
Tesekkür ederim Sa)'in Baskanim.

Sayin Bakanim, degerli milletvel<illeri; Uzmanlik Dernelden Platformu, bünyesinde 40

bine yakin Idinisyeni barindiran uzmanlil'. derneklerinin olusturdugu bir platformdur ve tam

gün tasarisi ilk gündeme geldiginde, iki yil önce ilk refiel,si dogru olarak göstermis ve bir

gazete i1aniyla, gerekçeleriyle kamuoyunu aydinlatmistir. Bu tasari niçin ülke ve liastalarin

yararina degildir? Yine, bu sene gündeme geldiginde, 31 Mayista, yine bir gazetede ilan

vererek gerekçelerini yazmistir. Bu gerekçelerde, iste çalisanlarin issiz kalmasi, hekim

seçme haklo veya diger muayenehanedeki aletlerin gelir kaybi veya bunlarin hurdaya

çikacagi gibi gerekçeler vardir ama asil önemli gerekçe asil önemli gerekçe hasta haklari,

hasta yarari ve hasta güvenligi noktasinda bu tasarinin ülkemize hiçbir sey getirmeyecegi

noktasindadir. Siz israrla Uzmanlik Demelileri Platformu olara" hasta yarari, hasta haklari ve

hasta güvenligi noktasinda bu tasari olumsuzluklar getirecek derken baska sekillerde

ta.ninilanmamiz da bizleri üzmektedir. Bunu da belirtmek istiyorum.

Aslinda getirilmek istenen bir yasanin en önemli özelligi hekimlerin etik degerlere

bagli olarak çalismasini saglayacak bir yasa olmalidir çünkü hel<imiik etik ve yasalolarak

sadece hasta yararina çalisilmasi gereken bir meslektir. Hekim. hiçbir sekilde çalistigi

TÜRK TABIPLERI SiRLlGI MERKEZ KONSEYI GENEL SEKRETERI EHIS

BIL..ALOGLU - Sayin Baskanim, kayiiiar açisindan bir duzeitme yapmam zorunludur.

BASKAN - Peki. buyurun efendim.

TÜRK TABIPLERI BIRllGI MERKEZKONSEYI GENEL SEKRETERI ERIS

BlLAlOGLLJ - Sayin meslekiasim Türkiye Hekim Platformunu tanimlarken "30 labip odasini

çatisi altinda toplayan." dedi. Yasalolarak biliyorsunuz, Türk Tabiplen Birhi)inin ç31lS1altinda

65 labip odasi vai. 30 fabip odasindan ya da 65 tabip odasindan kisilerin göruslerini ifade

ettigi bir platform olabilir, çok makul, ama böyle bir çati hem yasalolarak niumkun deGil hem

de seçimle geldigi için yönetimler bugun filan olabilir.. Dolayisiyla bu yanlis bir ifade

olmustur. Bunu düzeltelim, kayillara geçmis olalim

BASKAN - DüzeitilmisIir efendim, tamam. Kayitlara geçmistir.

Evet, Uzmanlik Dernekleri Platformu adina Doçent Doktor ismail Dölen

Buyurun efendim.

Bes dakika)', asmayalim ismail Hocam çünkü milletvekili arhadaslarimiza daha söz

verecegiz.

UZMANliK DERNEKLERI PLATFORMU TEMSILCISI DOÇ. OR. iSMAIL DOLEN .-
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istiyoruz.

Efendim, sonuç olarak söyleyeyim: Bugün Hasta Haklari Dernegi Ikinci Baskani SKY

TÜRK'de, 12 Haziranda açiklamistir. bu tasariya kesinlikle karsidir. Ozel Hastaneler ve

Sa(jlik Kurulusiari Dernegi açiklamistir. bu tasariya kesinlikle karsidir. Türk Tabipleri Birligi

karsidir. Türk Tabipleri Bir1i~inin yaninda seçimterde yarisan iki ayri grup -bir grup

arkadasimiz burada- bunlar da bildi!')imiz kadariyla bu tasariya karsidir. Yani hasiasiyla,

hizmet verenle hizmet alan ..

BASKAN - Hocam, nerede çalisiyorsunuz? Kurumunuzu ögrenebilir miyim?

v

k.urumun veya beraber çalistigi endustrinin, baskalarinin menfaatine çalisamaz Bu hem

ayiptir hem de suçtur ancak bu yasada bunu görerniyoruz Aym sekilde, performans

sisteminde de bunu göremiyoruz. Performans sistemi, hekimleri kendi menfaatlerine daha

çok hasta bakma, daha çok terkik yapma. daha çok ameliyat noktasinda tesvik etmektedir.

Bu sistem sonucunda, ülkemizde, son olarak Ankara Numune Hastanesinde dört yil önce 2

milyon olan performaris puani, dört yil sonra 8 milyona çi~,mistir. Numune Hastanesi zaten

yillardir tiklim tll<lim çalisan, is yapan bir hastanedir. Ne olmustur da 4 kati performans elde

edilmistir? Bunlarin büyuk bir kismi gereksiz, fazladan yapilan mudahalelerdir ve hekimlerin

perfornians nedeniyle günde 80-100 hasta bakmalari tesvik edilmektedir. Bu, bir seferde

bt I::"'~,<t~ayrilmasini tesvik etmekte, neden olmakta. bunun da hasta haklariyla hiçbir alakasi 0lmadl91. 'd-j . ~ir gerçektir. Bu I(adar süre içinde bir hekimin hastaya bakmasi ve onun haklarini

savunmasi, saglamasi mümkün de(jildir. Nitekim, bu uygulamalarla ülke ekonomisi çol<ciddi

bir sikintiya girmistir. Sa(jlik harcamasinin yüzde 45'i ilaca gitmistir. Sa(jlik harcamalari

nedeniyle bütçedeki açik çok fazladir. Evet. sonuçta saglik harcamalari nedeniyle hane basi

rakamlari azalmis olabilir ama TOr1<iye'dekitüm hanelerin gelirini etkileyecek katrityonlarca

lira bir açik hepimizin cebinden çikandir.

Bir di(jeri, biz hekimler kesinlikle yillardir söyluyoruz, biçak parasina karsiyiz diyoruz,

bir tür1ü buna inandiramiyoruz. Bu yasa gelmis, bu ineslegi edinmis insanlardan, etik

de(jerlere sahip insanlardan bu sekilde, yani yanlis yapan varsa bunlar mutlaka

cezalandirilsin Ama yillardir, özellikle de son alli yedi yildir sadece biç.ak parasi denip -ki bu

kadar da full time'a geçen arkadasimiz vardir- bunun bahane edilip bu kanunlarin

getirilmesinin, biz ülkemiz yararina olmayaca(jina inaniyoruz. Asil hasta hal<1<111'inci

maddede yazilmistir: dogru teshis, dogru iedavidir. Bunu sa(jlayacak sistemlerin kurulmasini
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Ben Etlil< Dogumevinde çalisiyorum Saglik Bakanligi.

BASK"'N - Uzmanlik "laniniz?

UZMANliK DERNEKLERI PLATFORMU TEMSILCISI DOÇ. DR. iSMAIL DOLEN -

Efendim, ben iki yildir ...

OSMAN DURMUS (Kifll,,,"!';:) - Cevap vermek zorunda degilsin

MEHMET DOMAÇ (l"tanbul) - Sadece sordum.

li \,'-"
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konusana cevap ..

BASKAN - Ben kayitlar yanlis olmasin diye Sayin Durmus,

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Efendim, onun beyanidir, kendini baglar. Niçin

hastaneden arastirma yapiyorsunuz? Buracla baski ..

BASKAN - Baski degil efendim.

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Herkes serbestçe görüsünü ifade et,iin.

BASKAN - Onu engelleyen bir sey yok efendim.

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Burasi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatisi Sayin

Baskanim.

BASKAN - Sayin Durmus, ..

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Ol;;>maz. Yaptiginiz yanlistir. Bu uygulamadan

vazgeçin.

BASKAN - Tesekkür ediyorum.

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Herkes görilsunü ifade edecek.

BASK/'S~ - Evet, Pratisyen Hekimlik Dernegi Baskani Sayin Ridvan Yilmaz,

Buyurun efendim.

Bf\Sf<AN - Tamam, tesekkür ederim.

UZMANliK DERNEKLERI PI..ATFORr"iu TEMSILCISI DOÇ. DR. ISMft.lL DOLE N 

Efendim, bir noktaya deginebilirsern çok önemli,

Iki yildir Sosyal G(ivenii~ Kurumunun Degerlendirme Komisyonunda çalisiyorum

dernegim adina Sos\'al Güvenlik Kurumunda Türkiye'deki tüm hastanelerin ·özel, kamu ve

üniversite· sisteme nasil zarar verdigini, nasil hekimler eliyle zarar verdigini ve maliyetlerinin

arttigini ve hastalara zarar verdigini çok iyi görüyoruz. Bugünkü sistem üniversitelere de

alindigi takdirde üniversiteler de çok kötü yollara düsecektir diye inaniyorum.

Tesekkür ediyorum.

BASKAN - Tesekkür ederim.

Yani I(ayiiiarda yanlis bir seyler olmam;;,;i gerekiyor. Onun için, mes61a Kartal Egilim

Hastanesinde dört' dakikada bir muayene randevusu veriliyor diye bir arkadasimizin, Selami

Bey'in açiklamasi oldu. Bashekimiikten iletilen bilgi bize. On dakika da bir ancak program izin

veriyor, daha erkene izin vermiyor.

OSMAN DURMUS (Kirikkale) - Sayin Baskanim, böyle bir usullJmüz var mi? Her
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Kadin dogum.

Türl< Jinekoloji Dernegi Yönetim Kurulu üyesiyim ve ayni zamanda Elik ve Hukuk

Kurulu Baskaniyim ayni kurulun.

8ASI<JI.N - Kadin dogumcu hocalarimizdan birine daha söz verecegim de o açidan

söylüyorum.

UZMANLiK DERNEKLERI PLATFORMU TEMSILCISI DOÇ. DR iSMAIL DOLEN 

Simdi efendim, Iiizmet alanlar, hizmet verenler bu tasariyi istemiyor. Ünrversitele' ...

BASV..A.N- Tamam, tesekkür edelim l-iocam.

UZMANliK DERNEKLERI PLATFORMU TEMSILCISI DOÇ. DR. iSMAIL DOLEN 

VOK isliyor, tip fokijlte!eri istemiyor. Sonuç olarak, biz uzlasma ihti,'aci var. Ben bu kurulun

bu UZlasmayi saglayacagina, gayrel edecegine inaniyorum,

Hepinize saygilar sunuYQrum.

BAS1<JIN- Tesekkür ederini katkilariniz için.

MEHMET DOMAÇ (Istanbul) - Sayin BaskaniiTl, bir seyi düzeltme/< lazim: Ki?i

basiria saglik Iiarcamasi tespiliniz ne sizin?

UZMANliK DERNEKLEHI PLATFOf-1iV1UTEMSILCiSi DOÇ. DR. iSMAIL DOLEN 

Efendim, kisi basina Türkiye'de saglik harcamasi gittikçe artiyor. Su andaki .. Tam soruyu

anlayamadim efendim.

MEHMET DOMAÇ (Istanbul) - Kisi basina saglik harcamasi ne I<adar sizce

Tümiye'de?

UZMANLiK DERNEKLERI PLATFORMU TEMSiLCISI DOÇ. DR. iSMAIL DOLEN-

Tür1<iye'de su anda 500 dolar civarinda.

MEHMET DOMAÇ (biant)!i1) -- Peki, nasiloluyor yüzde 4S'iyle ...

BASKAN - Sayin Domciç, daha sonra onu sey yapalim.

UZMANliK DERNEKLEf~1 PLATFORMU TEMSILCISI DOÇ. DR. iSMAIL DOLEN -
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Simdi, Türk Jinel<.cloji Dernegi Baskani Sayin Profesör Bülent Tiras Hoçaniiza soz

veriyorum.

TÜRK J1NEKOlOJI DERr-JEGI BASKANi BUlENT TiRAS - Sayin Baskanim, Sayin

Bakanim, degerli milletvekilleri. degerli Komisyon üyeleri, degerli sivil toplum kurulusu

temsilcileri: ben de oncelikle Sayin Baskanimiz Cevdet Erdö!'e nazik davetlerinden ötürü

tesekkür ederim.

Aslinda birçok heliim arkadasim gereKli seyleri, :~anundaki yer alan, daha dogrusu

kanun tasarisinda yer alan handikaplari belirttiler. Tabii ki geiei\ Sayin Bakanimizin gerek

sizlerin gerek bütün Komisyonun gerekse de bizlerin amaci TiJrkiye'de hastalarin sagligini

daha iyi yerlere getirmektir. Hepimizi bu amaçla çalisiyoruz ve hepimiz de sonuçta bunu

hedefliyoruz. Burada bizim su sekilde birtakim sikin\ilar olabilece§ini öngördügümüz

hususlar vardir. ben bunlari kisaca belirtmek istiyorum. özellikle bizim alanimiz kadin

hastaliklari ve dogum alani hasta mahremiyeti gerektiren bir alandir. Bu yonden de -Sayin

Bakanimiz da belirtmislerdir- bizim sektörde, özellikle hastalarin ya kamu hastanesi ya özel

hastane gibi ilü tercihten birine yönlendirilrneleri yani serbest muayenehariecilik yapan

hekimlere gitmemeleri bu konuda kanimizca ciddi sikintilar doguracaktir.

Bu yasa tasarisinin bizce en önemli handikaplarindan biri -arkadaslarim belirttiler

kanun. kamu kurum ve kuruluslariyla özel kuruluslar arasinda bir tercih yapilmasi

isteniyormus gibi sunulmaktadir ama 6'nci madde SGI( ile anlasmasi olan ve olmayan

kurumlar diye iki ayri baslik gelirme!<tedir ve serbest hekimlige de üçüncu grupta yani SGI-<

ile anlasmasi olmayan hastanelere gidebilme kosulunu getirmektedir. Bu su demektir:

Ankara'da, istanbul'da bell<i SGK ile anlasmasi olmayan birkaç tane hastane bulunabilir ama

Anadolu'da çalisan meslektaslarimizin büyük bir kismi. örnegin takip ettikleri bir gebenin

dogumunu SGK'1i hastanede yaptiramayacaldardir ya da ameliyatini yapamayacaklardir.
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Kanimizca bu önemli bir sikinlidir.

Ben burada sadece bir iki hususa deginip sozlerime son vermek istiyorum. Simdi.

son zamanlarda tartisilan hususlardan biri, üniversitelerdel<.i Ozellikle hocalarin. profesorlerin

tani gün çalismasinin bu yasayla saglanacagi yolundadir. Simdi burada gözden kaçan husus

belki sudur: Universitede bir profesör olmak için yaklasik yirmi sene gerekmektedir. Ben

1984 mezunuyum on dokuz sene sonra profesör oldum. Siz de ve Sayin Bakanimiz da birer

akademisyendir ama Yöl< Kanunu zaten su anda sadece profesörlere muayenehane açma

hakki vermektedir. Yani doçentligi süresince, yardimci doçentligi süresince. uzmanligi

süresince zaten ögretim üyeleri ...

BASKAN - Bes yili tamamlayan doçentler dAhiL.

TÜRK JINEKOLOJI DERNEGI BASKANi BDlENT TiRAS - Dogru efendim.

Ama sonuçta yaklasik yirmi yil kadar bu hekimler de Oniversitelerde zaten full time

çalismaktadirlar. Burada azel sektörün de önemli ölçOde kisitlainis oldugunu biliyoruz.

Bugün özel se~:tördeki birçok hastanenin hekim kadrolari dondurulmus durumdadir. Yani

burada esasinda lam olarak kamuyla özel arasinda bir seçim yapmal( çok niümkün

oimayacakiir çünkü özel hastanelere bugün I,amudan ayrilmak isteyen hekimlerin maalesef

geçme sansi bulunmamaktadir.

Ben bunu bir benzetmeyle bilirmek istiyorum sizlerin dikkatine sunmak adina: Yani

yasa esasinda iyi niyetle hazirlanmis olabilir ama yasa bize sbyle bir örnegi veriyor, bunu

bana bir hekim arkadasim söyledi. Yani serbest avukatlik yapmak serbesWr ama Adalet

Baf:anligina ba~1i mahkemelerde yapamazsiniz gibi bir sonuç getirmektedir ki biz bu SGI('yla

ilgili hükmü de bu sekilde birçok arkadasimiz degerlendirmektedir.

Ben çok tesekkeJr ederim degerli katkilariniz ...

HAKIM NECIP TOPUZ - Sayin Baskanim, mahkemeler Adalet Bakanligina bagli

degildir.

- BASKAN - Yani burada belki bir yanlis benzetme oldu. Olabilir. bunu espri olarak

kabul ediyoruz.

Evet. simdi ..

HATICE UÇAK - Sayin Baskan. bir dakika.

Yani ben 40 bin üyesi olan ve onlarca rneslegi temsil eden bir sendikadan geliyorum.

BASKAN - Söz verdim sendikaya.
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