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MAKALE ÇALIŞTAYI

HAKKIMIZDA
Azerbaycanlı Hekimler Derneği, 17 Ekim 2014 tarihinde Türkiye, Ankara’da
Azerbaycanlı hekimler ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından kurulmuştur.
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SOSYAL ETKİNLİKLER
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DİĞER ETKİNLİKLER
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ÜYELİK / BAĞIŞ

MİSYONUMUZ
Sağlık alanında eğitim alan ve hizmet veren Azerbaycanlı tıp doktorları, sağlık çalışanları ve öğrencilerin
birlik ve dayanışmasını sağlamak, ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek bunlara çözüm bulmak,
Azerbaycan ile Türkiye ve diğer ülkelerdeki sağlık sistemleri arasında köprü kurmak, çeşitli araştırmalar
yapmak ve sağlık politikalarına ilişkin görüş ve öneriler sunarak etkin bir sağlık sisteminin inşasına katkıda
bulunmak.
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ÖRNEK HEKİM OLMAYA DOĞRU
1. FORUM

ÖRNEK HEKİM OLMAYA DOĞRU
2. FORUM

Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin kurulmasında “Örnek Hekim Olmaya Doğru” , bir diğer adı ile “Nümunevi
Hekim Olmağa Doğru” forumları büyük rol oynamıştır. Türkiye başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanından
gelen Azerbaycanlı hekimlerin katılımıyla gerçekleşen bu forumlarda örnek hekimlik, Türkiye’de eğitim alan
Azerbaycanlı asistan hekimlerin sorunları, Azerbaycan sağlık sistemi, tıp eğitimi, uzman hekimlerinin kariyer
seçenekleri ve b. konular tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.

2. “Örnek Hekim Olmaya Doğru ” forumu Azerbaycanlı genç hekimler ve tıp öğrencileri tarafından 3 – 4 Kasım
2012 tarihinde, İzmirde, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteği, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Azer
MDS’ in ortak çalışmalarıyla düzenlenmiştir.

Bu forumların ilki 30 Nisan – 1 Mayıs 2011 tarihleri arasında, Hacettepe Üniversitesinde, Ankarada düzenlenmiştir.
Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve Amerika’dan 150’den fazla hekim ve tıp öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen bu
forum yurtdışında eğitim alan hekim ve tıp öğrencilerinin ilk büyük toplantısı olarak tarihe geçmiştir. Program
boyunca bilimsel araştırma yapma, etkili sunum yapma teknikleri, sağlık sistemlerinin karşılaştırılması ve b.
konularda Türkiye’nin değerli bilim insanları tarafından sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, toplantıda tıp eğitimi
konusunda dünyaca ünlü akademisyen Prof. Dr. İskender Sayek’in yönetiminde “Örnek Hekimlik Andı” hazırlanarak
tüm katılımcılar tarafından kabul edilmiştir.
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Türkiye’nin farklı illerinden, aynı zamanda Azerbaycan, Rusya, Almanya ve ABD’den katılan 150’ni aşkın genç
hekim ve tıp öğrencileri – “dünya sağlık sistemleri, yurtdışında tıp eğitimi, sağlık yönetimi, tıpta bilimsel
araştırmaların önemi“ gibi konularda fikir alış-verişinde bulunmuştur. Özellikle, “Azerbaycan Sağlığının
bugünü” konulu oturumda Azerbaycan Sağlık Sistemindeki yeni gelişmeler, olanaklar ve olası katkılar
tartışılmıştır. Ayrıca, bu forumda “Koruyucu Hekimlik” konu başlıklı poster sunumları yer almıştır.
Forumların ana hedeflerinden biri de, Azerbaycanlı hekimler arasındaki sosyal bağları güçlendirmektir. Bu
kapsamda düzenlenen gala yemekleri milli müzik ve danslar eşliğinde hekimlerin forum süresince eğlenmelerini
sağlamıştır.
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YABANCI UYRUKLU ASİSTAN HEKİMLER İÇİN
YENİ DÖNEM
20 yılı aşkın bir süredir dünyanın dört bir yanından gelerek Türkiye’de tıpta uzmanlık eğitimi alan ve beraberinde
sağlık hizmeti sunan yabancı uyruklu asistan hekimler yakın bir zamana kadar (birkaç istisna dışında)
emeklerinin karşılığında kurumlarından hiçbir ücret veya destek almadan çalışmaktaydılar.
“Örnek Hekim Olmaya Doğru 3” forumunda yaklaşık 200 katılımcı, 2 gün boyunca devam eden paneller ve
tartışmalarda bu konuyu gündeme getirerek yapıcı öneriler ortaya koydu. Toplantıya katılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR’ın talebi üzerine konuyla ilgili kapsamlı bir
rapor hazırlandı.
Nitekim, çok geçmeden 02.01.2014 tarihli TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan 6514 sayılı kanunla
yabancı uyruklu asistan hekimlere döner sermayeden (1000 TL civarında) aylık ödeme yapılması kabul edilmiş
oldu.
Eş zamanlı olarak, bazı üniversite hastanelerindeki asistan hekimlerin nöbet ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak
mahkemelerde açtığı davaların da lehlerine sonuçlanması sonrası TBMM’de kabul edilerek 11.09.2014 tarihinde
yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun ile, artık yabancı uyruklu asistan hekimlere nöbet ücretinin de ödenmesinin
önü açılmış oldu.
Böylelikle uzun yıllardan beri yürütülen, son bir yılda ise yoğunlaşan mücadeleler sonunda yabancı uyruklu
asistan hekimler en azından geçimlerini sağlayabilecekleri bir gelire yasal güvence ile kavuşmuş oldular.

ÖRNEK HEKİM OLMAYA DOĞRU
3. FORUM
Azerbaycanlı genç hekim ve tıp öğrencilerinin 3. forumu 12 – 13 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara Üniversitesi’nde
düzenlenlenmiştir. Bu güne kadar düzenlenen “Örnek Hekim Olmaya Doğru” forumlarının en büyüğü ve etkilisi
olarak kabul edilen etkinlik 250’den fazla hekim ve tıp öğrencisinin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Azerbaycan Sağlık Bakanı yardımcısı Elsever Ağayev, Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı, Adana
Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şehsuvar ERTÜRK , Hacettepe
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer, Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet TÜRKER ve diğer
önemli konuşmacıların katılımı foruma olan ilginin artmasına neden olmuştur.
Ayrıca, forumda oluşturulan çalışma grubu tarafından “Türkiye’de Tıpta Uzmanlık Eğitimi Alan Yabancı
Uyruklu Asistan Hekimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı kritik bir rapor hazırlanmıştır.
3. forumda tüm katılımcıların oybirliğiyle gerekli hazırlıkların tamamlanarak “Azerbaycanlı Hekimler Derneği”
nin kurulması için tarihi bir karar alınmıştır.
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ÖRNEK HEKİM OLMAYA DOĞRU
4. FORUM
Türkiye’de eğitim alan Azerbaycanlı genç hekim ve tıp öğrencilerinin “Örnek Hekim Olmaya Doğru” forumlarının
dördüncüsü 24-25 Ekim 2015 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin Azerbaycan Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Hacettepe Üniversitesi’nin
desteğiyle düzenlediği forumun bu yılki teması “Sağlık sisteminin geliştirilmesi ve Çağdaş tıp eğitimi” oldu.
Programa, her iki ülkenin çeşitli kamu kurumları, üniversite, hastane ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey
yöneticileri katıldı. Özellikle, YÖK Akademide Kadın Çalışmaları ve Sorunları Birimi’nin başkanı ve Kocaeli
Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr Sezer. Ş. Komsuoğlu ve Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) Başkanı Prof.
Dr. Tezer Kutluk’un konuşmaları büyük ilgiye sebep olmuştur.

ÖRNEK HEKİM OLMAYA DOĞRU
5. FORUM
Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından düzenlenen Azerbaycanlı genç hekim ve tıp öğrencilerinin “Örnek
Hekim Olmaya Doğru” 5. Türkiye Forumu Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği’nin desteği ve
Güven Hastanesi sponsorluğuyla 7- 8 Ekim 2017’ de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde başarıyla
gerçekleştirilmiştir. Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve Rusya’dan 300’ den fazla hekim ve tıp öğrencisinin, 50’ e
yakın konuşmacının katılımıyla 2 gün boyunca önemli konuların tartışıldığı foruma Azerbaycan ve Türkiye’nin
politika, sağlık ve tıp eğitimi alanında önde gelen isimlerinden oluşan geniş bir protokol katılmıştır. Özellikle
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Niyazi Novruzov, Türkiye Cümhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu
Başkanı Dr. Mehmet Selim Bağlı ve Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortası Devlet Kurumunun Direktörü Zaur Aliyev’
in katılımları büyük ilgiye neden olmuştur.

Forumda Azerbaycanlı Hekimler Derneği ile Almanya Azerbaycanlı Hekimler Birliği (VAND) ve Türkiye’nin Genç
Hekimler Derneği arasında işbirliğine dair önemli protokoller imzalanmıştır.

5. Forumda ilk defe düzenlenen “Sanatçı Gözüyle Örnek Hekimlik” başlıklı panelde Azerbaycan’ın ünlü sanat
adamlarından oyuncu ve yönetmen Prof. Dr. Cahangir Novruzov ve piyano sanatçısı Doç. Dr. İslam Manafov
sağlık sistemi ve tıpla ilgili fikirlerini paylaştılar. Rekor sayıda katılım gerçekleştiği son forum özellikle Azerbaycanlı
hekimler arasında sosyal ilişkilerin kuvvetlendirilmesi ve her iki ülkedeki iş imkanlarının değerlendirilmesi
açısından oldukça etkili olmuştur.
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YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN SORUNLARIYLA İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR (2016 – 2018)
2014 yılında yabancı uyruklu asistan hekimlerin döner sermaye ve nöbet ücreti ödemelerini almaya hak
kazanmasının ardından yabancı uyruklu hekimlerin sorunlarıyla ilgili çalışmalarımızda 2. Dönem başladı.
Durumun öneminin farkında olarak son 2 senede (2016 – 2018) bu konudaki araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı
sürdürdük.
Mevcut meselelerle ilgili en önemli karar mercileri olan devlet kurumlarının üst düzey yetkilileri ile görüşler
gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığı TUK (Tıpta Uzmanlık Kurumu) , TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Sağlık
Komisyonu Başkanlığı, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) , SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - bu kurumlarla yapılan
toplantılarda tüm yabancı uyruklu hekimlerin bize ilettikleri güncel sorunları kapsamlı raporlar haline getirerek
sorumlu kişilere sunarak ortak çözüm yollarını aradık. Belirtilen kurumlarla birlikte ortak çalışmalarımız devam
etmektedir. Tüm raporlarımız ve detaylı bilgiler internet sitemizde (azhd.org) yer almaktadır.

YABANCI UYRUKLU HEKİMLERİN SORUNLARIYLA İLGİLİ YAPILAN
ÇALIŞMALAR (2016 – 2018)
5. Forum sonrası 2017 yılında AHD başkanı ve başkan yardımcısının da katılımıyla Azerbaycan sağlık heyeti
ile birlikte dönemin T.C. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ahmet Demircan’la gerçekleştirilen görüşte yabancı hekimlerin
mevcut durumları konuyla ilgili en üst merciye iletildi.
Son olarak 12 eylül 2018 tarihinde Azerbaycanlı Hekimler Derneği Başkanı Dr. Şahin Hanalioğlu Azerbaycan
Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sn. Hazar İbrahim ve heyeti ile birlikte T.C. Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’yı
makamında ziyaret etti. Ziyarette başta tıp eğitimi, sağlık sisteminin güçlendirilmesi ve sağlık turizmi olmak
üzere iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğine ilişkin konular ele alındı. Aynı zamanda Türkiye’de eğitim alan
yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin ve denklik sürecindeki yabancı uyruklu hekimlerin sorunları ve çözüm
önerileri paylaşıldı.
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SOSYAL ETKİNLİKLER
Ankara’da eğitim alan Azerbaycanlı genç hekim ve tıp öğrencileri Yeni Yıl ve Nevruz bayramını birlikte
kutlamaktadırlar. Yaklaşık 10 senedir süregelen bu gelenek Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin kurulmasıyla
daha profesyonel şekilde devam ettirilmektedir. Şölen havasında geçen bu kutlamalarda milli danslar ve müzik
eşliğinde bayram adetleri Ankara’da yaşatılmaya çalışılıyor.

MAKALE ÇALIŞTAYI
Azerbaycanlı Hekimler Derneği’nin esas misyonlarından bir de genç hekimlerin akademik vebilimsel beceriler
kazanmasına katkıda bulunmaktır. Bu hedef doğrultusunda 21 Mayıs 2016 tarihinde, Hacettepe Üniversitesi’nde
bir gün süren, özel bir çalıştay düzenlenmiştir.
Büyük ilgiye sebep olan etkinliğe önceden belirlenen kontenjan üzere 7 farklı üniversite ve hastaneden 30
uzman ve asistan hekim katılmıştır. Bir makalenin yazılma sürecinde, araştırma fikri oluşturmadan makalenin
yayınlanmasına kadar olan tüm basamaklar Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin
sözlü sunumlarıyla ortaya konulmuştur.
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DİĞER ETKİNLİKLER

Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun
100. yılı anısına Mehemmed Emin
Resulzadenin mezarını ziyaret

ÜYELİK
Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile Azerbaycanlı
hekimler arasında görüş

Azerbaycanlı Hekimler Derneği ailesinin bir parçası olmak, eğitim ve kariyerle ilgili farklı fırsatlardan faydalanmak
ve düzenlenen etkinliklerde avantaj sahibi olmak için 3 farklı üyelik çeşiti mevcuttur.
1. Asil Üyelik
2. Elektronik Üyelik
3. Onursal üyelik
* Üyelik şartları ve detaylarla ilgili azhd.org internet adresimizi ziyaret ede billirsiniz.

Etimesgut Belediyesi ve Azerebaycan
Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile birlikte
düzenlenen iftar organizasyonu
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BAĞIŞ
Azerbaycanlı genç hekim ve tıp alanında eğitim alan öğrencilerle ilgili yürütülen ve planlanan proje ve
faaliyetlere maddi destek sağlamak isteyen şahısların Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın 25772 sayılı Dernekler
Yönetmeliği’ne uygun olarak bağış yapması gerekir. Resmi bağış prosedürü ve detaylar için azerhekimder@
gmail.com adresine e-posta göndere bilirsiniz.
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azerhekimder@gmail.com
facebook.com/azhekder
@azhekder
azhd.org
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