUAHED12

15.12.2018
TOPLANTI VE BASIN AÇIKLAMASI

14.12.18 de Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi`nde İç Hastalıkları 
Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş`e yapılan saldırı sebebiyle Şanlıurfa Tabip Odası, SES, 

Türk Sağlıksen, Sağlıksen, Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Demokratik Hekim Girişimi 
ile toplantı yapıldı ve yapılacak eylemler ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Konuyla ilgili 
ortak basın açıklaması yayınlandı.

17.12.2018
SAĞLIKTA ŞİDDETE
KARŞI EYLEM

ŞUAHED olarak Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi önünde, İç 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Kılıç Güneş’e yönelik gerçekleşen saldırıya karşı 

sağlıkla ilgili STK’lar Şanlıurfa Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası, TürksağlıkSen, SağlıkSen ,Demokratik Hekim Girişimi ve Urfa Barosunun 
desteği ile basın açıklaması yaptık. Bu konuda söz alan STK başkanları ve temsilcileri 
ile beraber çıkarılan torba yasada çıkan sağlıkta şiddet düzenlemelerinin yetersizliğini 
ve acilen yeniden düzenlenmesi vurgusu yaparak yaşanan olayı lanetledik.

27 - 28 Aralık 2018
SAHA ZİYARETLERİ

Şuahed başkanı Dr.Hacı Yusuf ERYAZGAN 
Bozova ve Hilvan ilçelerimizdeki hekimlerimizi 

ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
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31.12.2018
YEREL BASINA BİLGİ VERİLDİ

İlimizde aile hekimlerinin yaşadığı sorunlarla 
ilgili Şuahed yönetim kurulu üyesi Dr. Mesut 

Harun ATMACAOĞLU basına bilgi verdi.

Daha sağlıklı bir ülke için...;
başta Şanlıurfa olmak üzere, Türkiye’nin her köşesinde,
her hukuksuzluğun karşısında olacak, durmaksızın çalışacağız.



Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği
Akbayır Mah. 1020 Sk.
İnci sit. altı, No:3/A - Karaköprü, Şanlıurfa

0 (553) 391 36 46

suahed.com.tr | suahed@gmail.com

Sen varsan güçlüyüz.
Daha güçlü bir aile hekimliği için,
başta Şanlıurfa olmak üzere, Türkiye’nin her köşesinde,
her hukuksuzluğun karşısında olacak, durmaksızın çalışacağız.


