İSTANBUL TABİP ODASI AİLE HEKİMLERİ KOMİSYONU
ÇALIŞMA YÖNERGESİ
TANIM
1.Bu yönerge, İstanbul da Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) çalışan Hekimlere yönelik
yapılacak her türlü etkinliklerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla ‘Aile Hekimleri
Komisyonu’ (AHK) adıyla oluşturulan sürekli bir çalışma grubunun amaç, ilke ve
sorumluluklarını, çalışma yöntemini belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
AMAÇ VE İLKELER
2. Sağlığın temel bir hak olduğu ilkesiyle, başta birinci basmak koruyucu sağlık hizmetlerinin
ve her türlü temel sağlık hizmetlerinden toplumun her kesiminin ayrımsız, ücretsiz, nitelikli
yararlanması için çalışmalar yürütür
3.Aile Hekimliği Sistemin birinci basmak sağlık hizmetlerinin özelleştirmesi sürecinde
hekimlerin güvenceden yoksun, sözleşmeli çalışma dayatmasına karşı politikalar geliştirirken,
ertelenmez, güncel sorunların çözümü için her türlü mücadele yöntemlerini kullanır.
4. Aile Hekimlerinin (AH) ekonomik-özlük haklarının korunması ve geliştirilmesi, mesleki
bağımsızlık, sürekli eğitim, sosyal etkinlikler ile bilgi paylaşımını, iletişim olanaklarını
geliştirmeyi amaç edinir. Aile Hekimlerinin çalışma koşullarından kaynaklanan sorunların
giderilmesi, statülerinin iyileştirilmesi için görüş oluşturur, sorunlara dikkat çeker, çözüm
yolları geliştiriri.Bu amaçlarını gerçekleştirmek için hukuki destek, toplantı, görüşme, panel,
çalıştay, basın açıklaması, miting gibi her türlü etkinliği organize eder.
5. Aile Hekimleri, ASM deki diğer çalışanlarla dayanışma içinde hak alma mücadelesini ortak
yürütür.
ÇALIŞMA YÖNTEMİ
6.Bu yönerge, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulunun onayı ile yaşama geçer.
7. Komisyon, çalışmalarında İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
Komisyon çalışmaları, üyelerin kendi aralarında görüşerek alacakları ortak kararların yaşama
geçirilmesi Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi ve onayı ile olur.
8.Komisyonda alınacak kararlarda oy birliği esastır. Oy birliğiyle alınamayan kararlarda oy
çokluğu gözetilir. Ancak oylama ile alınacak kararlarda son 1 (bir) yıl içinde en az 3 (üç)
komisyon toplantısına katılma şartı aranır.
9.Komisyon, kendi arasında eş başkanlar belirler. Komisyonu eş başkanlar komisyonu temsil
eder, toplantıları yönetir, komisyonun defterine alınan kararları işler, üyeler arasında
koordinasyonu sağlar.

10. Komisyona, İstanbul Tabip Odası bölgesindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan her
hekim gönüllülük temelinde katılabilir
11.Toplantılar düzenli olarak her ayın ikinci Salı günlerinde İTO Cağaloğlu ana bürosunda
yapılır.
12. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu İstanbul Tabip Odasındaki başta Pratisyen
Hekim Komisyonu ve İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olmak üzere diğer komisyon
ve çalışma grupları ile işbirliği içinde çalışır.
13.İstanbul Tabip Odasını çeşitli platformlarda konusuyla ilgili temsil edebilir, komisyon diğer
odalar ile birlikte Kol kurulmasını ve Kol toplantılarına düzenli katılımı sağlar.

