
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nusret Fişek'ten; ücra köylerdeki sağlık ocağı hekimine ... 
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"gericiliğe ve ırkçılığa, her düzeyde yayılmacı ve tahakkümcü emellere, 
savaşa, özelleştirmelere karşı; sağlık için vazgeçilmez bir ortam olan demokratik-laik, barış 
içinde bir arada, bağımsızlıktan, aydınlanmadan-bilimden, emek ve emek mücadelesinden 
yana, kamu çıkarlarını koruyan ve geliştiren, her türlü dayatmayı reddeden, insan hak ve 

özgürlüklerini savunan ve insan yaşamına saygıyı önceleyen, düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğünün sağlandığı, çok uluslu şirketlerin değil, insanı temel alan bir hukukun 

üstünlüğünün egemen olduğu, yaşanası bir Türkiye için ... " 
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A· Dünya, Türkiye ve Sağlık  

 

"iNSANLAR UMUTLARINI BİRLİKTE ÜRETİRLER VE PAYLAŞIRLAR, 
TEK BAŞINA ÜRETİLEN UMUT DEĞİL DÜŞTÜR"  



 

Geleceğin belirsizleştiği, krizler içinde umutların yitirildiği, çaresizliğin ve 
teslimiyetin hâkim kılındığı bir süreçte Türkiye sağlık ortamının durumunu ve hekimlerin 
sorunlarını anlamak bütünü görmekten geçmektedir.  

1980'li yılların sonunda dünyanın tek kutuplu hale gelmesiyle birlikte, geniş halk 
kesimlerinin ve çalışanların elde ettiği kazanımlar, sosyal devlet uygulamaları terk edilerek 
küreselleşme rüzgârı tüm dünyaya egemen bir anlayış olarak dayatılmaya başlandı. 
Küreselleşme ve neoliberal politikaları anlamak, bunların genelde ülkemizdeki özelde ise 
sağlık alanındaki yansımalarını anlamak için önem taşımaktadır.  

Son yaşadığımız ve muhtemelen yaşamaya devam edeceğimiz krizden sonra açıkça 
ortaya çıktığı üzere; ABD merkezli sermayenin uluslararası örgütleri tarafından belirlenen 
politikalar, iddia edildiği gibi demokrasi, refah, zenginlik, katılım, sivilleşme, eşitlik ve 
özgürlük getirmemiştir. Aksine var olan toplumsal eşitsizliği daha da derinleştirmekte, 
ülkelerin kaynaklarını sömürmekte, borç yükü altında ezilmelerine neden olmakta ve bölgesel 
etnik-dinsel savaşlar, ekolojik felaketler, işsizlik, yoksulluk, açlık ve ölüm getirmektedir. 

Küreselleşme, sermayenin önündeki sınırları kaldırarak, tüm dünya kaynaklarının 
sömürülmesi, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik gibi insanlık adına kazanılmış ne varsa "kar 
alanı" haline dönüştürülmesi çabasıdır.  

Bugün kamu hizmeti, kamu yararı gibi kavramlar ilerlemenin, gelişmenin önünde 
engel olarak gösterilmeye çalışılmaktadır. Özgür ve serbest bir pazarda bireylerin kendi 
çıkarlarını ve karlarını artırmak için rekabet edeceği, kendileri için en doğru olanı bulacakları 
tezi yerleştirilmek istenmektedir. Bu timsahlarla ördeklerin aynı suda yüzme eşitliklerinden 
başka bir şey değildir. Oysa yaşanılan sermayenin uluslararasılaşması  ve tekelleşmesi, 
eşitsizliklerin artmasıdır. 

Gelir dağılımındaki eşitsizliklerin derinleşmesi, topyekûn bir yoksullaşmayı da 
beraberinde getirmektedir. Günümüzde toplumun en zengin %20'si ile en yoksul %20'si 
arasındaki fark 15 kat artmıştır. Dünya bankası ve IMF politikalarının gönüllü taşeronluğunu 
yapan hükümetler eliyle geldiğimiz noktada hekimlerin payına düşen, daha yorucu çalışma 
koşulları, karşılığı alınamayan nöbetler, geçim sıkıntısı, ek iş yapma zorunluluğu ve 
işsizliktir.  

 

 

 

B- Sağlık Hizmetinin Sunumu ve Hekimlik Sürecinin Sorunları  

a-) Kamu Sağlık Hizmetlerinin iyileştirilerek Savunulması;  

Yıllardır hiçbir yatırım ve iyileştirmenin yapılmadığı, verimsizlik tartışmaları içinde 
çökertilmeye ve işlevsizleştirilmeye çalışılan kamu sağlık hizmetlerinin karşısında 
özelleştirme tek seçenek olarak sunulmaya çalışılmaktadır. Kamu sağlık hizmetlerinin sunum 



u için bütçeden ayrılan pay cumhuriyet tarihinin en düşük düzeylerine çekilerek, hastaneler ve 
sağlık ocaklarının döner sermaye üzerinden kendi başlarının çaresine bakması istenmektedir. 
Devlet vatandaşına "kriz var, ben para veremiyorum sen ver" demektedir. Bu durum hizmetin 
kamusal niteliğini ortadan kaldırmaktadır.  

Koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemsizleştirilmesi, sevk zincirinin 
işletilmemesi hastaların doğrudan hastanelere yönlenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle 
yataklı tedavi kurumları özellikle poliklinik hizmetlerinde yoğunluk yaşamakta, nitelikli 
hizmet verememekte, iyi hekimlik yapmanın koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Merkezi 
istihdam planının olmaması ve bölgeler arasındaki eşitsizlikler hizmetin sunumunda 
aksamalara yol açmıştır. Durum böyleyken çözüm olarak sunulan vardiya, mesai dışı paralı 
muayene, sur-time, gönüllü mesai gibi uygulamalar bütüncül bir sağlık sisteminin parçası 
olmaktan uzak, hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının sırtına yüklenen bir kamburdur. 

SSK, emekli sandığı, bağ-kur gibi sosyal güvenlik kurumlarının tasfiye edilmek 
istenmesi toplumun geniş kesimlerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının ellerinden 
alınmasına yol açmaktadır. Bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortaları ülke gerçekleriyle 
örtüşmemekte, açlık sınırında yaşayan halkın sağlık hakkını elinden almaktadır.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; kamu sağlık hizmetlerinin iyileştirilerek 
savunulmasını önceleyen bir tutum alır. Sağlığın alınır satılır bir meta olmadığı bilinciyle, 
eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunun her insanın hakkı olduğunu 
savunur. 

 

b-) Özlük Hakları ve Ücretler:  

Ülkemizde uzun bir süredir Sağlık Bakanlığı'nın hekim haklarından yana bir 
uygulaması olmamıştır. Hekim emeğinin yoğunlaştırılmış sömürüsü, uzayan çalışma süreleri, 
düşük ücret, karşılığı olmayan nöbetler, ikinci hatta üçüncü işte çalışma zorunluluğu, işsizlik 
ve yoksullaşma yaşanan gerçekler olarak karşımızdadır.  

Uzman hekimlerin büyük bir kısmı yarı zamanlı olarak çalışmakta, pratisyen hekimler 
ise geçinebilmek için fazladan nöbet tutmak veya özel alanda ikinci iş sahibi olmak zorunda 
bırakılmışlardır. Uzun, yorucu ve özverili bir eğitim sonrasında, insan hayatı gibi sorumluluk 
gerektiren bir alanda, yorgun, mutsuz, ailesine ve kendine zaman ayıramayan, sürekli eğitim 
olanakları olmayan bir meslek grubu haline gelinmiştir.  

Bu çok parçalı çalışma biçimleri özlük hakları ve ücretler mücadelesinde "her koyun 
kendi bacağından asılır" mantığıyla, birlikte hareket etme koşullarının önünde engel 
oluşturmaktadır.  

Türk Tabipleri Birliği ve tüm tabip odaları geçmiş dönemlerde özlük hakları 
mücadelesini çalışmaları içinde önceleyen bir tavır alarak, hekim milletvekilleriyle doğrudan 
görüşmelerden, iş bırakma eylemine kadar bir dizi etkinlikler yapmasına rağmen, siyasal 
iktidarlar tarafından ülkenin genel ekonomik durumu bahane gösterilmiş ve somut bir 
kazanım elde edilememiştir. TTB'nin hazırladığı ve tüm Türkiye'de 40.000 hekim tarafından 



kabul oyu verilen hekimlerin özlük haklarıyla ilgili tasarı "kriz" gerekçesiyle meclis 
komisyonundan geçirilmemiştir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; Bu konuda tüm hekimlerin üzerine düşen 
görevler olduğunu savunur. Tabip odasının iletişim, birlikte hareket etme, örgütlenme, diğer 
sağlık çalışanlarıyla dayanışma konularında çaba harcamasını sağlar. İş kolumuzda örgütlü 
sendika ve diğer emek örgütleriyle işbirliği içinde, sorunun nihai çözümü için grevli toplu 
sözleşmeli sendika hakkı mücadelesini destekler. Özel çalışan hekimlerin haklarının 
korunması için çaba harcar ve taraf olur. Vardiya, fazla mesai vb. uygulamalarla hekim 
emeğinin ucuzlatılmasına karşı durur. Ek ödeme, döner sermaye gibi keyfi ücretlendirmeleri 
değil emekliliğe de yansıyan yeterli maaş olarak ücretlendirmeyi savunur.  

 

 c-) Halk sağlığı, sağlık sistemi ve sağlık politikaları;  

Türkiye'nin sağlık verileri değerlendirildiğinde, halk sağlığının olumsuz etkilendiği 
görülmektedir. Çağdaş sağlık hizmeti anlayışının temeli olan "temel sağlık hizmeti" yaklaşımı 
yok sayılmaktadır. 224 sayılı sağlık hizmetinin sosyalleştirilmesi yasası uygulanmak 
istenmemektedir. Su yasanın içi boşaltılarak etkisiz kılınmıştır. Hizmetin sunumunda 
teknoloji odaklı, tedavi edici hizmetler öncelenerek koruyucu hekimlik uygulamalarına yeterli 
kaynak ve insan gücü aktarılmamıştır. Koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan pay bakanlık 
bütçesinin %0,9' u kadardır. Bu durum önlenebilir pek çok hastalıkta (tüberküloz, sıtma, tifo 
vb.) anlamlı artışlara neden olmuştur. Yine çarpıcı bir sonuç, gebelikleri süresince ve doğum 
sırasında sağlık hizmetlerine ulaşamayan annelerden doğan bebekler diğerlerine göre 11 kat 
daha fazla ölmektedir.  

Bu anlamda; herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz, sağlık hizmetini bütüncül 
olarak değerlendiren, ekipçe sunulan, basamaklandırılmış ve aralarında sevk sistemi 
kurulmuş, halkın doğrudan katılımını sağlayan bir temel sağlık sisteminin oluşturulması 
gerekmektedir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; var olan toplumsal ve ekonomik yapının halk 
sağlığına etkilerini inceleyerek, alternatif sağlık hizmeti sistemleri ve finansmanı modellerinin 
üretilmesi için çalışacaktır. 224 sayılı yasanın işlerliğinin sağlanması, genel bütçeden sağlığa 
ayrılan payın artırılması, tüm dünyada ve ülkemizde halk sağlığı sorunlarına çözüm olmadığı 
görülen özelleştirmelere son verilmesi için mücadele edecektir.  

 

d-) Tıp Eğitimi;  

Toplumsal yapı ve ülkenin gereksinimlerinden bağımsız olarak açılan tıp fakülteleri 
sağlık sistemine katkı sunmak bir yana doğrudan kendileri sorun olmuştur. Tıp eğitiminin 
hedef ve yönelimindeki belirsizlikler, siyasal iktidarlarca umursanmamaları ve 
standardizasyon yokluğunun yanı sıra; alt yapı, akademik birikim ve teknik donanım 



yetersizliği nitelikli hekim yetiştirilememesi sonucunu doğurmaktadır. Araştırma ve tartışma 
süreçlerine katılım kısıtlıdır. Yeni arayışlar bulunmakla birlikte eğitim ezbere dayalı ve pasif 
biçimde sürdürülmektedir. Tıp öğrencileri değişik fakültelerde eşit olmayan koşullarda eğitim 
görmektedirler 

Mezuniyet ve uzmanlık sonrası eğitim süreçlerine katılım sağlık alanındaki firmaların 
inisiyatifleri ölçüsünde gerçekleşebilmektedir ektedirler.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; öğrenciyi temel alan yaratıcılığı besleyen, 
karşılıklı etkileşime açık, aktif bir eğitimi savunurlar. Hekim adayları öncelikle toplum sağlığı 
ve koruyucu hekimlik alanında donanımlı hale getirilmelidir. Tüm hekimlik hayatı boyunca 
sürekli tıp eğitiminin önemi vurgulanıp, bu alanda yöntem ve araçlar geliştirerek katılımın 
artırılmasına çalışılacaktır.  

 

e-) Pratisyen Hekimlik;  

Devletin kamu sağlık hizmetlerinden çekilme sürecinden en olumsuz etkilenenler 
hizmeti alanlar ve üretenlerdir. Pratisyen hekimler bu süreçten yoksullaşma, işsizlik, gizli 
işsizlik, özel kliniklerde fazladan çalışma mecburiyeti, ürettikleri hizmete yabancılaşma 
biçiminde etkilenmişlerdir.  

Pratisyen hekimler; bina, malzeme, personel eksiklikleri; sevk zincirinin 
işlevsizleştirilmesi, düşük ücretlere rağmen, kendi yaratıcılıklarına, mesleki onurlarına ve 
inançlarına sahip çıkarak hizmet vermeye devam etmektedirler. Birinci basamak ve koruyucu 
sağlık hizmetlerinin temel taşı olan pratisyen hekimler birbirlerinden kopuk, örgütsüz, 
sorunlarla tek başlarına mücadele eder halde bırakılmışlardır.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; sağlık örgütlenmesinin birinci basamak 
sağlık hizmetleri üzerine kurulduğu, toplum sağlığını önceleyen ve pratisyen hekimlerin hak 
ettikleri koşullarda çalıştıkları ve yeterli ücretlendirildikleri bir sağlık sisteminin gerekliliğini 
savunur. Pratisyen hekimlerin görev alanlarını daraltıp, onları işlevsiz hale getirerek sağlık 
sisteminin dışına çıkarmaya çalışan ve oluşturulan işsiz hekim kitlesiyle özel sağlık 
kuruluşlarına ucuz emek sağlayan anlayışların karşısında durur. Görev tanımları dolayısıyla 
yüklendikleri işleve yönelik sürekli eğitim hakkını savunur. Bu amaçlarla oluşturulan Genel 
Pratisyenlik Enstitüsünün zenginleştirilerek devamı için gerekli katkıyı sunar.  

 

f-) Uzman Hekimler ve Yataklı Tedavi Kurumları;  

Yakın geçmişe kadar bir umut olan uzmanlaşma ve uzman hekimlik gelinen noktada 
tıkanmaya başlamıştır. Gelecekte uzman hekimleri de işsizlik ve belirsizlik beklemektedir. 
Merkezi sağlık örgütlenmesinin yetersizliği, çalışma koşullarının zorluğu ve harcanan emeğin 
karşılığı olamayan ücretler nedeniyle hekimler yarı zamanlı çalışmaya zorlanmaktadır. Bu 



durum uzman hekimin çalışma süresini günde 10–12 saate çıkarmaktadır. Nöbetler, icaplar ve 
yatan hastaların mesai dışı devam eden sorumluluğu da eklendiğinde hekimlerin kendilerine 
ayıracak zamanı kalmamaktadır. Siyasal iktidarlar tarafından dayatılan rotasyon, geçici 
görevlendirme, vardiya uygulamaları aile ve sosyal hayatı yok saymaktadır. 

Toplumda eşitsizliklerin artması, gelir adaletsizliği ve yoksullaşma muayenehane 
gelirlerinde gerilemeye yol açmış, giderlerin artması mesleki etik deontolojik değerlerde 
yozlaşmayı beraberinde getirmiştir. Mevcut tablodan ve gelinen noktadan hekimlerin büyük 
çoğunluğu rahatsızdır.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; yaşanan sürecin getirdiği sıkıntılarda 
hekimlerin yanında olmakla birlikte; sorunun nihai çözümünün insanca yaşamaya yetecek, 
harcanan emeğe karşılık olacak bir ücretlendirme ile tam süre çalışmadan geçtiğini savunur. 
Hastanelerdeki fiziki, teknolojik ve personel eksikliklerinin giderilerek, hekimlerin mesleki 
doyum alacakları toplumsal saygınlıklarını koruyan bir yapıya kavuşturulması için 
çalışacaklardır.  

 

g-) Serbest Hekimlik;  

Uygulanan serbest piyasa sistemi ve vergi adaletsizliği büyük sermaye ve kaynakları 
yağmalayanlara dokunmazken, mesleğini serbest icra eden hekimleri tutunamaz hale 
getirmiştir. Özel sağlık hizmetlerinin tekelleşme eğilimi göstermesi küçük ölçekte çalışan 
hekimleri zor duruma sokmaktadır. Bazı hekimler TTB tarafından belirlenen asgari ücretin 
altında çalışır duruma gelmişlerdir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; serbest çalışan hekimlerin peşin vergi, KDV, 
sürekli eğitim alanındaki sorunlarıyla ilgilenmeye devam edecektir. Tabela, ücretlendirme ve 
reklâm içerikli ilanlar konusunda standart tutum oluşturulacaktır. Sorunların çözümünde 
birlikte hareket etme koşulları oluşturulmaya çalışılacaktır.  

 

h- İşyeri Hekimliği  

İşyeri hekimliği uygulamaları tabip odalarının önemli faaliyet alanlarından birini 
oluşturmaktadır. İşyeri Hekimliği kamusal bir hizmet alanı olması ve gerek sertifika kursları 
gerekse bu hizmetin standartlarının belirlenmesi görevini TTB ve tabip odalarının üstlenmesi 
nedeniyle önemli bir sorumluluk alanımızdır. TTB, bu konudaki çabalarını ilgili bakanlıklarla 
görüşerek sürdürmeye devam etmektedir.  

İşyeri Hekimliği uygulamaları ile ilgili yerelde yaşanan sorunlar, illerin temsilcileri ile 
merkez kol toplantılarında birlikte tartışılarak ve yıllar süren çalışmaların sonucunda yeni bir 
işlerliğe kavuştu. Bu konuda yerel düzenlemelerle işyeri hekimliği dağılımını dengeli bir 
şekilde oluşturma çabaları gösteren pek çok il, standart uygulamaların ilham kaynağı oldu. 



Bunun sonucu olarak yasal dayanağını 6023 sayılı TTB yasasının beşinci maddesinden alan, 
işyeri hekimliği görevinin hekimler arasında adil dağılımını ve iyi işyeri hekimliğini 
amaçlayan uygulamalar Türkiye geneline yaygınlaştırıldı. Antalya'da da 14 Mart 2001 'de bu 
amaçla hekim atama listesi oluşturuldu. İşyeri hekimi talebinde bulunan işyerlerine 
sıralamaya göre öncelikli hekimlerin görevlendirilmesi sağlandı. İşyeri Hekimliği görevinin 
hekimler arasında adil dağılımını ve kamusal hizmetin sağlıklı yürütülmesini hedefleyen bu 
uygulamaya yeni dönemde de devam edilecektir. Bu konuyu tabip odaları görev olarak kabul 
etmelidir. Bugüne kadar ciddi bir boşluk yaşanan işyeri hekimliği alanında adil bir 
düzenlemeyi getiren bu sıralama yöntemi, Antalya yerelinde yıllardan beri Demokratik 
Katılım Grubu Hekimlerin vaatlerde bulunduğu ve çalışmalar yaptığı önemli bir uygulamadır. 
Geçmişten gelen bu çalışmalar bize bu görevi vermektedir.  

Antalya yerelinde önemli bir sorun olan turistik işletmelerdeki işyeri Hekimliği 
uygulamalarına hekim atama listesi uygulamasının önemli katkıları olacağına inanıyoruz. 
Turistik işletmelerdeki müşterilere verilecek özel sağlık hizmetlerinin karşılığında işyeri 
hekimliği feda ediliyordu. Sağlığın pazarlık konusu yapıldığı bir ortamda, sıralama ile sadece 
işyeri hekimliği yapacak meslektaşlarımıza yeni istihdam alanı sağlanacak, böylece 
hekimlerin özlük hakları da korunabilecektir.  

Bu dönemde ön çalışmalarını yaptığımız işe giriş muayenelerinin belli bir standarda 
oturtulmasına yönelik çalışmalarımız yine devam edecektir. İşe giriş muayeneleri standartları 
oluşturulmadan sağlık ocakları tarafından yapılmaktadır. Oysa işe giriş muayeneleri işyeri 
hekimlerinin görev ve sorumluluk alanına girer. Bu konuda gönüllü olan sertifikalı 
meslektaşlarımız emeklerinin karşılığını alarak tabip odasında bu görevi gerçek anlamıyla 
yürüteceklerdir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; birinci basamak sağlık hizmeti olarak koruyucu 
hekimlik alanına giren işyeri hekimliği uygulamalarında daha çok hekime istihdam alanı 
yaratmayı, kamusal bir hizmet olan işyeri hekimliğini piyasanın eline bırakmamayı, bu 
konuda hekimlerin haklarını korumayı görev kabul eder.  

 

ı- Örgütlenme  

Tüm alanlarda olduğu gibi, sağlık alanında da etkin ve yaygın örgütlenmenin 
sorunların çözümünde atılacak en önemli adım olduğunu düşünüyoruz.  

Bu amaçla üye sayımızı arttırmak, Antalya'ya yeni gelen veya üye olmayan hekimlere 
ulaşmak, 6023 sayılı yasadaki üyeliği sınırlayıcı maddeleri değiştirmek; yine bu amaçla var 
olan hekim meclisini etkin ve kendi içinde işler kılmak, mevcut ilçe temsilciliklerini geliştirip 
yenileri için çaba göstermek temel görevlerimiz arasında olacaktır.  

Tabip Odası örgütlenmesinin temellerini tıp öğrenciliği dönemlerinde atmak için 
sürdürdüğümüz çabalar; birinci sınıflara tanışma, altıncı sınıflara mezuniyet toplantıları, 
altıncı sınıftaki öğrencilerin gruplar halinde tabip odası yönetimiyle yaptıkları toplantılara 
devam edilecektir. Tıp öğrencileri kolunun daha yaygın ve etkin çalışması için desteğimiz 
sürecektir.  



 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; gücümüzü örgütlülüğümüzden alacağımızın 
bilinciyle hareket eder.  

 

j- Tıbbi Etik ve Deontoloji:  

İnsan yaşamı ve sağlığı ile doğrudan ilişkili bir uğraş olan hekimlik mesleği, bu 
özelliğinden dolayı tarihsel olarak belirli ilke ve değerler çerçevesinde uygulana gelmiştir. 
Mesleki uygulamaya yön veren ve hekimlerin meslektaşlarıyla, hastalarıyla, sağlıkla ilgili 
öteki uğraş alanlarıyla ve toplumun bütün kesimleriyle ilişkilerini belirleyen bu ilke ve 
değerler tarihsel süreç içinde toplumsal değişimlere koşut olarak gelişmiş ve evrimleşmiştir. 

Günümüzde hızla gelişen tıp bilgisi, tıpta aşırı uzmanlaşma ve teknolojinin yoğun 
kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan değer sorunları, hekimliğin zarar vermeme, yarar 
sağlama, ayrımcılık yapmama, sır saklama, dürüstlük gibi geleneksel etik ilkelerine ek olarak 
yeni ilke ve yaklaşımların geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Temelinde sosyal devlet ilkesinin 
ve "insan hakları" yaklaşımının yer aldığı "sağlık hakkı" , "hasta hakları" ve "denek hakları" 
gibi kavramların hekimlik uygulamasında işlerlik kazanmasıyla birlikte hekimin tek karar 
verici olduğu geleneksel paternalistik hekim-hasta ilişkisinden, hastanın kendisiyle ilgili tıbbi 
kararlarda belirleyici rol aldığı katılımcı - paylaşımcı hekim hasta ilişkisine doğru bir 
değişimin yaşanması söz konusudur.  

Öte yandan gündelik tıp uygulamalarında, giderek karmaşıklaşan tıp teknolojisi ve 
sağlık sistemleri karşısında hastaların ve hekimlerin yalnızlaşmalarına, birbirlerine, 
kendilerine ve toplumun sağlık sorunlarına yabancılaşmalarına tanık olunmaktadır. Tıp 
bilgisindeki akıl almaz gelişmeler ve tıbbi uygulamada teknoloji kullanımının artması 
sonucunda abortus, ötenazi gibi geleneksel etik tartışma konularının yanı sıra organ 
aktarımları, genetik kopyalama, yapay döllenme, cinsiyet belirlenmesi, kalıtsal hastalıkların 
önceden saptanması gibi yaşamsal konularda değer sorunları ve tartışma noktaları gündeme 
gelmiştir. Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilaç endüstrisinin ve tıbbi teknolojinin 
belirleyici etkisi, hekim-hasta ilişkisinde insani boyutun giderek göz ardı edilmesine yol 
açmakla kalmamış, hekim-ilaç endüstrisi ilişkilerinin mesleki onuru zedeleyici bir görünüm 
sergilemesine ve kamuoyunda tartışılır duruma gelmesine de neden olmuştur.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; yukarıda kısaca değinilen tıbbi etik 
sorunlarla ilgili olarak hekim kamuoyunda duyarlılık oluşturmak, hazırlanacak programlar 
aracılığıyla tıp etiğinin evrensel ilkeleri, kavramları ve temel yaklaşımlar konusunda 
hekimlerin bilgi birikimlerini eğitim ve tartışma ortamlarında paylaşmalarını ve 
geliştirmelerini sağlamak, klinik uygulamada ortaya çıkan sorunlara yönelik olarak çözüm 
önerileri ortaya koymak amacındadır. Bu amaca ulaşmak ve tıbbi etik - mesleki deontoloji 
konusunda tabip odasının bir paylaşım ortamı ve başvuru adresi olması için Etik Büro 
kurularak çaba gösterilecektir.  

 



k- İnsan Hakları  

Hekimler mesleklerinin doğal sonucu olarak birer insan hakları savunucusu olmak 
durumundadırlar. Bunun bilinci ile insan hakları ihlalleri konusunda meslektaşlarımızı ve 
kamuoyunu uyanık tutmak, ihlallerin olduğu her yerde mesleğimizin kanallarıyla müdahil 
olmak, en yüce değerlerden biri olan insan yaşamına son veren idama karşı olmak en önemli 
görevlerimizdendir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; her türlü işkencenin, insan yaşamına son 
veren idamın karşısında olacak, bu yolda zorluklar yaşayan meslektaşlarımızın yanında yer 
almaya devam edecektir.  

 

j- Basın Yayın  

Odamızın sürekli ve nitelikli yayınlar yapmasının sağlık sisteminin mevcut sorunlarını 
paylaşmada ve çözümlerde ortaklaşmada bize katkısı olacağına inanıyoruz. Bu yolla 
yarattığımız hareketlilik çalışmalarımıza da yansıyacaktır.  

Yine, gündelik hayata kapılmışken unutuverdiğimiz iletişimi, birbirimizden haberdar 
olmayı bu yolla güçlendirebilir, yarattıklarımızı paylaşabiliriz.  

Demokratik Katılım Grubu Hekimler olarak düzenli aralıklarla çıkardığımız 
bültenimizin yayınına bu dönemde de aynı düzenlilikle devam etmeyi, gerektiğinde gazete, 
broşür, afiş gibi materyallerle çalışmalarımızı desteklemeyi; iletişimin vazgeçilmez bir kanalı 
olan interneti etkin kullanmayı, web sitemizi daha işler hale getirmeyi amaçlıyoruz.  

Basınla ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi, basında mesleğimizle ilgili olan her şeye 
karşı uyanık olup gereğinde müdahale etmeyi ya da bilgilendirmeyi önemli buluyoruz.  

Tıp dünyası, Toplum ve Hekim, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi ve Sürekli Tıp 
Eğitimi Dergisi gibi yayınlarla meslektaşlarımızı düzenli olarak buluşturmak için çabalarımız 
geçmiş dönemde olduğu gibi sürecektir.  

Tüm bunları oluşturacağımız basın-yayın komisyonu ve sizlerin katkılarıyla 
gerçekleştirmeyi istiyoruz.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; sağlık ortamının sorunlarını paylaşma ve 
bilgilendirme amacıyla tüm basın ve iletişim kanallarını kullanarak halkla buluşmak için çaba 
sarf eder.  

İletişimin ve yayınların hekimlik ortamında yaratacağı paylaşımın ve gelişmenin 
bilinciyle hareket eder.  

 



m- Sosyal ve Kültürel Etkinlikler  

Meslektaşlarımızı farklı konularda bir araya getirmenin önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Mesleki konular dışında da dayanışma, fikir alışverişi, yeni dostluklar kazanma, 
hoşça vakit geçirme gibi amaçlarla birlikte olmak örgütlülüğümüzü daha da güçlendirecektir. 

Geçen dönemde yapılan müzik ve şiir dinletileri, konferanslar, sinema gösterimi, 
hekim sanatçılar sergisi, satranç ve futbol turnuvaları, piknik ve tarihi- ören yeri gezileri 
önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir.  

Bu amaçlarla tabip odasında oluşturulan toplantı salonunun çok amaçlı kullanımı için 
planlanan çalışmalara devam edilecektir.  

Çeşitli kültürel etkinliklerde hekimlere odamız tarafından yapılan indirim 
anlaşmalarının devamı sağlanacaktır.  

Yeni dönemde de sosyal ve kültürel etkinlikler, oluşturulacak komisyonda 
meslektaşlarımızın katkısı ile zenginleştirilerek sürdürülecektir.  

 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler; mesleki konular dışında da birlikte olan bir 
hekim kitlesi için olanaklar yaratır.  

 

 
Sayın Meslektaşlarımız, 

Bu ilkeler ışığında herkesin saygı ve gurur duyacağı, 
toplumun ve meslektaşlarımızın çıkarlarına gerçek anlamda sahip çıkan bir tabip odası 

için, 
2002–2004 dönemi boyunca birlikte çalışmak amacıyla sizleri de yanımızda görmek 

istiyoruz. 
 

Demokratik Katılım Grubu Hekimler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geleneğimizden geleceğimize 

 
Gelişerek 

 
Daha iyi bir 

 
Hekimlik ortamı için 

 
Birlikte olalım 

 
 

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU HEKİMLER 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEMOKRATİK KATILIM GRUBU 
 
 

YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ 
 

Metehan Akbulut -112 ASH 
Okan Cinemre -SSK Hastanesi 
Hülya Öztürk Devrim- Devlet Hastanesi 
Sevinç İlkuçan -Sağlık Ocağı 
Taha Karaman -Tıp Fakültesi  
Esra Okan- Sağlık Ocağı 
Nursel Şahin -Tıp Fakültesi 

 
ONUR KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Mustafa Akaydın -Tıp Fakültesi 
Abdurrahman Arıcı- SSK Hastanesi 
Necati Dedeoğlu -Tıp Fakültesi 
Uğur Ercan -SSK Hastanesi 
Fevzi Karakurt- Sağlık Ocağı  

 
TTB MERKEZ KONSEYİ DELEGASYONU ADAY LİSTESİ 

 
İlker Belek Tıp- Fakültesi 
Alp Çenit - SSK Hastanesi 
Bülent Göl -Finike Devlet Hastanesi 
Naci İşoğlu- Sağlık Ocağı 
Yavuz Sayın -Sağlık Ocağı 
Mehtap Türkay -Tıp Fakültesi 
Ertan Yılmaz -Tıp Fakültesi 

 
DENETLEME KURULU ADAY LİSTESİ 

 
Celil Demircan -Adli Tıp Kurumu 
Mustafa Melikoğlu -Tıp Fakültesi 
Ali Tekeli -Devlet Hastanesi 

 
 
 
 


