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Türkiye sağlık sektörü krizli bir dönemden geçiyor. Aslına bakılırsa sağlık 
sektörümüzün durumu özellikle son 20 yıldır böyle bir nitelik sergiliyor. Toplumun sağlık 
hizmetinden belirgin memnuniyetsizliği, sağlık çalışanlarının, hekimlerin ücretlerindeki 
erime, çalışma koşullarının olumsuzluğu, sağlık hizmetlerine ayrılan parasal kaynakların 
yetersizliği, atamalardaki politik kayırmalar ilk elde akla gelenler.  

Öte yandan krizin yaşandığı esas alan Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve siyasal 
ortamıdır. Sağlıktaki sorunlar ise yalnızca bunların bir yansıması niteliğindedir.  

 

TÜRKİYE’DE "İSTİKRAR" ilE GENİŞ HALK KESİMLERİNİN ÇIKARLARI 
ARASINDA ÇELIŞKI VARDIR.  

Geniş halk kesimlerine ve emeğiyle geçinenlere yönelik karşı bir tutum vardır. Son 10 
yıldır planlanmakta olan, ancak parlamentonun bileşimi nedeniyle yaşama geçirilmesi olanağı 
bulunamayan pek çok siyasal değişiklik son dönemde gerçekleştirilmiştir.  

Örneğin uluslararası tahkimle ilgili anayasal düzenlemeler yapılmıştır. Bundan böyle 
yabancı sermaye çevreleri, yerli ortaklarıyla birlikte Türkiye'nin teknolojik düzeyini arttırma, 
ulusal çıkarlarını gözetme gibi kısıtlamalardan kurtulmuş olarak ülkemizde yatırım 
yapabileceklerdir. Çalışanların sosyal ve ekonomik haklarını korumak, geliştirmek amacıyla 
yapacakları grevlerden doğacak ekonomik kayıplarını Türkiye'ye tazmin ettireceklerdir. 
Danıştay'ın ulusal çıkarlarımızı korumaya-yönelik hiç bir yaptırım yetkisi de olmayacaktır.  

Avrupa ülkeleri örnek gösterilerek emeklilik yaşı da uzatılmıştır. Ancak bu yapılırken 
Türkiye'de beklenen yaşam süresinin yaklaşık 10 yıl daha kısa, yıllık çalışma süresinin 
Fransa'dan % 40 daha uzun olduğu, iş güvencesiyle ilgili hiçbir yasal düzenleme bulunmadığı, 
özel sektörde 10 yıl aralıksız çalışabilen insan sayısının yok denecek kadar az olduğu gibi 
gerçekler görmezden gelinmiş ve toplum yanıltılmıştır.  

Özelleştirmeye hız verilmiştir. Eskiden zarar eden işletmelerin elden çıkarıldığı, 
böylece toplumun bir külfetten kurtarıldığı iddia edilirdi. Şimdi bu yalana bile başvurmak 
gereksiz görülmekte ve en karlı kamusal varlıklarımız yabancı ortaklı sermaye çevrelerine 
pazarlanmaktadır.  

Gelir dağılımındaki eşitsizlikler derinleşmektedir. 1987 yılında toplumun en zengin 
%20'lik kesimi en yoksul %20'lik kesiminden 9 kat daha zengindi, 1994 yılında bu oran 11 'e 
yükseldi. Türkiye'de kişi başı yıllık gelir 3000 Dolar iken, İstanbul’un en zengin 
konumundaki 67 bin kişinin yıllık geliri tam 340 bin Dolardır.  

 

 

 

 



TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇÜRÜMEYE BIRAKILMIŞTIR  

Türkiye'de sağlık, eğitim gibi sosyal sektörlere, toplumsal öncelikler içinde hep en 
sonlarda yer verilmiştir. Şimdi de öyledir. 2000 yılında Sağlık Bakanlığı'na genel bütçeden 
ayrılan pay yalnızca %2.26'dır. Bunun da yaklaşık %80'i hiç kimseyi memnun etmeyen 
ücretler için harcanmakta, geriye yatırımlar ve cari harcamalar için pek bir şey 
kalmamaktadır. Bu bütçe, cumhuriyet tarihinin en düşük bütçesidir.  

Kişi başı yıllık sağlık harcaması Yunanistan'da yaklaşık 700, Almanya'da 250 Dolar 
iken, Türkiye'de 200 Dolar kadardır. Toplumun %35'inin sosyal güvencesi yoktur ve sosyal 
güvencesizlerin sağlık hizmetini kullanması zordur. İngiltere’de bir genel pratisyen ayda 8000 
Dolar kazanırken, Türkiye hekimlerine biçilen değer 500 Dolar bile değildir.  

Sağlık sisteminin yapısını belirleyen 224 sayılı yasa uygulanmamaktadır. Türkiye'de 
gerekli sağlık ocağı sayısı 7000 civarındadır, mevcutlar ise 5500 tanedir, Kırsal kesimde 
yaklaşık 15 bin sağlık evi gerekmektedir, var olanların sayısı 11 bindir. Sağlık ocağı ve 
sağlık evlerinin yarıya yakını geçici, sığıntı binalarda yetersiz koşullarda hizmet vermeye 
çalışmaktadır.  

Türkiye'nin sağlık parametreleri bölgeler arasında bile belirgin farklılık 
göstermektedir. Sağlık hizmetlerinin sunumunda kentlerde bile dengesiz bir dağılım vardır,  

Ülkemizde uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığı ve hekim haklarından 
yana bir uygulaması olmamıştır, Bugün de sağlık sektörümüzün başında, mezun olan her 
hekime iş bulmak zorunda olmadığını açıklayabilen, aynı zamanda özel tıp fakültesi açmak 
niyetinde olduğunu söyleyen bir Sağlık Bakanlığı vardır. Aynı bakanlık, eğitim 
hastanelerindeki şef ve şef yardımcılığı kadrolarına, mevcut yasaları çiğneyerek keyfi olarak, 
sınavsız atama yapabilmekte, Adli Tıp Kurumu'na TUS sınavı dışında uzmanlık öğrencisi 
alabilmektedir. 

 Sağlık çalışanları, toplumun diğer tüm kesimlerinde olduğu gibi anti demokratik 
uygulamalara maruz kalmaktadır. Örnek olarak; deprem bölgesindeki çalışmalarını 
kamuoyuna bir basın açıklamasıyla duyuran Bursa Tabip Odası yöneticileri hakkında dava 
açabilmekte, yapılmış işkenceyi raporuyla belgeleyen Aydın İncirliova sağlık ocağı hekimi 
görevini kötüye kullanmak ve jandarmayı"tahkir ve tezyif" etmekten mahkemeye 
verilebilmekte, işkenceyi yalan raporuyla gizleyen bir Adli Şube Müdürüne TTB tarafından 
verilen meslekten men cezası, adaletin garantisi Adalet Bakanlığınca 
uygulanmayabilmektedir.  

Ülkemizin bulunduğu böyle bir ortamda hekimlerin dikkatli olmaları, emekten yana 
tutum takınan ortak bir irade geliştirebilmeleri zorunludur. Bütün kitle örgütlerine, tabip 
odalarına önemli görevler düşmekte, bu olumsuz gidiş karşısında emeğin örgütlülüğünü 
arttırmak gerekmektedir. Türkiye yukarıda çizilen tabloya layık ve mahkûm değildir. Bütün 
bu sorunların altından kalkılabilir. Tek koşul kararlı olmak ve öncelikle piyasanın 
egemenliğine karşı, eşitlikçi bir dünya ve emeğin çıkarları için birlikte hareket etmektir.  

 

 



NASIL BİR TABİP ODASI İSTİYORUZ?  

* Sağlığın doğuştan kazanılmış bir insan hakkı olduğunu kabul ederek, genel bütçeden 
(Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği gibi) en az % 10'luk bir payla finanse edilmesi gerektiğini 
ve tüm toplumun sağlık güvencesine alınmasını savunan;  

* Sağlık sektörünün sermayenin kar elde etmek için yarıştığı bir piyasa ortamı 
olmaktan çıkarılıp, planlı, kamucu, insanı merkeze alan bir tarzda örgütlenmesi için savaşım 
veren;  

* Devleti sağlıkta ve sağlık hizmetlerinin planlanmasında, sunumunda sorumlu gören;  

* Özelleştirmenin olumsuz etkilerini ortaya koyup, özelleştirme karşıtı tutum içinde 
olan;  

* Halk sağlığı ve koruyucu hekimlik hizmetlerini önceleyen;  

* Sağlık hizmetlerinde tam süre çalışmayı savunan ve bu uygulamanın hukuksal 
boyutunu olgunlaştırıp izleyen;  

* Sağlık hizmetinin bir ekip çalışması olduğu gerçeğinden hareketle hekimler ve tüm 
sağlık personeli için insanca çalışma ortamı ve insanca ücret için aktif mücadele eden;  

* Mesleki etikten ve deontolojiden ödün vermeyen; 

 * Mevcut tıp fakültelerinin birinci basamakta çalışabilecek nitelikte hekim yetiştirir 
duruma getirilmesi ve yenilerinin açılmaması gerektiğine inanan;  

* Sürekli eğitime vurgu yapan ve bu alanda aktif sorumluluk alan;  

* Hekimleri ilgilendiren her tür ekonomik ve özlük hakları konusunda söz sahibi olan 
(tayin, atama, ücret belirlenmesi gibi);  

* Her türlü hukuk dışı haksız uygulamada hekimlerin yanında olan;  

* Söyleyecek sözü olduğunu düşünen ve içinde bulunduğumuz süreçten rahatsızlık 
duyan tüm hekimlerin tabip odalarındaki bu mücadele süreçlerine, karar mekanizmalarına 
katılımını sağlayacak demokratik mekanizmaları açan;  

* Genel olarak emeğin haklarının, insan haklarının, barışın, eşitliğin, bağımsızlığın 
peşinde koşan, laik, antiemperyalist çizgide olan;  

* Diğer meslek odaları, kitle örgütleri, sendikalar vb. ile bu görüşler çerçevesinde 
dayanışma içinde olan;  

bir tabip odası istiyoruz. 

 

 



ÇALIŞMA ALANLARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ  

* Örgütlenme: Üye sayısının arttırılması (odaya üyeliğin zorunlu hale getirilmesi), 
kurum ile temsilciliklerinin aktif çalışması, genel üye toplantılarının organize edilmesi, hekim 
meclisinin düzenli toplanması, komisyonların verimli çalışması için çaba gösterilecektir. 2000 
yılı başında büyük çabalarla oluşturulan hekim meclisi hem örgütlenmeye, hem de oda 
çalışmalarının etkinliğinin arttırılmasına yönelik çok önemli bir gelişme olmuştur. 
Sürekliliğinin sağlanması hekim hareketinin gücünü arttıracaktır. Tabip odası gücünü hekim 
meclisinden alacaktır. Hekim örgütlenmesinin önündeki engellerden olan 6023 sayılı yasadaki 
sınırlayıcı maddelerin değiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

Tıp fakültesi öğrencileriyle düzenli ilişki kurulması, öğrencilerin oda çalışmalarına 
aktif katılımı sağlanmalıdır. Geçtiğimiz dönemde bu konuda da önemli uygulamalar 
başlatılmış, birinci ve altıncı sınıf öğrencilerine odayı tanıtıcı toplantılar düzenlenmiştir. Bu 
çalışmalar, önümüzdeki dönem de sürdürülecektir.  

* Özlük Hakları: Hukuk danışmanlığı ve çalışma gruplarıyla kamuoyu oluşturarak 
hekim kitlesinin özlük hakları savunulmalıdır. Bu alandaki başarı hem hukuk kanallarının 
sonuna kadar kullanılmasını, hem de hekimlere güvene dayalı, örgütlü ilişki kurulmasını 
gerektirir.  

Bu konuda bütün hekimlerin üzerine düşen görevler vardır. Tabip odası özellikle 
koordinasyon, örgütlenme ve hukuksal mücadele alanlarındaki öncülük görevini sürdürecek, 
bu konuda sağlık iş kolumuzdaki sendika ile yakın ilişki kurarak, hekimlerin sendikalaşmasını 
geliştirmeye çalışacaktır.  

* Halk Sağlığı, Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları: Türkiye'nin sağlık verileri 
değerlendirildiğinde, halk sağlığının olumsuz biçimde etkilendiğini belirtmek gerekir. Çağdaş 
sağlık hizmeti anlayışının temeli olan Temel Sağlık Hizmeti yaklaşımı görmezden gelinmiştir. 
224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Yasası uygulanmak istenmemiş, 
sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin içi boşaltılmıştır. Bugünün politikası özelleştirmedir.  

Özelleştirme, bir yandan sağlıktaki eşitsizlikleri arttırmakta, öte yandan sağlık 
çalışanlarının ücretlerinin düşürülmesini sağlamakta ve işsizlik yaratmaktadır.  

Temel Sağlık Hizmeti yaklaşımı ise bir ilkeler bütünüdür. Ve:  

a) Herkese eşit, sürekli, ulaşılabilir, parasız;  

b)Yaygın (ülkenin en uç bölgesine kadar uzanan);  

c)Bütüncül (koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini birlikte ele alan);   

d)Ekipçe sunulan;  

e)Basamaklandırılmış (birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasında sevk 
sistemi kurmuş);  

f) Halkın doğrudan katılımını sağlayan bir sağlık sistemi anlayışını yansıtmaktadır.  



Günümüz piyasa koşullarıyla, temel sağlık hizmeti anlayışının uygulanabilmesinin 
olanaksız hale getirildiği görülmektedir. Hizmetin rahatça kullanılmasının önündeki en 
önemli engel, kamu kuruluşlarında bile sağlığın çeşitli yollarla ücretli hale getirilmesi ve özel 
sağlık sisteminin yaygınlaşmasıdır. Böyle bir ortamda halk sağlığı sorunlarının giderek 
artması sürpriz olmayacaktır.  

Bu durumda tabip odalarında toplumsal yapının halk sağlığına etkilerinin 
incelenmesi, alternatif sağlık hizmetleri ve sağlık finansmanı konularında çalışılması ve 
yeni sağlık hizmeti modelleri üretilmesi hedeflenmelidir. Halkın sağlığının iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesi bu çabaları gerektirmektedir.  

* Tıbbi Etik: Hekimliği saygın ve onurlu bir meslek olarak sürdürebilmek için etik 
değerlerden uzaklaşmamak gerekir. Mesleki uygulamalarda bilimsellik, hasta haklarını 
savunma, hastalara yeterli süre ayırma, mesleki dayanışma, iyi hekimlik, dürüstlük, 
kamunun çıkarlarını savunma en önemli değerlerimizdir.  

Şu anki sağlık sisteminin yapısı gereği hekim hastaya ve topluma 
yabancılaşmakta, etik sorunlar gündeme gelmektedir. Bu amaçla onur kurulu içerisinde 
alt çalışma grupları oluşturulacaktır. Ayrıca organ nakilleri, genetik çalışmalar, ötenazi 
gibi konularda kamuoyunun aydınlatılması sağlanacaktır.  

* Serbest ve Uzman Hekimlik: Serbest çalışan hekimlerin sorunları üst boyuttadır. 
Özel olarak sunulan sağlık hizmetlerinin il bazında tekelleşme eğilimi göstermeye 
başlaması, küçük ölçekli çalışan hekimleri zor duruma sokmaktadır. Bazı hekimler ve 
özel kurumlar yaptıkları yatırımın karşılığını kısa dönemde almak için TTB tarafından 
belirlenen asgari ücretlerin altında çalışma durumuna gelmişlerdir. Serbest piyasa 
ekonomisi zihniyetiyle çalışan hekimlerin uzun vadede kendilerine, dolayısıyla hekimlik 
mesleğine zarar vereceğine inanıyoruz. Bu durumda tabip odası serbest çalışan 
hekimlerin peşin vergi, KDV, sürekli eğitim alanındaki hakları ve sorumluluklarıyla 
ilgilenmeye devam edecek. Tabela, ücretlendirme ve reklâm içerikli ilanlar konusunda 
standart tutum oluşturulacaktır. Muayenehanelerin, polikliniklerin standardizasyonu ve 
bu alanlardaki hukuksal boşlukların giderilmesi için çalışılacaktır.  

Serbest çalışan hekimlerin uzmanlık dallarına göre dernekler kurarak, sorunlarını 
tabip odasının da katkısıyla kendi içlerinde, uluslararası normlara uygun olarak, 
bilimsellikten ve tıbbi etikten uzaklaşmadan çözeceklerine inanıyoruz. Tabip odası 
uzmanlık derneklerinin çalışmalarına her türlü katkıyı sağlayacaktır.  

* Pratisyen Hekimlik: Günümüzde uygulanmaya çalışılan sağlık politikalarında 
koruyucu hekimliğin hep son plana atıldığını görüyoruz. Sağlık ocaklarımızın durumu 
hepimizce bilinmektedir. Bina, malzeme, personel eksiklikleri; aslında uygulanması 
mümkün olan basamak sisteminin uygulamaya geçirilmemesi; pratisyen hekimlerin her 
türlü olumsuzluğa rağmen içlerinde barındırdıkları motivasyonun da yanlış uygulamalarla 
yok edilmesi, maaşların azlığı bu problemlerden sadece bazılarıdır. Tüm bu 
olumsuzluklara karşın pratisyen hekimler sağlık ocaklarının işlerliğini kendi yaratıcı 
güçleriyle ve mesleklerine olan inançlarıyla olabilecek en iyi şekilde sürdürmektedirler. 
Tabip Odası olarak sağlık sisteminin temel taşları olan pratisyen hekimlerin her türlü 
sorununda çözüm için yanlarında olacağız. Üniversitelerin birinci basamakta çalışacak 
nitelikli ve inançlı hekimler yetiştirmesi ve mezuniyet sonrası sürekli eğitim için 
mücadele edeceğiz. Bu mücadelemizde işlerlik kazandıracağımız pratisyen hekim 



komisyonunun rolü büyük olacaktır. Tüm pratisyen hekimleri bu çalışmamızda 
yanımızda görmek istiyoruz.  

* İşyeri Hekimliği - Turizm Hekimliği: Adı geçen iki aktivite kolundaki 
sorunların çözümü tabip odalarının tek başına gerçekleştirebileceği konular değildir. 
Sektörler arası çalışmayı gerektiren bir konudur. Tabip odaları işyeri hekimliği ile turizm 
hekimliğinin ayrı çalışma kolları olduğunu belirtmektedir. Ancak Antalya'da bu iki 
çalışma kolunun ayrılması sorun oluşturmaktadır. İşyeri hekimliğinin icrasında tabip 
odasının oluru gereklidir. Turizm hekimliğinin ise, Avrupa Hekimler Birliği, Avrupa 
Sigorta Şirketleri Birliği, Avrupa Seyahat Şirketleri Birliği, Sağlık Bakanlığı ve Turizm 
Bakanlığının ortak çalışmalarıyla çözümlenebileceğini umut etmekteyiz. Bu konularda 
tabip odaları tarafından komisyon çalışmalarıyla projeler üretilip TTB Merkez Konseyine 
öneriler götürülecektir.    

* Sosyal ve Kültürel ilişkiler: Periyodik toplantı, söyleşi, paneller, sanatsal 
etkinliklerle hekimlerin kaynaşması sağlanacak, tabip odası bünyesinde eğitim ve sosyal 
kullanım amaçlı mekân oluşturulması yönünde çalışmalar yapılacaktır.  

* Eğitim: Geçtiğimiz dönemde tabip odamızın en önemli etkinlik alanı sürekli 
eğitim olmuş ve özellikle pratisyen hekimlere yönelik düzenli eğitim programları 
organize edilmiştir. Bu çalışmalar önümüzdeki dönemde de devam edecek, eğitim 
konuları hakkında hekimlerden öneriler alınacaktır. Bu konuda hekimlerin komisyon 
çalışmalarına aktif olarak katılmaları özendirilecektir.  

SAYIN MESLEKTAŞLARIMIZ  

Amaç herkesin saygı ve gurur duyacağı, toplumun ve hekimlerin çıkarlarına sahip 
çıkan, onurlu bir tabip odası yaratmaktır. Bu amaçla geçmiş dönemlerde başlatılmış olan 
uygulamaları geliştirmeyi ve yeni açılımlar üretmeyi planlıyoruz. Hep birlikte odamızı 
düşlediğimiz yere getireceğimize ilişkin umudu ve coşkuyu taşıyoruz,  

Bizler;  

"DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER"  

Yukarıda tanımladığımız anlayış doğrultusunda oda yönetimine talibiz. Türkiye sağlık 
sektöründeki sorunların çözümüne katkıda bulunmak için kararlı, ilkeli, mücadeleci, resmi 
otoriteden bağımsız olmak gerektiğine inanıyoruz, Bütün hekimlerin bu ilkeler doğrultusunda, 
aynı tarzda bir araya gelmeleri olumsuzlukların karşısında önemli bir güç oluşturmaktadır. 
Sağlığın piyasanın acımasız koşullarına terk edilmemesi, barış, kardeşlik, eşitlik, demokrasi, 
halk sağlığı için mücadele edeceğiz, Biz Antalya'daki hekimlerin özetlediğimiz ilkeleri 
benimsediğine inanıyoruz, Biz bu ilkeler için yola devam diyor, nefesinizi, sıcaklığınızı 
yanımızda görmek istiyoruz, Mücadele ancak birlikte gerçekleştirilir,  

" insanca yaşam, onurlu meslek için hep birlikte el ele daha güzel günlere"  

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER 
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YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Nejat Ergün -Devlet Hastanesi 
Filiz Günseren -Tıp Fakültesi 
Sevinç İlkuçan -Sağlık Ocağı 
Naci İşoğlu -Sağlık Ocağı 
Ergin Kalkan- Devlet Hastanesi 
Hülya Karakılınç -Sağlık Müdürlüğü 
Yavuz Sayın-Sağlık Ocağı 

 
ONUR KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Abdurrahman Arıcı -Devlet Hastanesi  
Necati Dedeoğlu -Tıp Fakültesi  
Taha Karaman -Tıp Fakültesi  
İbrahim Şimşek- SSK Hastanesi  
Ali Tekeli -Devlet Hastanesi  

 
TTB MERKEZ KONSEYİ DELEGASYONU ADAY LİSTESİ 

 
Metehan Akbulut- 112 ASH   
Tuncel Aslan-Manavgat Sağlık Ocağı 
İlker Belek -Tıp Fakültesi 
Bülent Göl-Finike Devlet Hastanesi 
Esra Okan -Sağlık Ocağı 
Nursel Şahin -Tıp Fakültesi 
Ertan Yılmaz -Tıp Fakültesi 

 
DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Erdal Gilgil- Tıp Fakültesi 
Levent Tunçel -SSK Hastanesi 
Akın Yıldız -Tıp Fakültesi 

 

 


