
14 Mart’ta 4 Talebimiz Var! 
14 Mart’a giderken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası olarak, “14 Mart’ta 4 Talebimiz 
Var” başlığı altında, haksız ve hukuksuz ihraç edilen hekimlerin işlerine iadesini, hastaya yeterli süre 
ayrılmasına yönelik çalışma koşullarını, çalışırken ve emeklilikte insanca ücreti, sağlıkta şiddetin sona 
ermesini talep ettik. 20 Şubat 2017 tarihinden başlayarak gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinlikle hekimlerle 
paylaştığımız, son olarak 15 Mart 2017 günü TBMM çatısı altında duyurduğumuz taleplerimizi, bugün 
kamuoyuyla bir kez daha paylaşmak üzere buradayız. 

Kamu Görevinden İhraç Edilenlerin Görevlerine İade Edilmesi 

OHAL sürecinde şu ana kadar, Sağlık Bakanlığı’ndan bin 565, Tıp Fakültelerinden bin 196 olmak üzere 
toplam 2 bin 761 hekim ihraç edildi. Çok sayıda hekimin ihraç edilmesiyle sağlık hizmetlerinde yeri 
doldurulamaz bir boşluk oluşmuş; bu durum halkın sağlık hizmetlerine erişiminde belirgin bir aksaklığa 
neden olmuştur.  

Kamu görevinden hukuki deliller olmadan kimse çıkartılamaz. Bir ceza, ancak soruşturma sonucunda 
suçluluğu kanıtlanan kişilere verilebilir. Adil yargılama usullerine uyulmadan keyfi bir şekilde işlerine son 
verilen hekimlerle sorunlarını tartışmak ve çözüm önerileri üretmeyi, meslek örgütümüzün bu 
dönemdeki temel sorumluluğu olarak görüyoruz. Emeğin, demokrasinin, hukukun, toplumsal barışın ve 
iyi hekimlik değerlerinin savunucusu olan meslektaşlarımızın hastalarına ve öğrencilerine bir an önce 
kavuşabilmeleri öncelikli talebimizdir. 

Hastaya Yeterli Süre Ayrılması  

14 yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ve onun ana unsurları arasında yer alan performansa 
dayalı ödeme sistemiyle, hasta bakımında niteliğin değil niceliğin öne çıktığı; hekimlerin kısa sürelerde 
çok sayıda hastaya bakmaya zorlandıkları; hastalara, doğru düzgün anamnez alınmasına, fizik muayene 
yapılmasına izin vermeyen sürelerin ayrıldığı; nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşullarının yok 
edildiği bir sağlık ortamı yaratıldı. Yine bu dönemde, poliklinik sayılarından acil başvurularına, 
ameliyatlardan BT, MR çekimlerine kadar her parametrede Sağlık Bakanlığının istatistiklerine de yansıyan 
rekor artışlar gerçekleşmiştir. Ülkemizde 2015 yılında çekilen toplam MR ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
görüntüleme sayısı 25 milyondur. Yine aynı yıl acil servislere başvuran hasta sayısı yaklaşık 111 
milyondur. 2002-2015 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin sayısı %12 artarken, bu 
hastanelere başvuran hasta sayısında %180 artış görülmüştür. Ancak, tüm bu artışlara yanında, 14 yıl 
boyunca hiç artmayan, aksine giderek azalan tek değişken, hastaya ayrılan süredir. Oysa biliyoruz ki, bir 
hekimin hastasına yeterli süre ayırmadan ve ayrıntılı bir anamnez almadan doğru tanı koyması ve doğru 
tedavi uygulaması mümkün değildir. 

Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi ve Emekli Hekim-Hekim Ücreti Önerilerimiz 

Nitelikli bir sağlık hizmeti üretmenin en temel bileşenlerinden birini çalışma koşulları oluşturur. İnsanca 
çalışma koşulları ve emeğimizin karşılığı olan ücret, birbirinden ayrı düşünülemez. Çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi için; mesleki bağımsızlık, iş yükünün insancıl düzenlenmesi, mesleki sağlık ve güvenliğin 
sağlanması, fırsat eşitliği, örgütlenme özgürlüğü, çalışma ortamının demokratikleştirilmesi, emekliliğe 
yansıyan güvenceli ücret ve mesleki gelişim hakkı, uluslararası normlara uygun olarak çalışma sürelerinin 
düzenlemesini talep ediyoruz. Bu taleplerimizin karşılanması, iyi hekimlik yapmamızın ve nitelikli sağlık 
hizmeti sunmamızın ve toplumumuzun daha iyi bir sağlık sistemine ulaşmasının yollarını açacaktır.  

Öncelikle performansa dayalı ek ödeme sisteminden vazgeçilmelidir. Emekliliğe yansıyacak, güvenceli, 
görev tanımına uygun bir ücretlendirme politikası izlenmelidir. Hazırladığımız broşürde, hekimler ve 
emekli hekimler için net ücret önerileri yer almaktadır. 

Fiili Hizmet Zammı Yasa Değişikliği Önerimiz 

Sağlık çalışanları için, sürekli hastayla ve hastalıklarla ilgileniyor olmak, bir anlamda hastalarla ve 
hastalıklarla yaşıyor olmak, en önemli sorundur. Sağlık çalışanlarının, çalışma ortamından kaynaklanan 



radyasyon, ısı, kazalar gibi fiziksel faktörler; anestezik gazlar, antiseptikler gibi kimyasal faktörler; 
bakteriler, virüsler gibi biyolojik faktörler; ergonomik faktörler; hastalar ve hasta yakınları tarafından 
yapılan saldırılar gibi doğrudan etki sonucu gelişen “organik sağlık sorunları” bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra, sağlık çalışanlarının nöbet, vardiya, gün içinde çok fazla hasta görülmesi gibi aşırı iş yüklemesi, 
çalışma süresinin fazlalığı, aşırı fiziksel ve ruhsal yoğunluk gibi çalışma koşulları ve çalışma ortamının 
etkisi sonucu gelişen “psikososyal sorunları” söz konusudur. Tüm bu sorunlar, sağlık çalışanlarında 
yıpranmayı getirmektedir.  

TTB ve sağlık emek ve meslek örgütlerince; fiili hizmet zammına ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunun “Fiili hizmet Süresi Zammı” başlıklı 40. Maddesi’nde değişiklik yapılmasını 
içeren bir yasa değişikliği önerisi hazırlandı. Önerilen düzenlemelerin kabul edilerek yasalaştırılması 
durumunda; genel olarak sağlık hizmeti veren bütün işyerlerinde çalışan sağlık personeli yönünden 
çalışılan her bir 360 gün için 120 gün, geceleri, tatil günleri ve fazla sürelerle çalışma gibi ağır ve çalışanı 
yıpratıcı çalışma biçimlerine tabi tutulan sağlık personeli için 150 gün ve diğer sağlık hizmetlerine oranla 
daha ağır ve çalışanı yıpratıcı özellikte olan acil sağlık hizmetleri, yoğun bakım gibi işlerde çalışan sağlık 
çalışanları için 180 gün fiili hizmet süresi zammı eklenecektir. 

Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı Önerimiz 

Türkiye sağlık ortamında şiddet her geçen gün etkisini artırıyor. Sağlık ortamındaki şiddet, sıklıkla hasta 
ya da hasta yakınlarından sağlık çalışanlarına yönelse de, aslında burada hedefin sağlık sistemi olduğu 
açık olarak görülebiliyor. Bu nedenle de, uygulanmakta olan sağlık politikalarını ele almadan gösterilecek 
hiçbir yaklaşım, sağlıkta şiddetin çözümüne yönelik etkili bir çözüm ortaya koyamayacaktır. Öte yandan, 
sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yapılacak bir düzenleme, önleyicilik ve koruyuculuk işlevinin 
sağlanabilmesi için, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete asla hoşgörü gösterilmeyeceği, aksine şiddet 
suçlarının mutlaka cezalandırılacağı düşüncesinin yerleşmesine olanak sağlamalıdır.  

2 Ocak 2014 günü kabul edilen yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, 
görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak 
düzenlenmiş olsa da, yapılan düzenlemede tutuklama tedbirinin hâkimin takdirinde olduğu, ancak üst 
sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilemediği görülmektedir. Bu nedenle, 
Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi önerisinde bulunuyoruz. Önerimiz; 

1- Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı, sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen 
sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişinin, iki yıldan dört 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını, 

2- Bu fiiller sonucu sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise cezanın yarı oranında artırılması şeklindedir. 

Nitelikli sağlık hizmet sunumu, ancak, hastaya yeterli süre ayırmakla, şiddetin olmadığı, güvenli ve 
olumlu çalışma koşullarıyla mümkün olacaktır. 14 Mart Tıp Bayramı haftasında, her şeye rağmen, 
“Hekim-Emekli Hekim Ücretleri” ile ilgili önerilerimizi de içeren çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, “Fiili 
Hizmet Zammı Yasa Tasarısı” ve sağlıkta şiddetle ilgili Türk Ceza Kanunu’na bir madde eklenmesi 
taleplerimizi bir kez daha duyururken, taleplerimizin gerçekleşmesi, yasa teklifi önerilerimizin 
yasalaşması için gösterilecek çabaları çok değerli buluyor; bu konuda kamuoyunun yapıcı tutum ve 
desteğini bekliyoruz. 

TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak, içinde bulunduğumuz bu olağanüstü koşullarda hekimlik değerlerine 
her zamankinden fazla sahip çıkıyor; iyi hekimlikten, özlük haklarımızdan, demokrasi talebimizden 
vazgeçmiyoruz. 14 Mart, iyilik, dostluk ve dayanışmanın sesi olsun! 
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