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Türk Tabipleri Birliği 

 

6023 Sayılı Kanun ile 1953 yılında 

kurulmuş “kamu kurumu” niteliğinde 

meslek örgütü ... 

  



tıp fakülteleri sayısı 

tıp fakültesi öğrencisi  

tıp fakültesi çeşitliliği 

tıp fakültesi eğiticisi 

tıp fakültesi … 



TUS – e TUS 

ÇEP uyumlu TUS 

e YDS 

TUS beceri boyutu 

ÖSYM - tıp fakülteleri - uzmanlık dernekleri 



Sağlıkta Dönüşüm 

Performans 

Aile Hekimliği 

İthal hekim 

Çekinik tıp 

Geleneksel Alternatif Tıp 



Çalışma koşulları 

Nöbet – ek mesai 

Şiddet 

Angarya 

Görevlendirme 

Acil 

Zorunlu hizmet 



16 Temmuz 1928 

S. Aleksiadis, H. H. Ayrı, F. Ayberk, S. S. Aytun,  

Ö. K. Baştuğ, Ş. A. Ediz, N. I.  Gözcü, Misakyan,  

A. Münir, E. Şahbaz, E. Ş. Tahinci, İ. Naum, K. Tarkan, 
İ. Uluğ. 

1994 – TTB UDKK (UDEK) 

1954 – Türk Tabipleri Birliği 

 1929 - İstanbul Etibba Odası 

1994 – TTB STE Kredilendirme Kurulu 

2004 – TTB UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu 



Ana dal – Yan dal 

Sağlıkta otorite 

Yetkinlik 

Çekirdek Eğitim Programı 

Kazanım 

Öz değerlendirme 

SUT 

TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı 



Eğitimin Öznesi 

E - öğrenme 

Asistan Karnesi 

Teknolojik olanaklar 
Simülasyon 



 Tıbbi bilgi  

 İletişim  

 Liderlik  

 Sağlık Savunuculuğu 

 Ekip Çalışması  

 Eğiticilik / Yol Göstericilik  

 Yöneticilik  

 Sağlık Hizmet Sunumu  

 Bilimsellik  

 Mesleki Değerler / Sorumluklar  

 



İşbirliğine dayalı çalışma 

Türkiye’de kurumlar arasında uyumlaştırma 

Alan hakimiyeti 

Avrupa’da ülkeler arasında uyumlaştırma 

Hukuk - Etik 



TTB UDEK 

  71 Asıl üye 

  33 Gözlemci üye  

Çalışma Grupları 

 İlaç ve Teknoloji 

 Toplum Sağlığını Geliştirme 

 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim 

 Asistan ve Genç Uzman Hekimler 

 Etik Boyutu ile Hekimlik Uygulamaları  

 ATUB TTB ve Uzmanlık Dernekleri ATUB Temsilcileri 
 



TTB UDEK Ulusal Yeterlik Kurulu 

48 Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu (35 etkin) 

 

Alt Çalışma Komisyonları 

- Program Geliştirme 

- Akreditasyon 

- Ölçme Değerlendirme 

- Kurum Ziyaret  



 I. Grup Etkinlikler  

 II. Grup Etkinlikler 

TTB STE – SMG  
Akreditasyon Kredilendirme Kurulu 

 Kişisel gelişim dosyası 

Beyana dayalı 



Türk Tabipleri Birliği 
Yüksek Onur Kurulu 

 Tabip Odaları Onur Kurulları 

 Uzmanlık Dernekleri Etik Kurulları 

 Hasta başvuruları 

 



Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Ulusal Standartları 

Asistan Hekimin Hakları Var! Talep Ediyoruz 

TTB UDEK Etik Bildirgeleri 

Dünya Tabipleri Birliği  
Tıp Etiği Elkitabı 

Önlenebilir Bir Sorun 
Hekime Yönelik Şiddet 

Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi  



Hekim Hakları 



Hekimlerin mesleklerini uygularken bazı 

hakları vardır.  

Hekim hakları hasta hakları kavramına 

karşı geliştirilmiş haklar değildir.  

 



Hekimin 

 Sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma 

karşı hakları  

 Sağlık hizmetini örgütleyen, finanse eden 

kurumlar ve çalıştığı kurumlara ilişkin 

hakları  



Hekimin sağlık hizmeti sunduğu 

kişi ve topluma karşı hakları  

 



a. Tıbbi ölçütler dışında hiçbir özellik ya da 

ölçüte göre ayrım yapmadan hizmet sunma 

 

Hekim belli koşulların oluşması halinde sağlık 

hizmeti sunmayı reddedebilir  

  

 



 Kişinin sağlık durumu acil bir girişim gerektirmiyor 

olmalı 

 Kişi erişilebilir ve gereksinimle uyumlu nitelikteki bir 

başka hekime yönlendirilebiliyor olmalı ve bu yönlendirme 

kişinin sağlığını tehlikeye atmıyor olmalıdır. Hekim hizmet sunduğu kişiyle ilgili edindiği tüm 

tıbbi bilgileri meslektaşına aktarmakla yükümlüdür.  

 Hekim hizmet sunmayı reddetme nedeni ve diğer 

hizmet olanakları konusunda hastayı bilgilendirmeli, 

yönlendirmenin sağlık üzerinde olumsuz etkisi 

olmayacağını açıklamalıdır.  

 



 Sözlü ya da fiziksel bir şiddet söz konusu 

olduğunda hekim hizmet sunmayı reddedebilir. 
Ancak yine de, yukarıdaki üç koşulun sağlanıyor olmasına özen 

gösterilmelidir.  

 Hekim kendisine başvuran ya da hizmet 

sunmakta olduğu kişi ile daha önceden var olan 

kişisel bir ilişkisi nedeniyle mesleki yargılarının 

etkilenebileceğinden kaygılanıyor ise, böylesi bir 

durumda o kişinin uygun nitelikte sağlık hizmeti alamayacağı düşüncesi ile 

hizmet sunmayı reddedebilir. Bu durumda da ilk üç koşulun gerekleri yerine 

getirilmiş olmalıdır.  



 Bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda; 

çalışma ortamında rutin korunma araçları 

bulunmuyor ve o hastalığın bulaş riski tıbbi 

uygulama ile anlamlı biçimde artıyor ise, hekim 

kendisini ve başkalarını korumak gerekçesiyle 

hastayı uygun olanakların bulunduğu yerlere 

yönlendirebilir. ... 



 Rutin korunma önlemlerinin yetersiz kaldığı, 
enfeksiyon zinciri henüz tam olarak 
tanımlanmamış bulaşıcı hastalıklar söz konusu 
olduğunda, böyle bir duruma ilişkin kesin kurallar 
getirmek güç olmakla birlikte, Türk Tabipleri 
Birliği hekimin mesleki bilgi ve becerisi 
dolayısıyla hala toplumun diğer üyelerine göre 
etkin girişimde bulunabilecek tek kişi olduğunu, 
ayrıca tıp mesleği ile toplum arasında bulunan 
geleneksel sözleşmenin gereği olarak hekime 
sorumluluk düştüğünü anımsatır.  

 



a. Tıbbi ölçütler dışında hiçbir özellik ya da 

ölçüte göre ayrım yapmadan hizmet sunma  

b. Hekim, sağlık hizmeti sunulan kişi ve 

yakınlarından gelebilecek istemleri, bilimsel 

bilgiye uyumluluğu temelinde 

değerlendirerek geri çevirme hakkı  

 



Hekimin sağlık hizmetini örgütleyen, 

finanse eden kurumlar ve çalıştığı 

kurumlara ilişkin hakları  



a. Çalışma koşullarına ilişkin haklar  



Çalışma ortamına ilişkin haklar 

 Ortamın fizik özelliklerinden mesleki 
risklerin olası en düşük düzeye indirilmesi 
ve hizmetin uygun nitelikte sunulabilmesi 
için gerekli araçların sağlanması 

 Hekimlerin çalıştıkları kurumlarda, sağlıklı 
ve güvenli çalışma ortamı sağlanmalı 

 Devlet hem sağlık hizmetlerini sunması, 
hem de denetleme görevinin olması 
nedeniyle, bu hakkın kullanılmasının 
koşullarını güvence altına almakla yükümlü  

 



a. Çalışma koşullarına ilişkin haklar  

b. Hekimlik meslek ahlakına uygun olmayan 

davranışlara ortak olmayı reddetme hakkı  

c. Özlük hakları 



Özlük hakları 

Hekim bir çalışan olarak  

- Çalışma güvencesine sahip olma  

- Yeterli gelir elde etme 

- İzin kullanma 

- Emeklilik 

- Sürekli mesleki gelişimini sağlayacak 
etkinliklere katılma  

 



Demokratik haklar  

- Örgütlenme hakkı 

- Yönetsel ve hizmete ilişkin kararlara 

katılma ve denetleme hakkı 

 



d. Demokratik haklar 

e. Geri ödeme kurumları, çalıştığı hastane gibi 

kurumların bilimsel bilgiyle gerekçelendirilmeyen 

istemlerini reddetme hakkı 



“Uzmanlık eğitiminin standardının 

yükseltilmesinde gerek kurumsal gerekse 

mesleğin sahipleri olan bizler bireysel olarak 

sorumluluklarımızın varlığını unutmamalıyız.” 

     
    Dr. İskender Sayek 



Kaynak 

- TTB UDEK web sayfası  

http://www.ttb.org.tr/udek/  

- Türk Tabipleri Birliği Hekim Hakları 

Bildirgesi  
20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği II. Etik 

Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir.  

http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bldgeler2010.pdf  

http://www.ttb.org.tr/udek/
http://www.ttb.org.tr/udek/
http://www.ttb.org.tr/udek/
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bldgeler2010.pdf
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bldgeler2010.pdf
http://www.ttb.org.tr/kutuphane/etik_bldgeler2010.pdf


     

 Daha iyi olmalı – olacak  
  
 
udek@ttb.org.tr 
odabasi@hacettepe.edu.tr 
 

     Teşekkürler … 
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