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18 KASIM 2017 ‘da, Aydın’da yapılan Ege Bölge Tabip Odaları toplantısında yapılan tartışmalar 
ışığında, önümüzdeki 14 MART 2018 dönemi için Odamız Yönetim Kuruluna önerilerimdir. 
 
(Öneriler geçmiş dönemlerde TTB MK’ya odamız tarafından iletilen önerilerin güncellenmiş 
halidir.).                                      
 

 

 6 ACİL TALEP 

1) SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI HEKİMLERİN SABİT PERFORMANS ÖDEMELERİ ACİLEN İKİ 
KATINA ÇIKARILSIN! SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞINDAKİ BÜTÜN KAMU HEKİMLERİNİN SABİT 

ÖDEMELERİ BU SEVİYEYE GETİRİLSİN ! 

 

2) HEKİMLERİN EMEKLİ AYLIK VE TAZMİNATLARI, ÜST DÜZEY KAMU GÖREVLİLERİN SEVİYESİNE 
ÇIKARILSIN! 

 

3)  NÖBET SONRASI ÇALIŞMA YASAKLANSIN ! 

 

4)  HEKİME YÖNELİK ŞİDDET KANUN  TASARISI KABUL EDİLSİN ! 

 

5)  BİRİNCİ BASAMAK GÜÇLENDİRİLSİN! ACİL SERVİS, TSM, 112 VE      AİLE HEKİMLERİNE YÖNELİK 
BASKILARA VE HAKSIZ GÖREVLENDİRMELERE SON VERİLSİN! 

 

6)  ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN HEKİMLERİN ÜCRETLERİ İÇİN KAMU 
GÜVENCESİ SAĞLANSIN! 

 

Sağlık ortamında uygulanan politikalar, sağlık ortamında yaşanan karmaşayı artık hekimler 
açısından dayanılamaz noktaya getirmiştir. 

Hekimlerin ekonomik, özlük ve mesleki haklarında kazanımlar sağlamak bakımından, 14 Mart Tıp 
Bayramı dönemleri,  sağlık ortamındaki sorunların gündeme getirilmesine olanak sağlamaktadır.  
Hekim ve genel kamuoyunun ve basının bu sorunlara duyarlılığı bu dönemde göreceli olarak  
artmaktadır.   
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1- Hekimlerin gelirleri giderek azalmaktadır. Maaşlar ve performans ödemelerindeki eşitsizlik ve 
yetersizlikler büyük çoğunluk açısından giderek dayanılmaz hale gelmektedir. Geleceğe ilişkin 
hiçbir güven duygusu yoktur. Gelir elde edebilmek için çok yoğun iş yüküne katlanılmak zorunda 
kalınmaktadır. 

2- İş yükü nedeniyle hekimlerde mesleki tükenmişlik olağanüstü artmış, hiç bir dönemde 
görülmeyen bir olgu olan HEKİM İNTİHARLARI yaşanmıştır. 

İş yükü, performans sisteminin getirmiş olduğu mali zorlama, idari baskılar, nöbet sonrası 
çalışmak zorunda kalınması, hasta hekim ilişkisinin sağlıklı kurulmasının önünde en büyük 
engellerdir ve hekime yönelik şiddet ortamının gelişmesinde  başta gelen etkendir. 

Özellikle maddi açıdan zarara uğratılmamak koşuluyla makul sayıda hasta bakılmasına olanak 
sağlanması yaşamsal bir önlem haline gelmiştir ve şiddet uygulanmasının önlenmesine büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Makul sayıda hasta bakılması talebi hastalar açısından da olumlu görülebilecek ve destek 
alabilecek bir taleptir. 

Ayrıca çok sayıda hasta bakılması ile ortaya çıkan iş yükünün, aşırı ölçüde ilaç ve tıbbi teknoloji 
tüketimine ve dolayısıyla ülke kaynaklarının ülke dışına akmasına  yol açması  konusu gündeme 
getirilmelidir. 

3- Aile hekimlerinin iş yükü olağanüstü artmış, birinci basamak olarak tanımlanan iş tanımları 
karmaşaya sürüklenmiştir. Bu konuda taleplere, birinci basamağı geliştirmek ve işlerlik 
kazandırmak açısından   Sağlık Bakanlığı’nın kulak vermesi talep edilmelidir. 

4- Özel sağlık kurumlarında çalışan büyük hekim kitlesinin en acil sorunu ücret ve iş güvencesidir. 
Özel sağlık kurumlarının büyük çoğunluğu SGK ile anlaşmalıdır. SGK bu kurumların verdiği hizmeti 
birçok yönüyle denetlemekte ve kurallarını koymaktadır. SGK, hekimlerin özellikle ücret 
güvencelerinin sağlanması konusunda da kamu güvencesi sağlamalıdır. 

5- Emekli hekimlerin emeklilik aylık ve tazminatları utanç veren ve muhtemelen hiçbir ülkede 
rastlanmayan bir düzeye inmiştir. 1. sınıf yargı mensupları v.b üst düzey kamu görevlilerinin 
emekli maaşları ile karşılaştırılamayacak düzeye inmiştir. Acilen bu seviyelere yükseltilmelidir. 

6- Hekime yönelik şiddetin önlenmesinde anlamlı hiçbir gelişme olmamıştır. TBMM’de bu konuyu 
araştıran komisyonun raporu rafa kaldırılmıştır. Yasa konusu acilen gündeme alınmalıdır. 

7- En yakıcı sorunları yaşayan asistan hekimler başta olmak üzere, bütün hekimlerin en önemli 
sorunu “ücret için iş yoğunluğuna katlanmak zorunda kalınması”dır. Yani “iş yükü”dür. Nöbet 
ertesi çalışmak zorunda kalınması mesleki tükenmişliğe yol açması yanında hasta hekim ilişkisini 
çok olumsuz etkilemektedir. Şiddet uygulamaları bu ortamda artmaktadır. Sadece bu nedenle 
NÖBET ERTESİ ÇALIŞMA YASAKLANMALIDIR. 

 

 



 

 

 

İZMİR TABİP ODASI 
Chamber of Medicine of İZMİR 

Prof.Dr.Nusret Fişek Cad. No:5  ALSANCAK / İZMİR  Tel : (232) 463 11 33  Fax : (232) 421 7051 
http:// www.izmirtabip.org.tr & E-posta: info@izmirtabip.org.tr 

 

 

 

Gerçekçi ve kazanılabilir bir hak olduğu hekim kamuoyu tarafından daha önceden bilinen, en 
öncelikli ve acil talep olan, 

“SAĞLIK BAKANLIĞI’NA BAĞLI HEKİMLERİN SABİT PERFORMANS ÖDEMELERİ ACİLEN İKİ KATINA 
ÇIKARILSIN! 

SAĞLIK BAKANLIĞI DIŞINDAKİ  BÜTÜN KAMU HEKİMLERİNİN SABİT ÖDEMELERİ BUNA EŞİTLENSİN!  

 

14 Mart Tıp Bayramı döneminde,  bu acil talebi önceleyen bir etkinlik programının başlatılmasını 
öneriyoruz. 

Bütün taleplerin değil acil taleplerin gündeme getirilmesi hekim ve genel kamuoyunun aklında 
daha fazla kalabilecektir. 

Gündeme getirilmesi aşamasında TALEPLERİN SLOGANLAŞTIRILMASI, bu konuda PROFESYONEL 
KATKI  ALINMASI,S OSYAL MEDYA VE GÖRSEL MALZEMEDEN AZAMİ ÖLÇÜDE YARARLANILMASI 
etkili olacaktır.  

Bu talep etrafında geliştirilecek bir etkinlik programı, hekimlerin iş yüküne katlanmadıkları zaman, 
örneğin, hastalarına makul süre ayırdıklarında, hekimlerin özveriyle hizmet verdikleri ve aslında 
nasıl bir iş yüküyle karşı karşıya olduklarını gösterecektir. 

Hekimlerin daha nitelikli hizmet verebilme koşullarının sağlanabileceği görülecektir. 

Asistan hekimlerin performans ödemelerinin azalması, hatta birçok kurumda sıfıra inmesine 
karşın, kısa erimli ve geçici de olsa bir çözüm olanağı sağlayacaktır.  

Hekimlerin gelir elde edebilme baskısı ile niteliksiz hizmet vermeye zorlandıkları anlaşılacaktır. 

Hastaların sorunları daha iyi görebilmeleri ve desteklerinin alınabilmesi olanağı daha fazla 
olacaktır. 

Siyasi iktidarın sağlık politikalarının, aslında hekimlerin ve hastaların çıkarlarına karşıt olduğu daha 
iyi, anlatılabilecek ve anlaşılabilecektir. 

Bu gerekçelerle, etkinlikler programının geliştirilmesi ve kazanım sağlanarak hekimlerin hiç 
olmazsa bir nefes alabilmesi sağlanabilecektir. 

Performans sistemine karşı olunduğu gerekçesiyle, bu acil talebin savunulmaması, genel ve çok 
sayıda talebin hepsinin bir arada gündeme getirilmesi, bugüne kadar olduğu gibi,  kazanımların 
elde edilmesi konusunu gerçekçi bulmayan meslektaşlarımızın odaların etkinliklerinden ve 
çabalarından uzak durmalarına ve sonuçta başarısızlığa yol açacaktır. 

Çok sayıda talep yerine somut ve gerçekçi taleplerin ön plana çıkarılması hekimlerin genel 
talebidir. 

Dr. Suat Kaptaner 

 


