
SAĞLIK MESLEK BİRLİKLERİ DANIŞMA KURULU KURULUŞ

Madde 1. Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri ve Türk Veteriner 

Hekimleri Birliği halkın ve bireylerin sağlığından birinci derecede sorumlu Kamu 

Kurumu Niteliği'nde Meslek Örgütlerinin üst kuruluşları olarak bir araya 

gelmesiyle Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

Kurulun adı "Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu'dur. Kurulun Merkezi 

Ankara'dadır. 

AMAÇLAR

Madde 2. Kurulun amaçlan, tüm temel hak ve özgürlük- « lerin kullanılması için, öncelikle 

toplumun doğuştan kazanılmış bir hakkı olan sağlıklı yaşama hakkından 

yararlanmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin bütünlüğünü korumaya çalışmak, 

halkın ve bireylerin sağlıklarını korumak, sağlık düzeylerini geliştirip yükseltmek, 

sağlık hizmetlerinden herkesin eşit yararlanmasını sağlamak, üyelerinin hak ve 

yararlarım korumak, anılan mesleklerin halkın sağlığı ile uyum içinde olmasına 

çaba harcamak, bu amaçlara varmak için yetkili makam ve kişilerle iş ve güç 

birliği yapmak ve aşağıda sayılan görevleri yerine getirmektir.

GÖREVLER

Madde 3. Kurulun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

i. Ülke koşullarına uygun sağlık politikalarının saptanıp uygulanmasına katılımda 

bulunmak,

ii. Genel sağlık politikası ve uygulamalarına ilişkin konularda halka sağlık  

danışmanlığı yapmak,

iii. Halkın ve bireylerin sağlıkla ilgili bilgi ve uygulamalarının geliştirilip yükseltilmesi için  

her türlü çalışma ve girişimlerde bulunmak,

iv. Ülke sağlık uygulamalarında koruyucu hekimlik hizmetlerinin önem ve öncelik  

kazanması için girişimlerde bulunmak, Kurulu oluşturan 4 (dört) Birliğin deneyim ve 

güçlerini bu amaç için bir araya getirmek,

v. Temel Sağlık Hizmetleri 'nin etkin bir biçimde örgütlenmesine çalışıp gerekli  

politikaların oluşturulmasına, çalışmalar yaparak katılmak, politikalar üretmek,

vi. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden herkesin eşit olarak yararlanmasına 

çalışmak, bu hizmetlerin ülke düzeyine bir örnek (homojen) dağılmasını sağlamak 

için görüşler geliştirip, yetkili makam ve kişileri önerilerde bulunmak,

vii. Beden ve ruh sağlığının ayrılmaz bir parçası olan diş hekimliği hizmetlerinin ülke 

düzeyine bir örnek dağılımı çalışmalarına katılımda bulunmak, bu konuda seçenek 

politikalar üretmek, koruyucu diş hekimliği çalışmalarına önem ve öncelik  



verilmesini sağlamaya çalışmak.

viii. Ağız ve diş sağlığını ülke düzeyinde ve önemli ölçüde olumsuz yönde 

etkileyen sahte diş hekimi sorununun çözümü için yetkili makam ve kişilerle işbirliği  

yapmak, bu konuda plan ve politikalar üretmek,

ix. ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde kullanılan araç-gerecin standardizasyonunun 

sağlanması için politika ve görüşler üretip yetkili makamlar katında girişimlerde 

bulunmak,

x. Kamu sektöründe çok yetersiz sayıda bulunan diş hekimi kadrolarının, gereksinimi  

yanıt verebilecek sayıya yükseltilmesine ve dengeli dağılımının sağlanmasına 

çalışmak,

xi. Her yataklı tedavi kurumunda bir "Ağız ve Diş Sağlığı Pavyonu"nun açılmasına 

çalışmak,

xii. Kamu sektöründe çalışan eczacıların "Klinik Eczacı" olarak görev yapmalarını  

sağlamak için eczacılık eğitiminin bu yöne yönelik olarak da düzenlenmesi için 

girişimlerde bulunmak,

xiii. ilaç fiyatlarının halkın satınalma gücünü aşmaması için, alınması gereken 

önlemlere ilişkin görüşler saptamak, yetkili makamlara önerilerde bulunmak,

xiv.Eczacılık hizmetlerinin ülke düzeyine bir örnek dağılımını sağlamak üzere öneriler  

geliştirmek, insan sağlığı açısından doğru ilaç tüketimini önemli ölçüde ve olumsuz 

yönde etkileyen muvazaalı eczaneler sorununun çözümü için plan ve politikalar 

üretip yetkili makam ve kişilerle işbirliği yapmak,

xv. Kamu sektöründe çalışan eczacıların kendi eğitim alanları dışındaki hizmetlerde 

çalıştırılmalarını önlemeye çalışmak,

xvi. Uluslararası sağlık kuruluşlarınca gelişmekte olan ülkeler için düzenlenen 

ilaç listelerinin ülkemizde de uygulanması için yetkili makamlar katında girişimlerde 

bulunmak,

xvii. Eczaneler dışında, hangi türden olursa olsun, ilaç satılmasını önlemeye 

çalışmak, reçetesiz ilaç satılmasını engellemek, reçetelerin jenerik bazda 

yazılmasını sağlamaya ve eczanelerde ilaç üretimini özendirmeye çalışmak,

xviii. Etkin bir ilaç nitelik-nicelik denetimi örgütünün kurulup işletilmesi  

çalışmalarına katılımda bulunmak,

xix. Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Veteriner Hekimliği  

hizmetlerinin etkinliğini sağlamak amacıyla uygun örgütlenmenin (kamu ve özel)  

oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunmak,

xx. Sayıları 300 (üç yüz) ü aşan zoonozlarla savaşımda Kurulu oluşturan Birliklerin 



işbirliğini sağlamak, bu konularda yetkili makamlara sunulmak üzere plan ve 

politikalar geliştirmek,

xxi. Genel olarak doğanın korunması ve çevre kirlenmesinin önlenmesi  

konularında ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak, görüş üretmek,

xxii. Tüm halkın ve bireylerin dengeli ve sağlıklı beslenmesini sağlayacak 

politikalar üretmek, ilgili makamlarla iş ve güç birliğine girmek,

xxiii. Tüm sağlık mesleklerinin, lisans ve lisans sonrası sürekli eğitim 

programlarının uluslararası standartla-ra ve ulusal gereksinmelere uygun çağdaş 

düzenlemelerinin yapılabilmesi için çalışmalarda bulunmak,

xxiv. Sayılan amaçlara varmak için yayınlar yapmak, bilimsel ve halka açık 

toplantı ve konferanslar düzenlemek, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, üyeleri için 

dinlenme yerleri ve lokaller açmak, konularla ilgili yurtiçi ve yurtdışı, ulusal ve 

uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, birliklerin meslek 

uygulamasında kullandıkları araç-gerecin ucuz sağlanması, dağıtımı ve yapımını  

sağlamak üzere kooperatifler kurmak, Kurul'u oluşturan Meslek Örgütleri'nin yerel  

kuruluşları arasında, sayılan amaçlar doğrultusunda çalışmak üzere, yerel olarak 

bir araya gelmelerini sağlamak, bağış almak, bağışta bulunmak ve gelir sağlayıcı  

diğer girişimlerde bulunmak.

BİRLİKLERİN SORUMLULUKLARI

Madde 4 (3) de belirtilen amaçlara varabilmek için her Birlik kendi uzmanlık alanını 

ilgilendiren konularda çalışmalar yapar. Bu çalışmalar Danışma Kurulunda bir 

araya getirilip, birleştirilir, yaşama geçirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulur.

ÖRGÜTLENME

Madde 5. Merkezi Örgütlenme: Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu her birliğin Başkan 

ve Genel Sekreteri olmak üzere 8 (Sekiz) ve Başkanlık görevini yürüten Birliğin 

saymanı da dahil olmak üzere, 9 (dokuz) kişiden oluşur.

Madde 6. Oluşan Kurulun Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Saymanlık süresi bir yıldır.

Madde 7. Başkanlık, Genel Sekreterlik ve Saymanlık görevi Birlikler arasında dönüşümlü 

olarak yürütülür. Kurul'un ilk oluşumunda sırayı üyeler saptar. Sonraki yıllarda 

aynı sıraya uyulur. Oybirliği olmadıkça bu sıra değiştirilemez.

Madde 8. Yerel Örgütlenme: Danışma Kurulu merkezi örgütlenme dışında, ülke düzeyinde 

yerel Kurullar oluşturulabilir. Bu tür örgütlenmede 4 (dört) Birliğin yerel 

yöneticileri bir araya gelirler. Herhangi bir Birliğin o yerde örgütü yoksa, bu sayı 4 

(dört) den az olabilir. Yerel örgütlerde yapılan çalışmalarda Danışma Kurulu 



Merkezi için belirtilen kurallara uyulur.

KARAR ALMA

Madde 9. Danışma Kurulunda kararlar oybirliği ile alınır. 

FİNANSMAN

Madde 10. Kurul'un finansmanı her Birliğin vereceği eşit yıllık ödentilerle sağlanır. Kurul 

ayrıca Madde 3'de belirtilen kaynaklardan gelir sağlayabilir, yasal başka gelir 

kaynakları bulabilir.

YÜRÜTME

Madde 11. Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk 

Veteriner Hekimleri Birliği arasında 11.10.1988 tarihinde imzalanan bu 

protokolü, adı geçen Birliklerin görevlendireceği 9 (dokuz) kişiden oluşan 

"Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu" yürütür.

YÜRÜRLÜK

Madde 12. Bu protokol anılan Birliklerce imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ                                         TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ BİRLİĞİ                        TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ

SAĞLIK MESLEK BİRLİKLERİ DANIŞMA KURULU

İşbu Protokol 11.10.1988 tarihinde Ankara'da Türk Eczacıları Birliği'nde yapılan toplantıda 

içeride imzaları bulunan Türk Tabibleri Birliği Genel Başkam Prof.Dr. Nusret FİŞEK- Türk 

Eczacıları Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Mekin TANKER, Türk Dişhekimleri Birliği Genel 

Başkan Dt.  Yılmaz BİLGİN ve Veteriner Hekimleri  Birliği  Genel  Başkanı Dr.  Vet.  Yücel 

AKINCI tarafından temsil ettikleri Birlikleri adına bağıtlanmıştır.

ANKARA-1988


