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HEKİM ÖRGÜTLENMESİ

ÜZERİNE BİR DENEME
Dr.Ahmet BATU*
..
Ça~daş toplumlar, örgütlü toplumlardır.
Orgütler, toplumun belirli bir kesimini
kapsamalarına ra~men, toplumun her kesimi ayrı
ayrı
örgütlendi~inde,
bir
bütünlük
oluşturdu~undan, toplumsal yapılanmalardır.

>4-Adana Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi

Hekim toplulu~u, toplumumuzun neredeyse
%O.l'lik bir kesimidir. Belirleyici özellikleri tıp
fakültesi mezunu olmak olan, de~işik yaş,
cinsi yet, dil, din, mezhepten olan farklı ekonomik
düzey ve siyasi düşünceden, yaklaşık 50.000
kişilik bir toplum kesimidir. Bu kesim de
örgü tlenmelidir. Örgü tlenmelidir de nasıl?
Burada "Örgüt" kavramını incelememiz gerekir.
Örgütleri, bir sınıflama yaparak; YASAL
ÖRGÜTLER, MEŞRU ÖRGÜTLER, YASADışı
ÖRGÜTLER, gibi üç ayrı grupta ele alabiliriz.
1- YASALÖrgütler:Anayasa'da yeralan, kendi
özel yasalarıyla kurulmuş örgütlerdir. Örne~in;
T.T .B., Işçi Sendikaları, Si yasi Partiler, Türki ye
Barolar Birli~i, TUSIAD, OYAK bu sınıf
örgütlerdir.
2-MEŞRU Örgütler:Toplumsal isteklerle
ça~daş

bir dünyanın gere~i, demokratik bir
ülkenin zorunlul u~u olarak varolmaları gereken,
ancak, yasal düzenlemesi henüz yapılmamış
örgütlerdir.Örne~in, Memur Sendikaları ...
3- YASADışı Örgü tler:Kurulması suç olan
örgütlerdir. Gizli ve yeraltı örgütleridir.
Örne~in Çek-Senet Mafyası, ASALA ...

Hekim örgütlenmesinde do~aldır ki,
sözkonusu olan örgütler Yasal ve Meşru
Örgütlerdir. Bunları bir başlık altında ele almak
gerekir. Çünkü meşru örgüt ile yasal örgüt
arasında sadece, ya vaş bürokrasinin toplumsal
isteklere yetişememesinden kaynaklanan, zaman
farkı vardır. Bu açıdan olaya yaklaşınca
örgütler;
I-GENEL AMAÇLI ÖRGÜTLER; SİYASİ
PARTİLER:

Ülke geneli ve toplumun bütünü için sistemler
ve politikalar üreten ve/veya uygulayan
örgütlerdir. Bu anlamda toplumun bütününe
yönelik hedefleri ve programları vardır. Aynı
yapı ve işlevde olmalarına ra~men, çok farklı
bakış açılarına sahip olabilirler.
II-ÖZEL AMAÇLI ÖRGÜTLER:
Üç tiptir.
a)ODALAR, MESLEK ÖRCÜTLERI:Belirli
meslek gruplarınca oluşturulurlar. Katılım belli
koşullarda zorunludur. Amaçları çok de~işik
olabilir. Örne~in Eczacılar Birli~i, TMMOB vd.
b)DERNEKLER:Toplumun tümüne açıktır.
Belirli bir amaç için toplanırlar. Katılmak zorunlu
de~ildir. Örne~in Çevre Dostları Derne~i v.d.
c)SENDIKALAR:Toplumun bir kesimine
ancak ekonomik haklar, çalışma güvenli~i
gibi belirli bir amaç için toplanılır. Katılmak
zorunlu de~ildir. Örne~in Maden-Iş, OtomobilIş vd.
açık,
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Bu örgütler genelolarak Demokratik Kitle
Örgütleri olarak adlandırılır. Kısaca D.K.Ö.
denen bu örgü tlerin, daha başlangıçta adından
gelen şu üç özelligi mutlaka olmalıdır.
1)DEMOKRATIK OLMA
2)KITLESEL OLMA
3)ÖRGÜT OLMA
DEMOKRATİK OLMA ÖZELLtet

a)Örgü tün,
düşüncelerini

konu

ile

ilgili herkesin
bir platformu

açıklayabilecegi

saglamış olması

gerekir.

b)Örgütte, bu düşüncelerden herhangi birini
savunanlar, üyelerce, uygun aralıklarla gizli oyaçık sayım yöntemli seçimlerle yönetime
gelebilmelidir.
c)Örgütte, yönetimler tarafından çogunlugun
kararlar alındıgında,
üyelerin bu kararlara karşı düşüncelerini,
planlama, uygulama ve sonuçlandırma
aşamalarında belirtebilmesi gerekir. Ancak karşı
düşünceler belirtilmekle birlikte, sonuçta tüm
üyeler tarafından kararlara uyulması gerekir.
düşüncelerini yansıtan

d)Belki de en önemlisi, örgütte üyeler
yönetime KATıLıMCı olma özelligidir.
Yöneticileri, temsilci gibi seçip birtakım işleri
onlardan beklememelidir. Örgüt; yöneticilerini,
üyelerin çalışmalarını düzenleyen, organize
eden, üyelerin denetiminde görev yapan kişiler
olarak görüp, çalışmalara katılan üyelere sahip
olmalıdır. Kısaca yöneticileri için degil, üyeleri
için örgüt olmalıdır.
KtTLESEL OLMA ÖZELLİet

a)Örgüt, bünyesinde sadece tek tip düşünce
sahip olanları degil, farklı düşüncelere
sahi p üyeleri de bul und urmalıdır. Bunların
çatışma ve kısır tartışmalara girmesini önlemeli
ve ortak amaçlar için uzlaşma saglayabilmelidir.
yapısına

b)Örgüt, hedef kitlenin oran ya da rakam
olarak büyük çogunlugunu zorlamasız olarak
kapsayabilmelidir. Örnegin %80 oranında üye ile
bir kitlesellikten bahsedilebilir. %1-5 üye ile ancak
dogru
düşünen,
kitlesi
tarafından
anlaşılmamış, kitlesine ulaşması engellenmiş
bir grup kararlı insandan bahsedilebilir. Bunların
örgütü de kitleselleşecek (!) örgüttür, kitle örgütü
degildir.
c)Örgüt, demokratik olma özelliginde
bahsedildigi gibi, sadece rakamsal bir kitleye
degil, katılımcı kitleye sahip olmalıdır.
d)Örgüt, yönetimin aldıgı kararları
uygulama aşamasında, yönetim ile üyeler
arasında rakam ya da oran olarak ifade edilen
yüksek bir uyum gösterebilmelidir.
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ÖRGÜT OLMA ÖZELLİeİ

a)Örgütte çalışmalar, sınırlı sayıda insanın
özverili çalışması ve sınırlı zaman dilimlerinde
gerçekleşmemelidir. Örgütkişiler degişse de
çalışmalarını sürekli olarak aynı güçte ve pek
çok kişi tarafından yürütebilmelidir.
b)Örgütte çalışmalar; o anki kurallarla, o
anki bireysel çözümlemeler ve özel çabalarla degil,
önceden düşünülmüş, incelenmiş, oylanmış,
yayınlanmış ve duyurulmuş olan; yasa, yönerge,
tüzük ve yönetmeliklerle yürütülüyor olmalıdır.
Kuralların
sık
sık
gözden geçirilip
güncelleşmesine olanak saglayacak bir ya pının
oluşması gerekir.
c)Örgü tte, merkezden perifere, üst
birimlerden alt birimlere, ana yapıdan yan
yapılara kadar degişik işlev ve mekansal
oluşumlar tamamlanmış olmalıdır. Bunlara
uygun fiziki ortam ve kullanılacak araç-gereç
saglanmalıdır .
d)Örgüt, varoluş amacına uygun olarak,
önüne koydugu hedeflerin belirli bir kısmına
ulaşabilmiş olmalıdır.

Bu üç özellige tam olarak sahip olabilen
topluluklar, gruplar, arkadaşlar, dostlar, ekipler,
DEMOKRATIK KITLE
ÖRGÜTÜ olduk
diyebilirler.
Hekimlerin örgütlenmesine, hem de
Demokratik
Kitle
Örgütü
tarzında
örgütlenmesine geçmeden önce; hekimlerin,
Saglık Bakanlıgı, Sosyal Gü venIik Bakanlıgı
gibi kamu örgütlerinde üye degil, görevli olarak
yeraldıklarını hatırlatalım. Hekimler görevli
ve zorunlu olarak çeşitli örgütlerde yeralabilirler.
Bunlar konumuz dışıdır. Ayrıca hekimler
meslekleri dışında çeşitli örgütlerde
yeralabilirler. Örnegin; Kanarya Sevenler
Dernegi'nde. Bunlar da konumuz dışındadır.
Hekimlerin de si yasi

düşünceleri, inançları

vardır. Ülke genelini, tüm toplumu, her sektörü

ilgilendiren, saglık ve tıp bilimi dışındaki,
soru nla r ve çözüm lerle ilgi li görü Ş ve
degerlendirmeleri olacagı muhakkak. Bunları
ifade etmek ve uygulamak için, özel örgütlerde
degil, varolan ya da kurulabilecek siyasi partiler
içerisinde yeralmalıdırlar. Ancak burada, Devlet
Memuru Hekimlerin bu haktan yoksun olmaları
şeklindeki bir yanlışlıgın da bir an önce
düzeltilmesi gerektigini belirtmeliyiz. Konumuz
içerisinde sadece hekimlerin yeralabilecekleri
örgütlerdir. Ancak önerecegimiz örgütlenme tarzı
sadece hekimlere degil, tüm diger saglık
çalışanlarına hatta diger sektör çalışanlarına
da örnek/model olabilir.
Mevcut duruma bakıldıgında, hekimler;
MESLEK ÖRGÜTLERINDE (T.T.B. ve TAB ıP
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ODALAR!), meşru bir örgütlenme biçimi olan
memur sendikaları arasında yeralan, sayısı
neredeyse her siyasi düşünceye bir tane olacak
kadar
çogalan,
IŞKOLU
tipindeki
SENDIKALARDA, çogu yardımlaşma ve
bilimsel amaçlı pek çok DERNEKTE
yeralmışlardır. Bunlar arasında, genel ve hekim
kamuoyundaki yeri, genel ve saghk yönetimleri
karşısında etkinligi bakımından T.T.B. en
kuvvetli örgüttür.
HEKIM ÖRGÜTLENMESI ÖNERIsI

Hekimler; sorunlarını saptayabilmek,
bunlara çözüm üretebilmek ve bu çözümleri hayata
geçirebilmek için;
Hekimler, mesleklerinin kendilerine
yükledigi agır mesleki yaşam koşullarına
direnebilrnek ve bu direnci arttıracak uygun ve
çagdaş bir yaşama kavuşabilmek için,
Hekimler, sadece kendilerinin degil,
ülkenin, hatta tüm dünyanın, tüm
insanların saghklı ve iyi bir yaşama kavuşması
için, örgütlenmelidir. Bu örgütlenme;
yaşadıkları

ı-TÜRKIYE HEKIM ODALARı BIRLIGI

2-TÜRKIYE HEKIM SENDIKAsı
3-TÜRKtYE
BIRLIGt

HEKIM

DERNEKLERI

ve işlevde, ancak her zaman
ve dayanışma içinde olmalıdır. Bu üç
örgü t, üretkenlik demokra tiklik kitlesellik ve
örgütlülük
açısından
birbirleriyle
yarışabilmelidir. Bu yarışma ortamı, bir rekabet
or.tamı
degil, arnaçlarına hizmet eden
ka m çıla yıcı moti vasyon arttırıcı bir fak tör
gibi üç

ayrı yapı

işbirligi

olacaktır.

Bu kardeş örgütlerin görev ve işlevolarak
temel özellikleri şöyle sıralanabilir.
TÜRKIYE HEKIM ODALARı

BIR Lıeto i

hekim odalarının merkez örgütü, T. T.B. ve Odalar
gibi)
ı-Tıp egitimini degişik fakültelerde
tamamlayan tıp fakültesi mezunlarına
"Türki ye' de he kimlik yapma" hak ve iznini
vermek. Bunu bünyesinde düzenleyecegi bir dizi
sınavla belirler. Bu nedenle yapısında Tıp
Fakültelerinden
seçimle
gelen
üyeler
bulund u rmalıdır.

2-Hekimlik
yapabilme
sınavının
degerlendirerek, bünyesinde yer alan
bir tıp egitimi kurumu aracılıgıyla Tıp egitimi
veren kurumların egitim düzeylerini izler.
Yetersiz ve kalitesiz egitim veren kurumların
öncelikle bu durumdan çıkması için, bu mümkün
olmazsa kapatılması için girişimde bulunur.
sonuçlarını

3-Mezuniyet sonrası tıp egitimi veren tek
yetkili kurumdur. Bu egitimde belirli kriterlerin
yerine getirilmemesi halinde "Türkiye'de
hekimlik yapma" hakkını ve iznini iptal eder.
ceza kanunları
tüm suç durumlarını
degerlendiren, gerektiginde ceza veren kurumdur.
Tıbbi ahlak konusunda hekimlerin bagımsız bir
yargı kurumu gibidir.
4-Hasta-Hekim

kapsamı

arasındaki,

dışındaki

S-Hekim-Hekim arasında da ceza kanunları
tüm suç durumlarında tek yetkilidir.
Gerektiginde ceza verir. Tıbbi Deontoloji'nin
uygulanmasından sorumludur.
dışındaki

6- Tıpta kullanılan tüm araç ve gerecin, kalite,
ve satış standartlarını saptayıp
bunları onaylayan kurumdur.
kullanım

7-Hekim-Basın ilişkilerini olması gereken
düzeye getirmeye yetkili kurumdur. Basın
örgütleriyle iletişim kurar.

8-Türkiye hekimlerinin
platformlarda temsilcisidir.
9-Hekimlerin,

uluslararası

genel

yöneticiler
Bakanlar, Genel
Müdürler, Valiler, Kaymakamlar, 11 Müdürleri
gibi) ve Saglık yöneticileri (Saglık Bakanlıgı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıgı, 11 Saglık
Müdürleri, Başhekimler gibi) il e ilişkilerinde
taraftır ve hekimlerin hakl arı nı koruyan
temsilcidir.
(Cumhurbaşkanı, Başbakan,

TÜRKİYE HEKIMLER SENDIKASı

1-Hekimlerin, işverenleriyle (Devlet ya da
Özel Sektör) ilişkilerinde yetkili ve sorumludur.
2-Sendikal özelliklerin, grev kararı alma ve
toplu sözleşme imzalama yetkisi başta olmak
üzere, tümüne sahiptir.
3-Ekonomik ve sosyal hakları konusunda,
tüm hekimlerin yanında oldugu gibi, başta saglık
çalışanları olmak
üzere tüm çalışanların
yanındadır.

4-Hekimlerin ekonomik ve sosyal hakları
konusunda diger örgütlerle ilişki kurar ve bu
konuda tek yetkilidir.
S-Hekimlerin ekonomik ve sosyal hakları
konusunda, yeni yasal düzenlemelerle sendikal
yapı dışında kalan yetki ve sorumluluklar otaya
çıkarsa bunlara da sahip çıkar.
TÜRKIYE HEKIM DERNEKLERİ BIRLİCI

Diger

iki

örgüt

tarafından

gerçekleş ti ril rnesinde zorlanılacak

alanlarda
olan üçüncü örgütü üç alt başlık altında,
ele alacagız. Bu üç dernek grubu, konfederatifbir
birlik oluşturabilir.
işlerligi
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A-BILtMSEL DERNEKLER

Hekim ki tlesinin tümünü de~i1 de çok dar bir
alt grubunu ilgilendiren ve belli bir konuda özel
olarak ilerleme sa~lanması, bilgi aktarırnı ve
dayanışma için kurulurlar. Hekim olmayan fahri
ü ye ka ydedebiHrler. Örne~in; U1trasonografi,
Der., Kanser Araştırma Der., Pediatrik Nefroloji
Der. vd.
B-SOSYAL YAŞAM DERNEKLERI

Hekimlerin,
sendika
ve oda
tipi
örgütlenmelerinde yeterince e~i1inemeyecek
konularda çalışabilecek örgütlerdir. Sanatçı
Hekimler, Sporcu Hekimler, Do~al Yaşamı Seven
Hekimler bu tür örgütlenebilir. Fahri üye
kaydedebiHrler. Bu dernek grubuna, konut, oto
ya da di~er tüketim mallarını hekimlere uygun
koşullarda sa~layan kooperatiflerin oluşmasını
da organize eden Yardımlaşma Dernekleri de
girer.
C-AL TERN A TtF DERNEKLER

Hekim örgütlenmesine ya da mevcut
örgütlerin yönetimlerine alternatif olmak isteyen
hekimlerin kurabi1ece~i örgütlerdir. Örne~in
Toplumcu Hekimler Der., Liberal Hekimler Der.,
gibi.
Tüm bu dernekler, Dernekler Yasası
çıkarılıp, ayrı bir yasaya
ba~lanmalı ve bu yasa HEK1M DERNEKLERl
YASASı adıyla demokratik yaşamda yerini
kapsamından

almalıdır.
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