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Kamuoyunda bilinen ad: Tam Gün Yasa Tasars.
Resmi ad: Üniversite ve Salk Personelinin Tam Gün Çalmasna ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun Tasars
TTB olarak fark ettik ki hekimler tasarnn neleri içerdiini yeteri kadar bilmiyorlar.
Tasarda neler var, hekimlere/salk çalanlarna neler getiriyor?
Adndan da anlalaca gibi bir torba yasa. Bir baka deyile “tam gün”e geçiin dnda baka maddeler de var:
-zorunlu mesleki sorumluluk sigortas
-radyoloji çalanlarnn çalma sürelerinin uzatlmas gibi.
“Tam gün” tasarsndaki maddelerin ruhu ve ortak hedefi bellidir:
Tasarnn tam gün anlay hekimi kamu ya da özelde (eer mümkün olsa) günde 24 saat
çaltrmaktr. Bu mutlaka bilinmeli, çünkü halka daha iyi salk hizmeti sunmak amacyla da getirildii kamuoyuna ifade edilen bir tasarnn bu anlay endie verici. Ancak tasar içerisinde yukarda
belirtilen zorunlu mesleki sorumluluk sigortasnn da yer almas hekimlerin nasl bir kskaca sokulmak
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istendiini gösteriyor. Elbette ayn zamanda tasar sahiplerinin de salk alannda daha az hata yaplmas diye bir hedeflerinin olmad ortaya çkyor. Açk ki uzun süre çalma hata riskini arttran temel unsurlardandr.
Tasarnn hekimlerle ilgili ücret baznda iddias
-maalarda iyiletirme,
-emekli maalarnda iyiletirme ve
-nöbet ücretlerinde iyiletirme yaplddr. Broürde bu balklara ilikin gerçekler, ayrntl hesaplamalarla açklanmaktadr.
Bu yasa tasars TBMM Salk, Aile, Çalma ve Sosyal ler Komisyonu’ndan 26 Haziran 2009 tarihinde geçti. Bir baka ifadeyle TBMM’de Genel Kurulda görüülmeyi bekliyor. TBMM’nin 1 Ekim’de açlaca göz önüne alnnca yeni yasama döneminde her an çkabilir.
TTB olarak doru bilginin hep birlikte yürüteceimiz etkinlikler için bir ön art olduunu biliyoruz. Eylül
ayndan balayarak çalmalarmz her alanda ve düzeyde sizlerin katlmyla gerçekletirdiimiz takdirde arzu ettiimiz sonuçlar elde edeceimizden kuku duymuyoruz. Hekimler olarak taleplerimizin bütünüyle makul ve karlanabilir olduundan eminiz.
TÜRK TABPLER BRL
MERKEZ KONSEY

  

“TAM GÜN” YASA TASARISI

  

5

TBMM Salk, Aile, Çalma ve Sosyal ler Komisyonu’nun
26 Haziran 2009 tarihinde kabul ettii tasarda neler var?



Kamu kurulularnda çalan bütün hekimlere tam gün çalma zorunluluu ve bu görevlerin dnda
meslek icras yasa (6. madde)



Üniversite ve Salk Bakanl hastaneleri arasnda belli bir süre ile ya da belli vakalar için karlkl
görevlendirme, salk kurulularn ortak kullanma (1. ve 10. madde)



Özel salk kurulularnda çalan, muayenehanesi olan hekimlerin, birden fazla salk kuruluunda
çalmasnn snrlandrlmas (6. madde)



Sabit döner sermaye ödemesine ilikin 2. madde ile ilave emekli primi ödenmesi ve bu ödemenin
emekli maana yanstlmas (14. Madde)



Döner sermayeli kurulularda mesai d çalmaya döner sermayeden ek ödeme yaplmas (1. ve 4.
maddeler)
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TSK salk kurulularnda çalan asker ve sivil hekimlere salk hizmeti tazminat ödenmesi (11.
madde)



Telif ücretlerinin döner sermayeye gelir kaydedilmesi (2. madde)



Nöbet saat ücretlerinin %66,6 orannda arttrlmas, ücreti ödenecek nöbet süresinin ise aylk 80
saatten 130 saate çkarlmas (yonlatrc radyasyonla ilem yaplan yerlerde çalanlarn haftalk
çalma süresinin 25 saatten 35 saate çkarlmas) (9. madde)



Bütün hekimlerin zorunlu mesleki sorumluluk sigortas yaptrmas, primlerin 1/2 orannda hekim ve
kurum tarafndan ödenmesi (7. madde)



Üniversitede özel hasta muayenesini ve öretim üyelerinin serbest çalmas yasa çktktan 1 yl sonra yürürlüe girmesi (Madde 6-18).



Döner Sermayeli Salk Kurulular’nn kurumsal olarak iyeri hekimlii yapmalarna olanak salanmas (7. madde).



Belediye ve kurum hekimlerinin asl görevlerinin dnda iyeri hekimlii yapabilmesi (7. Madde).

düzenlendi.
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Tasar ile hekimlere ne tür çalma snrlamalar getirildi?

a) Kamu kurum ve kurulularnda çalan hekimler, yalnzca kamu da çalabilecektir. Muayenehane
açamayacak, iyeri hekimlii vb. sözlemeli ek bir meslek icrasn yapamayacaktr. Ancak belediye
ve kurum hekimleri mesai dnda iyeri hekimlii yapabilecektir.
b) SGK ile anlamal olan salk kurulularnda ve vakf üniversitelerinde veya bir kamu kuruluu ile
sözlemesi olan salk kuruluunda çalan hekimler yalnzca bu tür kurulularda çalabilecektir. Bu
tür kurulularda çalanlar ksmi zamanl da çalsa muayenehane açamayacaktr.
c) SGK’ya hizmet satmayan özel salk kurulular ve vakf üniversitelerinde veya muayenehanesinde
çalan hekimler yalnzca bu tür kurulularda birden fazla yerde çalabilecektir. Muayenehanesi
olan hekimler, parasn cebinden ödeyen hastalarn SGK ile anlamal kurumlarda tedavi edebilecektir.
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“Sabit döner sermaye ödemesi” nedir ?



Hekime her ay maa ile birlikte pein ödenecek döner sermaye ek ödemesidir.



O ay döner sermayeden hekime yaplacak ödemeden düülecektir.



Döner sermaye ödemesi yoksa ya da sabit döner sermaye ödemesinden az ise sabit döner sermaye
ödemesi geri alnmayacaktr.



Aylklara ilikin hükümler uygulanacandan çallmasa da ödenecektir.



Sabit döner sermaye ödemesinden gelir vergisi ve brüt tutarnn %20’si tutarnda emeklilik için prim
kesilecektir.
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Sabit döner sermaye ödemesi bütün salk personeline
ödenecek midir?

Hayr, bütün salk personeline ödenmeyecektir.

Ödeme alacak olanlar:


Salk Bakanl’na bal döner sermayesi bulunan salk kurumlarnda çalan hekim ve
di hekimleri.

Ödeme alamayacak olanlar:


Salk Bakanl’nda çalan hekim d personel,



Tp fakültelerinin hekim dahil bütün çalanlar,



Kurum ve belediye hekimleri.

9
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Sabit döner sermaye ödemesi nasl hesaplanacaktr?

En yüksek devlet memuru
aylnn ek gösterge dahil
tutarnn

Pratisyen hekim

Uzman hekim

Klinik efi

%180’i

%335’i

%410’u

olarak hesaplanacaktr. En yüksek devlet memuru ayl 1 Temmuz 2009’a kadar 508,30 TL,
1 Temmuz 2009’dan sonra 531,24 TL’dir.
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Bu durumda sabit döner sermaye ödemesinin tutar nedir?

Sabit döner
sermaye ek Emeklilik
ödeme tutar
primi
(brüt)

Gelir vergisi

Sabit döner
sermaye
ek ödeme
tutar
(net)

Mevcut maa
(net) *

Unvan/
kadro derece

Oran

Pratisyen
hekim 1/4

%180

915

183

183

549

1.450

Uzman
hekim 1/4

%335

1.703

341

354

1.008

1.625

Klinik efi 1/4

%410

2.084

417

467

1.200

1.806

*Salk Bakanl’nn açklamalarna göre
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Sabit döner sermaye ödemesi hekimin toplam gelirinde
art yapyor mu?

Hayr, yapmyor.


Pratisyen hekimin döner sermaye ödemesi aylk 549 TL den,



Uzman hekimin 1.008 TL’den düük deil ise

toplam gelirlerde bir art yapmamaktadr. Aksine kesilecek emeklilik primi ve zorunlu mesleki sorumluluk sigortas nedeniyle gelir azalmaktadr.
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Mevcut döner sermaye ödemelerinde art yapyor mu?

Yapmyor. Çünkü;


Döner sermaye gelirlerinden personele datlacak gelirin üst snrnn oran deimemektedir.



Hastanelerin geliri artmad takdirde personele datacaklar pay da artmayacaktr.



SGK tarafndan belirlenen hizmet bedellerinin düürülmesi ya da global bütçeleme uygulamas nedeniyle döner sermaye gelirlerinin azalmas halinde ek ödemelerde azalma olacaktr.
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Mevcut döner sermaye ödemeleri tavan miktarndan m yaplmaktadr?

Salk Bakanl’nda çalan hekimler için;
Salk Bakanl açklamalarna göre hekimlerin ald aylk ortalama ek ödeme

4.300,00 TL

Hekimlerin TTB’ye gönderdii bordrolara göre Mart 2009 döner sermaye ödemesi 2.070,67 TL
1/4 ’ündeki bir uzman hekimin aylk Döner Sermaye Tavan Miktar

8.659,14 TL*

Görüldüü üzere Salk Bakanl açklamalarna göre de hekimler u andaki tavan miktarnn ancak
yarsn alabilmektedir. Gelir artmadan ya da personele döner sermayeden ayrlan pay oran artmadan
döner sermayeden ek ödemenin artmayaca açktr.
*(Döner Sermaye Tavan Miktar = maa + yan ödeme + ek gösterge + özel hizmet tazminat x %..
1/4 Uzman hekim: 80,26 + 49,20 + 192,62 + 914,94 x %700 =

8.659,14 (tavan miktar))
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Mevcut döner sermaye ödemeleri tavan miktarndan m yaplmaktadr?
Tp Fakültelerinde çalan hekimler için;
Tp fakültelerinde de döner sermaye gelirleri ile döner sermaye gelirlerinden personele aktartlacak oran
artmad sürece ek ödemelerde art olmayacaktr. Döner sermaye ek ödemesinin tavan oranlarnn
arttrlmas gelirleri arttrmayacaktr.
Unvan/kadro
derece
Prof. Dr. 1/4
(23 yllk hekim)
Doç. Dr. 1/4
(15 Yllk hekim)
Ara. Gör.
(2 Yllk hekim)

Oran

D.S. ek ödeme
tavan (Brüt)*

Katsay

14.00’dan sonraki gelir
getirici katks dolaysyla
verilecek pay tavan(Brüt)*

%200

2.998,08 TL

10

14.990,40 TL

%200

2.537,84 TL

10

12.689,20 TL

%200

1.483,82 TL

*Brüt ek ödeme ücreti tavan =

Aylk + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödenei +
eitim-öretim ödenei + tazminat
(makam, görev, temsil tazminat hariç) x %200

*14.00’den sonraki özel hasta tedavisi ücret tavan = Aylk + ek gösterge + yan ödeme + üniversite ödenei + eitimöretim ödenei + tazminat (makam, görev, temsil tazminat hariç) x 10
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Tasarya göre hekim gelirlerinde art yapt söylenen
dier düzenlemeler nelerdir?

Mesai d çalmada ek ödeme ve nöbet ücretleridir.

Mesai d çalmada ek ödemeyi kimler alabilir?

a. Salk Bakanlna bal döner sermayesi bulunan salk kurulularnda çalan hekimler ile
b. Tp Fakültelerinde çalanlar hekimler
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Mesai d çalmada ek ödeme tavan miktarlar nedir?

Salk Bakanl’nda çalan hekimler yönünden:

Tasarda mesai d çalma halinde ek ödeme yaplaca belirtilmitir. Nöbet hizmetleri için ise ek ödeme yaplmayacak olup, nöbetler için belirlenen saat ücreti ödenecektir. Ek ödemeye bir tavan snr
getirilmitir. Bu tavan snr normal döner sermaye ödemesine ilikin tavan oranlarnn yüzde 30’udur.
Madde uyarnca bir aylk döner sermaye ek ödemesi 2.070,67 TL olan 1/4 uzman hekim için: Mesai
d çalma ek ödeme tavan 2.597,74 TL’dir.

(Maa (80,26) + yan ödeme(49,20) + özel hizmet tazminat(914,94) + ek gösterge(192,62)=1237,02 x %700 =
tavan ek ödeme matrah (8.659,14) x%30= 2.597,74 TL)
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Mesai d çalmada ek ödeme tavan miktarlar nedir?

Tp Fakültelerinde çalan hekimler yönünden:

Mesai d çalma ek ödeme üst snr öretim üyeleri yönünden normal döner sermaye ek ödeme tavan oranlarnn yüzde 50’si, dierleri için yüzde 20’sidir.
Bu düzenleme uyarnca aylk döner sermaye ödemesi 1.743,89 TL olan 1/4 bir profesör doktor için
mesai d çalmada tavan ek ödeme miktar 5.996,16 TL’dir.

(Maa (80,26)+yan ödeme(0)+üniversite ödenei(1.092,84)+ek gösterge(283,58)+eitim-öretim ödenei (42,36) =
1.499,04 x %800 = tavan ek ödeme matrah (11.992,32) x %50 = 5.996,16 TL.)
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Bu mesai d döner sermaye ek ödeme tavanlarn alabilmesi için
hekimlerin ne kadar ek mesai yapmas gerekir?
Gelirin türü
Mesai içi döner sermaye ek ödemesi
Mesai d döner sermaye ek ödemesi
Maa
Mesai içi ve mesai d toplam çalma
süresi

Çallan süre
22 i günü günde 9 saat
22 i günü günde 5,5 saat

Elde edilen gelir
4.300,00*
2. 597,74
1.450,00

22 i günü günde 14,5 saat

8.347,74

*Salk Bakanl’nn yaymlad ortalama maa ve döner sermaye ödemelerine ilikin veriler dikkate alnmtr.

Bu durumda Salk Bakanl’nn açklad ortalama ek ödeme miktarlarn geçerli kabul edersek ortalama ödemeyi alan bir uzman hekim 22 i günü boyunca günde 14,5 saat çalrsa mesai d ek ödeme
tavan miktarn alabilecektir. Ancak çok iyi bilinmektedir ki pek çok hekim Salk Bakanl tarafndan
açklanan miktarlarn altnda döner sermaye ek ödemesi almaktadr. Üstelik saatine 5 lira 59 kuru ödenecei belirtilen aylk 130 saatlik nöbet süresi için mesai d döner sermaye ek ödemesi yaplmayacaktr. Bu nedenle de hekimler, yedi gün, günde 24 saat çalsa da Salk Bakanl’nn açklad rakamlar
alamayacaktr.
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Tasar ile nöbet ücretleri ne kadar arttrlmtr?
Uzman tabibin nöbet saat ücreti 3 lira 21 kurutan 5 lira 35 kurua çkarlmtr.
Tasarda ücreti ödenecek aylk nöbet süresi 80 saatten 130 saate çkarlmaktadr. Nöbet saat ücretlerinin
hesaplanmasnda kullanlan gösterge rakamlarnda yaplan artlar tabloda gösterilmitir.
a) Klinik efi, ef yardmcs, baasistan, uzman tabiplere
b) Tabip, tababet uzmanlk mevzuatnda belirtilen dallarda, bu mevzuat hükümlerine
göre uzmanlk belgesi alan tabip d personel, ayn dallarda doktora belgesi alanlar
c) Di tabibi
ç) Mesleki yüksek örenim görmü salk personel
d) Lise dengi mesleki örenim görmü salk personeli

Gösterge
60’dan 100’e
55’den 90’a
50’den 80’e
40’dan 60’a
30’dan 50’ye
arttrlyor.

Tasarda yaplan bu artla uzman tabibin nöbet saat ücreti 3,21 TL iken 5.35 TL’ye çkarlmaktadr.
Tasar bu haliyle yasalarsa 2009 yl ikinci yars için nöbet saat ücreti 5,59 TL olacaktr. Gösterge art
oranlar %66.6’dr. Oysa Salk Bakanl gerçek d bir biçimde nöbet ücreti artlarnn %145 ile
%185 arasnda olduunu açklamaktadr.
*Nöbet saat ücreti = gösterge x aylk katsays (Katsay;1/1/2009-30/6/2009 döneminde 0,053505, 1/7/200931/12/2009 döneminde ise 0,05592’dir)
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Kurum ve belediye hekimlerine yönelik tasarda ne var?

Mesai dnda iyeri hekimlii yapma olana tannyor.
Tasar, kurum hekimleri için “gelirini arttrmak istersen ikinci bir ite çalabilirsin” diyor.
Bu durum aslnda yasann “ruhuna” aykrdr.
yeri hekimliinin özelliklerini göz ard etmenin yansra döner sermayeli kurulular üzerinden hizmet
satlacan belirterek bu alan da tamamen bir kaosa sürüklüyor.
Oysa ki kurum ve belediye hekimleri de “Türk Silâhl Kuvvetleri kadrolarnda bulunan tabiplere ek
ödeme verilemediinden…” diye gerekçelendirilen duruma bütünüyle uymaktadr ve dorudan salk
hizmetleri tazminat verilebilir.
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Uzman askeri hekimlerin maalarna yaplacak ilave salk hizmeti
tazminat artlar ne kadar?
Unvan / rütbe
(Uzman tabipler)

Mevcut maa

Tugeneral
Kdemli albay
Albay
Yarbay
Binba
Kdemli yüzba
Kdemli üstemen
Temen

4.258
3.750
3.421
2.945
2.541
2.240
2.088
1.937

Tam Gün Yasasyla
Öngörülen Salk
Hizmetleri Tazminat
2.663
2.547
2.542
2.404
2.267
2.064
1.855
1.652

Yeni maa*
6.921
6.297
5.963
5.349
4.808
4.304
3.943
3.589

*Salk Bakanl’nca en üst oranlar alnarak hesaplanmtr. Hangi oranda ödeme yaplaca Genelkurmay ve Maliye Bakanl’nn görüü alnarak Milli Savunma Bakanl tarafndan belirlenecektir.

Tasar; ‘Salk Hizmetleri Tazminat” gibi ayn meslei icra edenlerin tamamna uygulanmas gereken bu
tazminat da hem düük belirliyor hem de yalnzca tavan oran belirleyerek gerçekte ödenecek miktarn
belirlenmesini hükümete brakyor.
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Tasar emekli maalarnda art yapyor mu?
Hayr, yapmyor.
Emeklilikle ilgili 14. madde;
 Yalnzca Salk Bakanl’nda döner sermayesi bulunan salk kurulularnda çalan hekim ve di
hekimlerini kapsyor.
 Emekli hekimleri, tp fakültesi çalanlarn, kurum hekimlerini, belediye hekimlerini ve dier salk
personelini kapsamyor.
 Sabit döner sermaye ödemesinin brüt tutarnn %20 ‘si orannda prim kesintisi yapyor.
 Yllk olarak ödenen ilave primin bir yllk tutarnn belli bir orann emekli maana ekliyor.
 Ödenen prim; emekli ikramiyesi, i sonu tazminat vb. ödemelerde dikkate alnmyor.
 Hekim, 5510 Sayl Kanunun 81. maddesinin (a) bendine göre % 20 olan “Malûllük, yallk ve
ölüm sigortalar priminin sigortal pay olan % 9'una ilave olarak % 11 iveren hissesini de ödemekle yükümlü tutuluyor.
 Oysaki kamu görevlilerinin maalarndan bütün sigorta türleri için kesilen toplam emekli kesenei
ise 5434 sayl Emekli Sand Kanunu’nun 14. maddesi uyarnca, emeklilik keseneine esas aylklarnn %16’sdr.
Tasar hekimlere zorunlu bireysel emeklilik sigortas getiriyor. Üstelik sigorta primini çok
alyor, ilave emeklilik ödemesini ise düük tutuyor.
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Emeklilik için ödenen primin emekli gelirine yansmasna
ilikin formül nedir? (14. Madde) 1

(Aylk ücret x 12)x Güncelleme katsays 2
x 30 x %2 (360 gün için)
Prim ödenen gün says

1

“…ilave olarak ödedikleri her yla ait sigorta prim matrahnn, kazancn ait olduu yldan itibaren söz konusu aylk veya geliri talep ettii
tarihe kadar geçen yllar için her yl gerçekleen güncelleme katsays ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamnn, ilave prim ödedikleri gün
saysna bölünmesi sonucu bulunacak ortalama günlük kazancn otuz katnn, ilave prim ödedikleri gün saysnn her 360 günü için %2’si
orannda bulunacak tutarda ilave aylk ödenir…”
2
Güncelleme Katsays: (%10,06 x %100)+(%-13,8 x%30)+1
Güncelleme Katsays her yln Aralk ayna göre Türkiye statistik Kurumu tarafndan açklanan en son temel yll tüketici fiyatlar genel indeksindeki deiim orannn % 100'ü ile sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasla gelime hznn % 30'unun toplamna (1) tam saysnn ilave edilmesi
sonucunda bulunan deeri ifade etmektedir.
Türkiye statistik Kurumu tarafndan açklanan en son temel yll tüketici fiyatlar genel indeksindeki deiim oran Aralk 2008 itibariyle
%10.06’dr. Sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasla gelime hz (alc fiyatlar ile) 2009 ilk döneminde -%13.8’dir. Bu deerleri esas aldmzda
güncelleme katsays 1,0604’dür.
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Bir yl prim ödenmesi halinde emekli aylna ilave edilecek miktar
ne kadardr?

Unvan/kadro/derece

Yllk ilave prim ödemesi

Emekli aylnda yapaca art

Pratisyen hekim 1/4

2.196 TL

19,40 TL

Uzman hekim 1/4

4.248 TL

36,11 TL

Klinik efi 1/4

5.004 TL

44,19 TL
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30 yl prim ödenmesi halinde emekli aylna ilave edilecek miktar
ne kadardr?

Unvan/kadro/derece

lave prim ödeme süresi

Emekli aylnda yapaca art

Pratisyen hekim 1/4

30 yl

741 TL

Uzman hekim 1/4

30 yl

1.370 TL

Klinik efi 1/4

30 yl

1.688 TL
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Dier kamu çalanlar bakmndan durum nasldr?
1. snfa ayrlm yüksek yarg mensubu yargcn net maa 5.269,83 TL’dir.

Bordro örnei:
STHKAKLAR TOPLAMI
Emeklilik Kesenei
Yarg Ödenei
Kstas Ayl

447,73
574,47
5.744,65

KESNTLER TOPLAMI
Gelir Vergisi
K.

507,04
146,16

Emekli Kesenei (Devlet%20)

447,73

%25 Giri Art
Damga Vergisi
Emeklilik Kesenei
(Kii %16)

stihkaklar toplam – kesintiler toplam = 6.766,85 – 1.479,02 = 5.269,83 net maa
Hakim emekli maalar ise 3.000 – 3.200 TL aralnda bulunmaktadr.

0,00
37,91
358,18
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Sabit döner sermaye ödemesinden emeklilik prim kesenekleri
ne kadardr?

TBMM Salk, Aile, Çalma ve Sosyal ler Komisyonu görümelerinde datlan belgelere göre;
Ünvan/
kadro
derece

Oran

Ek ödeme tutar
(brüt)

Emeklilik
primi

Gelir vergisi

Ek ödeme tutar
(net)

Pratisyen
hekim 1/4

%180

915

183

183

549

Uzman
hekim 1/4

%335

1.703

341

354

1.008

Klinik efi 1/4

%410

2.084

417

467

1.200
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Tasar malpraktis davalarna kar hangi gerekçelerle
Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortas getiriyor?

Tasar hekim, di hekimi ve hekim olmamakla birlikte tpta uzmanlk mevzuatna göre uzman olanlarn
mesleki sorumluluk sigortas yaptrmasn zorunlu klyor.
Bu zorunluluun neden getirildii tasar gerekçesinde öyle açklanyor:


Hasta ve devlet hekimden tazminat tahsil etmekte güçlük çekmektedir.



Tasar ile tazminat ödenmesinde yaanan zorluklar ortadan kaldrlacaktr.



Zarar görenler haklarna daha çabuk ve tam olarak kavuacaktr.



Devlet bakmndan da bir güvence oluacaktr.
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Dier ülkelerde uygulama örnekleri nasldr?











  

(Tasar Gerekçesinden)

sveç’te salk personelinin tbbi müdahalesi sonucu oluabilecek zarara kar sigortay çalt salk
kuruluu yaptryor ve gerekli bedeli salk kuruluu ödüyor.
Finlandiya’da sigortay salk kuruluu yaptryor primi de kurulu ödüyor, salk çalanlar ödeme
yapmyor.
Fransa’da kamuda çalan hekimlerin mesleki sorumluluk sigortas primleri çaltklar kurum tarafndan ödeniyor.
Macaristan’da kamuda çalan salk çalanlarnn primleri Devlet tarafndan ödeniyor.
ngiltere’de tbbi malpraktis sonucu tazminat gerektiren bir zarar olduunda Ulusal Salk Sistemi
(NHS) çalanlarn tüm sorumluluunu üstleniyor. Türkiye’de olduu gibi çalandan ödedii paray
geri tahsil etmiyor.
rlanda’da, Devlet tarafndan finanse edilen bir sistem oluturularak tazminat talepleri Salk Bakanl bütçesinden karlanyor.
Avusturya’da sosyal sigorta sistemi içerisinde ödeme yaplyor, ancak hastanenin açk kusuru olduu durumlarda dorudan hastane bütçesinden ödeme yaplyor, yine salk personeli ödeme yapmyor.
Estonya’da da salk kurulular çalanlarna sorumluluk sigortas yaptryor ve primlerini kurulular
ödüyor.
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Tasar gerekçesinde yer alan bu bilgiler nda yaplan
düzenleme nasldr? (8. Madde)

“Ek Madde 12- Kamu salk kurum ve kurulularnda çalan tabipler, di tabipleri ve tpta uzmanlk
mevzuatna göre uzman olanlar, tbbî kötü uygulama nedeniyle kendilerinden talep edilebilecek zararlar ile kurumlarnca kendilerine yaplacak rüculara kar sigorta yaptrmak zorundadr. Bu sigorta priminin yars kendileri tarafndan, dier yars döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçelerinden ödenir.”
Bu haliyle tasar kamusal bir fon yerine özel sigortaclk tercihini yaparak hem kamuya hem de hekimlere ar ek mali yükler getirmektedir.
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Verilen ülke örnekleri ile yaplan düzenleme uyumlu mu?

Verilen hiçbir ülke örneinde salk kuruluunda, özellikle de kamuda çalan hekimler mesleki sorumluluk sigortas ödememektedir. Salk hizmeti srasnda doan zararlar ve varsa sigorta primlerinin tamam
kurumlar tarafndan ödenmektedir. Ancak tasar gerekçesinde hem kamu kurumunda çalp hem de
zorunlu sigorta primi ödeyen hekimlerin neden dünyada yalnzca Türkiye Cumhuriyeti vatanda hekimler olaca açklanmamaktadr.
Hizmet sunum artlarn, salk ekibinin üyelerini, tbbi cihaz ve donanm, tedavi edecekleri hastalar ve
i younluunu kendilerinin belirlemedikleri bir ortamda, doacak zararlar hekimlere karlatmann
neresinin çada ve insancl olduu da açklanmamaktadr.
Özel sigortacl tevik etmek, sigorta kurulularna kaynak aktarmak adna hekimler ve salk hizmetleri
kaosa sürüklenmektedir.
Dier ülke deneyimlerinde olduu gibi; hatalar cezalandran deil ortadan kaldrmay hedefleyen, salk sisteminin sorunlarndan hekimleri sorumlu tutan deil onlar sorunlarn çözümüne ortak eden, hastalar mahkeme kaplarnda süründüren deil, zararlarn insanca karlayan kamusal bir çözüme gitmemiz zorunludur.

Hekiminden hemşiresine, taşeron çalışanından
4B’lisine, teknisyenine... kadar
bütün sağlık çalışanları için
güvenceli
emekliliğe yansıyan
insanca yaşayacak bir temel ücret
dinlenme hakkını gözeten bir çalışma süresi
sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı
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