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Sağlık: Bedensel, ruhsal, sosyal açıdan tam bir iyilik hali ve bir haktır.  

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ  

Bugün ülkemizde insan ve Toplum Sağlığı bir hak olmaktan öte, alınır-satılır bir meta 
haline getirilmiş, neredeyse parası olmayanların yararlanamayacağı bir lüks olmuştur. 
Hastalık yalnızca "Hasta insanın" sorunu değil, ailesinden başlayarak tüm toplumu 
ilgilendiren bir sorundur.  

Oysa toplum sağlığı serbest pazar ekonomisine terk edilemeyecek kadar yaşamsal bir 
olaydır. Bu yaşamsal ve insancıl ilkelere sahip çıkmak hekimlerin doğası gereğidir, 
dolayısıyla, hekim örgütlerine de büyük sorumluluk düşer.  

Kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olan Tabip Odaları; bir parti, kişi yada 
kurumun güdümüne girmeden, öncelikle hekimlerin özlük, ekonomik, demokratik hak ve 
güvencelerini savunmalı ve geliştirmek için çaba göstermelidir. Bu görevi yerine getirirken 
üyelerini bir bütün olarak değerlendirmeli, her türlü ayrıma karşı koymalıdır.  

Uzman, kamu hekimi, serbest hekim ve pratisyen hekimlerin özgül sorunlarının 
olduğu göz ardı edilmemeli, bu sorunlara kendi temellerinde sahip çıkılmalı, ancak ortak 
çözümler ve tavırlar etrafında birlikte hareket edilmelidir.  

43 yıl önce 6023 sayılı yasayla kurulan TTB ve Odaları ülkemizde meslek 
sorumluluğunu bilen aydın ve toplumdan yana hareketlere yön veren dinamik unsurları 
sürekli içinde barındırmış ve bu ivmenin kendisini yönlendirmesine izin vermiş örgütlerdir.  

Son 30 yıllık süreçte birçok işlevi bir arada ve dengeli ele alarak toplumsal güçleri ve 
onların sağlık alanındaki beklentilerini gözeten kompleks bir örgüttür. 6023 sayılı yasadan 
aldığı yetkilerini etkin biçimde kullanırken eksik yanlarını değiştirebilmek için de çaba 
gösterilmiştir.  

ATO İLKELERİ  

1- Hekim haklarının korunması ve geliştirilmesi, 

 2- Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi,  

3- Hasta haklarının korunması,  

4- Meslek ahlakının korunması ve yüceltilmesi.  

ATO, bu ilkeler doğrultusunda tavır alarak politikalar üretmeli, uygulamalarında yasal 
çerçeve içersinde dürüst ve dengeli bir yapıya sahip olmalıdır. Demokrasi ve laik düzeni 
tehdit eden, insanlık onuruna saldıran tüm unsurlara karşı toplumun dinamik ve demokratik 
güçleriyle karşılıklı dayanışma içinde olmalıdır.  

 

 



ÇALIŞMA ALANLARI 

 1- ÖRGÜTLENME VE SORUNLARI  

Mesleki sorunlarımızın başında geliyor. Özellikle son yıllarda ATO' da; Oda-Hekim 
ilişkisinde belirgin gerileme kaydedilmiş, yönetime seçilen hekimlerin bizden birileri olduğu 
unutulmuş, süreç içinde ilişkiler dondurularak yabancılaşma derinleşmiştir. Bu katılımsız 
kopuk ilişkileri aşarak geniş katılım ve söz hakkıyla; bağlantısız, icazetsiz ve odayı hekim 
çıkarları doğrultusunda yönetecek yönetimler seçmek zorundayız.  

6023 sayılı yasadaki engelleyici hükümler aşılarak, tüm hekimlerin odaya üye olması 
sağlanmalı, var olan ancak işletilmeyen ilçe, hastane ve kurum temsilcilikleri sistemi 
geliştirilmelidir. Bu temsilciler seçimle belirlenerek yaptıkları periyodik toplantı ve önerileri 
oda yönetimine iletilmeli ve değerlendirilmelidir.  

Odanın ekonomik kaynağını oluşturan aidat, bağış, işyeri hekimliği girdileri ile sosyal 
aktivasyon gelirleri daha kolay ve pratik yollardan toplanabilmelidir. Oda tarafından 
oluşturulacak fonlardan ekonomik sıkıntıya düşmüş, geçici süreyle işsiz kalmış hekimlere ve 
TÖK ( Tıp Öğrencileri Kolu) içinde örgütlenen Tıp öğrencilerine ekonomik destekler 
sağlanmalıdır. Çünkü ATO, Tıp Öğrencilerini bir hekim olarak algılamaktan yanadır. TÖK'e 
gereken destek verilmeli onların barınma, beslenme, eğitim konusundaki sorunlarına 
birliktelikler aracılığıyla katkıda bulunulmalıdır. Yarının hekimi ve meslek örgütümüzün 
üyesi olacak bu kardeşlerimizin yoksulluk nedeni ile demokrasi ve laik düzen karşıtlarının 
kucağına düşmesine göz yumulamaz.  

Oda Yönetimi yaptığı ve yapmayı planladığı işleri aylık çalışma raporu şeklinde, 
şeffaflık içinde tüm üyelerine ilan etmeli ve bünyesindeki çalışma komisyonlarına en geniş 
hekim katılımını sağlamalıdır.  

Önceki yönetim kurullarımızın büyük uğraşlarıyla kazanılan ve diğer sağlık meslek 
örgütleriyle aynı binayı paylaşan yeni oda; hekimin kolay ulaşabileceği, sorunlarını ifade 
edebileceği, cevaplar alabileceği, tüm teknik donanım ve konfora sahip, hekim onuruna 
yakışan bir yer olmalıdır.  

Buradaki yeni lokal ve konferans salonlarından; sergi, panel, sürekli yayın, bilimsel 
toplantı ve çeşitli aktivasyonlar için hekim grupları sınırsız yararlanabilmelidir. ATO diğer 
sağlık örgütleri başta olmak üzere, tüm sivil toplum örgütleriyle ilkeli politikaları ışığında 
birlikler oluşturmalı ve toplumun özgür düşüncesine katkıda bulunacak görevleri yerine 
getirmelidir. Şurası unutulmamalı ki "Hekimlik mesleğinin temeli olan tıp bilimleri, tarih 
boyunca aklın özgürlüğü ile doğmaların baskısı arasındaki mücadeleyi yaşamıştır".  

Aklın özgürlüğünü savunmak özgür düşünceye yönelik tehlikelere karşı çıkmak 
hekimlerin birincil görevidir. Bir toplumda düşünce özgürlüğü yoksa hekimler de 
mesleklerinin tehlikede olduğunu bilmelidirler. Medyumlar, falcılar üfürükçüler ve 
büyücülerle düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıran engeller arasında doğrudan bir bağlantı 
vardır.  

ATO Yönetimi; Antalya'daki sağlık kuruluşlarının yöneticileri ile zaman zaman bir 
araya gelerek, bu birimlerdeki meslektaşlarımızın sorunları ve çözümleri hakkında diyalog 
ortamı oluşturmalıdır. Aynı şekilde odanın eski başkanları yönetim kurulunun tabii üyeleri 



kabul ederek, yönetim toplantılarına katılmaları, bilgi ve deneyimleri doğrultusunda katkıları 
sağlanmalıdır. Geçmişte geniş üye katılımıyla yapılan "Genişletilmiş Çarşamba Toplantıları" 
yeniden hayata geçirilmelidir.  

ATO'da yönetim kadrosu dışında genel organizasyonları sağlayan, meslektaşlarımıza 
muhatap olabilecek bir hekim genel koordinatör olmalı, üyelerin sorunları genel koordinatör 
ve daha sonra oda yöneticilerinden en az biri tarafından dinlenip çözümlenmeye 
çalışılmalıdır.  

Yönetim kurulları birlik, beraberlik ve disiplin içinde çalışılmalı, emir-komuta, görev 
ver-al temelinde ve bürokratik hiyerarşi anlayışıyla değil, tam bir demokratik katılım ve 
birliktelik sergilenmelidir.  

Medyanın hekimlere yaklaşımı, mesleğimizi ve meslektaşlarımızı yıpratan önemli 
sorunlardan biridir. Medyanın olayların sansasyonel yanını arttırmak adına gerçekleri 
çarpıtarak hekimi kötü göstermesinin, abartılı ve yanlı haberlere dayalı program ve 
yayınlarıyla kamuoyunu yanlış yönlendirmesinin önüne geçilmelidir.  

Sağlık konusundaki yayın ve programlar hazırlanırken danışman hekim 
bulundurulması, diyalog ve işbirliği ilkelerine dayanan, tüm tarafları buluşturan bir tutumun 
yararı vurgulanmalıdır. Meslektaşlarımızın birbirleri, yada sağlık kurumları hakkında 
medyaya olumsuz beyanat vermeleri meslek onuru gözetilerek engellenmeli, denetlenmeli bu 
sorunları ilk adresinin ATO olduğu özellikle bilinmelidir.  

2-ÖZLÜK HAKLARI  

Hekimin özlük haklarını savunmak ATO'nun en temel görevleri arasındadır. Bu 
amaçla tüm sağlık kurumlarıyla iletişim kurulmalı, oluşturulacak hukuk danışmanlığı ve 
çalışma grupları öncülüğünde değişik etkinliklerle (Panel, toplantı, yayın vb.) kamuoyu 
oluşturarak kitlesine ulaşıp,'özlük haklarının her zeminde ısrarlı takipçisi olmalıdır.  

ATO, özellikle kamu kurumlarında görülen, hekimlere büyük tedirginlik veren 
zorunlu rotasyon, sürgün ve atamalara, Tıp fakültesi asistanlarının 8 saatin üstünde ücretsiz 
çalıştırılmalarına, yüklenen angaryalara karşı, hekim onuruna yakışır yeni düzenlemelerin 
yapılmasına yardımcı olmalıdır.  

3- ODA - SAĞLlK SENDİKASI İLİŞKİSİ  

Bir yıl önce yapılan hekim-sendika araştırması; hekimlerin sendikal örgütlenmeye 
oldukça sıcak baktığını göstermiştir. ATO sendikal örgütlenme konusunda çağdaş yaklaşım 
içinde, meslektaşlarını bilgilendirmeli, öncülük yapmalıdır. Sağlık sendikalarıyla eşit 
yaklaşım temeline dayanan ortak projeler gerçekleştirilmelidir.  

4- SAĞLlK POLİTİKASI 

Sağlık alanlarında; politika üretimi salt politikacılara bırakılamaz. Sağlık sistemimizin 
yapılanması; Hekim örgütleri, Tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı gibi tüm ilgili birimlerin demokratik anlayışla ortak platformlarda düşünce 
üretmeleriyle tatminkâr bir düzeye ulaşabilir. Herkese eşit, yaygın, kolay ulaşılabilir kaliteli 



hizmet verilmesi, ancak ulusal düzeyde tüm toplumsal grupların üzerinde anlaştığı, yaz-boz 
tahtasına dönüşmeyen bir sağlık politikası gerçekleşebilir.  

ATO, genel ve yöresel sağlık politikaları geliştirip bunu ilgili sağlık birimlerine 
temsilcileri aracılığıyla iletmelidir. Hekim çıkarlarını savunmada hekim adına dava açma 
yetkisiyle, meslekten sürekli men yetkisinin odalara verilmesi konusunda çağdaş ülkelerde 
görülen örnekler için mücadele edilmeli, bu konuda TTB Merkez konseyinde yapılan 
çalışmalar desteklenmelidir.  

5- PRATİSYEN HEKİMLİK  

Uzmanlaşma sorununu; günümüzde pratisyen hekimlerin en önemli sorunuymuş gibi 
görülmektedir. Pratisyen hekimler yalnız tedavi hekimliği ile ilgili değil, toplum hekimliğinin 
tüm konularını kavrayan hekim grubudur. Çağdaş bir sağlık sistemi ilk basamak sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesiyle sağlanır ki; bu basamağın vazgeçilmez unsurları pratisyen 
hekimlerdir.  

Pratisyen hekimliğin, ekonomik, bilimsel ve toplumsal kariyer olmak konusunda 
çekiciliğinin hızla azalması, yer yer can güvenliği bile sağlanamayan çalışma koşulları bu 
meslektaşlarımızı bir kimlik farkına itmiş ve sorunları su yüzüne çıkmıştır. Sonuçta doğal 
olarak ayrı birliktelik ve örgütlenme arayışlarına itilmişlerdir. Ancak ATO hekim sorunlarının 
bir bütün olduğunu kabul eder. 

Birbirimizden kopmanın, gücümüzü yok edeceği ne ve örgütlenmemize onarılmaz 
yaralar açacağına inanır.  

Hekim gruplarının sorunlarında bir prototip olmayabilir, ancak bunların aşılacağı ilk 
adres tabip odası olmalıdır. Bu bağlantıda ATO, pratisyen hekimlerin sorunlarını araştırmalı, 
özel tespitlerle konuyu tıp kamuoyuna iletmeli, oluşturacağı çalışma gruplarının hazırlayacağı 
sürekli eğitim programlarıyla ve genel pratisyenlik konusunda meslektaşlarımızın kendilerini 
geliştirme ve ifade edebilmelerine yardımcı olmalıdır. ATO; hekim kitlesi içinde en fazla 
baskıya ve saldırıya uğrayan, oraya buraya itilen bu meslektaşlarımızın yanında yer almalı, 
onlarla omuz omuza onur savaşı vermelidir.  

6- SERBEST HEKİMLİK  

Olumsuz şartlardan nasibini almış bir hekim grubudur. Peşin vergi, Sağlıkta KDV, 
üçlü reçete gibi uygulamalar dışında, sosyal güvence sorununun herkesin kendi gayretiyle 
çözüme bırakılması, sürekli eğitim olanaklarının kısıtlılığı, kira ve tıbbi alet fiyatlarındaki 
artış gibi sorunlarla bunalmış, ard arda muayenehanelerini kapatır olmuşlardır.  

Özel hastane, poliklinik ve kliniklerde çalışan hekimlerin çalışma koşulları ve 
ücretlendirilmesinde ciddi belirsizlikler vardır, kaldı ki bu kurumların sağlık sektöründeki 
yerleri konusunda yeterli bir denetim ve düzenleme yoktur.  

Anlaşmalı hekim çalıştıran birçok kurum, hekime asgari ücret altında ücret teklif 
etmekte, TTB Merkez Konseyinin belirlediği asgari ücret altında hasta baktırtmaktadır.  

Özellikle SSK yasalara karşı direnmekte, başta radyoloji uzmanları ve diyaliz 
merkezleri üzerinde rahatsız edici zorlamalarda bulunmaktadır.  



ATO, her döneme uygun hazırlanan asgari ücret listesine rağmen fiyat kırıcı, hekim 
onuruna yakışmayan ücret uygulamaları, hastadan sağlanan haksız kazançlara karşı 
denetleyici ve uyarıcı olmalı, yasal mekanizmaları devamlı işletebilmelidir.  

Tabela, Şirketleşme, Sağlık merkezi, Poliklinik konusunda TTB Merkez Konseyinin 
son döneme ait çalışmaları bilinmekle beraber bu konudaki sorunların yasal ve tüm hekim 
kitlesince kabul edilir bir çizgiye oturtularak çözümlenmesi sağlanmalıdır.  

7- TIP FAKÜLTELERİ  

YÖK'ün üniversitelerimize getirdiği antidemokratik uygulamalar birçok değerli tıp 
adamının Tıp fakültelerinden ayrılmasına neden olmuştur. Açılan "Gecekondu Tıp 
Fakülteleri" hem eğitimin kalitesini düşürmüş hem de hekim enflasyonunu körüklemiştir. 
Yılda ortalama 2000 yeni hekime ihtiyaç duyulan ülkemizde bu sayı 6000 civarına 
çıkartılmıştır.  

ATO Tıp Fakültesi öğretim elemanlarının hekimlik onuruna yakışır bir ekonomik 
düzeye ve çalışma ortamına kavuşmasından 'yanadır. Ancak ekonomik zorluklardan yola 
çıkarak, çeşitli alternatif arayışlar içerisinde; Özel muayene ve şirketleşme tipi birliklerin; Tıp 
bilimine, öğrencilerine ve hastalara vereceği zararlar düşünülerek bilimin bilim adamlarınca 
yapılması, iyi hekimin tüm gününü bu işe ayıran bilim adamlarınca yetiştirileceğine inançla 
bu tip girişimlere karşı olmalıdır.  

8- İŞYERİ HEKİMLİĞİ  

İşyeri hekimliğinin tespiti, oluru, faaliyet ve organizasyonu yasa gereği tabip 
odalarının yetkisi içersindedir. İşyeri hekimliği işsiz hekim için bir umut kapısıdır. Bu 
gerçekten yola çıkarak;  

—İşyeri hekimlik kurs kontenjanlarının belirlenmesinde öncelik, işsiz pratisyen ve 
uzman hekimlere verilmelidir.  

—İşyerlerinin işyeri hekimliği ücretlendirme şartlarına uymadıkları bilinmektedir. 
Kesin ve kararlı hareket edilerek önlem alınması hekim yararınadır.  

—Hekim çalıştırması yasa gereği olan işyerleri buna uymamaktadır. Bu konunun 
ciddiyetle izlenmesi hekimlere yeni iş alanları açılmasını sağlayacaktır.  

—Hekim-işyeri bağımlılığının kırılması için; hekim taleplerinin odaya bildirilmesi, 
atamalara odanın aracı olması yasa gereğidir.  

—50’nin altında, işçi çalıştıran ve yasal işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 
bulunmayan işyerleri SSK Bölge Müdürlüğü aracılığıyla tespit edilmeli, gerekli 
birleştirmelerle yeni iş alanı açılmalıdır.  

—Konu ATO bünyesindeki özel komisyon, kadro ve bürolar aracılığıyla çok sıkı 
denetlenmeli, oluşturulacak işyeri döküm listeleri ATO'daki pano aracılığıyla, yada tüm 
üyelere yazı ile ilan edilmelidir.  

 



9- TURİZM HEKİMLİĞİ 

Turizm hekimliği, ATO' nun en önemli ve bir okadar da spekülasyona açık bir 
sorunudur. Konu: Eğitimi, dağılımı, uygulama alanı ve getirileriyle tartışılarak hekim onuruna 
yakışır düzenlemeler getirilmesi gereklidir. Bu sektörde hekim üzerindeki zorlamalar, rüşvet, 
yüzde verme gibi spekülatif uygulamalar takip edilmeli yasal prosedürler içinde 
çözümlenmelidir.  

10- TIBBİ ETİK  

Mesleğin onur ve saygınlığının yıpranmasını önlemenin bir diğer yolu da etik 
hatalarımızı asgariye indirmekle olur. İnsan yaşamına ve onuruna uygun olmayan insanlık 
suçu; işkence başta olmak üzere, idamlara, ötenaziye hekimliğin doğasından gelen tepki ile 
karşı çıkılmalıdır. ATO bu amaçla bilim adamları önderliğindeki çalışma kollarıyla, yapacağı 
konferans, panel ve söyleşilerle konuyu devamlı gündemde tutmalıdır.  

11-S0SYAL VE KÜLTÜREL SORUNLAR  

— 14 Mart hekimler için tatil günü ilan edilmeli ve tüm tıp camiası tarafından birlikte 
kutlanmalıdır.  

— Periyodik toplantı, panel, konferans, söyleşi ve yemeklerle hekim kaynaşması 
sağlanmalıdır. 

—ATO; üyelerinin sevinçli ve kederli günlerinde onlarla birlikte olmalı, bu günlerde 
insanların en küçük desteğe bile ne kadar ihtiyaç duyduğunu unutmamalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ, 

Amaç; herkesin saygı ve gurur duyacağı bir tabip odası yaratmaktır. Kısaca 
değindiğimiz bu sorunlar yumağına çözümler üretmek en önemli hedefimizdir. İdeallerimizi 
gerçekleştirmenin zorluğunun bilinciyle; ama yılmadan ve inançla:"Geçmişteki kısır 
çekişmeleri unutup katkı ve özverilerimizi birleştirerek" odamızı laik olduğu yapıya 
kavuşturalım.  

ATO Yönetimi için yapılan seçimlerin Demokratik bir yarış olduğuna, bu yarışa her 
hekimin yada hekim grubunun bağımsızca katılması gerektiğine inanıyoruz.  

Bizler"DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER" olarak yukarıda 
sıraladığımız erekler doğrultusunda oda yönetimine talip olduk.  

Bizler tüm hekim kitlesinin sorunlarına gözü pek, kararlı, mücadeleci bir tavır 
sergilemeyi ön görüyoruz.  

Bizler hekimlerin birlik ve kardeşliğine inançla, haklı zeminlerde yılmadan, 
çekinmeden, ürkmeden tepki gösterecek inançlı bir yönetim sunuyoruz.  

Bizler ATO'nun tüm hekimlerin katkılarıyla başarılı olacağına inanıyoruz.  

Eğer, Statükocu, ürkek, kitlesinden kopuk, kendi içine kapalı, sadece vitrinle ilgilenen 
yönetimler istemiyorsanız,  

Eğer, sivil toplum örgütlerinin, dolayısıyla Tabip Odalarını demokrasinin ve meslek 
yaşamının vazgeçilmez bir unsuru olarak değerlendiriyorsanız,  

Eğer, Antalya Tabip Odasının gözü pek, iş yapıcı, hekim onurunu yüceltici, kitleleri 
kucaklayan ve tavır alıcı bir yönetime verilmesini istiyorsanız.  

—Bizler" DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER" olarak belirtilen 
unsurlar çerçevesinde ATO yönetimine; beklentilerinize ve özlemlerinize uygun düşecek bir 
seçenek sunuyoruz.  

1996 ATO seçimlerinde; seçiminizi özlenen bir yönetim doğrultusunda yapacağınıza 
inanıyoruz, çünkü Antalya'lı hekimler olarak hepimizin buna gereksinimi var.  

Başarıyı "Başaracağım" diyenler tutabilir.  

Saygılarımızla  

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER 

 

 

 



 

 

 

 
DEMOKRATİK KATILIM GRUBU 

 
 

YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ 
 

Metehan Akbulut -Sağlık Ocağı 
Kubilay Döşeyen- Serbest Hekim 
Nejat Erdoğan -SSK Hastanesi 
Mahmut Farımaz-Sağlık Ocağı 
Mustafa Karagöz -Tıp Fakültesi 
Mehmet Tezer -Devlet Hastanesi 
Ertan Yılmaz -Tıp Fakültesi 

 
ONUR KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Mustafa Akaydın -Tıp Fakültesi 
Zafer Kayacan -Serbest Hekim 
Nejat Turay -Devlet Hastanesi 
Gülten Yeğin -Serbest Hekim 
Mehmet Yönter -SSK Hastanesi 

 
TTB MERKEZ KONSEYİ DELEGASYONU ADAY LİSTESİ 

 
Talip Çevik -Sağlık Ocağı 
Zeki Ertuğ -Tıp Fakültesi 
Taha Karaman -Tıp Fakültesi 
Figen Sayın -AÇS 
Yavuz Sayın -Sağlık Ocağı 
Tanju Uçar- Tıp Fakültesi 
Ali Rıza Yıldırım -Tıp Fakültesi 

 
DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Yusuf Gürbaz- Sağlık Ocağı 
Feyyaz Esen -SSK Hastanesi 
Mürüvet Kıvran- Serbest Hekim 

 
 


