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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan 

Tanrıkulu; İzmir’de Tepecik Göğüs Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastanesi’nin 

birleştirilmesinden dolayı büyük mağduriyet yaşayan hasta ve hastane çalışanları 

hakkında TBMM’de Sağlık Bakanına yazımı soru önergesi verdi. 

Tanrıkulu yaptığı açıklamada; “İzmir'de 104 yıl önce kurulan Dr. Suat Seren Göğüs 

Hastalıkları Hastanesi’nin, Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi ile birleştirilmesi her iki hastanede de büyük mağduriyetler yaratmıştır. 

Sağlıklı bir birleşme kararı verilirken, önce vatandaşımızın sağlığı, hastane 

personelinin çalışma hayatı açısından bir fayda olup, olmayacağının ön çalışması ve tüm 

paydaşlarla görüş alış verişi yapılmalıdır. 

Ancak burada yaşanan ve tek taraflı masa başında alınan karar, karar sonrası bugün 

birçok bilinmeyeni de beraberinde getirmiştir.  

Birleşme sonrası;  tüberküloz, KOAH, akciğer kanseri gibi aynı zamanda ciddi bir halk 
sağlığı problemi olan ve giderek artan hastalarımızın akıbeti belli değildir. Diğer yandan 
birleştirme kararından hangi hastaların, hangi binalarda nasıl hizmet alacağı, transferi 
gereken hastaların ne şekilde diğer hastanelere ulaştırılacağı açıklanmamıştır.  

Hastane dışına çıkması hukukî açıdan imkânsız olan taşeron firma çalışanlarının her 
iki hastane arasındaki iletişimi (numune taşıma, hasta taşıma, ilaç-sarf malzemesi taşıma 
vb) nasıl olacağı belirsizdir. Her iki hastanede görev yapan sağlık personelinin (doktor, 
hemşire, teknisyen, hasta bakıcı vb) dağılımı halen netleşmemiştir. 

Zaten yoğunluk taşıyan her iki hastanenin tek bir yerde birleştirilmesi yaşanan bu 
yoğunluğu daha da artıracak, gerek hastalarımız, gerekse sağlık çalışanlarımızın 
mağduriyeti daha da artacaktır. 

TBMM’de Sağlık Bakanı’na vermiş olduğumuz yazılı önergeyle masa başında alınan 
bu kararın kimler olduğunu ve bu karardan vazgeçilmesini istedik. Hastalara para gözüyle 
bakan bir sağlık politikasını kabullenmemiz mümkün değildir. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı 
atmış olduğu bu yanlış adımdan biran önce dönmelidir.” diyerek, sağlık alanında 
vatandaşımızın her adımında alınan malî külfetlerin kaldırılmasını istemiştir. 

  



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasını, Anayasa’nın 98 ve İçtüzüğün 96’ncı maddeleri gereğince saygıyla 

talep ederim. 12 /06/2014 

 

                                                                        

Ahmet Kenan TANRIKULU 
İzmir Milletvekili 

 

İzmir'de 104 yıl önce kurulan Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nin, 
Bakanlığınızın onayıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesi kararı alınmıştır. 
Başta hastalarımız ve hastane çalışanları olmak üzere büyük mağduriyet yaratan bu karar 
sonucunda halen her iki hastane çalışanları tedirginlik yaşamaktadırlar. 

Bu bağlamda; 

1-) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin birleştirilme kararı hangi tarihte ve hangi onayla alınmıştır? 

2-) Bu kararın alınması için Bakanlığınızın hangi birimi ne şekilde rapor vermiştir? 

3-) Her iki hastanenin birleştirilmesi hakkında çalışanlardan hangi görüşler alınmıştır? 

4-) Birleştirme kararından hangi hastaların hangi binalarda nasıl hizmet alacağı ne şekilde 
karara bağlanmıştır? 

5-) Transferi gereken hastaların ne şekilde diğer hastanelere ulaştırılacağı alınan kararda ne 
şekilde belirtilmiştir? 

6-) Hastane dışına çıkması hukukî açıdan imkânsız olan taşeron firma çalışanlarının her iki 
hastane arasındaki iletişimi (numune taşıma, hasta taşıma, ilaç-sarf malzemesi taşıma vb) nasıl 
olacaktır? 

7-) Her iki hastanede görev yapan sağlık personelinin (doktor, hemşire, teknisyen, hasta 
bakıcı vb) dağılımı nasıl olacaktır?  

8-) Alınan birleştirme kararına göre her iki hastanede görevine son verilecek personel var 
mıdır? Bu personelin akıbeti ne olacaktır? Herhangi bir hak kaybı yaşanacak mıdır? 

9-) Birleşme kararının iptali yaşanmakta olan bu mağduriyetlerin giderilmesi için söz konusu 
mudur? 

10-) İzmir’de başka hangi sağlık birimlerinin birleştirilmesi kararı alınmış veya alınacaktır? 

 

 


