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Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ile 

kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

Anayasamızın 135. Maddesi ve 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu ile, Türk Tabipleri 

Birliği ve Tabip Odalarına mesleki deontolojiyi korumak; hekimlerin hak ve çıkarlarını 

korumak; halk sağlığını korumak ve geliştirmek görevleri verilmiştir.  

6023 sayılı Kanun’un 28.maddesinin 1.fıkrasının II nolu bendinde, muayene, ameliyat ve 

girişimsel işlem ücretlerinin miktarlarını gösteren rehber tarifeler düzenlemek görevi Türk 

Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarına verilmiştir.  

Türk Tabipleri Birliği; 6023 sayılı Kanun’un verdiği yetki uyarınca,  hekim emeğinin 

korunmasını gözeterek sağlık hizmeti alan kişi ve kurumlar ile ülkenin sosyal ve ekonomik 

koşullarını da değerlendirerek, asgari ücret tarifelerini hazırlamakta ve her yıl 

güncellemektedir. 

2013 yılı birim katsayısı İzmir ili için 4,10 iken 2014 yılı için 4,50 olarak belirlenmiştir. 

Katsayı artış oranının oldukça makul seviyede olduğu açıktır. 

Üyelerimizden yapılan bildirimlerden ve Oda’mıza ulaşan yazılarınızdan, TTB tarafından 

belirlenen 4,50 katsayı yerine 4,43 katsayısını önerdiğiniz anlaşılmaktadır. 

Türk Tabipleri Birliği’nin kanun ile verilen yetki uyarınca hazırladığı asgari ücret katsayı 

oranlarının göz ardı edilmesi, hukuka uygun bir yaklaşım değildir. Hekim emeğinin 

karşılığının azaltılması ekonomik olarak sizlere anlamlı geliyor olabilir ancak hekim emeğinin 

karşılığı azaltıldıkça sağlık hizmetinin niteliğinin de olumsuz etkileniyor olması da bir 

gerçektir. Sigortalılarınızın almakta olduğu hizmetin niteliğinin de sizler açısından önemli bir 

ölçüt olduğuna inanıyoruz.  

Bu yaklaşımınız, hekim kamuoyu yanında genel kamuoyunda da tartışılır hale gelebilecektir. 

Bu nedenle, üyelerimizin TTB tarafından belirlenen katsayı oranının altında bir ücretle 

anlaşma yapılması konusunda zorlanmasının doğru, hukuksal ve etik bir yaklaşım olmadığını 

bildirir, gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederiz. 

Saygılarımızla.  
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