TOPLUM ve HEKIM • ARALIK '91
Sigorta yönetimi bu noktada, hekimin kurum ile
hangi nitelikte uygulandığmı
denetJer, gerekli görüyorsa sözleşıneyi fesheder.
Bölge sağlık: sigort.ası yönetimi, sat.m aldığı birinci
basamak hizmetin il1tiyacı olan il~inci ve üçüncü basamak t.anı, tedavi ve rehabilitasyon hizmetJerini bölgenin
çeşitli kamu ve özel sağlık kunıluşlarınd8n satın alu".
Bölge sağlık sigorta yönetimi, bölgesindeki sağlık
kuruluşlarında çeşitli sözleşmelerle satın aldığı tüm hizmetlerin nitelik nicel ik ve fayda-maliyet yönlerinde
analiz eder ve ::.üreldi olarak denetler. Hizmetin denet.lenmesi sağlık sigortactlığı faaliyetinde kritik döneme
sahiptir.
yapt.ığı sözleşmenin

6- BÖLGE SAGLIK KURULUŞlARıNıN YÖNETİMİ:
Bu yönetimin esas görevi, bölgenin SSK mülkiyetindeki sağlık kuruluşlarında bulunan sağltk insan gücü ve
alı:ya pı birikimini ve ka pasItes ini en verimli şekilde değerlendirmektif.

Bölgesindeki SSK dispanser ve hastanelerini t3111 kapasite ile çalıştırmayı hedefler.
Bu kunıluşlarcbki kapasiteyi değerlendirınek ve verimi artt.mnak için :ış:ığJCbki noktalara dikbt eder:
1- SSK. sağlık kUfuııılannda gerek SSK sağltk sigortastmı gerek diğer tüzel ve özel kişilere sağıu"
hizmeti sa rar.
2- SSK sağlık ktınıınlanndaki idari-mali yönetim ve
tıbbi yönetimi birbirlerinden aYtrI.r. S3ğlık kuru1l1lJnıın idari-mali yöneticilerini tesbit eder Ve faaliyetlerini denetler.
3- SSK. sağlık kuruluşlarmdaki bugün varobn baş
hekimlil.;: makamını yürürlükten kaldırtr ve s3ğlık
kurumundaki t.üm idari-ma li-tıbbi yetkilerin tek
kişide toplanmasına son verir.
4- SSK sağlu\. kurumlarının tıbbi yönetimi, o kurumda çalışan hekimlerin seçim ile oluşturduğu h:ıs
tane-dispanser tıbbi kurul t.::ır:-ıflJ1cbn yürütülür.
5- Tüm SSK s:ığlık kuruluşlarında ç:ılış::ın personel
kategorileri ile yönetim arasında her ild t3r:ıfu1
h::ık ve görevlerini ifade eden ~1I1hışmalar, toplu
sözleşme yönetimi ile tesbit edilir. AynGl işvere 
nin ve çalışanların kişisel ek sözleşme yapma
hakları mevcuttur.
6- Yapuan ek sözleşmelerde, sağlu.;: kuruluşunda
özel hasta tanı ve tedavisi y:ı.p::ıbilme, tam gün
veya yarın1 gün çalışma, yalnızca spesifil<- sağıli.;:
hizmetleri verme, v.b. konularınclaki hak ve görevler kişisel sözleşmelerde tesbit edilir.
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demokratik toplumun başta gelen belirleyici
tüm yurttaşlann özgürce örgütlenme hakkına
sahip olma larıdır.
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koşulbnn iyileştirilmesi, çalışm:ı

güven-

liğinin sağl"lıu11ası, çalışm:ı ort::ımıl1ll1 olumlaştınlınası,
çalışanların örgütlü ınüccıdelesinden geçer. Çağdaş örgütlenme, çalış:ınlann grevli-toph.i sözleşme li sendika!:ışmasıdu'.

Tüm
maksızın

bağunlı çalışanb nn, herh.ı ngi

sendika

özgürlüğünden

bir ayru11 yapıl
Fuarlanmala rı, örgüt-

lenme ha kkının doğa i sonucudur.
Ülkemizde bıl1lu kesiminde çalısanların önemli bir
bölümünün memur st3ı:üsünde bulurun:ıbrı gerekçe
gösterilerek sendibl h:ık V~ özgürlüklerden yoksun bı
rakıJınl~ olın~ıbrı, yılbrdır sür~gelen önemli bir eksikliktir. Demokrcısiyi seçLm s~ı ndığıncb n i1xırel değil; tüm
kUl1ıl11 ve kuraJlanyIa bir bütün ola r~ık gören bizlere
göre bu dUl1ıl11, içinde yaşadığımız ç~ığm gerçekleri
k:ırşısında t3m ~ınlamıyl;:ı bir " clemokr~1sj ayıbı " dır .
Günümüz dünyasında, sendika hakkınchın yoksun
bir memur grubunu, değil cb hil olmaya çalıştığunız Avn.1p:ı Uluslar Topluluğu içinde , Asya'da veya Afrika'da
bile bulıu3k olan~ıksızbşl1lakt:.ıchr.
Ulus!:ır:uC1sı kunıJuşbnn temel h~ık saydığı sendika1<1şl1l~ıyl;:ı ilgili br~ırhr~ı imz~ı koyan ülkemiz, ne ynLk ki
kamu çalışan13 nna sendikal örgütlenme hakkını tanı111ay;:ın tek Avnıp:ı ülkesielir. Ülkemizi ve tüm kamu çaJışan13rıf11 bu utanç. verici durumdan kurt.amıak, sendikısız kamu ç:ılLşanbnnın tümünü emir kulu durumunda
bulunuyor olın::ıktan ll7.~ıkbştllmak yine biz kannı çalı
şan13rııun başaıması gereken bir iştir. K31l1U ~~ a1ışanlarını
eşit, özgür ve uyg,u birer yurttaş olmanın gereklerine
kavııştUJ11ı3k s3vaşıl1lında, sendikılh~ık ve özgürlüklere
hayat kazandınlması bizlere düşen ve murlaka yerine
getirilınesi gereken bir 1:3rihsel ()elevolarak belirıniştir.
Bir lıriilsel fırs:ıt olarak 1982 AnaYClsa ' slıun genelde
t.aşıdığı yasakçı ve otoriter özelliklere karşın memurların
sendika hakkını yas~ıklaYlCı herh3ngi bir hükmü öngörmemiş olması, özenle değerlendirilmesi gereken bir
durumdur.
Üstelik , yürürlükteki bu Al1ay,ısa , devletin şeklini
"demokratik sosyal hukuk devleti" olarak belirlemekle
tüm yurttaşlar açısından sendib özgürlüğünü v3zgeçilmez bir hak kOnUll1Un3 k.ıvuşt1lrmuşıur. Bir kısıııı yurtt.aşlarını "memur" olduklan için sendika hakkının kapsaı111 dışında bır:ıkan bir "demokratlk sosyal hukuk
devlet" elbette ki düşünü lemez.
Kaldı ki Anayasa ' nın 90. maddesi gereğince , usulüne
uygun obrak yasama org<1l1ınCa onayhııuıılŞ pek çok
ulusbr<11<ısı sözleşme ve anbşl1l3 , memurların da sendika hakkını t~ınını:ıkta olduğııncbn bu hak , iç hukukumuzun reddedilmez ve geçerli hir unsuru olma niteliğini
kaza nl1uştır.
1şaret ettiğimiz taribsel gereklilikler ve demokrasiye
byık olabilme ~ıçısınclan r:ışıdığımız sorumluh.ıklar çerçevesinde, mevcut yasal ve ~~nay~ısal olanakbrdan sonuna bd:ır y:ırarlanılmasına çalışm~ımız yalnızca bir
hak değil, mutbka yerine getinnemiz gereken bir
ödevdir.
I3u nedenledir ki; memur stati.isünde ç:ılLşan biz hekiınler adına başlatılan sendikal,ışma çalışmabnna katılmayı ve sendikaıııız "Genel Sağlık-İş Sendikası"na üye
olma)'J tartışmasız bir h:ık olarak göl111enin ötesinde ülkemizi demokratik ve uygar bir düzeye kavuştuıma sa va ş unınm ka ç ınılmaz bir ge reği obrak kabul ecli yonı z .

