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YÖNETİM KURULU
Metin Baştuğ (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Emel Bayrak (Medicana Ankara Hastanesi)
Vedat Bulut (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Zafer Çelik (İsmet Ayturan Aile Sağlığı Merkezi)
Onur N. Karahancı (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Benan Koyuncu (Atatürk EAH)
Mine Önal (Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH)

ONUR KURULU
Engin Deniz Arslan (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH)
Yaşar Çalışkan (İşyeri Hekimi)
İlhan Günalp (Emekli Hekim)
Canan Kalaycıoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Serap Şahinoğlu (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
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ÇAĞDAŞ HEKİMLER
Sağlıkçılar üzerinde bir baskı ve denetim
aracı olan performansa dayalı ödeme
sisteminin kaldırılmasını...

Eğitim ve Araştırma hastanelerinde
yönetici atamalarınn liyakata göre
yapılmasını...

DENETLEME KURULU

Kamu hastanelerinin işletmeleştirilmemesini
ve ticari bir konuma sürüklenmemesini...

TTB BÜYÜK KONGRE DELEGE ADAYLARI

“Sağlık Serbest Bölgesi”, şehir hastaneleri
gibi sağlık alanında tekelleşmelerin
olmamasını...

Atila Ilıman (İşyeri Hekimi)
Nilgün Kurucu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Ayşe Özdemir Uğurlu (Ankara EAH)

K. Çetin Atasoy (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Özlem Azap (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Z. Ebru Basa (Batıkent 4. Nolu Aile Sağlığı Merkezi)
Eriş Bilaloğlu (Dr. Sami Ulus Çocuk Kadındoğum
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH)
Nihat Bulut (Emekli Hekim)
Olgu Nur Dereci (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Pınar İçel Çepe (Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH)
Asuman Doğan (Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH)
Bayazıt İlhan (Ankara Ulucanlar Göz Hastalıkları EAH)
Mustafa Karakurt (Türkiye Yüksek İhtisas EAH)
Mustafa Karakuş (Ankara Yenimahalle EAH)
Bektaş Kaya (Ankara Onkoloji EAH)
Filiz Çağla Uyanusta Küçük (Özel Arte Hastanesi)
Arif Müezzinoğlu (İşyeri Hekimi)
Şevkat Bahar Özbarış (Hacetepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Ali Polat (Altındağ Feridun Çelik Aile Sağlığı Merkezi)
Figen Şahpaz (İşyeri Hekimi)
Hülya Uluğtürken (Kocatepe SGK)
Müslüm Yıldız (Ankara Numune EAH)

Vatandaşların sağlık güvencesinin tam
olarak sağlanmasını, tamamlayıcı
sağlık sigortasının iptalini...

Eğitim ve Araştırma hastanelerinin
öncelikli işlevlerinin eğitim/öğretim ve
araştırma olduğunu, hizmetin
öncelenmesinin bu işlevleri körelttiğini...

SAVUNUR
Genel Kurul

Seçim

Saat: 11:00-17:00
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi
Poliklinikler Ek Binası Toplantı Salonu
(Yüksel Noras Konferans Salonu)

Saat: 09:00-17:00
AÜTF Morfoloji Binası Kafeteryası

16 Nisan 2016 Cumartesi

17 Nisan 2016 Pazar

ÇAĞDAŞ HEKİMLER
EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANELERİNE
NASIL BAKIYOR?
Ülkemizde son 13 yıldır sağlık alanında hayata geçirilmeye çalışılan dönüşüm
programı AKP iktidarının son derece iddialı olduğu ve gurur duyduğu bir Dünya
Bankası projesidir.
Peki bu iddialı proje Eğitim Araştırma Hastaneleri ve hekimleri için ne anlama
geliyor?
Sağlıkta Dönüşüm/Yıkım Programı ile AKP iktidarının ulusal ve uluslararası
sermayenin istekleri doğrultusunda piyasacı bir mantıkla yeniden düzenlemekte
olduğu sağlık ortamında kamu hastaneleri birer işletme haline gelmiştir.

Eğitim Araştırma Hastaneleri adları üniversite olan ancak bilimsel ve fiziksel
açıdan üniversite niteliği taşımayan kurumlarla afiliye edilmekte aynı ortamda
çalışan ve aynı işi yapan hekimlerin farklı statülerle farklı özlük haklarına tâbi
olmaları iş barışını ve adalet duygusunu zedelemektedir. Eğitim görevlisi atamaları, liyakat ve hakkaniyet gözetilmeden yapılmakta bu alanda da açık bir
kadrolaşma yaşanmaktadır.
Çağdaş Hekimler olarak Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yaşanan bütün bu
olumsuzluklara karşı çıkıyoruz. Hekimlerin aldıkları eğitime, ait oldukları disipline/yetkinlik alanlarına karşılık gelen yetki ve sorumlulukla hizmet vermeleri
gerektiğini biliyoruz. Hekim bağımsızlığına, tedavi süreci dahil etik karar verme
özgürlüğüne “sağlıkta tasarruf” ya da dayanaksız başka gerekçelerle idarenin,
ilaç ve tıbbi ürün firmalarının müdahale anlamı taşıyan her türlü uygulamasından
vazgeçilmesini talep ediyoruz

Halkın kışkırtılmış sağlık talebi ve performans sistemiyle artan iş yükü nedeniyle
Eğitim Araştırma Hastanelerinde ‘eğitim’ de ‘araştırma’ da tarihe karışmış,
hekimlerin niceliği değil niteliği önceleyen bir anlayışla hastalarına yeterli zamanı
ayırması lüks halini almıştır. Bu koşullarda gittikçe ağırlaşan çalışma ve nöbet
şartları, asistan ve uzman hekimler üzerinde dayanılmaz bir yüktür.
Sağlık sisteminin ve değersizleştirme politikalarının doğal bir sonucu olan şiddet
bizzat hastane yönetimlerinin hekimleri hedef gösteren ve yalnız bırakan tutumları ile katlanarak sürmektedir.

Eğitim Araştırma Hastanelerinde branşlar arasında hatta aynı bölümde çalışan
aynı işi yapan hekimler arasında dahi gelir uçurumları yaratan ve etik dışı uygulamaları adeta dayatan performans sistemi, yöneticiler elinde bir baskı ve
iltimas aracı olarak kullanılmaktadır. Birer kamu kurumu olan ve kamu hizmeti
veren eğitim araştırma hastaneleri adeta birer özel işletmeymiş gibi kâr, zarar,
borç söylemleri ile yönetilmekte çalışanların emeği göstermelik ‘döner sermaye
komisyonlarında’ sömürülmektedir.
Karne telaşı içindeki başhekimler/yöneticiler, on yılı aşkın süredir hekimlik ve
sağlık alanının her türlü etik ve bilimsel değerini çürüten ‘Sağlıkta Dönüşüm
Programına’ hekimlerin uyumunu sağlayabilmek için görülmemiş bir mobing
uygulaması yürütmektedir. Haksız hatta asılsız BİMER/SABİM şikayetleri hastane yönetimleri tarafından herhangi bir aklıselim değerlendirmeye tabi tutulmadan hekimlere yansıtılmakta ve onların üzerinde birer baskı ve taciz aracı olarak
kullanılmaktadır.

Çağdaş Hekimler olarak Eğitim ve Araştırma hastanelerinde çalışanların hastane
yönetim süreçlerine katıldığı, hekimlerin ve bütün çalışanların tek bir personel
rejimi altında kamu güvencesi içinde çalıştığı kurumlar olması için çaba harcayacağımıza, meslek etiğini ve iş barışını yok eden performans sistemiyle mücadele
ederek adaletli ve emekliliğe yansıyan insanca yaşayabileceğimiz bir ücretlendirme sistemini talep etmeye ısrarla devam edeceğimize, asistanların ve uzman
hekimlerin sürekli eğitim haklarını savunacağımıza ve bütün bunları yöneticilerin
keyfine bırakmayacağımıza söz veriyoruz.

