
HAKSIZ HUKUKSUZ İHRAÇ 
EDİLENLER GÖREVLERİNE İADE 
EDİLSİN

HASTAYA YETERLİ SÜRE

ÇALIŞIRKEN VE EMEKLİLİKTE 
İNSANCA ÜCRET

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN 

14 MART’Ta
4 TALEBİMİZ VAR

!
29 Ocak 2017 / Birimiz Hepimiz, Hepimiz Birimiz İçin

15 Temmuz sonrasında yayımlanan KHK'lerle bugüne kadar 2 
bin 750 hekim kamudaki işlerinden atıldılar. Adil ve 
demokratik yargılama usullerine uyulmadan keyfi bir 
şekilde işlerine son verilen hekimlerle sorunlarını tartışmak 
ve çözüm önerileri üretmek, meslek örgütümüzün bu 
dönemdeki temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğumuzun 
gereği olarak 29 Ocak 2017 tarihinde “OHAL Sürecinde İşten 
Atılan Hekimler: Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız 
Çalıştayı”nı gerçekleştiriyoruz. 

6-19 Şubat 2017 / Hekimlerle Buluşuyoruz

Dün olduğu gibi bugün de, tüm politikalarımızı hekimlerle 
birlikte oluşturma çabamızı sürdürüyoruz. TTB ve tabip 
odaları olarak iki hafta boyunca tıp fakülteleri, devlet 
hastaneleri, özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri, toplum 
sağlığı merkezleri ve hekimlerin olduğu diğer sağlık 
kuruluşlarını ziyaret ederek, meslektaşlarımızla sağlık 
alanındaki sorunları ve taleplerimizi değerlendireceğiz. 

20-26 Şubat 2017 / Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik

On dört yıldır sürdürülen Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
sağlıkta poliklinik sayılarından acil başvurularına, 
ameliyatlardan BT, MR çekimlerine kadar her parametrede 
rekor artışlar gerçekleşti. Ancak, bu on dört yıl boyunca hiç 
artmayan, artmak bir yana daha da azalan bir parametre 
var: Hastaya ayrılan süre. İster birinci basamak ister ikinci 
basamakta, ister kamuda ister özelde hekimlik yapıyor 
olalım, her geçen gün, daha fazla hastayı, daha kısa sürede, 
doğru düzgün anamnez almaya bile vakit bulamadan 
muayene ve tedavi etmeye zorlanıyoruz. Oysa hepimiz 
biliyoruz ki; hekimlikte “sürat felakettir!”. Hafta boyunca iyi 

hekimlik yapmamızın önündeki engelleri ve hastalara yeterli 
süre ayırma talebimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz.  

27 Şubat-5 Mart 2017 / Çalışırken ve Emeklilikte 
Emeğimizin Karşılığı İnsanca Ücret

Sağlıkta Dönüşüm Programı süresince hem iş güvencemizde 
kayıplar yaşadık hem de performansa dayalı ücretlendirme 
nedeniyle çalışırken aldığımız ücret emekliliğimize 
yansımıyor; emekliliği hak etsek bile daha uzun yıllar 
çalışmak zorunda kalıyoruz. Hafta boyunca iş güvencesi ve 
özlük hakları taleplerimizi tekrar gündeme taşıyoruz ve 
TTB'nin hekim ücretleriyle ilgili hazırladığı Kanun Tasarısı 
Önerisi'nin yasalaşması için mücadele ediyoruz.

6-12 Mart 2017 / Sağlıkta Şiddet Sona Ersin! 
Türkiye'de şiddet hemen her yerde! Sabahları evden 
korkarak çıkıyoruz, tedirgin ve ürkeğiz. Sağlık alanında ise 
bizim için tehdit oluşturan şiddet, azalmak bir yana her 
geçen gün daha da artıyor. Hekimlik yaptığımız sağlık 
kurumlarında endişe içinde çalışıyoruz. Konuyla ilgili olarak 
Sağlık Bakanlığı ne yaptı? Hükümet'in yaptığı yasa 
değişikliği ne işe yaradı? Durum ortada! Hafta boyunca 
sağlıkta şiddetin sona ermesi için yetkililere ve topluma 
sesleniyoruz ve TTB'nin sağlıkta şiddetle ilgili hazırladığı 
Yasa Tasarısı Önerisi'nin yasalaşması için mücadeleye devam 
ediyoruz.

HER ŞEYE RAĞMEN

 İYİ HEKİMLİKTEN

ÖZLÜK HAKLARIMIZDAN

DEMOKRASİ TALEBİMİZDEN 

VAZGEÇMİYORUZ!



14 Mart arifesinde ne haldeyiz?

OHAL'deyiz!

Sağlık alanında keyfilik, hoyratlık, karmaşa, despotluk, 
şiddet…

“Şimdilik” 2 bin 750 hekim işlerinden atıldı; binlerce 
hekim ise “sıra ne zaman bize gelecek” endişesi içinde 
yaşama ve çalışma uğraşı içinde.

Her yeni gün bir öncekini aratan uygulamalarla 
karşılaşıyoruz. 

İyi hekimlik giderek kan kaybediyor.

Nitelikli sağlık hizmeti sunabilmenin koşulları daha 
fazla tahrip ediliyor. 

Can güvencemiz

İş güvencemiz

Ücret güvencemiz

Gelecek güvencemiz

Mesleki bağımsızlığımız

tehdit altında !
 

HER ŞEYE RAĞMEN;

14 Mart'ta Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak 
yüksek sesle itirazımıza devam ediyoruz ve iktidara, 
sağlığı yönetenlere, sağlık alanını kendileri için bir rant 
alanı olarak görenlere sesleniyoruz: 

Umudumuzu tüketemezsiniz! 

Çünkü, karşınızda aklın, vicdanın ve toplumun sesi olan 
hekimler ve onların örgütlülüğü var!

Evet; hoyratlığa, despotluğa, gerici, piyasacı sağlık 
politikalarına teslim olmayacağız! 

Hekimlik değerlerine her zamankinden daha fazla sahip 
çıkacağız; antidemokratik uygulamalarınız bizi 
yıldıramayacak; bilimsel ve toplumcu sağlık anlayışını 
savunmaktan geri durmayacağız!

HEKİMLER OLARAK;

Bu 14 Mart'ta iyi şeylere her zamankinden fazla 
ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Bütün toplum olarak 
kötüyü, kötülüğü iyilikten ayırmamız gerektiğinin 
farkındayız ve yüzümüz, kalbimiz, aklımızla iyiye 
dönmeliyiz, diyoruz.

Mesleğimizi iyi uygulama konusundaki çabalarımıza 
karşın, yaygın ve yoğun bir şiddete maruz kalıyoruz.

Sorunlarımız onca çabamıza ve talebimize rağmen 
çözülmüyor; aksine her geçen gün fazlalaşıyor. Siyasal 

iktidar, çalışma koşullarımızdan emekliliğimize, gelecek 
güvencemize, yıpranma hakkımıza kadar haklı 
taleplerimizi görmezden geliyor.

Nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yetersiz koşullarında 
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

Ancak, bu kadar yoğun emeğimizin dikkate 
alınmadığını, haksız uygulamalara devam edildiğini 
görüyoruz.

14 MART'a GİDERKEN;

Ülkenin bütün sorunlarının yumak haline 
dönüştüğünün farkında olarak dün olduğu gibi bugün 
de her işin başı sağlık diyeceğiz ve hekimler olarak 
taleplerimizi sağlığın olmazsa olmazlarıyla birlikte dile 
getireceğiz.

Sağlık için; umut, çatışmasızlık, barış, yaşanabilir bir 
doğa, eşitlik ve iyi hekimlik için bu 14 Mart'ta tüm 
hekimlerle el ele olacağız.

14 MART;

İYİLİK, DOSTLUK ve 
DAYANIŞMANIN SESİ 

OLSUN!
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