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TTB yönetimindeki meslektaşlarımızın çabalarını saygı ve şükranla karşılıyoruz.. 
Ancak neden kayda değer bir ilerleme olmuyor / olamıyor?? 
TTB yöneticileri gerçekçi olmayan istemlerde mi bulunuyorlar? 
TTB yöneticileri dertlerin nasıl söyleyeceklerini mi bilmiyorlar? 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri anlama özürlü mü? 
Sağlık Bakanlığı yetkililerinin elini – kolunu tutan (lar) mı var? 
Neden tıkanan Sağlık Sisteminde uzlaşma ile iyileştirmeler yapılmıyor? 
Bu kadrolar kime, neye hizmet ediyorlar? 
Halkta hoşnutsuzluk artınca doğacak siyasal faturanın ayrımında olmadıkları düşünülebilir mi? 

***** 

Sorular uzatılabilir… Bu görüşmeler Eylül 2014’te başlatılmıştı çok yerinde olarak. 
Mart 2015’teyiz. 7. ayındayız sürecin.. 
Yabancı asıl delilerimiz; IMF –  DB (İkiz Kızkardeşler!) 
Yerli işbirlikçi – taşeron delilerimiz : Asıl delilerin buyruğundan ve yerli dalkavukların,  
pişekârların güdümünden çıkamayan AKP iktidarı.. 

Görüşmelerde ne kazanımlar sağlanabildi? 
TTB yöneticisi meslektaşlarımızın bunları da paylaşmasını diliyoruz. 
Yeni yol ve yöntemler düşünelim geldiğimiz / tıkandığımız yerde.. 
13 Mart sağlık çalışanları GREVİ somut bir yanıt / tepki galiba.. 

***** 
Korkarız bir delinin kuyuya, -çoook derinlere korkarız- attığı taşı 40 akıllı çıkaramıyor. 
Sanırız bizim olayımızda 1 değil birkaç deli var.. 

Öyle ki; yurttaş sağlık hizmetlerinin hak eden öznesi olmaktan çıkarılarak MÜŞTERİLEŞTİRİLDİ! 
Öyle ki; Devlet sağlık hizmeti yükümlüsü özne olmaktan çıkarıldı, halkının sırtında  
sopalı tahsildar olarak yerli  – yabancı sermayeye kaynak aktarımına memur kılındı.. 
Öyle ki; kamusal sağlık hizmetinin karşılığı vergi unutturularak / iç edilerek, 
PRİM = EK VERGİ soygunu – talanı usta bir retorikle (laf cambazlığı) dayatıldı.. 
Öyle ki; SGK açıkları Bütçe açığının ana kalemi oldu, dış borç ve cari açık nedenine dönüştü. 
Öyle ki; AKP iktidarı ile 2002’ye göre sağlık giderleri neredeyse 10’a katlanırken, 
sağlık düzeyi göstergelerimiz dünya sıralamasında yerinde saydı.. Dünyada 90. sıralarda, 
34 OECD ülkesi içinde 31. sırada.. Oysa GSMH bu dönemde en çok 3 kat büyüdü.. 
Olağanüstü bir VERİMSİZLİK ile sağlık sektörüne GSMH’nın yaklaşık %7’sini (2014 sonunda 56 
milyar Dolar; savunma giderlerinin yaklaşık 3 katı!) harcıyor ve duvara dayanmış bulunuyoruz;  
bu politikanın sürdürülebilirliği kalmadı! 
Öyle ki; en azından çeyrek yüzyıldır “AİLE HEKİMLİĞİ ÇAĞDIŞIDIR!” diye haykırırken,  
yenilerde bize hak verilmeye başlandı.. 
Öyle ki; “GSS (Genel Sağlık Sigortası) sizin sağlığınızın değil sermayenin karının sigortasıdır!”  
diye feryat ederken kulaklar tıkandı, ağızlar kapandı, gözler yumuldu.. 
***** 
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Haydi bakalım.. Temizleyin pirincin taşlarını da görelim.. 
Çare; kökü dışarıda IMF – DB dayatmalarından sıyrılıp sermayeden yana değil 
ulusal – halktan yana sağlık politikaları gütmededir.. 

 Kamu öncülüğünde, 
 Koruyucu hizmet ağırlıklı ve öncelikli, 
 Piyasa – kâr odaklı olmayan,  
 Sosyal devlet sorumluluğu taşıyan sağlık hizmeti sistemindedir. 

 

Yarın, 11 Mart 2015 Çarşamba sabahı, web sitemizin manşetinde de duyurduğumuz üzere,  
Ulusal Kanal’da bu sorunları konuşacağız.. Sn. İsmet ÖZÇELİK ile söyleşeceğiz.. 
 

Sevgi ve saygıyla. 10 Mart 2015 
 

======================================= 
 

TTB SAĞLIK BAKANLIĞI ile GÖRÜŞTÜ 
 

Türk Tabipleri Birliği heyeti 25 Eylül 2014 tarihinde Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nu ziyaret etmiş,  
o görüşmede TTB’ninSağlıkta Dönüşümprogramına ilişkin olumsuz görüşü tekrar vurgulanmıştır.Yine de; 
yürütülen yanlış politikaların içinde bile olsa sağlık alanında yaşanan kimi sorunların çözülebilmesinin veya 
hafifletilebilmesinin olanaklı olabileceği düşüncesi paylaşılmıştır. Her iki taraf bundan böyle TTB ve Bakanlık 
yetkililerinin düzenli olarak bir araya gelerek sağlık alanındaki sorunları değerlendirmeleri ve çözüm yollarını 
görüşmelerinde ortaklaşmışlardır. Bu doğrultuda; ilk görüşmeden sonra 4 görüşme daha gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelere TTB’yi temsilen Genel Sekreter Prof. Dr. Özden Şener ve hukuk bürosundan Av. Mustafa Güler, 
Bakanlık’tan ise ilk görüşmeye Müsteşar Yardımcısı Dr. Ekrem Atbakan, sonraki üç görüşmeye Müsteşar 
Yardımcısı HüseyinÇelik katılmışlardır. Görüşmelerde; 
 

– kamuda ve özelde çalışan bütün hekimler için fiili hizmet zammı (yıpranma payı), 
– emekli hekim aylıklarının insanca geçinilebilecek bir düzeye çıkarılması, 
– hekim aylıkları arasındaki uçuruma varan dengesizliğin giderilmesi, 
– sağlıksız çalışma koşulları, şiddet ve SABİM / BİMER mekanizmaları, 
– sağlık hizmetinin niteliği, 
– Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)kaynaklı sorunlar, 
– kişisel veriler ve hasta mahremiyeti, 
– işçi sağlığı, işyeri hekimliğindeki sorunlar, 
– toplumsal olaylarda gaz kullanımı, 
– alternatif / geleneksel tıp denilen şeyler, 
– reklamlar ve tanıtım ihlalleri, 
– acil servislerdeki hasta yükü, 
– Birinci Basamakta sevk zinciri, 
– aile hekimliği sözleşmeleri, 
– tıp / uzmanlık  eğitimindeki sorunlar, 
– tıp fakültesi öğrenci kontenjanlarının yüksekliği, 
– ÖSYM, TUS ve YDUS, 
– TÜSEB ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
– asistan kadrosu dağılımındaki dengesizlik, 
– asistan hekim aylıklarının eşit ve güvenceli hale getirilmesi, 
– gebe ve yeni annelerin nöbetleri, 
– yabancı uyruklu asistan hekimlerin sağlık güvencesi, 
– Dalında tek olan uzman hekimlerin çalışma düzeni (7/24 icap nöbeti), 
– uzman kadrosunda çalışan uzman hekimlerin kadro sorunu, 
– amir / yönetici baskısı ve kötü muamele, 
– kurum hekimlerinin sorunları, 
– muayenehane hekimlerinin sorunları  

başlıklarında saptamalar ve sorunlara çözüm önerileri konuşulmuştur. Bugüne dek yapılan görüşmeler olumlu bir 
gidiş izlemiştir. Kesin bir kanaat açıklanabilmesi olanaklı olmamakla birlikte gelinen noktada TTB sağlık alanında 
yaşanan kimi sorunların çözülebileceğine / hafifletilebileceğine ilşkin umudunu korumaktadır. 
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 


