


  



Nasıl bir 
meslek 
örgütü? 



 eski sorular eski/meyen yanıtlar 

                                      eski sorular yeni yanıtlar 

 yeni sorular eski/meyen yanıtlar 

                                       yeni sorular yeni yanıtlar 



meslek örgütü şart mıdır?                                            

     



  



 Dr. Macara, çağdaş meslek örgütünün işlevlerini şöyle tanımladı:  

 1-     Üyelerin görüş ve çıkarlarını temsil etmek ve onlar adına görüşmelerde 
bulunmak, 

 2-     Meslek uygulamalarında niteliği (kalite) geliştirmek, 

 3-     Meslek ilkelerine uymayanları disipline etmek, 

 4-     Bilim, eğitim ve etik alanlarda önderlik sağlamak, 

 5-     Uygun hizmetler sunmak (hukuksal danışmanlık ve destek gibi) 

 6-     Dış ilişkiler geliştirmek (yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde) 





Tartışmamızı çerçeveleyen (etkileyen-belirleyen)  

                                                                        kimi faktörler 
 Hekim sayısı/hekim profili 

 Hekimlerin değişimi 

 Hekimlerin meslek örgütünden beklentileri/beklentilerin değişimi 

 Mesleğin değişimi 

 Meslek örgütünün değişimi, aktörlerin değişimi 

 Türkiye ortamı/Türkiye’nin değişimi 

 Toplumsal muhalefetin değişimi 

 «Araçların» değişimi 

 On’lu yıllara ilişkin tahmin ve öngörü 

  



https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/44131/0/saglik-istatistikleri-yilligi-2021-haber-bultenipdf.pdf 



















en geniş hekim kitlesinin  
örgütlü gücü haline getirmeye çalışmak 

  bireylerin tek tek kendi fikirlerini, yaratıcılık ve yeteneklerini yaşama geçirecek, 

 beraber iş yapabilmeyi öğretecek,  

 kendi kitlesinin kısa dönemli isteklerine önem verecek, 

 hayatın her alanını insanlık adına mücadele ortamı sayacak, 

 yöneticilerin kendi başlarına hareket etmeleri yerine kitlesiyle birlikte hareket edecek, 

 insanlara yukarıdan bakan, onları araçlaştıran anlayış yerine onları sayacak, 

 onlarla birlikte karar süreçleri oluşturacak yani güçlü, kendi içinde demokratik mekanizmaları 
geliştirmiş bir «örgütçülük»… 

 buna uygun dil/uslup… 

 karnından konuşan insanlar yerine her şeyi özgürce açık platformlarda tartışma ve bunu yöntem 
haline getirme 



Nasıl bir siyaset? 

 DKÖ-siyaset ilişkisinin yeniden tanımlanması gerekiyor.  

 Rededilmesi gereken … siyaset, mevcut toplumdaki şekliyle yeri ayrı, zamanı ayrı, 
yapanı «sorumlusu» ayrı bir toplumsal pratik olarak ayrıştırılmamalıdır; bu kabul 
edilmemelidir.  

 Bu anlayışın mevcut sosyalist sistemlerde ve muhalefetlerde geçerli olan 
versiyonu da reddedilmelidir. … Yani «her şey siyasidir» diyerek bütün toplumsal 
pratikleri/bütün DKÖ’leri siyasi düzeye, partiye indirgemek. Bu yaklaşım da, 
özünde o alanı siyasallaştırmaz, siyasete «bağlar». 

 … 

  



  

DKÖ’lerin siyasal ve toplumsal olarak etkili, muktedir örgütler olması 
yönünde bir niyetimiz varsa, buralara adam devşirilecek yerler, siyasal 
yığınak mekanları olarak değil; ilgili oldukları toplumsal pratiklerin 
değiştirilmesi-dönüştürülmesiyle meşgul örgütler olarak bakmak 
gerekiyor.  
Zor, zahmetli bir yol; fakat DKÖ’lerin son tahlilde gerçekten sağlam bir 
siyasal güç ve enerji odağı olmalarının yolu, böyle alternatif bir 
siyasallaştırma perspektifinin başarılmasından geçiyor. 



 Kitlesiyle ilişkilendiril(e)meyen politik tutum alışlar nihai kertede 
apolitikleşmeyle sonuçlanır, demokratik kitle meslek örgütünü siyaset 
yapmaktan uzaklaştırır. 



 Dernek (uzmanlık dernekleri vb, insan hakları/kadın/çevre vd) 

 Sendika  

 Siyasi parti 

  

 Meslek örgütü: Ulusal ölçekte tek, her siyasi görüş ve yorumdan insan var.  

  



 Gündelik yaşamlarını örgütsel faaliyetlere göre düzenleyenler  

 Kulağı gözü örgütsel faaliyetlerde olanlar 

 Kendisiyle ilgili/faydası olacağını düşündüğü «iş»lerde yüzünü dönenler 

 İlgisiz ve/veya karşı olanlar 



demokratik kitle  
meslek örgütü                                       iddiası 
 eski sorular eski/meyen yanıtlar 

                                      eski sorular yeni yanıtlar 

 yeni sorular eski/meyen yanıtlar 

                                       yeni sorular yeni yanıtlar 



                                                   demokratik kitle 
2023 Türkiyesi’nde nasıl bir  meslek örgütü ? 

 -üyelik 

                       zorunlu? 

 -alanın diğer aktörleriyle (uzmanlık dernekleri, sendikalar) ilişkiler 

 -mesleki alan uygulamaları ve denetiminde rol ve sorumluluklar 

 -toplumsal sorumluluklarımız/görevlerimiz 

                                                                              tarz, «sınır» 

  





meslek örgütü işlevi üzerine 

                        Türkiye vasatına dair 

                                       pandeminin karakteristiği 

                                                                       temel yaklaşım 

                                                                                            dört örnek 

 



sorular 
 örgütlü olmak  

 Türkiye’de örgütlü olmak (2020’ler Türkiye’sinde) 

 Hekimler ve örgütlenme 

 Türkiye’de mesleki hekim örgütlülüğü 

 … 

 … 

                                              



Hekim 

Hekimlik 

birey/hasta 

meslektaş/ekip/mesai arkadaşları 

toplum 



 «tıp mesleğini uygulayanlar ve onların meslek birlikleri her zaman hastaları için en iyisi 
yönünde eylemek ahlaki ödevine ve mesleki sorumluluğuna sahiptirler ve bu sorumluluğu 
toplum sağlığını güvenceye almak ve geliştirmeye çalışmakla birlikte düşünmelidirler. 

  (…) bir ülkedeki hekimin son derece bulaşıcı bir hastalığın tanı ve tedavisinde başarısız olması, 
bir başka ülkedeki hastalar için korkunç etkilere neden olabilir. Bu nedenle hekimlerin ahlaki 
yükümlülüklerinin sınırları, bireysel olarak hastalarını, kendi toplumlarını ve hatta uluslarını da 
aşmaktadır.» 

         (Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği 

Elkitabı) 



   Birçok tabip birliği kuruluş bildirgelerinde, hizmete ilişkin herhangi bir karar verirken, hasta için en iyi 
olanın her zaman ilk dikkate alınması gereken şey olduğunu belirtmektedir. 

                                                             (Dünya Tabipler Birliği Tıp Etiği Elkitabı) 

 hizmete ilişkin  

 bir karar verirken  

 her zaman  

 ilk dikkate alınması gereken şey  

 hasta için en iyi olan  

 (???) 



Sağlık ve sağlık hizmeti düşünüldüğünde birey/hasta (ve bir bütün 
olarak toplum) için en iyi olanı “kim” ister? 

  

 Hükümetler eliyle yönetilen/yürütülen sağlık sistemi ve sağlık hizmeti doğası gereği -zaten- en iyi 
olanı sunmaz mı? 

 

 Ya da –zaten- birey/hastalar kendisi için en iyi olanı istemez mi? 

 

 Hekimler  

                               ister mi? 

  



 

                                 

                           bilgisizlik,  

                                         bilin(e)mezlik,  

                                                               belirsizlik 

 

 

         





 Pandeminin bağımsız (hiyerarşi ve çıkar ilişkisinden) ve bütünlüklü değerlendirmesi, alanlarının bilgisiyle 
meslektaşlarını ve kamuoyunu aydınlatmak (topluma karşı sorumluluk)  

 Mesleki bilginin güncellenmesi 

 Özlük hakları 

              -Sağlık çalışanlarının sağlığı 

              -Kayıplar/dayanışma 

              -Çalışma koşulları, ücret vd 

              -… 

bir bütün olarak yasal ve meşru her yolla talepler doğrultusunda demokratik kitle örgütü vasfıyla 
«zorlamak»  



Hükümetin paylaştıkları, söyledikleri ve yaptıkları  

bilimsel açıdan,  

salgın yönetimi ilkeleri yönünden ve  

halkın büyük çoğunluğunun sağlığı için ne kadar doğruydu? 

 

Eksikleri, hataları, düzeltilmesi, asla yapılmaması gerekenler var mıydı?  

Daha doğrusu ya da başka türlüsü mümkün müydü? 

 

Nihayetinde «yetkililerin» aldıkları kararlarda temel tercihleri toplum sağlığından yana mıydı? 



pandeminin   

bilimsel yöntem ve bilimin yol göstericiliğinde,  

kapsayıcı, eşitlikçi ve adil bir yaklaşımla,  

halkı bilgilendirerek ve dayanışmayla,  

dezavantajlı-kırılgan-örselenebilir grupları önceleyen bir duyarlılıkla,  

özgürlük ve demokratik teamülleri feda etmeyen bir bakışla 
aşılmasına katkıda bulunmak 



hekimlere, ekip üyesi sağlık çalışanlarına ve topluma karşı halk sağlığı alanındaki sorumlulukları 
temelinde Covid19 pandemisi sürecinden  

-en az zararla çıkabilmek,  

-salgının doğru yönetilmesine katkıda bulunmak, 

-mümkünse bir daha yaşanmaması için uyarı ve öneriler sunmak üzere  

izleme, değerlendirme ve müdahale çalışmaları yürütmektir.  

  

Kurul’un oluşturacağı görüşler ve ürünler  

        ihtiyatlılık (en kötüsüne hazırlanmak),  

        orantılılık (gerçek riske yanıt verebilecek bir yanıt gerçekleştirmek),  

        esneklik (çeşitli seçeneklere ve yanıt düzeylerine sahip olmak) prensipleri temelinde 
hazırlanır. 

  





Kontrollü salgın yönetimi yerine baskılama stratejisine geçin! 

  



Bilgi paylaşımı/gizleme, şeffaflık 





Güncel ve kanıta dayalı, geçerli tıbbi bilginin uygulanması 











Meslek örgütü sağlık hizmet sunumunda  

          hekimliğin evrensel değerleri ve sağlık hakkını  

                           yaşam hakkı ve insan hakları temelinde 

                                         gözetme, koruma, savunmakla sorumlu  

                                                           her türlü güç/baskı odağından bağımsız 

                                                                                       biricik kolektif akıl oluşturma                                                 

ve eyleme 

                                                                                                                                                      

zeminidir. 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tip_etigi_2017.pdf 

 https://m.bianet.org/bianet/saglik/154133-yerel-secimler-arefesinde-uluslarin-sagligi 

 https://m.bianet.org/bianet/saglik/187454-hekimlik-mi-yapacagiz-gunu-mu-kurtaracagiz 

  



 “Sonuçlar açıkça göstermektedir ki, hekimlerin, sunulan hizmetlerin 
miktarını artırarak ve değişiklikler yaparak, düşen ücretlerin etkisini 
azaltacak kapasiteleri bulunmaktadır ve böylece hedeflenen gelir 
düzeylerini koruyabilmektedirler”. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
*Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi’nin 1997 yılında yayımladığı Avrupa Sağlık Reformu Mevcut Stratejilerin Analizi kitabını Sağlık Bakanlığı Sağlık Projesi 
Genel Koordinatörlüğü 1998’de Türkçeye çevirerek bastı. Kitabın “Hizmet Sunucular İçin Performansa Bağlı Ödeme Sistemleri” başlıklı bölümü; syf. 157] 

  

https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/absaglikreformu.pdf
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/absaglikreformu.pdf
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/absaglikreformu.pdf
https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/absaglikreformu.pdf
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HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=BWKKZ09B0FC  ORHAN 
ODABAŞI  

https://www.youtube.com/watch?v=bWKKz09B0Fc

