Türk Tabipleri Birliði; etiðe, ilkelere baðlý bir saðlýk ortamýnýn
yaratýlmasý, týp eðitimi ve uygulamalarýnýn en üst standartta
yapýlmasý için çaba gösteren hekimlerin örgütüdür.

T

TB, Hekimlerin
özlük haklarý,
halkýmýzýn
daha nitelikli bir
saðlýk hizmeti almasý
için mezuniyet öncesi
týp eðitiminden, sürekli eðitime; halk eðitiminden halk ve hekimler
adýna yasal giriþime; yayýndan, asgari ücret belirlemeye geniþ
yelpazede etkinlik gösterir.
Türk Tabipleri Birliði'nin politikalarý; katýlýmcý bir süreçle belirlenir.
Bu sürece üye hekimler, hekimlerin seçtiði yönetim ve delegeler
katýlýrlar ve demokratik biçimde oluþturulan kararlarýn yürütülmesinde
illerde oda yönetimleri, merkezde Merkez Konseyi sorumluluk alýr.
Türk Tabipleri Birliði'nin en katýlýmcý karar oluþturma organý Büyük
Kongre(Genel Kurul)'dir. Her yýl toplanan; delegelerden oluþan bu
kurulda örgüt politikalarý belirlenir, genel kurul ayrýca iki yýlda bir
Merkez
Konseyi,
Merkezi
Denetleme ve
Yüksek Onur
Kurulu'nu da

seçer. Büyük Kongre(Genel Kurul)'un diðer görevleri þöyledir: Tabip
Odalarýnýn gereksinimlerini belirlemek, içiþlerini "müzakere" etmek ve bütçeyi
onaylamak.

1990'lý yýllarda oluþturulan Genel Yönetim Kurulu(GYK) ve GYK'nýn
içinden seçilen Merkez
Yürütme Kurulu(MYK)da
örgütün karar oluþturma
yöntemleri arasýndadýr.
GYK ve MYK Türk Tabipleri
Birliði'nin karar oluþturma
süreçlerinin geliþtirilmesi,
geniþletilmesi, dinamikleþtirilmesi ve demokratikleþtirilmesi amacýyla
her tabip odasýndan iki temsilci(delege ve yönetim kurullarýndan),
Konsey üyeleri ve Kol Baþkanlarýndan oluþmaktadýr. GYK üç ayda bir,
MYK ise her ay toplanmaktadýr.
Ayrýca gerek olduðunda
tabip odasý baþkanlarýnýn
yer aldýðý Temsilciler
Meclisi de karar
oluþturmaya katkýda
bulunmaktadýr.
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Üyelerimiz/Hekimler
Türkiye'deki hekim sayýsý 77.344'dür (SB, 1999). Bu hekimlerin 60.000'i Türk
Tabipleri Birliði üyesidir.
TTB 1998 yýlýnda bir hekim profili ön çalýþmasý yaptý.
Bu çalýþmada, hekimlere saðlýk alanýndaki en önemli üç
temel sorun sorulduðunda;
%28.7'si saðlýða ayrýlan bütçe,
%22.1'i týp hizmetlerinin yetersizliði
%17.7'si týp eðitiminin yetersizliðini
ifade ediyor.
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Türkiye'nin en önemli üç
sorunu olarak;
%46.9'u hayat pahalýlýðý,
%42.7'si eðitim sorunu,
%39'u insan haklarý ihlallerini
Görüyor

Yine ayný çalýþmada, hekimlere; "Saðlýk
politikalarýný kim belirlemeli?" sorusu
yöneltildiðinde; birinci öncelikle hekimler, ikinci
sýklýkta tabip odalarý yanýtý alýnmaktadýr.
Hekimler; "hekim kimliðinin özellikleri neler
olmalýdýr?" sorusunu;
A y d ý n ( % 6 9 . 4 ) , Ya r d ý m s e v e r ( % 5 6 . 3 ) ,
Akýlcý(%52.7), Toplumcu(%48.8)
olarak tanýmlamaktadýr.
Bu çalýþmaya giren hekimlerin,
1/5'inin otomobili yoktur. Otomobil sahibi
olanlarýn %56.1'i yerli otomobil kullanýyorlar.
Hekimlerin %52.5'i tasarruf yapmýyor.
"Bugün seçme þansýnýz olsaydý
yine hekim olmayý seçer
miydiniz?" sorusunun yanýtýna
%49'u "evet", %51'i "hayýr" diyor.

%27.5'u mesleklerini yaparken
kendilerini özgür hissediyor.
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"Geçmiþin olumlu deðerlerine sahip çýkan, geleceði bu
olumlu deðerler üzerine kurmaya çalýþan bir Türk
Tabipleri Birliði".
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11 Nisan 1928 tarihinde Etibba Odalarý adýyla 1219 sayýlý
yasaya dayanarak kurulan tabip odalarý zaman içinde iþlevlerini
yitirmiþ ve 1953 yýlýna gelinmiþtir. O yýl ülkede 7432 hekim,
hastalara hizmet sunmaktaydý ve 23.1.1953 tarihinde
Meclis'ten 6023 Sayýlý Türk Tabipleri Birliði Yasasý çýktý. Yasa
üye sayýsý 100'ü geçen illerde bir tabip odasý kurulmasýný
öngörüyordu. Tüm hekimler için üyelik zorunlu ve Türk Tabipleri
Birliði Merkez Konseyi'nin merkezi de Ýstanbul idi.
1957 yýlýnda yapýlan
Genel Kurul'da Dünya
Tabipler Birliði'ne ait,
hekim ve saðlýk
birimlerini koruduðuna
inanýlan ve bugün de
kullandýðýmýz "amblem"
kabul edildi.
1953 TTB Merkez Konseyi ilk toplantýsý

1986 yýlýnda diþhekimleri Birlik'lerini kurarak Türk Tabipleri
Birliði'nden ayrýldý.
Son yýllarda Türk Tabipleri
Birliði, bir yandan
toplumsal bir baský grubu
olarak iþlevini sürdürürken,
bir yandan da kendi iç
örgütlenmesini geliþtirmek,
yetkilerini kullanarak uygulamaya müdehale etmek ve üyeleri
için çýkýþ yollarý üretmeye çalýþmaktadýr. Son on yýlda büyük bir
sýçrama gösteren iþçi saðlýðý etkinlikleri, pratisyen hekim
etkinliklerinin sürükleyici etkisi ile merkezi düzeyde yürütülen
etkinliklerin hacmi olaðanüstü boyutlara ulaþmýþ
bulunmaktadýr.
Bu boyutta iþ hacminin üstesinden gelinmesi daha çok gönüllü
insan gücünün “ilkeli” ve daha “örgütlü” bir biçimde eyleme
katýlmasý ile saðlanacaktýr.
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Türk Tabipleri Birliði ve Halk Saðlýðý:
Türk Tabipleri Birliði bir hekim meslek örgütünün temel iþlevlerinden
birisinin de halk saðlýðý konularýnda çalýþmak olduðunu düþünmektedir.
Bu nedenle; saðlýðýn belirleyicileri de
denen; barýþ, sosyoekonomik durum,
demokrasi gibi konularda görüþler
geliþtirilmektedir. Çok geniþ bir
kavram olan "halk saðlýðý" alanýnda
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yürütülen bazý

"evde tarama"

çalýþmalar
þöyledir.
Sigara: çaðýmýzýn en öldürücü epidemisinin aracý
olan sigara tüketimini azaltmada
“hekim sorumluluðu bilinciyle” bir
eylemlilik yürütülmektedir. TTB,.
Ulusal Sigara Saðlýk Komitesi'nin
kuruluþuna öncülük etmiþtir. Bu
"tarlada aþý"

kurulun Tütün Yasasý'nýn çýkmasýna

önemli katkýsý olmuþtur.
Nükleer enerjinin sakýncalarý konusunda
yürütülen faaliyetler, Çernobil sonrasý ve Akkuyu ile
ilgilietkinlikler "Siyanür" ün saðlýða olumsuz etkisi
açýsýndan Bergama Köylüleri'ne destek; halkýn
nitelikli saðlýk hizmetine eþit ve ücretsiz eriþiminin
saðlanmasý mücadelesi, baðýþýklama projesine
destek, ilaç konusu, Sosyal Sigortalar Kurumu ve
sosyal güvenlik ile ilgili sorunlarýn çözümü için
çalýþmalar. Halk saðlýðý eðitimine katký bu
alandaki TTB projelerindendir.
Bu faaliyetlerden Halk Saðlýðý Gezici Eðitim
Seminerleri Türkiye’deki tüm týp fakültelerinde
halk saðlýðý uzmanlýk eðitimi alanlarý açýk olan,
teorik ile pratik uygulamayý buluþturan, yerel þartlarý ve öncelikli konusorunlarý gündemine alan önemli bir projedir, her yýl yapýlmaktadýr.
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Kredilendirme

Sürekli eðitimin deðerlendirme, denetlenme, izleme ve bir özlük
hakkýna dönüþmesi için yürütülen
"kredilendirme" faaliyeti Türk Tabipleri
Birliði'nin en önemli projelerindendir.
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Bugüne dek 2111 sayýda baþvuru olmuþ, 34
etkinlik kredilendirilmiþ, hekimler 139.014
kez kredi puaný almýþlardýr. (2 yurtdýþý
etkinlik ve üç dergi (STED) Bülten:3(STED),
Türk Plastik Cerrahi Dergisi, 19
Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve Ýnfeksiyon
Hastalýklarý
kredilendirilm,þtir.

Dergisi)

Pek çok hekim akademik yükseltilmeleri aþamalarýnda ya da
yurtdýþý

çalýþmalarýnda

kullanýlmak üzere "kredi
puanlarýný"bildiren belge talebinde
bulunmaktadýr. TTB Merkez
Konseyi de geliþtirilmiþ bir
bilgisayar programý ile tüm
kredilendirilmiþ etkinlikler ve
kredi puaný alan katýlýmcýlar
kaydedilmektedir.

Avrupa Birliði Uzmanlarý
Derneði de benzer bir
örgütlenme ile etkinlikleri
kredilendirme programý
baþlatmaktadýr.
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Týp Eðitimi
TTB; nitelikli bir mezuniyet öncesi týp eðitiminin en temel özlük
hakký olduðuna inanmaktadýr. Týp eðitimi ayrýca halkýn saðlýðý ile de
doðrudan ilgilidir. Bu alandaki temel tartýþma konularý ve öneriler
þunlardýr:
*Týp eðitimi, hekim istihdamýndan baðýmsýz tartýþýlamaz.
*Türkiye'de hekim sayýsý yeterli/istihdamý sorunludur.
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*Yýlda 5.500 hekim mezun
o l m a k t a d ý r, t ý p f a k ü l t e l e r i
kontenjanlarý azaltýlmalýdýr.
*Týp fakülteleri kaynaklarý
artýrýlmalýdýr(finans, öðretim
üyesi,vb.)
*Alt yapýsý yetersiz týp fakülteleri
kapatýlmalýdýr.
Türk Tabipleri Birliði; týp eðitimi
konusunda görüþmeler/çeþitli
etkinlikler yapmakta ve nesnel bir
“týp eðitimi raporu” hazýrlamaktadýr.

"Nitelikli bir uzmanlýk eðitimi;
mesleki doyum ve halkýmýzýn saðlýðý
açýsýndan gereklidir. Türk Tabipleri
Birliði konuya bu nedenle önem
vermektedir."

T

ürk Tabipler Birliði uzmanlýk eðitimi
konusunda ciddi bir taraftýr. Bu
alandaki tüm etkinliklerini yasal
altyapýnýn hazýrlanmasý, uzmanlýk eðitimi
alanýnda özdenetim/mesleki denetimin
mesleði uygulayanlarýn elinde olmasý gerektiði düþüncesiyle
yürütmektedir.

"Mesleki Geleceðimiz Ellerimizdedir”

A

ltý kez Týpta Uzmanlýk Kurultaylarý, onlarca toplantý ve yoðun bir
birikiminin ardýndan yetmiþe yakýn derneðin katýlýmý ile
oluþturulan TTB UDKK uzmanlýk alanýna katkýsýný
sürdürmektedir. TTB-UDKK Avrupa Birliði Týpta
Uzmanlýk Birliði'nin "gözlemci" konumunda üyesidir.
Dernekler ise koþul olarak uzmanlýk "board"larýna
yalnýzca TTB üzerinden katýlabilmektedirler.
TTB-UDKK; uzmanlýða giriþ, eðitim süreleri,
programlarý, niteliði eðitim kurumlarý, eðiticiler,
ortak ulusal sýnavlar gibi konularda çalýþmaktadýr.
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Genel Pratisyen Hekimlik Enstitüsü
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Türk Tabipleri Birliði'nin (TTB)
pratisyen hekimliðe öncelik
verilmesi çabalarýnýn istenen
sonuca ulaþmamasý, TTB yapýsý
içinde çalýþan pratisyen hekimleri
yeni arayýþlara yöneltmiþtir. 30
yýla yakýn bir süredir ülkemizde
var olan temel bir saðlýk sisteminin, yani sosyalleþtirilmiþ hizmet
modelinin kendi yazgýsýyla baþ baþa býrakýlmasý, sonuçta sistemi
çözümsüz bir duruma getirmiþtir. Son derece akýlcý, kolay ve verimli
olabilecek çözümlerden ülkeyi yönetenlerce sürekli kaçýnýlmýþtýr.
Türk Tabipleri Birliði bu gerçekleri dikkate alarak, ülkemiz saðlýk
sistemini aðýrlýklý olarak etkileyebilecek bir alana doðrudan giriþimde
bulunma gereðini duymuþ
ve bu amaca yönelik bir
Büyük Kongre kararý
almýþtýr. 10 yýlý aþan bir
süredir, TTB pratisyen
hekim kolu içinde çeþitli
sorunlarýný ele alarak

bu alanda çalýþan
pratisyen hekimler de,
özellikle pratisyen
hekimlik mesleki
eðitimine yönelik bir
kurumlaþma
gereksinimini ortaya
koymuþlardýr. Bu
çabalar, 1998 yýlý Temmuz ayýnda TTB Genel Pratisyenlik
Enstitüsü'nün kuruluþu ile sonuçlanmýþtýr. Enstitü'nün kuruluþu, 5
Kasým 1998'de bir basýn toplantýsýyla hekimlere ve kamuoyuna
duyurulmuþtur.
Geçici kurullarýn yürürlükte olduðu GPE'nin geçiþ döneminde,
çalýþmalarýn Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu ve Yürütme Kurulu ile
gerçekleþtirilmesi öngörülmüþtür. Bu süreçte, zamanla GPE'nin yaygýn
örgütlenmesini saðlayacak bölge kurullarýnýn belirlenmesi ve yerel
çalýþmalarýn baþlatýlmasý görüþü de
benimsenmiþtir.
Kuruluþundan bu yana, GPE'nin
oluþturulan ve düzenli çalýþan kurullarý,
Yönetim Kurulu ve Bilim Kurulu
olmuþtur.
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Sertifika Programlarý
Türk Tabipleri Birliði, iþyeri hekimliði sertifika programlarý yanýsýra eksiklik
olarak gördüðü bazý alanlarda özgün, standart, merkezi, sertifikalý eðitim
etkinlikleri yürütmektedir. Bazý örnekleri þöyledir.
Turizm ve Saðlýk Sertifika Kursu: Ýzmir, Ankara, Selçuk, Kuþadasý, Ýzmir,
Afyon ve Antalya'da olmak üzere toplam yedi kez yapýlmýþtýr.
Spor ve Saðlýk Sertifika Kursu: Bursa, Ýstanbul, Adana, Ankara, Ýzmir,
Trabzon'da olmak üzere sekiz kez yapýlmýþtýr.
Olaðandýþý Koþullarda Hekimlik Kursu: Diyarbakýr, Hatay, Adana, Gaziantep,
Kýrklareli, Adýyaman, Ýzmir, Bursa ve Tekirdað'da olmak üzere onbir kez
düzenlenmiþtir.
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Adli Týp Sertifika Kursu: Aydýn, Çanakkale, Tekirdað, Ýstanbul, Ankara,
Manisa, Diyarbakýr, Ýçel, Balýkesir ve Eskiþehir'de düzenlenmiþtir.
Birinci Basamakta Eðitici Eðitimi Sertifika Kursu: Ankara, Ýzmir, Ýstanbul,
Tekirdað'da olmak üzere
yapýlmýþ ve yüzün üzerinde
meslektaþýmýz “eðitici”
sertifikasý almýþtýr.
Bu özel etkinlikler dýþýnda
her yýl pekçok bilimsel ve
sosyal konuda seminer,
kurs, söyleþi ve kongre
düzenlenmektedir.

Olaðandýþý Durumlarda Saðlýk Hizmetleri

T

T B Ya y ý n l a r, e ð i t i m
programlarý þeklinde
baþladýðý olaðandýþý
durumlarda saðlýk hizmetlerine,
fekaletlere
yatkýn ülkemizde
Bartýn, Ýzmir sel,
Kýrýkkale Mühimmat Fabrikasýnda Patlama,
Kuzey Irak'tan Mülteci Sor unu,
Adana/Ceyhan Deprem Felaketleri sýrasýnda
rapor hazýrlayarak, yetkilileri bilgilendirerek
katýldý. 17 Aðustos Marmara Depremi'nde
ise, TTB yüzlerce üyesi ve özel eðitilmiþ
hekimle bölgede 8 ay fiili bir hizmet verdi.
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ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ
TTB çalýþanlarýn saðlýðý konusunu önemsemektedir.
Ýþyeri Hekimlerinin Çalýþma Þartlarý ile Görev ve Yetkileri Hakkýndaki
Yönetmelik (4 Temmuz 1980) dayanarak kapsamlý bir uygulamaya
dönüþen, Ýþçi Saðlýðý/Ýþyeri Hekimliði kurslarýna bugünedek 21467
meslektaþýmýz katýlmýþtýr.
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Bu alandaki TTB faaliyeti eðitim ile sýnýrlý
deðildir. Ýþyeri hekimliði alanýnda destekleyici
bir denetim için çeþitli yönergeler
hazýrlanmýþtýr. Ayrýca iþyeri hekimi olarak
çalýþan meslektaþýmýz için tasarlanan B tipi
sertifika kurslarý sürdürülmektedir.
Bugünedek çeþitli illerde yirmiye yakýn kurs yapýlmýþ ve yüzlerce
meslektaþýmýz eðitim almýþtýr.
Bu alana özgü yayýn gereksinimini
karþýlamak üzere Hukuki Boyutuyla Ýþyeri
Hekimliði, Ýþyeri Hekimliði Ders Notlarý,
1.Ulusal Ýþçi Saðlýðý Kongre Kitabý, 2.Ulusal
Ýþçi Saðlýðý Kongre Kitabý 3.Ulusal Ýþçi
Saðlýðý Kongre Kitaplarý (1.ve 2.cilt)
kitaplarý basýlmýþtýr. 1999 yýlý sonunda TTB
Mesleki Saðlýk ve Güvenlik Dergisi
yayýnlanmaya baþlamýþtýr ve 5000 kiþiye
u l a þ t ý r m a h e d e f l e n m e k t e d i r. T T B
Çalýþanlarýn Saðlýðý Enstitüsü kurma
çalýþmalarý sürmektedir.

TTB; çalýþanlarýn saðlýðý kavramý içinde
hekimlerin ve diðer saðlýk çalýþanlarýnýn
saðlýðýný ayrý bir alt baþlýkta yürütmekte olup
1999 yýlýnda ilkini yaptýðý Saðlýk Çalýþanlarýnýn
Saðlýðý Kongresi'ni sürdürecektir

Saðlýk Çalýþanlarýnýn Saðlýðý
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Alanýmýzda çalýþan herkese saðlýklý yaþama ve çalýþma
hakkýnýn saðlanmasýna yönelik asgari normlar (saðlýk,
hastalýk, iþ kazasý, meslek hastalýðý, analýk, malüllük,
ihtiyarlýk, ölüm yardýmý gibi) oluþturulmasý temel hedefi
doðrultusunda; meslek risklerimizin belirlenmesi,
koruyucu önlemlerin alýnmasý, fiili hizmet zamlarý
konularýnda (bilgilendirme, rapor hazýrlama, yasa
yapýcýlarla paylaþma gibi) çalýþmalar yapýlmaktadýr.
Saðlýk çalýþanlarýnýn saðlýðý yönetmeliðinin çýkarýlmasý
için çaba gösterilmektedir.

"Ýnsan haklarý savunucusu olmak hekimlik mesleðinin
gereðidir".
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Türk Tabipleri Birliði bu bilinçten hareketle tüm hekimlerin insan haklarý
ihlallerine karþý duyarlý olmalarýný saðlayan bir uðraþ vermektedir. Çünkü
hekimler çoðunlukla insan haklarý ihlallerinin en yakýn tanýklarýdýr. Ýnsan
onuruna saygýsýzlýk,ayrýmcýlýk,baskýlar hekimlerin kendileri ve hastalarý
için önlemeye çalýþtýklarý önemli konulardýr. Evrensel insan haklarý ve
deðerlerine baðlý hekimler yaþama hakkýný savunur. Ýdama karþý çýkarlar,
iþkence ve kötü muameleye karþý
çýkarlar, saðlýk hizmetine ulaþma
hakkýný, bazý özel gruplarýn (kadýnlar,
mülteciler, tutuklular gibi) haklarýný
savunurlar.
Meslektaþlarýmýzý bilgilendirerek
güçlendirmek ve arkalarýnda onlarý
destekleyen/savunan bir örgüt olduðunu
hissettirmek hedefi için; çeþitli
etkinlikler yapýyor uz. Ulusal ve
uluslararasý katýlýmlý eðitim toplantýlarý
ve çok sayýdaki yayýnýmýz bunlarýn
örnekleridir.

Ýnsan haklarý ihlallerinin en yakýn tanýklarýdýr. Ýnsan onuruna
saygýsýzlýk, ayrýmcýlýk, baskýlar hekimlerin kendileri ve hastalarý için
önlemeye çalýþtýklarý önemli konulardýr. Evrensel insan haklarý ve
deðerlerini savunan hekimler yaþama hakkýný savunur, idama karþý
çýkarlar, iþkence ve kötü muameleye karþý çýkarlar, saðlýk hizmetine
ulaþma hakkýný, bazý özel gruplarýn (kadýnlar, mülteciler, tutuklular
gibi) haklarýný savunurlar.
TTB insan haklarý alanýndaki zengin faaliyeti nedeniyle PHR (Ýnsan
Haklarý Ýçin Hekimler Birliði)’nin ödülünü almýþtýr.
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Ýnsan haklarý alanýnda çalýþan meslektaþlarýmýzýn karþýlaþtýðý
sorunlarda yanlarýnda olmak ve desteklemek TTB’nin temel
sorumluluðudur.

Özlük Haklarý Mücadelesi

T

TB; özlük haklarýný
kapsamlý bir kavram
olarak algýlamakta, iyi

hekimlik ortamlarýnýn saðlanmasý,
kamu saðlýk hizmetlerinin geliþtirilmesi, maaþlarýn artýrýlmasý, nöbet
ücretleri, icap nöbetleri,
çalýþanlarýn saðlýk
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haklarý konularýnda,
yetkililerle müzakere,
r a p o r l a r,

yasa

hazýrlýklarý yaný sýra,
farkýndalýk saðlama ve uyarý eylemleri
yapmaktadýr.

TTB Anayasa’nýn öngördüðü üç erkden
baþta yürütme erkini, etkileme yollarýný

sonuna kadar kullankatadýr. Bu çabalar sýnýrlý olsa da sonuçlar
vermektedir. 1990’lý yýllarýn
baþýndaki nöbet ücretlerindeki
artýþý vermek mümkün.
Müzakere ile elde edilemeyen
haklarýmýz için diðer demokratik
yöntemler kullanýlarak bir
mücadele verilmektedir.
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Kurumlarla Ýliþkiler:
“Türk Tabipleri Birliði,
inançlarý, deðerleri ve kurallarý olan bir kurumdur”

T

ürk Tabipleri Birliði görev alaný içinde yer alan konularda resmi kurumlarla;
ciddi, onurlu bir iliþki biçimiyle iletiþim içerisindedir.
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Türk Tabipleri Birliði, Saðlýk Bakanlýðý'nýn pekçok komisyonunun yasal, doðal üyesi
olmasýnýn yanýsýra çaðrýlý olduðu tüm toplantýlara katýlmakta, ayrýca çeþitli
konularda da yazýlý/sözlü görüþünü iletmektedir. Türk Tabipleri Birliði'nin Saðlýk
Bakanlýðý'nda katýldýðý bazý kurul ve komisyonlar þöyledir:
l Yüksek Saðlýk Þurasý
l Tababet Uzmanlýk Kurulu
l Klinik Araþtýrmalar Etik Kurulu
l Nüfus Planlamasý Danýþma Kurulu
l Ýlaç Tanýtým Kurulu
l Üremeye Yardýmcý Tedavi Kurumlarý Bilim Komisyonu
l Ulusal AIDS Danýþma Kurulu
l Akupunktur Danýþma Kurulu
Ýnsan Haklarýndan Sorumlu Devlet Bakanlýðý
l Ýnsan Haklarý Üst Kurulu
Sanayi Bakanlýðý:
l Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü
l Reklam Kurulu
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý
l Adalet Bakanlýðý
Maliye Bakanlýðý ortak çalýþma yapýlan diðer kuruluþlarýdýr. Ayrýca TTB,
YÖK’e baðlý Týp Eðitimi Denklik Komisyonu üyesidir.

YÖK:
TTB, TBMM'nin Saðlýk ve Aile, Ýnsan Haklarý Komisyonlarý ve
parlementerlerle de iletiþim içindedir.

TTB ve Saðlýk Çalýþanlarý
"Saðlýk hizmeti ekip çalýþmasý ile verilebilir".
Bu sözün gerçekliðine
inanan TTB, on yýlý aþkýn
bir süredir kur ucusu
olduðu "Saðlýk Meslek
Birlikleri" gr ubunun
içinde yeralmaktadýr.
Grubun diðer üyeleri olan
Türk Diþ Hekimleri
Birliði, Türk Eczacýlarý
Birliði, Türk Veteriner
Hekimler Birliði ve zaman
zaman Türk Hemþireler
Derneði katýlýmý ile “ortak
biçimde”, Türkiye'nin saðlýk alanýna özgü sorunlarýný görüþmekte ve toplum
birlikte bilgilendirilmektedir.
Özellikle özlük konularýnda saðlýk alanýndaki sendikalarla da benzer çalýþmalar
yürütülmektedir.
Ayrýca Meslek Birlikleri Platformu
içinde de ülkemizin özel bazý
sorunlarýna eðilinmekte; saðlýðýn ön
koþulu olan barýþ, demokrasi gibi
konularda görüþler oluþturulmakta,
etkinlikler gerçekleþtirilmektedýr.
Türk Tabipleri Birliði; 1999 yýlýnda
çalýþanlarýn özlük haklarý kazanýmlarý
için ortak eylemlilik platformu
oluþturmak gerekçesiyle kurulmuþ
olan Emek Platformunun kurucu ve
aktif bir üyesidir.
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Etik
“Varolan yazýlý kurallarýn bile toplumun her düzeyinde
çiðnenmesinin sýradanlaþtýðý bir ortamda, yoðun teknoloji kullana,
mesleki kimliklerin büyük dönüþümler sergilediði bu meslek
grubunda etiði iþlevli kýlmak görevimizdir”.
TTB Etik Kurulu etik ile ilgili güncel konularda çözümler üretmek,
etik eðitimi konusunda etkin olmak amaçlarýyla 1994 yýlýndan bu
yana çalýþmakta, diðer meslekleri de içeren (felsefeci, hemþire,
24

hukukçu gibi) özgün yapýsý ile
hekimlik ortamýna katkýda
bulunmaktadýr. Bugüne dek
organ aktarýmý, kýzlýk zarý
muayenesi, cinsiyet seçimi,
klonlama, konsültasyon, acil hasta taþýmasý/acil hekimlik, hasta
kayýtlarý, medya/saðlýk, AIDS/hekim ve pek çok diðer konuda
görüþ/tutum oluþturmuþ, Hasta Haklarý Yönetmeliði, Týp Meslek
Ahlak Kurallarý, “Malpractis Yasasý”, Organ Aktarýmý Yasasý,
Biyoetik Sözleþmesi gibi yasal metinler için görüþler hazýrlamýþtýr.

Yüksek Onur Kurulu (YOK)
TTB YOK Türkiye'de hekimler için; meslekten alýkoyma
kararý verebilen tek kuruldur. Oda Onur Kurullarýnýn tartýþmalý
kararlarýnýn deðerlendirildiði YOK, Büyük kongre'de seçilen
dokuz üyeden oluþur. Üyelik için Türkiye'de en az on beþ yýl
tabiplik yapmýþ olmak koþulu vardýr. Onur Kurulu cezalarýnýn
uygulanmasý hekimin baðlý olduðu kurumca yürütülen,
Hekimlerin uymakla yükümlü olduklarý Týbbi Deontoloji
Nizamnamesi ve Týp Meslek Etiði kurallarý; hekimlerin uymasý
gereken kurallarý içerir. TTB YOK dosyalarýnda etik ihlalleri,
ayný adlý bir yayýnda irdelenmiþtir.
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Ödüller:
“Ödüller; ödüle adý verilen,
ödülü alanýn kamu vicdanýndaki saygýnlýðý ile deðer kazanýr.”

T

ürk Tabipleri Birliði, 1991 tarihinden bu yana TTB Baþkaný, büyük halk
saðlýkçý Prof.Dr.Nusret Fiþek anýsýna "Halk Saðlýðý Hizmet, Bilim ve Saðlýk
Ocaklarý" ödülleri vermektedir.

Bugün saðlýk ocaklarý ödülü almak için özverili çalýþmalarýný raporlaþtýran ve
birbirleriyle yarýþan pek çok saðlýk ocaðýnýn duvarýný Prof.Dr.Nusret Fiþek Saðlýk
Ocaðý ödülü süslemektedir.
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1993 tarihinde Sivas'ta
öldürülen Dr.Behçet Aysan
anýsýna her yýl Þiir Ödülü
v e r i l m e k t e d i r. Ö d ü l
törenleri Türk Tabipleri
Birliði'ni sanatla buluþturan
bir fýrsat olmaktadýr. Bugüne dek pek
çok genç þair bu ödülü þiirleriyle
güzelleþtirdiler.
Türk Tabipleri Birliði bu arada
hekimler arasýnda bir öykü anlatý
yarýþmasý da düzenlemektedir. Yýllar
boyu pek çok hekim, anýlarýndan,
yaþamlarýndan yola çýkarak
aktardýklarý öyküleriyle Türk Tabipleri
Birliði ve týp ortamýmýza sanatsal
katkýda bulundular.
Ödül de sevgi gibidir, bir insanýn ve bir
toplumun belleðini oluþturur.

Süreli Yayýnlar
Toplum Hekim Dergisi:
1978 yýlýnda yayýnlanmaya
baþlayan ve Türkiye'de alanýnda tek
olan saðlýk politikalarý ve sosyal
politika dergisi Toplum ve Hekim 9
yýldýr hiç ara vermeksizin yýlda altý
sayý olarak
yayýnlanmaktadýr.
STED:
Birinci basamak hekimlerini
kendilerinin belirlediði öncelikli konularda
bilgilendirmek becerilerini artýrmak hedefi ve
“bilimsel ve dostça” olmak iddiasýyla 9 yýl
önce yayýn hayatýna baþlayan STED bugün
sekizbin hekime
birinci basamakta
çalýþan hekime her ay
ulaþan bir arkadaþ
TIP DÜNYASI:
15 yýl önce yayýn hayatýna baþlayan Týp Dünyasý 2
yýldýr gazete formunda 15 günde bir 30.000 hekimle
buluþuyor.
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Hukuk
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Türk Tabipleri Birliði Hukuk
Bürosu iki hukukçu ve bir
hekimden oluþmaktadýr.
Hukuk Bürosu, hekimlik ve
týp ortamýný ilgilendiren
yasal altyapý çalýþmalarýna
ör neðin görüþ hazýrlamak
biçiminde ve gerektiðinde Türk
Tabipleri Birliði’ni savunmak üzere
mahkemelere
giderek, katkýda
bulunmaktadýr. Bu arada;
eðitim ve yaygýn etkinlikleri yapmakta,
bireysel baþvurulara da yanýt vermektedir.

TTB Merkez Konseyi Destek Ekibi
1- Ýþyeri Hekimi
2- Hukukçu ve 10 sekreter,
muhasebeci, masaüstü
yayýncýlýk olmak üzere 13
personel tam ve yarým
zamanlý olarak Merkez’de
çalýþmaktadýr.
Yýllýk evrak giriþi: Haziran 1998-Mayýs 2000, 4687
Yýllýk evrak çýkýþý: Haziran 1998-Mayýs 2000, 4664 adet.
Elektronik iletiþim araçlarý yaygýn olarak kullanýlmaktadýr.
Türk Tabipleri Birliði mekaný, özel bir alan dýþýnda “tütünsüz”
dür.
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Yayýnlar listesi
3.Ulusal Ýþçi Saðlýðý Kongre Kitabý:Cilt:I-II, Aile Hekimliði
Özelleþtirme/TTB Tezleri, Bin Yýl Kapanýrken Türkiye Saðlýk Sektörünün
Durumu, Birinci Basamak Ýçin Adli Týp El Kitabý, Bulaþýcý Hastalýklar
Kitabý, Ceza ve Tutukevlerinde Saðlýk Hizmetlerinin Standartlarý,
Cezaevi ve Saðlýk Kitabý, Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar-Ortak Yayýn,
Cumhuriyet ve Saðlýk, Etik Kitabý, Hastaneler Raporu, Hekim ve Sigara,
Hekimler ve Tabip Odasý Yöneticileri Ýçin Mevzuat, Hekimlik Meslek
Etiði Kurallarý, Hekimlik, Týbbi Etik ve Ýnsan Haklarý, Ýlaç, Ýlkyardým,
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Ýþçi Saðlýðý Ders Notlarý Kitabý, Ýþyeri Hekimliði El Kitabý, Nusret Fiþek
Kitaplaþmamýþ Yazýlarý-II, Nusret Fiþek ve Hekimlik, PHK WHO
Çalýþma Grubu, Pratisyen Hekimlik Kongre Kitabý:I-II-III,
Prof.Dr.Nusret Fiþek Kitaplaþmamýþ Yazýlarý-III, Saðlýk Hizmetlerinde
Teknoloji, Saðlýkta Özelleþtirme ve Aile Hekimliði, Sürekli Týp Eðitimi
Dergisi, Týp Dünyasý, Toplum ve Hekim, TTB Nedir? Ne Yapar?, TTB PHK
El Kitabý, TTB Tarihi, Türk Tabipleri Birliði'nde On Yýl, Türkiye Saðlýk
Ýstatistikleri 1997, Türkiye Saðlýk Ýstatistikleri 2000, Türkiye ve
Dünyada Uzmanlýk Eðitimi, Türkiye'de Hekimlerin Sigara Alýþkanlýðý,
Türkiye'de Sýtma Savaþý, Uluslararasý Belgeler Kitabý, YDD Özelleþtirme,
1998-99 Ürünler Hizmetler Türkiye Týp Kataloðu...

Kollar-Komisyonlar
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!
!
!
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!
!
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ADLÝ TIP ÇALIÞMA
GRUBU
TTB OLAÐANDIÞI
KOÞULLARDA SAÐLIK
HÝZMETLERÝ KOLU
TTB ETÝK KURULU
HALK SAÐLIÐI KOLU
SSK ÇALIÞMA GRUBU
ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞYERÝ HEKÝMLÝÐÝ KOLU
ÝLYARDIM ÇLIÞMA GRUBU
EÐÝTÝM KOLU
KREDÝLENDÝRME KURULU
UDKK (Uzmanlýk Dernekleri
Koordinasyon Kurulu)
PRATÝSYEN HEKÝMLER KOLU
SOSYAL ETKÝNLÝKLERVE
KÜLTÜR SANAT KOMÝSYONU
ÖZEL HEKÝMLÝK KOMÝSYONU

!
!
!
!
!

ÝNSAN HAKLARI KOLU

SÝGARA KOLU
ÝLAÇ KOMÝSYONU ve ÇALIÞMA GRUPLARI
STED YAYIN KURULU
TOPLUM VE HEKÝM YAYIN
KURULU
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Türk Tabipleri Birliði’ne üye olmak için Tabip Odalarýmýza
baþvurabilirsiniz.
TABÝP ODASI ADI

32

ADRES

KOD

TEL

FAKS

ADANA

Prof.Dr.Nusret Fiþek Cad. Kervansaray Apt. 41/1

322

4534767 4580001

AFYON

Bankalar Cad. Özel Ýdare ve Sosyal Hizm.Ýþh. Kat:4 No:41

272

2124444 2140802

AMASYA

Gazi Mustafa Paþa Caddesi Amasya Eczanesi Üstü

358

2181109 2186709

ANKARA

Hanýmeli Sok. 16/2 SIHHÝYE

312

2295570 2291550

ANTALYA

Meltem Mah. 3. Cad. Üzeri Baro Yaný

242

2375075 2373748

AYDIN

Hasan Efendi Mah. Osmanlý Bankasý Üstü Kat:4

256

2151209 2136539

BALIKESÝR

Özel Ýdare Ýþhaný No:74 Kat:3

266

2412983 2458784

BOLU

Hastane Cad. Dinçel Apt. No:14/1 14100

374

2136853 2159177

BURSA

Gazcýlar Cad.Petek Bozkaya Ýþh C Blok No.213

224

2560869 2511815

DENÝZLÝ

Saltak Cad. Prof.Nusret Fiþek Sok.Köþesi No:41 Kat:7 D.37-38

258

2643367 2639515

DÝYARBAKIR

1.Aliemiri Sok. Deðer 1 Apt. B Blok Kat:2 No:6

412

2246431 2284899

EDÝRNE

Alipaþa Arkasý Osmaniye Cad. Toprak Sok. No:1/1

284

2351377 2136607

ELAZIÐ

1.Harput Cad. Mýsýrlýoðlu Ýþhaný Kat:5

424

2188797 2188797

ERZURUM

Aþaðý Mumcu Ticaret Odasý Binasý

442

2336127 2340251

ESKÝÞEHÝR

Sümer Mah. Çakmak Cad. Doðu Sok. No:11

222

2311359 2309870

GAZÝANTEP

Kan Merkezi Arkasý Doktorlar Lokali Kat:1

342

2201500 2310323

GÝRESUN

Çýnarlar Mah. Tepe Sok. No:2/5

454

2160664 2165289

HATAY

Belediye Parký Ýçindeki Eski Nikah Dairesi

326

2235359 2235359

ISPARTA

Özel Ýdare Ýþhaný Kat:1

246

2233370 2233370

ÝÇEL

Cami Þerif Mah.15 Sok.Ýnankur Ýþhaný Dai.1

324

2384162 2379705

ÝSTANBUL

Türkocaðý Cad. No:19 Caðaloðlu

212

5133735 5133736

ÝZMÝR

Nusret Fiþek Cad. No:5 Alsancak

232

4221044 4217051

K.MARAÞ

Trabzon Cad.Milcan Apt Kat:5 Dai.10

344

2237476 2145465

KASTAMONU

Özel Ýdare Site Ýþhaný Kat:3

366

2141220 2141659

KAYSERÝ

Sivas Cad. Gonca Apt. Kat:5 No:9 Muammerbey MAh.

352

2224659 2224659

KOCAELÝ

Ýstiklal Cad. Ünal Ýþmerkezi No:13 Dai:4

262

3211276 3315414

KONYA

Hoca Habip Mah. Yeni Aziziye Cad. No:301-18 Kat:4

332

3515557 3515557

KÜTAHYA

Cumhuriyet Cad. Avcýlar Ýþhaný Kat:4

274

2169474 2169474

MALATYA

Atatürk Cad. No:67 Çað Ýþ Merkezi

422

3244682 3250104

MANÝSA

Utku Mah. Çimentepe Cad. No:35/8

236

2311792 2373975

MUÐLA

Turgutreis Cad. Belediye Ýþhaný Kat:3

252

2143747 2122135

NEVÞEHÝR

Avlanmaz iþhaný Yeni Kayseri Cad. Yeni Mah. No:4/89

384

2121619 2130569

RÝZE

Dr.Osman Ülgen Eliyle Kutlu Han Kat:2

464

2178058 2122271

SAKARYA

Karaaðaç Mah. Buldan Ýþhaný No:6

264

2772916 2772916

SAMSUN

Hürriyet MAh. Süleymaniye Sok. Hasgül Apt. No:50

362

4312805 4354478

SÝVAS

Saðlýk Sitesi No:26 Kat:4

346

2211419 2244600

ÞANLIURFA

Atatürk Cad. Cebeci Ýþhaný Kat:1 No:20

414

3135644 3122969

TEKÝRDAÐ

Ortacami Mh.Soðukkuyu Cad. Soðukkuyu Çýkmazý No.7 Kat:4

282

2618981 2600887

TRABZON

Özel Ýdare 1. Ýþhaný Kat:3 Etibank Üzeri

462

3219415 3261975

VAN

Hastane Cad. Akabe Ýþhaný Kat:2 No:65/3

432

2169280 2160046

ZONGULDAK

100 Yýl Gezi Yolu B-Tipi Fener Mevkii

372

2539508 2539508

ÇANAKKALE

Mehmetçik Bulvarý No:18/1

286

2123427 2135304

ÇORUM

70. Yýl Cumhuriyet Kültür Sitesi Gazi Cad. No:50

364

2242500 2138671

KIRIKKALE

Zafer Cad. Ýmar Bankasý Üstü No:28/37

318

2184436 2242717

UÞAK

Kurtuluþ Mah. 1 Eylül Cad. No:98

276

2272969 2232706

ADIYAMAN

Harýkçý Cad. Dilek Sok. No:3 Kat:1

416

2138768 2163698

TOKAT

Ardala Sok. No:18 Kat:3 Kan Merkezi Karþýsý 60100

356

2146125 2146125

ORDU

Sýrrýpaþa Cad.Sürücüler Sok. No.3 Kat:3

452

2250977 2250977

KIRKLARELÝ

Sungurbey Cad. 39020

288

2123098 2123098

BARTIN

45010

378

2278374 2278374

AKSARAY

HASHAS MAH. GÝRÝÞÝ DOÐUMEVÝ KARÞISI ÝNCÝ APT. KAT:1

Kýrtepe Mah.Arifler Sok.No 1/A

382

2127880 2121639

KARABÜK

DR.PAÞA AKPINAR

370

4129751 4123938

NÝÐDE

DR.MIZRAP ÖZER ELÝYLE OVACIK SAÐLIK OCAÐI

388

2323434 2323434

MARDÝN

ÖZEL ÝDARE ÝÞHANI NO:56 KAT:4

482

2128837 2131794

ÝSKENDERUN

SAVAÞ MAH. 58. SOK. NO:9 TEMSÝLCÝLÝK

326

6178066 6136053
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Hekimlik Meslek Etiði Kurallarý*
Kendilerini her zaman dünya hekimliðinin bir parçasý olarak gören; Türkiye
Cumhuriyeti topraklarý üzerinde ulusal, evrensel ve çaðdaþ bir sorumluluk ve hizmet anlayýþýna
sahip bulunan, hekimlik mesleðinin, içinde yer aldýðý toplumsal ve kültürel koþullardan
soyutlanmayacaðýnýn bilinci ile insanýn sahip olduðu olanaklarý geliþtirebilmesinin en temel
koþulunun onun bedensel ve ruhsal saðlýðý olduðunun bilincini taþýyan bu ülkenin hekimleri;
dünyadaki ve Türkiye'deki toplumsal ve bilimsel deðiþimler göz önünde bulundurularak ve
çeþitli platformlarda tartýþýlarak oluþturulan Hekimlik Meslek Etiði Kurallarý'na baðlýlýklarýný
bildirmekle, insana insan olarak hizmet etmenin yüce onurunu taþýrlar.
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
(Amaç, Kapsam ve Tanýmlar)
Amaç:
Madde:1-Bu kurallarýn amacý, hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken
uymalarý zorunlu olan hekimlik meslek etiði kurallarýný belirlemektir.
Kapsam:
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Madde:2-Türkiye'de hekimlik yapma hakkýný kazanmýþ olup mesleðini uygulayan tüm
hekimler bu kurallar kapsamýndadýr.
Dayanak:
Madde:3-Bu kurallar bütünü 6023 sayýlý yasanýn 59/g maddesine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar:
Madde:4-Bu metinde geçen;
a)Bakanlýk deyimi; Saðlýk Bakanlýðý'ný
b)Hekim deyimi; týp doktorlarýný,
c)Hekim örgütü deyimi; Türk Tabipleri Birliði'ni
ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
(Genel Kural ve Ýlkeler)
Hekimin Görev ve Ödevleri:
Madde:5-Hekimin öncelikli görevi, hastalýklarý önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine getirerek
*

TTB 47. Genel Kurulu'nda (10-11 Ekim 1998) kabul edilmiþtir.

hastalarý iyileþtirmeye çalýþarak insanýn yaþamýný ve saðlýðýný korumaktýr. Meslek uygulamasý
sýrasýnda insan onurunu gözetmesi de, hekimin öncelikli ödevidir. Hekim, bu yükümlülüklerini
yerine getirebilmek için, geliþmeleri yakýndan izler.
Etik Ýlkeler:
Madde:6-Görevlerini yerine getirirken, hekimin uymasý gereken evrensel týbbi etik ilkeleri
yararlýlýk, zarar vermeme, adalet ve özerklik ilkeleridir.
Hekimin Yansýzlýðý:
Madde:7-Hekim görevlerini her durumda hastalarý arasýndaki siyasal görüþ, sosyal durum,
dini inanç, milliyet, etnik köken, ýrk, cinsiyet, yaþ, toplumsal ve ekonomik durum ve benzeri
farklýlýklarý gözetmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
Vicdani ve Mesleki Kaný:
Madde:8-Hekim, mesleðini uygularken vicdani ve mesleki bilimsel kanaatine göre hareket
eder.
Sýr Saklama Yükümlülüðü:
Madde:9-Hekim, hastasýndan mesleðini uygularken öðrendiði sýrlarý açýklayamaz. Hastanýn
ölmesi ya da o hekimle iliþkisinin sona ermesi, hekimin bu yükümlülüðünü ortadan kaldýrmaz.
Hastanýn onam vermesi ya da sýrrýn saklanmasýnýn hasta ya da öteki insanlarýn yaþamýný
tehlikeye sokmasý durumunda, hastanýn kiþilik haklarýnýn zedelenmemesi koþuluyla, hekim bu sýrrý
saklamakla yükümlü deðildir.
Yasal zorunluluk durumlarýnda hekimin rapor düzenlemesi de, meslek sýrrýnýn açýklanmasý
anlamýna gelmez.
Hekim, tanýk ya da bilirkiþi olarak mahkemeye çaðrýldýðýnda olayýn meslek sýrrý olduðunu ileri
sürerek bu görevlerinden çekilebilir.

Acil Yardým:
Madde:10-Hekim, görevi ve uzmanlýðý ne olursa olsun, gerekli týbbi
giriþimlerin yapýlamadýðý acil durumlarda, ilk yardýmda bulunur.
Ticari Amaç ve Reklam Yasaðý:
Madde:11-Hekim, mesleðini uygularken reklam yapamaz, ticari
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reklamlara araç olamaz, çalýþmalarýna ticari bir görünüm veremez; insanlarý yanýltýcý, paniðe
düþürücü, yanlýþ yönlendirici, meslektaþlar arasýnda haksýz rekabete yol açýcý davranýþlarda
bulunamaz. Hekim, yayýn araçlarýyla yapacaðý duyurularda varsa, Tababet Uzmanlýk Tüzüðü'ne
göre kabul edilmiþ olan uzmanlýk alanýný, çalýþma gün ve saatlerini bildirebilir. Tabela ve benzeri
tanýtým araçlarýnýn biçim ve boyutlarý yerel tabip odasý tarafýndan saptanýr.
Meþru ve Yasak Yöntemler:
Madde:12-Hekim mesleðini yerine getirirken, bilimsel ve çaðdaþ taný ve tedavi yöntemleriyle
koruyucu hekimlik ilkelerini göz önünde bulundurur; hastalarýnýn taný ve tedavisinde bilimsel
olmayan yöntemleri uygulayamaz. Hekim, gerekli bilimsel aþamalardan geçip
ruhsatlandýrýlmamýþ kimyasal, farmakolojik, biyolojik maddeleri ilaç olarak kullanamaz.
Hekimliðin Kötü Uygulanmasý (Malpractice):
Madde:13-Bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle bir hastanýn zarar görmesi
"hekimliðin kötü uygulamasý" anlamýna gelir.
Aracýlýk Etme ve Aracýdan Yararlanma Yasaðý:
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Madde:14-Hekim öteki hekimlere veya tetkik-tedavi kuruluþlarýna maddi çýkar karþýlýðý hasta
gönderemez. Hekim, hasta saðlamak amacýyla aracý kiþilerden yararlanamaz.
Endüstri ile Ýliþkilerde Çýkar Saðlama Yasaðý:
Madde:15-Hekimler endüstri kuruluþlarý ile hiçbir çýkar iliþkisi kuramazlar. Bilimsel
araþtýrmalar ve eðitime yönelik iliþkiler ise, þeffaf ve kurumsal olmalýdýr. Bu iliþkilerde Türk
Tabipleri Birliði'nin hazýrladýðý "Hekim ve Ýlaç Tanýtým Ýlkeleri" geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
(Hekimler Arasý Ýliþkiler)
Meslektaþlar Arasýnda Saygý:
Madde:16-Hekim, kendi meslektaþlarý ve insan saðlýðý ile uðraþan öteki meslek mensuplarý ile
iyi iliþkiler kurar, meslektaþlarýna veya tedavi ekibinin bir baþka üyesine karþý küçük düþürücü
davranýþlarda bulunamaz.
Mesleki Dayanýþma:
Madde:17-Hekim, meslektaþlarýný mesleki yönden onur kýrýcý ve haksýz saldýrýlara karþý korur.
Yetkinlik Dýþý Faaliyet Yasaðý
Madde:18-Hekim týbbi görevlerini yerine getirirken, gecikmenin hasta yaþamýný tehdit
edebileceði zorunlu durumlar dýþýnda özel bilgi, beceri gerektiren bir giriþimde bulunamaz.

Danýþým(Konsültasyon) ve Ekip Çalýþmasý:
Madde:19-Danýþým ve ekip çalýþmasý sürecinin düzenli iþleyebilmesi ve bir hekim hakký olarak
yaþama geçirilebilmesi için;
a)Hasta izlemi sýrasýnda, deðiþik uzmanlýk alanlarýnýn görüþ ve uygulamalarýna gereksinim
doðduðunda, tedaviyi yürüten
hekim durumu hasta ve/veya yakýnlarýna bildirmelidir.
Konsültasyonu hastanýn tedaviyi yürüten hekimi yazýlý olarak ister. Yazýlý istemde hastanýn
özellikleri, konsültasyon isteðinin nedenleri açýk ve anlaþýlýr biçimde belirtilir.
b)Konsültasyon sürecinde konsültan hekim de, hastanýn sürekli hekimi gibi hastadan
sorumludur.
c)Konsültan hekim, alanýnda bilimsel ve teknik bilgiye sahip olmalýdýr.
d)Konsültasyon sonucunda, konsültasyonun gerekçesi ve sonuçlarý, açýk ve anlaþýlýr biçimde
bir tutanak ile belgelenir.
e)Konsültasyonun sonuçlarýndan hastalar da yeterli ölçüde bilgilendirilir.
f)Konsültasyonun sonucunda hastanýn tedaviyi yürüten hekimi ile konsültan hekimin görüþ ve
kanaatleri arasýnda fark olur ve hasta konsültan hekimin önerilerini kabul ederse, hastanýn
tedaviyi yürüten hekimi tedaviyi býrakabilir.
g)Konsültasyon istenen hekim davete uymak zorundadýr.
Odaya Bildirme Yükümlülüðü:
Madde:20-Hekim meslektaþlarý ile meslek uygulamasý konusunda uzlaþmaz bir anlaþmazlýða
düþtüðünde ya da týp etiði açýsýndan yanlýþ davranan bir meslektaþýnýn bu davranýþýný kasýtlý bir
biçimde sürdürmesi durumunda yerel tabip odasýna konuyla ilgili bildirimde bulunur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
(Hekim-Hasta Ýliþkileri)
Hasta Haklarýna Saygý:
Madde:21-Hekim hastasýnýn saðlýðý ile ilgili kararlar alýrken; bilgilenme hakký, aydýnlatýlmýþ
onam hakký, tedaviyi kabul ya da red hakký , vb. hasta haklarýna saygý göstermek zorundadýr.
Hekim Seçme Özgürlüðü:
Madde:22-Hasta, mevzuatýn belirlediði kurallara, týbbi uygulamanýn özelliklerine ve kurumun
koþullarýna göre hekimini seçmekte özgürdür.
Muayenesiz Tedavi Yasaðý:
Madde:23-Hekim, acil vakalar gibi zorunlu durumlar dýþýnda, hastasýný bizzat muayene
etmeden tedavisine baþlayamaz.
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Hasta Üzerindeki Etkinin Kullanýmý:
Madde:24-Hekim hasta üzerindeki etkisini týbbi amaçlar dýþýnda kullanamaz.
Tedaviyi Üstlenmeme veya Yarýda Býrakma:
Madde:25-Hekim, ancak týbbi bilgisini gerektiði gibi uygulayamayacaðýna karar verdiðinde
ve hastasýnýn baþvurabileceði baþka bir hekim bulunduðu durumlarda, hastanýn bakýmýný ve
tedavisini üstlenmeyebilir veya tedaviyi yarým býrakabilir. Yukarýdaki koþullarda tedaviyi
býrakacak hekim, bu durumu ve hastanýn saðlýðýnýn tehlikeye düþmeyeceðini hastaya veya
yakýnlarýna anlatýr ve onlarý týbbi yardýmla ilgili baþka olanaklar konusunda bilgilendirir. Ýkinci
hekim bulunmadan hekim hastasýný býrakamaz. Hekim, tedaviyi üstlenen meslektaþýna hasta
hakkýndaki tüm bilgileri aktarmakla yükümlüdür.
Aydýnlatýlmýþ Onam:
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Madde:26-Hekim hastasýný, hastanýn saðlýk durumu ve konulan taný, önerilen tedavi
yönteminin türü, baþarý þansý ve süresi, tedavi yönteminin hastanýn saðlýðý için taþýdýðý riskler,
verilen ilaçlarýn kullanýlýþý ve olasý yan etkileri, hastanýn önerilen tedaviyi kabul etmemesi
durumunda hastalýðýn yaratacaðý sonuçlar, olasý tedavi seçenekleri ve riskleri konularýnda
aydýnlatýr. Yapýlacak aydýnlatma hastanýn kültürel, toplumsal ve ruhsal durumuna özen gösteren
bir uygunlukta olmalýdýr. Bilgiler hasta tarafýndan anlaþýlabilecek biçimde verilmelidir. Hastanýn
dýþýnda bilgilendirilecek kiþileri, hasta kendisi belirler. Saðlýkla ilgili her türlü giriþim, kiþinin
özgür ve aydýnlatýlmýþ onamý ile yapýlabilir. Alýnan onam, baský, tehdit, eksik aydýnlatma ya da
kandýrma yoluyla alýndýysa geçersizdir.
Acil durumlar ile, hastanýn reþit olmamasý veya bilincinin kapalý olduðu ya da karar
veremeyeceði durumlarda yasal temsilcisinin izni alýnýr. Hekim temsilcinin izin vermemesinin kötü
niyete dayandýðýný düþünüyor ve bu durum hastanýn yaþamýný tehdit ediyorsa, durum adli mercilere
bildirilerek izin alýnmalýdýr. Bunun mümkün olmamasý durumunda, hekim baþka bir meslektaþýna
danýþmaya çalýþýr ya da yalnýzca yaþamý kurtarmaya yönelik giriþimlerde bulunur. Acil
durumlarda müdahale etmek hekimin takdirindedir. Tedavisi yasalarla zorunlu kýlýnan hastalýklar
toplum saðlýðýný tehdit ettiði için hasta veya yasal temsilcisinin aydýnlatýlmýþ onamý alýnmasa da
gerekli tedavi yapýlýr.
Hasta vermiþ olduðu aydýnlatýlmýþ onamý dilediði zaman geri alabilir.
Bilgilendirilmeme Hakký:
Madde:27-Hasta hastalýðý konusunda bilgilendirilmek istemediðini belirtmiþse, hekimin bilgi
vermesi gerekmez. Ailenin haberdar edilmesi hastayla görüþ birliðine varýlarak yapýlmalýdýr.
Bilinçsiz durumdaki hastalar için, yakýnlarýnýn bilgilendirilip bilgilendirilmemesi-ne hekim karar
verir.
Terminal Hastalara Yardým:
Madde:28-Hekim, terminal dönemdeki hastalara her türlü insani yardýmý yapmaya, insan
onuruna yaraþýr koþullarý saðlamaya ve çekilen acýyý olabildiðince azaltmaya çalýþýr.

Ücret:
Madde:29-Hasta ücret konusunda önceden hekimden bilgi alabilir. Hekim, tüm muayene,
tetkik, týbbi ve cerrahi giriþimlerde meslek örgütünün belirlediði taban ücretin altýnda bir ücret
alamaz. Hekimin, meslektaþlarý ile meslektaþlarýnýn eþleri ve bakmakla yükümlü olduklarýndan
muayene ve tedavi için masraflar dýþýnda- ücret almamasý uygundur.
Gereksiz Harcama Yaptýrma Yasaðý:
Madde:30-Hekim, hastasýnýn parasal durumu ne olursa olsun, kesin zorunluluk olmadýkça
pahalý ilaçlar ve yöntemler öneremez, hastaya gereksiz harcamalar yaptýramaz ve yararý
olmayacaðýný bildiði bir tedaviyi veremez.
Hastayla Ýlgili Bilgilerin Hastaya Verilmesi ve Kullanýmý:
Madde:31-Hasta dosyalarýndaki bilgilerin geniþ bir özeti ile bilgi ve belgelerin örnekleri, isteði
durumunda hastaya verilir. Hekim, yasal zorunluluk olmadýkça, bu bilgileri baþkasýna veremez.
Hekim, hastanýn kimlik bilgilerini saklý tutmak koþuluyla, bu bilgileri dosya üzerinden yapacaðý
araþtýrmalarda kullanabilir.
Rapor Düzenleme:
Madde:32-Hekim, bizzat muayene ve tedavi ettiði hastasýna gerekli gördüðünde hastalýkla
ilgili rapor verir. Bu raporda týbbi gerekçelere baðlý olarak istirahat, tedavi þekli, diyet, çalýþma
koþullarý gibi hasta için gerekli geçici ya da kalýcý bilgiler ve hekimin önerileri bulunur.
BEÞÝNCÝ BÖLÜM
(Hekim ve Ýnsan Haklarý)
Uluslararasý Sözleþmelere Uyma Zorunluluðu:
Madde:33-Her hekim, baþta Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi olmak üzere tüm insan haklarý
belgelerine ve hekimlikle ilgili ortak kurallara uymakla yükümlüdür.
Ýþkenceye Yardým Yasaðý:
Madde:34-Hekim, týbbi bilgi ve becerisiyle, iþkence ve benzeri uygulamalara katýlamaz,
yardýmcý olamaz, gerçeðe aykýrý rapor düzenleyemez. Ýþkence iddiasý olan olgularla karþýlaþan
hekim, mesleki bilgi ve becerilerini gerçeðin ortaya çýkarýlmasý için kullanýr.
Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Týbbi Yardým:
Madde:35-Tutuklu ve hükümlülerin muayenesi de öteki hastalarýnki gibi, kiþilik haklarýna
saygýlý, hekimlik sanatýný uygulamaya elveriþli koþullarda yapýlýr ve onlarýn gizlilik haklarý
korunur. Hekimin, bu koþullarýn saðlanmasý için ilgililerden istekte bulunma hakký ve sorumluluðu
vardýr. Muayene sonucu düzenlenecek belge veya raporlarda hekimin adý, soyadý, diploma
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numarasý ve imzasý mutlaka bulunur. Belge ve raporun bir örneði kiþiye verilir. Belge ve rapor
baský altýnda yazýlmýþ ise, hekim bu durumu en kýsa zamanda meslek örgütüne bildirir.
Tutuklu ve Hükümlülerin Týbbi Yardýmý Reddetmesi:
Madde:36-Hekim, muayene ve tedavi olanaklarýný bilinçli olarak reddeden tutuklu ve
hükümlülere bu davranýþlarýnýn sonuçlarýnýn neler olabileceðini açýklar. Zorla muayene ve tedavi
yolunu deneyemez, öneremez.
Ölüm Cezasýna Etkin Katýlým Yasaðý:
Madde:37-Hekim, hiçbir zaman ölüm cezasýnýn infazýnda bulunamaz, infaza
olamaz, ölüm cezasý uygulamasýnda týbbi hizmet veremez.

yardýmcý

Olaðanüstü Durumlar ve Savaþ:
Madde:38-Hekim, olaðanüstü durumlar ve savaþta, evrensel nitelikteki týbbi etik kurallarýný
yansýzlýkla uygular. Hasta ve yaralý sayýsýnýn çokluðu nedeniyle, herkese gerekli týbbi yardýmýn
verilemediði koþullarda, hekim, tedavi olasýlýðý yüksek olan aðýr vakalara öncelik verir.
Cinsel Ýliþki Muayeneleri:
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Madde:39-Hekim, savcýlýklar ve mahkemeler dýþýnda kalan kiþi ve kurumlardan gelen cinsel
iliþki muayene istemlerini dikkate alamaz. Hekim ilgilinin veya ilgili reþit deðilse, veli veya
vasisinin aydýnlatýlmýþ onamý olmadýkça cinsel iliþki muayenesi yapamaz.
ALTINCI BÖLÜM
(Týbbi Araþtýrmalar ve Yayýn Etiði)
Ýnsan Üzerinde Araþtýrma:
Madde:40-Ýnsan üzerinde yapýlacak klinik, deneysel ya da epidemiyolojik araþtýrmalar, gerek
ilaç gerek cerrahi yöntem araþtýrmalarý olsun, bilimsel bilgi birikimine katkýda bulunabilmek
amacýyla yerel etik kurullardan geçmek koþuluyla yapýlýr. Ýnsan üzerinde yapýlan tüm
araþtýrmalar, bilimsel ve mesleki yönden yeterli ve yetkin kiþiler tarafýndan yürütülür.
Araþtýrmanýn sorumluluðu tümüyle araþtýrmacýya aittir.
Deneðin Bilgilenmesi ve Aydýnlatýlmýþ Onamý:
Madde:41-Ýnsan üzerinde yapýlan araþtýrmalarda her deneðe araþtýrmanýn amacý, yöntemleri,
beklenen yarar ve olasý yan etkileri hakkýnda, deneðin anlayabileceði dilde ve biçimde yeterli bilgi
verilmesi zorunludur. Deneðe, çalýþma baþladýktan sonra isterse araþtýrmaya katýlmaktan
vazgeçebileceði ve onamýný geri alabileceði, ancak bu nedenle daha sonraki tedavisinin ve
takibinin aksamayacaðý anlatýlýr. Bilgilendirme sonrasýnda deneðin konuyu yeterince anlayýp
anlamadýðý deðerlendirilir.
Araþtýrma hakkýnda yeterli bilgilendirme saðlandýktan sonra, deneðin yazýlý onamý alýnýr. Bu
onam, deneðin özgür iradesine dayanmalýdýr.

Reþit ve Mümeyyiz Olmayanlarýn Durumu:
Madde:42-Reþit ve/veya mümeyyiz olmayan kiþiler yönünden veli veya vasisinin aydýnlatýlmýþ
onamý gerekir.
Deneðin Korunmasý:
Madde:43-Ýnsan üzerinde yapýlan týbbi araþtýrmalarda deneðin yaþamý, bedensel ve zihinsel
bütünlüðü ile saðlýðý her zaman toplumsal veya bilimsel çýkarlarýn üzerinde tutulur.
Deneðin özel yaþamýna saygý gösterilmesi ve kiþisel bilgilerin gizliliði saðlanýr. Bilimsel
araþtýrma ve yayýnlar ile akademik-bilimsel amaçlý sunuþlarda deneðin kimliði gizli tutulur.
Bir týbbi araþtýrmada, beklenen katký ne olursa olsun, denek için ciddi bir tehlike þüphesi
doðduðunda araþtýrma durdurulur.
Araþtýrmanýn giderleri deneðe, yakýnlarýna ya da sosyal güvenlik kurumuna yansýtýlamaz.
Yayýn Etiði:
Madde:44-Hekim, araþtýrma verilerini deðerlendirirken ve yayýna hazýrlarken bilimsel
gerçekleri yansýtmalýdýr. Çalýþmaya fiilen katýlmamýþ kiþilerin adlarý o yayýnda yer alamaz.
Kaynak göstermeden ve izin almadan baþkalarýna ait veriler, olgular ve yazýlý eserler kullanýlamaz.
YEDÝNCÝ BÖLÜM
(Çeþitli Hükümler)
Hüküm Bulunmayan Durumlar:
Madde:45-Bu kurallarda yer almayan durumlarla karþýlaþýldýðýnda, hekim, genel etik
ilkelere, ulusal düzenlemelere, uluslararasý düzeydeki bildirge ve sözleþme hükümlerine uyar.
Disiplin Kovuþturmasý:
Madde:46-Hekimler bu kurallar bütünü hükümlerine aykýrý
davranýþlarda bulunduklarýnda, 6023 Sayýlý Türk Tabipleri Birliði
Yasasý'na göre tabip odalarý yönetim kurullarý tarafýndan onur
kurullarýna sevk edilirler. Hekimlerin disiplin soruþturmasýna
uðramasý, haklarýnda ayrýca hukuki veya cezai takibat yapýlmasýna
engel deðildir.
Yürürlük:
Madde:47-Bu kurallar bütünü Türk Tabipleri Birliði Büyük
Kongresi'nde kabul edilip, Türk Tabipleri Birliði yayýn organlarýndan
birinde yayýmlandýktan bir ay sonra yürürlüðe girer ve Türk Tabipleri
Birliði Merkez Konseyi ve tabip odalarý tarafýndan yürütülür.

