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13.03.2020 

 
Hekimlerin 14 Mart 2020 Bildirgesi 

 

EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALARAK GÜVENLİ KOŞULLARDA 
HEKİMLİK YAPMAK İSTİYORUZ! 

 
Ülkemizde modern tıp eğitiminin başlamasının yüz doksan üçüncü, tıbbiyeli öğrencilerin İstanbul’un 
İngilizler tarafından işgal edilmesini protesto etmelerinin yüz birinci yıldönümündeyiz.  

Bu yılki 14 Mart Tıp/Sağlık Haftasını tüm dünyanın Koronavirüs pandemisiyle boğuştuğu,  insanlığın bir 
kez daha aklın ve bilimin yolunda modern tıbbın yardımına şiddetle ihtiyaç duyduğu günlerde 
gerçekleştiriyoruz. Tek bir hastamıza dahi zarar gelmemesi için bütün dikkatimizi, bütün emeğimizi, 
bütün enerjimizi toplumun hizmetine sunmayı görev biliyoruz. Bununla birlikte Türkiye sağlık ve hekimlik 
ortamının sorunlarını da bütün toplumla paylaşmak istiyoruz. 

Dünyanın en onurlu ve en eski mesleklerinden birinin sahibi olan biz hekimler; bugün içinde 
bulunduğumuz sağlık ortamının Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarından beri en karanlık dönemini 
yaşadığının bilincindeyiz. Hekimlik değerlerinin, deontolojinin giderek kaybolduğu, genç hekimlerin 
ülkemizden uzaklaştığı, kalanların aşırı iş yükü ve performans kaygısıyla tükendiği ve can güvenliği 
olmadığı bir süreç yaşamaktayız. En önemli eğitim kurumları özellikle parçalanarak, çökertilerek yok 
edilmekte,  ülkemizin tıp alanındaki geleceği de kısırlaşmaktadır. Son 17 yıldır uygulanan sağlık 
politikalarının, sağlıkta kışkırtılmış talebin sonucu olarak günde 3 milyon insan sağlık kurumlarına, yılda 
110 milyon insan acillere başvurmaktadır. Ne yazık ki sağlık sisteminin verimliliğinin bakılan hasta, 
yapılan ameliyat ve tetkik sayısı ile ölçüldüğü, hastane başhekimlerinin doktorlara dağıttığı döner 
sermaye miktarı ile övündüğü bir ülke haline gelmiş bulunmaktayız.  

Tüm bu olumsuz koşullar altında emeğimizle, bilgimizle, uzun yıllar süren eğitim ve mesleki 
deneyimlerimize dayalı birikimimizle hizmet vermeye çalışıyoruz.  

Ancak sağlık sistemimizden kaynaklanan sorunlar nedeniyle sürekli olarak hedef gösterilmekten, 
polikliniklerde, acillerde, ameliyathanelerde, hastanelerde, ASM’lerde, TSM’lerde her gün, her saat 
şiddete maruz kalmaktan mesleklerimizi yapamaz hale geldik. 

Oysa; 

Hastalarımıza yeterli süre ayıramamanın,  

Bir türlü düşürülemeyen telefonla randevuların,  

Ticarethaneye dönüştürülen sağlık kurumlarının,  

Cepten ödenen katkı ve katılım paylarının,  
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Ucuz olduğu için bulunmayan, pahalı olduğu için geri ödemesi olmayan ilaçların,  

Plansız programsız açılan tıp fakülteleri sonucu niteliksiz tıp eğitiminin, 

Partizanca atamaların, liyakatsiz akademik yükseltmelerin,  

Parçalanarak bölünen, şehir merkezlerinden uzaklara taşınan köklü kurumların,  

Şehir içindeki hastaneler kapatılarak açılan özel ortaklı şehir hastanelerinin,  

Koruyucu hekimlik gereksinimlerine yanıt veremeyen aile hekimliği sisteminin,  

Üniversite hastanelerinin finansal krize sokulmasının,  

Etkinliği ve güvenliği bilinmeyen halkın sağlığını riske atan yöntemlerin özendirilmesinin,  

Sağlık sisteminden kaynaklanan sorunların sorumlusu biz değiliz! 

Ülkemizde de Koronavirüs saptandığının açıklanmasından sonra 14 Mart etkinliklerimizi erteledik; 15 
Mart’ta Ankara’da sadece tabip odaları ve hekimlerle değil, bütün sağlık meslek odaları, meslek 
örgütleri, sağlık sendikalarıyla; bütün sağlıkçılar ve dostlarımızla birlikte gerçekleştireceğimiz Sağlıkta 
Şiddete Karşı Beyaz Mitingi iptal ettik. 

Ancak “Şiddetsiz Bir Sağlık Ortamı İçin 5 Acil Talep”imizin hayata geçirilmesi konusunda ısrarcıyız: 
 
1) Şiddete Karşı Caydırıcılık İçin TTB’nin Hazırladığı “Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı” Hızla Yasalaştırılsın, 
2) Artık Sağlık Bakanlığı Tarafından da İş Kazasıdır Olarak Kabul Edilen Sağlıkta Şiddetle İlgili Olarak 6331 

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Etkin Olarak Uygulansın,  
3) Muayene Randevuları Hastaya Yeterli Süre Ayrılacak Şekilde Düzenlensin, 
4) Acil Servislerde Sadece Acil Hastalara Hizmet Verilsin, 
5) Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Güçlendirilsin, 

Sevk Zinciri Uygulamasına Geçilsin! 

Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz ama mesleki itibarımızı korumanın, 
haklarımızı savunmanın, sorunlarımızın çözümünün ancak ve ancak meslek örgütümüzle ve örgütlü 
mücadelemizle olacağını biliyoruz. 

Başta güncel Koronavirüs pandemisi olmak üzere her türlü hastalığa karşı mesleki görevlerimizi 
sorumlulukla yerine getirmeye de, başta sağlıkta şiddet olmak üzere her türlü sorunumuz için mücadele 
etmeye de kararlıyız. 

 
İSTANBUL TABİP ODASI 

YÖNETİM KURULU 


