
Deðerli meslektaþýmýz,

Dört yýlý aþkýn süredir uygulanmakta olan Saðlýkta "Dönüþüm" Programý'yla 
yapboz tahtasýna dönen ülkemiz saðlýk alanýnda bugünlerde yine önemli 
geliþmeler yaþanýyor. Uyguladýklarý politikalarla saðlýk ve hekimlik 
ortamýmýzýn hiçbir sorununu çözmeyi baþaramayanlar gene o bildik eski 
senaryoyu hayata geçirmeye çalýþýyorlar. Saðlýk sistemindeki bütün 
sorunlarýn sorumlusu olarak hekimleri gösteriyorlar. IMF ve Dünya 
Bankasý'ndan ithal ettikleri programlarýyla sorunlarý daha da içinden 
çýkýlmaz hale getirenler þimdilerde hekim ithal ederek çözüm vaadinde 
bulunuyorlar.

Ýthal hekim çalýþtýrmanýn yasal altyapýsýný hazýrlayan, tüm hekimlere 
zorunlu mali sorumluluk sigortasý getiren, eðitim hastanelerinde þef ve þef 
yardýmcýlarýnýn Saðlýk Bakaný tarafýndan atanmasýna olanak veren, Týpta 
Uzmanlýk Kurulu'nu danýþma organý olarak Saðlýk Bakanlýðý'nýn güdümüne 
sokan, týpta uzmanlýk eðitiminin tüzükle deðil yönetmelikle 
düzenlenmesini saðlayan, mecburi hizmet yapan hekimleri istekleri 
dýþýnda aile hekimliði yapmaya zorlayan, radyasyonla çalýþan saðlýkçýlarýn 
haklarýný kýsýtlayan, anestezi teknisyenlerine anestezi uzmaný olmaksýzýn 
hasta uyutma yetkisi veren "Torba Yasa"yý hekimlerin ve meslek 
örgütümüzün bütün itirazlarýna raðmen TBMM'den geçirenler hekimlerin 
taleplerine karþý ne kadar duyarsýz olduklarýný bir kez daha gösterdiler.  
Ülkemizin kýrk yýllýk birikimi ve toplum saðlýðýnýn koruyucusu olan saðlýk 
ocaklarýný savunan ve aile hekimi olmak istemeyen meslektaþlarýmýz 
Denizli'de sürgüne uðruyor; Samsun'da polis kordonu altýnda sözleþme 
imzalatýlýyor.

"Saðlýkta norm ve standart birliði" gerekçesiyle çýkarýlan ve Anayasa 
Mahkemesi'nin verdiði iptal kararýyla uygulanma þansý kalmayan Genel 
Saðlýk(sýzlýk) Sigortasý 1 Temmuz 2007'de tekrar yürürlüðe sokulmak 
isteniyor.

Hastayý "müþteri"; hastalýðý ve hasta tedavisini, dev boyutlu "bilboard"larda 
reklamý yapýlan "mal ve hizmet" malzemesi olarak görenler büyük bir 
yetmezlik içine sürükledikleri kamu saðlýk kurumlarýný kademeli olarak 
özelleþtirmeye hazýrlanýyorlar. Gerek kamuda gerekse özelde emeðiyle 
çalýþan hekimlerin ücret ve özlük haklarýný güvencesiz-geleceksiz kýlmanýn 
altyapýsýný oluþturdular.

Bu koþullarda, 10 Þubat 2007 günü Ankara'da toplanan TTB Genel 
Yönetim Kurulu Türkiye saðlýk ortamý, Saðlýkta "Dönüþüm" Programý'nýn 
geldiði aþama, TTB'nin önümüzdeki dönem önceliklerini ve güncel 
geliþmeleri deðerlendirmiþtir. Toplantýda Türkiye saðlýk ve hekimlik 
ortamýný tahrip eden bu politikalara karþý bir dizi eylem ve etkinlik 
yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Mart ayý boyunca gerçekleþtireceðimiz Beyaz 
Eylemler ile sesimizi bütün kamuoyuna ve siyasi yetkililere duyurmayý, 
çözüm önerilerimizi hep birlikte tartýþmayý ve saðlýktaki bu olumsuz 
geliþmeleri durdurmayý amaçlýyoruz. 

KATILIMINIZ GÜCÜMÜZDÜR!

Saygýlarýmýzla.

TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ

BEYAZ EYLEM TAKVÝMÝ

Beyaz Çaðrý (Saðlýk Ocaklarýmýza Sahip Çýkýyoruz) :

1 Mart 2007 Perþembe günü Tabip Odalarý kendi tespit 
edecekleri bir saðlýk ocaðýnýn önünde hekimler ve saðlýk 
çalýþanlarýyla birlikte kitlesel basýn açýklamasý yapacaklar ve tüm 
halkýmýz saðlýk hakkýna, kamu saðlýk kurumlarýna, saðlýk 
ocaklarýna sahip çýkarak hekimleri ve saðlýk çalýþanlarýný 
desteklemeye davet edilecektir. 

Beyaz Referandum (Nabýz sayýmý) : 5-9 Mart 2007 
Pazartesi-Cuma günleri boyunca tüm saðlýk kurumlarýnda 
gerçekleþtireceðimiz Beyaz Referandum ile dört yýldýr 
uygulanmakta olan saðlýk politikalarý konusunda hekimlerin ve 

saðlýk çalýþanlarýnýn yükselen "nabzýný sayacaðýz". 

Beyaz MÝTÝNG : 11 Mart 2007 Pazar günü Ankara Sýhhiye'de 
Saðlýk Bakanlýðý önünde bütün illerden gelecek hekimlerle 
gerçekleþtirilecek mitingde Beyaz Referandum'dan çýkan Nabýz 
sayýmýnýn sonuçlarý açýklanacak ve Türkiye saðlýk ortamýna 
yönelik görüþlerimiz kamuoyuna duyurulacaktýr. 

Beyaz GöREV : Türkiye'de modern týp eðitiminin baþladýðý ve 

uzun yýllardýr Týp Bayramý olarak kutladýðýmýz 14 Mart 2007 
Çarþamba günü bütün saðlýk birimlerinde GöREVde olacaðýz. 
GöREV etkinliðimiz sýrasýnda saðlýk hizmetlerinin 
ticarileþtirilmesi politikalarýna yönelik itirazlarýmýzýn yaný sýra 
TTB'nin yýllar içerisinde biriktirdiði deðerlerden oluþacak pozitif 
çözüm önerilerimizi kamuoyuna açýklayacaðýz. 

Dr. Füsun Sayek 2. Eðitim Hastaneleri Kurultayý:

 23-24 Mart 2007 tarihlerinde Saðlýk Bakanlýðý'nýn eðitim 
hastanelerini arka bahçesine çevirme giriþimlerine karþý 
ülkemizde uzmanlýk eðitiminde eðitim hastanelerinin yeri, 
önemi ve sorunlarýný bu alanýn gerçek sahipleri ile birlikte 
tartýþacaðýmýz kurultayý  gerçekleþtireceðiz. 

BEYAZ 
EYLEMLER

SAÐLIK HAKKI, ÖZLÜK HAKKIMIZ, ÝÞ GÜVENCEMÝZ, MESLEKÝ ONURUMUZ ÝÇÝN

ÝTHAL HEKÝM, AÝLE HEKÝMLÝÐÝ KANDIRMACASI, GENEL SAÐLIK(SIZLIK) SÝGORTASI, 
HEKÝM EMEÐÝNÝN UCUZLATILMASI, MESLEKÝ SORUMLULUK SÝGORTA KISKACI,

TIP FAKÜLTELERÝNÝN ÇÖKERTÝLMESÝ, HASTANELERÝN ÖZELLEÞTÝRÝLMESÝ,
LÝYAKATE DEÐÝL, SADAKATE GÖRE ATAMA, REÇETE KISITLAMALARI,

MECBURÝ HÝZMET, YETERSÝZ ÜCRET, HEKÝME YÖNELÝK ÞÝDDET, 
ÖZELDE/KAMUDA GÜVENCESÝZ ÇALIÞMA

ARTIK YETER
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Beyaz Çaðrý: 

Beyaz Referandum: 

Beyaz Miting: 
Beyaz GöREV: 

Dr. Füsun Sayek 2. Eðitim Hastaneleri Kurultayý: 

1 Mart 2007

5-9 Mart 2007

11 Mart 2007
14 Mart 2007

23-24 Mart 2007

Saðlýk ocaklarýmýza sahip çýkýyoruz

GöREV EYLEMLERÝNDE ÖZEN GÖSTERÝLECEK KURALLAR

Tüm hekimler bu eylemlilikler süresince her yaþtaki acil hastalar ve çocuklarýn týbbi zarar görmemeleri için özel önem 
göstermelidir. Bu amaçla;
I-Birinci basamak saðlýk hizmeti sunan birimler dahil olmak üzere, acil taný ve tedavi endikasyonu olan hastalarýn bakýmý 
aksatýlmayacaktýr. Acil servisler eylem süresince polikliniklerde görevli hekimlerce takviye edilecektir.
II-Çocuklarýn, hamilelerin, diyaliz hastalarýnýn, yoðun bakým hastalarýnýn ve kanserli hastalarýn acil olmasa bile her türlü 
týbbi tedavisi aksatýlmadan sürdürülecektir.
III-Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastalarýn her türlü týbbi iþleminin aksatýlmadan yürütülmesini saðlayabilecek 
sayýda saðlýk personeli, mesai dýþý sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduðu gibi servislerde hazýr bulunacaktýr.
IV-Bütün hekimler eylem boyunca hasta ve yakýnlarýna eylemin amacýný açýklamalýdýr.
V-Hastane bahçesi ve binasýnda hastalarýn üzüntülerine hürmet etmeyen (davul, zurna, halay gibi) davranýþlarda 
bulunulmamasýna özen gösterilmelidir.
VI-Bu hususlar Tabip Odasý Yönetim Kurulu üyeleri ve her birimdeki Tabip Odasý Temsilcileri tarafýndan denetlenecek ve 
belirtilen çerçevede gerçekleþmesi saðlanacaktýr.
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6- Týp eðitiminde tahribat

7- Mesleki sorumluluk sigortasý kýskacý

8- Mecburi hizmet

9- Reçete kýsýtlamalarý

10- Hekim emeðinin ucuzlatýlmasý

Yargý organlarýnýn aksi yöndeki bir dizi kararýna raðmen 
siyasi iktidar eðitim hastanelerinde artýk bir iþgal 
harekatýna dönüþmüþ olan þef, þef yardýmcýlýðýndaki 
kadrolaþma uygulamalarýný devam ettirmek istemektedir. 
Siyasetin her türlü müdahalesinden uzak olmasý gereken 
eðitici kadrolarýna liyakata deðil sadakata dayalý olarak 
kendi yandaþlarýný atamanýn yollarýný, hukuku dolanarak 
bulmaya çalýþmaktadýr. 

Saðlýk Bakanlýðý saðlýk ortamýndaki yetersizlikleri gidermek 
yerine bu yetersizlikler üzerinden sigorta kuruluþlarýnýn 
fonlarýna katký saðlamayý düþünmekte ve hekimleri 
potansiyel suçlu olarak görmektedir. "Zorunlu mali 
sorumluluk sigortasý" ile hekimlere ek bir gider yaratýlýrken 
yapýlacak devasa sigorta anlaþmalarýyla saðlýk ortamý piyasa 
ile baþ baþa býrakýlmaktadýr. 

12 Eylül askeri döneminin ürünü Mecburi Hizmet, 
2003 yýlýnda "hekimlerin yurt sathýnda dengeli ve adil 
daðýlýmýnýn zorlamalarla saðlanamayacaðý" gerekçesiyle 
kaldýrýlmýþtý. Bu gerekçenin altýnda imzasý olan siyasi 
yetkililerin iki yýl sonra tekrar baþlattýðý uygulama hem 
týp fakültesi öðrencilerinin, hem de asistan hekimlerin 
baþýnda Demokles'in kýlýcý gibi sallanmaya devam 
ediyor, diplomalarýmýz rehin tutuluyor.

Sürekli olarak deðiþtirilen Maliye Bakanlýðý genelgeleri ile reçetelere 
yazýlacak ilaç kalemi ve süreleri sýnýrlanmakta, bir dizi ilaç geri 
ödeme listelerinden çýkarýlmaktadýr. "Saðlýkta tasarruf" gerekçesiyle 
yapýlan düzenlemelerle hastalarýn ilaca ulaþma hakký 
engellenmekte, hekimlerin reçete yazma hakký kýsýtlanmakta; 
mesleki baðýmsýzlýðýmýz yok edilmeye çalýþýlmaktadýr.

Saðlýk Bakaný Dr. Recep Akdað, Bakanlýk koltuðuna 
oturduktan dört yýl sonra saðlýk sistemimizin en 
büyük sorununun "hekim yetersizliði" olduðunu 
keþfetti(!). Hekim istihdamý konusunda gerçekçi 
tedbirler yerine ucuz popülist çözümler arýyor. Bir 
yandan hekim ithalatý yoluyla, diðer yandan 
altyapýsý yetersiz yeni týp fakülteleri açarak hekim 
emeðini ucuzlatmaya çalýþýyor.

1- Ýthal Hekim

2- Aile Hekimliði Kandýrmacasý

3- Genel saðlýk(sýzlýk) sigortasý 

4- Üniversite hastanelerinin çökertilmesi

5- Devlet hastanelerinin özelleþtirilmesi

Yurtdýþýndan hekim ithalatýnýn amacý uluslararasý deneyim ve 
bilgiden faydalanmak deðil, saðlýk piyasasýna ucuz iþgücü 
oluþturmak, yedek iþsiz hekim ordusu yaratmaktýr. Baþbakan 
Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Türki Cumhuriyetlerde aylýk 100- 150 
dolara çalýþacak yabancý hekimler var" sözleri Hükümet'in 
hedefini açýkça ortaya koymaktadýr. 

Birinci Basamak Saðlýk Hizmetlerinin ticarileþtirilmesini 
hedefleyen Aile Hekimliði Uygulamasý ile Türkiye'nin 40 
yýllýk birikimi olan saðlýk ocaklarý kapatýlarak tasfiye 
ediliyor, aile hekimi olmak istemeyen pratisyen 
hekimler idari baskýlara maruz kalýyor. Saðlýk Bakanlýðý, 
Aile Hekimliðinin olmazsa olmaz koþulu sevk zincirini 
ise bir türlü hayata geçirmiyor.

Saðlýk hizmetini bir hak olmaktan çýkarýp parasý olana, parasý 
kadar saðlýk hizmetini amaçlayan Genel Saðlýk(sýzlýk) 
Sigortasý'nýn hukuki altyapýsý Anayasa Mahkemesi'nin iptal 
kararýndan sonra çöktü. Saðlýkta "Dönüþüm" Programý'nýn da 
hiçbir geleceði kalmadý. Hükümet ise uluslararasý finans 
kurumlarýnýn ve TÜSÝAD, TÝSK, vb. sermaye örgütlerinin 
ýsrarlarý doðrultusunda uygulamaya 1 Temmuz 2007 
tarihinde baþlamak için ýsrarýný sürdürüyor. 

Maliye Bakanlýðý'nýn iþlem baþýna ödemeden vaka baþýna 
ödemeye geçmeyi öngören 1 Temmuz 2006 Genelgesi 
Danýþtay'dan döndü. Buna raðmen siyasi iktidarýn 
üniversitelere karþý hasmane tutumu, sosyal güvenlik 
kurumlarýndan alacaklarýnýn ödenmemesi nedeniyle 
üniversite hastaneleri büyük mali sýkýntýlar yaþýyor, saðlýk 
hizmeti vermekte zorlanýyorlar.

Büyük zorluklar içinde saðlýk hizmeti vermeye çalýþan 
devlet hastaneleri yok edilmek isteniyor. Saðlýk 
Ýþletmeleri Kanun Tasarýsý'nda kamu hastanelerinin 
iþletmelere dönüþtürülüp kademeli olarak 
özelleþtirilmesi hedefi açýk olarak ifade ediliyor. Kamu 
mallarýný "babalar gibi" satmakla övünen Maliye 
Bakaný da 17 Þubat günü yaptýðý konuþmada "Saðlýk 
Bakaný bir, iki hastane verse de özelleþtirsek" 
sözleriyle Hükümet'in niyetini ifþa etti.

11- IMF-Dünya Bankasý kýskacýnda saðlýk

12- Saðlýkta uluslararasý "pazar"

13- Özel ve iþyeri hekimliðinde kaos

14- Sevgisiz, hürmetsiz, deðer bilmez tutumlar

15- Hekime yönelik þiddet

IMF'ye kamu saðlýk harcamalarýnýn kontrol altýna alýnacaðý sözü 
veren Hükümet, alacaðý kredinin karþýlýðýnda yetmiþ milyon 
insanýmýzýn saðlýðýný ve sosyal güvenliðini ipotek etmektedir. 
Bu ülkenin saðlýk politikalarý artýk ne yazýk ki, Ankara'dan deðil, 
Washington'daki uluslararasý finans kurumlarý tarafýndan 
belirlenmektedir. IMF ve Dünya Bankasý patentli bu politikalarýn 
esasýný saðlýk hizmetlerinin ticarileþtirilmesi, özelleþtirilmesi 
oluþturuyor.

"Ýthal hekim"lerin Türkiye'de çalýþabilmesine imkan 
saðlayan düzenlemenin bir diðer hedefi saðlýk "pazarý"ný 
uluslararasý sermayeye açmaktýr. Hükümet'in amacý 
hiçbir þekilde Türkiye saðlýk sisteminin sorunlarýný 
çözmek deðil, baþta Dubai þeyhi El Maktum olmak 
üzere uluslararasý saðlýk patronlarýna kârlýlýk alanlarý 
yaratmaktýr. 

Özel saðlýk kurumlarýnda ücretli çalýþan, iþyeri hekimliði yapan 
ve muayenehanesinde hizmet veren hekimleri sýkýntýlý günler 
bekliyor. Ýktidarýn iþveren patron örgütlerinin taleplerini 
önceleyen tutumunu engelleyemezsek, iþyeri hekimleri 
iþsizliðe, özelde çalýþanlar güvencesiz sözleþmelere 
muayenehaneler ise saðlýk tekellerine teslim edilecek.

Hekimlere yönelik sevgisiz, hürmetsiz ve deðer 
bilmez tutumlar alýþkanlýk haline getirildi.
 "Hekimlerin eli hastalarýn cebinde", "hastayý rehin 
alan doktoru ben de rehin alýrým", "doktorlar iðne 
yapmayý bile bilmez" ve benzeri haksýz, mesnetsiz 
suçlamalarla hekimler hedef gösteriliyor. Hekimler 
üzerindeki idari baskýlar, soruþturmalar, cezalar, 
sürgünler artarak devam ediyor.

Mesleðini layýkýyla yapmaya, hastalarýna özenle 
hizmet etmeye çalýþan hekimler hemen her gün acil 
servislerde, polikliniklerde, hastane bahçelerinde 
saldýrýya uðruyor. Toplumda giderek yaygýnlaþan 
þiddet atmosferi, saðlýkla ilgili her türlü sorunda 
hekimlerin hedef gösterilmesi, hastalarý hekimlere 
karþý kýþkýrtan yaklaþýmlar hekimleri þiddetin hedefi 
haline getiriyor. 
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