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mecburiyet haline gelmiştir. Artık ferdi gayret ve
mücadele yerine kollektif çalışma sistemine
ulaşmış ve girmiş bulunmaktayız.

TÜRK TABiPLERi BiRLi·Gi xıv.
BÜYÜK KONGRESi
23-25 Haziran 1965

Bugün içinde bulundugumuz kötü şartlarTürk
hekiminin senelerden beri ihmal edilmiş olmasının
izleridir. Bu izleri bizzat Türk hekimi silmek
mecburiyetindedir. Bunun için de müşterek gayret
ve çalışmaya mecburdur. Bu şekilde çalışıldıgı
takdirde Tabip Odalarımız, dolayısıyla Türk
Tabipleri Birligimiz tam randımanlı, enerjik bir
atmosfer içine girerek aktif bir hale gelecektir.
Xii. Büyük Kongrenin iş başına getirdigi
Konsey idare heyeti evvela XiiI. Büyük Kongre'nin
verdigi direktifleri realize etmeye çalışmış bilahare
de Tabipler Birligi'nin kendisiyle mütenasip
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KONGRESiNiN XLV. BÜYÜK KONGRESi
ÇALIŞMA

Konseyimize 327 evrak girmiş buna mukabil
100 küsur evrak çıkmıştır. Tabip Odalarına,
matbuata ve diger müesseselere Konseyimizden
(52) tamim, Planlama Dairesi ve Saglık ve Sosyal
Yardım Bakanııgı'na muhtelif saglık problemlerini
izah eden ve görüşlerimizi bildiren raporlar
gönderilmiştir.

En mühlm problemlerimiz Türk Tabipleri
vazlf ve çalışmasının daha verımlı,
birliğimizl daha kuvvetli hale getirecek 6023
sayılı kanunun mutlak bır revlzyondan
geçirilmesi problemidir.
Birliği'nin

hakkında görüşme

mevzuunun

Yaptıgı muntazam idare heyeti toplantılarıyla
(47) faaliyetlerini tanzim etmiştir. Muhtelif teşekkül
ve Bakanlıklarla yapılan 38 temas bir seminer, iki
açık oturum tertiplemiştir.

RAPORU

Türk Tabipleri Birligi'nin muhterem delegeleri,
Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi adına
Türk hekiminin kader bekçileri olan sizleri hürmetle
selamlar, XiV. Büyük Kongremizin başarııı
olmasını candan dileriz.
Bugün Türk hekimlerinin sizlerin şahsında
her zamandan Uöııa çok birlik ve beraberlik içinde
bulunması, toplanması kaçınılmayacak bir

Saglık

ve Sosyal Yardım Bakanııgı ile yapılan
ve temaslar sonunda kanunun 2, 3.
maddesinin Bakanlıkça benimsendigi ve ancak bu
iki üç maddenin degiştirilmesinin hem pratik hem
de en uygun yol olacagı Bakanlıkça bize bildirildi.
Geçen Kongremizin bizlere verdigi direktife aykırı
bir teklif olması bakımından böyle bir angajmana
girme yolunu seçmedik ve yüksek heyetinize bunu
arz ile daha evvel hazırlanan tasarıyı takdim
ediyoruz. Yüksek heyetinizin bu tasarı üzerinde
mutlak nihai bir karara varmasını Türk hekiminin
istikbali bakımından istirham etmekteyiz. Bu
tasarının bize getireceği en büyük yenilik
teşkilat bakımından daha kuvvetli olmamız ve
Tabip Odalarının dolayısıyla Tablpler Birliği'nin
mali kaynaklarının mobilize edilerek canlı,
verımlı bır hale getirilmesidir. Malı bakımdan
Tabip Odaları kuvvetlenmedikçe hem Tablp
Odalarımız hem de Türk Tabipleri Birliği cılız,
zayıf, daima pasif bir havanın Içinde kalacak
hekim camiasına büyük ve aktif yardımlarda
yazışma

bulunamayacağı

kanaatınde

olduğumuzu

belirtmek Isteriz.
-Devlet Personel Kanunu'nun hekimlere ne
gibi yenilikler getirebilecegi Konseyimizce
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incelenmiş

daha esaslı malumat almak ve kanun
hekim haklarının en iyi şekilde bu
kanunda yer almasını temin maksadıyla iki temsilci
Konseyimiz adına Ankara'ya gönderilmiştir. Bu
temsilcilerimiz Devlet Personel Dairesince çok iyi
karşılanmış kendilerine lüzumlu izahat verilmiş
ve Konseyin görüşleri dikkatle kala alınacağı
. ve meslek tüzüklerinin hazırlanışında
Konseyimizin tek söz sahibi olacağı
kararlaştırılmıştı ki, tertip ettigimiz seminer ve
açık oturumda Devlet Personel Dairesi Başkanı
ve Genel Sekreteri tarafından bu hususlar
ehemmiyetle belirtilmiştir.
çıkmadan

Bilahare kanunun Büyük Millet Meclisi Geçici
Komisyonunca müzakere edilmekte oldugu haberi
alınmış yine ani olarak iki temsilcimiz Ankara'da
bu komisyona katılarak maddelerin müzakeresinde
bulunmuşlar. 36-88-197'nci maddelerine vaki
itirazımız komisyonayazılı olarakda bildirilmiştir.

-Tababet ve Şuabatı'nın Tarzııcrasına Dair
1219 sayılı kanunun bugünkü şartlara
uydurulmas.ı. için Sağıık Bakanlığı'nda toplanan
komlsyona Unlversltelerle beraber Konseyimiz
de davet edilmiş ve yenı hazırlanan kanun ile
Türk Tabipleri Bırlığı'nın yetkili ve organ olarak
aynı kanun maddeleri içerisinde bir takım
haklara sahıp olması temin edilmiştir. Aynı
zamanda bu heyet Devlet Personel Dairesi ve
Parlemento üyeleriyle Tabipler Birligi'nin
meselelerini bir kere daha konuşmak ve müzakere
etmek fırsatını kullanmıştır.
-Türk Tabipleri Birligi Türkiye'de hekimlerin
menfaat ve hakların i koruyacak kanuni tek teşekkül
ol,m,a~ına r,agmen, Ankara'da Türk Tıp Mensupları
Bırııgı adı ıle kurulan bir teşekkülün tüzügü, 6023
sayılı kanuna aykırı maddeler ve Türk Tabipleri
Birligi görevine müdahale edici mahiyette görülerek
Saglık ve Sosyal Yardım Bakanııgı nezdinde
teşebbüste bulunularak bu birligin isminin cemiyet
olarak degiştirilmesi ve tüzügündeki aykırı
maddelerin kaldırılması istenmiş, bu istegimiz
gerek Bakanlıkça ve gerekse bu Birligi kuran
meslektaşlarımız tarafından makul karşılanarak
ricalarımız yerine getirilmiştir.

memleketlerde çalışan tabipierin
Türkiye'de avdetlerinde getireceklerı dövizin
dışardakllşçilere tanınan haklar çerçevesinde
ve onlara tanınan kur üzerinden tanziml Merkez
Umum Müdürlüğünden rica edilmiştI. Bu suretle
efektif, memleketimize daha büyük ölçüde girecegi,
dışardaki
hekimlerimizin
kazançlarının
memleketlerine dönüşte eşyaya yatırılmadan para
olarak girebilecegi hem memleket yönünden hem
de dışardan memlekete dönen hekimlerimizin
kazançlarının degerlendirilmesi bakımından çok
verimli olacag i gerekçesiyle istenmiştir. 21 Nisan
1965 tarihli gelen cevapta; 499 sayııı kanundan
ancak işçilerin istifadesinin mümkün olabilecegi
-Dış
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bildirilmiştir.
-Başhekimilk
sayılması

tazmlnatının

dolayısıyla

ek görev

başheklmlerlmlzin

mutazarır olmamaları

ve tazminatın arttırılması
ve Sosyal Yardım
Bakanlığından rica edilmiş, bu tazminatın
Bakanlıkça en az 400 liraya çıkarılması
hususunda hazırladığı kanun Meclise Ivedilikle
sevk edilmiştir.
hususları

Sağlık

-Maliye Bakanlığının Derneklere yardım
fo.nundan 1965 bütçesine Türk Tabipleri Birliği
ıçın 250.000 liralık bir ödenek konulmasını rica
etmiş olmamıza rağmen bütçenin Meclise sevk
edilmiş olduğu Bakanlıktan bildirilmiş ve
Meclis Komisyonlarında verılecek bır önerge
ile bu meblağın bütçeye konulmasının mümkün
olabileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine Bütçe
Saglık Komisyonunda (Sayın Enver Kaplan'a) vaki
müracatımız üzerine Bütçe Komisyonunda verilen
takririn maalesefbazı hekim mebuslarımız
tarafından reddedildigi istihbar edilmiştir.
.
Önümüzdeki sene için yeni seçilecek Konsey
Idare Heyeti'nin en geç önümüzdeki Ekim ayına
kadar yapacagı teşebbüsle Türk Tabipleri Birligi'ne
bütçede 500.000
liralık
bir ödenegin
konulabileceginin zemini şimdiden hazırlanmıştır.
Yeni seçilecek arkadaşlarımızın şimdiden bu
hususu dikkatlerine arzederiz.

-472 sayılı kanunla bazı branşlarda
hekimlere verilen tazminatın aynı zamanda
Hükümet tabıplerine de teşmili Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı'ndan istenmiştir.

-Heklmlerlmlze ait bazı mevzI! fakat mühlm
hadiselerde de Konseyimiz hassasiyet
göstermiş
lüzumlu
teşebbüslerde
bulunmuştur.

Hekimlik mesleğinl ve heklmlerlmlze
radyoda skeç halindeki temsilierde ciddiyetten
uzak kasıtlı bazı temsiller dikkatimizi çekerek
Radyo ındınde yaptığımız teşebbüsle bu gibi
skeç ve temsiliere yer verilmesine manl
olunmuştur.

-Türk hekimlerinin mesleki tekamüllerini
temin ve bozuk olan ekonomik güçlerini
kuvvetiendirmek
maksadıyla
dışarıya
gitmelerini Meclis ve Senatoda tenkit eden bır
Milletvekilimizin dışarıya giden bu hekimlerin
vatandaşlıktan iskat ve Idamını isteyen sözde
esprl taşıyan teklifi Konseylmlzce Büyük Millet Meclisi, Cumhurıyet Senatosu, Hükümet ve
alakalı partiler nezdinde şiddetle protesto
edilmiş ve bu protestonun matbuatımızda
akisleri olmuştur.
-Türkiye Bilmsel ve Teknik Araştırma Kurumu
Kurulu'na
Konsey
Başkanı
Doç.Dr.Rükneddin Tözüm seçilmiş ve Ankara'da
Danışma
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yapılan

toplantılarda

temsilen

bulunmuştur.

Tü rk Tabipleri Birlig i 'n i

-Turhal'da vurularak öldürülen Dr.Nejat
katilinin yakalanması ve cezalandırılması
h ususları n i n kat'i neticelere bag lanamad ıg i n i
müşahademiz
bulunularak
hadisenin
aydınlatılması, Adaletin biran evvel tecellisi
hususu, Adalet Bakanııgından istenmiş, Adalet
Bakanı bizzat hadise ile ilgilenerek alakalılara
lüzumlu emir ve talimatı vermiştir.

Alpay'ın

-Kıgı

Hükümet Tabibi aleyhinde Kıgı
takibat açmasını haklı bulmayan
Konseyimiz yerinde ve haklı mücadelesiyle bu
arkadaşlarımızın haksız bir takibata ugramasını

Savcıııgının

önlemiştir.

-Amasya'da ani olarak vefat eden çocuk
mütehassısı merhum Dr.Celal
Timur'un geride bıraktıg i en büyügü 13 yaşında
olan 5 yavrusu ve eşine Samsun Tabip Odası'nın
yerinde ve takdir toplayan teşebbüsü ile yardım
kampanyası açılmış ve bütün Tabip Odaları yardım
ellerini uzatarak bugüne kadar 20 küsur bin lira
toplanmış ve yetimlere gönderilmiştir. Tüm olarak
acısına iştirak ettigimiz bu meslektaşımız bize
sosyal dayanışmadan mahrum oldugumuzu bir
kere daha bütün acısıyla hissettirmiştir.
Meslekdaşlarımızın ve ailelerinin istikballerini
teminat altına alan bugünün ihtiyaç ve
şartlarına uygun Sosyal Grup Sigortasının
kurulması artık mecburi ve kaçınılmaz bir şart
olmuştur. Samsun-Sinop-Amasya-Ordu Tabip
Odası 21 Mart 1965 günü akdettigi Kongresinde
meslekdaşlarımızı hayat ve istikballerini teminat
altına alacak ve sosyal dayanışmayı saglayacak
esasların hazırlanması için bir Kurulun
toplanmasına karar almıştır. Konsey bu fasııdan
olarak sosyal grup sigortası oldugunu tesbit ettigi
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birligi ve
Eczacılar Birligi'nin sigorta oluş şekillerini tetkik
etmiş ve bu meyanda Anadolu Sigorta Şirketinden
bir suret getirmiştir. Kıymetli Delegelerimizin bu
şartları tetkik buyurduktan sonra alacakları karara
istinaden tabipleri içine alan bir Grup Sigortası
hastalıkları

yapılacaktır.

Tabip

Odalarıyla

Odalarımızın

Münasebetlerimiz ve Tabip
Durumu

Mutad yazışmalar dışında ilk defa olarak
faaliyetlerimize ışık tutan Manisa Tabip Odası'nın
alakasını teşekkür ve iftiharla arzetmek isteriz.
Tabip Odalarımızın büyük bir kısmı
maalesef 6023 sayılı kanunun kendilerine
bahşettiği haklardan istifade edemediği gibi
aynı kanunun emrettiği hükümleri de yerine
getiremeyecek bir atmosfer Içine girmiş
bulunmaktadırlar ki, bunun sebeplerinin en
başında mali sıkıntıları gelmektedir.
Tasavvur edelim ki 100 tabibin

kayıtlı

bulundugu bir Tabip ' Odası bu 100 azanın
ödeyebilecegi 1 O'arlira ile 1000 liralık, 24 lira ile
2400 liralık senelik bir gelire sahip olacaktır. En
azami olarak senelik 2400 lirayı ele alırsak 2400
lira bir Tabip Odası günlük normal fonksiyonlarını
yapabilmek için (bina kirası, memur ücreti, tenvirat,
tanzifat yakacag i) en basit kag ıt, defter, mürekkep,
kalem, tabela, mefruşat, normal muharebesi için
posta ücretleri vesair masraflarını karşılamak
mecburiyetinde kalacaktır. Senelik 2400 lira en
iptidai şekilde bir tek odanın kirasını dahi
karşılayamaz. Öbür masrafların dogurabilecegi
zarureti bilhassa dikkatlerinize arzetmek isterim.
Sosyalizasyon bölgesindeki vilayetlerde Saglık
Bakanı ile Başkanın tetkikieri esnasında Tabip
Odalarının bir çogunun yerleri mevcut olmadıgı
müşahade edilmiştir. Bu arkadaşlar toplantılarını
muayenehanelerde yaparak çalışmaktadırlar.
Teşkilatımızın
mali Imkansızlıkları
bünyesindeki cılızlığın en büyük sebebidir ve
bu suretle aza hekim arkadaşlarımız; Tabip
Odası bizden yılda 24 lira almaktan başka ne
yapıyor? demelerini ne kadar yersiz ve haksız
bir itham olduğu kendiliğinden meydana çıkmış
bulunmaktadır. Senede 24 veya 10 lira hemen
her gün vestiyere veya dolmuşa ödedigimiz en
basit masraflarımızdandır. Tablp Odalarımızdan
bir şey bekliyorsak evvela malı bakından
kalkınmamız lazımdır.

Tabip Odalarıyla arzettiğim atmosfer
içerisinde münasebetlerimiz hiç de tatmin edici
durumda değildir. Yazdığımız yazı ve tamimlere
beş on Tabip Odamız hariç hiç biri cevap
verememektedir. Bundan dolayı da adeta
periferdekl teşkilatımız yarı felç halindedir ve
Tabip Odalarımızın Konseye kanunen her sene
ödemek mecburiyetınde bulunduğu aldattan
Konsey hissesini bildirmeyen odalar hariç
birikmiş borçları 289.471 Lira olup, yine Konsey
hissesini bildirmeyen bır çok odalar hariç 1965
senesi alacağımız aldat miktarı 44.761 Liradır.
Yukarda arzettig im du ru mlar nazarı itibare
eski borçların yüksek heyetinizce bir
karara baglanmasını istirham etmekteyiz.
alınarak

Aynı

surette

arttıracak

oldugu

zamanda Tabip Odalarının mutlak
haricinde mali kapasitelerini
bazı faaliyetlerde bulunmasının şart

aidatın

kanısındayız.

-Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyi vazifeyi
devir aldıgı zaman kasada 21 Lira 7 Kuruş,
Bankada 5050 Lira parası mevcuttu ve bu paranın
ancak memur ve müsdahdem maaşını dahi
karşılayamayacagı diger ihtiyaçlar için çok sıkıntı
duyuldugu aşikardı. Bu maksatla idare Heyetimiz
Odalardan gelecek aidatın dışında mali
kapasitesini arttırabilecek faaliyetler düşünmüştür.
Bunların başında dünyaca meşhur Bolşoy
Balesinın (Kanser Cemiyeti tarafından getirtilmiş
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olması gozonune alınarak) Konseyadına
istanbul, Ankara ve izmir'de temsiller vermek
ıçın getlrtilmesl düşünülerek teşebbüste
bu lu nuldu. Tebbüslerimiz Dışişleri Bakanııg i
tarafından hüsnü kabul ile karşılanarak
önümüzdeki Ekim ayında Balenin getirtilmesi
uygun görüldü ve Şan Kollektif Şirketi ile bir
anlaşma yapıldı. Tahmin ediyoruz ki bu Balenin
temsilierinden Konseyimize 100.000 Liranın
üstünde bir gelir temin edilecektir. Ayrıca Viyana
Operası ve Fransa ve Macaristan ile de aynı
konuda temaslar yapılması kararlaştırılmıştır.

-Yine

aynı

maksatla senelik bir Ajanda
Bir buçuk ay gibi kısa bir
zamanda ajandanın ilan ve tertibi tanzim edilerek
bastırıldı. Memleketin en uzak köşesindeki
hekimlere Tabipler Birligi'nin bir armaganı olarak
gönderilmesi düşünüldü. Bunun için de Tabip
Odaları n ın hekimlere karş i du rumiarı nı takviye
etmek maksadıyla aza adetlerine göre Tabip
Odaları tarafından dagıtılması uygun bulundu.
Fakat yaptıg i mız tetkikat neticesinde bir çok Tabip
Odalarımız müteaddit sirkülerimize ragmen
Ajandanın sandıklarını uzun müddet açmak
ihtiyacını dahi duymamışlardır. Bir kısmı da 14
Mart Tıp Balosunda dagıtmak için ajandaları
bekletmişlerdir. Ajandalarla beraber göndermiş
oldugumuz fişler maalesef, sadece bugüne kadar
Antalya, Edirne, Erzurum, Bursa, Manisa, Sivas,
Kayseri, Zonguldak Tabip Odalarından gelmiştir.
Bu fişlerden maksadımız kayıtlı azalarımızın hem
Tabip Odas ında hem Konsey'de kartoteksini
yapmaktl.
Çı

arı ması

uşunüldü.

Ajandadan ilan bedeli olarak muhtelif
firmalardan 107.250 Lira toplanmış masraflar
çıktıktan sonra net 41.050 lira kar kalmıştır.
Ajandanın

çıkarılışında

karşılaştıgımız

müşkülleri

burada arzetmek istemiyoruz. Binbir
müşkülatla hazırladıgımız bu ajandanın tevziinde
bazı Odaların göstermiş oldugu lakaydi ve işi
hafiften almaları bizleri müteessir etmiştir. 1966
ajandasının şekli ve öngörüşmeleri yapılmış ve
bazı firmalardan teklifler alınmıştır.
-Türk hekimlerinin senelerden beri
kendilerine ve teşekküllerine karşı lakayıt
kalmalarına, devletin de ihmali Inzlman ederek
hekimlerimiz maddi ve manevi bakımdan
güçlükler atmosferinde huzursuzluk Içinde
daima fedakar ve feragat zihniyeti ile
çalışmışlardır. Hekim problemleri konusunda
mevcut bütün hekim teşekküllerinin yönetim
kurulları ile istişari toplantılaryapılmış ve bilahare
hekimlerimizin dünkü ve yarınki meselelerini efkarı
umumiye önünde tartışmak Devletin ve Hükümetin
dikkatini çekmek için 27-30 Nisan 1965 tarihleri
arasında münakaşalı seminer ve açık oturum tertip
etmeyi düşündük. Bütün müşkülata ragmen
Türkiye'de Ilk defa bu şeklide büyük alaka Ile

SI
karşalanan semıner ve açık oturumları,
tertipledik. Tertıpıediğimiz bu açık oturum ve
seminerierin mevcut ve münakaşalarını Türk
hekiminin (PEMBE KITABI) adı Ile bastırmak
üzereylz.

Bu suretle büyük eforla dile getirdigimiz
problemlerimiz ileriki yıllarda hekimlige ve Devlete
ışık tutacaktır.
-Sağlık Bakanı Sayın Dr.Faruk Sükan,
Bakan olduğu ilk günlerde ve mevsimin en
gayrı müsait olduğu bırzamanda sosyalızasyon
tatbikatını yerinde tetkık etmeyi arzu etmiş ve
Konsey Başkanımızın da 15 gün sürecek olan
bu seyahatte kendisine refakat etmesini
Istemiştir. Konsey Başkanımız tetkikierini
muhtevi raporu Konsey Idare Heyetine sunmuş,
Konsey Idare Heyeti de Tabip Odalarına tamim
etmiştir.

-Senelerden beri Türk hekiminin maddi
ve çalışma huzursuzlugunun giderilmesi
hususunda formüller döşünülmüş, bunların en
başında full-time kanun tasarısı
Ileri
sürülmüştür. Türk Tabipleri Bırlığı Merkez
Konseyı olarak full-time kanunun bazı şartlarla
lehinde hareket edilmiştir kı, bu şartlar(lhtlyarl
olması, muayyen bır bölgede tatbikatından
alınacak
netlcelerln kontrolü,
hakkı
mükteseplere riayet esasları)dır.

sıkıntıları

Full-time kanununun son zamanlarda ani
olarak Meclis'e sevki ve kanunlaşma yolundaki
sürat bizleri endişeye düşürmüş, derhal Ankara'ya
istanbul Tabip Odası ile yapılan müşterek
toplantılar sonunda Türk Tabipleri Birligi ve
istanbul Tabip Odasından 6 arkadaş heyet halinde
gitmişlerdir.

Full-time kanununun çıkışında Istanbul Tabip
gayretlerinin rolü büyük olmuştur .

Adasının

Full-time kanunu Meclisten geçerek Senato
gündeminde yapılacak tüzükte yukarda
bahsettiğimiz hususl şartlar nazarı dikkate
alınarak tüzüğün Türk Tabipleri Birliği'nin
Iştirak
edeceği
bır
heyet tarafından
hazırlanması karar altına alınmıştır ve tüzük
hazırlanmaktadır.

-Sağlık

ve Sosyal

Asistanlık Tüzüğü'nün

Yardım

Bakanlığı'nın

yeniden

hazırlanması

hususunda bir hazırlık basında tertip ettiği
seminere Birliğimizden bır heyet davet edilmiş,
bu seminerde asistan arkadaşlarımızın hakları
temsilcilerimiz vasıtasıyla korunacak şeklide
hareket edilerek asistan arkadaşlarımızın
lehinde bır çok yenilikler ileri sürülerek kabul
edilmiştir.

Bütün

faaliyetlerimizde
ve
hukuki
hallinde bize yol gösterecek
istişari bir heyeti Hukuk Fakültesi Profesörlerinden
mevzuatlarımızın
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teşkil

ettik Sayın Prof.Naci Şensoy. Sayın Prof.
H ıfzı Timur Sayın Prof. Selçuk Özçelik'in kıymetli
yardımlarını minnetle ve merhum Prof.Naci
Şensoy'u rahmetle anarız.

GiDERLERI:
Lira

Kr.

Halen Hukuk Müşavirimiz olan Av. Şeref
Roma'ya huzurunuzda şükranlarımızı arzederiz.

2.500

00

5.400

00

450

00

5.400

00

450
1.200

00
00

100
1.000
62.767

00
00
80

4.100
13.927
991

00
00
35

18.932

48

Türk Tabipleri Birligi Büyük Kongresinin
muhterem delegeleri; sizlere arzettigim
çalışmalarımızın tam ve mükemmeloldugu
iddiasında degiliz. Buna ragmen Türk Tabipleri
Birliginin efkarı umumiyede, Hükümet ve Devlet
indinde ve hekim arkadaşlar üzerinde,
hekimlerimizin haklarını müdafaa eden manevi
şahsiyet ile mütenasip bir fonksiyon kazanması
için hakikaten mücadele ve çalışmamız olmuştur.
Amma bütün bu gayre t lerimize ragmen tam
istedigimiz yol henüz tahakkuk etmemiş ancak
istikamet kazanmış bulunmaktadır.
Bundan

sonraki senelerde gelecek
bizlerden daha çok ve daha
verimli çalışmalarıyla bu istikamette istenilen
gayeye ulaşılacagına emin bulunarak hepinizi
hürmetle selamlarız.
arkadaşlarımızın

TÜRK TABiPLERi BiRLiGi MERKEZ
KONSEYi'NiN

31

Mayıs

1964 tarihinden 31
tarihine kadar

Mayıs

Gn.Sekreter Tazminatl(1
Ocak 1965'ten itibaren)
Muhasebe memuru ücreti
(aylık ücret 450 lira)
Muhasebe
memuru
ikramiyesi
(bir
maaş
nisbetinde)
Sekrete r ücreti (aylık ücret
450 lira)
Sekreter ikramiyesi
Hademe ücreti(aylık ücret
100 lira)
Hademe ikramiyesi
Odalara yardım
Ajanda ve Seminer Programı
baskı ücretleri
Konsey temsilcileri yollugu
Zaruri ve çeşitli masraflar
6 Haziran" 1965 gününe
devreden Kasa mevcudu
6 Haziran 1965 gününe
devreden kasa mevcudu

1965
117.219

Yekün 1965 gününe
devreden
Banka
Mevcudu

14

BiLANÇOSU

GELIRLERi:

Lira

Kr.

21

07

5.058

20

1.000

00

500

00

206
8.762

67
00

3.921

20

97.750

00

117.218

14

1.Tabip Odalarının 1964(dahil) geçmiş yıllara
ait (289.471 lira) Konsey aidat borçları
ödenmemiştir.

1 Haziran 1964 gününe
devreden kasa mevcudu
1 Haziran 1964 gününe
devreden banka mevcudu
Gn. Sekreter Doç. Dr.
Süleyman
Yalçın'ın
teberru'u
Adiina firmasından alınan
sergi bedeli
Mevduat faizi
Odalardan gönderilen %25
Konsey hissesi
U yu ştu rucu madde reçete
defteri bedelinden
1965 * Ajandası
için
firmalardan alınan ilan
bedeli

Gelir Yekunu

2.Konseyin (11.154 lira 95 kr.) luk
ve mefruşatı aynen mevcuttur.

demirbaş

eşya

3.1964 yılı Konseyaidatı gönderen
Odalar:Antalya, 800, Balıkesir 500 , Edirne 200,
istanbul 3000, G.Antep 500, Malatya 500,
Zonguldak 1757 lira, Sivas 1505 liradır.
4.1965 Ajanda ilan bedeli firmalardan alınan
taahhüt mektuplarına göre 107.250 liradır. Bunun
31 Mayıs 1965 tarihine kadar 97.750 lirası tahsil
edilmiştir.

MÜRAKIP RAPORU
xıv.

Büyük Kongresi

Başkanııgı'na,

Türk Tabipleri Birligi Merkez Konseyinin 31
1964 tarihinden 31 Mayıs 1965 tarihine
kadar olan devre içinde son olarak yaptıgımız
mürakabesinde:
Mayıs

1-Karar defterinde
ve günü gününe tatbik

alı nan

kararlar zaman i nda

edilmiştir.
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2-Yapllan bütün masrafların kararlara
müste n it ve mu hteviyatları n ın kan u ni şeklide
oldugu, evrak i müsbitenin kasa defterindeki
kayıtlarına uygun bulundugu görülmüştür.
.
3-31 Mayıs 1964 tarihinde 31 Mayıs 1965
tarihine kadar Ajandalar için (819-860) ve diger
gelirler için (667-709) nolu varidat makbuzları
birer birer tetkik edildi. Bu makbuz muhteviyatına
göre gelir 117.219 lira 14 kuruştur. Bu gelirlerin
97.750 lirasının 1965 Ajandası için ilaç
firmalarından alınan ilan bedelleri oldugu tesbit
edilmiştir.

taahhüt mektuplarına göre ilan
bedelleri 107.250 lira ise de bunun 31 Mayıs 1965
tarihine kadar 97.750 lirası tahsil edilmiştir.

TÜRK TABiPLERI BIRllGI MERKEZ
KONSEYi'NiN
Haziran 1965 tarihinden 31
1966'ya kadar

MUHAMMEN BÜTÇESI
GELIRLERI:
Lira

Kr.

--- ---- -------------

49.702

17

300

00

100.000

00

991

35

18.932

48

172.626

00

Firmaların

4-Dosyasında

ay ay ve muntazam tasnif
edilmiş olan sarf evrakın ın incelenmesinde;
giderler 97.259 lira 31 kuruş olup, giderin 66.200
lira 85 kuruşu 1965 Ajandası masrafıdır. 6000
lirası da seminer ve açık oturum masrafı oldugu
müşahede edilmiştir.

Mayıs

Tabip Odalarının 1965 yılı
%25 Konsey hissesi
Uyuşturucu madde reçete
bedelinden
Diger gelirlerinden(1966
Ajandası)

1 Haziran 1965 gününe
devreden Kasa mevcudu
1 Haziran 1965 gününe
devreden Kasa mevcudu

Gelir Yekunu

5-1 Haziran 1965 gününe devreden kasa
mevcudu 991 lira 35 kuruş, Emniyet Sandıgı
(64284 nolu tasarruf hesabından) 18.932 lira 48
kuruşun mevcut bulundugu görülmüştür.
6-Bu geçen devre içinde 25 Tabip Odasından;
17 tabip odası hiç aidat göndermemiş, mütabeki
8 Tabip Odasından; istanbul Tabip Odası 3000,
Antalya 800, Balıkesir 500, G.Antep 500, Edirne
200, Malatya 500, Sivas 1505, Zonguldak 1757
lira Konseyaidatı göndermiştir.
7 - Uyuşturucu madde reçete defterleri yazı ve
teksir makineleri ve kabili nakil bütün eşyanın
gerekli bakımı ve muhafaza edildigi ve tamam
bulundugu;

NETicE
Gelir ve giderlerin karşılaşması ve kasa
mevcudu ile banka mevcudunun uygun bulundugu;
8-Bugüne kadar yapılan Konsey mesaisinin
gerekli titizlik ve intizam içinde yürütüldügü
memnunluk ve takdirle müşahede edilmiş olması
sebebiyle Konseyin ibrasını yüksek takdirlerinize
arzederiz.
Mürakıp

Dr.Hüseyin SALOR

Mürakıp

Dr.Saim AKSAN

Mürakıp Dr.Naşit

SUNAY

GIDERLERI:
Lira

Kr.

6.000

00

6.000

00

500

00

6.000
500
1.500

00
00
00

125
8.000

00
00

25.000

00

6.000
6.000
8.000
80.000
1.000
3.000
10.000
5.000
1

00
00
00
00
00
00
00
00
00

Dünya Tıp Birligi aidatı
(1963: 1966)
Muhtelif temsilci yollugu
Büyük Kongre masrafı
Delege yollugu
Tercüme ve baskı işleri
Kitap ve Dergi bedeli
Demirbaş eşya ve mefruşat
Zaruri ve çeşitli masraflar
Onarım ve yardım
Diger giderler

172.626

00

Gider Yekunu

Gn.Sekreter tazminatı(aylık
500 lira)
Muhasebe memuru ücreti
(aylık ücreti 500 TL)
Muhasebe
memuru
ikramiyesi
Sekreter ücreti
Sekreter ikramiyesi
Hademe ücreti(aylık ücret
125 TL)
Hademe ikramiyesi
Yüksek Haysiyet Divanı
masrafı
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iDARE HEYETI
Başkan

2.

Başkan

:Doç.Dr.Rükneddin Tözüm
:Dt.Nihat Iffet Berk

Gn .Sekreter

:Dr.Necdet Çoruh

Muhasip

:Dr.Orhan Zihni Sanus

Veznedar

:Dt.Nuri Mugan

Üye

:Dr.Vahit Ege

Üye

: Dr. Ferruh Ergene
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