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Syndic 
latince de syndicus kelimesinden geliyor. 

celui qui assiste quelqu’un en justice. 

Birine adalet önünde yardim eden anlaminda 

 
Syndicat 

Association qui a pour objet la défense d’intérêts communs 

Ortak çikarlari savunma amaçli birlik anlaminda 



Sendikaciligin kisa bir tarihçesi 

 



Ingiltere   

• Trade Union 
• 1720  

• Ilk « birlik »ler endustri devriminden once ve durumlari nisbeten iyi olan 
isçiler tarafindan kuruldu…Terzi,biçakçi,yun dokumacisi … 

• Devrimci degil muhafazakar talepleri vardi. 

• 1779 da yasaklaniyor.1825 tekrar serbest ve toplu sozlesme yapma hakki 
taniniyor. 

• Endustrilesme ile birlikte « birlik »ler kapitalismi bir « olgu » olarak kabul 
ediyorlar ve kapitalizm içinde sartlarini iyilestirme yollari ariyorlar.secours 
mutuelles,consultation juridiques,limitation de l’apprentissage. 

• 1875 de grev serbest.1milyon 200 bin uye… 

• 1899 da birlikler gunumuze kadar gelen Isçi Partisi’ni kuruyorlar. 

 

 

• Party Labour 



 



Almanya   

• Sendikal hareketler 1830 ila 1870 yillari arasinda basliyor.Ilk orgutler 

artisanat yani zanaat sektorunde  ortaya çikiyor…Terzi, ayakkabici,agaç 

isçisi .. 

• 1866 Cenevre ‘de Congres International toplaniyor. Proudhon ve Marx 

taraftarlari sendika kurmanin proleteryanin ilk amaci oldugunu  ve asil 

amacin Devrim oldugunu soyluyorlar. 

• Ingiltere benzeri sendika fikrinde olanlar azinlikta kaliyor ve sosyalist 

sendikaciligi savunan Marxistler hakim oluyorlar. 

• Ote yandan 1894 de ilk katolik sendika kuruluyor. 

 

• 1913 te sosyalistler 2 573 718 

• Hristiyan sendika       342 785 

• Liberaller                    106 618 

• Almanya’da devrimci sendika anlayisi giderek yerini reformcu sendika 

anlayisina birakiyor. 

• Sosyalist Parti ve sendika isbirligi içindeler. 

 
 



 



Fransa   

• 1791 den 1840 a kadar Mutuelles’ler ortaya çikiyor.Prensip maas’tan 

birgunluk kesintiye karsin hastalik sigortasi,emeklilik ve olum yardiminin 

saglanmasi. 

• 1860; Chambres syndicales  

• 1864 grev hakki  

• 1884 sendika kurma hakki 

• Fransa’da 1880 li yillarda itibaren Marxistler agirlik kazanmaya basliyorlar 

ama ayni anda anarsistler de çok etkili oluyor. 

• Mucadeleye  boycott,sabotage,grev kavramlarini sokuyorlar. 

• 1906 da reformistler ve devrimciler Parti Socialistle direkt iliskiye girmeyi 

reddediyorlar. 

• CGT 1895 te kuruluyor.Confederation Générale des Travailleurs ( Genel 

Isçi  sendikalari konfederasyonu) 

 



 



 



 



Charles Cunningham Boycott  

 



 



Doktorlarin mesleki sendikaciliginin kisa tarihçesi 
• Fransa’da ilk once  Mutuelle’ler kuruluyor.Uye sayisi 1852 de 270 000 iken,1890 

da 1,5 milyon 1900’da 2,5 milyon oluyor. 

• 1879 Le Concours Médical dergisi çikiyor. 

• Dergide daha sonra sendikanin temelini olusturacak 4 prensip yayinlaniyor: 

• Hekimlik tarifelerinin belirlenmesi 

• Ucretlerin tahsil edilmesi 

• Yasadisi tababete karsi mucadele  

• Ve bu amaçlarla ilgili yasal duzenlemere gidilmesi. 

• 1884’te USMF kuruluyor ( 3500 uye yani doktorlarin %20 si)  

• 2 temel amaç var:Mutuelle lere karsi doktorlarin ekonomik çikarlarini korumak 
ve sadece « tip doktorlari »nin tababet yapmasini saglamak. 

• 1892 Doktorlarin sendika kurmasina izin çikiyor ve sendika yasal olarak 
taniniyor. 

• Ayni yil tedavi etme yetkisini doktorlarin monopol’une veren yasa yururluge 
giriyor 

• 1893  Basarili bir grevden sonra « libre choix » yani hastalarin istedigi hekime 
gidip tedavi olma hakki kabul ettiriliyor. 

• 1895 te USMF ve La ligue de la Mutualité ilk anlasmayi imzaliyorlar. 

• 1910 da sendikanin uye sayisi 12 000 e çikiyor yani doktorlarin %50’si … 

• 1928 USMF CSMF e donusuyor.  

• Fransa’daki doktorlar sendikalarinin temelinde serbest hekimlik 
prensibinin savunmasi var. 

 



GÉNÉRALıTÉS 

 

 

 

 



• 1.Dunya savasi sonrasinda devlet sabit tarif kanunu çikariyor ve 

serbest doktor seçme hakkini kisitliyor.Bu buyuk bir administratif 

greve yol açiyor ve devlet geri adim atiyor. 

• 1925 yilinda « assurance sociale » yasasi çikinca sendika içinde 

buyuk bir ideolojik ayrim oluyor ve sendika bolunuyor. 

• 1928 yilinda tekrar birlesip CSMF adini aldiginda liberal saglik 

sistemi isteginde olan doktorlar ideolojik ustunluk saglamis 

durumdalar. 

• Saglik sisteminin olusmasinda sendikanin rolu oldukça buyuk. 

• Sendikada hakim ideoloji sag ve asiri sag,, « Fransa 

Fransizlarindir »sloganiyla, sayilari yaklasik 3te 1’e yaklasan  tip 

fakultesi yabanci ogrencilerine karsi çikiyorlar ve mesleki deontoloji 

ve ulusal tercih gibi temalarla « ordre »yani « tabipler birligi » nin 

kurulmasini talep ediyorlar. 

• « Ordre » in kurulmasi sendikanin hazirladigi bir yasa tasarisiyla ilk 

kez 1933 yilinda meclisin onune geliyor.Ancak sol egilimli « Front 

Populaire » in iktidara gelmesiyle gerçeklesemiyor. 

 



QUı DÉCıDE ? 

 

 

 

 



• Vichy rejimi 7 ekim 1940’ta kararname ile « Ordre » u kuruyor. 

• « Ordre »un gorevi mesleki otonomi  ve mesleki kontrol oluyor. 

• Ancak ilk is olarak sendikayi yasaklatiyorlar ve yabanci doktorlarin 

ve ozellikle de yahudilerin doktorluk yapmasini engelliyorlar. 

• Sendikalarin tekrar serbest birakilmasi ancak ikinci dunya savasi 

sonrasindaki rejim degisikliginden sonra gerçeklesebiliyor. 

• 1945 « Sécurité Sociale » yani « Sosyal Guvenlik » 

kuruluyor.serbest tarife kalkiyor. Convention(  karsilikli 

anlasma)sistemi getiriliyor.Sosyal guvenlik kurulusunun 

« Kasa »lariyla sendika tarifeler uzerinde gorusmeler yapiyor. 

• Bu arada Sendika içinde buyuk bir ideolojik ayrisma oluyor ve FMF 

1960 yilinda ortaya çikiyor. 

• 1967 de CNAM yani Ulusal kasa kuruluyor ve ilk kez « convention 

nationale » imzalaniyor. 

• 1978 enveloppe globale ve secteur II. 

• 1986 MG France 

 



 



• 1990 Maitrise comptable signé avec MG France : 

150 000 doktor gosteri yuruyusu yapiyor. 

 

• 1993 Maitrise médicalisé 

 

• 1995 Plan Juppé Maitrise comptable ve ONDAM 

 

• 2003 Maitrise médicalisée 



 

 

 

 

 

 

Les différents modèles de systèmes de santé 

 

 

 



Saglik Sisteminin Finansmani ve 

Orgutlenmesi 

 

 

• Sécurité Sociale 

• Assurance maladie 



Sosyal Guvenlik  Sécurité Sociale 

 

 

 

 

• a. « Assurance Maladie » yani Hastalik Birimi (doğum, sakatlık, 
ölüm, iş kazası ve mesleki hastaliklarla da bu birim ilgilenmektedir) 

 

• b. Yaslilik Birimi (emekli ve dullarla ilgilenmektedir) 

 

• c. Aile Birimi (lojman, « RMI »asgari geçim yardimi ve aile yardimi) 

 

• d. Gelir Toplama Birimi = tahsilat 



 

• Devlet butçesi 494,8 milyar euro 

 

• Sosyal guvenlik butçesi 472,1 milyar euro soit environ un quart du 

PIB de la France 

 

• 193,2 milyar euro Hastalik Birimi (CNAMTS) 

 

 

• Saglik Harcamalari PIB’in %10,9 



 



 





Fransa Ulusal Tabipler Birligi 
Conseil National de l’Ordre des Médecins 

• 290 974Hekim  197 859 actif 47% femmes 

• %50 pratisyen %50 uzman 

• 100 bin kisiye 339.5 hekim(1979 da 206) 

• Tum doktorlar Tabipler Birligine uye olmak zorunda 

• Yillik aidat 2017 yilinda 333 euros 

 

• Fransiz Tabibler Birliginin gorevleri gunumuzde; 

 
• Moral-ahlaki gorev; code de la deontologie 

• Yonetimsel gorev;Doktorlarin hekimlik yapmasi ,uzmanliklarinin ve ust 
uzmanliklarinin tescili gorevler arasinda 

• Hukuksal gorev; Tabipler birliginin hekimler hakkinda cezai mueyyide yetkisi 
var. 

• Danisma organi; siyasi iktidar tarafindan hekimlikle ilgili bir yasa çikmadan 
Tabibler Birligine danisiliniyor. 

 



Serbest Hekimlik Sendikalari 

 

• 111 000 doktor %15-20 si sendikali 

 

• CSMF           ( Pratisyen+Uzman) 

• SML              (Pratisyen+Uzman) 

• FMF              (Uzman) 

• Alliance         (Uzman) 

• MG France   ( Pratisyen) 



CSMF   

• 16 000 uye, UNOF (pratisyen) 

 ve UMESPE (uzman) 



Maasli Hekimlik Sendikalari 

• Hastane hekimlerinin yaklasik %15 i sendikali bu oran 

psikiyatristlerde %80 

 

• 1937 de ilk SNAM kuruluyor 

• Her hekim statunun sendikasi mevcut: 

• PH,asistan,attaché,contractuel,internes, 

• CCA,externes 



SNAM HP  
 

 

• Kurulus 1937 ilk etapta sadece concours geçmis hastane hekimleri 

uye olabiliyorlar. 

• 1947 de savastan sonra sendikalar tekrar yasallastiklarinda SNAM 

diger hastane hekimlerine de açiliyor. 

• 1947 de tum hastane hekimleri part-time çalisiyor ve muayene 

ucretlerini hastanede kendileri tahsil ediyorlar.Ayni yil hastanede 

muayene ucretlerini serbest hekim muayene ucretlerine gore daha 

dusuk tutan bir yasa çikariliyor. 

• Bunun uzerinr 1948 de cerrahlar greve basliyor.Ayni zamanda 

getirilmek istenen « full-time » yasasina  da karsi çikiyorlar. 

• 1954 hastane hekimlerine sosyal guvenlik saglaniyor. 

• 1956 da hastane hekimleri « memur benzeri » statusu aliyor ve 1959 

da sécurité sociale’e giriyorlar 

• 1958 CHU’ler  universite hastaneleri kuruluyor. 

 



Pr Sadek Beloucif  

 

 



• 1960 da Universite hocalari « tamgun » statusu 

• 1961 de « tamgun » hastane hekimi statusu  

• 1967 sendika bunyesinde sektor=bolumler; 

tamgun/yarimgun,anestezi,radyolog … 

• 1970 « Hastane yasasi » « saglik haritasi » ve hastane planlamasi 

• 1971 IRCANTEC 

• 1974 part-time çalisma statusu 

• 1984 statut PH (praticien hospitalier) 

• 1985 ve 1987 yeni hastane yasalari 

• 1991 yine bir yeni hastane yasasi 

• 1996 ordonnances Juppé 

• 1999 CMU 

• 2007 Hôpital 2007 

• 2009 HPST  

 



 



CMH   
• Kurulus 1989 

• 14 sendikadan olusuyor 

 

 

 

 

CPH   
10 sendikadan olusuyor 

 

 

 

 

INPH  
1983 yilinda kuruldu. 14 sendikadan olusuyor. 



  

 

 

 

 

 



 



Ogrenci ve asistan hekim 

sendikalari 

• ISNI 

 

• ISNCCA 

 

• ANEMF 



SNPAC  



FPS 



FEMS 





FEMS ITO 





FEMS KTTB 









FRANSA’DA HEKIMLERIN 

SOSYAL HAKLARI 
• Ucretli izin 

 

• Dogum izni 

 

• Universite sonrasi ve hizmet içi egitim 

 

• Yasal çalisma suresi 

 

• Emeklilik 









Hekim haklarinin savunmasinda hekim sendikaciliginin avantaj ve 

dezavantajlari 

 
• Avantajlari 

• Kuçuk gruplarin haklarinin daha iyi korunmasi;ogrenci,asistan,cerrah … 

 

• Dezavantajlari; 

• Balkanisation,sendikalarin siyasilesmesi riski 



Sonuç 

 

 

• Doktorlarin sendika kurmasi ve sendikalarin « doktor » 

haklarini savunmasi her ulkenin kendi iç dinamikleriyle 

yakindan ilgilidir. 

 

 

• Ancak doktorlarin sendikalar tarafindan savunuldugu 

sistemlerde doktor haklarinin ve çalisma kosullarinin 

daha iyi oldugu soylenebilir. 


