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Teşekkür ediyoruz...

12-13 yıldır gerek sağlık alanında gerekse ülke genelinde yaşanmakta olan rantçı, çevre ve ekolojik 
denge talancısı, anti-demokratik orta-çağcı zihniyet egemenliğinin hüküm sürdüğü bir süreçte yöne-
time gelmenin güçlük ve zorluklarının farkındalığı ile göreve başladık...

Böylesine bir süreçte bizlerle birlikte hizmet veren ve mücadele yürüten;

- Başta özveri ve fedakarlığın birer simgesi olan odadaki çalışma arkadaşlarımıza, komisyon, kurul 
ve çalışma grubu üyesi meslektaşlarımız olmak üzere sağlık alanının her kademesinde iyi, onurlu, 
hak ve adalete dayalı sağlık hizmet sunumunu, insanca yaşama koşullarını savunan tüm meslektaş-
larımıza,

- İşyeri temsilcilerimiz ve aktivistlerimize,

- Asistan hekimlik çalışma koşulları ve nitelikli eğitim hakkı mücadelesi veren asistan meslektaşla-
rımıza,

- Birinci basamak sağlık hizmetlerinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini önceleyen TSM, ASM 
ve kurum hekimlerine ...

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli görevi olarak benimseyerek hizmet sunan bu alanda katkılarını 
esirgemeyen meslektaşlarımıza,
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- Kamu ve özel hastanelerde zor koşullar altında çalışırken bile her zaman yanımızda gördüğümüz 
ve hissettiğimiz meslektaşlarımıza,

- Üniversitelerde tıp eğitimi ve sağlık hizmet sunumunun çok ciddi bir şekilde aksatıldığı bu süreçte, 
bilimsel, özgür, özerk ve demokratik bir üniversite ile birlikte nitelikli ve bilimsel tıp eğitimi ve sağlık 
hizmet sunumunda direnen ve mücadele eden akademideki meslektaşlarımıza,

- Mesleki bağimsızlık hakkı ve özgür koşullarda hekimlik yapmaya çalışırken mağdur edilen ve bu 
mağduriyetlere boyun eğmeden hak ve hukuk mücadelesinde birlikte olduğumuz muayenehane 
hekimlerimize,

- Gerek sağlık alanındaki, gerekse toplumsal hak arama mücadelelerimizde büyük bir özveriyle her 
an yanımızda olan hukukçularımıza,

- Ve her zaman birlikte olduğumuz tıp öğrencilerimize....

2014-2016 döneminde İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu görev ve sorumluluğunu üstlenmiş olan;

Dr. Selçuk Erez, Dr. Samet Mengüç, Dr. Dilek Kanmaz, Dr. Ümit Şen, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Hakkan 
Hekimoğlu ve Dr. Ozan Toraman olarak; bizleri bu onurlu göreve taşıyan ve bu süreçte yalnız bırak-
mayan tüm meslektaşlarımızla birlikte sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz ...
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Hekimlerin özgür bir Türkiye’de iyi hekimlik yapmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Hekimler özgür ve demokratik bir Türkiye’de iyi hekimlik yapmak istiyorlar. 2015 yılı Türkiye’sinde 
Ankara, İstanbul ve Hatay Tabip odaları sokakta sağlık hizmetine ulaşamayan yurttaşlara iyi hekimlik 
ilkelerine göre sağlık hizmeti sundukları için yargılanıyorlar. Hayat kurtarmak ve özgürlükten yana 
tutum almak, meslek ilkelerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak 2015 Türkiye’sinde adliye kori-
dorlarında yargılanmak demektir. Hekimler bu hürmetsiz tutumu hak etmiyorlar ve itiraz ediyorlar.

Hekimler sağlık hizmetini sunarken, nitelikli çalışma koşulları talep ediyorlar. Sağlık hizmeti sunar-
ken yeterli, emekliliğe yansıyan ücretler talep ediyorlar. Performans ve ciro baskısı altında, hekim-
lere yabancılaşmış yöneticilerin baskısı altında, mesleğine yabancılaşmış şekilde çalışmaya itiraz 
ediyorlar.

Sağlık hizmetlerinde gittikçe artan yurttaşlardan talep edilen ek ödemelerden, bu ek ödemeler ne-
deniyle yoksulların sağlık hizmetlerine erişimlerinin azalmasına itiraz ediyorlar.

Kışkırtılmış bir sağlık talebi karşısında, sağlık hizmeti sunumunu basamaklandırmayıp, ekip hizmeti 

14 Mart 2014 Tıp Bildirgesi

Hekimlerin özgür bir Türkiye’de iyi 
hekimlik yapmasının önündeki engeller 
kaldırılmalıdır.
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yerine, aksaklık ve yetersizliklerin sorumlusu olarak hekimi gösteren, yeterli ve sağlıklı koruma ted-
birleri alınmamış ortamlarda hekime yönelik şiddetin yoğunlaştığı ortamlarda, çaresizce çalışmaya 
itiraz ediyorlar.

Hekimler, sağlık hizmeti sunarken nitelikli, çağdaş tıp eğitimi ilkelerine uygun ve bilimsel olarak üst 
düzeyde bilgi ve becerilerle donanmak istiyorlar. Nitelikli tıp eğitimi talep ediyorlar. Özerk olmayan, 
tüccar mantığıyla yönetilen, cemaat kadrolaşmaları ve nepotizme batmış, “afiliye” ortamlarda tıp ve 
uzmanlık eğitimi almaya itiraz ediyorlar.

Hekimler, meslektaşları ve diğer sağlık çalışanlarıyla beraber ekip olarak herkesin gereksinimine 
göre nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyorlar; başta performans olmak üzere sağlık çalışanlarını 
birbirine düşüren, hekimler arasında ayrımcılık yapan sağlık politikalarına itiraz ediyorlar.

Sağlık hizmetlerinin basamaklandırılarak sunulmasının iyi hekimlik ilkelerinin gereği olduğunu 
savunuyorlar. Koruyucu sağlık hizmetleri yolu ile hastalıkları daha oluşmadan önleyen toplum ve top-
lumsallaşmış sağlık algısı içerisinde sağlıklı ve özgür bir yaşama ulaşmak istiyorlar. Sağlık hizmet-
lerinde hastalığın ekonomik gelir artışı yolu olmasına itiraz ediyorlar.

Hekimler, hastasına yeterince zaman ayırarak, gerçek bir hasta hekim ilişkisi içesinde nitelikli sağlık 
hizmeti sunmak istiyorlar. Yüzlere varan poliklinik sayıları ve uzun çalışma saatlerine itiraz ediyorlar.

Hekimler sağlıklı bir toplumun barış içerisinde yaşayan, özgür toplumlarda daha olası olduğunu 
biliyorlar. Toplum içerisinde ayrımcı söylemlerle, ötekileştirme politikalarına itiraz ediyorlar.

Hekimler, ülkemizde ve bölgemizde büyük yıkımlara neden olmuş savaşçı politikaların sonucunda 
oluşan milyonlarca mülteci, yüzbinlerce ölüm ve sakatlıklara neden toplumsal sorunlara karşı barış 
olmadan sağlık olmaz diyorlar. Savaş ve yıkım politikalarına, nefret söylemine, yoksulluğa itiraz 
ediyorlar.

Hekimler özgür bir şekilde iyi hekimlik yapmak istiyorlar. Yaşamı, doğayı, barışı ve eşitliği hemen 
şimdi talep ediyorlar.





İstanbul
Tabip Odası
Çalışmaları
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1 MAYIS’TA TAKSİMDEYİZ
30 NİSAN 2014

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 30 
Nisan 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası, SES Bakırköy Şubesi, 
Devrimci Sağlık-İş üyeleri Psikiyatri Acil önünde toplanarak 1 Mayıs 
çağrısı yaptı. Sağlık çalışanları “Her yer Taksim Her yer Direniş” 
sloganlarıyla başhekimlik binası önüne yürüdü. Burada yapılan ko-
nuşmalarda sağlık ortamında yaratılan performansa dayalı, angarya 
çalışmaya, taşeronlaşmaya karşı 1 Mayıs’ta Taksim’de olunacağı 
vurgulandı.

BAKIRKÖY: HER YER TAKSİM HER YER DİRENİŞ
30 NİSAN 2014

Kendilerine dayatılan acil nöbet uygulamalarına karşı Zeytinburnu 
Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan yüzlerce birinci basamak 
sağlık çalışanı nöbetleri tutmayacaklarını ilan etti. Odamızın, İSTA-
HED, PHD, TAHUD, İSTASED, SES, TÜRK-SAĞLIK-SEN ve BBS sağlık 
örgütlerinin birlikte düzenledikleri mitinge dönüşen kitlesel basın 
açıklaması, Sağlık Bakanlığı’nın ASM sağlık çalışanlarına kamu 
hastane acilleri ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat nöbet 
tutmayı zorunlu kılan yasal düzenlemeler ve nöbet listelerinin 
hazırlanması sonrasında alınan ortak karar doğrultusunda hazır-
lanmıştı. Nöbet tutmayacaklarını gerekçeleriyle bildiren dilekçeler 
Halk Sağlığı Müdürlüğüne iletildi.

ACİL NÖBETİ DAYATMASINI KABUL ETMEYECEĞİZ
29 NİSAN 2014

İstanbul’daki TTB, DİSK, KESK, TMMOB Kadın Koordinasyonu’ndan 
kadınlar son üç yıldır yapıldığı gibi bu yıl da 1 Mayıs 1977’de Ha-
cer İpek Saman, Hatice Altun, Jale Yeşilnil, Kadriye Duman, Leyla 
Altıparmak, Meral Cebren Özkol, Nazan Ünaldı, DiranNigiz, Sibel 
Açıkalın başta olmak üzere yaşamını yitirenleri anarak Kazancı yo-
kuşuna karanfillerini bıraktılar. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu 
üyesi Dr. İncilay Erdoğan tarafından okunan ortak basın açıkla-
masında; emekçi kadınlar olarak iktidar, sermaye, erkek egemen 
sistem ve basının cinsiyetçi, ırkçı saldırısıyla erkek egemenliğinin 
tüm kadınları ezmesine, sömürmesine karşı olunduğu, 1 Mayıs 
günü Taksim’de olunacağı vurgulandı.
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1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak için Okmeydanı’nda bir 
araya gelerek yürüyüşe geçen insanlara yönelik saldırının ardından, 
yaralıların taşındığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
de polisin biber gazıyla müdahale etmesi protesto edildi. Sağlık ve 
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve sağlık çalışanlarına yönelik bu 
saldırıyla halkın sağlık hakkinin engellenmesini protesto etmek için 
5 Mayıs günü Başhekimlik önünde bir basın açıklaması düzenledi. 
Açıklamaya İstanbul Tabip Odası da destek verdi.

HASTANEYE BİBER GAZI ATILMASI PROTESTO EDİLDİ
6 MAYIS 2014

1 Mayıs 2014’de birlik, mücadele, dayanışma gününü kutlamak 
isteyenlere yönelik devlet terörü, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tara-
fından yapılan ortak bir basın açıklamasıyla kınandı. 2 Mayıs 2014 
günü DİSK Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen basın açıklamasın-
da; “En az 266 kişinin İstanbul’da, 300’ü aşkın kişinin tüm ülkede 
gözaltına alındığı bugünkü medyaya yansımış durumda. Gözaltına 
alınan kişilere işkence yapılan yerlerden biri de Taksim karakoluy-
du ve bu da fotoğraflarla belgelendi. Sayısı belli olmayacak kadar 
yüzlerce yaralımız var. Bunlar arasında en az 4’ü kafa travması, bir 
kulak kesiği, bir kol kırığı, 15-20 gaz kapsülü ile yaralanma, bir göz 
kaybına yol açabilecek göz yaralanması var” denildi.

1 MAYIS’TAKİ DEVLET TERÖRÜNÜ KINIYORUZ
2 MAYIS 2014

İstanbul’u açık hava hapishanesine çevirmek pahasına binlerce 
polisi işçilere, emekçilere saldırı için seferber eden AKP hükümeti 
ve onun valisi 1 Mayıs’ı yasaklayamayacağını bir kez daha gördü. 
Emekçiler tüm İstanbul’u 1 Mayıs alanına çevirdi. Yaşanan devlet 
terörü yapılan ortak bir basın açıklamasıyla protesto edildi. Açık-
lamada; “Bu saldırılar karşısında direnenlerin, günler öncesinden 
başlayan tehditlere kulak asmayıp dün 1 Mayıs meydanlarına çıkan-
ların gösterdiği gerçek de açıktır: Türkiye işçi sınıfının, emekçilerin 
ve halkın iradesini teslim alamadınız, alamayacaksınız” denildi.

1 MAYIS YASAKLANAMAZ
1 MAYIS 2014
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Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan ve 53 
yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan katliamın hala aydınlatılmamış 
olması Yönetim Kurulumuzca düzenlenen bir basın toplantısıyla 
ele alındı. Toplantıya Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, YK 
Üyelerimiz Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Hakkan Hekimoğlu katıldılar. 
Açıklamada; “Savaşların, tüm canlılar ve cansızlar için bir yıkım ol-
duğunu, savaşı, çatışmayı, şiddeti kendi egemenliklerini sürdürmek 
isteyenlere karşı durdurabilecek her türlü barışçıl yöntemi aman-
sızca kullanmanın yollarını birlikte arayıp, bulabilmeliyiz. Savaşa 
karşı barışı savunabilecek gücümüzün arttırılması için, tüm kamu-
oyunu, ömrünü insanı yaşatmaya adamış bir mesleğin temsilcileri 
olarak, ısrarla duyarlı davranmaya davet ediyoruz” denildi.

HEKİME ŞİDDETE 2 AYRI CEZA
13 MAYIS 2014

Erenköy Ruh Sinir Hastalıkları Acil Servisi’ne 7 Mayıs 2014 günü 2 
polis eşliğinde getirilen hastanın üzerindeki bıçakla 3 güvenlik gö-
revlisini (biri ciddi olmak üzere) yaralaması hastane çalışanlarının 
büyük tepkisiyle karşılandı. 8 Mayıs 2014 Perşembe günü İstan-
bul Tabip Odası, SES Anadolu Yakası Şubesi ve Türkiye Psikiyatri 
Derneği İstanbul Şubesi tarafından hastane acil servisi önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirilerek sağlık alanında yaşanan şiddet 
olaylarına dikkat çekildi, yetkililer önlem almaya, sorumlu davran-
maya çağırıldı.

SAĞLIKTA ŞİDDETE SON
8 MAYIS 2014

YARGILANAN HEKİMLİK DEĞERLERİDİR

Aralarında 2 genç meslektaşımızın da bulunduğu 255 kişinin 
yargılandığı Gezi Davası Çağlayan Adliyesi’nde başladı. Bilindiği 
gibi Gezi olayları sırasında polis şiddetinden kaçarak Dolmabahçe 
Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi’ne sığınan yaralıara yardım eden 
2 meslektaşımız “suç isleyen kişilere imkan sağlayarak ‘suçlu-
ları kayırdıkları’ ve ilgili dini inanışı benimseyen toplum kesimini 
tahkir maksadıyla ‘camiyi kirlettikleri’ iddialarıyla suçlanmaktaydı. 
Gerçekte cezalandırılmak istenenin hekimlik değerleri olduğuna 
dikkat çeken TTB ve İstanbul Tabip Odası yöneticileri 7 Mayıs 2014 
Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren duruşmaya katılarak 
meslektaşlarına destek verdiler.

6 MAYIS 2014
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Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde 
görevli bir hekim 16 Mayıs 2014 tarihinde evinin önünde maskeli 
bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Meslektaşımız iki bacağından 
yaralanırken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Saldırıyı 
kimin ya da kimlerin gerçekleştirdiği ve saldırıya ilişkin ayrıntılar şu 
ana kadar netlik kazanmadı. Saldırıya ilişkin bilgi almak ve geçmiş 
olsun dileklerimizi iletmek üzere Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. 
Ümit Şen, Dr. Ozan Toraman ile TTB Merkez Delegesi Dr. Ali Özyurt 
16 Mayıs 2014 günü meslektaşımızı hastanede ziyaret etti. Ayrıca 
hastane başhekimi ve yöneticisi olan Doç. Dr. Recep Demirhan da 
ziyaret edilerek konuyla ilgili görüşme yapıldı.

ŞİDDETE UĞRAYAN MESLEKTAŞIMIZI ZİYARET ETTİK
16 MAYIS 2014

Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi 
Polikliniği’nde bir asistan hekimin 15 Mayıs 2014 günü randevusuz 
başvuran bir hastanın saldırısına uğraması hastane çalışanlarının 
büyük tepkisiyle karşılandı. 16 Mayıs 2014 Cuma günü İstanbul 
Tabip Odası tarafından Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde bir basın açıklaması gerçekleştirilerek sağlık alanın-
da yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekildi, yetkililer önlem almaya, 
sorumlu davranmaya çağırıldı.

YETKİLİLERİ ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM ALMAYA ÇAĞIRIYORUZ
16 MAYIS 2014

DİSK-KESK-TMMOB-TDB ve TTB; Soma’daki işçi kardeşlerimiz için 
tüm işçi sınıfına, emekçilere ve emek dostlarına 15 Mayıs 2014 ta-
rihinde iş bırakma çağrısında bulundu. Ayrıca, halk siyah giyinmeye, 
siyah kurdeleler takmaya, balkonlarına siyah bezler asmaya, evinin, 
işyerinin balkonuna, aracına siyah bezler asmaya çağırıldı. DİSK-
KESK-TMMOB-TDB ve TTB, Soma’da yaşanan facianın ardından 15 
Mayıs günü tüm yurtta iş bırakarak iş cinayetlerini protesto eden 
basın açıklamaları yaptı.

SOMA’DAKİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN İŞ BIRAKIYORUZ
15 MAYIS 2014
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1980 Mayıs’ında faşist güçlerce evinde katledilen TTB eski Merkez 
Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç Özgüner aramızdan alınışının 34. 
Yılında gerçekleştirilen törenle anıldı. Etkinlik Sevinç Özgüner’in 
hayatını anlatan bir sunumla başladı. Sunumda Dt. Özgüner’in ha-
yatını adadığı mücadeleden satırbaşları aktarıldı. Etkinlikte ayrıca 
her yıl Sevinç Özgüner anısına düzenlenen “İnsan Hakları, Barış 
ve Demokrasi Ödülü” de sahiplerine verildi. 2014 yılı ödülü Gezi 
direnişinde kaybettiğimiz çocuklarımızın; Mehmet Ayvalıtaş, Ethem 
Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, 
Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ın ailelerine 
sunuldu. 

SEVİNÇ ÖZGÜNER’DEN GEZİ’NİN GÜZEL ÇOCUKLARINA
23 MAYIS 2014

İstanbul’da ASM sağlık çalışanlarına Haziran ayı için hastane acil-
lerinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet 
uygulaması amacıyla hazırlanan nöbet listelerinin TSM tarafından 
çalışanlara tebliğ edilmesiyle ASM çalışanları ilçe düzeyinde acil 
toplanıp durumu değerlendirmeye başladı. Silivri temsilciliğimizin 
çağrısıyla 22 Mayıs Perşembe günü ‘Acil Nöbet’ gündemli toplantı 
gerçekleştirdi.

SİLİVRİ’DE ‘ACİL NÖBET’ GÜNDEMİYLE TOPLANTI
22 MAYIS 2014

Erzurum’da Yakutiye Araştırma Hastanesi’nde laboratuvar bö-
lümünde çalışan 35 yaşındaki sağlık teknisyeni Recep Tepe’nin 
bir hastadan bulaş sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nede-
niyle hayatını kaybetmesi üzerine, 22 Mayıs 2014 Perşembe günü 
12.30’da Cerrahi Mono Blok önünde İstanbul Tıp Fakültesi’nde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası, SES Aksa-
ray Şubesi ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’nce gerçekleştirilen 
basın açıklamasında yaşanan olayın kaza değil iş cinayeti olduğuna, 
gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekildi.

KAZA DEĞİL İŞ CİNAYETİ
22 MAYIS 2014
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Aile Sağlığı Merkezi (ASM) sağlık çalışanları, 28 Mayıs 2014 tarihin-
de İstanbul’da Haziran ayında başlayacak kamu hastaneleri acille-
rinde ve 112 istasyonlarında ayda en az sekiz saat ‘zorunlu nöbet’ 
uygulamalarını, hastane acillerinde yaşanan sorunlara da dikkat 
çekerek Şişli Etfal Hastanesi bahçesinde yaptıkları kitlesel basın 
açıklamasıyla protesto etti. 

ZORUNLU NÖBET UYGULAMASINA HAYIR
28 MAYIS 2014

Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi olaylarının yıldönümünde 
Karaköy’de bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde 
basın toplantısı düzenledi. Mimar Mücella Yapıcı, avukat Can Atalay, 
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Şehir Plancıları 
Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar’ın katıldığı toplan-
tıda Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Mehmet Ayvalıtaş’ın 
ağabeyi Muharrem Ayvalıtaş da yer aldı. Açıklamada; “Taksim Daya-
nışması olarak taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmedi-
ğimizi tekrar hatırlatmak için 31 Mayıs’ta Taksim’de, meydandayız” 
denildi.

GEZİ’NİN YILDÖNÜMÜNDE TAKSİM’DE MEYDANDAYIZ
27 MAYIS 2014

DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, TTB ve TDB’nin çağrıcı olduğu, 
“Kaza Değil, Kader Değil Cinayet! Taşeron Ölüm Demektir Yasak-
lansın” başlıklı miting 25 Mayıs 2014, Pazar günü Kadıköy İskele 
Meydanı’nda gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde 
işçi ölümlerinin Başbakan’ın dile getirdiği gibi “kader” olmadığı, iş 
cinayetlerine taşeron, güvencesiz çalışma düzeninin sebep olduğu 
vurgulandı. Yeterli ve gerekli önlemler alınmasıyla iş cinayetlerinin 
önüne geçilebileceği dile getirildi. Hekimler de “Örgütlü Emek, Sağ-
lıklı Toplum” pankartı arkasında yerlerini alarak mitinge katıldılar.

KAZA DEĞİL, KADER DEĞİL CİNAYET MİTİNGİ
25 MAYIS 2014
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İstanbul Tabip Odası’nın da bileşenleri arasında yer aldığı İşçi Sağ-
lığı İş Güvenliği Meclisi iş cinayetlerine ilişkin Mayıs ayı raporunu 
yayınladı. Raporun da gösterdiği gibi iş cinayetleri farklı iş kolların-
da, farklı illerde hız kesmeden devam ediyor.
Mayıs ayında en az 414 işçi yaşamını yitirdi.

İŞ CİNAYETLERİNE İLİŞKİN MAYIS AYI RAPORU YAYINLANDI
3 HAZİRAN 2014

Arnavutköy ‘de Aile Sağlığı Merkezinde görevli bir meslektaşımız, 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştır. Saldırı 
sonucu yaralanan meslektaşımız hastanede tedavi altına alınmıştır. 
Olayı öğrenen Yönetim Kurulumuz, geçmiş olsun dileklerini iletmek 
ve saldırıya ilişkin bilgi almak üzere meslektaşımızla görüşerek her 
türlü desteği sunacağını ifade etmiştir. 

ŞİDDETE UĞRAYAN MESLAKTAŞIMIZI ZİYARET ETTİK
2 HAZİRAN 2014

İstanbul’da 5-11 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılması planla-
nan MopUp Polio aşı çalışması ile ilgili görüş alışverişinde bulun-
mak amacıyla İstanbul Tabip Odası Yönetimi ile İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Toplantıda bu tür 
toplum sağlığını tehdit eden bir konuda ancak ciddi bir kampanyayla 
başarı elde edilebileceği, bunun da ancak asıl görevleri koruyu-
cu sağlık hizmetleri olması gereken tüm birinci basamak sağlık 
çalışanlarının katılımı ve desteği ile mümkün olabileceği görüşü 
paylaşıldı. Sadece TSM çalışanlarıyla mop-up aşılama çalışmasının 
mümkün olamayacağı belirtildi. TSM’lerdeki işyükü ve sürekli geçi-
ci görevlendirme baskısı altındaki çalışma ortamına dikkat çekildi.

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞTÜK
29 MAYIS 2014
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Gezi Direnişi sırasında 8 Temmuz 2013 günü hukuksuz bir şekilde 
gözaltına alınan Taksim Dayanışması üyelerine açılan davanın 12 
Haziran 2014 Perşembe günü saat 09.00’da Çağlayan’daki İstan-
bul Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması öncesi 
Taksim Dayanışması Platformu bileşenlerinden olan İstanbul Tabip 
Odası’nda konuyla ilgili basın açıklaması düzenlendi. Basın açıkla-
ması Genel Sekreter Dr. Samet Mengüç tarafından okundu. Doğası-
na ve kentine sahip çıkarak onurlu bir yaşam kurmaya çalışanların 
özgürlük mücadelesinin dayanışma örgütü olan Taksim Dayanış-
ması üyelerinin yargılandığı davaya basın aracılığıyla tüm kamuoyu 
davet edilerek basın açıklaması sonlandırıldı.

TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ
10 HAZİRAN 2014

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı 
belirleme turları kapsamında Türk Tabipler Birliği (TTB) ve İstan-
bul Tabip Odası (İTO) yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye 
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, TTB Merkez 
Konseyi Üyesi Dr. Osman Öztürk, İTO Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez 
ve İTO Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç katıldı. Görüşmenin ar-
dından ise basın toplantısı düzenlendi ve CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkanı, 
seçim sürecinde rekabet koşullarının eşit olmadığını ve bu konuda 
YSK’nın kararlarını beklediklerini belirterek, kısa süre içinde aday-
larını belirleyeceklerini bildirdi.

CHP GENEL BAŞKANI’NDAN ODAMIZA ZİYARET
3 HAZİRAN 2013

İstanbul Tabip Odası, Polio (çocuk felci) salgın riskine ve İstanbul 
Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından organize edilen aşılama kam-
panyasıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek üzere bir basın toplantısı 
düzenledi. Açıklamada “1999’dan beri çocuk felci hastalığı gö-
rülmeyen Suriye’de dahi hastalık yeniden ortaya çıktı. Hastalığın 
bulaşıcılığının yüksek olması nedeni ile saptanan her vaka başına 
100 ila 1000 saptanamayan vaka olduğu bilindiğinden bir vakanın 
saptanması salgın tehlikesi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde 
1998 yılından beri yeni vaka görülmemesine karşın, çok göç alan 
bir ülke olarak, Türkiye’de, çocuk felci salgını riski ile karşı karşıya” 
denildi.

TÜRKİYE ÇOCUK FELCİ RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA
5 HAZİRAN 2014
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15 Haziran gecesi Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde 
3 asistan hekim arkadaşımız iki ayrı olayda şiddete uğradı. 20:30 
sularında gerçekleşen ilk olayda hastayı görmeden reçete yazmayı 
reddeden çocuk asistanı bir hekim arkadaşımızın uğradığı darp 
sonucu bilek kemiğinde çatlak oluştu. Gece 2:30’de ise zorunlu ih-
tiyacı nedeniyle mola vermek isteyen kadın hekim arkadaşımıza ve 
onu savunmaya çalışan diğer asistan arkadaşımızın hakaret ederek 
üzerine yürüdüler. İkisi bir bütün olarak kabul edilirse son bir buçuk 
yıl içerisinde yaşanan 7. hekime dönük şiddet olayı yaşanmış oldu. 

ŞİŞLİ ETFAL’DE 1,5 YIL’DA 7 HEKİME YÖNELİK ŞİDDET OLAYI
16 HAZİRAN 2014

13 Haziran Cuma günü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
ve Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkla-
rı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan basın açıklamaları ile 
Meclis’e sevk edilen “TAŞERON YASASI” protesto edildi. Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki basın açıklamasında konuşan 
Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Ozan TORAMAN, Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde işten çıkarılan taşeron işçilerinin eylemi-
nin halen sürdüğünü, bu saldırıların mücadele eden emekçilere bo-
yun eğdirme çabasının bir parçası olduğunu, bu saldırıya verilecek 
toplu yanıtın bunu başarmalarını engelleyeceğini ifade etti. 

TAŞERON YASASINI PROTESTO ETTİK
13 HAZİRAN 2014

Taksim Dayanışması’ndan 26 kişinin yargılandığı ve iktidarın suç ör-
gütü yaratma çabasıyla yürütülen dava bugün Çağlayan Adliyesi’nde 
görülmeye başlandı. Taksim Dayanışması üyeleri hakim karşısında. 
26 kişinin yargılandığı Gezi davasında İstanbul Tabip Odası Eski Ge-
nel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent 
Şubesi’nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Elektrik Mühendisleri 
Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin, EMEP GYK Üyesi Ender 
İmrek ve HDK üyesi Haluk Ağabeyoğlu, ‘örgüt kurmak ve yönetmek-
le’ suçlanıyor. Duruşmada İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri 
Dr. Ali Çerkezoğlu ”Bilinsin ki Gezi’nin bu sistemle mahkemelerde 
değil, meydanlarda görülecek bir “Davası” var.” dedi.

BU SİSTEMLE DAVAMIZ MEYDANLARDA GÖRÜLECEK
12 HAZİRAN 2014
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KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMOBB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu, İstanbul Tabip Odası, Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, 
Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul 
Belediye İş 2 ve 4 No’lu Şubeleri, DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası, 
Cam Keramik-İş ile Petrol İş Sendikalarının bulunduğu emek ve 
meslek örgütleri, 24 Haziran 2014 Salı günü Makine Mühendisleri 
Odası İstanbul Şubesi’nde “Emekçiler barış istiyor” başlıklı bir ba-
sın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Kürt sorununda kalıcı 
barışın sağlanması için somut adımlar atılması gerektiği belirti-
lirken, AKP hükümetine Suriye’de ve Irak’ta süren iç savaşlardaki 
mevcut tutumundan bir an önce vazgeçmesi çağrısında bulunuldu.

EMEKÇİLER BARIŞ İSTİYOR
24 HAZİRAN 2014

İnsan Hakları Komisyonumuz tarafından yapılan “Hekimlerden Ba-
rışa Övgü” panel dizisinin beşincisi “Toplumsal Barış ve Gezi” baş-
lığıyla, gerçekleştirildi. Prof. Dr. Raşit Tükel’in moderatörlüğünde 
yapılan panele, Gazeteci İsmail Saymaz ve Kocaeli Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer 
konuşmacı olarak katıldı. Panelin sunumunu yapan Dr. Sadık Çayan 
Mulamahmutoğlu, sağlığın sadece, sosyal, siyasal fiziksel bir hikaye 
olmadığını, bir ülkenin siyasal iyilik hali sağlanmadan, insanların 
maruz kaldığı streslerin, travmaların önüne geçilemeyeceğini, onun 
için barışın en fazla savunanın biz hekimler olduğunu ve bu nedenle 
Barışa Övgü panellerine devam ettiğimizi ifade etti.

TOPLUMSAL BARIŞ VE GEZİ
19 HAZİRAN 2014

Gönüllü akademisyen, sendika, meslek odası, dernek ve insiyatifin 
bir araya gelerek oluşturduğu ve son dönemde “işçi ölümlerini ve 
meslek hastalıklarını” görünür kılan raporlarıyla gündeme gelen 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) Haziran 
ayında “Çocuk İşçiliğine Karşı Mücadele Günü” kapsamında çocuk 
işçiliğini engelleyebilmek için bir dizi etkinlik yaptı. Bu kapsamda 
konunun muhatabı kurum ve kişilerin katılımıyla “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ” 
atölye çalışmasını da 14 Haziran 2014 Cumartesi günü İstanbul 
Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

14 HAZİRAN 2014

ÇOCUK İŞÇİLİĞE KARŞI MÜCADELE GÜNÜNDE ATÖLYE
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Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, İstanbul Tabip Odası ve birinci 
basamak sağlık hizmet alanında örgütlü dernek ve sendikaların 
öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına, hastane 
acilleri ve 112 istasyonlarında dayatılan ‘nöbet’ uygulamalarını ASM 
ve TSM’lere taşıyan yasal düzenlemelere karşı, İstanbul İl Sağ-
lık Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Basın açıklaması öncesinde Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, 
Sağlık Bakanlığı’nın dayatmacı tutumuna karşı sağlık çalışanlarının 
haklarını korumaya yönelik her türlü mücadele yöntemlerini kulla-
nacaklarını dile getirdi. 

ASM VE 112 ÇALIŞANLARINA ‘NÖBET’ DAYATMASI
1 TEMMUZ 2014

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ardından, İstanbul ve Marmara Tıp Fa-
külteleri de mezuniyet törenlerini gerçekleştirdi. Yüzlerce genç me-
zunun mesleğe attığı bu günde TTB Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan 
da heyecanı ve coşkuyu genç hekimlerle birlikte yaşadı. Mezuniyet 
töreninde bir konuşma yapan Dr. Aktan; “Genç meslektaşlarımı 
tebrik ediyorum, aramıza hoş geldiniz. Meslek etiğine sahip çıkmak 
için dil din, ırk ayrımı yapmaksızın, her koşulda insanların yardımı-
na koşmamız lazım. İyi hekimlik Roboski’yi, Uludere’yi, Reyhanlı’yı, 
Soma’yı unutmamak demektir. Nerede bir sağlık ihtiyacı varsa 
orada olmak demektir. Meslek odalarına, uzmanlık derneklerine 
üye olun. Örgütlü yaşayarak bir arada olmalıyız” dedi. 

TIP FAKÜLTELERİNDE MEZUNİYET COŞKUSU
27 HAZİRAN 2014

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Haydar 
Şahinoğlu’nun tıp fakültesi mezuniyetinde öğrencilere Hipokrat 
Andı’nı değiştirerek okutması üzerine bir yazılı açıklama yapıldı. 
Açıklamada; “Evrensel hekimlik değerlerine bağlılık yemini ola-
rak içilen Hipokrat Andı, hekimlerin meslek hayatları boyunca tabi 
kaldıkları etik değerler bütününün bir simgesidir… Her ne olursa 
olsun hekimlik mesleği, bilimsellikten asla taviz vermeyecek, gerici 
saldırılara boyun eğmeyecek, etik değerlerine her koşulda sahip 
çıkacaktır. Hastalarımızı, birileri andı değiştirmeye çalışsa da, “din, 
millet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarını” gözet-
meksizin eşit göreceğimize ve öyle davranacağımıza bir kez daha 
şerefimiz üzerine and içeriz” denildi.

HİPOKRAT ANDI ETİK DEĞERLER BÜTÜNÜNÜN SİMGESİDİR
27 HAZİRAN 2014
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Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Kuzey Ormanları Sa-
vunması tarafından, Kuzey Ormanları’na yönelik tehditlere dikkat 
çekmek üzere 5-6 Temmuz 2014 tarihlerinde İğneada’da kamp ger-
çekleştirildi. 5 Temmuz sabahı İstanbul’dan otobüslerle İğneada’ya 
giden yaşam savunucuları, kampın başlamasına 3 gün kala kay-
makamlık tarafından kamp alanının hiçbir gerekçe gösterilmeden 
yasaklanmasını protesto etmek ve İğneadalı’larla buluşmak üzere 
İğneada Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI İĞNEADA KAMPI
5-6 TEMMUZ 2014

2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak öldürülen 35 
kişi için Türkiye’nin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi. 
Alevi Bektaşi Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, 
Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ile 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu’nun düzenlediği Sivas’taki 
anma etkinliğine TTB adına Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. Tertip 
Komitesi adına yapılan basın açıklamasında, Madımak’ın müzeye 
dönüştürülmesi, cemevlerinin yasal statüye kavuşturulması ve 
Sivas katliamının sorumlularının yargılanması talep edildi.

SİVAS KATLİAMININ SORUMLULARI YARGILANSIN
2 TEMMUZ 2014

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi Haziran ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Hazi-
ran ayında en az 141 işçi yaşanan iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 

İŞ CİNAYETLERİ HAZİRAN AYI RAPORU AÇIKLANDI
1 TEMMUZ 2014
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Adana’da yürütülen bir soruşturma kapsamında; aralarında TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. İsmail Bulca, Adana Tabip Odası Yö-
neticileri Dr. A. İhsan Ökten, Dr. Resmiye Kaya Niron ve Dr. Nuh 
Demirpas’ın da olduğu demokrasi ve insan hakları savunucularının 
telefonlarının yaklaşık 2 yıldır dinlendiği ortaya çıktı. Olayı kınamak 
için Odamızca yapılan yazılı açıklamada; “Bu antidemokratik uygu-
lamayı kınıyor, iktidar ve piyonu polis teşkilatını bu kirli, utanç verici 
takip, baskı, sindirme politikalarından derhal vazgeçmeye , yargı 
mensuplarını da hakkaniyete dayalı adalet için göreve çağırıyoruz” 
denildi.

SAĞLIKÇILARA YÖNELİK SİNDİRME POLİTİKALARI
15 TEMMUZ 2014

TIP FAKÜLTELERİNİN BAKANLIĞA BAĞLANMASINA HAYIR

Türk Tabipleri Birliği ve Üniversite Dayanışma Platformu Eşgüdüm 
Kurulu’nun birlikte düzenlediği, yasalaştırıldığı takdirde sağlık 
eğitimi sistemimizin tamamını etkileyecek ve fen bilimleri ile sosyal 
bilimler eğitiminde de ticarileşme ve akademik özerkliğin yok edil-
mesi yönünde bir dönüşümün kapısını aralayacak, bilimi ticarileş-
tirip, tıp fakültelerini Sağlık Bakanlığı’na bağlayacak olan “Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı”na ilişkin basın toplantısı 10 Temmuz 2014 Perşembe günü 
İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

10 TEMMUZ 2014

KESK üye ve yöneticileri hakkında açılan ve aralarında İstanbul 
Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı Üyesi Dr. Onur Bilgiç, Şişli 
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Dr. Talat Koparan ve 
Kocaeli Tabip Odası eski başkanı Dr. Cem Coşkun’un da bulunduğu 
davanın duruşması 8 Temmuz 2014 tarihinde yapıldı. Duruşma ön-
cesi Çağlayan Adliye binası önünde SES, BES, Çağdaş Hukukçular 
Derneği ve İstanbul Tabip Odası’ndan yönetici ve üyelerin de katıldığı 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

KESK ÜYE VE YÖNETİCİLERİNİN YANINDAYIZ
8 TEMMUZ 2014
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Ülke genelinde gündeme gelen susuzluk ve bu durumun yaratacağı 
halk sağlığı sorunlarına ilişkin uyarı ve önerileri dile getirmek üzere 
TTB ve İstanbul Tabip Odası’nca bir basın toplantısı düzenlendi. 
Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdi-
zen, İstanbul Tabip Odası YK Üyeleri Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Ümit 
Şen katıldı. Açıklamada; “İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının % 
20’lere düşmüş olması yakın gelecekte planlı-plansız su kesintile-
rine neden olacaktır. Bugüne kadar alındığı ifade edilen tedbirlerin 
sorunun çözümünde yeterli hatta etkili olmadığı dikkate alındığında 
sorunun çözümünde acil ve toplum tarafından benimsenebilecek ve 
uygulanabilecek tedbirlerin alınabilmesi için katkıda bulunabilecek 
tüm kişi ve kurumlara görev düşmektedir” denildi.

SUSUZLUĞUN YARATACAĞI SORUNLARA DİKKAT ÇEKİLDİ
17 TEMMUZ 2014

Yaşanan kadın cinayetlerine karşı Odamızca yapılan basın açık-
lamasında; “…Tek bir kadın daha katledilmesin!!! Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nin acil olarak bu gündemle toplanması; kadına yö-
nelik şiddete son verme kararlığının bir göstergesi olacaktır… Tüm 
meslektaşlarımızdan kadına yönelik şiddet konusundaki hassasi-
yetin sürdürülmesini bekliyoruz. Bu kapsamda, tüm kadınları “Her 
Yerde Kadın Cinayeti! Meclis Olağanüstü Toplansın” çağrısıyla 20 
Temmuz Pazar günü 14.00’da Kadıköy’de gerçekleştirilecek ortak 
kadın yürüyüşüne katılmaya çağırıyoruz” denildi.

TEK BİR KADIN DAHA ÖLMEDEN...
16 TEMMUZ 2014

Filistin ve Rojava’da yaşanan insanlık dramı ve aralarında kadın ve 
çocukları da hedef alan katliamlara karşı, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu’nun çağrısıyla Galatasaray Meydanı’nda oturma eylemi 
yapıldı. TTB ve İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği eylemde 
ilk olarak TTB adına Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen 
bir konuşma yaptı. Dr. Demirdizen; “Öfkeliyiz çünkü bölgede kana-
yan yaranın daha da kanamasına neden olan yöneticilere sahibiz. 
Yaşadığımız dramlardan öğrenmeye ve bunların üstesinden gelme-
ye hep birlikte kararlıyız. Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ölen ve sakat 
kalan insanların acısını yüreğimizde taşıyoruz. Hekimlikte bir deyim 
vardır; eğer sorunu biliyorsak, çözümü de buluruz” diye konuştu.

ROJAVA’DAN FİLİSTİN’E DİRENİŞ SÜRÜYOR
16 TEMMUZ 2014



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
22

[

]

Filistin halkına yönelik katliam niteliğindeki İsrail saldırılarına 
karşı bir basın açıklaması yapıldı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulumuz adı-
na Dr. Ümit ŞEN’in katıldığı basın açıklaması, TTB Merkez Konsey 
üyesi Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN tarafından okundu. Açıklamada, 
“Günlerdir tüm dünyanın gözü önünde yaşanan insanlık dramı, 
vahşet tam bir katliama dönüştü. Çocuklar sahilde, kadınlar, ku-
caklarında bebeleri, çocukları ile sığınakta, sokakta, evde okulda, 
camide vuruluyor, öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Hastalar, 
yaralılar, sakatlar ve sağlık çalışanları hastanede, ambulansta öldü-
rülüyor. Savaş suçu işleniyor” denildi.

İSRAİL FİLİSTİN’DE SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR
25 TEMMUZ 2014

“Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi’nin çağrısıyla, İsrail vahşetini 
kınamak, boykotu yaygınlaştırmak ve Filistin halkıyla dayanışmak 
için Kadıköy’de düzenlenen yürüyüşe yüzlerce kişi katıldı. Yürüyüşte 
“Artık Yeter! İsrail’le ekonomik, siyasal, askeri, akademik, kültürel 
ilişkiler kesilsin” pankartı taşındı. Yüzlerce kişi yürüyüş boyun-
ca “Filistin Halkı Yalnız Değildir”, “Katil İsrail Filistin’den Defol”, 
“İsrail’e Boykot, Filistin’e Özgürlük” sloganları attı. Yürüyüşe birçok 
emek, meslek örgütü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti destek 
verdi. Odamızı temsilen TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin 
Demirdizen ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit 
Şen’in katıldığı yürüyüşte çok sayıda hekim yer aldı.

FİLİSTİN İÇİN İSRAİLE KARŞI BOYKOT GİRİŞİMİ
23 TEMMUZ 2014

Artan kadın cinayetlerine karşı Meclis’in ve yetkililerin sessiz kal-
masına, yaşanan cinayetlere adeta göz yumulmasına tepki gösteren 
binlerce kadın, 20 Temmuz 2014 yurdun pek çok ilinde sokaklara 
çıktı. Çok sayıda kadın örgütünün “Her Yerde Kadın Cinayeti! Meclis 
Olağanüstü Toplansın!” çağrısıyla gerçekleştirdiği eylemlere TTB ve 
İstanbul Tabip Odası’ndan kadın hekimler de aktif destek sundular.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANSIN
20 TEMMUZ 2014 
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Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Nükleer Karşıtı Plat-
form (NKP) Hiroşima ve Nagazaki nükleer katliamlarının yıldönü-
münde, Kadıköy Altıyol’dan İskele Meydanı’na bir yürüyüş ve basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Hiroşima ve Nagazaki’nin 69. yıl dönü-
münde “Nükleer Santrallere ve Silahlara Hayır” diyen NKP katılım-
cıları, “Çapulcular Nükleer Santrallere ve Silahlara Karşı Yürüyor” 
pankartı açtı. Çeşitli dövizler ve balonların taşındığı eylem boyunca, 
sık sık “Nükleere İnat Yaşasın Hayat”, “Haydi Sen de Haykır Nüklee-
re Hayır”, “Savaşa hayır, nükleere hayır” sloganları atıldı.

NÜKLEER SANTRALLERE HAYIR
7 AĞUSTOS 2014

Barış İçin Kadın Girişimi, Rojava sınırında bir kadına tecavüz eden 
askerlerin yargılanması için Çağlayan Adliyesi’nde suç duyuru-
sunda bulundu. 7 Ağustos 2014, Perşembe günü 11.00’da Adliye 
önünde bir araya gelen kadınlar, 63 kadın kurumunun imzasıyla 
basın açıklaması gerçekleştirdi ve suç duyurusunda bulundu. Basın 
açıklamasında “Rojava sınırında işlenen tecavüz suçu cezasız kal-
masın” pankartı taşındı, “Kadınların öfkesi sınırları aşıyor”,”Yaşasın 
kadın dayanışması”,”Diren Rojava, Filistin, Şengal kadınlar sizinle” 
sloganları atıldı. Basın açıklamasında Odamızı temsilen Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da yer aldı.

BARIŞ İÇİN KADIN GİRİŞİMİ: TECAVÜZCÜLER YARGILANSIN
7 AĞUSTOS 2014

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliği Meclisi Temmuz ayı iş cinayetleri raporunu yayınladı. 
Buna göre Temmuz ayında en az 123 işçi iş cinayetlerinde can verdi. 
Yapılan açıklamada yaşanan iş cinayetlerinin basın yayın organların-
dan, işçi ailelerinden, emek-meslek örgütlerinin bildirimlerinden 
yola çıkılarak hazırlandığı, dolayısıyla kamuoyundan gizlenen kimi 
iş cinayetlerinin bilgisine sahip olunmadığı bir kez daha hatırlatıldı 
ve özellikle yerel gazeteci, doktor, iş güvenliği uzmanı gibi meslek 
gruplarına seslenilerek iş cinayetleriyle ilgili bilgi aktarılması çağrısı 
yapıldı.

İŞ CİNAYETLERİ TEMMUZ AYI RAPORU YAYINLANDI
6 AĞUSTOS 2014
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Son 1 hafta içinde Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde ikinci kez hekime 
yönelik şiddet yaşanması, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi asistanları-
nı isyan ettirdi. Onlarca asistan hekim ve öğretim görevlisi şiddet 
olaylarına ve yeterli önlem alınmamasına yönelik tepkilerini ifade 
etmek üzere 11 Ağustos 2014 Pazartesi günü iş bıraktılar ve has-
tane bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler. “Güvenli Ortamlarda 
Çalışmak İstiyoruz”, “Hekime Şiddete Son”, “Hasta Yakını Terörüne 
Hayır” dövizleri taşıyan hekimler, aynı gün 12.30’da ise hastane 
bahçesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

ÇOCUK KLİNİĞİNDE 1 HAFTA İÇİNDE 2 SALDIRI
11 AĞUSTOS 2014

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Kliniği’nde, hasta 
yakınlarının asistan hekimlere saldırması büyük tepki oluşturdu. 
Asistan hekimler ve onlara destek veren öğretim üyeleri hastane 
bahçesinde bir yürüyüş gerçekleştirdiler ve taşıdıkları dövizlerle, 
sloganlarla güvenli ortamlarda mesleklerini sürdürmek istedikle-
rini, şiddeti önleyecek yapısal, kalıcı önlemler alınması taleplerini 
yinelediler. Asistan hekimler her geçen gün artış gösteren ve sağlık 
çalışanlarının günlük hayatlarının neredeyse parçası haline gelen 
şiddet olaylarına karşı tepkilerini 11 Ağustos 2014 Pazartesi ( bu-
gün) günü gerçekleştirecekleri basın açıklamasıyla ifade edecekle-
rini, yetkililerden acil çözüm beklediklerini duyurdular.

ÇOCUK KLİNİĞİNDE HEKİME YÖNELİK ŞİDDET
11 AĞUSTOS 2017

İsrail hükümetinin Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı protesto et-
mek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için ITUC’un çağrısıy-
la İstanbul’da bir yürüyüş gerçekleştirildi. ITUC’un çağrısına uyan 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyeleri saat 18.30’da Taksim Tünel’de 
buluşarak Galatasaray meydanına kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 
Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu üyesi 
Dr. İncilay Erdoğan’ın da katıldığı yürüyüşte Gazze’nin yanısıra IŞİD 
çetelerinin katliamlar gerçekleştirdiği Rojova ve Şengal halkları da 
unutulmadı. Gazze, Rojova ve Şengal halklarına selam gönderen iş-
çiler adına ortak basın açıklamasını DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu 
Çerkezoğlu okudu.

İSRAİL DEVLETİ KATLİAMLARINA SON VERSİN
8 AĞUSTOS 2014
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2013 yılı Temmuz ayında zorla kanalizasyon temizlettirilen ve 
hastalanan İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi Hastanesi taşeron sağlık 
işçisi 28 yaşındaki kardeşimiz Zafer Açıkgözoğlu’nu 17 Ağustos 
2014 Pazar günü karaciğer yetmezliği nedeniyle kaybettik. Göz göre 
göre yaşanan bu iş cinayeti sonrasında 19.08.2014 tarihinde saat 
12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi hastane bahçesinde sağlık çalışan-
ları ve sendikaların katılımıyla bir basın açıklaması ve anma töreni 
gerçekleştirildi. Çok sayıda sağlık işçisinin, Devrimci Sağlık-İş, SES, 
Taş-İş-Der yönetici ve üyelerinin yanı sıra hekimlerin ve Odamız Yö-
netim Kurulu üyelerinin katıldığı eyleme, İstanbul Milletvekili Levent 
Tüzel ve işten çıkartılan Bedaş işçileri de destek verdi.

ZAFER AÇIKGÖZOĞLU ANILDI
19 AĞUSTOS 2014

Ezidi halkına yönelen IŞİD katliamlarını çığlığı ile duyurmaya çalı-
şan ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği helikopter kazasında yaralanan 
Ezidi Miletvekili Vian Dakhil’i İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 
ziyaret ettik. İstanbul Tabip Odası ve İnsan Hakları Vakfı olarak geç-
miş olsun dileklerimizi iletmenin yanı sıra gerek bu konuda duyar-
lılığın artırılması gerekse insani ve tıbbi yardımların organizasyonu 
konusunda elimizden gelen tüm çabayı göstereceğimizi ifade ederek 
hastaneden ayrıldık.

EZİDİ MİLLETVEKİLİNİ HASTANEDE ZİYARET ETTİK
14 AĞUSTOS 2014

11 Haziran 2014 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulan “Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Tasarısı” 
ve “Sağlık Bilimleri Üniversite Yasa Tasarısı”nın sağlık ve çalışma 
ortamına yansımaları yönüyle tartışılmaya başlandı. Hem hekimleri 
bilgilendirmek hem de görüş ve önerilerini almak üzere Yönetim 
Kurulumuzca düzenlenen hastane toplantılarının ilki 12 Ağustos 
2014 Salı günü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTE YASA TASARISI TARTIŞILDI
12 AĞUSTOS 2014
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KESK, DİSK, TMMOB ve İstanbul Tabip Odası ve birçok sivil toplum 
kuruluşu, Şengal’de yaşanan insanlık dramına ilişkin düzenleye-
cekleri yardım kampanyası hakkında bir basın toplantısı düzenledi. 
Basın toplantısına, Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, İHD 
İstanbul Şube yöneticisi Neriman Çelik, SES Şişli Şube yöneticisi 
Ferdane Çakır, Toplumsal Afet Platformu Sözcüsü Rezzak Elazat, 
DİSK İstanbul Temsilcisi Önder Atay ve HeviLGBTİ’den Rosida Ko-
yuncu katıldı.

ŞENGAL’E YARDIM KAMPANYASI
25 AĞUSTOS 2014

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) yapılan Kurbağalıdere 
ıslah çalışmaları sırasında, derenin her iki tarafında bulunan evsel 
atık (kanalizasyon suyu) kolektörlerinin kırılması sebebiyle pis 
suların dereye verilmesi Kurbağalıdere’nin ve ardından denizin açık 
kanalizasyona dönüşmesine sebep oldu. Bu durum öncelikle dere-
nin etrafında yaşayan/çalışan insanları, Yoğurtçu Parkı’nı kullanan 
çocukları, vatandaşları, Bostancı’dan Moda’ya dek kıyılarda denize 
giren, dolaşan insanları, Kadıköy halkını ciddi hastalık riski ile karşı 
karşıya bıraktı. Diren Kadıköy, Yoğurtçu Parkı Forumu ve Kadıköy 
Kent Dayanışması tarafından “Kurbağalıdere Temiz Akacak” kam-
panyası başlatıldı. 

KURBAĞALIDERE TEMİZ AKACAK
21 AĞUSTOS 2014

Validebağ Korusu’nda otopark için yapılmak istenen betonlaşmaya 
karşı halkın yürüttüğü mücadele sürüyor. Validebağ Gönüllüleri ve 
İstanbul Kent Savunması’nın çağrısıyla son olarak 19 Ağustos 2014 
Salı günü bir basın açıklaması ve forum gerçekleştirildi. Otopark 
inşaatına ve korunun imara açılmasına tepki gösteren vatandaşlar, 
forum sonrasında otopark şantiyesini çevreleyen bariyerleri yıkarak 
Validebağ Korusu’na sahip çıkmaya kararlı olduklarını ifade ettiler.

VALİDEBAĞ KORUSUNDA BETONLAŞMAYA KARŞI MÜCADELE
19 AĞUSTOS 2014



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

27[

]

1 Eylül Barış Günü için 31 Ağustos 2014 Pazar günü Kadıköy rıh-
tımda toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve çeşitli siyasi partiler, 
demokratik kitle örgütleri Ortadoğu’daki savaşa dikkat çekmek ve 
barış sloganlarını tüm dünyaya duyurmak için bir araya geldi. Katı-
lımcılar tarafından saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan ve 
ciddi kayıplar veren Şengal halkı selamlandı.

1 EYLÜL BARIŞ GÜNÜ
31 AĞUSTOS 2014

Rojava ve Şengal’de yaşanan savaşa ve özellikle kadınlara yönelen 
tecavüz ve katliamlara karşı “Ortadoğu’da savaşı ve kadın kırımını 
durduralım” çağrısıyla tüm ülkede eşzamanlı basın açıklamaları 
gerçekleştirildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı doğrultu-
sunda İstanbul’da 26 Ağustos 2014 Salı günü 18.00’da Galatasaray 
Lisesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 
yaklaşan 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne de hatırlatma yapılarak barış 
çağrısı yinelendi.

ORTADOĞU’DA SAVAŞI VE KADIN KIRIMINI DURDURALIM
26 AĞUSTOS 2014

İstanbul’da 3. Köprü inşaatında 1, Siirt’te Limak Holding inşaatında 
6 işçinin iş cinayetleri sonucu yaşamını yitirmesi üzerine Odamı-
zın da bileşenleri arasında yer aldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi’nce bir basın açıklaması yapıldı. 26 Ağustos 2014 Salı günü 
19.00’da Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasına 
Ekoloji Meclisi, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savun-
ması da destek verdi.

6 İŞÇİ DAHA İŞ CİNAYETLERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
26 AĞUSTOS 2014
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Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı olan ve yıldızı AKP Hüküme-
ti döneminde parlayan bir patron Aziz Torun, Torun Tower inşaatı 
için 24 saat çalışma izni çıkaran Devlet, “bu yoğunluğun içerisinde 
baktığınız zaman bir anlamda da kazanın olmaması büyük bir şans 
diyesim geliyor” diyen bir Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve her iş ci-
nayetini “fıtrat / kader” olarak açıklayan bir Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan... Tam da bu durum inşaatlarda yaşanan iş cina-
yetlerini özetliyor... İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi olarak yazılı, 
görsel, dijital basından takip edebildiğimiz, emek-meslek örgütle-
rinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında 
tespit edebildiğimiz kadarıyla 7 Eylül 2014 itibarıyla en az 272 inşaat 
işçisi yaşamını yitirdi…

272 İNŞAAT İŞÇİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
8 EYLÜL 2014

Torun Center inşaatında işçileri taşıyan asansörün 32. Kattan 
yere çakılması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi. TTB, DİSK, KESK ve 
TMMOB tarafından ortak bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçek-
leştirildi. Torun Center inşaat alanı önüne dek yürüyen kitle “Kaza 
değil, cinayet”, “Katillerden hesabı emekçiler soracak” sloganları 
attı. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada; yaşanılanın bir cinayet 
olduğu vurgulanarak sorumlulardan hesap soruluncaya kadar 
mücadeleye devam edeceği belirtildi. Açıklamada ülkeyi koca bir 
şantiyeye çevirmekle övünenlerin iş güvenliği konusunda alınması 
gereken tedbirleri, birer maliyet unsuru olarak ele alıp yok saydığı, 
bu durumun da iş cinayetlerine davetiye çıkardığı dile getirildi.

KAZA DEĞİL CİNAYET
7 EYLÜL 2014

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde linç girişi-
miyle yeni bir şiddet olayı daha yaşandı. Acil servise ciltte kızarıklık 
ve kaşıntı şikayetiyle başvuran, ilk müdahalesi yapılıp tedavisine 
başlanan ve takibi yapılan hastayla ilgili bir süre sonra bilinmeyen 
bir nedenle çok sayıda hasta yakını tüm acil sağlık çalışanlarına 
saldırmıştı. Çalışanlar darp, sopa ve demir çubuklarla muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştı. Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, 
SES olarak 03.09.2014 Çarşamba günü 12.30’da Bağcılar Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Has-
tane Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları “Sağlıkta Şiddet 
Sona Ersin” pankartıyla Başhekimlik binası önüne kadar yürüdü.

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN
3 EYLÜL 2014
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Brezilya’nın güney eyaleti Rio Grande Do Sol Hekim Birliği Baş-
kanı Paulo de Argollo Mendes 12 Eylül Cuma günü İstanbul Tabip 
Odası’nı ziyaret etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Selçuk 
Erez ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ozan Toraman’ın ev sahipliği yaptı-
ğı görüşmede; her iki ülkedeki tıp fakültesi eğitim koşulları, hekim-
lerin çalışma koşulları ve özlük haklarındaki sıkıntılar, sağlığın tica-
rileştirilmesi, hükümetlerin yabancı hekim çalıştırma konusundaki 
benzer amaçlı girişimleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunul-
du. Görüşme, her iki birlik arasında iletişimin, karşılıklı işbirliği ve 
bilgi paylaşımının devam etmesi temennileriyle sonlandı.

12 EYLÜL 2014

BREZİLYA HEKİM BİRLİĞİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
bir servisin hastanede yaşanan uyuz salgını sebebiyle kapatılması 
sonrası, İstanbul Tabip Odası ve SES Anadolu Şubesi tarafından, 10 
Eylül 2014, Çarşamba günü hastane bahçesinde bir basın açıkla-
ması gerçekleştirildi. “Sağlık Çalışanlarının Hijyenliği ve Güvenliği 
Sağlanmalıdır” pankartı arkasında bir araya gelen hekimler ve 
sağlık çalışanları, “Risk alma, önlem al”, “Susma haykır, taşerona 
hayır” sloganları attılar. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı basın 
açıklamasında Odamızı TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin 
Demirdizen, Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen ve Dr. Ozan 
Toraman temsil etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
10 EYLÜL 2014

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından düzen-
lenen Hekimlerden Barışa Övgü panellerinden altıncısı “Kadın ve 
Barış” başlığıyla 4 Eylül 2014’de Odamız Cağaloğlu binasında yapıl-
dı. Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. İncilay Erdoğan’ın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Sevda Bayramoğlu, Barış 
İçin Kadın Girişimi’nden Lale Bakırezer ve yazar Yasemin Yılmaz 
katıldılar.

KADIN VE BARIŞ
4 EYLÜL 2014
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23 Eylül 2014 günü Odamız Cağaloğlu binasında gerçekleştiri-
len Tıpta Uzmanlık Eğitimi Hakkı Paneli’nde asistan hekimler 
Türkiye’de uzmanlık eğitiminin durumunu, keyfi kural-dışı uygula-
maları tartıştı. İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu’nca 
düzenlenen panelde TTB 2. Başkanı ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Raşit Tükel bir sunum gerçekleştirdi. Odamız Hukuk Da-
nışmanı Av. Meriç Eyüboğlu ise hukuki başlıklarda gelen sorulara 
yanıtlar verdi.

23 EYLÜL 2014

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PANELİ

Sağlık Bakanlığı’nın; Ankara ve Hatay Tabip Odaları’nın önceki dö-
nem yönetim ve onur kurullarının görevden alınmasına dair davalar 
açması, aynı şekilde İstanbul Tabip Odası’na karşı da (harç yatır-
mayı unuttuğu için açamasa da) dava açma girişiminde bulunması 
yapılan bir basın toplantısıyla kınandı. Bilindiği gibi Bakanlık Ankara 
ve Hatay Tabip Odaları’na “Gezi sürecinde Bakanlık izni olmaksızın 
revir açmak, sağlık hizmeti sunmak” gerekçesiyle dava açmış, aynı 
şekilde İstanbul Tabip Odası’na da dava açmak istediği ancak dava 
harcını yatırmayı unuttuğu için dosyanın mahkemece usulden red-
dedildiği geçtiğimiz günlerde açığa çıkmıştı. 

SAVAŞ BİR HALK SAĞLIĞI SORUNUDUR
25 EYLÜL 2014

14 EYLÜL 2014

Cihangir Park Forumu ve İstanbul Kent Savunması’nın çağrısı, 
İstanbul Tabip Odası ve Mimarlar Odası’nın katkısıyla, Taksim Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nin Gaziosmanpaşa’ya taşınması ve böl-
genin hastanesiz bırakılması sorununu ele almak üzere bir forum 
gerçekleştirildi. 14 Eylül 2014 Pazar günü 17.00’da (eski) Taksim 
EAH bahçesinde gerçekleştirilen foruma çok sayıda mahallelinin 
yanı sıra sağlık çalışanları ve hekimler de katıldı. Forumda Odamızı 
temsilen Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Genel Sekreterimiz Dr. 
Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay Erdoğan, Dr. 
Hakkan Hekimoğlu ve TTB delegesi Dr. Onur Çeçen katıldılar.

İSTANBUL KENT SAVUNMASI’NDAN TAKSİM EAH FORUMU
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28 EYLÜL 2014

Hem hekim-edebiyatçı etkileşimini sağlamak hem de hekimle-
ri Pazar kahvaltısında bir araya getirerek dayanışma duygusunu 
güçlendirmek amacıyla düzenlenen “İstanbul Tabip Odası Edebiyat 
Matineleri” 28 Eylül 2014 günü Kadıköy Büromuzda gerçekleşti-
rilen ilk etkinlikle başladı. Edebiyat Matineleri için yapılan titiz bir 
çalışmanın ardından, etkinliğin ilk konuğu olarak Memet Fuat’ın 
“edebiyatımızda bir olay” olarak nitelediği Parasız Yatılı’nın, Benim 
Sinemalarım’ın, Kırkyedililer’in yazarı, ünlü edebiyatçımız Füruzan 
davet edildi.

EDEBİYAT MATİNELERİNİN KONUĞU FÜRUZAN

Kobane’ye yönelik IŞİD saldırılarına karşı KESK, DİSK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısı ve onlarca demokratik kitle örgütü, sivil top-
lum kuruluşu ve siyasi partinin katılımı ile Tünel’den Galatasaray 
Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Binlerce kişi 27 Eylül 2014, 
Cumartesi günü 19.00’da Tünel Meydanı’nda “Kobane ve Ortado-
ğu’daki katliamlara son, Her Yer Kobane Her Yer Direniş” pankartı 
arkasında bir araya geldi. Galatasaray Meydanı’nda yapılan konuş-
malarda saldırıların son bulması ve AKP’nin IŞİD’e verdiği desteği 
biran önce kesmesi istendi.

27 EYLÜL 2014

KOBANE’YE YÖNELİK IŞİD SALDIRILARI PROTESTO EDİLDİ

Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Pratisyen Hekim 
Komisyonu’ndan Dr. Naciye Demirel ve Dr. Mustafa Sülkü’den 
oluşan heyet 26 Eylül 2014, Cuma günü İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne atanan Prof. Dr. Nurhan İnce’yi makamında ziya-
ret etti. Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Prof. Dr. Nurhan İnce’yi 
yeni görevi nedeniyle kutlayarak Yönetim Kurulumuz adına başarı 
dileklerini iletti. Yapılan görüşmede, Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün 
İstanbul gibi metropol bir kentte çok önemli rolü olduğunu belir-
ten Dr. Erez, İstanbul Tabip Odası’nın da yasasından ve mesleğin 
deontolojik kurallarından kaynaklanan sorumluluğu gereği toplum 
sağlığının korunup geliştirilmesi doğrultusunda çaba harcadığını 
vurguladı.

28 EYLÜL 2014

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NE ZİYARET
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İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenle-
nen “Tüm Yönleriyle Malpraktis” konulu toplantı 30 Eylül 2014 Salı 
günü geniş bir hekim katılımıyla İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. 
Toplantıda Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim 
üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol bir sunum gerçekleştirdi. Dr. 
Nezih Varol’un malpraktis, sağlık hukuku kavramı, hekimin sorum-
luluğu, kusur tespiti, haklar, zorunlu mesleki sigorta, tazminatlar 
gibi hekimlerin ihtiyaç duyduğu konular hakkındaki akıcı ve örnek-
lerle zenginleştirilmiş sunumu katılımcıların beğenisini topladı.

30 EYLÜL 2014

TÜM YÖNLERİYLE MALPRAKTİS

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde yaralananlara 
acil tıbbi yardım sağladığı gerekçesiyle Ankara Tabip Odası Yönetim 
ve Onur Kurullarının görevden alınması istemiyle açtığı davanın ön 
inceleme duruşması, 30 Eylül 2014 Salı günü Ankara Adliyesi’nde 
gerçekleştirildi. Ankara Tabip Odası vekillerinin davanın usulüne 
yönelik itirazları karara bağlanmazken, duruşma 23 Aralık 2014 
tarihine ertelendi. Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davaya karşı çıkmak, 
“hekimliğime dokunma” demek, hekimlik mesleğinin evrensel 
değerlerini savunmak ve mesleklerine sahip çıkmak isteyen he-
kimler, bugün sabah saatlerinde TTB Merkez Konseyi binası önünde 
toplandıktan sonra, davanın görüleceği Ankara Adliyesi’ne doğru 
yürüyüşe geçtiler.

30 EYLÜL 2014

HEKİMLİĞİME DOKUNMA

Kar maskeleri takmış, ellerinde çivili sopalar, bıçaklar bulunan bir 
grubun İstanbul Üniversitesi öğrencilerine saldırması, üniversite 
güvenliğinin ve yönetiminin yaşanan olaya seyirci kalması 29 Eylül 
2014 tarihinde gerçekleştirilen bir yürüyüş ve basın açıklamasıyla 
protesto edildi. İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak bir araya 
gelen yüzlerce kişi, Laleli’de buluştuktan sonra yürüyüş gerçekleş-
tirerek Edebiyat Fakültesi’ne ulaştı. Burada gerçekleştirilen foruma 
öğrencilerin yanı sıra emek-meslek örgütü yöneticileri de katıla-
rak destek verdi. Yapılan forumda Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ozan 
Toraman da bir konuşma yaptı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİNE GERİCİ SALDIRI
27 EYLÜL 2014



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

33[

]

1 EKİM 2014

Gaziosmanpaşa (GOP) Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma Has-
tanesi (EAH) Acil Tıp asistanları ile Kanuni Sultan Süleyman EAH 
Dahiliye asistanlarının kurumlarındaki eğitici yokluğu, eğitim 
yetersizliği nedeniyle Tıpta Uzmanlık Kuruluna yaptıkları başvuru-
lar sonuçlandı. Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) ilgili kurullara eğitim 
görevlisi sayısı, fiziki şartlar, verilen eğitimin yeterliliğine dair yaptığı 
değerlendirme ziyaretlerinin ardından 30 Eylül 2014 tarihli toplan-
tısında dilekçeleri karara bağlayarak, bu iki kurumun ilgili dallarda 
uzmanlık eğitimi verme yetkisini 6 aylığına askıya aldı. Bu bölümle-
rin Eylül 2014 TUS’u için açılmış kontenjanları da iptal edildi.

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULUNA EĞİTİMCİ BAŞVURUSU

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi işçiler, kamu çalışanları, işçi aile-
leri, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler... ve onların 
örgütlenmelerinin oluşturduğu; devletten ve sermayeden bağımsız; 
sağlıklı ve güvenli çalışma mücadelesini yürüten bir koordinasyon, 
bir emek örgütüdür... Yazılı, görsel, dijital basından takip edebil-
diğimiz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi 
yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiğimiz kadarıyla Eylül 
ayında en az 143 işçi yaşamını yitirdi…

1 EKİM 2014

EYLÜL AYINDA 143 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından ‘7x24 
Çalışmaya Razı Olmayacağız’ adıyla başlatılan bölge toplantılarının 
ikincisi Anadolu yakasında 30 Eylül 2014 Salı günü saat Kadıköy 
büromuzda gerçekleştirildi. Silivri bölgesinde başlatılan toplantıla-
rın ikincisine yönetim kurulu üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu, Hukuk 
Büromuzdan Av. Hazal Pekşen, Anadolu yakasında ASM’lerde çalı-
şan Aile Hekimleri, Ebe, Hemşireler ve Komisyon üyelerimiz katıldı. 
Katılımcılar hastane nöbetlerine gitmediklerini, gitmeyeceklerini bu 
konuda kararlı olduklarını ifade ettiler.

30 EYLÜL 2014

7/24 ÇALIŞMAYA RAZI OLMAYACAĞIZ
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15 yıllık hekim, 8 yıldır Acil Tıp Uzmanı olarak Yeditepe 
Üniversitesi’nde görev yapan Dr. Aslı Çetin’in şüpheli bir biçimde 
hayatını kaybetti. 4 ay önce çalıştığı Yeditepe Üniversitesi tarafından 
iş akdinin feshedildiği ve işsiz kaldığı belirtildi. Yakın arkadaşla-
rı, Dr. Çetin’in aşırı iş yükünün getirdiği olumsuzluklardan sonra 
bir de işsiz kalmasının yarattığı travmadan oldukça etkilendiğini 
dile getirdiler. Odamızca yapılan açıklamada; “15 yıllık bir hekim, 
performans düşüklüğü bahanesiyle bir günde işsiz ve güvencesiz 
kalabilmektedir. Bu zamansız ölüm başta hekimler olmak üzere, 
sağlık çalışanları üzerindeki aşırı iş yükü, güvencesizlik ve perfor-
mans uygulamalarının artık dayanılmaz boyutlarda olduğunun yeni 
bir kanıtıdır denildi.

8 EKİM 2014

AŞIRI İŞ YÜKÜ VE PERFORMANS DAYATMASI ÖLDÜRÜYOR

Meclis’e sevk edilen savaş tezkeresine karşı KESK, DİSK, TMMOB 
ve TTB’nin çağrısıyla tüm ülkede binlerce kişi “Savaş Tezkeresine 
Hayır” diyerek alanlara çıktı. İstanbul’da 1 Ekim 2014 Çarşamba 
akşamı 18.30’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a bir yürüyüş 
gerçekleştirildi. Emek-meslek örgütlerinden, siyasi parti ve de-
mokratik kitle örgütlerinden binlerce kişi yürüyüşte “Emperyalist 
Saldırılar Durdurulsun! Savaş Tezkeresine Hayır!” pankartı ar-
kasında biraraya geldi. Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın 
açıklamasında; “Bizim istediğimiz halkların barış içinde, kardeşçe 
yaşadığı bir ülke ve bir Ortadoğu’dur. 

2 EKİM 2014

SAVAŞ TEZKERESİNE HAYIR

Silivri Büyükçavuşlu Aile Sağlığı Merkezi’nde geçici görevli olarak 
çalışan meslektaşımız Dr. Atakan Karanfil’i 1 Ekim 2014 Çarşamba 
günü kaybettik. Silivri Toplum Sağlığı Merkezi’nde çalışan meslek-
taşımız 3 gün önce Silivri ilçesinin en uzak beldesi olan Büyükça-
vuşlu ASM’de geçici olarak görevlendirilmişti. Henüz 30 yaşında, 
yeni evli olan meslektaşımız, dün öğlen saatlerinde geçici görevli 
olarak çalıştığı ASM’deki muayene odasında ölü bulundu. Odamızca 
yapılan açıklamada; “Meslektaşımızın ölüm sebebinin araştırılması 
sonrasında olası bir ihmal durumunda her türlü hak ve hukukunun 
takipçisi olacağımızı bildiriyoruz” denildi.

2 EKİM 2014

ÖLÜMLERİN SEBEBİ ÇALIŞMA KOŞULLARININ AĞIRLIĞIDIR
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7-8 Ekim 2014 tarihlerinde Beyoğlu 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne 
kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmesi ve ASM’nin 
kullanılamaz hale gelmesi Odamız tarafından 10 Ekim 2014 tarihin-
de gerçekleştirilen basın açıklamasıyla kınandı. Yapılan saldırılar 
sonunda ASM binasının kullanılamaz hale gelmesi, ASM’de görevli 
hekim ve hemşirelerin can güvenlikleri için tedbir alınmayışı büyük 
tepki doğurdu. Beyoğlu 8 Nolu ASM önünde gerçekleştirilen basın 
açıklamasında “Beyoğlu 8 No’lu ASM’nin camlarının kırılması, 
ASM’nin büyük zarar görmesi maalesef sağlık ortamında şiddetin 
arttığının da göstergesidir. Tek tesellimiz şans eseri sağlık çalışan-
larının zarar görmemiş olmasıdır. 

10 EKİM 2014

ASM ÇALIŞANLARININ CAN GÜVENLİĞİ YOK

Kalabalık bir grubun yakınlarının ölümünden sorumlu tutarak 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ellerinde sopalarla 
basması sonucu 4 doktor, 2 hemşire ve hastane polisi darp edildi. 
Hastanenin sarı ve kırmızı alanlarındaki bilgisayar ve masalar kı-
rılırken, bir doktora da bıçak çekildi. Olay yerine gelen çevik kuvvet 
ekibinin saldırganları dağıtmakla yetinmesi, eli sopalı, bıçaklı bu in-
sanların gözaltına alınmaması, hastane yönetimininse kırılan masa 
ve bilgisayarları onartıp acil servisi açma telaşında olması sağlık 
çalışanlarında büyük tepkiye yol açtı. Acil serviste görevli 9 asistan 
hekim yaşanan olaylara tepki göstererek iş bıraktı.

9 EKİM 2014

KALABALIK GRUP SOPALARLA HASTANE BASTI

İstanbul’da 6 ilçede ilk turu 5-11 Haziran 2014’de gerçekleştirilmiş 
olan çocuk felci aşı kampanyasının 13-20 Ekim 2014 tarihleri ara-
sında yapılacak olanı 2. turu öncesinde yaşanan sorunları, yapılma-
sı gerekenler konusundaki önerilerimizi paylaşmak üzere bir basın 
toplantısı gerçekleştirildi. 9 Ekim 2014 Perşembe günü İstanbul 
Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın toplantısına TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu ve İstanbul Tabip Odası 
Pratisyen Hekim Komisyonu Üyesi Dr. Naciye Demirel katıldı.

9 EKİM 2014

ÇOCUK FELCİ AŞI KAMPANYASI
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Ülkemizi de içine alan Kobane’deki yangının, IŞİD çeteleri eliyle ve 
dünyanın gözü önünde devam eden vahşetin sol bulması talebini, 
Ortaçağ gericiliğine karşı laik, demokratik bir ülke özlemini dile 
getirmek üzere, İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla Hekimler Barışa 
Işık Yakıyor yürüyüşü gerçekleştirildi. 11 Ekim 2014, Cumartesi 
günü Odamız Cağaloğlu binası önünde toplanan hekimler ellerin-
deki fenerleri ve mumları yakarak Sultanahmet Meydanı’na yürüdü. 
“Hekimler Barışa Işık Yakıyor” pankartı arkasında yürüyen hekim-
ler Sultanahmet Meydanı’nda önce basın açıklaması ve ardından 1 
saatlik oturma eylemi gerçekleştirdiler.

HEKİMLER BARIŞA IŞIK YAKIYOR
11 EKİM 2014

İstanbul Tabip Odası’nın “Barış ve Yaşam Talebi İçin Suruç’a Kobane 
Sınırına Gidiyoruz” çağrısıyla bir araya gelen hekimler Suruç’a, 10 
Ekim 2014 Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Kobane sınırına 
gitmek üzere yola çıktılar. İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu bina-
sı önünden kalkan otobüse binmeden önce bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet 
Mengüç tarafından okunan basın açıklamasında; “Ülkemizi IŞİD gibi 
insan öldürmeyi ibadet haline dönüştüren canilerle komşu haline 
getiren politikacılara ve onların politikalarına karşı bir tepkimizi 
haykırmak için Suruç’a, Kobane sınırına gidiyoruz” denildi.

BARIŞ VE YAŞAM TALEBİ İÇİN SURUÇ’A
10 EKİM 2014

Deva İlaç Fabrikası’nda Petrol-İş Sendikası’na üye oldukları ge-
rekçesiyle 24 kişinin işten çıkartılmasına karşı, işten çıkarmaların 
durdurulması, sendikal hakların tanınması talebiyle İstanbul Tabip 
Odası, İstanbul Eczacı Odası ve Kimya Mühendisleri İstanbul Şubesi 
tarafından ortak bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 10 Ekim 2014 
tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştiri-
len basın toplantısına Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, 
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Durmaz, Kimya 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Onur 
Gökulu katıldı.

DEVA İLAÇ FABRİKASI SENDİKALI İŞÇİLERİ İŞTEN ATTI
10 EKİM 2014
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OLAĞANDIŞI DURUMLARDA SAĞLIK HİZMETLERİ
11-12 EKİM 2014

Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Olağandışı Durumlarda 
Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu Kursu 11-12 Ekim tarihlerinde 
İstanbul’da yapıldı. Güneydoğu’da görev yapan hekimlerin çalış-
malarında yol gösterici olması amacıyla, 6-7 Eylül tarihlerinde 
Diyarbakır’da 36 kişinin katılımıyla düzenlenen kursun ardından, 
bölgeye gönüllü olarak gidecek hekimler için düzenlenen bu kurs, 
1996 ve 2001 yıllarında düzenlenenlerin ardından, İstanbul’da bu 
amaçla gerçekleştirilen üçüncü kurs oldu. Böylece, TTB 28. kez 
Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Organizasyonu Kursu dü-
zenlemiş, 700’ün üzerinde hekim ve sağlık çalışanının eğitim alması 
sağlanmış oldu.

KOBANE’YE İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILSIN
12 EKİM 2014

IŞİD vahşetinin son bulması, sığınmacılara, yaralılara yeterli acil 
sağlık hizmeti sunulabilmesi, Kobane’ye insani yardım koridoru 
açılması taleplerini dile getirmek üzere İstanbul’dan yola çıkan 
hekimler Ankara ve Adana’da basın açıklamaları gerçekleştirdikten 
sonra, TTB Merkez Konseyi Üyeleri ve farklı illerden gelen hekim-
lerle buluşarak Suruç’a, Kobane sınırına ulaştılar. Kampları ziyaret 
sırasında hekimlerin çevresini saran, gösterilen ilgi ve sevgiden 
gözleri ışıldayan çocuklar uzun bir yolculuk sonunda Suruç’a ula-
şan hekimlere tüm yorgunluklarını unutturdu. İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç “Fazla söze gerek yok aslında, 
bütün çabamız bu çocuklar ölmesin, gelecekleri çocuk gülüşleri 
solmasın diyedir” sözleriyle duygularını ifade etti.

GOP TAKSİM EAH’YE TOPLU SALDIRIYA PROTESTO
13 EKİM 2014

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir 
hafta önce yaşanan şiddet olayının ardından Ses Şişli Şubesi ve İs-
tanbul Tabip Odası ortak bir açıklama yaptı. Saat 12.00’de Acil Servis 
önünde toplanan Sağlık Emekçileri hem kendi hastanelerinde hem 
de tüm hastanelerde gittikçe artan şiddet olaylarını protesto etti.
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan 
Hekimoğlu’nun da katıldığı açıklamada ilk sözü sağlık emekçisi 
Cemil Özer aldı. Özer; bir gün önce sağlık çalışanı arkadaşlarının 
hasta yakanları tarafından fiziki şiddete maruz bırakıldığını ve ‘sarı 
alan’ın tamamen dağıtıldığını söyledikten sonra sözlü şiddetin rutin 
haline geldiğini ve sağlık emekçilerinin bu durumu fiziki bir şiddet 
ile karşılaşmadığı sürece önemsememeye başladığını belirtti. 
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Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kaza-
ları ve meslek hastalıklarını belirlemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve 
güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve de bunlarla ilgili yapıl-
ması gerekenleri saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı 
oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyum Sağlık Çalışanlarının 
Sağlığı Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından birlikte 
organize edilerek İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI SEMPOZYUMU
18-19 EKİM 2014

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik hizmetleri veren ta-
şeron firmanın iş güvenliği eğitim toplantısında söz alarak eksiklik-
leri dile getiren ve bu sebeple söz konusu taşeron firmanın şikayeti 
üzerine dekanlıkça hakkında soruşturma açılan hastane temsilci-
miz Dr. Coşkun Canıvar’a destek vermek üzere İstanbul İşçi Sağlığı 
Meclisi’nce bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada bir 
konuşma yapan YK Üyesi Dr. Ozan Toraman; “Bu üniversitede bir 
işçinin öldüğünü ve buna karşı önlemler alması gerektiğini söyledi-
ğimiz halde bu önlemler alınmadığı gibi işçi sağlığı ve iş güvenliğini 
savunanlara yönelik soruşturma açıldı. Her gün ülkemizde işçiler 
ölürken, işçi sağlığı için mücadele verenlere soruşma açılamaz. 
Birbirimize güveneceğiz, burada ki mücadeleyi yükselteceğiz dedi.

SORUŞTURMALAR, BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ
17 EKİM 2014

Dünyayı tehdit eden ve ülkemizde de son dönemdeki kimi şüpheli 
vaka olaylarıyla gündeme gelen Ebola Virüsü Hastalığına ilişkin 
bilgilendirme yapmak amacıyla 17 Ekim 2014 tarihinde Türk Ta-
bipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından bir basın toplantısı 
gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada; “Bilim, ölüm oranı yüksek bu 
hastalıkla mücadelede doğru yolu gösterecektir. Bilimsel gelişme-
leri yakından izlemek, ülkemizin ve dünyanın bilim otoritelerinin 
açıklamalarını gözetmek gerekmektedir” denildi.

EBOLA VİRÜSÜ HASTALIĞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
17 EKİM 2014



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

39[

]

Dönemin İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından yeniden 
halka açıldığı ilan edildikten sonra, 8 Temmuz 2013’te parka 
girmek istedikleri için gözaltına alınan ve haklarında dava açılan, 
aralarında Odamız Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da 
bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 21 Ekim 
2014 tarihinde görüldü. Duruşma sonrasında Taksim Dayanışması 
adına yapılan açıklamada, “Ne yazık ki yine adaletin tecelli etme-
diğini, yaşanan engellemeleri sizler de gördünüz. Bütün evrensel 
ve ulusal hukuk kurallarının alt üst edildiği bir devirde Taksim 
Dayanışması’nın da davası Türkiye’deki hukuk ve ceza anlayışını 
göstermektedir denildi.

HIRSIZLAR VE KATİLLER YARGILANSIN
21 EKİM 2014

İstanbul Tabip Odası Asistan Hekim Komisyonu tarafından gerçek-
leştirilen “Asistan hekimler buluşmaları” başlıklı toplantıların birisi 
daha gerçekleştirildi. 21 Ekim günü Yedikule Göğüs Hastalıkları ve 
Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari Bina Konfe-
rans Salonu’nda bir araya gelen asistan hekimler; Özlük hakları, 
hekime yönelik şiddet, eğitim ve yabancı uyruklu hekimlerin hakları 
konusunda uzun ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiler.

ASİSTAN HEKİM BULUŞMALARI SÜRÜYOR
21 EKİM 2014

Asistan Hekimlerle Buluşma toplantılarının ikincisi, 14 Ekim 2014 
tarihinde Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, 
Nöroloji, Aile Hekimliği, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi ve Üroloji 
Bölümlerinden asistan hekimler ve bir klinik şefi meslektaşımız 
katıldı. İstanbul Tabip Odası’nı Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ozan Tora-
man ve Dr. Ümit Şen temsil ettiler. Dr. Ozan Toraman tarafından bir 
sunum gerçekleştirildi, daha sonra karşılıklı soru ve yanıt şeklinde 
görüş alışverişinde bulunuldu.

ASİSTAN HEKİM BULUŞMALARI
14 EKİM 2014
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İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzen-
lenen “Sağlıklı Beslenme: Şeytan Üçgeninden Kurtulma Reçete-
si” konulu toplantı 21 Ekim Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda 
yapıldı. Özel Hekimlik Komisyonu yürütme kurulu üyelerinden Prof.
Dr. Özcan Çakmak tarafından yapılan açılışın ardından, Maltepe 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy yaklaşık iki saat süren bir sunum 
gerçekleştirdi.

ŞEYTAN ÜÇGENİNDEN KURTULMA REÇETESİ
21 EKİM 2014

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından ‘7x24 
Çalışmaya Razı Olmayacağız’ adıyla başlatılan bölge toplantıla-
rına Beşiktaş bölgesinde devam edildi. Toplantı, Beşiktaş’a bağlı 
ASM’lerde çalışanlara yapılan çağrı sonrası, 15 Ekim 2014 tarihinde 
Aile Hekimlerinin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarının yoğun katılı-
mıyla Beşiktaş Sinanpaşa ASM’de yapıldı. İlginin hayli fazla olduğu 
toplantı, tüm ASM’lerden en az bir aile hekimi /diğer sağlık çalışan-
larının katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıya, Aile Hekimleri Komis-
yonu adına programı düzenleyen Dr. Özgür Akbaba, Odamız Yönetim 
Kurulu adına Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimleri Komisyonu Eş 
Başkanı Dr. Hatıra Topaklı, Hukuk büromuzdan Av. Hazal Pekşen 
katıldı.

7/24 KÖLELİĞE HAYIR
15 EKİM 2014

Asistan Hekimlerle Buluşma toplantılarının ikincisi, 14 Ekim 2014 
tarihinde Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
gerçekleştirildi.  Toplantıya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dahiliye, 
Nöroloji, Aile Hekimliği, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi ve Üroloji 
Bölümlerinden asistan hekimler ve bir klinik şefi meslektaşımız 
katıldı.  İstanbul Tabip Odası’nı Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ozan 
Toraman ve Dr. Ümit Şen temsil ettiler.  Dr. Ozan Toraman tarafın-
dan bir sunum gerçekleştirildi, daha sonra karşılıklı soru ve yanıt 
şeklinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ASİSTANLAR BULUŞUYOR
14 EKİM 2014
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İstanbul Tabip Odası, Eczacı Odası, Dişhekimleri Odası, Veteriner 
Hekimler Odası, Dev Sağlık-İş ve SES İstanbul Şubeleri’nin çağrı-
sıyla Kobane’ye sağlık ve yaşam koridoru oluşturulması talebiyle 
bir yürüyüş gerçekleştirildi. Tünel Meydanı’nda toplanan sağlık 
çalışanları beyaz önlüklerini giyerek ve beyaz örtülerle temsili bir 
koridor oluşturarak Galatasaray Meydanı’na dek yürüyüş gerçek-
leştirdiler. Açıklamada; “GEZİ sağlıkçıları olarak, 2013 Haziranı bo-
yunca Gezi Parkı’ndan Ankara’ya, Eskişehir’e, Adana’ya, Antakya’ya 
açtığımız Sağlık Koridorunu şimdi de Kobane başta olmak üzere 
Suriye ve Irak’ta mağdur edilen Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Türkmen, 
Alevi, Süryani her din ve dilden insanların yardımına açmaya hazır 
olduğumuzu ilan ediyoruz denildi.

KOBANE’YE SAĞLIK VE YAŞAM KORİDORU AÇILSIN
23 EKİM 2014

Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) kararlarına rağmen Kanuni Sultan 
Süleyman EAH asistan hekimlerinin yeni görev yerlerinin hala belli 
olmaması ve bu süreçte karşılaştıkları bazı olumsuz tutumlar 
üzerine konuyu görüşmek üzere Çekmece KHB Genel Sekreteri Dr. 
İhsan Bakır’la bir görüşme gerçekleştirildi. Odamız Genel Sekreteri 
Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ozan Toraman 22 
Ekim 2014 Çarşamba günü makamında ziyaret ettikleri Dr. İhsan 
Bakır’a yaşanan sorunları ilettiler ve görüş alışverişinde bulundular.

ASİSTAN HEKİMLERİN GÖREV YERLERİ BELİRSİZ
22 EKİM 2014

Odamız Aile Hekimliği Komisyonu, ‘7x24 çalışmaya razı olma-
yacağız’ adı altında düzenlediği bölge toplantılarını, Kartal böl-
gesinde hizmet veren ASM sağlık çalışanlarıyla, 21 Ekim 2014 
tarihinde Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Kartal’da bulunan 26 ASM’de çalışan hekim ve hemşirelerin 
tam katılım sağladığı toplantıya, Odamız Yönetim Kurulu üyesi 
Dr. Hakkan Hekimoğlu da katıldı. Toplantıda, Aile Sağlığı Merkezi 
çalışanları, çalışma koşulları, nöbet zorlamaları, yasal izin haklarını 
kullanmadaki güçlük, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konuları 
görüşüldü.

ASİSTAN HEKİMLERİN BÖLGE BULUŞMALARI SÜRÜYOR
21 EKİM 2014
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2013 Eylül ayından beri kapalı olan Taksim Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin tekrar açılması için yürütülen mücadele devam 
ediyor. Hastanenin yeniden açılması talebiyle bir dizi forum, toplantı, 
eylem ve imza kampanyası düzenleyen Beyoğlu Kent Savunması ve 
Cihangir Park Forumu 30 Ekim 2014 Perşembe günü de bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi. Taksim EAH inşaat ihalesinin 15 Ekim 
2014’de yapılacağı haberinin basında yer alması üzerine, Beyoğlu 
Kent Savunması bileşenleri 30 Ekim 2014 Perşembe günü ihale 
hakkında bilgi almak ve yetkililerle görüşmek üzere Beyoğlu İlçe 
Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

TAKSİM İLKYARDIM’I GERİ İSTİYORUZ
30 EKİM 2014

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Karaman Ermenek’te gerçekleşen 
ve 18 işçinin mahsur kaldığı maden göçüğüyle ilgili olarak, 29 
Ekim 2014, Çarşamba günü Galatasaray Lisesi önünde bir basın 
açıklaması yaptı. Kurumlar adına açıklamayı Maden Mühendisleri 
Odası’ndan Hürriyet Demirhan okudu. Açıklamada; Türkiye’nin iş 
kazalarında dünyada üst sıralarda yer aldığı ve maden kazalarının 
da bu tabloda büyük bir yer tuttuğu hatırlatıldı. Madenlerde iş cina-
yetleri sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının her yıl katlanarak 
arttığı ve bu durumun daha fazla kar hırsıyla, kuralsız çalışmayı 
dayatan neoliberal sistemin yarattığı bir tablo olduğu vurgulandı.

MADENCİ ÖLÜMLERİ KATLANARAK DEVAM EDİYOR
29 EKİM 2014

Esenyurt Esenkent Mahallesi’nde, halka açık parkın içine yüksek 
gerilim hattı direkleri dikilmesi ve yüksek gerilim hattının güzer-
gahının değiştirilerek Esenkentlilerin yürüyüş güzergahı üzerine 
alınması büyük tepki doğurdu. Bu düzenlemeye karşı uzun süreden 
beri mücadele yürüten Esenkentliler iki kez miting gerçekleştirdiler. 
Mitingde Esenkent muhtarı, milletvekilleri, bölge halkı temsilcileri 
yanı sıra TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Süleyman Solmaz, Elekt-
rik Mühendisleri Odası adına Kemal Özoğuz ve İstanbul Tabip Odası 
adına Dr. Mustafa SÜLKÜ konuşmalar yaptılar. Dr. Mustafa Sülkü 
konuşmasında; yüksek gerilim hatlarının insanların yaşam alanları 
yakınından geçirilmesi durumunda oluşacak sağlık riskleri konu-
sunda da bölge halkına kısa bilgiler verdi.

PARKTAKİ YÜKSEL GERİLİM HATTI SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
26 EKİM 2014
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İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun ‘7x24 ça-
lışmaya razı olmayacağız’ adıyla düzenlediği bölge toplantılarına 
Eyüp’te devam edildi. Eyüp toplantısı 31 Ekim 2014 tarihinde Gü-
zeltepe ASM’de gerçekleştirildi. Toplantıya katılan ASM çalışanları, 
esnek mesai, hafta sonu ASM’lerin açılması ile ilgili görüşlerini dile 
getirerek, bu dayatmalara karşı direneceklerini, bunun örgütlen-
mesi için çaba içinde olacaklarını belirttiler. Hastane ve defin gibi 
haksız ve hukuksuz görevlerin kabul edilmemesi, bu konuda kararlı 
olmak gerektiği vurgulandı.

EYÜP: 7/24 ÇALIŞMAYA RAZI OLMAYACAĞIZ
31 EKİM 2014

‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adıyla düzenlediği bölge toplan-
tıları Maltepe bölge toplantısıyla sürdü. Maltepe ilçesinde hizmet 
veren 36 ASM’nin hepsinden tam katılımın sağlandığı toplantı, 30 
Ekim 2014 Perşembe günü, Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla 
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Malte-
pe’deki ASM sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın nöbet zorlama-
larına karşı sürdürdükleri hak alma mücadelesini kararlıkla devam 
ettireceklerini bir kez daha ifade ettiler.

MALTEPE: 7/24 ÇALIŞMAYA RAZI OLMAYACAĞIZ
30 EKİM 2014

Asistan Hekim Komisyonu’nun hastane buluşmaları bugün Mar-
mara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konfe-
rans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıyla devam etti. Çeşitli 
bölümlerden yirminin üzerinde asistan hekimin katıldığı toplantıya 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Ümit Şen ve Dr. 
Ozan Toraman da katıldılar. Dr. Ozan Toraman İTO Asistan Hekim 
Komisyonu’nun birikimi ve diğer hastanelerden asistan hekimlerin 
mücadele deneyimleri üzerine bir sunum yaptı. 

PENDİK’TE ASİSTAN HEKİM BULUŞMASI
31 EKİM 2014
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29 Ekim 2014 günü 9 Eylül Üniversitesi Acil Servisinde bir asistan 
doktorun darp edilip, silahla tehdit edilmesi ülke çapında büyük 
tepki yarattı. İzmir’deki meslektaşlarına destek vermek ve sağlıkta 
yaşanan şiddete dur demek üzere Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde çalışan acil tıp asistan hekimleri beyaz 
önlüklerini çıkartarak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açık-
lamasında konuşma yapan hastanenin acil servis doktorlarından, 
temsilcimiz Dr. Aytekin Sağlam, “Asıl önemli olan sağlık çalışanla-
rına şiddet fikrinin ve eğiliminin buna zemin hazırlayan nedenlerin 
ortadan kaldırılması gereklidir” dedi. 

ASİSTAN HEKİME SİLAHLI TEHDİT VE DARP
4 KASIM 2014

Validebağ Korusu’nda başlatılan inşaata ilişkin yürütmeyi durdurma 
kararının iptal edilmesinin ardından vakit kaybetmeksizin inşaata 
devam edeceklerini açıklayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi 
Türkmen ve İBB Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a, nefes alanlarımı-
zın talanına yönelik, para hırsıyla yürütülen projelere karşı İstan-
bullular büyük bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Validebağ Gönüllüleri 
adına yapılan konuşmada “Bir durağın yerini bile halka soracağım 
diyen Topbaş’a biz söz verelim; Koru bizim, koruyacağız size bırak-
mayacağız” denildi.

KORU BİZİM KORUYACAĞIZ
2 KASIM 2014

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İstanbul Kobanê 
Dayanışması’nın çağrısıyla, 1 Kasım 2014 Cumartesi günü gerçek-
leştirilen “Dünya Kobanê Günü Yürüyüşü” binlerce insanı buluştur-
du. Aralarında Nobel Barış Ödülü sahipleri ve filozofların da olduğu 
binlerce kişinin çağrısı ile 1 Kasım günü Dünya Kobanê Günü ilan 
edilen 1 Kasım’da bütün büyük kentlerde yürüyüşler düzenlenirken 
İstanbul’daki yürüyüşün adresi Galatasaray oldu. İstanbul Kobanê 
Dayanışması adına açıklamayı Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet 
Mengüç okudu. 

DÜNYA KOBANE GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ
1 KASIM 2014
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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Çanakkale, Sakarya, Muş ve Çorum 
ve diğer illerden 36 üniversiteden gelen 98 bilim insanı tüm gün 
boyu bilimi tartıştı. “Başka bir üniversite mümkün! Akademisyenler 
akademik özgürlük tarihini, hak ihlallerini, hak mücadelelerini ve 
örgütlenme deneyimlerini tartışıyor.” şiarıyla yola çıkan Üniversite 
Dayanışma Platformu (ÜDP) akademide özgürlükleri örme yolunda 
önemli bir adımı daha attı. Sempozyum 8 Kasım 2014 Cumartesi 
günü İstanbul Tabip Odasında Prof. Dr. Selçuk Erez ve Prof. Dr. Raşit 
Tükel’in açılış konuşmalarından sonra başladı.

BAŞKA BİR ÜNİVERSİTE MÜMKÜN
8 KASIM 2014

Odamızın da bileşeni olduğu İstanbul Kent Savunması 07.11.2014 
tarihinde İstanbul Tabip Odası Kadıköy Bürosunda Validebağ’da 
yaşananlarla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Odamız üyesi 
Dr. Şengül Kılıç’ın da katıldığı basın açıklamasına inşaat alanındaki 
direniş çadırlarının daha toplu hale gelmesi için dün gece kurulmak 
istenen yeni çadırı sebep göstererek plastik mermi ve biber gazıyla 
gerçekleştirilen polis saldırısının ardından Validabağ Gönüllüleri, 
Yeşil Alan Sakinleri ve İstanbul Kent Savunması direniş ve yargı 
süreci hakkında bilgi vermek için basın açıklaması yaptı. 

VALİDEBAĞ’DA MÜCADELE SÜRÜYOR
7 KASIM 2014

İSTANBUL BOĞAZINDA 25 GÖÇMEN ÖLDÜ 12’Sİ KAYIP

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda batan ve 25 göçmenin 
ölümü ile sonuçlanan, 12 kişinin ise hala kayıp olduğu tekne kaza-
sıyla ilgili olarak 7 Kasım Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına İstanbul Tabip 
Odası Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Ümit Şen katıldı. Toplantının açılışında Dr. Samet Mengüç; “her 
koşulda yaşamı savunan bir mesleğin mensupları olarak yaşanan 
bu trajediyi görmezden gelemeyeceklerini, konuya dikkat çekilmesi 
ve her yönüyle araştırılarak sorumluların tespit edilmesi gerektiği-
ni” aktardı.

7 KASIM 2014
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1981-86 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterli-
ği görevini yürüten, Türkiye’de işçi sağlığı ve meslek hastalıkları 
konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu aramızdan 
ayrılışının 20. yılında, 16 Kasım 2014 Pazar günü Saat: 13.00’da, 
Zincirlikuyu’daki mezarı başında ailesi, Türkiye İşçi Partisi’nden 
mücadele arkadaşları ve meslektaşlarının katılımıyla anıldı. Anma-
ya, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şükrü GÜNER, TTB Merkez 
Konsey üyesi Dr. Hüseyin DEMİRDİZEN, İstanbul Tabip Odası Yöne-
tim Kurulu üyesi Dr. İncilay ERDOĞAN ve İstanbul Tabip Odası İşçi 
Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri Dr. Nazmi ALGAN, Dr. 
Osman ÖZTÜRK, Dr. Metin GÜNAY ve Dr. Mustafa SÜLKÜ katıldı.

16 KASIM 2014

DR. NEJAT YAZICIOĞLU ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA ANILDI

Aralarında 2 genç meslektaşımızın da bulunduğu, 255 kişilik (en 
kalabalık) Gezi Davası’nın 2. Duruşması Çağlayan Adliyesi’nde gö-
rüldü. Duruşma öncesi Adliye önünde İstanbul Tabip Odası’nca bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya İTO ve TTB yöneticile-
rinin yanı sıra, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası yönetici ve üyeleri ile CHP Milletvekilleri Mah-
mut Tanal ve Umut Oran da katıldılar. Yapılan konuşmaların ardından 
basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdo-
ğan okudu. Açıklamada; “Demokratik bir ülke özlemi, yaşama saygı 
talebi, kentine, doğasına, suyuna sahip çıkma refleksi hiç kimse 
için suç kalıbına sığdırılamayacağı gibi, demokratik protesto hakkını 
kullananların tedavi edilmesi de suç haline dönüştürülemez dendi.

GEZİ HEKİMLERİ YARGILANAMAZ
14 KASIM 2014

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, AKP Hükümeti tarafından açıklanan 
“iş güvenliği” paketi ile ilgili olarak bugün (13.11.2014) İstanbul’da 
DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlediler. Basın 
toplantısında, paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini 
önlemekle uzak-yakın hiçbir ilgisinin bulunmadığı kaydedildi. 
Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başka-
nı Şaziye Köse, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı ve İstanbul Tabip 
Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez katıldılar. Ortak açıklamayı 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı okudu. 

‘İŞ GÜVENLİĞİ’ PAKETİ CİNAYETLERİ ÖNLEMEKTEN UZAK
13 KASIM 2014
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Haldun Taner’in 99. doğum yılında odağa alındığı İTO Edebiyat 
Matineleri’nin ikincisi Odamız Kadıköy Bürosunda gerçekleşti. 
Kahvaltının ardından edebiyat dostu hekimlerden oluşan 40 kadar 
meslektaşımızın katıldığı buluşma büyük bir ilgiyle izlendi. Dr. Ayşe-
gül Tözeren ve Dr. Ali Özyurt’un açılış davetini takiben, konuşmacılar 
Demet Taner ve Prof. Dr. Selçuk Erez izleyenlere kısaca tanıtıldı. Dr. 
Ali Özyurt, Taner’in “On İkiye Bir Var” başlıklı öyküsünü okudu. 1998 
yılı Haldun Taner Öykü Ödülü’nü alan Mehmet Zaman Saçlıoğlu 
Haldun Taner’i kendi penceresinden anlatarak, oturumun girişini 
yaptı. Ardından Haldun Taner buluşmasının konuşmacıları olan 
Demet Taner ve Prof. Dr. Selçuk Erez konuşmalarına geçtiler. 

EDEBİYAT MATİNELERİNDE HALDUN TANER ANILDI
23 KASIM 2014

Kamuoyunda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) adı ile 
bilinen yasa tasarısının genel görüşmelerine TBMM’de 11 Kasım 
2014 günü başlanması nedeniyle konu ile ilgili bilgi vermek, hayata 
geçirilmek istenen uygulamanın çeşitli yönlerini basın mensupları 
ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafın-
dan 18 Kasım 2014 günü İstanbul Tabip Odası’nda bir basın toplan-
tısı düzenlendi. Toplantısında basın açıklamasının yanı sıra, TÜSEB 
ve Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile ilgili TTB tarafından 
hazırlanan rapor tanıtıldı. 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TÜSEB RAPORUNU TANITTI
18 KASIM 2014

Odamız Aile Hekimleri Komisyonu, ‘7x24 çalışmaya razı olmayaca-
ğız’ adı altında düzenlediği bölge toplantılarını, Beyoğlu bölgesinde 
hizmet veren ASM sağlık çalışanlarıyla, 03 Kasım 2014 tarihinde 
Beyoğlu Merkez Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplantı-
ya, Aile Hekimleri Komisyonu adına toplantıyı düzenleyen Dr. Ece 
Gürgüt, Dr. Recep Koç, Odamız Yönetim Kurulu adına Dr. Hakkan 
Hekimoğlu, Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı 
ve Beyoğlu Aile Hekimleri katıldı. Hastane acilleri yanı sıra ASM nö-
betlerinin Torba Yasaya eklenmesiyle Aile Sağlığı Merkezi çalışanla-
rını önümüzdeki günlerde neler beklediği tartışıldı. 

BEYOĞLU: 7/24 ÇALIŞMAYA RAZI OLMAYACAĞIZ
3 KASIM 2014
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Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla sağlık hizmetine ilişkin yapılan 
sürekli değişiklikleri ve bu çerçevede aile hekimlerine getirilmek 
istenen nöbetleri protesto etmek amacıyla Ankaralı ve Ankara 
dışından gelen sağlık, emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri 29 
Kasım 2014 Cumartesi günü Türk Tabipleri Birliği önünde bir araya 
geldi. Sağlık bakanlığı önüne yürüyerek basın açıklaması yapmayı 
planlayan kitle polis engeliyle karşılaştı. Onlarca çevik kuvvet polisi 
ve tomalar tarafından etrafları çevrilen hekimler ve aile sağlığı 
çalışanları anayasal hakları olan toplantı ve gösteri yürüyüşünün 
güvenlik güçlerince engellendiğini belirterek basın açıklamasını 
durduruldukları yerde gerçekleştirdiler. 

AİLE HEKİMLERİNE NÖBET DAYATMASI PROTESTO EDİLDİ
29 KASIM 2014

ALO 184 hattına gelen bir şikayet sonrası açılan soruşturma 
üzerine, 2 yıl önce 30 Kasım günü görev yaptığı İstanbul (Samatya) 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nin 6. Katından atlayarak intihar eden 
Dr. Melike Erdem anısına bir yürüyüş ve basın açıklaması ger-
çekleştirildi. 28 Kasım 2014 Cuma günü İstanbul EAH Acil Servisi 
önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları hastane bahçesinde 
“Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Getirdi”, “Melike’nin Katili Sağlık Sistemi” 
sloganlarıyla yürüyüş gerçekleştirildi. Yapılan konuşmaların ardın-
dan basın açıklaması İstanbul EAH çalışanlarından Celal Akgün 
tarafından okundu. 

MELİKE’NİN KATİLİ SAĞLIK SİSTEMİ
28 KASIM 2014

Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Acil 
Servisinde bir sahte doktorun üç ay süreyle görev yaptığının açığa 
çıkması sonrasında TTB, İstanbul Tabip Odası ve SES tarafından 
bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 27 Kasım 2014 Perşembe günü 
12.00’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan basın 
toplantısında “Bu olayla ortaya çıkan, hastanelerde, özellikle acil 
servislerde çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları, perso-
nel eksikliği vb. sorunlar yeniden gözden geçirilmeli, ağır çalışma 
koşulları düzeltilmelidir. Sağlık Bakanlığı ve Hastane Yönetimini 
yaşanan skandalda sorumluluklarını kabul etmeye ve sağlık hizmet 
sunumunda yeni skandallara dur demeye çağırıyoruz denildi.

SAHTE DOKTOR SKANDALI SİSTEM SORUNUNU GÖSTERDİ
27 KASIM 2014
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi işçiler, kamu çalışanları, işçi aile-
leri, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler... ve onların 
örgütlenmelerinin oluşturduğu; devletten ve sermayeden bağımsız; 
sağlıklı ve güvenli çalışma mücadelesini yürüten bir koordinasyon, 
bir emek örgütüdür... Yazılı, görsel, dijital basından takip edebil-
diğimiz, emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi 
yakınlarının bildirimleri ışığında tespit edebildiğimiz ve her gün 
güncellenen bilgiler ışığında Kasım ayında en az 123 işçi yaşamını 
yitirdi…

KASIM AYINDA 123 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
8 ARALIK 2014

Kara Mayınları İzleme Örgütü’nün mayınlı arazilere ilişkin “2014 
Dünya ve Türkiye Raporu” 3 Aralık 2014 günü Taxim Hill Otel’de 
düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Basın top-
lantısına Mayınsız Bir Türkiye Girişimi, İstanbul Tabip Odası, Türkiye 
Sakatlar Derneği, Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Sosyal 
Dayanışma Vakfı ile MAZLUMDER İstanbul Şube temsilcileri katıldı. 
Basın toplantısında Odamızı Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ozan Tora-
man temsil etti.Basın toplantısında “Büyük bulgular” ve “Türkiye 
Raporu” olarak hazırlanan iki başlıklı raporun sunumunu Mayınsız 
Bir Türkiye Girişimi Koordinatörü Muteber Öğreten yaptı. 

KARA MAYINLARI İZLEME RAPORU
3 ARALIK 2014

3 Aralık Engelliler Günü öncesinde Taksim’den Galatasaray Li-
sesi önüne yapılan yürüyüşte bir araya gelen engelliler “Yardım 
değil, hakkımızı istiyoruz” diyerek tüm engellerin kaldırılmasını 
talep etti. Engelli Hakları Forumu, Türkiye Sakatlar Derneği ve Altı 
Nokta Körler Derneği İstanbul Şubesinin çağrısıyla gerçekleştirilen 
ENGELSİZ BİR TÜRKİYE başlıklı etkinliğe Odamızın da içinde yer 
aldığı onlarca emek-meslek örgütü ve kurum da destek verdi. CHP 
Milletvekilleri Mahmut Tanal ve kendisi de engelli olan Şafak Pavey 
de eyleme katıldılar.

ENGELSİZ BİR TÜRKİYE
1 ARALIK 2014
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Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine haftaiçi 20.00’ya dek çalıştır-
mak istemesi, ayrıca Cumartesi günleri nöbet konulmasına yönelik 
uygulaması büyük tepkiyle karşılandı. 12 Aralık 2014 tarihinde iş bı-
rakan aile hekimleri İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın 
açıklaması gerçekleştirdi. İstanbul Tabip Odası ve SES adına ortak 
açıklamayı ise Dr. Ayten İnan okudu. Yapılan açıklamada; “Birinci 
basamak sağlık hizmetlerini parçalayan, ekip hizmetini ortadan 
kaldıran, toplumun ancak kayıtlı olan kesimine, başvuruya dayalı 
hizmet anlayışı her geçen gün dökülüyor. Halkı tüketim nesnesine 
dönüştüren anlayış, ortalama sağlık hizmeti başvuru sayısını yıllık 
bazda 10’lara çıkarmıştır, denildi. 

AİLE HEKİMLERİ ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR DEDİ
12 ARALIK 2014

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışma koşul-
larının giderek kötüleşmesi üzerine DİSK Devrimci Sağlık-İş’te 
örgütlenen ve sendikalaştıkları için işten çıkartılan sağlık işçileri 
işe geri alınma talebiyle hastane bahçesine direniş çadırı kurdu. 
Direnişteki işçileri 10 Aralık 2014 günü Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. 
İncilay Erdoğan ziyaret etti. Dr. İncilay Erdoğan ziyaretinde İstanbul 
Tabip Odası’nın direnen işçilere destek ve dayanışma mesajını iletti 
ve bir konuşma yaparak; esnek, güvencesiz, görev tanımı yapılma-
dan çalıştırılmanın tüm sağlık sektöründe yaygınlaştırıldığını, bu 
çalışma biçiminin hekimlere de dayatıldığını, bu dayatmaya karşı 
tüm çalışanlar olarak birlikte mücadele yürüteceklerini dile getirdi. 

DİRENİŞTEKİ SAĞLIK İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİK
10 ARALIK 2014

Son dönemde uyuz salgını, sahte doktor skandalı gibi olaylarla 
gündemde olan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde so-
runların çözümüne ve irdelenmesine yönelik adımlar atılmazken, 
bu sorunları gündeme getiren sağlık çalışanlarına birbiri ardına 
soruşturmalar açılması düzenlenen bir basın toplantısıyla eleştiril-
di. İstanbul Tabip Odası ve SES Anadolu Şubesi tarafından 9 Aralık 
2014 Salı günü 12.30’da gerçekleştirilen basın toplantısına Odamız 
Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ümit 
Şen ve SES Anadolu Şube Başkanı Erdal Güzel katıldılar. Yapılan 
konuşmaların ardından basın metnini Dr. Ümit Şen kamuoyuyla 
paylaştı.

GÖZTEPE EAH’DE SORUNLAR ARTIYOR
10 ARALIK 2014
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İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenle-
nen “Özel Sektörde Çalışan Hekimlerin Ücretlendirme Ve Çalışma 
Biçimlerinde Yaşanan Sorunlar” konulu toplantı 16 Aralık Salı ak-
şamı Cağaloğlu merkez binada yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak 
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hıdır Özden ile Odamız Hukuk 
Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu katıldı. Özel Hekimlik Komisyonu 
Sekreteri Dr. Kemal Özay tarafından moderasyonu yapılan toplantıya 
özellikle özel hastane çalışanı hekimler yoğun ilgi gösterdiler.

ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SORUNLARI
16 ARALIK 2014

Aile hekimleri giderek olumsuzlaşan çalışma koşullarının iyileştiril-
mesi, hak kayıplarının giderilmesi, getirilmek istenen yeni çalış-
ma ve nöbet düzenini protesto etmek amacıyla, Sağlık Bakanlığı 
önünde basın açıklaması yaptılar. Açıklamada; “Sağlık Bakanlığı’nı 
buradan bir kez daha uyarıyoruz, ASM sağlık çalışanlarının yitirilmiş 
temel hakları üzerine yenilerini ekleyerek, haftada 40 saat çalışma 
üzerine, hafta sonları ve hafta içleri esnek çalışma dayatmalarından 
vazgeçin. Birinci basamak sağlık çalışanları olarak, iş güvencesi, 
insani çalışma koşulları, şartlara bağlı olmayan emekliliğimize 
yansıyacak bir ücret, mesleki bağımsızlık ve dayanışma içinde top-
lumun her kesimini kapsayacak, katkı ve katılımsız, eşit koşullarda 
nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz, denildi.

HEKİME ŞİDDETE 2 CEZA DAHA
13 ARALIK 2014

Bakırköy Ruh ve Sinir EAH asistanları birlik oldu, emeklerine ve 
eğitim haklarına sahip çıktı. Yapılan açıklamada; “TTB ve İstanbul 
Tabip Odası’na, Türkiye Psikiyatri Derneği’ne, yanımızda olan mes-
lektaşlarımız, hocalarımız ve tüm sağlık çalışanlarına, ek olarak 2 
gündür harekete geçmiş olmalarıyla yanımızda olduklarını hisset-
tiren ve bugün yazılı bir açıklama yaparak bunu kamuoyu ile payla-
şan çalışma arkadaşlarımız BRSHH Psikiyatri uzman hekimlerine 
çok teşekkür ederiz. Destekleriniz bizi büyüttü, cesaretlendirdi. 
Hakkımızı savunurken Bakırköylü olmanın ne demek olduğunu 
hatırlamak, diğer taraftan sadece Bakırköy’den ibaret olmadığımızı 
hissetmek onur verici... Birlikte kalmaya devam” denildi.

BAKIRKÖY’DE ASİSTANLAR BİRLİK OLDU
12 ARALIK 2014
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DR. AHMET TELLİOĞLU HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI
24 ARALIK 2014

Meslektaşımız Dr. Ahmet Tellioğlu İstanbul’daki Organik Kim-
ya AŞ’de işyeri hekimi olarak çalışmakta iken hakkında işvereni 
tarafından ‘doğruluk ve sadakate aykırı davranmak’tan soruşturma 
açılmış, sonra da ‘yeterliliği ve davranışından kaynaklanan sebep-
lerle işine son verilmişti. Bunun üzerine meslektaşımız ve İstanbul 
Tabip Odamız ülkemizin iş/işçi sağlığı alanındaki gerçek fotoğrafını 
görünür kılan bir hukuk mücadelesi yürüttüler ve başarıya ulaştılar.

SAĞLIKTA ŞİDDETE SON
24 ARALIK 2014

Yedikule Göğüs Hastalıkları EAH’de tedavi gören bir hastanın haya-
tını kaybetmesi sonrasında, yaklaşık 80 kişilik ‘hasta yakını’ gru-
bunun hastaneyi basması, hekimleri ve sağlık çalışanlarını tehdit 
ve darp etmesi çalışanlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. 24 
Aralık 2014 günü 12.00’da Yedikule EAH C Kapısı önünde “Sağlık-
ta Şiddete Son” pankartı arkasında toplanan hekimler ve sağlık 
çalışanları gerçekleştirdikleri basın açıklamasıyla yaşanan olaya 
ve sağlıkta artan ve önlem alınmayan şiddet ortamına tepkilerini 
gösterdiler. Basın açıklamasını Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Dilek Kanmaz okudu. 

KENTLER, MEYDANLAR, DOĞA BİZİM ÇEKİN ELİNİZİ
28 ARALIK 2014

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması’nın çağ-
rısını yaptığı “Marmara Kent ve Doğa Mitingi” İstanbul Valiliği’nin 
yasak kararına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştirildi. 28 
Aralık 2014, Pazar günü 12.00’da Kadıköy Bahariye Caddesi üze-
rinde toplanan binlerce vatandaş “Kentler, Meydanlar, Doğa Bizim, 
Çekin Elinizi” çağrısını yineledi. Yürüyüş ve mitinge İstanbulluların 
yanı sıra Yırca, Soma, Artvin, Fatsa, Çanakkale ve Aliağa’dan gelen 
vatandaşlar da katıldı.
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ROBOSKİ KATLİAMININ 3. YILI
28 ARALIK 2014

Roboski katliamının 3. Yılında DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, 
KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
ve TTB İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla meşaleli bir yürüyüş ve 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada; Roboski Katliamının 
“terörle mücadele” adı altında yapılan yargısız infazların ve katli-
amların bir devamı olduğu dile getirildi. “‘Her kürtaj Roboski’dir’ 
diyenlere sesleniyoruz” diyen Dr. Erdoğan, açıklamaya şöyle devam 
etti: “Soma’da, Ermenek’te yerin altına gömdüğünüz emekçilerdir 
Roboski, Yırca’da köklerinden kopardığınız barışın simgesi binler-
ce zeytin dalıdır Roboski. Gezi’de öldürülen çocuklardır Roboski, 
beslediğiniz erkek şiddeti ile sokak ortasında öldürülen kadınlardır 
Roboski, denildi. 

VEDAT TÜRKALİ’Yİ AĞIRLADIK
28 ARALIK 2014

İstanbul Tabip Odası’nın Edebiyat Matinesi etkinliğine konuk olan ro-
mancı, senarist, yönetmen Vedat Türkali, hekimlerin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Türkali’nin konuşmasının öncesinde Roboski katliamının 
3. yılında bir anma gerçekleştirilerek, saygı duruşunda bulunuldu. 
Etkinlik sorumluları Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ayşegül Tözeren’in yazarın 
yaşam öyküsünü aktardıkları kısa sunumlarında 1974 yılında Bir 
Gün Tek Başına (ile) başladığı edebiyat yolculuğuna birçok ödülü 
sığdırırken, okurun düş(ün) dünyasını zenginleştiren bir yazar ola-
rak edebiyat tarihine adını yazdırdığını belirttiler. 

GEZİ HUKUKU İZLEME GRUBU
30 ARALIK 2014

İstanbul Tabip Odası’nın da katılımcısı olduğu Gezi Hukuku İzleme 
Grubu Demokrasi ve Totalitarizm Sarkacında Türkiye” başlıklı Gezi 
raporunu Taksim Hill Otel’de düzenlediği bir basın açıklamasıyla 
duyurdu. Yapılan açıklamada; “Raporda yer verilen soruşturma ve 
dava örneklerinin gösterdiği gibi, bütün toplumu ve ülkeyi ilgilendi-
ren konularda barışçıl gösteri hakkını kullanan kişiler cezai takibe 
uğramış, bunlardan bazıları tamamen siyasi ve ağır suçlamalarla 
karşı karşıya kalmıştır. Kolluğun gereksiz ve ölçüsüz güç ve şiddet 
kullanımı sonucu yaşam kayıpları, sakatlanmalar ve yaralanmalar 
meydana gelmiştir. Bununla birlikte, işlenen suçlar ve gerçekleşen 
hak ihlalleri etkili bir şekilde soruşturulmamış, sorumlu kamu 
görevlileri yargılanmamış ve cezalandırılmamıştır”denildi. 
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CUMARTESİ GÜNLERİ ESNEK ÇALIŞMAYA HAYIR
30 ARALIK 2014

Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günleri belli bölgelerdeki 
Aile Sağlığı Merkez’lerinin açık tutulup, burularda ‘sağlık hizmeti’ 
verdirileceğinin ilan edilmesi konusunda İstanbul Tabip Odası ve 
Ses Şişli Şube’si tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 30 
Aralık günü İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu binasında gerçek-
leştirilen açıklamaya İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Hakkan Hekimoğlu, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu 
Başkanı Dr. Erdal Uğurlu ve Ses Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak 
katıldı.

DİRENİŞTEKİ ÜLKER İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİK
3 OCAK 2015

DİSK, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TTB-İstanbul Tabip Odası 
ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu üyeleri, işten atılan ve fabrika 
önünde 70 gündür direnişte olan Ülker işçilerini ziyaret etti. Üyeler 
3 Ocak 2015 Cumartesi günü 14.00’da “Sermaye Yenilecek, Emek 
Kazanacak. Ülker İşçisi Yalnız Değildir” pankartı arkasında bir 
araya geldi ve Cevizlibağ metrobüs durağından fabrika önündeki 
direniş çadırına dek bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ziyarete Maltepe 
Üniversitesi’nden atıldıkları için direnişte olan sağlık işçileri de 
destek verdiler.

CUMARTESİ NÖBETİ PROTESTOSUNA YÜKSEK KATILIM
3 OCAK 2015

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 
40 saat çalışmaya ek olarak ASM ve TSM’lerde ayda en az 8 saat 
Cumartesi nöbet dayatmasının 3 Ocak 2014 tarihindeki ilk uygula-
ması çalışanların direncine mağlup geldi. İstanbul’da bazı ilçelerde 
%100 olan Cumartesi nöbet protestosu %90’ı aşan oranda başa-
rılı oldu. İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası İstanbul Şubelerinin çağrısıyla 3 Ocak 2014 tarihinde 
Maltepe’de ve Silivri’de bir araya gelen ve vatandaşların da destek 
verdiği birinci basamak çalışanları Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara 
ve halka dayattığı piyasacı sağlık politikalarını protesto etti.
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CHARLIE HEBDO’YA YAPILAN SALDIRIYI PROTESTO ETTİK
9 OCAK 2015

Fransa’da mizah dergisi Charlie Hebdo’ya yapılan ve 12 kişinin 
katledildiği saldırı Taksim’de gerçekleştirilen eylemlerle protesto 
edildi. Türkiye Yazarlar Sendikası, Özerk Sanat Konseyi, Homur 
Mizah Grubu, Sanatçılar Girişimi’nin çağrısıyla yapılan basın açıkla-
masına TTB-İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu, 
DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği ve TMMOB İl Koordinasyon Kurulu 
da destek ve katılım sağladı.

MALTEPE’DE DİRENİŞ KAZANACAK
10 OCAK 2015

DİSK Devrimci Sağlık-İş Sendikasına üye oldukları için işten atılan 
Maltepe Üniversitesi Hastanesi işçileri direnişlerinin 34. gününde 
yüzlerce kişinin katılımıyla büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. TTB ve 
İstanbul Tabip Odası’nın da aralarında olduğu birçok meslek örgütü, 
sendika ve demokratik kitle örgütü temsilcisi de örgütlenme hak-
ları için direnen işçilere destek olmak için yürüyüşe katıldı. İşçiler 
kendilerine karşı açıklama yayınlayan Maltepe Üniversitesi Rektör-
lüğüne okudukları basın açıklamasıyla yanıt verdi.

BİBER GAZI YASAKLANSIN TIBBİ SEMPOZYUMU
10 OCAK 2015

İstanbul Tabip Odası ile Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi tarafından, 
10 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kemal 
Atay Amfisi’nde ‘Biber Gazı Yasaklansın Tıbbi Sempozyumu’ düzen-
lendi. Sempozyumda sunumlar yapan konunun uzmanları, ölümcül 
sonuçlara yol açabilen biber gazının yasaklanması gerektiğini dile 
getirdi. Hekimlerin yanı sıra çeşitli kitle örgütleri ve sendikaların 
temsilcilerinin de katıldığı sempozyumda biber gazının insan sağlığı 
üzerindeki etkilerinin hekim gözüyle ele alındığı sunumlar gerçek-
leştirildi. Biber gazının yarattığı sonuçlara ilişkin gözlem ve tanıklık-
lar paylaşıldı.
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DİRENİŞTEKİ MALTEPE İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİK
14 OCAK 2015

Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dev Sağlık-İş’e 
üye olmalarının ardından işten çıkartılan 98 işçinin direnişi sürüyor. 
Hastane önüne direniş çadırı kurarak işleri ve örgütlenme hakları 
için mücadele eden işçileri TTB ve İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet 13 Ocak 2015 Salı günü ziyaret 
etti. Destek ve dayanışma ziyaretinde TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit 
Tükel, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul 
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez, TTB Yüksek Onur Kurulu 
Üyesi Dr. Ali Çerkezoğlu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Dr. Ümit Şen yer aldılar.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE GÜNCEL SORUNLAR
15 OCAK 2015

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan “İşyeri Hekimliğin-
de Güncel Sorunlar” toplantısını İTO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu üyesi Dr. Mustafa Sülkü yönetti. İTO Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. İncilay Erdoğan yaptığı konuşmada TTB ve İstanbul Tabip 
Odasının İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında önemli birikimi 
olduğunu her ne kadar engellenmeye çalışılsa da emekten yana 
ve mücadeleci çizginin önümüzdeki dönemde süreceğini belirtti. 
Toplantıya yoğun katılımın olmasının bu ihtiyacın en önemli kanıtı 
olduğunu belirtti.

2014 YILINDA EN AZ 1886 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
19 OCAK 2015

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin yayınladığı yıllık iş cinayetleri 
raporuna göre; yazılı, görsel, dijital basından takip edilen, emek-
meslek örgütlerinden gelen bilgiler ile işçiler, işçi yakınlarının 
bildirimleri ışığında tespit edilen ve her gün güncellenen bilgiler 
ışığında 2014 yılında en az 1886 işçi yaşamını yitirdi…
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BİBER GAZI YASAKLANMALIDIR KAMPANYASI BAŞLATILDI
20 OCAK 2015

Aralarında TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi ve Odamız eski Genel 
Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun bulunduğu Taksim Dayanışması 
üyelerinin “Gezi direnişinde örgüt kurmak ve izinsiz gösteri yap-
mak” iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 
Adalet Sarayı’nda görüldü. Dava 14 Nisan 2015 tarihine ertelendi. 
Duruşma öncesinde yapılan basın açıklamasında; “Eskişehir’de so-
palarla, Ankara’da, Gülsuyu’nda, Lice’de kurşunlarla, Antakya’da, 
Okmeydanı’nda, Cizre’de ölümcül fişeklerle vurulan biziz, bizim 
canlarımız bizim çocuklarımız… Ölenlerin “suçlu” katillerin “meş-
ru” görüldüğü bir ülkede yaşamak istemiyoruz, denildi. 

HEKİMLİK UYGULAMALARI VERİ TABANI (HUV)’A GEÇİŞ
20 OCAK 2015

“2008 TTB Asgari Ücret Tarifesinden (AÜT) 2015 TTB Hekimlik Uy-
gulamaları Veri Tabanı (HUV)’a Geçiş” konulu toplantı 20 Ocak 2015 
günü gerçekleştirildi. Toplantıya TTB HUV Çalışma Grubu Başkanı 
Dr. Raif Kaya konuşmacı olarak katıldı. Toplantıda TTB HUV’da özel 
sigortalarla yaşanan süreç ve son durum hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 

TMMOB İLE BİR ARADA, OMUZ OMUZA
22 OCAK 2015

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu yakında Meclis gündemine 
girmesi beklenen Torba Yasa’da yer alan ve TMMOB’a iktidarca mü-
dahale edilmesinin önünü açan, yetkilerini kısıtlayan Torba Yasa’ya 
karşı, 22 Ocak 2015 günü “TMMOB ile bir arada, omuz omuza” çağ-
rısıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Taksim Hill Otel’de yapılan 
ve İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu, İstanbul Eczacı Odası, 
İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, 
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın top-
lantısında Odamızı Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez temsil etti.
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TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, YASAKLANAMAZ
26 OCAK 2015

2014 1 Mayıs’ıyla ilgili olarak DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK 
Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami 
Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve döne-
min TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan hakkında 
İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Gelişmeleri 
kamuoyuyla paylaşmak için, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB genel 
başkanlarının katılımıyla DİSK Genel Merkezi’nde bir basın toplantı-
sı düzenlendi. Yapılan açıklamada; “Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yargı-
lanamaz! Her yıl daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla gerçek-
leşen Taksim 1 Mayıs’ı iktidarı rahatsız etmiş ve 2012’deki devasa 
kutlamanın ardından 2013’te saldırılar başlamıştır” denildi.

TAŞERON FİRMA ZORBALIĞINA SON
26 OCAK 2015

İstanbul Tıp Fakültesi’nde DİSK Genel İş Sendikası’nda örgütlü 
5 taşeron firma çalışanı işçinin işten çıkarılması üzerine işçiler 
direniş kararı aldı. İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde biraraya 
gelen işçiler, İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, Çapa Tıp Fakültesi 
Tıp Öğrencileri Komisyonu ve desteğe gelen çeşitli parti ve demok-
ratik kitle örgütü temsilcileri hastane içinde yürüyüş yaptı. Yürüyü-
şün ardından Monoblok önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Yapılan açıklamada; “İnsanca yaşam koşulları, sendikal örgütlenme 
hakkı ve sağlıklı çalışma koşulları için taşeron sisteme karşı mü-
cadele, suç değil anayasal güvencede bir hak kullanımıdır. Burada 
suç İstanbul Tıp Fakültesi yönetimi ve Vurallar isimli taşeron şirket 
tarafından işlenmektedir, denildi.

EDEBİYAT MATİNELERİ DEVAM EDİYOR
28 OCAK 2015

2015’in ilk Edebiyat Matinesi’nde İstanbul Tabip Odası Kadıköy 
Şubesi’nde yazar Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nu konuk ettik. Yılın ilk 
buluşması farklı kuşaklardan coşkulu ve kalabalık bir hekim toplu-
luğuyla gerçekleşti. Bu kez emekli hekimleri de aramızda gördük.
Edebiyat Matineleri düzenleyicileri Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ayşegül 
Tözeren’in Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun sanat yaşamına iliş-
kin kısa tanıtımıyla başlayan etkinlik yazarın akrabası Dr. Adnan 
Artukoğlu’nun anlattığı Saçlıoğlu’nun çocukluğuyla ilgili anılarla 
sürdü. Sözü yazara vermeden önce İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Erez, Mehmet Zaman Saçlıoğlu’nun Türkiye Edebi-
yatı’ndaki yerinden bahsetti.
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OTOPARK İNŞAATI POLİKLİNİK BİNASINA HASAR VERDİ
5 ŞUBAT 2015

Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi arazisi içerisinde devam 
etmekte olan, katlı otopark inşaat kazı çalışmasının poliklinik hiz-
metlerinin verildiği binada hasara yol açması nedeniyle boşaltılan 
poliklinikler binası ve deprem yönetmeliği gereği boşaltılan dahiliye 
servislerinin de bulunduğu binada hizmet verilemiyor. Kamuoyun-
da yapılan spekülatif haberlerin yarattığı rahatsızlığı gidermek ve 
gerçek durumu öğrenmek amacıyla İstanbul Tabip Odası olarak 
Hastane Başhekimi ve Vekil Yöneticisi olan Dr. İbrahim Yekeler ile 
bir görüşme gerçekleştirildi. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri 
Dr. Samet Mengüç, TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demir-
dizen ve İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı Üyesi Dr. 
Güray Kılıç heyette yer aldı.

1 MAYIS YARGILANAMAZ
6 ŞUBAT 2015

2014 yılının 1 Mayıs Mücadele, Birlik ve Dayanışma Günü’nde “halkı 
kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçu işle-
dikleri iddiasıyla DİSK, KESK, TTB ve TMMOB yöneticileri hakkında 
açılan davanın ilk duruşması Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye 
başlandı. 2014 yılının 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “halkı kanuna aykırı 
toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma”suçu işledikleri iddiasıyla 
DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çer-
kezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi 
Başkanı Prof.Dr. Ahmet Özdemir Aktan hakkında açılan davanın ilk 
duruşması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 

LAİK, BİLİMSEL, DEMOKRATİK, ANADİLDE EĞİTİM
9 ŞUBAT 2015

Alevi örgütlerinin ve Eğitim Sen’in çağrısıyla, Kadıköy’de gerçekleş-
tirilen “Bilimsel, Laik, Anadilde Eğitim Mitingi”nde onbinler buluş-
tu. Kadıköy Boğa ve Numune Hastanesi önü olmak üzere iki buluş-
ma noktasında toplanarak Kadıköy Meydanı’na yürüyen on binler 
AKP’nin gerici politikalarına karşı “eşit yurttaşlık hakkı”, “bilimsel 
ve laik eğitim” taleplerini yansıtan pankart ve dövizler taşıdı. Mitinge 
hekimler TTB-İstanbul Tabip Odası’nın “Laik, Bilimsel, Demokratik, 
Anadilde Eğitim” pankartı arkasında katıldılar.
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BİBER GAZI YASAKLANSIN
10 ŞUBAT 2015

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı Biber Gazı Yasaklansın 
İnisiyatifi Londra ve Seul’deki demokrasi ve insan hakları kuru-
luşları ile eş zamanlı olarak İstanbul’da Güney Kore Konsolosluğu 
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi ve taleplerini konsolosluk 
aracılığıyla Güney Kore Hükümeti’ne iletti. 10 Şubat 2015, Salı günü 
12.30’da Güney Kore İstanbul Konsolosluğu önünde bir araya gelen 
Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi bileşenleri, ölümcül bir kimyasal 
silah olan biber gazını ülkemize satan Güney Kore Hükümeti’ni ve 
ülkemizde ölümcül yaralanmalara neden olan biber gazını perva-
sızca kullandıran AKP Hükümeti’ni uyardı.

NÖBET GENELGESİ GERİ ÇEKİLSİN
11 ŞUBAT 2015

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel 
Merkezi’nin ‘Nöbet genelgesi geri çekilsin’ çağrısıyla birinci basa-
mak sağlık hizmet alanında 11 Şubat 2015 Çarşamba günü ger-
çekleştirdiği 1 günlük iş bırakma eylemi için İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü önüne gelen sağlık çalışanları, kar ve soğuk havaya 
rağmen ellerinde ‘sarı zarflar’la Sağlık Bakanlığını bir kez daha 
uyardı. İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği eylem, yürüyüşle 
başlayıp Zeytinburnu Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde yapılan basın 
açıklamasıyla devam etti.

SATRANÇ TURNUVASINDA İSTANBUL TABİP ODASI İKİNCİ
13 ŞUBAT 2015

2015 İstanbul Takımlar Dostluk Turnuvası 10-11 Ocak 2015 ta-
rihlerinde Bakırköy Ada Cafe’de yapıldı. Farklı meslek grupları 
ve engelli sporculardan oluşan 14 takımın katıldığı, 6 tur yapılan 
turnuva sonunda, yenilgisiz iki takım birinciliği eş puan ile paylaştı. 
Eşitlik bozma sonucunda birinci Satranç Antrenörleri takımı, ikinci 
İstanbul Tabip Odası-A takımı olurken üçüncü ise İstanbul Barosu-B 
Takımı oldu. Dereceye giren takımlar Nezih Kitap evinden hediye 
çeki ödülleri kazandılar.
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ÖZGECAN İÇİN YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ
17 ŞUBAT 2015

Vahşice katledilen Özgecan Aslan için İstanbul Tabip Odası ve SES 
Okmeydanı EAH, Şişli Etfal EAH ve Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim 
Araştırma Hastanesinde basın açıklamaları gerçekleştirdi. Basın 
açıklamasında; “Biz kadınlara şiddet ile tehdit ile korku salmayı, 
kadınlar üzerinden bütün toplumda korku imparatorluğu oluştur-
mayı düşünenlere sesleniyoruz. Yasta değil, isyandayız. Özgecan’ın 
ölümüne verilen toplumsal tepki de bunu anlatmaktadır. Sağlık çalı-
şanları olarak; yaşam hakkının en temel hak olduğunu yineliyoruz; 
bir cinayeti idam gibi diğer bir cinayetle silemezsiniz. Bir an önce, 
toplumsal cinsiyet ayrımcılığını kışkırtmaya son verilmesini istiyor, 
toplumda cinsiyet ayrımcılığını körükleyen politikalardan vazgeçme-
ye davet ediyoruz... denildi.

EDEBİYAT MATİNELERİNİN KONUĞU ASLI ERDOĞAN
24 ŞUBAT 2015

İstanbul Tabip Odası Edebiyat Matineleri’nin beşincisinde, “gele-
ceğin 50 yazarı” arasında gösterilen, 2010 yılında Sait Faik Hikaye 
Armağanı’nı kazanan Aslı Erdoğan konuktu. Etkinliğin düzenle-
yicilerin Dr. Ali Özyurt ve Dr. Ayşegül Tözeren’in edebiyatçıyla ilgili 
sunumlarından önce, Türkiye’deki sağlık örgütlenmesi denildiğinde 
ilk akla gelen isimlerden olan Dr. Ali Çerkezoğlu açılış konuşmasını 
yaptı. Çerkezoğlu, konuşmasında, son yıllarda hekimlerin yüzünün 
gülmediğinden söz açarak, edebiyatın ve sanatın insanlık için bir 
soluk alma olanağı olduğunu vurguladı.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ’NDE ÇÖZÜM YERİNE GÖZALTI
25 ŞUBAT 2015

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde direnişleri 80. gününe giren 
Devrimci Sağlık-İş üyesi işçiler, bu sabah rektörle görüşme ta-
lebiyle üniversite yönetim binasını işgal etti. Devrimci Sağlık-İş 
Genel Başkanı ve DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun da 
katıldığı eylemde kadın işçiler binanın içine girerken, erkek işçiler 
giriş kapısını tuttu. “Atılan işçiler geri alınsın” pankartı asarak, 
Maltepe Üniversitesi Rektörü ile görüşme gerçekleştirilene kadar 
eylemin devam edeceği belirtildi. Ancak sorunun çözümü noktasın-
da rektörlükten herhangi bir görüşme adımı gelmezken, yaşanan 
polis müdahalesiyle bina boşaltıldı ve Dr. Arzu Çerkezoğlu’nun da 
aralarında olduğu 40 işçi darp edilerek gözaltına alındı. 
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ŞUBAT AYINDA EN AZ 81 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
3 MART 2015

Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi, Şubat ayı iş cinayetleri raporunu, 200 gündür dire-
nişte olan DİSK Enerji-Sen üyesi olan enerji işçilerinin eyleminde 
açıkladı. Enerji işçileri ve desteğe gelen kurumlardan yüzlerce kişi 
19.00’da Talimhane’de toplandı. Direnişçi işçiler bekleyiş sırasında 
kol kola halay çekti. Yürüyüşte sık sık “Bu daha başlangıç müca-
deleye devam”, “Hırsız, katil CLK”, “Sendika haktır engellenemez” 
sloganları atıldı. İSİG Şubat 2015 İş Cinayetleri raporu da eylem 
sırasında açıklandı. Rapora göre 2015 şubat ayında en az 81 işçi iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

PROF. DR. RAŞİT TÜKEL’İN REKTÖR ADAYLIĞI AÇIKLANDI
4 MART 2015

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi, 4 Mart 2015 
tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek İstanbul Üniversitesi 
Rektörlük seçimine ilişkin adayını ve programını açıkladı. İstanbul 
Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İhsan Şükrü Aksel Toplantı 
Salonu’nda yapılan basın toplantısında, İ.Ü.Demokratik Üniversite 
Girişimi’nin adayı olarak açıklanan Prof. Dr. M. Raşit Tükel sürece 
ilişkin değerlendirmelerini ve programlarını açıkladı. Basın top-
lantısına öğretim üyelerinin yanı sıra üniversite çalışanları ve tıp 
öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi.

5 ACİL TALEP İÇİN GÖREVDEYİZ
5 MART 2015

Türk Tabipleri Birliği’nin de aralarında olduğu 25 sağlık meslek ör-
gütü ve sendikasının “5 Acil Talep” çağrısıyla gerçekleştireceği G(ö)
REV etkinliği 5 Mart 2015, Perşembe günü İstanbul’da yapılan ortak 
bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

63[

]

HEKİMLİK YARGILANAMAZ
6 MART 2015

Kamuoyunda kısa adıyla Dolmabahçe Camisi Davası olarak bili-
nen ve aralarında 2 genç meslektaşımızın da olduğu 255 sanıklı 
Gezi Davası’nın 3. Duruşması 6 Mart 2015 günü 09.30’da Çağlayan 
Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Duruşma öncesinde TTB ve İstan-
bul Tabip Odası yöneticileri, hekimler yargılanan meslektaşlarına 
destek vermek, “Hekimlik Yargılanamaz” demek için adliye önünde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdiler. Basın açıklamasına İstanbul 
Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası yöneticileri de katıldılar. 
HDP İstanbul Eşbaşkanı Ayşe Erdem de basın açıklamasına katıla-
rak destek verdi.

NÜKLEER TEHLİKEYE KARŞI GÜNCEL STRATEJİLER
7 MART 2015

Fukuşima Nükleer felaketinin yıldönümünde, 7 Mart 2015 cumarte-
si günü, Odamız Kadıköy Bürosu’nda “Nükleer Tehlikeye Karşı Gün-
cel Stratejiler” konulu bir panel gerçekleştirildi. Panelde NÜSED 
Genel Sekreteri Derman Boztok “Nükleeriz Ortadoğu’da Barış ve 
Sağlık Stratejileri”, ICAN Türkiye Koordinatörü Arife Köse “Nükleer 
Silahların Yasaklanması Küresel Kampanyasında Son Gelişme-
ler”, EMO İstanbul Şubesi’nden Erhan Karaçay “Nükleer Karşıtı 
Platform’un Güncel Strateji ve Etkinlikleri”, Birgün Gazetesi Yazarı 
Özgür Gürbüz ise “Nükleer Santral Politikalarında Son Gelişmeler 
ve Yapılması Gerekenler” başlığıyla konuşmalar gerçekleştirdi.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ
8 MART 2015

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar şiddete, kadın emeğinin 
sömürüsüne, kadınlar üzerinde kurulmaya çalışılan baskı politika-
larına karşı alanlardaydı.İstanbul’da 8 Mart Kadın Platformu’nun 
çağrısıyla Kadıköy İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge bin-
lerce kadın katıldı. Mitingde geçtiğimiz ay vahşice katledilen Özge-
can Aslan’ın ve geçtiğimiz yıldan bu yana şiddet kurbanı olan diğer 
kadınların fotoğrafları taşındı. Yürüyüş ve miting sırasında “Yaşasın 
Kadın Dayanışması”, “Erkek Vuruyor, Devlet Koruyor”, “Susmuyoruz, 
Korkmuyoruz, İsyandayız”, “Devlet Elini Bedenimden Çek”, “Emeği-
miz, Bedenimiz, Kimliğimiz Bizim”, “Şiddete Hayır” sloganları atıldı.
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TIP HAFTASINDA RENKLİ AÇILIŞLAR
9 MART 2015

Basın Müzesi’nde gerçekleştirilen resim ve fotoğraf sergileri ile 
“Doktorlar ve Sağlık Resim Yarışması” her yıl olduğu gibi coşkulu 
ve renkli bir atmosferde yapıldı. Pazartesi günü ilk olarak “Doktor-
lar ve Sağlık Resim Yarışması” ödül töreni ve sergi açılışı gerçek-
leştirildi. İstanbul çapında 2500’e yakın başvurunun yapıldığı resim 
yarışmasında 5 kategoride belirlenen 1., 2. Ve 3.’lere ve mansiyona 
layık görülen öğrencilere ödülleri ve sertifikaları Genel Sekreteri-
miz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Ümit Şen, 
Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Ozan Toraman tarafından verildi. Aynı gün 
hekimlerden gelen fotoğrafların yer aldığı Fotoğraf Sergisi ve yine 
hekimlerin eserlerinden oluşan Resim ve Heykel Sergisi de açıldı. 
Sergi açılışlarına çok sayıda meslektaşımız katıldı.

EMEKLİ HEKİMLERİN YAŞAM RENGİ PANELİ
10 MART 2015

Tıp Haftası kapsamında Emekli Hekim Komisyonumuz tarafından 
düzenlenen “Emekli Hekimlerin Yaşam Rengi” panelinde sorunlar, 
talepler ele alındı yapılan çalışmalar meslektaşlarımızla paylaşıldı. 
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen panele emekli hekimlerimizin ilgisi yoğun oldu. 
Panelde moderatörlüğü TTB Emekli Hekim Kolu Başkanı Op. Dr. 
Erdinç Köksal yürütürken, Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Prof. Dr. 
Nevzat Doğan, Op. Dr. Yavuz Ceylan, Uz. Dr. Ümit Deniz Keskinler 
konuşmacı olarak yer aldılar. Panel öncesinde Dr. Semra Kürkçü-
oğlu (solist), Dr. Ali Rıza Kürkçüoğlu (kanun), Dr. Bülent Keskinler 
(keman) ve Dr. Erhan Özden (ney) seslendirdikleri Türk Sanat Müziği 
parçalarıyla izleyenlere doyulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

13 MART’TA GÖREVDEYİZ
11 MART 2015

13 Mart G(ö)REV etkinliğine çağrı için, 11 Mart 2015 günü Okmey-
danı EAH’de hekimler ve sağlık çalışanlarının katılımıyla basın 
açıklaması yapıldı.Yapılan açıklamada; “Sağlık alanında birlikte mü-
cadele yürüten örgütler olarak 13 Mart’ta tüm yurtta ve İstanbul’da 
G(ö)REVdeyiz. AKP İktidarının sağlık alanında reform adı altında 
uyguladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı, özünde sağlığın metalaş-
ması, insan bedeni ve ruhunun pazar ürünü haline getirilmesi ve 
sağlık çalışanlarının emeğinin sömürülmesi esasına dayanmakta, 
sonuçları itibariyle toplumda ve çalışanlarda yarattığı tahribat gide-
rek daha da büyümektedir. Bu gidişe dur demek için 13 Mart 2015 
Cuma günü iş bırakma eylemi yapılacaktır” denildi.



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

65[

]

14 MART TIP HAFTASI KARDEŞ TÜRKÜLER KONSERİ
11 MART 2015

Tıp Haftası konseri Kardeş Türküler’in katılımıyla 11 Mart 2015 
günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yüzlerce hekimi 
ve sağlık çalışanını buluşturan konserde barış, özgürlük, kardeşlik 
özlemi türkülerle ses, hayat buldu. Türkçe, Kürtçe, Arapça, Erme-
nice, Gürcüce dillerinde söylenen halk şarkıları kimi zaman hü-
zünlendirdi, kimi zaman coşturdu. Kardeş Türküler, Gezi Sürecinde 
yazıp besteledikleri “Tencere Tava” şarkısını da insana, doğaya, tüm 
canlılara sahip çıkarak Gezi direnişini gerçekleştirenler için söyle-
diler.

SİLİVRİ 14 MART ANITSAL TÖRENİ
12 MART 2015

14 Mart Tıp haftası kapsamında Silivri Temsilciliğimiz tarafından 
düzenlenen Anıtsal tören, Silivri Atatürk anıtı önünde 12.03.2015 
Cuma günü gerçekleştirildi.Törene İstanbul Tabip Odası adına ve 
ilçede hizmet veren hastaneler adına Atatürk anıtı önüne çelenk ko-
nulmasıyla başlanıldı. Silivri Devlet Hastanesi temsilcimiz Dr.M.Ali 
Filiz 14 Mart bildirgesini okuduktan sonra tören sona erdi. 

SAĞLIK HAKKI FORUMU
12 MART 2015

Kent dayanışmaları ve sağlık alanındaki meslek örgütleri, kentsel 
mücadele, yaşam savunusu ve sağlık hakkının tartışıldığı forumda 
buluştu. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen forumda 
Doç. Dr. Esin Tuncay sağlık alanında yürütülen politikalarla hekim-
lik çalışma ortamının, hastane işleyişlerinin değiştirildiğini, hekim-
lerin performans ve ciro baskısı altında çalıştırıldığını, hekim-hasta 
ilişkisinde güvenin zedelendiğini, şiddetin arttığını dile getirdi. Sağ-
lıkta Dönüşüm Programı halka anlatılırken temel vurgunun hekim 
seçme özgürlüğü ve hekime rahat ulaşabilme üzerinden yapıldığını 
oysa sağlığı ticarileştiren, hastaneleri işletmeleştiren politikalarla 
nitelikli sağlık hizmeti vermenin/almanın hayal haline getirildiğini 
vurguladı.
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BİRİM ZİYARETLERİ
13 MART 2015

14 Mart Tıp Haftasını meslektaşlarımızın çalıştıkları kurumlarda 
karşılamak, sorun ve gündemleri yerinde gözlemleyip, görüş alışve-
rişinde bulunmak üzere her yıl olduğu gibi 2014 yılı Tıp Haftası’nda 
da çeşitli birim ziyaretleri gerçekleştirildi. Oda Başkanımız ve 
Yönetim Kurulu Üyelerimizden oluşan heyetlerin kamuda ve özelde 
çalışan meslektaşlarımızı ziyaretleri sıcak, dostça buluşmalara 
sahne oldu. Hekimler yaşadıkları sorunlara, gündemdeki sağlık 
konularına dair görüş alışverişinde bulundu.

REKTÖRLÜK SEÇİMİNİ PROF. DR. RAŞİT TÜKEL KAZANDI
13 MART 2015

İstanbul Üniversitesi Rektörlük seçimini İ.Ü. Demokratik Üniversite 
Girişimi’nin adayı Prof. Dr. M. Raşit Tükel büyük oy farkıyla kazandı. 
Rektörlük için Prof. Dr. Raşit Tükel’in yanı sıra, Prof. Dr. Mahmut 
Ak, Prof. Harun Cansız, Prof. Faruk Erzengin ve Prof. Recep Seymen 
adaylığını koymuştu. 2595 öğretim üyesinin katıldığı seçimlerden 
Dr. Tükel 1220 oy alarak birinci çıktı. Dr. Tükel seçim sonuçlarının 
belli olmasının ardından “Demokratik üniversite dediğimizde, her 
alanda demokratik kuralların işletildiğini anlıyoruz. Bunun içinde 
en yüksek oy alanın rektör olarak atanması da yer almalı. 2012 
seçimlerinde ikinci sırada yer aldığım için daha sonraki aşamalara 
katılmamıştım. Çünkü demokrasinin gereği buydu, dedi.

5 ACİL TALEBİMİZ VAR
13 MART 2015

Tüm ülkede hekimler ve sağlık çalışanları “5 acil talebimiz var” 
çağrısıyla G(ö)REV’deydi. Yapılan ortak basın açıklamasında; “Çalış-
ma ortamları sağlıksız, çalışma temposu sağlıksız, çalışma sürele-
ri sağlıksız, dinlenme süreleri sağlıksız, nöbet ortamları sağlıksız. 
Adeta bir kölelik düzeni. Anayasa’nın yasakladığı angarya serbest 
olmuş, namus ve şeref üzerine edilen Anayasa’ya bağlılık yemini 
unutulmuş. Bu tablo biz sağlık çalışanları için de hastalarımız için 
de iç açıcı değildir. Halkımız için durum nasıl, peki? Sağlıkçıların 
çalışma şartları bu iken, hastalarımızın sağlıklı olabilmesi mümkün 
mü? Kim bu şartlarda iyi sağlık hizmeti aldığını söyleyebilir? Mua-
yene odasında 5 dakika, faturası ya eczanede ya da bordroda. İşin 
özeti budur” denildi.
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İKİ DOKTOR BİR YOLCULUK
13 MART 2015

“İki Doktor, Bir Yolculuk: 1950’li Yıllardan Günümüze Birinci Ba-
samağın Öyküsü” başlıklı söyleşi, Odamız Cağaloğlu binasında 
gerçekleştirildi. Dr. Mustafa Sülkü’nün moderatörlüğü yaptığı söy-
leşinin konuğu uzun yıllardır ülkemizde yaşayan, hekimlik yapan Dr. 
Warren H. Winkler’dı. Söyleşiye geçilmeden önce; Dr. Winkler’a özel 
olarak hazırlanan 60. Yıl Hizmet Plaketi sunuldu. 1955 yılında tıp 
fakültesinden mezun olan Dr. Winkler’a plaketini Odamız Yönetim 
Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen takdim etti. Dr. Şen plaketi sunarken 
yaptığı konuşmada; “Kitabınızı zevkle okudum. Öncelikle bu ülkenin 
insanlarına hizmet ettiğiniz için, ikincisi de bir hekim olarak dene-
yimlerinizi, tanıklıklarınızı bize aktardığınız için teşekkür ederim, 
dedi.

14 MART SİLİVRİ YEMEĞİ
14 MART 2015

İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Haftası programı içinde yer alan 
Silivri Temsilciliğimizin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 14 
Mart yemeği Silivri’de Lux Restoran’da 14 Mart Cumartesi gecesi 
gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu geceye yaklaşık 200 sağlık 
çalışanı katıldı. Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen geceye 
sanatçı Irşadi Kılıç’ın nefis dinletisi damgasını vurdu. Silivri Beledi-
ye Başkanı Özcan Işıklar’ın da katılıp konuşma yaptığı gecede Silivri 
Temsilcimiz Dr.Fethi Bozçalı sağlık alanında son bir yılın değerlen-
dirmesini içeren bir sunum yaptı.

HİZMET PLAKET TÖRENİ
15 MART 2015

Meslekte 25, 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran meslektaşlarımıza 
yönelik Hizmet Plaket Töreni 14 Mart 2015 Cumartesi günü Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Cem’i Demiroğlu Oditoryumu’nda yapıldı. Törene 
katılan yüzlerce hekim meslekte onlarca yılı geride bırakmanın 
gurur ve mutluluğunu yaşarken, dönem ve sınıf arkadaşlarıyla bu-
luşmanın coşkusunu da yaşadılar. Aynı gün Tıp Haftası kapsamında 
düzenlenen ödüller de sahiplerine sunuldu.
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İKTİDARIN HEKİM KORKUSU
15 MART 2015

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği, gelenekselleşmiş 
olan Tıp Haftası Yürüyüşü polis barikatıyla engellendi. Tıp Haftası 
etkinliklerinin son gününde, Tünel Meydanı’nda toplanan hekim-
ler “Hekimlik İlkelerinden, Nitelikli Sağlık Hizmetinden Ödün Yok” 
pankartının arkasında bir araya geldiler. Yaklaşık 1 saatlik bekleyi-
şin ardından barikatın açılmaması “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye 
Devam”, “Direne Direne Kazanacağız” sloganlarıyla protesto edildi. 
Yürüyüşte Taksim Atatürk Anıtı’na bırakılmak üzere taşınan çelenk 
protesto için, barikatta bekletilen tomanın önüne konuldu. Yine 
yürüyüşte taşınan Hipokrat ve İbn-i Sina portreleri de tomanın ve 
polis barikatının önüne konuldu.

PROF. DR. RAŞİT TÜKEL REKTÖR OLARAK ATANMALIDIR
17 MART 2015

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) ve Üniversite Daya-
nışma Platformu İstanbul Üniversitesi Rektörlük Seçimlerini 1202 
oy alarak açık farkla kazanan Prof. Dr. Raşit Tükel’in rektör olarak 
atanması talebiyle bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüzlerce 
öğretim görevlisi, öğrenci ve meslek örgütü temsilcisi saat 12.30’da 
İstanbul Üniversitesi Ana Kapısı’nda bir araya geldi. Burada İSMMO 
Yönetim Kurulu Üyesi ve İMOK sözcüsü Kazım Mermer hazırlanan 
ortak açıklamayı okudu. Açıklamanın ardından ana kapı önünde 
mini bir forum gerçekleştirildi. Forum’da ilk sözü Üniversite Daya-
nışma Platformu sözcüsü Prof. Dr. Beyza Üstün aldı.

ÜNİVERSİTENİN BUGÜNÜ VE YARINI
18 MART 2015

İstanbul Tıp Fakültesi Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat 
Topluluğu’ndan tıp öğrencilerinin düzenlediği iki oturumlu panel 
18 Mart 2015, Çarşamba günü 16.30’da Tevfik Sağlam Amfisi’nde 
yapıldı. Panelin “Üniversitenin Bugünü ve Yarını” başlıklı ilk oturu-
munda; öğretim üyeleri tarafından İstanbul Üniversitesi’ne rektör 
olarak seçilen Prof. Dr. Raşit Tükel konuşmacı olarak yer aldı. 
“Sağlıksız Dönüşüm” başlıklı ikinci oturumda ise; Odamız Sağlık 
Politikaları Komisyonu’ndan Dr. Osman Öztürk ile Hastane temsilci-
miz Dr. Coşkun Canıvar konuşmacı oldular.
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SAĞLIKTA ŞİDDETE SON
23 MART 2015

İstanbul Süreyyapaşa Hastanesi’nde, sağlık çalışanlarına yönelik 
olarak artan şiddet olayları, düzenlenen basın açıklamasıyla pro-
testo edildi. Çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı basın açıklaması 
sırasında, “sağlıkta şiddet istemiyoruz”, “yönetim çalışanına sahip 
çık” sloganları atıldı. Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi üyesi 
Dr. Hüseyin Demirdizen katıldı. İstanbul Tabip Odası, SES ve Ge-
nel İş tarafından düzenlenen basın açıklamasında, her gün sağlık 
çalışanlarının onlarcasının tacize, hakarete, mobbinge ve şiddete 
uğradığına dikkat çekilerek, son olarak 17 Mart’ta Genel-İş üyesi 
sağlık çalışanının, 18 Mart’ta ise poliklinik hizmeti veren doktorun 
şiddete uğradığı bilgisi verildi. 

ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İRADESİ HİÇE SAYILDI
25 MART 2015

İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite girişimi, İstanbul 
Üniversitesi (İÜ) rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Prof. Dr. 
Raşit Tükel yerine, Cumhurbaşkanı’na ikinci sırada yer alan Prof. 
Dr. Mahmut Ak’ı öneren Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK), üniversite 
önünde düzenlediği eylemle protesto etti. Dr. Tükel’in de katıldığı 
eylemde, “Benim rektörüm Raşit Tükel” sloganları atıldı. Hazırla-
nan basın açıklamasını Dr. Raşit Tükel okudu. Demokratik olmayan, 
baskıcı seçim sürecine rağmen üniversite öğretim üyelerinin ter-
cihini yaptığını belirten Dr. Tükel, “YÖK Genel Kurulu ise hiçbir ge-
rekçe göstermeksizin yaptığı sıralamada, her iki öğretim üyesinden 
birinin oyunu alan adayı ikinci sıraya düşürerek öğretim üyelerinin 
iradesini hiçe saymıştır” diye konuştu.

DR. ATA SOYER ANILDI
21 MART 2015

Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi eski Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer’in aramız-
dan ayrılışının ikinci yılında TTB, SES ve Ata Soyer Sağlık ve Politika 
Araştırmaları Derneği tarafından bir toplantı gerçekleştirildi. Ata 
Soyer’le Buluşma çağrısıyla gerçekleştirilen toplantı, 21 Mart 2015 
günü Odamız evsahipliğinde, yoğun katılımla yapıldı.
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ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MESLEK ETİĞİ SORUNLARI
31 MART 2015

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenle-
nen “Özel Sağlık Sektöründe Yaşan Meslek Etiği Sorunları” konulu 
toplantı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Moderatorlüğünü İTO Özel 
Hekimlik Komisyonu adına Dr. Ekrem L. Duman’ın yaptığı toplantı-
nın açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Selçuk 
Erez yaptı. Genç ve yaşlı hekimler arasındaki anlayış farkı konusuna 
değinen Erez, günümüzde hasta hekim arasındaki ilişkinin çok 
değiştiğinin, daha demokratik, daha açıklayıcı ve paylaşımcı hale 
dönüştüğünün altını çizdi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE YAŞAMSAL RİSKLER
1 NİSAN 2015

Ülke çapında yaşanan elektrik kesintilerinin yaratacağı yaşamsal 
risklere dair bir yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; 31 Mart 2015 
tarihinde Türkiye genelinde yaşanan ani, kapsamlı ve uzun süre-
li elektrik kesintileri, ülke genelinde Aile Sağlığı Merkezlerini ve 
hastanelerimizi de etkilemiş ve birçok yerde kesintisiz güç kayna-
ğı, jeneratör gibi teknik olanaklarının dahi yetersiz kalmasına yol 
açmıştır. Söz konusu elektrik kesintisi sonucu Aile Sağlığı Merkez-
lerinde aşıların muhafazasında soğuk zincir kırılmaları meydana 
gelme olasılığı artmıştır. Mevcut düzenlemelerde bugüne kadar 
soğuk zincir kırılmaları sonucunda Aile Sağlığı Merkezindeki hekim 
ve hemşirelere para cezaları verilmiş olduğu bilinmektedir, denildi. 

İKİNCİ SIRADAKİ MAHMUT AK’IN ATANMASINA PROTESTO
3 NİSAN 2015

12 Mart 2015 günü yapılan seçimde en yüksek oyu Prof. Dr. Raşit 
Tükel almasına karşın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikinci 
sıradaki Mahmut Ak’ı İstanbul Üniversitesi rektörü olarak ataması 
İ.Ü. Demokratik Üniversite Girişimi’nin yaptığı bir basın açıklama-
sıyla protesto edildi. Açıklamada; “Üniversiteleri siyasi iktidarın 
arka bahçesi haline getirme girişimlerine sonuna kadar direnece-
ğimizin bilinmesini istiyoruz. Bizler öğretim üyelerinin korktuğu, 
araştırma görevlilerinin iş güvencesi kaygısı duyduğu, öğrencilerinin 
polis tarafından avlandığı bir üniversite değil; eşit katılımın, akade-
mik liyakatin, iş güvencesinin ve demokratik yollardan kendini ifade 
etme kanallarının geçerli olduğu bir üniversite istiyoruz, denildi.
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E-NABIZ PROJESİNİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI
9 NİSAN 2015

Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa’nın koruması altında olan 
kişisel veriler arasında hassas nitelikli veri kabul edilen sağlık 
verilerinin merkezi olarak toplanmasını öngören e-Nabız Proje-
si Genelgesi’nin iptali için dava açıldı. Söz konusu Genelge’nin 
yayınlanmasından sonra Türk Tabipleri Birliği tarafından Sağlık 
Bakanlığı’na gönderilen yazı ile Genelge’nin hukuka aykırılığı belir-
tilerek geri alınması istenmiş ancak bu yönde bir işlem yapılmamış 
olmakla Genelge’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Türk 
Tabipleri Birliği tarafından, Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte 
Danıştay’da dava açılmıştır.

İŞYERİ HEKİMLİĞİ ETİK DEĞERLENDİRMELER TOPLANTISI
11 NİSAN 2015

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında son yapılan kanun ve yö-
netmelik değişikliklerle birlikte İşyeri Hekimliğinde kayıtlar,işe giriş 
muayene formları ve diğer tutulması gereken zorunlu formlar,etik 
değerlendirmeler toplantısı yapıldı.İşyeri Hekimlerinin yoğun katılı-
mı ile gerçekleşen toplantıyı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komis-
yonundan Dr. Erol Ünder yönetti.

SOMA DAVASI BAŞLADI
14 NİSAN 2015

13 Mayıs 2014’de Soma’da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamı-
nı yitirdiği maden faciasının ceza duruşması Akhisar Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar katılmadı. 
Tutuklu sanıkların ifadelerinin video konferans yöntemi ile bulun-
dukları cezaevinden alınması kararlaştırıldığından cezaevinde 
hazırlanan bir odadaki görüntüleri duruşma salonuna yansıtıldı. 
Duruşmaya Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen Merkez Konseyi Üyesi 
Dr. Fatih Sürenkök ile Hukuk Bürosu’ndan Av. Mustafa Güler katıl-
dılar. Türk Tabipleri Birliği, davaya müdahil olma talebinde bulundu 
ancak henüz buna ilişkin karar verilmedi.
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17 NİSAN 2015

Dr. Ersin Arslan’ın Gaziantep’te görevi başında bir hasta yakınının 
bıçaklı saldırısı sonucu katledilmesinin 3. yılında ülke genelinde 
olduğu gibi İstanbul’da da hastanelerde anma törenleri ve basın 
açıklamaları gerçekleştirildi. İstanbul’daki etkinliklerin merkezi 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. 17 Nisan 2015, 
Cuma günü 12.00’da Başhekimlik binası önünde biraraya gelen 
hekimler, sağlık çalışanları, taşeron sağlık işçileri, “Bu Şiddet Sona 
Ersin! Dr. Ersin Arslan’ı Unutturmayacağız” pankartı arkasında top-
landılar. Basın açıklamasında; “Şimdi görevini yaptığı için katledilen 
Ersin, SABİM’le taciz ettiğiniz Melike size ne desin? Demez onlar, 
diyemezler! Biz söyleyelim o halde: Şiddet de yüz karası! Şiddeti 
meşrulaştıran politikacılar da!” denildi.

DR. ERSİN ARSLAN’I UNUTTURMAYACAĞIZ!

İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun 
da aralarında bulunduğu 26 Taksim Dayanışması Üyesi’nin “örgüt 
kurmak ve yönetmek” ile “izinsiz gösteri yürüyüşü yapmak ve polise 
mukavemet” suçlamalarıyla yargılandığı davanın dördüncü duruş-
ması 14 Nisan 2015 Salı günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Dava 
beklenen bilirkişi raporu gelmediği için 29 Nisan’a ertelendi.

14 NİSAN 2015

TAKSİM DAYANIŞMASI YALNIZ DEĞİLDİR

11 Nisan 2015 Cumartesi günü  13:00-17:00 saatlerinde İstanbul 
Tabip Odası Cağaloğlu binasında son yapılan kanun ve yönetmelik 
değişikliklerle birlikte İşyeri Hekimliğinde kayıtlar,işe giriş muayene 
formları ve diğer tutulması gereken zorunlu formlar,etik değer-
lendirmeler toplantısı yapıldı.İşyeri Hekimlerinin yoğun katılımı ile 
gerçekleşen toplantıyı İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonun-
dan Dr. Erol Ünder yönetti.

İŞYERİ HEKİMLİĞİNDE ETİK SORUNLAR TOPLANTISI YAPILDI
11 NİSAN 2015
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21 NİSAN 2015

Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın (TİHV), Gezi Direnişi sürecinde SGK 
tarafından yapılan bir denetim sonucunda 130 bin TL’lik para cezası 
kesilerek baskı altına alınmak istenmesi üzerine Yönetim Kurulu 
Üyelerimiz Vakfın İstanbul Şubesi’ne bir destek ve dayanışma ziya-
reti gerçekleştirdi. TİHV yöneticileriyle yapılan görüşmede, kurul-
duğu günden bu yana işkence gören insanların tedavi ve rehabili-
tasyonu için yoğun çaba gösteren, aynı tavrı ve çabayı Gezi direnişi 
sürecinde işkence gören vatandaşların tedavi ve rehabilitasyonu için 
de sergileyen  vakfın, kesilen haksız ve kasıtlı para cezası uygula-
masıyla susturulmaya, baskı altına alınmaya çalışıldığı dile getirildi. 
TTB ve İstanbul Tabip Odası olarak TİHV’in yanında olunduğu, bu 
haksız uygulamalara karşı birlikte mücadele yürütüleceği belirtildi.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI’NA DESTEK ZİYARETİ

KADEMEYİ DEĞİL, İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN
21 NİSAN 2015

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi temsilcimiz Dr. Coşkun Canıvar’ın 
taşeron çalıştırılan sağlık işçilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği 
eğitim toplantısında göstermelik eğitime ‘nitelikli işçi sağlığı eğiti-
mi’ talebiyle yaptığı itiraz disiplin cezasıyla karşılık buldu. Taşeron 
firmanın şikayeti üzerine Dekanlıkça soruşturma başlatılması ve Dr. 
Canıvar hakkında meslekten atılma cezasının bir alt seviyesi olan 
“kademe durdurma cezası”nın istenmesi büyük tepkiyle karşılan-
dı. İstanbul Tabip Odası, SES İstanbul Şubeleri, DİSK/Dev Sağlık İş, 
DİSK/Genel İş, Taş-İş-Der, Eğitim-Sen Üniversiteler Şubesi ve TTB-
Tıp Öğrencileri Kolu çağrısıyla Çapa Tıp Fakültesi Cerrahi Monoblok 
önünde biraraya gelen hekimler, öğretim üyeleri, taşeron işçiler ve 
öğrenciler bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdiler.

GOP TAKSİM EAH’DE SORUNLAR ARTIYOR

Gaziosmanpaşa Taksim EAH’nde Acil Tıp hizmetlerindeki aksak-
lıkların yetersiz altyapı ve yetersiz sağlık çalışan sayısı nedeniyle 
devam etmesi üzerine TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve 
Odamız Genel Sekreteri Op. Dr. Samet Mengüç yaşanan sorunları 
yerinde görmek ve çözüm yollarını birlikte değerlendirmek üzere 
hastaneyi ziyaret etti. Dr. Tükel ve Dr. Mengüç, önce Acil Tıp uzmanı 
bir hekim ile ardından Dahiliye asistan hekimleri ile yapılan toplan-
tılarda hastanede acil sağlık hizmetleri alanında yaşanan sorunları 
yerinde tespit ettiler. Hastane Asistan Temsilcisi Dr. Pınar İçel ile 
birlikte, Hastane Yöneticisi/Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Tolga Adaş 
ve Başhekim Yardımcısının katıldığı, hastanede yaşanan sorunların 
ve çözüm yollarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdiler.

17 NİSAN 2015
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Temsilciler Kurulu

Odamız Temsilciler Kurulu’nda ele alınan gündemler, değerlendirme ve kararlar aşağıdaki gibi 
şekillenmiştir;

İstanbul Tabip Odası seçimleri gündemi: 

Gelecek seçime kadar sürekli sahada üye çalışması yapılması ve yakın zamanda da bu konuda bir 
kampanya örgütlenmesi önerildi. Özellikle asistan hekim ve aile hekimi kitlesinin önemi vurgulandı. 
2 yılda 1000 yeni üye kazanılması hedefi önerildi. 

Kimi devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışmalarının zayıf kaldığı, bu hastane-
lerde üye çalışması yapılması önerildi. Hastane temsilciliklerinin daha etkin hale gelmesi gerektiği 
vurgulandı. Temsilciler Kurulu’nun örgütlenme yapısının Kamu Hastaneleri Birlikleri’ne göre dü-
zenlenebileceği önerildi. Odamıza üyelerinin iletişim bilgilerinin güncelleştirilmesi ile ilgili çalışma 
yapılması önerildi. Seçimlerde sandık başı görevlilerinin bir kısmının hekim olmadığının belirlenmesi 
üzerine seçim mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı. Bunun mevzuata uygun ancak etik bulunma-
dığı belirtildi. 

1 Mayıs İşçi Bayramı gündemi:

1 Mayıs İşçi Bayramı’na genel katılımın iyi olduğu ancak tıpkı diğer insanlar gibi, Tabip Odası kitle-
sinin de toparlanmakta ve hareket etmekte zorlandığı belirtildi. Yoğun gaz bombası ve TOMA müda-
halesi ile insanların hukuk ve demokrasi dışı müdahalelerle zarar gördüğü anlatıldı. 3 yıl boyunca 
şenlikle Taksim Meydanı’nda 1 Mayıs’ın kutlandığı belirtilerek, şu anda neden yasak olduğunun 
sorgulanması gerektiği söylendi. 1 Mayıs’ın Taksim Meydanı’nda kutlanması işçi sınıfının ve ezilen-
lerin kararı olduğu, Tabip Odası’nın da ezilenlerin yanında yer aldığı vurgulandı. Taksim Meydanı’nda 
uygulanan yasak kararından kaynaklı Gezi eylemlerinin yıldönümünde de acil tıbbi durumlarla 
karşılaşılabileceği ve bu olasılıklar üzerine yaralı insanlara acil tıbbi destek gerekebileceği belir-
tildi. Bu konuda çeşitli öneriler sunuldu. Acil Durum Müdahale ekipleri kurulabileceği ve ekiplerin 
ihtiyacı olan tıbbi malzeme listesinin düzenlenmesi ve tedarik edilmesi önerildi. Acil Durumlarda 
Hekimlik Komisyonu’nun daha etkin çalışması önerildi. İnsanların ne zaman hekime ihtiyacı olursa, 
her koşulda acil tıbbi destek sunulması gerektiği belirtildi. Hak arama eylemlerine katılan insanla-
ra karşı yapılan müdahalelerde sağlıklarını korumaları için ne gibi önlem alabilecekleri hususunda 
bilgilendirme yapılması önerildi. Sahadaki acil durumlarda kullanılmak üzere Adli Muayene Formları 
hazırlanması önerildi.

Soma işçi cinayetleri sürecinin değerlendirilmesi; işçi sağlığı ve iş güvenliğinde hekimin yeri: 

Ülkemizde pek çok çalışma kolunda işçi sağlığı iş güvenliği önlemlerinin uygulanmadığı; bu duru-
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mun hastaneler için de geçerli olduğu vurgulandı. Çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği komisyon-
larındaki temsiliyetinin yetersiz olduğu belirtildi. Hekime yönelik şiddetin de bir iş güvenliği problemi 
olarak görülmesinin önemi vurgulanarak hastanelerde risk değerlendirmesi yaparak acil durum 
planlarının çıkarılması önerildi. İşyerlerinde işçi sağlığı iş güvenliği eğitimlerinin kağıt üstünde 
verildiği; hatta bireylerin bu eğitimleri mümkünse devamsızlığa izin veren kurumlarda almayı tercih 
ettikleri ifade edildi. Meslek odaları ve sendikalarda işçi sağlığı iş güvenliği konusuna daha çok sahip 
çıkılması gerektiği belirtildi. İşyeri hekimlerinin çalışma ortamındaki olumsuzluklarla ilgili önlem 
alması gerektiği ifade edilip işyeri hekimlerinin sorunlara müdahale programının olmasının önemi 
vurgulandı. Hekimlerin kötü çalışma koşullarında hizmet veren çalışanlar için güvenli bir çalışma 
ortamı oluşturmak için mücadele etmesinin önemi ifade edildi. Konuyla ilgili bilgilerin ortaklaş-
tırılabilmesi için atölye çalışmaları önerildi. Hastanelerde taşeron işçilerle ortak hareket ederek 
işyerlerinde görev tanımında bulunmayan, güvenlik bulunmayan işlerin yaptırılmasına karşı çıkma-
nın; işyerlerindeki tehditleri tanımlamak ve neler yapılabileceğini işyerlerinde tartışmanın önemi 
vurgulandı. İşyerlerimize sahip çıkarak tüm sorunlardan haberdar olan ekipler kurarak bu ekiplerin 
iş kazası bildirimi yapması, temsilcilerin iş kazalarının bildirimini yapması ve iş güvenliği kurullarına 
katılımı önerildi. Hastane temsilcilerinin işyerlerinde risk değerlendirmesi yapması, riskleri ortaya 
çıkarması önerildi. Bunun her hekimin etik ve deontolojik sorumluluğu olduğu vurgulandı. Hekim-
lerin konuyla ilgili farkındalığının arttırılması, çalışma programı ve yol haritasının belirlenebilmesi 
için çalışma grubu oluşturulması önerisi yapıldı ve katılmak isteyenlere mail atılacağı duyuruldu. İşçi 
Sağlığı iş Güvenliği Meclisi ile ortak çalışmalar yürütülmesi, TTB Merkez Konseyi’nde de konunun 
muhakkak tartışılması gerektiği belirtildi. 

Gezi sürecinin değerlendirilmesi: 

Hastanelerde çalışan meslektaşlarımızın gözaltındaki bireylerin adli muayenesi ile ilgili eksiklikleri-
nin olduğu ve bilgilendirilmeleri gerektiği ifade edildi. Demokrasi tarihinde Gezi sürecindeki gibi yay-
gın katılımın önemi vurgulanarak, Gezi’nin yarattığı özgüvenin tüm muhalif hareketleri etkileyeceği 
belirtildi. 31 Mayıs’ın önümüzdeki yıllarda Gezi ve Demokrasi Bayramı olarak kutlanmasının önemi 
ifade edildi. Hekimlerle ilgili çıkarılan; ruhsatsız sağlık hizmeti vermenin suç sayıldığı torba yasada 
revir kurmanın yasalara aykırı olduğu ancak çantada sağlık malzemesi bulunmasının herhangi bir 
yasal problem oluşturmayacağı ifade edildi. Gezi ruhunun Sağlıkta Dönüşüm süreciyle mücadeleye 
yansıtılmasının önemi vurgulandı. 12 Haziran 2014 tarihinde gerçekleşecek Taksim Dayanışması’nın 
davasına katılım ve destek duyurusu yapıldı. Sokak sağlıkçıları ile ilgili çalışmalar yapılacağı duyurul-
du. 

Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin kamu hastanelerinde nöbet tutma(ma) sürecindeki son duru-
mu ve İstanbul’da yapılacak olan Polio aşı kampanyasının değerlendirilmesi :

Haziran ayı için nöbet listesinin açıklandığı, ASM çalışanı hekimlerin toplantılar ve basın açıklama-
ları ile nöbet için itirazını gerçekleştirdikleri belirtildi. Polio aşı kampanyası nedeniyle nöbet uygu-
lamasının Temmuz ayına ertelendiği ifade edildi. Acil nöbetleriyle ilgili ciddi bir başkaldırı olduğu, 
acillerde yaşanan sorunların Sağlıkta Dönüşüm ’ün sonucu olduğu ve sağlıkta mücadelenin bir-
leştirilmesinin önemi vurgulandı. Nöbete karşı kampanyada acillerde gereksiz çalışmak yerine aşı 
gruplarının büyütülmesi gerekliliği ve sağlık çalışanlarının sağlığı ile ilgili alınması gereken önlemle-
rin vurgulandığı belirtildi. 

Polio virüsü ile ilgili daha önce de 5 kampanyanın yapıldığı, mevcut kampanyalarda ilerleme kay-
dedilemediği, TTB’nin salgın ile ilgili tespit ve önerilerinin dikkate alınmadığı belirtildi. Savaş olan 
ülkelerde polionun endemik olduğu, savaş koşullarının polio için zemin hazırladığı ve ülkemizde or-
tadan kaldırılmış polio virusunun göçler nedeniyle ülkemizde de dolaşıma girdiği ifade edildi. Virüsün 
dolaşımını engellemek için 5 yaş altı çocukların bir doz aşılanması, 1 ay sonra aşının tekrarlanması 
gerektiği ve akut flask paralizi vakalarının polio olup olmadığının kanıtlanmasının önemi belirtil-
di. Tüm çocukların aşılanması gerekirken risk sınırlaması yapılarak aşılama programının 6 ilçeye 
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sınırlandığı ifade edildi. Toplumun polio riskinden haberdar edilmesinin önemi vurgulandı. 4 Haziran 
2014’ de İstanbul Tabip Odası tarafından polio salgını ve aşılama kampanyası ile ilgili basın açıklama-
sı yapılacağı duyuruldu. 

TTB Seçimlerinin Değerlendirilmesi: 

Seçimlere katılım yüksekti. Örneğin İstanbul’dan sağlık sorunları nedeniyle sadece bir arkadaşı-
mız seçime katılamadı. Organizasyon iyiydi, yalnız önümüzdeki yıllar için bazı düzenlemeler yapma 
gereksinimi olduğu ortaya çıktı. Karar önerilerine yeteri kadar zaman ayrılamadı. İki gün kongre için 
yeterli olmuyor kanısı oluştu. Kongrenin 2,5-3 gün sürmesinin daha iyi olacağı görüşü ortaya çık-
tı. Kongrenin birinci günü görüşlerin açıklandığı toplantı zengindi. Sağlık alanı ve genel politika ile 
ilgili görüşler dile getirildi. Hipokrat Andı ile ilgili karar önerisi kabul edildi. Aidatlarla ilgili öneri geri 
çekildi. Karar önerileri ile ilgili ayrı bir kongre yapılması kararlaştırıldı. Ekim ayında böyle bir kongre 
yapılması planlandı. 

Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) Kurulmasına ilişkin yasa tasarısı ve buna karşı yapı-
lacakların değerlendirilmesi: 

Gündem maddesi ile ilgili TTB 2. Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel tarafından şu bilgilendirme yapıldı. 
02.06.2014 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ku-
rulmasına dair bir yasa önerisi meclise sunuldu. TÜSEB yasası iki ana kısımdan oluşuyor:

1. TÜSEB kurulması

2. Türkiye Sağlık Bilimleri Üniversitesi (TSBÜ) kurulması

Yasa tasarısı ayrıca, anestezi uzmanlarının, yoğun bakım yan dal uzmanı olma koşullarıyla ilgili dü-
zenlemeleri içeriyor. 

TÜSEB’in yönetim kurulu var; başkanlığını sağlık bakanı yapıyor. Yönetim kurulunda ayrıca, bakanın 
teklifiyle başbakan tarafından atanan TÜSEB başkanı, sağlık bakanlığı müsteşarı ve bakanın atadığı 
2 kişi yer alıyor. Ayrıca altı adet enstitü bünyesinde bulunmakta; Türkiye Kanser Enstitüsü, Türkiye 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü gibi. Bu enstitülerin sayısı artırılabilmekte. TÜSEB’in mer-
kezi İstanbul’da.

TÜSEB’in üniversitelerde araştırma faaliyetlerinin tek bir yapı altında toplanması, ARGE, teknopark, 
şirket kurulması, teknoloji transfer ofislerinin oluşturulması gibi hedefleri mevcut. Araştırmacıları 
istediği gibi bünyesine alabilmekte. İstediği evraklara ulaşabilmekte; tek bir yazı ile mahkemelerin 
ulaşamayacağı bilgileri elde etmekte. Önemli bir rant alanının doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağ-
lanması gerçekleşmiş oluyor. Bilimsel üretim ve araştırma işlevi doğrudan bakanlığın kontrolüne 
geçiyor. Zaten üniversiteler TÜBİTAK üzerinden yeni bir yapılanmaya gitmişlerdi (teknopark, vergi-
den muaf alanların olması, şirket kurabilmeleri gibi.) Üniversitelere ayakta kalmak için bu adımları 
atması dayatılıyordu. Sadece sağlık alanında değil tüm üniversitelerde bu tür bir değişim yaşan-
makta. Üniversitelerin araştırma faaliyetlerini bir üst kuruluşa sevk edilmesi söz konusu. Bağımsız 
araştırmayı imkansız kılıyor. Çok ciddi bir rant alanı. Parça parça yürütülen ilaç araştırmaları Sağlık 
Bakanlığı’nın kontrolüne geçiyor. Ticarileştirilmek, bir şirket gibi yapılandırılmak istenen üniversiteler 
için, bu gelişmelere karşı çıkılmazsa böyle bir son sürpriz olmayacak. 

İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nin Haydarpaşa’daki binasında TSBÜ kuruluyor. Türkiye’nin en 
büyük üniversitesi olacak. 300 profesör 1200 doçent olmak üzere 1875 kadro tahsis edilmiş. Mütevel-
li heyeti başkanı burada da Sağlık Bakanı. Üyelerin içinde müsteşar da var; yine atanmış kişilerden 
oluşuyor. Kadrolara atamalar eğitim araştırma hastanelerinden yapılacak. Kadro atamaları rektörün 
önerisi ile mütevelli heyeti tarafından yapılacak. Kadroya başvuru sistemi burada işlemeyecek, bunun 
yerine atamalarla doldurulacak. Sayısız tıp fakültesi kurulabilecek. 3359 sayılı yasa ile tıp fakülte-
leri ile devlet hastaneleri ve eğitim araştırma hastaneleri arasında protokol yapılması olanaklı hale 
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gelmişti. 750 bine kadar nüfusu olan yerlerde bu zorunlu tutulmuştu. Ama bu ancak 11 ilde gerçek-
leştirilebildi. TSBÜ ile bu protokoller yaygınlaşacak. Amaçlanan bütün alana hakim olmak. 91 tıp 
fakültesi (ki bunların 86 tanesi aktif durumda) böylece kaderleriyle baş başa bırakılmış olacak. Tıp 
fakültelerinin çoğunun nitelikli tıp ve uzmanlık eğitimi verilebilecek, bilimsel araştırma yapılabile-
cek hastanesi yok. Çoğu fakülte eğitim araştırma hastaneleri ya da devlet hastaneleriyle protokol 
yapıyordu. Bu yasayla birlikte, artık Sağlık Bakanlığı’nın kurduğu üniversitenin tıp fakülteleri eğitim 
araştırma hastaneleriyle protokol yapacak. 

Sağlık Bakanlığı’nın üniversite kurması, Anayasa’nın 130. maddesine aykırı. Anayasanın bu maddesi-
ne göre, üniversitelerle ilgili düzenlemelerin YÖK tarafından yapılması gerekiyor. 

Bu uygulamanın sadece sağlık alanını içermeyeceği, başta mühendislikler olmak üzere üniversitele-
rin diğer alanları için de örnek oluşturacağını düşünüyoruz. Akademik özerklik, özgürlük, bağımsız 
araştırma yapma hakkı ihlal edilmiş oluyor. Akademisyenlerin buna karşı çıkmaları gerek.

Bu değişikliler uzmanlık eğitimini de etkileyecektir. Bir meslek örgütü olarak nasıl bir söz söyleyece-
ğiz? Eğitim araştırma hastanelerindeki meslektaşlarımızla nasıl ortak bir dil oluşturacağız?

Eğitim araştırma hastanelerinde eğitim görevlisi olarak çalışan meslektaşlarımızın tamamı bu kad-
rolara geçebileceğine inanıyor; ama kadro sayısını ve atanacak kişileri mütevelli heyeti belirleyecek. 
Bu nedenle atanamama olasılığı da mevcut. Meslektaşlarımızı nasıl bir gelecek bekliyor? Beklentile-
ri tümüyle mütevelli heyetine bağlı kılınmış.

Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlere haksız nöbet yazılması: 

Gündem maddesi ile ilgili İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Hekimoğlu tarafından gelinen sü-
reçle ilgili bilgilendirme yapıldı. Dr. Hakkan Hekimoğlu: Bu konu torba yasada yer aldı. Yılda 90 bin 
hastanın acil servislere başvurması üzerine bunu nöbetlerle kompanse ederiz görüşü gelişti. Acil 
servis, 112 merkezleri ve semt polikliniklerinde nöbet yazılması planlandı. Aile hekimleri buna karşı 
direndiler. Nöbetlere yüzde 85 oranında gidilmedi. İstanbul’da polio aşı kampanyası nedeni ile nöbet 
temmuz ayına ertelendi. Acillerde, TSM’lerde, semt polikliniklerinde, ASM’lerde nöbet yazıldı. Bunun 
üzerine İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasına katılan aile 
hekimleri hakkında görev yerini terk etmek nedeni ile tutanak tutuldu. Bu sırada TSM’lerine prob-
lemli ASM’lerini denetleyin şeklinde emir gelmiş. Nöbet için istirahat öngörülmemiş. Cüzi miktarda 
bir ücret takdir edilmiş. Hastanelerde yeşil alan hazırlanması gerekiyor. Nöbete gidenler için medula 
tanımlanmamış, bu nedenle reçete yazamıyorlar. Nöbete giden aile hekimlerine kötü davranılıyor; 
tansiyon ölç, getir, götür gibi deontolojiye uymayan işler yaptırılıyor. Son torba yasada ASM’lerin saat 
17:00’den sonra da açık tutulması öngörüldü. Burada en önemli sorun güvenlik sorunu. Hastane-
lerde bile güvenlik önlemleri yeterli değilken ASM’lerde gece güvenlik nasıl sağlanacak. İstirahat 
yine yok. Yaş ortalaması 45’e yaklaşan ve uzun yıllardır acil servislerde görev almayan Aile Hekim-
leri İstanbul’da malpraktis riskiyle karşı karşıya bırakılmaktadır. Hem hekim hem de hasta hakları 
yönünden büyük sorunların gelişmesi kaçınılmazdır. Bu nedenlerle katılım yüzde 5’te kaldı. 

Hukuki süreç sürüyor; TTB’nin bu konuda açtığı davalar mevcut. Aile hekimleri 7 gün 24 saat çalışır 
sistemi yerleştirmeye çalışılıyor. Esnek çalışma uygulamaya konuyor. Hekimler daha az ücretle, daha 
uzun süre çalışmaya zorlanıyor. Çalışanın sağlık hakkı özlük hakkı yok edilmeye çalışılıyor. Sağlığımız 
için mesai saatleri içinde hizmet alamıyoruz. Saat 17’den sonra hizmet veren ASM’ler olunca diğer 
vatandaşlar da sağlık sorunları olduğunda izin alamayacaklar ve patronları tarafından akşam heki-
me gitmeye zorlanacaklar. 

Polio aşılamasında son durum: 

Gündem maddesi hakkında İTO Temsilciler Kurulu Divanı’ndan Dr. Naciye Demirel tarafından bilgi-
lendirme yapıldı. Dr. Naciye Demirel: 5-11 Haziran 2014 tarihleri arasında çocuk felci aşı kampanyası 
gerçekleştirildi. Suriye ve Irak’ta polio görülmesi nedeni ile risk altında olduğumuz kabul edildiği için 
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kampanya yapıldı. 14 ilde tüm il kapsamında aşı kampanyası yapıldı. İstanbul’da 6 ilçe riskli kabul 
edildi, bunun kriterleri Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından bildirilecekti ama bildirilmedi. İTO heyeti 
Halk Sağlığı Müdürü ile görüştü, neden tüm ilde değil de sadece altı ilçede aşı yapıldığı soruldu; 
sadece TSM hekimlerince değil ASM’lerinde çalışan hekimlerin de katılımı ile aşı kampanyasının 
yürütülmesi önerildi. Kampanya ASM hekimleri çalışmaya dahil edilmeden gerçekleştirildi. Aile he-
kimleri nöbet bizim işimiz değil ama aşı bizim işimiz bu nedenle kampanyaya katılmalıyız talebinde 
bulundularsa da reddedildi. 

Sağlıkta dönüşüm her şeyi paramparça etti. Sağlığı ve sağlık kurumlarını, sağlık çalışanlarını parça-
lara ayırdı. Beş yaş altı nüfus olunca TSM’ye başvurması gerekiyor; ama beş yaşında çocuk denince 
ASM’ye gitmesi gerekiyor. Kampanya 13 Haziran’a uzatılarak bitirildi. Gümbür gümbür geliyorum 
diyen bir salgın tehdidine rağmen aşı kampanyası “yaptım oldu” denilerek bitirildi. Ümraniye’de 56 
bin çocuk aşılanması planlanmıştı ama ancak 32 bin çocuk aşılanabildi. 

Aşı kampanyası sırasında belli bir coğrafyada bulunan beş yaş altı tüm çocuklara en fazla bir hafta 
içerisinde bu aşı yapılmalıydı. Bu hedefe ulaşılamazdı, ulaşılamadı da. Şu an karşı karşıya kaldığımız 
tehdit, başta bulunduğumuz noktadaki kadar ürkütücü. 

Hem sistematik hem de stratejik değerlendirme yapılmasında ısrarcı olmamız gerekir.

Kampanyayı çalışanlar açısından da izlemeyi planlamıştık. Baskı, zorlama, mobbing… Sahada hiç bil-
medikleri yerlere gitmek zorunda kaldılar. Bu amaçla Sultangazi ve Esenyurt’a gittik. Nasıl bir kam-
panyaydı, ne tür sıkıntılar yaşadınız sorularını yönelttik. Sultangazi TSM’de 2 hekim olmasına karşın 
9 ekip ile kampanyayı gerçekleştirmişler. Esenyurt’ta ise sadece bir hekim varmış; desteğe gelen 
ekiplerle aşılamayı yapabilmişler. Sultangazi’de yüzde 90 aşılama oranına ulaşmışlar. Aile hekim-
lerinin katılımı ile oranlar artmış. Organizasyon çok kötüymüş, kaos yaşanmış. Herkes canla başla 
çalışmış. Ancak ekipler yalnız bırakılmış ve takdir edilmemişler. Dağ tepe ıssız yerlerde çalışmışlar. 
Verilen kumanya çok kötüymüş. Güvenlik sorunu en önemli sorunlardan biriymiş. Ekiplerin ne yapa-
cağını bilememesi, özel hekimlerin defans göstermesi, duplikasyonlar, çatışmalar yaşanan sorunlar 
olarak dile getirildi. Ziyaret etmemiz nedeni ile çok mutlu oldular. Kampanya sırasında harcadıkları 
emek için bir teşekkür ve kutlama mesajı göndermeliyiz. Bir sonraki kampanya için değerlendirme-
lerde bulunmalıyız, TSM’deki meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini almalıyız.

Yeni Dönem Temsilciler Kurulu Seçimleri: 

Seçimlerin nasıl olması gerektiği, özellikle üniversitelerde asistan hekimlerin temsilci olarak seçil-
mesinin önemine vurgu yapıldı. Dr. Mustafa Sülkü, Temsilciler Kurulunun önemi ve işlevi konusunda 
bilgi verdi. Bazı büyük hastanelerin temsilcilerinin sorumlu hekiminin belirlenmesi konusu tartışıldı. 
Temsilcilerin daha aktif/katılımcı olmaları konusunda önerilerde bulunuldu. Yeni dönem TK seçimle-
rinin Temsilciler Kurulu Divanı tarafından organize edilmesine karar verildi.

Gönüllü Hekim Havuzu: 

IŞİD vahşeti nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ezidilere gönüllü sağlık hizmeti sunmak için 
İstanbul’dan gönüllü hekimlerin, mağdurların yaşadığı bölgelere giderek hizmet vermesinin sağlan-
ması amacıyla başlatılan kampanya hakkında bilgi verildi. Kayıt yaptırmak isteyen hekimlerin Odamız 
web sitesinden “http://www.istabip.org.tr/gonulluhekim” adresine giriş yaparak isim yazdırabileceği 
belirtildi. 
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1.ASM (Aile Sağlığı Merkezi) çalışanları, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun çağrı-
sıyla acil nöbet genelgesini görüşmek, genelgenin yaşama geçirilmemesi için yapacakları belirlemek 
amacıyla 15 Nisan 2014 tarihinde Odamız Cağaloğlu binasında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Odamız Yönetim Kurulu üyesi Dr.Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığında yapılan toplantıya, birinci 
basamak sağlık hizmet alanında çalışanların örgütlü oldukları kurumlardan “ İstanbul Aile Hekim-
leri Derneği (İSTAHED), Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği 
(TAHUD), Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Aksaray ve Şişli Şubesi, Aile Sağlığı Elemanları 
Derneği (İSTASED) ,Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası temsilcileri, 
Odamız Aile Hekimleri Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyon üyeleri” katıldı.

Toplantı sonucunda 29 Nisan 2014 Salı günü saat 14.00‘da “acil nöbetlerini” tutmayacaklarını gerek-
çeleriyle birlikte anlatan dilekçelerini sunmak üzere İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne eylem 
yapma kararı alındı.

2.29 Nisan 2014 Salı günü Zeytinburnu Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan İstanbul Tabip 
Odası,İSTAHED, PHD, TAHUD, İSTASED, SES, TÜRK-SAĞLIK-SEN ve BBS sağlık örgütlerine mensup 
yüzlerce birinci basamak sağlık çalışanı, mitinge dönüşen kitlesel basın açıklamasıyla, kendilerine 
dayatılan acil nöbet uygulamalarına karşı nöbetleri tutmayacaklarını ilan etti. Eyleme katılan örgüt-
ler adına hazırlanan ortak basın açıklamasını Odamız Aile Hekimleri Komisyonu üyesi Dr. Ece Gürgüt 
tarafından okundu.

http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/158--asm-calanlar-
noebet-tutmamakta-kararl-.html

3.İstanbul’da Haziran ayı için nöbet listelerinin hazırlanıp ilan edilmesi ile birlikte, buna karşın hu-
kuki ve çalışma haklarımızın gözden geçirilmesi, nöbet dayatmalarına karşı yapılacakların belirlen-
mesi amacıyla, 20 Mayıs 2014 Salı günü Odamız Aile Hekimleri Komisyonunun çağrısıyla Cağaloğlu 
binamızda bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Aile Sağlığı Merkezi(ASM) sağlık çalışanlarına hastane acillerinde ve 112 istasyon-
larında ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulamasını, sağlık çalışanlarının haklı karşı duruş-
larına rağmen birçok ilde başlatmıştı. ASM sağlık çalışanları, nöbet dayatmalarına karşı kararlı bir 
duruş sergileyerek, nöbetin başlatıldığı illerde hukuksuz görevi kabul etmeyerek, ekseriyetle nöbetle-
re icab etmemiştir.

http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/160-asm-calanlar-
noebetlere-gitmeyecek.html

Aile Hekimleri Komisyonu
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4. Nöbet dayatmasına karşı 28 Mayıs 2014’te Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın 
açıklaması yapıldı.

İstanbul Tabip Odası ile birlikte birinci basamak sağlık hizmet birimlerinde örgütlü dernek ve sen-
dikaların (İstanbul Aile Hekimliği Derneği, Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi, Türkiye Aile 
Hekimleri Uzmanlık Derneği, İstanbul Aile Sağlığı Elemanları Derneği, Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri, Türk Sağlık Sen İstanbul Şubeleri, Birinci Basamak Sağlık 
Çalışanları Birlik Ve Dayanışma Sendikası) öncülüğünde gerçekleştirilen eylem, Soma’da işçi kat-
liamında yitirilen 301 maden işçisi ve 20 Mayıs tarihinde çalıştığı hastanede Kanamalı Kırım Kongo 
Ateşi sonucu yaşamını yitiren Recep Tepe için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Etkinliğe öncülük eden dernek ve sendika temsilcilerinin yaptıkları kısa konuşmaların ardından Oda-
mız Aile Hekimleri Komisyonu eş başkanı Dr. Hatıra Topaklı basın açıklamasını okudu.

http://www.evrensel.net/haber/85173/aile-hekimleri-nobet-dayatmasina-karsi-cikti

http://www.istabip.org.tr/icerik/ah_sisli_28_05_2014_8.jpg

5. Aile hekimleri için hukuk bürosu tarafından acil nöbet rehberi oluşturuldu. Aile Hekimleri bu 
süreçte her anlamda desteklendi. 

http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/159--sorularla-aile-
hekimlii-acil-noebet-rehberi-.html

6. Polio aşı kampanyasına aile hekimlerinin de katılması önerisinde bulunmak için İstanbul Halk 
Sağlığı Müdürlüğü ile görüşme yapıldı. Müdürlük böyle bir talepleri olmadığınıbildirdi.Buna rağmen 
bazı aile hekimleri gönüllü olarak aşı kampanyasında görev aldı. 

7. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları ile ilçe toplantıları planlandı. Örgütlenme üzerinde duruldu. Yeni 
sözleşme dönemine hazırlık yapıldı..Talepler gözden geçirildi,güncellendi.Tek taraflı sözleşmeye 
karşı tartışmalar yapıldı.

http://www.ahek.dr.tr/haberler/131-taleplerimiz.html

8. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından ‘7x24 Çalışmaya Razı Olmayacağız’ 
adıyla başlatılan bölge toplantılarının ikincisi Anadolu yakasında 30 Eylül 2014 Salı günü Kadıköy 
büromuzda gerçekleştirildi.

Silivri bölgesinde başlatılan toplantıların ikincisine yönetim kurulu üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu, 
Hukuk Büromuzdan Av. Hazal Pekşen, Anadolu yakasında ASM’lerde çalışan Aile Hekimleri, Ebe, 
Hemşireler ve Komisyon üyelerimiz katıldı. Katılımcılar hastane nöbetlerine gitmediklerini, gitmeye-
ceklerini bu konuda kararlı olduklarını ifade ettiler.

Toplantıda 19 Haziran 2014 Perşembe günü saat 12.30’da basın açıklaması yapılmasına, tüm birin-
ci basamak çalışanlarının 1 Temmuz 2014 Salı günü İstanbul Sağlık Müdürlüğü önünde yapılacak 
eyleme çağrılmasına, Temmuz ayına ait nöbet tebligatların yapılması esnasında Odamızın hazırladığı 
dilekçelerin bir kez daha TSM’lere sunulmasının uygun olacağına karar verildi.

9.Silivri,Kadıköy, Beykoz, Kartal, Beşiktaş, Beyoğlu, Maltepe, Eyüp’te bölge toplantıları toplantı yapıldı. 
Bakanlığın uygulamaya koyduğu Eğitim ASM’leri değerlendirildi. ASM lerde yaşanan şiddet olayları 
ve güvenlik sorunlarına dikkat çekildi. Sınırımızda yaşanan savaş nedeniyle ülkemize göç eden insan-
ların durumu değerlendirildi. İstanbul Tabip Odası olarak bölgeye yapılan ziyaret değerlendirildi.

http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/164-aile-hekimleri-
uzun-ve-esnek-calma-dayatmalarna-kar-muecadele-etmeye-kararl.html

10.Sağlık Bakanlığı, ASM sağlık çalışanlarının hastane acillerinde ve 112 istasyonlarda nöbet dayat-
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malarına ek olarak ASM ve TSM binalarında da acil nöbetlerinin tutulmasını içeren yasa tasarısını 
‘Torba Yasa’ şekliyle TBMM’ye getirmiş, meclis komisyonu 17 Haziran 2014 tarihinde yasa tasarısını 
görüşmeye başlamıştır.

Yasa tasarısının komisyonda görüşülmeye devam edileceği tarih olan 19 Haziran 2014 Perşembe 
günü, İstanbul Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri tarafından Odamız Cağaloğlu’nda saat 12.30’da 
bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasına, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, İstanbul Tabip 
Odası Aile Hekimleri Komisyonu üyeleri Dr. Özgür Akbaba, Dr. Kübra Süer Öztürk ve SES Aksaray 
Şube Başkanı Aydın Erol katıldılar. Hazırlanan ortak basın açıklaması Dr. Özgür Akbaba tarafından 
okundu.

http://www.istabip.org.tr/icerik/19.06.2014.pd

11. Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, İstanbul Tabip Odası ve birinci basamak sağlık hizmet ala-
nında örgütlü dernek ve sendikaların öncülüğünde, Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına, hastane 
acilleri ve 112 istasyonlarında dayatılan ‘nöbet’ uygulamalarını ASM ve TSM’lere taşıyan yasal düzen-
lemelere karşı, 1 Temmuz Salı günü İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde kitlesel basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

http://www.istabip.org.tr/icerik/asmba0172014.pdf

12. Odamız Aile Hekimleri Komisyonu, 09.09.2014 tarihinde Cağaloğlu binasında bir araya gelerek, 
ASM çalışanlarına dayatılan Nöbet uygulamaları başta olmak üzere gündeme aldığı konuları değer-
lendirdi ve önümüzdeki dönem yapılacakları belirledi.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, komisyon Eş Başkanları Dr. Hatıra Topaklı 
ve Dr. Erdal Uğurlu, Hukuk Büromuzdan Av. Hazal Pekşen ile diğer üyelerimiz katıldı.

ASM çalışanlarına dayatılan haksız ve hukuksuz nöbetlerin, çalışanların kararlı karşı duruşları 
sayesinde yaşama geçirilemediğini, aylardır kağıt üzerinde yazılı nöbetlerin artık işlevini yitirdiğini, 
bakanlığın bu durumu görüp birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirmesine yönelik çalışan-
larla birlikte çaba sarf etmesinin önemi ortak görüş olarak dile getirildi.

13.İstanbul’da Aile Hekimliğine geçişin yıldönümü olan 15 Kasım 2014 tarihinde Aile Sağlığı Merkez-
lerinde yaşanılanları, sorunları, tespitleri, yapılanları-yapılmayanları, görüş ve önerileri her kesimle 
paylaşmak, önümüzdeki döneme ışık tutmak amacıyla İstanbul Tabip Odası da bir forum düzenlendi.

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen “İstanbul’da Aile Hekim-
liğinin 4.yılında Aile Sağlığı Merkezlerinin sorunları/çözümleri ve yapılacakların tartışıldığı forum 15 
Kasım 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Ankara, İzmir, Denizli, Bursa, Antalya, Çanakkale, Mardin, Adana gibi illerden Oda tem-
silcileri, TTB MK üyeleri Dr. Hüseyin Demirdizen, Dr. İsmail Bulca, TTB Aile Hekimliği ve Pratisyen 
Hekimlik Kol yürütme üyeleri, TAHUD, BBS, SES ve Türk Sağlık Sen temsilcileri katılarak görüş ve 
önerilerini sundular.

Yarım gün süren forumun yapıldığı İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu’nda, geçen 
ay Silivir’de Büyükçavuşlu ASM’de çalışırken yitirdiğimiz Dr. Atakan Karanfil ve 2011 yılında kaybetti-
ğimiz TAHUD yönetiminde Aile Hekimliği mücadelesine katkı sunan Dr. Rıdvan Şahin inin portreleri 
asıldı.

Dr. Emrah Kırımlı, Dr. Rıdvan Şahin’in yazdığı kitabı isteyen katılımcılara armağan etti.

Formun açılış konuşmasını yapan Oda Başkanımız Prof.Dr.Selçuk Erez, Aile Hekimlerinin başlattıkla-
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rı ve başarıyla sürdürdükleri mücadeleyi, kendi çabasıyla yüzmeyi öğrenmeye benzeterek bu müca-
delenin Oda olarak her türlü destekçisi olacaklarını dile getirdi.

Daha sonra TTB MK Üyesi Dr. Filiz Ünal İncekara söz alarak, Şanlıurfa’da 260 ceza puanı verilerek 
sözleşme feshiyle karşı karşıya kalan Şanlıurfa Tabip Odası üyesi ve Aile Hekimleri Dernek Başkanı 
Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a destek olmak amacıyla 14 Kasım günü Şanlıurfa ya giderek basın açıkla-
ması yaptıklarını, Aile Hekimlerinin artık her türlü stilde yüzebilecek örgütlü mücadele kabiliyetine 
sahip olduğunu söyleyerek konuşmasını tamamladı.

Odamız Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı D. Hatıra Topaklı’nın İstanbul’da Aile Hekimliğinin 4 
yılını özetleyen sunumu sonrasında forumun ilk bölümüne geçildi.

Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Hakan Hekimoğlu ve Komisyon üyemiz Dr. Ece Gürgüt’ün yönettiği foru-
mun ilk bölümünde 4 yıl içinde yaşanılan sorunlar tartışıldı. 

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı ve Komisyon Eş Başkanımız Dr. Hatıra Topaklı’nın 
kolaylaştırıcı olduğu forumun ikinci bölümünde, başta sona Anayasa Mahkemesinin aldığı kararlar, 
nöbet dayatmalarına karşı yürütülecek mücadele, yeni sözleşme dönemi için yapılacaklar ve diğer 
sorunlara ilişkin öneriler tartışıldı.

Odamız hukuk bürosundan Av. Meriç Eyüboğlu, Anayasa Mahkemesi kararlarını ve sözleşmelerde 
taraf olmanın hukuki olanakları hakkında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Forumun katılımcıları, ASM sağlık çalışanlarını ASM ve TSM’lerde hafta içi geç saatlere ve Cumartesi 
ya da Pazar günleri çalıştırmaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı’nı uyararak, uzun çalışama dayatmala-
rına karşı direnişe devam edeceklerini belirttiler.

Ayrıca yeni sözleşme döneminde tek taraflı dayatmalara sessiz kalmayacaklarını, taleplerin takipçisi 
olacaklarını, bunun için yapılacak etkinliklerle seslerini herkese duyuracakların bildirdiler.

http://www.istabip.org.tr/icerik/15kasimforumah.jpg

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3635-tek-tarafl-soezlemeye-ve-asmtsmde-ek-
calmaya-zin-vermeyeceiz.html

14.TTB Aile Hekimliği Kolu 21.09.2014 tarihinde Ankara’da toplanarak gündemde yer alan konuları 
görüşmüş, yapacaklarını belirlemiş, yeni yürütmesini seçmiştir.

Kol yürütmesi seçim sonuçları ve yürütme kurulunun görev dağılımı:
Başkan : Dr. Fethi Bozçalı (İSTANBUL)
Sekreterya: Dr. Yaşar ULUTAŞ (ADANA)

Üyeler:
Dr. Recep KOÇ (İSTANBUL)- Hukuk İşleri Sorumlusu

Dr. Nuri Seha Yüksek (İZMİR)

Dr. Ersan TAŞCI (BURSA)

Dr. Hülya Görgün (ÇANAKKALE)

Dr. Celal CANPOLAT (DİYARBAKIR)

Dr. İbrahim ÇELİK (ANTALYA)

Dr. Selahattin Oğuz (BATMAN)

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3550-ttb-aile-hekimlii-kol-toplants.html
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15.İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu ‘7x24 çalışamaya razı olmayacağız’ adıyla planla-
nan bölge toplantıları devam edildi.

Beykoz bölgesi 14 Ekim Salı günü Soğuksu ASM’de buluştu. 

17 ASM’de 70 birimin olduğu Beykoz ilçesinde hemen tüm ASM’lerden hekim ve hemşirelerin katılı-
mıyla geçekleşen toplantıda Beykoz ilçesinin güncel sorunları ve nöbet dayatmaları görüşüldü.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3577-beykoz-boelge-toplants-youn-guendemle-
yapld.html

16. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu tarafından ‘7x24 Çalışmaya Razı Olmayacağız’ 
adıyla başlatılan bölge toplantılarına Beşiktaş bölgesinde devam edildi.

Toplantı, Beşiktaş’a bağlı ASM’lerde çalışanlara yapılan çağrı sonrası, 15 Ekim 2014 tarihinde Aile 
Hekimlerinin yanı sıra diğer sağlık çalışanlarının yoğun katılımıyla Beşiktaş Sinanpaşa ASM’de 
yapıldı.

İlginin hayli fazla olduğu toplantı, tüm ASM’lerden en az bir aile hekimi /diğer sağlık çalışanlarının 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile Hekimleri Komisyonu adına programı düzenleyen Dr. Özgür Akbaba, Odamız Yönetim 
Kurulu adına Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı, Hukuk 
büromuzdan Av. Hazal Pekşen katıldı. 

Katılımcılar, hastane nöbetlerine karşı birlik ve dayanışma içinde mücadele verildiğini, başarılı bir 
direniş sergilendiğini dile getirdiler. 

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3587-beikta-hem-hastane-hem-de-asm-
noebetlerine-kar.html

17. Odamız Aile Hekimliği Komisyonu, ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adı altında düzenlediği böl-
ge toplantılarını, Kartal bölgesinde hizmet veren ASM sağlık çalışanlarıyla, 21 Ekim 2014 tarihinde 
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kartal’da bulunan 26 ASM’de çalışan hekim ve hemşirelerin tam katılım sağladığı toplantıya, Odamız 
Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu da katıldı.

Toplantıda, Aile Sağlığı Merkezi çalışanları, çalışma koşulları, nöbet zorlamaları, yasal izin haklarını 
kullanmadaki güçlük, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konuları görüşüldü.

Kartal aile hekimleri ve aile sağlığı ebe – hemşireleri, nöbet ve sözleşme zorlamalarına karşı karar-
lılıkla mücadele edeceklerini belirttiler.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3591-kartaldan-724-calmaya-hayr.html

18. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonumuzun ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adıyla 
düzenlediği bölge toplantılarına Eyüp’te devam edildi.

Eyüp toplantısı 31 Ekim 2014 tarihinde Güzeltepe ASM’de gerçekleştirildi.

Komisyonumuz adına toplantıya katılan Dr. Ece Gürgüt, ASM çalışanlarına hastane acillerinde ya-
zılan nöbetlerin çalışanların kararlı mücadelesiyle boşa çıkarıldığını, Sağlık Bakanlığı’nın ASM ve 
TSM’lerin hafta sonu açık tutularak, ASM çalışanlarına uzun çalışma sürelerini dayatmak istediğini 
ancak birinci basamak sağlık çalışanlarının temel çalışma haklarını korumak için birlikte karşı dur-
duğunu, şu ana kadar başarılı bir mücadele hattı oluşturduğunu dile getirdi. 

Toplantıya katılan ASM çalışanları, esnek mesai, hafta sonu ASM’lerin açılması ile ilgili görüşlerini 
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dile getirerek, bu dayatmalara karşı direneceklerini, bunun örgütlenmesi için çaba içinde olacaklarını 
belirttiler.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3609-eyuep-noebetlere-ve-uzun-calmaya-gecit-
vermeyecek.html

19. Odamız Aile Hekimleri Komisyonunun ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adıyla düzenlediği bölge 
toplantıları sürüyor.

Maltepe bölge toplantısına oldukça yoğun katılımla devam edildi. 

Maltepe ilçesinde hizmet veren 36 ASM’nin hepsinden tam katılımın sağlandığı toplantı, 30 Ekim 
2014 Perşembe günü, Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Maltepe’deki ASM sağlık çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nın nöbet zorlamalarına karşı sürdürdükleri 
hak alma mücadelesini kararlıkla devam ettireceklerini bir kez daha ifade ettiler.

Maltepe’de birinci basamakta çalışan hekimler, hemşireler, özlük haklarının kısıtlandığını, yıllık izin-
lerinin sürekli vekalet nedeniyle engellendiğini, performansa dayalı çalışmanın sürekli bir endişeli 
ortam oluşturduğunu, adeta kolluk kuvveti gibi görev yaptıklarını, bu nedenle şiddete maruz kaldıkla-
rını dile getirdiler.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3610-maltepedeki-tuem-asmler-7x24-calma-
dayatmalarna-direnecek.html

20. Odamız Aile Hekimleri Komisyonu, ‘7x24 çalışmaya razı olmayacağız’ adı altında düzenlediği böl-
ge toplantılarını, Beyoğlu bölgesinde hizmet veren ASM sağlık çalışanlarıyla, 03 Kasım 2014 tarihinde 
Beyoğlu Merkez Aile Sağlığı Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıya, Aile Hekimleri Komisyonu adına toplantıyı düzenleyen Dr. Ece Gürgüt, Dr. Recep Koç, Oda-
mız Yönetim Kurulu adına Dr. Hakkan Hekimoğlu, Aile Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra 
Topaklı ve Beyoğlu Aile Hekimleri katıldı. 

Hastane acilleri yanı sıra ASM nöbetlerinin Torba Yasaya eklenmesiyle Aile Sağlığı Merkezi çalışan-
larını önümüzdeki günlerde neler beklediği tartışıldı. TBB Genel Kurulunda masaya yatırılan güncel 
konular ilçe hekimleri ile paylaşıldı. ASM nöbetlerinin birçok sorunla karşımıza çıkacağı, bunların en 
başında da güvenlik problemi olduğunun altı çizildi. 

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3636-beyolu-asm-calanlar-asm-tsm-noebetleri-ek-
guevenlik-sorunlar-yaratacak.html

21. Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine haftaiçi 20.00’ya dek çalıştırmak istemesi , ayrıca Cumarte-
si günleri nöbet konulmasına yönelik uygulaması büyük tepkiyle karşılandı. 12 Aralık 2014 tarihinde 
iş bırakan aile hekimleri İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

12.30’da Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri “Angarya Çalışmaya Hayır”, “Nö-
bet Bahane Seçim Şahane”, “Bakan İstifa” dövizleri taşıyarak ve sloganlarla tepkilerini ifade ettiler. 
Basın açıklamasına TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen, İstanbul Tabip Odası Başkanı 
Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu ve Silivri Temsilcimiz Dr. Fethi 
Bozçalı da katıldılar.

İstanbul Tabip Odası ve SES adına ortak açıklamayı ise Dr. Ayten İnan okudu.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3672-aile-hekimleri-esnek-ve-uzun-calmaya-kar-
direnmeye-kararl.html
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http://www.istabip.org.tr/icerik/ahankara12.12.2014.pdf

22. Aile hekimlerinin hak kayıplarının giderilmesi, getirilmek istenen yeni angarya ve nöbet düzenle-
melerini protesto etmek amacıyla, 13.12.2014 Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.

13 Aralık ta Ankara da yapıla etkinliğe,İstanbul dan komisyon üyelerimizin organizasyonuyla araçlarla 
toplu ılarak gidilmiş; Ankaraya Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklaması yapılmış,ardından 
da KESK VE DİSK in düzenlediği mitingine katılım sağlanmıştır.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3676-bir-kez-daha-hem-kendi-haklarmz-hem-de-
toplumun-salk-hakk-cin-ses-veriyoruz.html

23.Sağlık Bakanlığı’nın ASM çalışanlarına hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ayda 8 saat 
zorunlu nöbet uygulaması, ayrıca TSM çalışanlarını da dahil ederek ASM ve TSM’lerde cumartesi 
günlerinde çalışma zorunluluğu getirerek nöbet listelerini ilan etmesine karşı çalışmalar yoğunlaş-
tırıldı. Aile Hekimleri Komisyonu, tüm birinci basamak çalışanlarına ve birinci basamakta örgütlü 
dernek ve sendikalara çağrıda bulunarak, Bakanlığın dayatmalarına karşı yürütülecek mücadelenin 
ayrıntılarını belirlemek üzere 25 Aralık 2014 günü Cağaloğlu binamızda bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Oda Başkanımız Prof.Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Hakkan Hekimoğlu, TTB 
MK Üyesi Dr.İsmail Bulca, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr.Fethi Bozçalı, SES Aksaray, Bakırköy 
ve Şişli Şube Yöneticileri, komisyon üyelerimiz ve çeşitli ilçelerde görev yapan aile hekimleri katıldı.

Toplantı Oda Başkanımız Prof.Dr.Selçuk Erez’in açılış konuşmasıyla başladı, Odamız Hukuk Danış-
manı Avukat Meriç Eyüboğlu’nun konuyla ilgili bilgilendirmesiyle devam etti.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3700-cumartesi-guenleri-calmayacaz-dinlenme-
hakkmz-kullanacaz.html

24. Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günleri belli bölgelerdeki Aile Sağlığı Merkez’lerinin açık 
tutulup, burularda ‘sağlık hizmeti’ verdirileceğinin ilan edilmesi konusunda İstanbul Tabip Odası ve 
Ses Şişli Şube’si tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

30 Aralık günü İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen açıklamaya İstanbul 
Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komis-
yonu Başkanı Dr. Erdal Uğurlu ve Ses Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak katıldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3712-halkn-sal-calanlarn-haklar-cin-direneceiz.
html

http://www.istabip.org.tr/icerik/ahcmrtba30.12.2014.pdf

25. Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak 
ASM ve TSM’lerde ayda en az 8 saat Cumartesi nöbet dayatmasının 3 Ocak 2014 tarihindeki ilk uygu-
laması çalışanların direncine mağlup geldi.

İstanbul’da bazı ilçelerde %100 olan Cumartesi nöbet protestosu %90’ı aşan oranda başarılı oldu.

TTB’nin ve birinci basamakta örgütlü sendika, derneklerin çağrısına uyan birinci basamak çalışanla-
rı Cumartesi günü kendilerine dayatılan haksız hukuksuz nöbeti kabul etmeyerek ASM’lerini açmadı, 
nöbetlere girmedi.

İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubelerinin çağrısıyla 3 
Ocak 2014 tarihinde Maltepe’de ve Silivri’de bir araya gelen ve vatandaşların da destek verdiği birinci 
basamak çalışanları Sağlık Bakanlığı’nın çalışanlara ve halka dayattığı piyasacı sağlık politikalarını 
protesto etti.
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Maltepe’de Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde bir araya gelen 
birinci basamak sağlık çalışanları, Dr. Ayten İnan’ın hazırladığı ve sunduğu ‘Ateşli çocuğa yaklaşım’ 
konulu halk sağlığı eğitimi, forum düzenledi.

SES Şişli Şube başkanı Fadime Kavak’ın konuşması sonrasında ortak basın açıklamasını Odamız Aile 
Hekimleri Komisyonu Eş Başkanı Dr. Hatıra Topaklı okudu.

Toplantı ve açıklamaya Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yü-
rütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, CHP İstanbul Milletvekili Dişhekimi Kadir Öğüt ile Maltepe’de ve 
Anadolu yakasında çalışan birinci basamak çalışanları katıldı.

Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklama sonrası, İstanbul Tabip Odası ve SES 
temsilcilerinden oluşan heyet, Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nden DİSK Dev Sağlık-İş’e üye olduk-
ları için çıkartılan işçilerin hastane önünde kurduğu direniş çadırını ziyaret etti işçilerin günlerdir 
kararlılıkla sürdürdükleri mücadelelerine destek verildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3717-birinci-basamak-salk-calanlar-cumartesi-
noebetlerine-gitmedi.html

http://www.istabip.org.tr/icerik/3ocalba05.01.2015.pdf

26. Aile hekimleri ve ASM -TSM çalışanları cumartesi günleri fazla çalışma dayatmasının ikinci 
haftasında, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü de yüksek bir oranla ASM’lerini açmadı, asil ya da yedek 
olarak yazılan nöbetlere gitmedi.

Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak ASM 
ve TSM’lerde ayda en az 8 saat cumartesi nöbeti dayatmasının ikinci haftasında, çalışanlar direnişle-
rini büyüterek işe gitmeme oranlarını önceki haftaya göre artırdılar.

İstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubelerinin çağrısıy-
la 10 Ocak 2015 günü Şişli’de bir araya gelen birinci basamak çalışanları başlatılan eylem sürecini 
değerlendirip öneriler oluşturdular.

Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Hakkan Hekimoğlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Fethi 
Bozçalı, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Aile Hekimleri Komisyonu Eş 
Başkanı Dr. Hatıra Topaklı, SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, Şişli ve diğer bölgelerde çalışan 
birinci basamak çalışanları katıldı. Toplantıda ayrıca Şişli bölgesi birinci basamak temsilcisi belirlen-
di. Şişli 14 No’lu ASM’de çalışan arkadaşımız Dr. Cansu İntizamoğlu Şişli temsilcimiz oldu.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3725-haklarmz-cin-muecadele-ediyoruz-kazanacaz.
html

27. İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu esnek ve fazla çalışmaya karşı başlatılan müca-
dele sürecini değerlendirmek, bundan sonraki süreci planlamak amacıyla 20 Ocak 2015 tarihinde 
toplandı.

Toplantıya Genel Sekreterimiz Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr.Hakkan Hekimoğlu, 
Komisyon Eşbaşkanları Dr.Hatıra Topaklı ve Dr.Erdal Uğurlu, TTB Aile Hekimliği Kolu Yürütmesin-
den Dr.Fethi Bozçalı, Dr.Recep Koç, SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak ve diğer komisyon üyeleri 
katıldı.

Toplantıda;

1.Sağlık Bakanlığı’nın tüm tehditlerine rağmen İstanbul’da ASM ve TSM çalışanlarının Cumartesi 
‘nöbet’ adı altında uygulanan fazla çalışmaya yüksek oranda gitmediği, ASM’lerin açılmadığı, asil ve 
yedek nöbetçilerin ASM’lere çoğunlukla gitmediği tespiti yapıldı.
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2.Bundan sonraki haftalarda İstanbul’da ve tüm yurtta çalışanların hakları için yaptıkları mücadeleyi 
büyütecekleri değerlendirmeleri yapıldı.

3.18 Ocak 2015 tarihinde TTB’nin çağrısıyla Ankara’da birinci basamak sağlık örgütlerinin katılımıyla 
Cumartesi eylemlerinin değerlendirildiği toplantının ayrıntıları paylaşıldı, alınan kararlar değerlendi-
rildi.

4.SES İstanbul Şubeleri adına toplantıya katılan SES Şişli Şube Başkanı Fadime Kavak, SES’in 11 
Şubat 2015 tarihinde birinci basamakta fazla ve esnek çalışmaya karşı bir günlük grev kararı için 
çalışma başlattığını, bu amaçla hazırlanan broşürlerin işyerlerine dağıtıldığını, hedeflerinin 11 Şubat 
2015’te tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte birinci basamakta başlatılan mücadeleyi sahiplenmek, 
büyütmek olduğunu, destek çağrılarını herkese yaptıklarını anlattı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3736-basklara-kar--brakmalar-kapda-ses-11-
ubatta--brakma-cars-yapt.html

28. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Merkezi’nin ‘Nöbet genelgesi geri çe-
kilsin’ çağrısıyla birinci basamak sağlık hizmet alanında 11 Şubat 2015 Çarşamba günü gerçekleştir-
diği 1 günlük iş bırakma eylemi için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önüne gelen sağlık çalışanları, 
kar ve soğuk havaya rağmen ellerinde ‘sarı zarflar’la Sağlık Bakanlığını bir kez daha uyardı.

İstanbul Tabip Odası’nın da destek verdiği eylem, yürüyüşle başlayıp Zeytinburnu Halk Sağlığı Müdür-
lüğü önünde yapılan basın açıklamasıyla devam etti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri ve İstanbul Tabip Odası çağrısıyla 
Zeytinburnu’nda bir araya gelen sağlık çalışanları, “Nöbet genelgesi geri çekilsin, Cumartesi günleri 
nöbete gitmiyoruz” yazılı pankart açarak yürüdü.

Eylemde “Cumartesi nöbetine hayır” ,”Nöbet genelgesi geri çekilsin”, “Baskılar bizi yıldıramaz” slo-
ganlarıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne yürüyen sağlık çalışanları, hazırladıkları sarı zarflarla bas-
kılara karşı tepkilerini dile getirdi ve sarı zarfların üzerine yazdıkları sorularla Sağlık Bakanlığı’ndan 
cevap istediler.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3763-ses-noebet-genelgesi-geri-cekilsin-.html

http://www.istabip.org.tr/icerik/11.02.2015ahba.pdf

29.Köle Değiliz ! Aile Hekimlerinin ve Aile Sağlığı Çalışanlarının Cumartesi-Pazar, sabah 8 akşam 8 
ASM “nöbet”lerine tepki filmi ve yeni afiş hazırlanarak web sitemizde yayınlandı.

Cumartesi nöbet eylemlerinin gerekçelerini halka ve çalışanlara anlatabilmek amacıyla komisyonu-
muz tarafından için 2 adet video filmi çekildi.Bu filimler Odamızın ve TTB nin Web sitelerinde, sosyal 
medyada paylaşıldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3781-koele-deiliz-sabah-8-akam-8-asm-
qnoebetqlerine-tepki-filmi-.html

30. Tüm ülkede hekimler ve sağlık çalışanları “5 acil talebimiz var” çağrısıyla G(ö)REV’deydi. 

Sağlık çalışanları;

- Çalışma koşullarının acilen düzeltilmesi,

- Emekliliğe yansıyacak temel ücretlerin iyileştirilmesi,

- Fiili hizmet zamlarının ödenmesi,

- Tıp eğitiminde niceliği değil, niteliği önceleyen politikaların uygulanması,
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- Bütün yurttaşların eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmesi talepleriyle iş bıraktı.

İstanbul’da sabah 09.00’da hastanelerde basın açıklaması yapıldı, ardından saat 10.00’da Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi’nde ve İstanbul Tıp Fakültesi’nde toplanılmaya başlandı.

Komisyonumuzun eylem öncesi ve esnasında aktif destek verdiği 13 Mart iş bırakma aylemi, 
İstanbul’un değişik hastanelerinden gelen sağlık çalışanlarının katılımıyla büyüyen kortej Haseki 
Eğitim Araştırma Hastanesi önüne yürüdü. Burada Cerrahpaşa’dan gelen yürüyüş koluyla buluşul-
du ve ardından İl Sağlık Müdürlüğü’ne yüründü. Yürüyüş süresince “Sağlık Haktır Satılamaz”, “AKP 
Elini Sağlıktan Çek”, “Sağlıkta Dönüşüm Ölüm Demektir” sloganları atıldı. 

İl Sağlık Müdürlüğü önüne gelindiğinde G(ö)REV etkinliğine çağrı yapan kurum temsilcileri konuş-
malar yaptılar. Odamız Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez burada yaptığı konuşmada; destek veren sağlık 
çalışanlarına ve vatandaşlara teşekkür etti. Sağlıkta yaşanan sorunların hem vatandaşları hem de 
sağlık çalışanlarını mutsuz ettiğini, bu sorunların yine vatandaş-sağlıkçı dayanışmasıyla çözülebile-
ceğini vurguladı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3802-5-acil-talebimiz-cin-goerevdeyz.html

31. Tıp Haftası etkinliklerinin son gününde, 15 Mart 2015 Pazar günü 12.00’da Tünel Meydanı’nda 
toplanan hekimler “Hekimlik İlkelerinden, Nitelikli Sağlık Hizmetinden Ödün Yok” ve “Güvenceli, 
Emekliliğe Yansıyan İnsani Ücret, Şiddete Son, Mesleki Yıpranma Hakkı, Halka Ücretsiz, Eşit, Ulaşı-
labilir, Nitelikli Sağlık Hizmeti” pankartlarının arkasında bir araya geldiler.

Yürüyüşte Taksim Atatürk Anıtı’na bırakılmak üzere taşınan çelenk protesto için, barikatta bekletilen 
tomanın önüne konuldu. Yine yürüyüşte taşınan Hipokrat ve İbn-i Sina portreleri de tomanın ve polis 
barikatının önüne konuldu. 2015 yılı 14 Mart Tıp Bildirgesi de bu noktada, Odamız Yönetim Kurulu 
Üyesi Dr. Dilek Kanmaz tarafından okundu. Bildirgede; “Hekimler, meslektaşları ve diğer sağlık çalı-
şanlarıyla beraber ekip olarak herkesin gereksinimine göre nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyorlar; 
başta performans olmak üzere sağlık çalışanlarını birbirine düşüren, hekimler arasında ayrımcılık 
yapan sağlık politikalarına itiraz ediyorlar.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3812-ktidarn-hekim-korkusu-14-mart-
yuerueyueuemueze-barikat-kuruldu.html

32. Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali 
Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştır.

Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin öde-
yeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda özetle; daha önce Anayasa 
Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından öden-
mesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

33.Ocak 2015 tarihinden beri devam eden Cumartesi eylemlerinin örgütlü bir şekilde sürdürülmesi 
için başta SES olmak üzere çeşitli toplantı,ASM gezileri yapıldı, düzenli olarak üyelerimize sms ya da 
e-mail ile ulaşılıldı.

http://www.istabip.org.tr/aile/index.php/component/content/article/18-haberler/179-ses-noebet-
genelgesi-geri-cekilsin.htl

34.TTB Aile Hekimliği Kolu tarafından 18-19 Nisan da Antalya da iki gün süreyle gerçekleştirilecek ‘ 
toplantı için komisyon üyelerimiz hazırlık çalışmaları yapmıştır.

Birinci basamak sağlık hizmet sunumu, örgütlenmesi, finansmanı geçmişten günümüze hangi dö-
nemlerden geçtiği, halen birinci basamak hizmetlerinde yaşanılan sorunların ve mücadele yöntem-
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lerinin tartışılması gibi öncelikli birçok konunun görüşüleceği toplantı için hazırlık sürecine katkı su-
nulmuş; buluşmada yer alacak atölye çalışmalarının iki konusunu komisyon üyelerimiz hazırlamıştır.

İstanbul Tabip Odası
Aile Hekimleri Komisyonu adına

Komisyon Eş Başkanları
Dr. Hatıra Topaklı 
Dr. Ahmet Erdal Uğurlu
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İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 
Komisyonu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi toplantı ve aylık basın açıklamalarına düzenli olarak katılındı.

Coğrafyamızın dört bir yanında artarak süren iş cinayetleri ve iş güvenliği alanının taşeron firmalara 
teslim edilmesine karşı sistemli çalışma yürütüldü. Alanla ilgili diğer kurumlarla birlikte İstanbul 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nde ortak çalışma yürütüldü. Aylık toplantı ve basın açıklamaları 
düzenli olarak gerçekleştirildi.

Çocuk İşçiliğine karşı mücadele günü

Gönüllü akademisyen, sendika, meslek odası, dernek ve insiyatifin bir araya gelerek oluşturduğu ve 
son dönemde “işçi ölümlerini ve meslek hastalıklarını” görünür kılan raporlarıyla gündeme gelen 
İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) Haziran ayında “Çocuk İşçiliğine Karşı Mü-
cadele Günü” kapsamında çocuk işçiliğini engelleyebilmek için bir dizi etkinlik yaptı.

Bu kapsamda konunun muhatabı kurum ve kişilerin katılımıyla “ÇOCUK İŞÇİLİĞİ” atölye çalışmasını 
da 14 Haziran 2014 Cumartesi günü İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Soma da işçi bilgilendirme toplantıları başladı

Bu perspektifle İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bünyesinde, bu konuya özel duyarlılık gösteren 
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Türk Tabipleri Birliği Soma Çalışma Grubu mütevazi 
bir çaba içine girdi. Halen Soma’da örgütlenme çalışmalarına devam eden DİSK Dev Maden Sen ev 
sahipliğinde Hekimlerin ve Maden Mühendislerinin katılımıyla düzenli “işçi bilgilendirme toplantıları” 
14 Eylül Pazar günü başlamış oldu. Belli periyotta devam edecek bu çalışmanın yanı sıra Soma’ya 
destek kapsamında çalışmalar değişik araçlarla zenginleştirilecek.

İşçi ölümleri devam ediyor

Mecidiyeköy Ali Sami Yen Stadı arsasında yapımı devam eden Torun Center inşaatında işçileri taşıyan 
asansörün 32. kattan yere çakılması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi.

İstanbul Tabip Odası 10 inşaat işçisinin ölümüne sebep olan iş cinayeti sonrasında işçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemlerinin alınmayışına, güvencesiz-taşeron çalıştırmanın yarattığı tehlikelere dikkat 
çekmek üzere 9 Eylül 2014 tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısına Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç, Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Ümit Şen 
ve Dr. İncilay Erdoğan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Hüse-
yin Demirdizen katıldılar.
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Basın toplantısında, Odamız resmi twitter hesabından 15 Mayıs 2014 tarihinde gönderilen ve kamu-
oyunda, yaşanan işçi ölümlerine dair kehanette bulunmuşuzcasına tartışma yaratan mesajlar da 
konuşuldu.

İstanbul’da 3. Köprü inşaatında 1, Siirt’te Limak Holding inşaatında 6 işçinin iş cinayetleri sonucu 
yaşamını yitirmesi üzerine Odamızın da bileşenleri arasında yer aldığı İşçi Sağlığı ve İş Güvenli-
ği Meclisi’nce bir basın açıklaması yapıldı. 26 Ağustos 2014 Salı günü 19.00’da Galatasaray Lisesi 
önünde yapılan basın açıklamasına Ekoloji Meclisi, İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları 
Savunması da destek verdi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Karaman Ermenek’te gerçekleşen ve 18 işçinin mahsur kaldığı maden 
göçüğüyle ilgili olarak 29 Ekim 2014 Çarşamba günü Galatasaray Lisesi önünde bir basın açıklaması 
yaptı. Kurumlar adına açıklamayı Maden Mühendisleri Odası’ndan Hürriyet Demirhan okudu.

Soruşturmaya karşı basın açıklaması

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde temizlik hizmetleri veren taşeron firmanın iş güvenliği eğitim 
toplantısında söz alarak eksiklikleri dile getiren ve bu sebeple söz konusu taşeron firmanın şikayeti 
üzerine dekanlıkça hakkında soruşturma açılan hastane temsilcimiz Dr. Coşkun Canıvar’a destek 
vermek üzere İstanbul İşçi Sağlığı Meclisi’nce bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Odamız eski Genel Sekreteri Dr. Nejat Yazıcıoğlu’nun 
aramızdan ayrılışının 20. yılında özlemle andık

1981-1986 yılları arasında İstanbul Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürüten, Türkiye’de işçi 
sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda önemli çalışmalar yapan Dr. Nejat Yazıcıoğlu aramızdan ay-
rılışının 20. yılında 16 Kasım 2014 Pazar günü Saat: 13.00’da, Zincirlikuyu’daki mezarı başında ailesi, 
Türkiye İşçi Partisi’nden mücadele arkadaşları ve meslektaşlarının katılımıyla anıldı. 

Anmaya, TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şükrü GÜNER, TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Hüseyin 
DEMİRDİZEN, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. İncilay ERDOĞAN İstanbul Tabip Odası 
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri Dr. Nazmi ALGAN, Dr. Osman ÖZTÜRK, Dr. Metin 
GÜNAY ve Dr. Mustafa SÜLKÜ katıldı.

İş Güvenliği paketi ile ilgili basın açıklaması

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB, AKP Hükümeti tarafından açıklanan “iş güvenliği” paketi ile ilgili olarak 
13.11.2014 tarihinde İstanbul’da DİSK Genel Merkezi’nde ortak basın toplantısı düzenlediler. Basın 
toplantısında, paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini önlemekle uzak-yakın hiçbir ilgisi-
nin bulunmadığı kaydedildi. 

Basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Şaziye Köse, TMMOB Başkanı 
Mehmet Soğancı ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez katıldılar. Ortak açıklamayı 
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı okudu. 

2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri belirlendi

2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri, işyerinin risk kategorisi ve çalıştırılan işçi sayı-
sına göre düzenlendi. Buna göre, 50’den fazla işçinin çalıştığı; “az tehlikeli” işyerleri için işçi başına 
net ücret 41, 73 TL, “tehlikeli” işyerleri için 43,01 TL, “çok tehlikeli” işyerleri için ise 44, 25 TL olarak 
belirlendi. 50’den az işçi çalıştırılan yerlerde ise işyeri hekimi ücretleri işçi başına 7 birim olarak 
hesaplanacak.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanında güncel durum ve yönetmelik değişlikleri ile ilgili toplantı 
yapıldı.
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15.01.2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında yapılan toplantıyı İTO İşçi Sağlığı ve 
İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Mustafa Sülkü yönetti. Toplantıya İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
İncilay Erdoğan TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Nazmi Algan, Komisyon Üyeleri 
ile kalabalık bir işyeri hekimi meslektaşımız katıldı.

İşyeri Hekimliğinde kayıtlar, arşivler işe giriş –periyodik muayeneler ve yasal olarak tutulması gere-
ken formlar etik değerler konulu toplantı yapıldı.

11 Nisan 2015 Cumartesi günü yapılan toplantıda İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyeleri-
nin yapmış olduğu sunumlardan sonra işyeri hekimleri mesleki deneyimlerini dile getirdiler. Yoğun 
katılım ile gerçekleşen toplantıda özellikle düzenlenmesi zorunlu olan formların standart hale getiril-
mesi konusunda bu tür toplantıların daha sık yapılmasına vurgu yapıldı.

İSTANBUL TABİP ODASI 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ KOMİSYONU
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2014 yılı başlarında kurulan Emekli Hekimler Komisyonu, ayda 3-4 defa toplanarak, bugüne kadar 42 
toplantı yapmıştır. Emekli hekimlerin yıllardır ele alınamayan sorunlarını, Türkiye çapında gündeme 
taşımak için TTB bünyesinde Emekli Hekimler Kolu kurulmasına öncülük etmiş ve 1 Haziran 2014 
tarihinde Kol kurulmuştur. Ankara’da yapılan ilk Emekli Hekimler Kol Toplantısında, İstanbul Tabip 
Odası Emekli Hekimler Komisyonunun sunumu beğeni kazanmış ve Kol Başkanlığının İstanbul’a 
verilmesi kararlaştırılmıştır.

Sorunlarımızı gün yüzüne çıkartmak ve gerek hekimler arasında gerekse kamuoyunda farkındalık 
yaratmak amacıyla, toplantıların her ay değişik bir ilimizde yapılmasına karar verilerek, bugüne 
kadar Ankara, Antalya, Adana, Hatay ve İzmir illerinde yapılan toplantılar çok yararlı olmuştur. Kol 
toplantısı 2-3 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. 

Komisyonumuzun Emekli Hekimler arasında yaptığı ankette sorunlar şu başlıklarla dile getirilmiştir:

1) Ekonomik sorunlar ve maaşlardaki yetersizlik,

2) Huzurevi, hekimevi, lokal ihtiyacı,

3) Sağlık kurumlarına gidildiğinde etik olmayan davranışlarla karşılaşma,

4) Bilgi birikimlerinin değerlendirilmesi

5) Tabip Odasının emekli hekimleri hatırlayarak zaman zaman toplantı, piknik, gezi, seyahat gibi 
etkinlikler düzenlemesi. 

Bu sorunların çözümü için Komisyonumuzun yaptığı faaliyetler şöyle özetlenebilir:

Emekli Hekimlerin maaşlarındaki yetersizlik ve adaletsizliğin giderilmesi ancak kanunla yapılacak 
bir iştir. Bu nedenle TBMM’ bulunan Hekim Milletvekilleriyle – parti farkı gözetmeksizin- görüşme 
kararı aldık ve sırasıyla CHP İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, AKP İstanbul Milletvekili Prof. Türkan 
Dağoğlu, AKP Adana Milletvekili Prof. Necdet Ünüvar, CHP İzmir Milletvekili Prof. Hülya Güven’le 
TBMM’de görüştük. Hazırladığımız gerekçeli dilekçemizi kendilerine sunduk; yakın ilgiyle karşılan-
dık. Hazırlanacak kanun teklifinde istemlerimizin de dikkate alınacağını vaad ettiler.

2) Huzurevi, hekimevi, lokal:

Böyle tesisleri arsa alarak, bina yaparak işletmeye açma fikri, bugünkü koşullarda gerçekle uyuş-
mayan hayal bir düşüncedir. Zaten bunları karşılayacak parayı ne Tabip Odalarımızdan ne de Türk 
Tabipleri Birliğinden temin etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple, yeni binalar yapmak yerine,

a) Mahalli Belediyelerle, Valilik, Özel İdare, Milli Emlak’la ile temas ederek, mevcut kullanılmayan 
binalardan yararlanma imkanlarını araştırmak,

b) Huzurevi için, mevcut huzurevlerinden kontenjan veya indirim almak,

c) Lokal için, kullanılmaya müsait mekan sahipleriyle anlaşma yoluna gitmek,

d) Hekimevi için, mevcut Öğretmen evlerinden yararlanma şartlarını araştırmak.

Bu konularda, önce Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’la, sonra da

Emekli Hekimler Komisyonu
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Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz ile görüşmeler yaptık Kartal Belediyesi’ne 49 yıllığına veril-
miş Yakacık’ta bulunan ve yıllardır kullanılamayan Huzurevi binasının kullanıma açılması halinde 
buradan bir kontenjan sözü aldık. Binanın kullanıma açılması hususunda da Ankara’da Milli Emlak 
Müdürlüğü ve TBMM Sağlık Dairesi Başkanı Prof. Dr. Necdet Ünvar ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr Selami Albayrak ile temaslarımız devam etmektedir.

Keza, İstanbul Kadıköy’deki Fatih Sultan Mehmet Hastanesi bahçesinde bulunan eski PTT Huzure-
vi binasının; ayrıca taşınacağını duyduğumuz Erenköy Fizik Tedavi binasından hatta boşaltılacağını 
duyduğumuz Baltalmanı Hastanesinden de Hekimevi veya Huzurevi olarak yararlanma hususunda 
teşebbüslerimiz devam etmektedir. 

Huzurevi konusunda temas ettiğimiz çok önemli bir kurum da “Türk-Alman Sağlık Vakfı” olmuştur. 
Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bilgin’le görüşmelerimiz olumlu geçmiş ve “Bu konuda hazırlayacağınız 
bir projeniz olduğunda bize gönderin, destek vermeye çalışalım” demiştir. 

Halen, bir huzurevine kavuşamasak bile, İstanbul’da çeşitli huzurevlerinde kalmakta olan Hekim ve 
Diş hekimlerini, geçen sene olduğu gibi bu sene de ziyaret ettik ve önümüzdeki günlerde de ziyaret-
lere devam edeceğiz.

3) Etik olmayan davranışlara karşı ne yapılabilir?

Bu konuda pek çok şikayet almaktayız. Emekli hekimlerimiz bir sağlık kurumuna gittiklerinde uzun 
kuyruklarda beklemekten, zaman zaman hor görülmekten şikayetçidirler. Bunun kısmen de olsa 
önlenebilmesi için

a) Kamu Hastaneleri Birliği, Tıp Fakültesi Dekanlıkları hatta Özel Hastaneler Birliği ile temas ku-
rarak, başvuran emekli hekimlere muhatap olacak personel temini ve bu personelin gerek randevu 
gerekse muayene ve tedavi konusunda yardımcı olması istenecektir. Bu konuda Sağlık Bakanlığı 
nezdinde temaslarımız sürmektedir.

b) Gözlemlerimiz, Tıp Tarihi ve Deontoloji kürsülerince genç hekimlere deontolojik kuralların ye-
terince öğretilemediğini göstermektedir. Bu konuya katkı sağlamak amacıyla Dekanlık, Deontoloji 
Kürsüsü ve Öğrenci Temsilcileriyle bir program hazırlayarak “Geçmişten Geleceğe” konulu toplantı-
lar yapılması ve bu toplantılarda emekli olmuş kıdemi hocalarımızın ve hekimlerin konuşmacı olarak 
yaşadıkları olayları anlatırken, deontolojik kurallara da değinmesidir. Her fakültede ayda bir yapıla-
cak bu toplantılarla, ileriye dönük etik kazanımların elde edileceğini düşünmekteyiz.

4) Bilgi birikiminin değerlendirilmesi:

Emekli hekimlerin, branşlarına göre bilgilerini paylaşabilecekleri konuları içeren bir liste hazırlı-
yoruz. Konuşmacı havuzuna dahil hekimler, Belediyelerde, okullarda, Sivil Toplum Kuruluşlarında, 
Huzurevlerinde talep olduğunda bu bilgileri halkla paylaşma imkanını bulacaklardır.

Geçtiğimiz aylarda KASEV Huzurevinden davet edildiğimizde “İleri Yaşlarda Kaliteli Yaşam” ve 27 
Mart 2015’te de “Türkiye’de Halk Sağlığı Çerçevesinde Yaşlı Sağlığı Ne durumda?” konulu iki panele 
de konuşmacı olarak katılmış bulunmaktayız.

5) Toplantı, Piknik, Gezi, seyahat talepleri:

Toplantı: Bu konuda birkaç teşebbüsümüz olmuştur. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğ-
lu, emekli hekimlerimizi 9 Nisan 2015 Perşembe günü 17.oo’de Ataköy 9. Kısım Ataköy Evi’nde çaya 
davet etmiştir. Kendilerinin de katılacağı ve sorunlarımızın dile getirileceği bu toplantının faydalı 
olacağını düşünüyoruz. 

Piknik: Kartal Belediye Başkanı Dr. Altınok Öz, emekli hekimlerimizi 3 Mayıs 2015 Pazar günü saat 
10.oo’da Büyükada’daki Kartal Belediyesi Sosyal Tesislerinde brunch’a davet etmiştir. Kendileri de 
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katılacaklardır. 

Seyahat: Emekli hekimlerin yurtiçi ve yurtdışı seyahat talepleri vardır. Tabip Odamız uygun gördüğü 
takdirde, önümüzdeki süreçte, yıllar önce olduğu gibi, bu geziler yeniden başlatılabilir. 

Hekimler açısından da olumlu karşılanacağını düşündüğümüz bu tarz gezilerin yeniden başlatılabil-
mesi hakkında Tabip Odamızın düşünceleri bizim için çok önemlidir.

Bu konuda da üzerimize düşen görevi yerine getirmekten mutluluk duyarız.

6- Emekli Hekimler Komisyonu olarak çok önemli bir konuyu dikkatinize sunmak istiyoruz:

14 Mart Tıp Haftası Plaket törenlerine katılacak 70. Yıllık 22 meslektaşımızın listesini aldık ve daha 
önce iletişim kurarak bizzat görüşmek istedik. Çoğunun telefonu yoktu. Telefonu olanlardan da 
sadece bir tanesinden cevap alabildik. Mail adresleri de olmadığından, teker teker ev adreslerinden 
bulmaya çalıştık. Ama ne acıdır ki 4-5 yıl hatta daha önce ölmüş olanlar dahi bizde kayıtlı görünüyor-
du. Bu çalışmalarımızda 22 kişiden sadece 3 tanesiyle temas kurabildik, diğerlerinin akıbeti meçhul.

Tabii, bu konuda Tabip Odasını suçlamak imkansız. Çünkü ölen meslektaşlarımızın ne ailesi, ne de 
yakınları, meslektaşları haber vermemiş. Bu nedenle bizde hala üye olarak gözüküyorlar. Bu nedenle 
de biz gerçek emekli sayımızı bilmiyoruz. Biz değil, ülke çağında tüm Tabip Odaları da aynı durumda. 

7- 14 Mart Haftası etkinliklerinde, Şişli Etfal Hastanesi Konferans salonunda “Emekli Hekimlerin 
Yaşam Rengi” konulu bir panel düzenledik. Dr. Semra Kürkçüoğlu, Dr. Ali Rıza Kürkçüoğlu, Prof. Dr. 
Bülent Keskinler ve Yar. Doç. Dr. Erhan Özden tarafından sunulan Müzik dinletisiyle başlayan Panelde 
Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan Prof. Dr. Nevzat Doğan, Dr. Yavuz Ceylan, Dr. Ümit Deniz Keskinler ve Dr. 
Erdinç Köksal’ın sunumları ilgi ile izlenmiştir.

8- 28 gönüllü üyeden oluşan Emekli Hekimler Komisyonu lokal, hekimevi ve huzurevi için maddi 
kaynağın sağlanabilmesi amacıyla TÜM HEKİMLER DAYANIŞMA DERNEĞİ adlı bir dernek kurmuş 
olup, Tabip Odamızın çalışma prensiplerine paralel bir çalışma ile destek vermektedir. Derneğin 
amaçlarını ve çalışmalarını sergilediği “Kıdemli Steteskop” dergisinin sayfaları, Tıp Öğrencilerinden 
asistana, Aile Hekiminden İş yeri Hekimine, Profesörden emekli hekimlere kadar herkese açıktır ve 
sorunlarımız dile getirilmektedir.

9- 27 Mart 2015: Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı (KASEV)in düzenlediği “Halk Sağlığı Çerçevesinde 
Yaşlı Sağlığına Bakış” Paneli için Tuzla, Aydıntepe’de bulunan Kadir Has – Öğretmenler Huzurevi’ne 
gidilmiş ve hem orada yatan Dr. Rahmi Mısırlı (KBB) ve Dr. Hikmet Budak (Rad.) ziyaret edilmiş, hem 
de İstanbul Tabip Odası adına Panelist olarak Dr. Erdinç Köksal görev yapmıştır. (Bu ziyarete Dr. E. 
Köksal, Dr. Adnan Artukoğlu, Dr. Reyhan Güven, Dr. İsmail Yeşiltaş ve Dr. Osman Usmanbaş katılmış-
lardır.)

10- 7 Nisan 2015: Kadıköy Belediyesi Sağlık Müdürü Dr. Zeynep Süzme ve Başhekim Prof. Dr. 
Korkmaz Altuğ’un da katılımıyla Belediyede görev yapan hekimlerle bir toplantı yapılmış ve emekli 
hekimlerin sorunları dile getirilmiştir. (Bu ziyarete Dr. Erdinç Köksal, Dr. Hüseyin Öztürk, Dr. Semra 
Çalışkan, Dr. İsmail Yeşiltaş, Dr. Osman Usmanbaş ve Dr. Güney Usmanbaş katılmışlardır.)

11- 9 Nisan 2015: Bakırköy Belediye Başkanı Op. Dr. Bülent Kerimoğlu’nun, emekli hekimleri “Ata-
köylüler Evi” ne çaya davet etmesi nedeniyle, şiddetli yağmur ve fırtınaya rağmen 41 emekli hekim 
toplantıya katılmış ve emekli Hekimlerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılmıştır. (Bu 
toplantıya Dr. Erdinç Köksal, Dr. Atilla Ongan. Dr. Mürüvvet Türkili, Dr. İsmail Yeşiltaş, Dr. Celal Belen, 
Dr. Adnan Artukoğlu, Dr. Erol Ercan, Dr. Semra Kürkçüoğlu, Dr. Osman Usmanbaş ve Dr. Ömer Galip 
Aykaç katılmışlardır.)

12- 10 Nisan 2015: Türk Tabipleri Birliği Emekli Hekimler Kol Toplantısı sebebiyle Kol’u temsilen Dr. 
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Erdinç Köksal ve Dr. Namık Kemal Meriç sabah uçakla İzmir’e gitmişler ve aynı gün İzmir Tabip Oda-
sında yapılan KOL Toplantısına katılmışlardır. Ertesi gün İzmir Tabip Odası’nın, emekli hekimleri davet 
ettiği sabah kahvaltısından sonra, İstanbul Tabip Odası temsilcilerinin yaptığı sunum ilgi ile takip 
edilmiştir. Gece İstanbul’a dönülmüştür.

Bu toplantıda, gelecek KOL toplantısının 2-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğin-
de yapılması kararlaştırılmıştır.

13- 14 Nisan 2015: Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, İstanbul Tabip Odası Emekli Hekimler 
Komisyonu olarak ziyaret edilmiş ve Belediye’nin işlettiği sosyal tesislerden emekli hekimlerin de 
indirimli olarak yararlanması için taleplerini dile getirmişlerdir. (Bu toplantıya Dr. Erdinç Köksal, Dr. 
Fahri Güngör, dr. Atlla Ongan ve Dr. Oya Erülgen katılmışlardır.)

Önümüzdeki günlerde başka Belediye Başkanları da ziyaret edilecektir. Bu arada, Kol Toplantısı 
için diğer illerden gelecek 15-20 Emekli Temsilcisi hekimlerin konaklayacağı ve yemek vereceğimiz 
yerler de tespite çalışılmaktadır.

Dr. Erdinç Köksal
Emekli Hekimler Komisyon Başkanı
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Her hafta düzenli yapılan toplantılarımızda Kültür Komisyonu olarak 2014-2015 döneminde;

• Toplumsal alt üst oluşların tarihi incelenmeye çalışılmış,

• Değişik toplumlardaki kültürel/politik/toplumsal hareketlerin nedenleri, ortaya çıkışları ve sonuçla-
rındaki farklılıklar ve benzerlikler incelenmiş,

• Tabip Odası’nın özlük hakları, sağlık hizmeti sunumu ve emek, barış, demokrasi alanına yönelik 
faaliyetlerine destek olunmuştur.

Kültür Komisyonu
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24 Haziran 2014 

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı 24 Haziran 2014 Salı günü İstanbul Tabip 
Odası’nda yapıldı. Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu üyelerinin açılışını yaptığı toplantı Psiko-
log Reyhan Algül’ün “Tükenmişlik Sendromu” konulu sunumu ile devam etti. Sunum sonrası katılım-
cılar konu ile ilgili görüş, öneri ve katkılarını paylaştılar.

Komisyon faaliyetleri dönem değerlendirmesinin ardından yeni dönem Özel Hekimlik Komisyonu 
Yürütme Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. 

Yapılan oylama sonucunda; 

Dr. Kemal Özay, Dr. Güray Kılıç, Dr. Ayşegül Aksakal, Dr. Ekrem Duman ve Dr. Erdem Birgül yürütme 
kurulu asil üyeliğine;

Dr. Zehra Aşiran Serdar, Dr. Nuray Başsüllü, Dr. Cihan Ünlüçerçi, Dr. Özcan Çakmak ve Dr. Hilmi Or 
Yürütme Kurulu yedek üyeliğine seçildiler.

Yeni dönemde asil/yedek üye ayrımı olmaksızın tüm yürütme kurulunun ve tüm hekimlerin ortak 
mücadelesinin önemli olduğu vurgusuyla yeni yürütme kurulu tebrik edilerek toplantı sonlandı.

22 Temmuz 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, 2014-2016 dönemi ilk geniş katılımlı toplantısı 22 
Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası merkez binasında gerçekleştirildi. Toplantı, muaye-
nehanelerle ilgili yapılan yönetmelik değişikliklerini konuşmak ve bu konuda tutum belirmek için 
düzenlendi. Toplantıya Özel Hekimlik Komisyonu’nun yeni seçilen Yürütme Kurulu üyeleri Dr. Ekrem 
Duman, Dr. Kemal Özay, Dr. Güray Kılıç, Dr. Ayşegül Aksakal, Dr. Cihan Ünlüçerçi, Dr. Nuray Başsüllü, 
Dr. Hilmi Or ve yaz tatili/bayram tatili öncesi olmasına karşın çok sayıda hekim katıldı.

Toplantıda konuşmacı İTO Hukuk Bürosu koordinatörü Av. Meriç Eyüboğlu idi. Av. Meriç Eyüboğlu 
sunumu sonrası katılımcı hekimlerden gelen soruları cevapladı.

8 Ağustos 2014

Birden fazla özel yerde çalışan hekimlerin her bir çalıştığı yer için ayrı ayrı mesleki zorunluluk sigor-
tası yaptırması gerektiği dayatmasına karşı verilen hukuki mücadele sonucunda ayrı ayrı sigorta yap-
tırılmasının gerekmeyeceği, birden fazla yerde çalışmanın aynı poliçe içinde derecelendirilebileceği / 
ücretlendirilebileceğine ilişkin çıkan tebliğ ile ilgili İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu’nun hazırladığı 
bilgilendirme üyelerle paylaşıldı. 

Özel Hekimlik Komisyonu
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13 Ağustos 2014

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu kendi bünyesindeki toplantısını 12/8/2014 tarihinde 
gerçekleştirdi. Toplantıda 2014-2016 döneminde özel hekimlik alanında yapılacak çalışmalar plan-
lanarak sorunlar saptandı. Toplantının son bölümünde önümüzdeki dönemin görev dağılımı gerçek-
leştirildi. Buna göre Sn. Dr. Ekrem Duman Komisyon Koordinatörü ve Sn. Dr. Kemal Özay Komisyon 
Sekreterliği görevlerini oy birliği ile üstlendi.

26 Ağustos 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu 26/8/2014 tarihinde İTO Kadıköy Bü-
rosunda toplandı. Toplantıya Özel Hekimlik Komisyonu Başkanı Dr. Ekrem Duman, Komisyon Sekre-
teri Dr. Kemal Özay, üyeler Dr. Ayşegül Aksakal, Dr. Özcan Çakmak ve Dr. Ümit Şen katıldı.

Toplantıda önümüzdeki dönem çalışmaları planlandı. Her ayın ikinci Salı günü yürütme kurulunun 
toplanmasına, son Salı günü de geniş katılımlı ve özel gündemli toplantılar yapılmasına karar verildi.

11 Eylül 2014

En son 2008 yılında yayınlanan TTB Asgari Ücret Tarifesi’nin revize edilerek elektronik ortamda kul-
lanımına uygunluk veren TTB-HUV (Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı) ile ilgili web sayfası üzerin-
den üyelere bilgilendirme yapıldı.

23 Eylül 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu 23 Eylül Salı günü Kadıköy büroda yürütme kurulu 
üyelerinin katılımı ile toplandı. Toplantıda, özel sağlık sektöründe hekimlerin yaşadığı sorunlar, özel 
sağlık sektöründe reklam, tanıtım faaliyetlerinin etik sorunları, muayenehanelerde gelinen son du-
rum, özel hekimlik kolu ile komisyonumuzun ilişkileri, HUV’da son durum ve son olarak ‘’MALPRAK-
TİS’’ konulu geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi konuları görüşüldü.

28 Eylül 2014

Sağlık Bakanlığı tarafından Kasım 2012’de ‘Sağlık net 2 veri gönderimi’ başlıklı bir Genelge gönde-
rerek muayenehane ve özel sağlık kuruluşları da dahil olmak üzere sağlık hizmeti verilen her yerden 
hastaların bilgilerinin merkezi sistemle gönderilmesini istenmesine karşı TTB tarafından bu uygu-
lamanın değiştirilmesi istenmiş, kabul edilmemesi üzerine Genelge’ye karşı Danıştay’da iptal davası 
açılmıştı. 

Danıştay 15. Dairesi 12.6.2014 günü E. 2013/2084 sayı ile bu uygulamanın yürütmesinin durdurul-
masına karar verdi ve kararda Sağlık Bakanlığı’nın kamu ve özel sağlık kuruluşlarından özel hayatın 
gizliliği kapsamındaki bilgileri toplamasının hukuki dayanağının bulunmadığı tespit edildi. Bu kap-
samda Bakanlığın ileri sürdüğü 663 sayılı KHK’da, Aile Hekimliği Kanunu’nda ve 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Yasasında yer alan hükümlerin böyle bir uygulamaya dayanak oluşturamayacağı 
saptanmış olup mevcut durum üyelerle paylaşıldı. 

29 Eylül 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu adına Dr. Erdem Birgül, İl Şehircilik ve Çevre 
Müdürlüğü’nde yapılan tıbbi atıkların bertarafı ve 2015 atık bertaraf ücret belirleme toplantısına 
katıldı.

30 Eylül 2014 

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Tüm Yönleriyle Malpraktis” 
konulu toplantı 30 Eylül 2014 Salı günü geniş bir hekim katılımıyla İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı.
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Özel Hekimlik Komisyon Sekreteri Dr. Kemal Özay tarafından açılışı yapılan toplantıda, özellikle son 
yıllarda özel hekimlik mücadelesine vermiş olduğu kıymetli katkılarından dolayı önceki dönem özel 
hekimlik koordinatörlerinden Dr. Hasan Oğan kürsüye davet edildi ve Özel Hekimlik Komisyonu adına 
Komisyon Koordinatörü Dr. Ekrem Duman tarafından ödülü takdim edildi. Dr. Hasan Oğan teşekkür 
konuşmasında; son beş yılın özel hekimler açısından gerçekten çok zor geçtiğini, yasal ve idari yap-
tırımlara karşı gösterilen ortak mücadelenin etkili olduğunu ifade ederek birlikte hareket etmenin 
önemini vurguladı.

Toplantı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nezih 
Varol’un sunumu ile devam etti. Dr. Nezih Varol’un malpraktis, sağlık hukuku kavramı, hekimin so-
rumluluğu, kusur tespiti, haklar, zorunlu mesleki sigorta, tazminatlar gibi hekimlerin ihtiyaç duyduğu 
konular hakkındaki akıcı ve örneklerle zenginleştirilmiş sunumu katılımcıların beğenisini topladı.

8 Ekim 2014 

İstanbul Tabip Odası’nın da üyesi bulunduğu Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu’nun (FEMS) 8-10 
Ekim 2014 tarihlerinde Paris’te yapılan Genel Kurulu’na FEMS delegesi Dr. Arda Saygılı katıldı. 

18-19 Ekim 2014

Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına bağlı yaşadıkları iş kazaları ve meslek hastalıklarını belir-
lemek, tanımlamak, işçi sağlığı ve güvenliği çerçevesinde değerlendirmek ve yapılması gerekenleri 
saptayarak hayata geçmesi için çalışma programı oluşturmak amacıyla Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 
Çalışma Grubu ve İstanbul Tabip Odası tarafından birlikte organize edilen “Sağlık Çalışanlarında İş 
Kazalarına ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım” konulu sempozyumda Özel Hekimlikten sorumlu YK 
üyesi Dr. Ümit Şen ve Dr. Hasan Oğan moderatör olarak görev aldı.

21 Ekim 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “Sağlıklı Beslenme: Şeytan 
Üçgeninden Kurtulma Reçetesi” konulu toplantı 21 Ekim Salı akşamı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. 
Özel Hekimlik Komisyonu yürütme kurulu üyelerinden Prof.Dr. Özcan Çakmak tarafından yapılan 
açılışın ardından, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Mehmet Mahir Atasoy yaklaşık iki saat süren bir sunum gerçekleştirdi.

25 Ekim 2014

Özel hekimlik uygulamalarının ücretlendirilmesi çalışması olarak hayata geçirilen Hekimlik Uygu-
lamaları Veritabanı (HUV) Sistemi ile ilgili HUV Danışma Kurulu toplantısı 25 Ekim 2014 tarihinde 
Türk Tabipleri Birliği toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik 
Komisyonu adına Dr. Özcan Çakmak ve Dr. Hilmi Or katıldı.

27 Ekim 2014

IPP İstanbul Privacy Platform tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunmasında Güncel Geliş-
meler” isimli toplantıya Özel Hekimlik Komisyonu üyeleri Dr.Erdem Birgül ve Dr. Hilmi Or katıldı.

30 Ekim 2014

Sağlık Net2 Veri gönderim Sistemi ile ilgili hekimlere yapılan tebligatlarla ilgili İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Bürosu tarafından oluşturulan bilgilendirme ve itiraz dilekçesi örneği üyelerle paylaşıldı. 

1 Kasım 2014

Ankara’da gerçekleştirilen TTB Olağanüstü Büyük Kongresi’ne aynı zamanda delege olan Özel He-
kimlik Komisyonu Başkanı Dr. Ekrem Duman ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit 
Şen katıldı.
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16 Kasım 2014

Ankara’da TTB-Özel Hekimlik Kolu toplantısı yapıldı. Toplantıya İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik 
Komisyonu üyeleri Dr. Ekrem Duman, Dr. Kemal Özay, Dr. Güray Kılıç, Dr. Özcan Çakmak, Dr. Hilmi Or 
ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.

9 Aralık 2014

9 Aralık 2014 Salı günü komisyon yürütme kurulu toplandı. Toplantıda tüm yürütme kurulu üyelerinin 
özel hekimlik kolu mail grubuna üye olması, özel hastanelerde temsilcilerin seçilmesi, Danıştay’ın 
iptal kararına rağmen muayenehaneler için halen itfaiye raporunun istenmesi ve Türkiye İnsan Hak-
ları Vakfı’nın komisyonumuzdan destek talebinden oluşan gündem konuşuldu.

12 Aralık 2014

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’na özel sağlık kuruluşları bünyesinde çalışabilmek için ikametgah-
larını muayenehane olarak gösterip açılış yapan, ancak gerçekte burada hekimlik faaliyeti yürütme-
yen hekimler aleyhinde tesis edilen cezai işlemlerin iptali talebine ilişkin yazı yazıldı.

16 Aralık 2014

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN 
HEKİMLERİN ÜCRETLENDİRME VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİNDE YAŞANAN SORUNLAR’’ konulu toplantı 
16 Aralık Salı akşamı Cağaloğlu merkez binada yapıldı. Toplantıya konuşmacı olarak Serbest Muha-
sebeci ve Mali Müşavir Hıdır Özden ile Odamız Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu katıldı. 

Özel Hekimlik Komisyonu Sekreteri Dr. Kemal Özay tarafından moderasyonu yapılan toplantıya özel-
likle özel hastane çalışanı hekimler yoğun ilgi gösterdiler.

Açılış konuşmasında Dr. Özay, günümüzde özel sağlık kuruluşlarında çok değişik çalışma, ücretlen-
dirme ve vergilendirme biçimleri olduğunu belirterek aynı hastane içinde dahi hekimlerin birbirinden 
farklı biçimlerde çalıştığına ve ücretlendirildiğine vurgu yaptı ve bu toplantıda bu karmaşık durumu 
konuşmayı/tartışmayı hedeflediklerini ifade etti. Her geçen gün hekim emeğini daha da değersizleş-
tiren bu sisteme karşı ortak bir mücadele hattı örmeyi amaçladıklarını dile getirerek, tüm hekimleri 
Özel Hekimlik Komisyonu faaliyetlerine katılmaya davet etti.

27 Aralık 2014

İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından, 1999 yılında ilçe belediyelerine devredilen tıbbi atıklarının toplan-
ması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin ve devredilen yetkinin, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, 
bu konuda asıl görevli olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilmesine karar verilmesiyle birlikte 
yaşanan değişikliklere ilişkin değerlendirme ve İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazır-
lanan “Tıbbi Atık Konusu ile İlgili Sık Sorulan Sorular” konulu bilgilendirme üyelerle paylaşıldı. 

30 Aralık 2014

TTB Özel Hekimlik Uygulamalarının ücretlendirilmesine ilişkin olarak 1 Ocak 2015 tarihinden itiba-
ren TTB- HUV Sistemine geçişle ilgili bilgilendirme üyelerle paylaşıldı. 

20 Ocak 2015

20 Ocak 2015 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda “2008 TTB Asgari Ücret Tarifesi’nden (AÜT) 2015 
TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV)’a Geçiş” konulu bir toplantı yapıldı. Toplantıya TTB HUV 
Çalışma Grubu Başkanı Dr. Raif Kaya katıldı. Moderasyonu Özel Hekimlik Komisyonu Üyesi Dr. Özcan 
Çakmak ve Dr. Güray Kılıç tarafından yapılan toplantıda TTB HUV’da özel sigortalarla yaşanan süreç 
ve son durum hakkında bilgilendirme yapıldı.
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26 Ocak 2015

Hekimlerin muayenehanelerinde engellilerin erişimi ile ilgili gerekli önlemlerin alınmasını belirten 
tebligatlar üzerine İstanbul Tabip Odası Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan “Muayenehaneler umu-
ma açık yerler midir? Engellilerin erişimine uygun duruma getirilmesi istenir mi? Dayanak düzenle-
meler ve gelinen son nokta “ konulu bilgilendirme üyelerle paylaşıldı.

Aynı gün ayrıca “İkametgahlarında muayenehane açılışı yapan hekimlerin pos cihazı bulundurma zo-
runluluğu var mı?” konulu hukuk bürosu değerlendirmesi de üyelere elektronik ortamda gönderildi.

6 Şubat 2015 

İstanbul Tabip Odası ve TTB’nin girişimleriyle Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan duyuru para-
lelinde mesleğini sadece muayenehanesinde icra eden hekimlerin, özel hastanede verdikleri sağlık 
hizmeti nedeniyle sigorta poliçelerinde sağlık kuruluşunun adını bildirmelerine ve artırımlı prim 
ödemelerine gerek bulunmadığına ilişkin TTB bilgilendirmesi üyelerle paylaşıldı.

10 Şubat 2015

Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu 10 Şubat Salı günü toplandı. 

Toplantıda, muayenehanelerde son durum, göz hekimlerinin muayenehanelerinde kullandığı ilaçların 
temini sorunu, muayenehaneler için istenen yangın raporu meselesinde son durum olarak belirlenen 
gündem maddeleri konuşuldu.

Mart ayının son Salı günü geniş katılımlı ‘’tıbbi etik’’ konulu bir toplantı düzenlenmesine karar verildi.

24 Şubat 2015

Özel Hekimlik Komisyonu, İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında “Özel Hekimlik Alanında Son 
Yönetmelik Değişiklikleri” adıyla geniş katılımlı bir toplantı düzenledi. Toplantıyı Komisyon Başkanı 
Dr. Ekrem Duman modere etti ve Av. Meriç Eyüboğlu katılımcıların sorularını yanıtladı.

4 Mart 2015

Özel Hekimlik Komisyonu’nun önerisiyle, üretimi durdurulan ilaçların muayenehane denetimlerinde 
hekimlerden talep edilmesi neticesinde bu ilaçlarla ilgili durum güncellemesinin acilen yapılması 
konusunda Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne yazı yazıldı. 

8 Mart 2015

Muayenehanelerden istenen itfaiye uygunluk raporu ile ilgili olarak İstanbul Tabip Odası Hukuk 
Bürosu tarafından oluşturulan bilgilendirme üyelerle paylaşıldı. Hukuk Bürosu tarafından daha önce 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimiyle yapılan ve tek bir daire/bağımsız bölüm için itfa-
iye raporunun alınıp alınamayacağına ilişkin yapılan yazışma örneği de bu bilgilendirmeyle üyelere 
iletildi. 

31 Mart 2015

“ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN MESLEK ETİĞİ SORUNLARI” konulu toplantı 31 Mart 2015 
Salı günü İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı. Komisyon Koordinatörü Dr. Ekrem Duman’ın modere ettiği 
toplantının açılışı Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez tarafından yapıldı. Daha sonra sırasıyla 
İ.Ü. Adli Tıp Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. İmdat Elmas, Odamız Hekimlik Uygulamaları Bürosu Ko-
ordinatörü Dr. Av. Celalettin Cengiz, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Dr. Şükrü Güner sunumlarıyla 
mesleki etik, hekim-hasta ilişkisi, talepler, kararlar, Odaların yetki/yaptırım gücü gibi konuları örnek 
olaylarla katılımcılara aktardılar. 
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Özel Hekimlik Komisyonu olarak tıbbi etik konusunun (özel ya da kamu hekimleri açısından) önemini 
vurgulamak amacı ile organize edilen bu toplantının her şeyden önce “yeniden görmeye başlamak” 
olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Yönetim Kurulumuza, bir yıldır faal olmadığı belirtilen 
İTO Etik Kurulu’nun ivedi olarak oluşturulması önerildi. Özel sektör hekimlerinin azımsanmayacak 
kısmında hakim olan “Odamız gözünde özel hekimlerin sorunları ikinci plandadır” önyargısının (artık) 
kırılması için yapılması gerekenler konusunda Yönetim Kurulumuzun, Komisyonumuza olan desteğini 
arttırarak sürdürmesinin önemi vurgulandı. 
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Pratisyen Hekim Komisyonu

I. İstanbul Tabip Odası genel çalışmalarına katkı ve katılımlar 

II. Sürekli mesleki eğitim ve mesleki gelişim konuları ile ilgili çalışmalar

III. Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

IV. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

V. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

I-İstanbul Tabip Odası çalışmalarına katkı/katılımlar ve yönetim kurulu ile ilişkiler

İstanbul Tabip Osası seçimli genel kurulu sürecinde birinci basamak sağlık kuruluşları ziyaret edile-
rek birinci basamaktan seçimlere katılım arttırlmaya çaılışldı. Kurullara aday olmaları için pratisyen 
hekimler teşvik edildi.

İstanbul Tabip Odasının Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu hazırlık çalışmalarına ve genel kurula 
katılım sağlandı. Genel kurulda alanımızla ilgili konuşma ve tartışmalara aktif katılım sağlandı. Karar 
önerileri sunuldu.

İstanbul Tabip Odası Temsilciler kurulu seçimleri için çalışmalar yapıldı. Temsilciler kurulu divanında 
komisyonumuzdan Dr. Emel Atik, Dr.Selma Okkaoğlu ve Dr.Onur Çeçengörev aldı.

Temsilcler kurulunda I.Basamak ile ilgili sorunlar gündem yapılarak tüm hekimlerle birlikte tartışıldı.

Alanımızı ilgilendiren konularda yönetim kurulu toplantılarına katılarak bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından toplum sağlığı/ hekimlik mesleği ve özlük 
haklarımızla ilgili toplantı/ yürüyüş/basına çıklaması vb. tüm etkinliklere en geniş katılım sağlandı. 
Buralarda alanımızla ilgili görüşler aktarıldı,sunumlar yapıldı.

14 Mart 2014 etkinliklerinin hazırlık aşamasında ve gerçekleşmesinde çalışmalara katkı sunuldu. 
Odamızın geleneksel 14 Mart 2015 yürüyüşüne pratisyen hekimlerin katılımı sağlandı. 

İstanbul Tabip Odası’nı pratisyen hekimler adına temsil edilmesi gereken çeşitli kurullarda yer alındı.

İstanbulda Halk sağlığını ilgilendiren konulara alanımızdan katkı sunuldu(elektromanyetik radyasyon/ 
Kurbağalıdere vb.)

Oda başkanımızla birlikte Halk Sağlığı Müdürlüğü ziyaret edilerek alanımızı ilgilendiren konularda 
görüşme yapıldı.

Toplum sağlığı merkezlerindeki çalışma koşullarına yönelik toplantı ve raporlar hazırlandı
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Aile Sağlığı Merkezlerindeki hekimlerin angarya/fazla çalışma ya karşı yürüttükleri etkimliklerde yer 
alındı.

Odanın çeşitli etkinlik ve/veya birimlerde yaşanan hekime yönelik şiddet olayları vb. durumlarda Aile 
Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ziyaret edildi. 

Aile Hekimliği Komisyonu/Pratisyen hekim komisyonunun(aynı odanıın aynı alanla ilgili iki komisyonu-
nu) birlikte çalışmasına yönelik 2 yıdan beri dile getirdiğimiz ısrarımız sürdürüldü. 

İstanbulda 2014 Haziran ayında 6 ilçede uygulanan MOPAP ile TSM leri ziyaret edilerek kamopan-
ya ile ilgili yaşanan sorunlar saptandı. Oluşturulan görüş ve önerilerimizi Oda Yönetim Kurulu Halk 
Sağlığı Müdürlüğü ve ve kamuoyu ile paylaştık

II-Sürekli eğitim Etkinlikleri:

Alanımızla ilgili sürekli eğitimlerini odamız işyeri hekimliği komıiyonu Pratisyen Hekimlik Derneği 
İstanbul Şubesi ile birlikte gerçekleştirdik.

16-18 Mayıs 2015 tarihinde yapılacak 19.Pratisyen Hekimlik Kongresi’ne İstanbul olarak ev sahipliğini 
üstlendik. Bu konudaki bilimsel ve organizasyonel hazırlıklarımızı komisyonumuzun en geniş katılımı 
ve oda yönetim kurulkumuzun da desteğiyle sürdürüyoruz.

III-Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ilişkiler

Pratisyen Hekimlik Derneği İstanbul Şubesi ile ortak toplantılar yaparak gündemlerimiz birlikte 
tartışmaya özen gösterdik. Derneğin sosyal etkinlikleri komisyonumuz tarafından oda üyesi pratisyen 
hekimlere de duyuruldu. 

IV-Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ile ilişkiler

TTB GPE tarafından hazırlıkları sürdürülen “Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü Genel 
Pratisyenlik Mesleki Eğitim Programı 1998-2014 ” yayınının hazırlıklarına katkı sunuldu.

V-TTB Pratisyen Hekimler Kolu ile ilişkiler

Kolun tüm toplantılarına gündemleri komisyon üyeleri ile görüşerek hazırladığı yazılı raporlarla katıl-
dı. Bu dönem Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu yürütme kurulunda komisyonumuzdan 
Dr.Onur Çeçen ve Dr.Eriş Özkan Dr.Arzu Kelleci yer aldı.

Kol tarafından yürütülen çalışmalar İstanbul^dan katkı sunuldu çeşitli konularda (mesleki eğitim/
nöbet sorunu/I.Basamak hekimlerine yönelik baskılar vb) kol’a yazılı görüşlerimiz iletildi ve kol veb 
sahifesinde yer alması sağlandı.

Komisyon Başkanı: Dr. Sevinç ÖZGEN

Komisyon Toplantı gün ve saati: 15 günde bir Pazartesi günleri 18.30-21. 00

Komisyon çalışmalarına katılanlar:

A.Yeliz Mutlu, İrfan Alemdar, Ali Demircan, İsmet Sayman, Anıl Hoşcan, Kübra Süer, Arzu Kelle-
cioğlu, Mesut Küçük, Belda Kerimgiller, Mustafa Sülkü, Beyza Kutay, Mutlugül Yahyaoğlu, Canan 
Özel, Naciye Demirel, Cumhur Özcan, Nesrin Usta, Deniz Mardin, Nilüfer Yalçın, Devrim Arda, Oktay 
Ekeme, Emel Atik, Onur Çeçen, Erdoğan Mazmanoğlu, Özlem Zaralı Eriş Özkan, Rıdvan Yılmaz, Erol 
Ünder, Selçuk Günday, Fazlı Öveç, Selma Okkaoğlu, Ferda Ereren, Sevinç Özgen, Filiz Kurtoğlu, Sü-
heyla Ağkoç, Günyeli Yalçınkaya, Turabi Yerli, Gürcan Bahadır, Yasemin Köksoy, Havva Güneş,  
Yelda Emek, Hüseyin Demirdizen, Zerrin Kurşun, Hüseyin Usta
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TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 

13 Mart Görev etkinliği öncesi halkı 
bilgilendirme

Hekimler Barışa Işık Yakıyor

Tabip Odası Seçimleri 

Halk Sağlığı Müdürlüğünü ziyaret
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Pratisyen Hekimlik Derneği Şube Genel Kurulu

İki Doktor Bir Yolculuk 14 mart 2015 Etkinliği

TTB Pratisyen Hekimler Kol Yürütme Toplantısı
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Silivri Temsilciliği

İstanbul Tabip Odası Silivri Temsilciliği (İTOST), Odaya uzak bölgelerde çalışan üyelerin, odayla ile-
tişimlerini artırmak, yapılacak etkinliklere katılımı kolaylaştırmak, yönetsel katılımı güçlendirmek 
amacıyla İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu nun 04.01.2005 tarihinde almış olduğu karar doğrultu-
sunda faaliyetlerine başlamış olup,etkinliklerini sürdürmeye devam etmektedir.

İTOST 2014 -2015 Dönemi Faaliyetlerinden Başlıklar:

1.17 Nisan 2012’de Gaziantep’te görev yaptığı hastanede uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 
Dr. Ersin Arslan’ın ölümünün ikinci yıldönümünde, Silivri Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması 
yapıldı.Hastane temsilcimiz Dr.Mehmet Ali Filiz, TTB tarafından hazırlanan metni okuyarak: Sağlık 
çalışanlarına yönelik şiddetin durmak bilmediğini, geçici tedbirlerin işe yaramadığını, bu durumun 
artık dayanılmaz hale geldiğini belirtti.

2. 27 Nisan 2014’de yapılan seçimli Oda genel kurulunda, üyelerimizin seçim alanına toplu olarak 
ulaşabilmeleri amacıyla ulaşım olanağı sağlanmıştır.

3.İstanbul’da ASM sağlık çalışanlarına 2014 Haziran ayı için hastane acillerinde ve 112 istasyonların-
da ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet uygulaması tebliği edilmiş, Odamız Aile Hekimleri Komisyo-
numuz ilçe düzeyinde acil toplantılar yapma kararı almıştı.

Bu amaçla Silivri temsilciliğimiz çağrısıyla Silivri de 22 Mayıs 2014 Perşembe günü ‘Acil Nöbet’ 
gündemli toplantı gerçekleştirilmiş, ASM çalışanlarının çoğunluğunun katıldığı toplantıda, çalışma 
haklarını koruma adına hukuksuz olarak dayatılan nöbetlere gitmeme kararı alınmış, bu karar yaşa-
ma geçirilmiştir..

4. Silivri Büyükçavuşlu Aile Sağlığı Merkezi’nde geçici görevli olarak çalışan meslektaşımız Dr. 
Atakan Karanfil’i 1 Ekim 2014 Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Silivri Toplum Sağlığı Merkezi’nde 
çalışan meslektaşımız 3 gün öncesinden Silivri ilçesinin en uzak beldesi olan Büyükçavuşlu ASM’de 
geçici olarak görevlendirilmişti. Henüz 30 yaşında, yeni evli olan meslektaşımız, 1 Ekim 2014 öğlen 
saatlerinde geçici görevli olarak çalıştığı ASM’deki muayene odasında ölü bulunmuştu. 

Hastalığına rağmen Silivri’nin en ücra köşesine gidererek geçici görevle hizmet veren, göğüs ağrısı-
na rağmen çalışmaya devam edip, bu uğurda yaşamını yitiren meslektaşımızın acısını yüreğimizde 
hisetik,hissetmeye bundan sonrada devam edeceğiz.

Arkadaşımızın ölüm haberi üzerine temsilciliğimiz ailesine ulaşmış, cenazesinde bulunulmuş, her 
türlü mesleki ve insani dayanışma göstertmiştir.

5.Sağlık Bakanlığı’nca ASM çalışanlarına Cumartesi günleri nöbet konulmasına yönelik uygulama 
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ASM çalışanları tarafından protesto edildi.

Bu amaçla 12 Aralık 2014 tarihinde tüm yurtta iş bırakan ASM çalışanları,İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.Silivri temsilciliğimiz Silivri ilçesindeki sağlık 
çalışanlarına eylem öncesi çalışma yaparak,çalışanları toplu olarak İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü 
önüne getirerek etkinliğe destek verdi.

6.Silivri temsilciliğimizin de içinde yer aldığı Silivri Demokrasi Platformu, ilçede örgütlü yöre der-
neklerini bir araya getirerek halklar arasında hoşgörü kültürünü yerleştirmek,barış içinde bir arada 
kardeşçe yaşama, demokratik anlayışı geliştirmek için yöresel kültür festivali yapmaya karar vermiş, 
3-7 Eylül 2014 tarihlerinde Anadolu ve Rumeli Kültürleri Festivali, Kültürler Buluşuyor, Kültürler 
konuşuyor adıyla “barış ve kardeşlik “ projesi olarak hayata geçirilmiştir. 

Geçtiğimiz yıl hayata geçen Anadolu ve Rumeli Kültürleri Festivali’ne 18 ayrı yöre derneği katılmıştı 
Festivali’nin ikincisi için çalışmalar başlatıldı.

7.Silivri Kent Konseyi, kentin merkezinde bulunan ve yıllardır ıslah edilmeyen Boğluca Deresi nin 
ıslah çalışamalarının tamamlanması ve kentin ortasından geçen E-5 karayolunun yarattığı tra-
fik sorununun çözülmesi için 6 ay boyunca kampanya yürütülmüş,her hafta oturma eylemleri 
düzenlenmiş,binlerce imza toplanmış, toplanan imzalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, stanbul Valiliği,Silivri Belediye Başkanlığı, Silivri Kaymakamlığına sunulmuş, bu 
alandaki mücadele kararlılıkla sürdürülmektedir.

Dr.Fethi Bozçalı Silivri Belediyesi Kent Konseyi 2014-2015 dönemi içinde yürütme kurulu üyesi sıfa-
tıyla çalışmalara katılmaya devam etmiştir.

8. Sağlık Bakanlığı’nın, birinci basamak sağlık çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak 
ASM ve TSM’lerde ayda en az 8 saat Cumartesi nöbet dayatmasının 3 Ocak 2014 tarihindeki ilk uygu-
laması çalışanların direncine mağlup geldi.

İstanbul’da bazı ilçelerde %100 olan Cumartesi nöbet protestosu %90’ı aşan oranda başarılı oldu.

TTB’nin ve birinci basamakta örgütlü sendika, derneklerin çağrısına uyan birinci basamak çalı-
şanları Cumartesi günü kendilerine dayatılan haksız hukuksuz nöbeti kabul etmeyerek ASM’lerini 
açmadı, nöbetlere girmedi,

Silivri’de ise halk eğitimi toplantısı ve basın açıklaması Silivri Eğitim Sen’de yapıldı. Odamızın birinci 
basamak temsilcisi Dr. Ersin Gökpınar ve Dr. Çağrı Beyhun Sehat, SES Silivri temsilcisi Zübeyde 
Öztürk ve Silivri birinci basamak çalışanlarının katıldığı buluşmada, Dr. Gökpınar Silivri’de ASM nö-
betine gitmeme oranının % 100 olduğunu bildirildi. 3 ayı aşkın süredir sürdürülen direniş, başarıyla 
devam etmektedir.

9.Silivri birinci basamak temsilci seçimi 24 Aralık 2014 tarihinde yapılmış, Dr.Ersin Gökpınar ve 
Dr.Çağrı Beyhun Serhat seçilmiştir. Silivri Devlet Hastane temsilci seçimi yapılmış, Dr.Mehmet Ali 
Filiz ve Dr.Berkay Ünlü hastane temsilcisi seçilmiştir. Silivri Medicalpark hastane temsilci seçimi 4 
Şubat 2015 tarihinde Medicalpark Toplantı Salonunda yapılmış, Dr.Ali Kocaoğlu bu hastanenin temsil-
cisi olarak seçilmiştir

10. İstanbul Tabip Odası14 Mart Tıp Haftası etkinlik programı çerçevesinde, 12 Mart 2015 tarihinde 
Silivri Atatürk anıtına temsilcilik adına ve bölgedeki sağlık kuruluşlarınca çelenk konulmuş,bu tarihte 
görev eylem etkinliği nedeniyle ilçede çalışan sağlık çalışanları alana toplanmış, Silivri temsilciliği-
miz tarafından hazırlanan14 Mart bildirgesi Silivri Devlet Hastanesi Temsilcimiz Dr.Mehmet Ali Filiz 
tarafından okunmuştur.

11.TTB nin diğer sağlık hizmet alanında örgütlü sendika ve derneklerle beş acil taleple tüm yurtta 13 
Mart 2015 tarihinde gerçekleştirdiği bir günlük görev eylemine, temsilciliğimiz destek vermiş, İstan-
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bul da Çapa’dan başlayıp Sağlık Müdürlüğü önüne dek süren kitlesel yürüyüşe katılım sağlamıştır.

12.14 Mart Haftası kapsamında Silivri Temsilciliğimiz tarafından geleneksel olarak her yıl yapılan 
yemekli gece Silivri Belediyesi’nin katkılarıyla 14 Mart 2015 tarihinde Silivri Lux Resoran’da gerçek-
leştirilmiştir. Katılımın yoğun olduğu gecede Dr.Fethi Bozçalı, son bir yıl içinde sağlık ortamında he-
kimlerin yaşadığı sorunlar,odanın hekim mücadelesi için yürüttüğü etkinlikleri anlatan slayt gösterisi 
yapmış, yemeğe Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar da katılarak, sağlık çalışanlarının mücadelesi-
ne desteğini bildirmiştir.

13.Temsilciliğimiz, yeni üye yapma, üye aidatı, üyelik işlemleri, danışmanlık, defter satımı, yayınların 
dağıtılması gibi etkinlikleri sürdürmüştür

Dr.Fethi Bozçalı
İTO Silivri Temsilcisi
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Kadın Hekimlik Komisyonu

Amaç:

Kadın Komisyonu; patriyarkal hegemonyanın sağlık alanında kadın sağlık çalışanları ve kadın sağlığı 
üzerindeki etkilerine odaklanmakta; neoliberalizm ve yeni muhafazakarlığın kadın sağlığı alanına ve 
kadın sağlık çalışanlarına yönelik etkilerine dikkat çekmektedir.

Bu amaçla; kadın hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca 
bu doğrultuda çalışma yapan diğer örgütlerle ortak haber ve etkinlik ağı içinde davranmaktadır.

Tarihçe:

İstanbul Tabip Odası’nda ilk Kadın Komisyonu kurulması tarihi 1992 yılına dayanmaktadır. Komisyon 
aralıklı çalışmalarla gelinen 2006 yılından itibaren yeniden aktive olmuş ve aynı dönem oluşturulan 
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nda kurucu ve aktif katılımcı olarak yer almıştır. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 2008 yılından itibaren yapılan Kadın Hekimlik ve 
Kadın Sağlığı Kongreleri’nin düzenlenmesi, örgüt okulu toplantıları ve kimi odaların kadın sağlığı ve 
kadın hakları konusundaki çalışmalarında aktif olarak görev almıştır.

İstanbul Tabip Odası içinde Kürtaj ve Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayları gerçekleştirilmiş olup Kürtaj 
Çalıştayı kitapçık halinde yayınlanmıştır. 

3. Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da yapılmış olup İstanbul 
Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ile ortak çalışılmıştır. Diğer kongrelerin aksine bu kongrenin 
kitabı henüz yayınlanmamış olup üzerinde çalışılmaktadır. 

Çalışmalar; 

Kadın Komisyonu çalışmalarında; yaygın patriyarkal anlayışın eleştirisi yapılarak çalışma ve işle-
yiş konusunda duyarlılıklar dikkate alınmıştır. Bu nedenle komisyon başkan ve sekreteryası değil, 
dönem yürütücüsü seçilmekte ve seçilen isim iki yıl arayla yenilenmektedir. Yeni dönem çalışmaları 
için komisyon yürütücü üyesi Dr. Lale Tırtıl olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimiz; mesleki uy-
gulamalarında cinsiyet eşitliği perspektifi ile davranan, kadın sağlığı alanında değerli uygulamaları, 
çalışmaları ve katkılarıyla ön açıcı olan kadın hekimlerden oluşmaktadır. 

Kadın Komisyonu halen Kürtaj Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Cinayet-
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lerine Karşı Acil Eylem Platformu ve Kadın Emeği Platformu’nda çalışmaya devam etmektedir.

Kadın Emeği Platformu’nda, kreşin kadınlar kadar erkeklerin de talebi olması ile kadını eve mahkum 
etmeye dönük istihdam politikalarına karşı çalışmalarımız sürmektedir.

Kürtaj Platformu’nda isteğe bağlı düşük konusunda tıbbi düşük seçeneği üzerinde ülkede yapılan 
çalışmalar takip edilmektedir. Bir seçenek olarak kadınların hizmetine sunulması gerektiği konusun-
da yapılan akademik çalışmaların duyurusu yapılmıştır. Yıl boyunca kamu hastanelerine başvuran ve 
kürtaj yapılmadığını belirten hastaların bilgileri kurumlar tarafından komisyonumuza ulaştırılmıştır.

Ayrıca Kadın Komisyonu, İstanbul’da diğer meslek odaları ile de yakın temas içinde olup ortak bir 
haberleşme grubunda yer almaktadır. Bu ortak çalışma grubu özellikle kadın emekçilerin sağlığı ve 
grev ve benzeri etkinliklerinde gerekli desteği sağlamaktadır.

Önümüzdeki dönemde;

Kadın hekimler ve Kadın sağlığı alanında gündemin takip edilmesi, özellikle Yönetim Kurulu ile bir-
likte gündemde yakıcılığını yitirmeyen sorunlar konusunda çalışma planlamak,

Kadın Komisyonu çalışmalarına katılımın artmasını sağlamak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun 3. Kongre kitabını yayınlamak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun sürdürülmesi için çalışmalar yapmak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun 4. Kongresi’nin yapılması için çalışmak,

Hastanelerde yapılacak toplantılarla; kadın sağlığı alanındaki güncel gelişmelere dikkat çekmek ,

Göçmen kadınların sağlıklı yaşam sorunları konusunda çalışma yapmak,

Kürtaj Platformu, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Platformu ve Kadın Emeği Platformu’nda ça-
lışmalar ile İstanbul Meslek Odaları Kadın Çalışmaları Grubu’nun etkinliklerinde yer almaya devam 
edilmesi planlanmıştır.

Dönem etkinlikleri;

1- Türkiye’de çalışan göçmen kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere düzenlenen etkin-
liklerde erkek şiddeti, kadın ve toplum sağlığı yönünden destek ve katılım sağlandı. 

Çağrı metni; Özellikle Beyazıt-Laleli-Kumkapı hattında karakolda, işyerlerinde, sokakta ve evlerde 
göçmen kadınlara yönelik cinsel taciz ve şiddet çok yaygın. Biz Kumkapı’da göçmen kadınların gün-
delik Türkçelerini geliştirmesine destek olan birkaç kadın, bir süredir orada olanları dehşet içinde 
gözlemliyoruz ve bu konuda acil bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda, şiddetin 
doğrudan öznesi olan kadınların ihtiyaç ve talepleri üzerine kurulu, kadınlar ve kadın örgütleri arası 
dayanışma ile örülmüş bir mücadele hattının mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenlerle hem 
Kumkapı’daki gözlemlerimizi paylaşmak hem de kadınların uğradıkları bu şiddete birlikte nasıl bir 
çözüm üretmeye davet ediyoruz.

12.07.2014 Beyazıt Meydanı tramvay durağında yapılan basın açıklamasına katılındı.

2- İstanbul Feminist Kolektif’in çağırıcı olduğu 7 Temmuz 2014 tarihinde “Kadın cinayetlerine karşı 
ortak eylemlilik” toplantısı ve bu toplantıda oluşturulan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Ortak Eylem 
grubu içinde yer alındı. Bu grubun çalışmalarında; erkek dili ve erkek koruyuculuğu sürdükçe kadın-
ların yönelik şiddetin süreceği, bunun en son noktası kadın cinayetlerinin erkekleri gözeten uygula-
malar nedeniyle olduğu, meclisin bu gündemle olağanüstü toplanması talebi ortaklaştırıldı. 

20 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye’de pek çok şehirde ve İstanbul’da yapılan yürüyüşe katılındı.
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Çağrı metni; 

HER YERDE KADIN CİNAYETİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANSIN!

Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi 
tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.

Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor. 
Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını 
gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor.

Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz 
kadınlar her gün öldürülüyoruz.

İki gün içinde 6 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet refleksi harekete geçerdi, hükümetten 
olağanüstü tedbirler alması beklenirdi.

Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.

Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokak-
ta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?

Meclis olağanüstü toplansın!

Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asma-
dan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;

Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!

Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!

Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!

Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan poli-
tikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyorMUŞ(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka 
çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor.

Devlet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konu-
sunda konuşmuyor; konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. “Kadınlar 
koruma altındayken öldürülmüyor” diyen Aile Bakanı, 6284 Sayılı Yasa’dan habersiz olduğu gibi, aynı 
zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını “temize çekmeye” çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir 
sözümüz var Aile Bakanı’na:

Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve 
yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere “teşvikler” sunan yargısı ile kadın cinayetlerin-
den sorumludur.

Hükümet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Hükümetin büyük “reklam” çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kaldı. 
İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne 
kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük.

Mekanizmaları hâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı yasa, şiddete karşı koruma ve 
önleme talep eden kadınların talepleri karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan 
mahkemeler tarafından kopyala-yapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler 
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ile mücadele etmeyen sisteme , “şiddetle cinayetin ne ilgisi var?” diyen erkek egemen yargı mercile-
rine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor!

Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, 
aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor; kadınların için-
de öldürüldüğü, şiddet gördüğü, emeğinin sömürüldüğü, dışına çıkmak istediğinde öldürüldüğü aile, 
devletin erkek egemenliğinin yansıması olarak bir devlet kurumu olarak işliyor.

Devlet sığınakları, hâlâ bir “mekanizma”ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri 
(ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında 
kadınları daha da savunmasız bırakmıştır.

Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öl-
dürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti seks işçilerini 
gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri 
ve şiddeti meşrulaştırıyor.

Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz.

Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın 
örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı 
oluşturmasını talep ediyoruz! 

Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden meclis, kadın ve 
trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz! 

20 Temmuz’da kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmaları-
na da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! 
Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz!

3- İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu’nun düzenlediği “Hekimlerden Barış’a Övgü” panel 
dizilerinden sonuncusu olan “Barış ve Kadınlar” paneli 4 Eylül 2014 Perşembe günü saat 19.00’da 

Tabip Odasında yapıldı. Kadın Komisyonu 
olarak katkı sunuldu. 

4- 15 Aralık 2014 tarihinde Sağlık 
Bakanlığı’nın aile planlaması uygulama-
larının ele alındığı toplantı düzenlendi. 
Toplantıda yayınlanan TNSA verileri ele 
alındı.

5- Hükümetin 8 Ocak 2015 tarihinde açık-
ladığı “Ailenin ve dinamik nüfus yapısının 
korunması programı” 40 kadar örgütle 
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birlikte katılımcısı olduğumuz Kadın Emeği Platformu’nda ele alındı. Programın kadın emeği üzerine 
etkileri incelendi. 27 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması ile görüşler kamuoyu ile paylaşıldı. 
Esnek çalışma, süt izni ve kadınların gece çalışması vb. konularda çalışma yapılarak değerlendirildi.

 6- Bir kadın cinayeti olarak Özgecan Aslan’ın ölümü tüm ülkede derin bir etki yarattı. Kadın Komis-
yonu olarak 17 Şubat 2014 tarihinde görüşlerimizi Şişili Etfal Hastanesi’nde kamuoyu ile paylaştık. 
Bu etkinliği SES ile birlikte tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenledik.

 

17.02.2015 

YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ!

Özgecan Aslan, akşam evine gitmek üzere bindiği o minibüste kadına yönelen erkek şiddeti nedeniyle 
yaşamını yitirdi.

Bu ülkede; kadına yönelen erkek şiddeti ve bu şiddetin en ağır biçimi olan cinayetler her yıl katlana-
rak artıyor, kadınlar yakınlarındaki erkekler tarafından dövülüyor, öldürülüyor.

Sağlık çalışanları olarak bizler bu şiddetin tanığıyız, kendimiz de dahil şiddet gören tüm kadınların 
yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yıllardır bilgilerimizi, uyarılarımızı yetkililerle, kamuoyu ile paylaşıyo-
ruz. 

Kadına yönelen erkek şiddeti, yaşam hakkımızı elimizden alan cinayetler; münferit, az rastlanan 
olaylar değildir, yaygındır ve hatta salgın halindedir. Bu salgının sorumluluğunu üstlenen bir kurum, 
yetkili yoktur. Aksine ülkenin Aile Bakanı “cinayetleri sağır sultana duyurmaya gerek yok” ifadesini 
kullanarak bu ağır tabloyu sıradanlaştırmaktadır.

Kadına yönelen erkek şiddetini önleme amacıyla çıkarılan yasalar, yönetmelikler “aile”yi korumayı 
amaçlıyor, oysa biz kadınlar en fazla ailede şiddet görüyoruz.

Özellikle yargı sistemi “aile”nin korunması için katillere, tecavüzcülere takım elbise giydikleri, kravat 
taktıkları için iyi hal indirimi uyguluyor. 

Biz kadınlar imzalanan uluslararası sözleşmelere rağmen şiddet gördüğümüz evlerimize geri dön-
mek zorunda kalıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve İstanbul Tabip Odası olarak; bu acı olayı, devlet 
kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması ola-
rak değerlendiriyoruz. AKP iktidarının ‘üç çocuk’, kürtaj, sezaryen, ‘kadın değil aile’, ‘fıtrat’ söylem-
lerini, kadın karşıtı politikalar olarak görüyoruz. Bu politikalar AKP’nin hegemonyasını sürdürmesi-
nin aracıdır. Bu politikalar biz kadınları öldürmektedir.

Kadın karşıtı politikalar, devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi beyanatların himayesin-
dedir. Öyle ki; anayasa ile korunan eşitlik hakkı karalanıyor. Cumhurbaşkanı; kadın ve erkeğin eşit 
olduğuna inanmadığını söyleyebiliyor.

Kadın katili erkeklere uygulanan iyi hal indirimi, tecavüzcü erkekleri neredeyse şımartan açıklamalar 
biz kadınları öldürüyor. Tecavüze uğrayanı doğurmaya zorlayan, kürtajı cinayet olarak gören, yetmedi 
6 yaşındaki çocuğun evlenmesini içine sindirebilen yetkililer bizi öldürüyor.

İşsizliği kadınların çalışmasına bağlayan, kadının çalışmasını fuhuş olarak gören, emzirmemize, 
doğum biçimimize, kaç çocuk büyüteceğimize, gebe karnımıza, saçımıza, başımıza, ayakkabımızın 
topuklarına, kırmızı ruja, gülüşümüze, tahrik oldukları diz kapaklarımıza kadar kontrol etmek iste-
meleri biz kadınları öldürüyor.
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Kadınının gördüğü şiddete evde, yolda, araçta tanık olup da susanlar biz kadınları öldürüyor.

Özgecan’ı katleden erkekler yalnız değildi; Siz de oradaydınız., o minibüste, katillerin aklında…

Biz kadınlara şiddet ile tehdit ile korku salmayı, kadınlar üzerinden bütün toplumda korku imparator-
luğu oluşturmayı düşünenlere sesleniyoruz.

Yasta değil, isyandayız. Özgecan’ın ölümüne verilen toplumsal tepki de bunu anlatmaktadır.

Sağlık çalışanları olarak; yaşam hakkının en temel hak olduğunu yineliyoruz; bir cinayeti idam gibi 
diğer bir cinayetle silemezsiniz.

Bir an önce, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını kışkırtmaya son verilmesini istiyor, toplumda cinsiyet 
ayrımcılığını körükleyen politikalardan vazgeçmeye davet ediyoruz...

Özgecan’ın ve katledilen tüm kadınların katillerine gerçek cezaların verilmesini, tecavüz ve kadın ci-
nayeti davalarında iyi hal indirimi, haksız tahrik gibi suçu mazur gösteren indirimlerin kaldırılmasını 
talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası olarak kadınların her dü-
zeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.

Yasta değil, isyandayız!

Yaşasın kadın dayanışması!

TTB, SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI, İSTANBUL TABİP ODASI

7- Kadın cinayetlerine karşı sağlık çalışanlarının Şişli Etfal’de başlayan yürüyüşü 18 Şubat 2015 tari-
hinde Okmeydanı eski Başhekimlik önünde, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti. 

Kadın katili erkeklere uygulanan iyi hal indirimi, tecavüzcü erkekleri neredeyse şımartan açıklamalar 
biz kadınları öldürüyor. 

Tecavüze uğrayanı doğurmaya zorlayan, kürtajı cinayet olarak gören, yetmedi 6 yaşındaki çocuğun 
evlenmesini içine sindirebilen yetkililer bizi öldürüyor.

İşsizliği kadınların çalışmasına bağlayan, kadının çalışmasını fuhuş olarak gören, emzirmemize, 
doğum biçimimize, kaç çocuk büyüteceğimize, gebe karnımıza, saçımıza, başımıza, ayakkabımızın 
topuklarına, kırmızı ruja, gülüşümüze, tahrik oldukları diz kapaklarımıza kadar kontrol etmek iste-
meleri biz kadınları öldürüyor.

Kadınının gördüğü şiddete evde, yolda, araçta tanık olup da susanlar biz kadınları öldürüyor.

Özgecan’ı katleden erkekler yalnız değildi; 

Siz de oradaydınız., 

minibüste, 

katillerin aklında…

8- 8 Mart 2015 tarihinde Kadın Kolu olarak Kadıköy’de düzenlenen mitinge katılarak Kadın Dayanış-
ması içinde yer aldık. 8 Mart Kadın Mitingi Haydarpaşa Hastanesi önünden yürüyüşle başladı. Bu yıl 
13. Düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü 19.00’da Taksim’de gerçekleştirildi.

9- 8 Mart’ı Kadınların Dayanışma ve Mücadele günü olarak değerlendirmekteyiz.

Bu kapsamda Sağlık Emekçileri Sendikası ile birlikte 9 mart 2015 tarihinde Yedikule Eğitim Araştır-
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ma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Araştırma 
Hastanesi’nde ve 11 Mart 2015 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde; Tabip 
Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Dilek Kanmaz, Dr. İncilay Erdoğan, Kadın Komisyonu adına Dr. Lale 
Tırtıl, Dr. Suzan Saner, Dr. Özlem Altuntaş, Dr. Deniz Türkyılmaz’ın katkılarıyla Kadın Sağlık Çalışan-
larının sorunları başta olmak üzere cinsiyet eşitsizliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini ele alan top-
lantılar yapıldı. Bu toplantılara; çok sayıda kadın, hekim, sağlık çalışanı ve taşeron işçi kadın katıldı. 
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ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ

 

 

 

YEDİKULE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ 
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OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

 

 

 

10- Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu içinde Dr. Lale Tırtıl 
temsiliyeti ile yer alındı. 
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Bu yıl Tıp Haftası etkinlikleri 7-15 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinlikler 7-8 Mart 2015 tarihlerinde Odamız Cağaloğlu binasında yapılan ve gelenekselleşen “Bi-
reysel Satranç Turnuvası”yla başladı.

9 Mart 2015 günü Basın Müzesi’nde “Doktorlar ve Sağlık” Resim Yarışması, Fotoğraf Yarışması ödül-
leri sahiplerini bulurken, Sanatçı Hekimler Sergisi’nin açılış ve kokteylleri de gerçekleştirildi.

Tıp Haftası süresince aralarında kamu ve özel hastanelerin, muayenehane, ASM ve TSM’lerin yer 
aldığı çeşitli birim ziyaretleri yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerimizin ve temsilcilerimizin oluşturduğu 
heyetlerin ziyaretlerinde sağlık ve hekimlik ortamına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, meslek-
taşlarımızın Tıp Bayramları kutlandı.

Emekli Hekim Komisyonumuzun düzenlediği “Emekli Hekimlerin Yaşam Rengi” panelinde sorunlar, 
talepler ele alındı yapılan çalışmalar meslektaşlarımızla paylaşıldı. 10 Mart 2015 günü Şişli Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele emekli hekimlerimi-
zin ilgisi yoğun oldu. Panelde moderatörlüğü TTB Emekli Hekim Kolu Başkanı Op. Dr. Erdinç Köksal 
yürütürken, Prof. Dr. Ahmet Ertan Tezcan, Prof. Dr. Nevzat Doğan, Op. Dr. Yavuz Ceylan, Uz. Dr. Ümit 
Deniz Keskinler konuşmacı olarak yer aldılar. Panel öncesinde Dr. Semra Kürkçüoğlu (solist), Dr. 
Ali Rıza Kürkçüoğlu (kanun), Dr. Bülent Keskinler (keman) ve Dr. Erhan Özden (ney) seslendirdikleri 
Türk Sanat Müziği parçalarıyla izleyenlere doyulmaz bir müzik ziyafeti sundular.

11 Mart 2015 günü Şişli Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Kardeş Türküler konserinde barış 
özlemi her dilden türkülerle dile getirilirken yüzlerce hekim ve sağlık çalışanı türkülere eşlik ederek, 
halaylar çekerek bu coşkulu buluşmaya ortak oldu.

Silivri Bölgesi Anıtsal Töreni 12 Mart 2015 günü, Taksim Anıtsal töreni ise 14 Mart 2015 günü gerçek-
leştirildi. Anıtsal törenlerde 2015 yılı Hekimlik Bildirgeleri okundu ve çelenklerimiz bırakıldı.

Kent dayanışmaları, kent savunmaları ve sağlık alanındaki meslek örgütleri, 12 Mart 2015 günü 
kentsel mücadele, yaşam savunusu ve sağlık hakkının tartışıldığı forumda buluştu. “Kim Hasta Edi-
yor Bizi?” başlığıyla gerçekleştirilen forumda Doç. Dr. Esin Tuncay ve İstanbul Kent Savunması’ndan 
Cihan Baysal’ın yaptığı sunumların ardından söz alan katılımcılar soru ve katkılarını dile getirdiler.

13 Mart 2015 günü ise farklı ve keyifli bir sohbet toplantısı yapıldı. “İki Doktor, Bir Yolculuk: 1950’li 
Yıllardan Günümüze Birinci Basamağın Öyküsü” başlıklı söyleşinin konuğu uzun yıllardır ülkemizde 
yaşayan, hekimlik yapan Dr. Warren H. Winkler oldu.

Silivri Temsilciliğimizce yapılan ve geleneksel hale gelen Tıp Haftası yemeği 14 Mart 2015 günü ger-

14 Mart Tıp Haftası
Komisyonu
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çekleştirildi ve çok sayıda hekimi ve ailesini keyifli, sıcak bir ortamda buluşturdu.

14 Mart 2015 günü gerçekleştirilen Tıp Haftası Ödül Töreni ile Hizmet Plaket Töreni de yoğun bir ilgi 
ve katılıma sahne oldu. Törende Dr. Nejat Yazıcıoğlu İşçi Sağlığı Hizmet ve Araştırma Ödülü, As. Dr. 
Cengiz Çeten Tez Ödülü, Tıp Bilim ve Hizmet Ödülü, Basında Sağlık Ödülleri, Sevinç Özgüner İnsan 
Hakları Barış ve Demokrasi Ödülünü kazananlar açıklandı ve ödülleri sunuldu. 70., 60., 50., 40. Ve 
25. Yıl Hizmet Plaket Töreni yine yüzlerce hekimi bir araya getirdi. Hekimler sınıf arkadaşlarıyla bu-
luşmanın, meslekte onlarca yılı geride bırakmanın mutluluğu ve gururunu yaşadılar.

15 Mart 2015 Pazar günü gerçekleştirilen geleneksel hekim yürüyüşü ise İstanbul Valiliği’nin keyfi ve 
hukuksuz engellemesine sahne oldu. Tünel Meydanı’ndan başlayan “Hekimlik İlkelerinden, Nitelikli 
Sağlık Hizmetinden Ödün Yok” yürüyüşünde hekimler ve tıp öğrencileri Hipokrat’ın, İbni Sina’nın 
portrelerini taşıdılar. Galatasaray Lisesi önünde ise kitlenin önü polislerce kesildi. Taksim’e gidişe 
izin verilmemesi yoğun protestoyla karşılanırken hekimler 2015 yılı 14 Mart Bildirgesini Hipokrat ve 
İbni Sina portrelerinin önünde okudular, Valiliğin ve Hükümetin keyfi engellemesini protesto etmek 
için çelenklerini TOMA aracının önüne bıraktılar.
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İstanbul Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu

Eğitim öğretim yılının 2.haftasında tanışma toplantısı yapıldı ve toplantıda birinci sınıflar ve diğer 
dönemlerden ilk defa gelen arkadaşlarla tanışıldı. Toplantıda TÖK kimdir ne yapar ve suan Türkiye’de 
mevcut olan sağlık politikası üzerine konuşuldu.

Yeni gelen arkadaşların da katılımıyla düzenli olarak Salı günleri toplantı alınmaya başlandı ve bu 
toplantılarda önümüze koyacağımız pratik işler kararlaştırıldı. Belli günler de iç eğitim tarzında sağ-
lık okumaları yapıldı.

Sene içerisinde yaptığımız pratik çalışmalar:

- Che’nin hayatını anlatan “Motosiklet Günlükleri” film gösterimi yapıldı.

 -Meslek hastalıklarına farkındalık oluşturabilmek için Silikozis ve kot taşlama işçilerinin anlatıldığı 
belgesel film gösterimi yapıldı. 

 -Yıl içerisinde yaklaşık olarak 2 ayda bir gündeme saglığa dair yazıların oldugu Çapa TÖK Bültenleri 
çıkarıldı.

-17 Nisan’da Çapa Tıp Fakültesi bahçesinde Dr. Ersin Arslan anması yapıldı.

-Nisan ayı içerisinde Ankara TÖK’ün düzenlediği tıp eğitimi sempozyumuna diğer İstanbul TÖK ko-
misyonları ile beraber gidildi.

- Taşeron işçilerinin sorunlarını ve bu alandaki mücadelerini anlatan kısa bir belgesel çektik. 

- Hazırladığımız belgeseli Mayıs ayında diğer yerellerin de katıldığı TÖK bahar okulunda sunduk.

- Yılmaz Güney “Sürü” filminin gösterimi yapıldı.

- Sağlıkta ayrımcılık ve “Öteki” olarak lanse edilen bireylerin bu alanda yaşadıklarına değinebilmek 
ve çözüm üretebilmek için okulumuzda Şebnem Korur Fincancı, Zeki Kılıçarslan, SPOD aktivistleri ve 
göçmen bireylerin katıldıgı “Ötekinin Sağlığı“ panelini düzenledik.

-Eylül ayında tanışma toplantısı yapıldı ve TÖK nedir ve mevcut olan sağlık sistemi eleştirisi ve alter-
natif olarak bizler ne yapabilirize dair bir sunum yapıldı.

-Ekim ayında adiğer TÖK yerelleri ile beraber Ankara Tabip Odasında MYK seçimi yapıldeı ve planla-
ma konuşuldu.

- Ekim ayında Metin Yeğin, İncilay Erdoğan ve Şebnem Korur Fincancı’nın konuşmacı olarak katıldığı 
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Kobane panelinde hekimler ve tıp öğrencileri olarak “Rojava Devrimi ve bizim rolümüz nedir”üzerine 
bir panel gerçekleşti.

-2 haftada bir düzenli olarak Dr. Cem Terzi’nin çevirisini yaptığı Ulusların Sağlığı adli kitaptan neoli-
beral sağlık politikaları ve vaka örnekleri ile diğer ülkelerdeki sağlık politikaları üzerine okumalar ve 
tartışmalar yapıldı.

-Bu dönemde ise Aydın Çubukçu’nun Diyalektik Materyalizm okuması yapılıyor.

-Bu yıl önümüze aldığımız asıl iş ‘İşçi Sağlığı Sempozyumu’ idi. Cerrahpaşa ve Marmara yerelleri ile 
beraber 4-5 Nisan 2015 tarihlerinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda diğer tök yerellerinin 
de katılımı ile iş cinayetlerinin ekonomi politiği, meslek hastalıkları, iş yeri hekimliği, hukuki boyut, 
mücadele ve tıp eğitiminde işçi sağlığı başlıklarının olduğu oturumlar şeklinde yapıldı.

-İzmir’de diğer TÖK yerelleri ile beraber yapılan GYK’da Bahar Okulu planlaması yapıldı. Mayıs ayında 
yapılması planlanan eğitimlerin çalışmaları yürütülüyor.

-Sene sonunda Marmara ve Cerrahpaşa ile ortak bir toplantı alındı ve neler yapabiliriz gündemi gö-
rüşüldü. Bu yıl için önümüze “İşci Saglığı Sempozyumunu” koyduk. Bu yıl da diğer pratik işlerimizle 
beraber sempozyum hazırlığını sürdürüyoruz.
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01.09.2014 – Üniversite kayıt döneminde kulübün tanıtım standı kuruldu, fakültemize yeni başlayan 
arkadaşlar kulüp, çalışma/ilgi alanlarından ve faaliyetlerinden bahsedilerek tanıtıldı.

27.09.2014 – İstanbul’da ki diğer TÖK yerelleriyle tabip odasının Cağaloğlu şubesinde biraraya gelin-
di, tanışma ve ortak mücadele konularına değinildi. Yıl içerisinde ortak girişimle bir işçi sağlığı ve iş 
güvenliği smepozyumu yapılması düşünüldü.

30.09.2014 – Tanışma toplantısı düzenlendi, bu bağlamda hazırlanan ve kulübümüz ve tabip odasının 
tanıtımını içeren 4 sayfalık bülten hazırlanıp okulda dağıtıldı.

04.10.2014-09.10.2014 – 4 arkadaşımız, Kobane’de ki IŞİD Vahşetinden kaçıp Suruç’a sığınan Kobane 
halkıyla dayanışmaya ve aksayan sağlık hizmetlerine katkıda bulunmaya Suruç’a gitti.

14.10.2014 – Suruç’a gidip gelen arkadaşlarımız bölgedeki izlenimlerini kulüp üyelerine aktardılar.

21.10.2014 - Suruç’a yönelik bir yardım kampanyası başlatılması konusu kulüp toplantımızda görü-
şüldü ve bu konuda karar alındı.

24.10.2014-31.10.2014 – Bölgelerinde ki IŞİD vahşetinden kaçıp Suruç’a sığınan Kobane halkına 
yönelik yardım kampanyası düzenlendi, bu bağlamda fakültemiz öğrencilerine yönelik Kobane’deki 
IŞİD vahşetini anlatan, Suruç’taki Kobanelilerin sorunlarını ortaya koyan 4 sayfalık bültenler hazır-
lanıp dağıtıldı. Bu yardım kampanyası sonucu 30’a yakın koliyi dolduran giyim, kuru gıda ve hijyen 
malzemesi Suruç’a gönderildi.

30.10.2014 – Kulüp olarak toplu şekilde Çapa TÖK’ün organize ettiği “Tarihi Direniş Sürerken Kobane” 
başlıklı panele katılım sağlandı.

01.11.2014 – İstanbulun diğer TÖK yerelleriyle tabip odasının Cağaloğlu şubesinde toplantı yapıldı, 
Her yerelin kendi fakültelerinde yaptığı ve planladığı çalışmalardan söz edildi. Nisan ayı içerisinde 
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” yapılması kararlaştırıldı.

08.11.2014 – Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen “Bilim Kimin?” sempozyumuna katılım 
sağlandı.

18.11.2014 – Yapılan toplantıda sağlık sistemi sorunları ve sağlıkta dönüşüm konularında eksiklikle-
rimiz olduğunu görmemiz üzerine bu konular hakkında bir panel düzenlenmesi kararlaştırıldı.

28.11.2015 – “In The Time Of Butterfly” isimli film gösterimi yapıldı. 

05.12.2014 – “Kapitalizm Hasta Eder” isimli kitap okuması yapılmaya başlandı, 4 hafta boyunca kitap 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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bölüm bölüm okunup tartışıldı.

18.12.2014 – Özellikle 1., 2. Ve 3. sınıf öğrencilerinden gelen talepler üzerine “Sağlık Sistemi Neye 
Dönüşüyor?” başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Prof. Dr. Raşit Tükel, Prof. Dr. Tunçalp Demir ve Dr. 
Coşkun Canıvar’ın konuşmacı olarak katıldıkları panelde tam gün yasası, sağlıkta dönüşüm gibi 
başlıklar tartışıldı, fakültemiz için yoğun sayılabilecek bir katılımla 150 kişinin üzerinde bir katılımcı 
sayısına ulaşıldı.

06.01.2015 – Yakın tarihimizde aralık aylarının katliamlar ayı olarak öne çıkması sebebiyle, yayın or-
ganımız olan “Didaskali” gazetesinin “Didaskali-Katliamlar” özel sayısını çıkartıldı. Bu sayıda Robos-
ki, Erdal Eren, Maraş, Hayata Dönüş ve IŞİD ile Boko-Haram katliamlarına yer verdik. Fakültemizde 
400 adet kopyanın dağıtımını yapıldı.

10.01.2015 – İTF’de gerçekleştirilen “Biber Gazı Yasaklansın” sempozyumuna katılım sağlandı.

04.03.2015 – SES Aksaray Şubesinin düzenlediği 8 Mart basın açıklamasına katılım sağlandı.

05.03.2015 – TTB, İTO, SES ve diğer birçok kuruluşun ortak kararı doğrultusunda 13-14 Mart tarihle-
rinde grev yapılmasına ilişkin basın açıklamasına katılım sağlandı.

06.03.2015-11.03.2015 – Ünivestimiz rektörlük seçimlerinde adaylardan Raşit Tükel desteklendi, 
seçim çalışmalarına destek verildi.

11.03.2015 – 14 Mart Tıp Haftası Etkinliği olarak Kardeş Türküler konserine toplu katılım sağlandı.

13.03.2015 – Grev sebebiyle İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan yürüyüşe katılım sağlandı. 

15.03.2015 – 14 Mart Tıp Yürüyüşüne toplu katılım sağlandı.

25.03.2015 – Raşit Tükel’in yök tarafından ikinci sıraya getirilmesine ilişkin yürüyüş ve basın açıkla-
masına katılım sağlandı.

04.04.2015-05.04.2015 – Çapa, Marmara ve Cerrahpaşa TÖK’leri olarak Cerrahpaşa Oditoryumunda 
“İşçi Sağlığı Sempozyumu” Düzenlenecek.
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Marmara Tıp Öğrencileri Komisyonu’nda gelenek haline gelen ve diğer fakültelerdeki arkadaşlarımı-
zın MarmaraTÖK deyince akıllarına ilk gelen şey olan SinemaTÖK etkinliğimizi devam ettiriyoruz. Uz. 
Dr. Abdül Lama’nın rehberliği, desteği ve önerileri ile sistematik ve programlı olarak film gösterimle-
rimiz sürmektedir. 

Yıl içerisinde gerçekleştirilen merkezi Genel Yürütme Kurulu (GYK) toplantılarına katılarak fikirleri-
mizi, çalışmalarımızı paylaştık. Sürece dair yapılması planlanan eylem, miting, toplantı düzenlemele-
rinde etkin görev aldık.

Tüm Türkiye’de bulunan tıp öğrencilerinin yazılarıyla hazırladıkları merkezi yayın organımız ‘Doku’ 
dergisine yazılar gönderdik. Kültür-Sanat köşesinde yayınlanabilecek türde yazı gönderdik. 

 oplumsal muhalefetin sokaklara taşındığı Gezi ,Haziran, Direniş’inde TÖK’lü arkadaşlarımızla revir-
lerde görev alarak polis şiddetine maruz kalmış halka hekimler gözetiminde yardımcı olduk, sağaltı-
mını sağladık. 

İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen panel, etkinlik ve konserlere katılımda bulunduk. 14 Mart 
Tıp haftasında düzenlenen organizasyonların hazırlanmasına yardımcı olduk. Etkinlikleri öğrencilere, 
hocalara, dostlarımıza duyurduk katılım sağladık.

Biz mavi yarınlarda halkımıza, topluma adanmış mesleğimizle hizmet sunmak istiyoruz. Nitelikli Tıp 
Eğitimi ve Eşit, Parasız, Bilimsel, Anadilde eğitim şiarlarıyla yolumuza, mücadelemize, haklarımızı 
almaya devam ediyoruz.

Marmara Tıp Fakültesi
Tıp Öğrencileri Komisyonu
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Dönem başı ihtiyaç ve durum değerlendir-
mesi

İstanbul Tabip Odası Asistan Komisyonu iki 
genel kurul arası dönemde:

• Asistan hekimlerin meslek örgütü ile 
mesafesini kapatmayı

• Yürütülen faaliyetlerin erişilebilir ve görü-
nür olmasını hedefledi.

• Asistan hekimlerde da özlük hakları ve 
eğitim haklarına dair farkındalık yaratmayı

• Asistan hekimlerin sorunlarına dair aktif, 
olabildiğince hedefe dönük ve hastane için-
den tavır almayı 

• Hastanelerde asistan hekimlerin ken-
di haklarına sahip çıkan, kendi talep ve 
temsilcilikleri oluşturan bir mücadele hattı 
belirlemesini hedefledi.

Bu hedefler doğrultusunda:

• Asistan Komisyonunun toplantıları her 
ayın ikinci salı gününe sabitlendi. Böylece 
asistan hekimlerin yoğun nöbet mesaisi ile 
yaşanan katılım güçlüğünün önüne geçil-
mesi hedeflendi. 

• Oda içerisinde asistanlara özel bir bir kurumsallık olduğunu hissettirmek için asistan komisyonu 
etkinliklerinde asistan komisyonu ismi ve logosunun öne çıkacak şekilde kullanımına başladı

• Asistan hekim komisyonunun sosyal medya hesapları oluşturuldu. 

 - www.facebook.com/asistankomisyonu

 - www.twitter.com/asistanlar

Asistan Hekim Komisyonu
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• Üniversite ve eğitim araştırma 
hastanelerine giderek asistanlarla 
toplantılar düzenlendi.

• Ek bir fayda olarak, asistan komis-
yonu aktivistlerinin ilgili başlıklarda 
birikim kazanmasını da sağlamak 
üzere, tüm asistanlara dönük olarak 
özlük ve eğitim hakları, işçi sağlığı 
ve güvenliği konularında paneller 
düzenlendi. 

• Sosyal medya üzerinden kulla-
nılmak üzere “Asistan Hekim diyor 
ki!” başlıklı, temel asistan hakları 
ve sorunlarını dile getiren görseller 
hazırlandı. Bu görseller özellikle 
Bakırköy RSHH asistan hekimlerinin 
eylemi öncesi, onları desteklemek 
üzere kullanıma sokuldu. 

• TTB içerisinde Asistan Kolu’nun ye-
niden “Asistan hekim ve Genç Uzman 
Kolu” olarak örgütlenmesi sürecinin 
aktif bir parçası oldu.

 - Merkezi kol toplantılara aktif katı-
lım.

 - Asistan Hekim ve Genç Uzman 
Kolu olarak yürütülen #GınaGeldi 
kampanyasına katılım.

• Asistan hekim sorunları kapsamın-
da çok sayıda asistan hekim grupları 
ve kurum yöneticileri ile görüşme 
yapıldı. Asistan hekimlerin hukuki 
danışmanlık ve deneyim aktarımı 
ihtiyaçları karşılandı. 

 - Kurum Yöneticileri ile

• Eğitim Eksikliği –Tıpta Uzmanlık 
Kurulu Kararları 

• Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi

• Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim araştırma Hastanesi

• Küçükçekmece Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği 

• Sağlık Çalışanlarına Dönük Şiddet

• Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi

• Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim araştırma Hastanesi
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• Hamidiye Şişli Etfal Eğitim araştırma Hastanesi

 - Asistan Hekimler ile

• Kanuni Sultan Süleyman EAH Dahiliye 

• Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi (tümü)

• İstanbul Tıp Fakültesi Maksillofasiyal Cerrahi 

• Haseki EAH Beyin Cerrahisi Asistanları

• Ümraniye Eğitim Araştırma Dahiliye 

• Kanuni Sultan Süleyman EAH Pediatri 

• GOP Taksim İlkyardım EAH Dahiliye

Düzenlenen Etkinlikler ve Tarihleri

Eğitim hastanelerinde “İstanbul Tabip Odası ve Asistan Hekim buluş-
maları”

• Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma hastanesi – 24 Temmuz 
2014

• Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi – 17 Eylül 2014

• Yedikule Eğitim Araştırma Hastanesi -21 Ekim 2014

• Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi – 14 Ekim 2014

• Pendik Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi -20 & 31 Ekim 2014 

• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi – 3 Aralık 2014

• Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi- 26 Aralık 2014

Paneller:

• Tıpta uzmanlık eğitimi paneli

- Yer- Tarih: İTO Cağaloğlu Binası. 27 Eylül 2014 Salı

- Konuşmacılar: Prof. Dr. Raşit Tükel (TTB II. Başkanı ve TUK üyesi)

• Yasal haklarımız ve onları savunma yolları paneli

- Yer- Tarih: İTO Cağaloğlu Binası. 22 Ekim 2014 Çarşamba 

- Konuşmacılar: Av. Meriç Eyüpoğlu, Dr. E. Ozan Toraman

• Sağlık çalışanlarının sağlığı paneli

- Yer-Tarih:  İTO Cağaloğlu Binası. 24 Aralık 2014 Çarşamba

- Konuşmacılar: Dr. Coşkun Canıvar, Dr. Hasan Ogan

TTB Asistan Kolu Buluşmaları 

• 11 Ekim 2014–Ankara buluşması - TTB Binasında (Temsilci düzeyinde katılım)
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• 9 Aralık 2014– İstanbul buluşması- İstanbul Tabip Odası 
Kadıköy bürosu (Ev sahibi)

• 17 Ocak 2015– İzmir Buluşması – İzmir Tabip Odası Binası 
(Temsilci düzeyinde katılım)

Temsilci düzeyinde katılınan diğer etkinlikler

• 12 Aralık 2014 -Dr. Füsun Sayek VII. Eğitim Hastaneleri 
Kurultayı. (Temsilci: Dr. Fuat Cenik)

• 7 Şubat 2015 – Eskişehir Tabip Odası Asistan Komisyonu 
kuruluş toplantısı (Konuşmacılar: Dr. E. Ozan Toraman ve Dr. 
Eyyüp Çavdar)

Sosyal Etkinlik:

• Dostlar Tiyatrosu- Yaşamaya Dair Oyunu – 24 Kasım 2014 
Toplu bilet organizasyonu
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İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu her ayın ikinci ve dördüncü Salı akşamları saat 
18:30’da Odamız Cağaloğlu binasında düzenli olarak toplanmaktadır. Bu yıl yapılan çalışmalarımız:

2014 yılı içerisinde her ay 2. ve 4. salı günleri düzenli toplantılar yapıldı. 

Bunun yanısıra hasta tutsaklar ve göçmenler konusundaki ortak toplantılara katılıma devam edildi.

Kobane’den gelen sığınmacılara sunulan gönüllü sağlık hizmeti konusunda Sağlık ve Sosyal Hizmet 
Emekçileri Sendikası ile organizasyon ve takipler düzenlendi.

1.Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Gezi ve Sokak Sağlıkçıları” paneli 13 Mart 2014, 
Perşembe günü komisyon üyelerimizin katılımıyla Taxim Hill Otel Konferans Salonu’nda yapıldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3278-gezi-ve-sokak-salkclar-paneli.html

2.Gezi olayları sürecinde Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde yaralılara acil sağlık hizmeti verdikleri 
için yargılanan meslektaşlarımıza destek vermek ve açılan davaya olan tepkimizi ifade etmek üzere 
12 Nisan 2014 Cumartesi günü bir basın açıklaması gerçekleştirdik.

İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp Uzmanları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı imzalı ortak basın 
açıklamasını Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Feray Kaya okudu. http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-
arsivi/3309-gezi-hekimlii-yarglanamaz-.html

3.Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013 tarihinde yaşanan ve 53 yurttaşımızın ölümüyle sonuçla-
nan katliamın hala aydınlatılmaması nedeniyle basın açıklaması yapıldı. 

Basın toplantısına Oda Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. İncilay 
Erdoğan ve Dr. Hakkan Hekimoğlu katıldılar. Basın açıklamasında ülkelerindeki savaş ortamından 
kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli göçmenlerin yaşadığı yaşamsal zorluklar ve sağlık hakkına erişim 
problemlerine de vurgu yapıldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3352-reyhanl-katliamn-unutturmayacaz.html

http://www.istabip.org.tr/icerik/reyhanlikatliami_13_05_2014_ba.pdf

4.1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutlamak için Okmeydanı’nda bir araya gelerek yürüyüşe geçen 
insanlara yönelik saldırının ardından, yaralılar en yakında bulunan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne taşınmıştı. Şiddette sınır tanımayan polis savaş sırasında  korunması gereken kamu 
kurumları arasında yer alan hastanenin içine bile gaz bombası atmış, yaralıları sedyelerden gözaltına 
almış, sağlık çalışanlarını tehdit ve darp etmişti. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 

İnsan Hakları Komisyonu
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Sisli Şubesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve sağlık çalışanlarına yönelik bu saldırıy-
la halkın sağlık hakkinin engellenmesini protesto etmek için 5 Mayıs günü Başhekimlik önünde bir 
basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İstanbul Tabip Odası da destek verdi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3344-1-mays-guenue-okmeydan-eah-n-ve-yarallar-
hedef-alan-polis-saldrs-protesto-edildi.html

5.Sevinç Özgüner’den Gezi Çocuklarına… Bitmedi Bu Kavga Sürecek

1980 Mayıs’ında faşist güçlerce evinde katledilen TTB eski Merkez Konseyi Üyesi Dişhekimi Sevinç 
Özgüner aramızdan alınışının 34. Yılında gerçekleştirilen törenle anıldı.

23 Mayıs 2014 Cuma günü Odamız Cağaloğlu binasında yapılan anma töreninde Sevinç Özgüner’in 
ailesi, mücadele arkadaşları ve onun ardında bıraktığı değerlerin takipçisi olan hekimler bir araya 
geldiler. Etkinlik Sevinç Özgüner’in hayatını anlatan bir sunumla başladı ve yapılan konuşmalarla sür-
dü. Etkinlikte ayrıca her yıl Sevinç Özgüner anısına düzenlenen “İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi 
Ödülü” de sahiplerine verildi. 2014 yılı ödülü Gezi direnişinde kaybettiğimiz çocuklarımızın; Mehmet 
Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Abdullah Cömert, Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım, 
Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan’ın ailelerine sunuldu. 

6.Bu Topraklarda Hep Birlikte Barış İçinde Yaşamak İstiyoruz

Ne yazık ki yıllardır çatışma ve ölümlerin son bulmadığı coğrafyamızdan 7 Haziran 2014, Cumartesi 
günü iki ölüm haberi daha geldi.

Tam da “Çözüm Süreci Çalıştayı” Hükümet üyelerinin katılımıyla Diyarbakır’da yapılırken 
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol-kalekol yapımını protesto gösterileri sırasında Ramazan Baran 
ve Baki Akdemir isimli yurttaşlarımız hükümet güçleri tarafından ateşli silahlarla öldürüldü. Acı 
olayın ardından yazılı bir açıklama yaptık. Açıklamada; 

“Yeter Artık! diyoruz.

Artık Yeter!

Bu topraklarda daha fazla kan, daha fazla gözyaşı istemiyoruz.

Bu topraklarda artık yaşamın ölüme galebe çalmasını istiyoruz.

Bu topraklarda hep birlikte barış içinde yaşamak istiyoruz.

Kaybettiğimiz yurttaşlarımızın acılı ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz.

Bu olayın ardından düzenlenen cenaze töreni sonrasında Türk bayrağının indirilmesi bir provokas-
yondur ve bir ulusun değerlerine yönelik saldırılar kabul edilemez” denildi.

7.Taksim Dayanışması’ndan 26 kişinin yargılandığı ve iktidarın suç örgütü yaratma çabasıyla yürütü-
len dava  Çağlayan Adliyesi’nde görülmeye başlandı. Duruşmaya katılım sağlandı. ‘Örgüt kurmak ve 
yönetmekle’ suçlanan 26 kişinin arasında İstanbul Tabip Odası Eski Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğ-
lu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Elektrik Mühen-
disleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin,  EMEP GYK Üyesi Ender İmrek ve HDK üyesi Haluk 
Ağabeyoğlu da yer almakta.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3398-taksim-dayanmas-durumas-balad.html

8.İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu tarafından yapılan “Hekimlerden Barışa Övgü” panel 
dizisinin beşincisi “Toplumsal Barış ve Gezi” başlığıyla, 19 Haziran 2014 tarihinde TMMOB Makine 
Mühendisleri Odası’nda gerçekleştirildi. 



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

135[

]

Prof. Dr. Raşit TÜKEL’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Radikal Gazetesi yazarı İsma-
il SAYMAZ ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit 
BİÇER konuşmacı olarak katıldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3410-hekimlerden-bara-oevgue-5-paneli-yapld.html

9.Emekçiler Barış İstiyor:

KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMOBB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Tabip Odası, 
Eczacılar Odası, Diş Hekimleri Odası, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye Gazeteciler Sendikası, İs-
tanbul Belediye İş 2 ve 4 No’lu Şubeleri, DİSK’e bağlı Gıda İş Sendikası, Cam Keramik-İş ile Petrol İş 
Sendikalarının bulunduğu emek ve meslek örgütleri, 24 Haziran 2014 Salı günü Makine Mühendisle-
ri Odası İstanbul Şubesi’nde “Emekçiler barış istiyor” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3413-emekciler-bar-stiyor.html

10.Demokrasi ve Özgürlüklerin Takipçisi Olacağız:

KESK üye ve yöneticileri hakkında açılan ve aralarında İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu Divanı 
Üyesi Dr. Onur Bilgiç, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Temsilcisi Dr. Talat Koparan ve Koca-
eli Tabip Odası eski başkanı Dr. Cem Coşkun’un da bulunduğu davanın duruşması 8 Temmuz 2014 
tarihinde yapıldı.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliye binası önünde SES, BES, Çağdaş Hukukçular Derneği ve İstanbul 
Tabip Odası’ndan yönetici ve üyelerin de katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3423-demokrasi-ve-oezguerlueklerin-takipcisi-
olacaz.html

11.Türk Tabipleri Birliği sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleri ile birlikte Ortadoğu’da artan 
şiddet ve kanlı saldırılara dikkat çekmek ve itirazlarını  dile getirmek amacıyla 20 Temmuz 2014 Pa-
zar günü Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerine ziyaretler ve basın açıklaması gerçekleştirdi. Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan, Merkez Konseyi Üyeleri Filiz Ünal İncekara, 
İsmail Bulca, Hüseyin Demirdizen, Şeyhmus Gökalp ve Hande Arpat ile birlikte bölgedeki tabip odala-
rının başkan, yönetici ve üyelerinin yer aldığı heyet ziyaretlerine Suruç’tan başladı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3445-ttb-ve-salk-oerguetleri-id-teroeruene-dikkat-
cekti.html

12.Barış İçin Kadın Girişimi, Rojava sınırında bir kadına tecavüz eden askerlerin yargılanması için 
Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu.

7 Ağustos 2014, Perşembe günü 11.00’da Adliye önünde bir araya gelen kadınlar, 63 kadın kurumu-
nun imzasıyla basın açıklaması gerçekleştirdi ve suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasında 
“Rojava sınırında işlenen tecavüz suçu cezasız kalmasın” pankartı taşındı, “Kadınların öfkesi sınırları 
aşıyor”,”Yaşasın kadın dayanışması”,”Diren Rojava, Filistin, Şengal kadınlar sizinle” sloganları atıldı. 
Basın açıklamasında Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da yer aldı

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3453-tecavuez-bir-sava-silah-olarak-kullanlyor.html

13.İsrail hükümetinin Filistin’de gerçekleştirdiği katliamı protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanış-
ma göstermek için ITUC’un çağrısıyla İstanbul’da bir yürüyüş gerçekleştirildi

Odamız Genel Sekreteri Dr. Samet Mengüç ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan’ın da katıldığı 
yürüyüşte Gazze’nin yanısıra IŞİD çetelerinin katliamlar gerçekleştirdiği Rojova ve Şengal halkları da 
unutulmadı. 
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http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3459-ortadou-halklarna-destek-yuerueyueue.html

14.DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından oluşturulan heyet, IŞİD katliamlarından kurtulabilen, zorlu 
yol koşullarına dayanarak hayatta kalmayı başarıp Türkiye’ye sığınan Ezidi Kürtlerin bulunduğu Silopi 
çadır kentini 14 Ağustos 2014 tarihinde ziyaret etti. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
İncilay Erdoğan, İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr. Fethi Bozçalı, Şırnak ve Mardin Tabip Odası yöne-
ticilerinin de yer aldığı heyet, önce Silopi Belediyesi’ne ve Silopi Kaymakamlığına giderek, belediye eş 
başkanları ve kaymakamla  sığınmacıların durumu hakkında görüşme yapıp bilgi aldı. Heyet üyeleri 
daha sonra Silopi Belediyesi, Şırnak Tabip Odası gibi  bir çok kurumu ve Silopi halkının desteğiyle 
kurulan, tüm ihtiyaçları karşılanan çadır kenti ziyaret etti.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3469-halklar-inanc-mezhebi-koekeni-farkl-diye-yok-
ediliyor-nsanlk-sucu-ileniyor-nsanln-test-edildii-zamanlarda-yayoruz.html

15.Rojava ve Şengal’de yaşanan savaşa ve özellikle kadınlara yönelen tecavüz ve katliamlara karşı  
“Ortadoğu’da savaşı ve kadın kırımını durduralım” çağrısıyla tüm ülkede eşzamanlı basın açıklama-
ları  gerçekleştirildi. 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı doğrultusunda İstanbul’da 26 Ağustos 2014 Salı günü 
18.00’da Galatasaray  Lisesi önünde bir basın açıklaması yapıldı.

Etkinlikte Odamızı temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. Dilek Kanmaz yer aldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3480-kadnlar-bar-stiyor.html

16.Kobane’ye yönelik IŞİD saldırılarına karşı KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısı ve onlarca 
demokratik kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımı ile Tünel’den Galatasaray 
Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi. Binlerce kişi 27 Eylül 2014, Cumartesi günü 19.00’da Tünel 
Meydanı’nda “Kobane ve Ortadoğu’daki katliamlara son, Her Yer Kobane Her Yer Direniş” pankartı 
arkasında bir araya geldi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3547-binler-kobane-halkna-destek-icin-yueruedue.
html

17.Savaş Tezkeresine Hayır!

Meclis’e sevk edilen savaş tezkeresine karşı KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla tüm ülkede 
binlerce kişi “Savaş Tezkeresine Hayır” diyerek alanlara çıktı.

1 Ekim 2014 Çarşamba akşamı 18.30’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a bir yürüyüş gerçekleşti-
rildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3557-sava-tezkeresine-hayr.html

18.İstanbul Tabip Odası’nın “Barış ve Yaşam Talebi İçin Suruç’a Kobane Sınırına Gidiyoruz” çağrısıyla 
bir araya gelen hekimler Suruç’a, 10 Ekim 2014 Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece Kobane sınırı-
na gitmek üzere yola çıktılar. İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binası önünden kalkan otobüse binme-
den önce bir basın açıklaması gerçekleştirildi..

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3569-hekimlerin-kobane-snrna-yolculuu-balad.html

19.IŞİD vahşetinin son bulması, sığınmacılara, yaralılara yeterli acil sağlık hizmeti sunulabilmesi, 
Kobane’ye insani yardım koridoru açılması taleplerini dile getirmek üzere İstanbul’dan yola çıkan he-
kimler Ankara ve Adana’da basın açıklamaları gerçekleştirdikten sonra, TTB Merkez Konseyi Üyeleri 
ve farklı illerden gelen hekimlerle buluşarak Suruç’a, Kobane sınırına ulaştılar. IŞİD vahşetinden ka-
çarak Suruç’a sığınan vatandaşların bulunduğu kampları ziyaret eden hekimler ihtiyaçları, sorunları 
yerinde gözlemlediler, yetkililerden bilgi aldılar. Ardından Suruç Devlet Hastanesi’ne gidilerek sağlık 
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çalışanlarıyla, hastane yetkilileriyle görüşüldü ve sorunları, talepleri yerinde gözlemleyerek bilgi aldı.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3571-buetuen-cabamz-bu-cocuklar-oelmesin-
diyedir.html

20.Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetlerinin Organi-
zasyonu Kursu 11-12 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapıldı. Güneydoğu’da görev yapan hekimlerin ça-
lışmalarında yol gösterici olması amacıyla, 6-7 Eylül tarihlerinde Diyarbakır’da 36 kişinin katılımıyla 
düzenlenen kursun ardından, bölgeye gönüllü olarak gidecek hekimler için düzenlenen bu kurs, 1996 
ve 2001 yıllarında düzenlenenlerin ardından, İstanbul’da bu amaçla gerçekleştirilen üçüncü kurs 
oldu. Böylece, TTB 28. kez Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Organizasyonu Kursu düzenle-
miş, 700’ün üzerinde hekim ve sağlık çalışanının eğitim alması sağlanmış oldu.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3578-odsh-organizasyonu-kursu-11-12-ekimde-
stanbulda-yapld.html

21.İstanbul Tabip Odası, Eczacı Odası, Dişhekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası, Dev Sağlık-İş 
ve SES İstanbul Şubeleri’nin çağrısıyla 23 Ekim 2014 Perşembe günü Kobane’ye sağlık ve yaşam 
koridoru oluşturulması talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3589-salk-calanlarndan-kobaneye-salk-ve-yaam-
koridoru-cars.html

22.Geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı’nda batan ve 25 göçmenin ölümü ile sonuçlanan, 12 kişinin 
ise hala kayıp olduğu tekne kazasıyla ilgili olarak 7 Kasım Cuma günü İstanbul Tabip Odası’nda bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi. Basın toplantısına İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Samet 
Mengüç ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ümit Şen katıldı.

http://www.istabip.org.tr/icerik/bateknefaciasi07.11.2014.pdf

23.Aralarında 2 genç meslektaşımızın da bulunduğu, 255 kişilik (en kalabalık) Gezi Davası’nın 2. Du-
ruşması 14 Kasım 2014 Cuma günü Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi 09.00’da Çağla-
ya Adliyesi önünde İstanbul Tabip Odası’nca kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamaya 
İTO ve TTB yöneticilerinin yanı sıra, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası yönetici ve üyeleri ile CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal ve Umut Oran da katıldılar.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3628-gezide-direnenler-de-tedavi-eden-hekimler-
de-bu-uelkenin-vicdandr.html

24.Roboski katliamının 3. Yılında yurdun birçok ilinde olduğu gibi İstanbul’da da basın açıklaması 
gerçekleştirilerek adalet, sorumluların açığa çıkartılıp yargılanması çağrısı yinelendi. DİSK İstanbul 
Bölge Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve TTB İstanbul 
Tabip Odası’nın çağrısıyla 28 Aralık 2014, Pazar günü 19.00’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a dek 
meşaleli bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3706-roboski-cin-hala-adalet-bekliyoruz.html

25.İstanbul Tıp Fakültesi’nde DİSK Genel İş Sendikası’nda örgütlü 5 taşeron firma çalışanı işçinin 
işten çıkarılması üzerine işçiler direniş kararı aldı.

26 Ocak 2015, Pazartesi günü 12.00’da İstanbul Tıp Fakültesi Monoblok önünde biraraya gelen işçiler, 
İstanbul Tabip Odası üyesi hekimler, Çapa Tıp Fakültesi Tıp Öğrencileri Komisyonu ve desteğe gelen 
çeşitli parti ve demokratik kitle örgütü temsilcileri hastane içinde yürüyüş yaptı. Yürüyüşün ardından 
Monoblok önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

http://www.istabip.org.tr/index.php/haber-arsivi/3746-capada-ten-ckarmalar-kabul-edilemez.html
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26.Türkiye toplumcu hekim hareketinin öncülerinden, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski 
Genel Sekreteri Dr. Ata Soyer’in aramızdan ayrılışının ikinci yılında TTB, SES ve Ata Soyer Sağlık ve 
Politika Araştırmaları Derneği tarafından bir toplantı gerçekleştirildi.

Ata Soyer’le Buluşma çağrısıyla gerçekleştirilen toplantı, 21 Mart 2015 günü Odamız evsahipliğinde, 
yoğun katılımla yapıldı.

27. Hasta tutsaklar ve göçmenler konusundaki ortak toplantılara katılıma devam edildi.

28. Kobane’den gelen sığınmacılara sunulan gönüllü sağlık hizmeti konusunda SES ile organizasyon 
ve takipler düzenlendi.

Komisyon Üyeleri:

Dr. Berivan Bingöl, Dr. Ali Tezel Erol, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Elif Kırteke, Dr. İncilay Erdoğan, Dr. Ruken Ben-
gi Bakal, Dr. Zuhal Uzunyayla, Dr. Ahmet Kaya, Dr. Fethi Bozçalı, Dr. Vahap Karabulut, Dr. Sadık Çayan 
Mulamahmutoğlu, Dr. Samet Mengüç, Dr. Kemal Özay, Dr. Deniz Mardin, Dr. Duygu Fidan, Dr. Berin 
Gülatar, Dr. Deniz Türkyılmaz, Dr. Handan Çoban, Dr. Soner Alıcı, Dr. Mehmet Kaya, Dr. Ender Cesur, 
Dr. Hatıra Topaklı, Dr. Hakkan Hekimoğlu, Dr. Mehmet Binboğa, Dr. Ayten İnan, Dr. Deniz Devrim 
Dede Temiz, Dr. İbrahim Fuat Akgül, Dr. Ebru Toprak, Dr. Duygu Karahancı, Dr. Gülden Sinem Akyü-
rek, Dr. Onur Bilgiç, Dr. Özlem Altuntaş, Dr. Ersin Baltacı, Dr. Süleyman Çataltepe, Dr. Uğraş Erman 
Uzun
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Büro
Çalışmaları
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ÖZEL 16225

KAMU 11216

İŞYERİ HEK. 1086

ASM 1869

ÇALIŞMAYAN 2322

 

KADIN ÜYE 10531

ERKEK ÜYE 21811

 

YAŞ ARALIĞI 

20-30 782

31-40 7246

41-50 10628

51-60 7525

61-70 4144

70 VE ÜZERİ 2017

TOPLAM ÜYE SAYISI 32342

İstanbul Tabip Odası Üye Profili
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İstanbul Tabip Odası Üye Profili

Cinsiyet

Yaş Grupları

Çalışma 
Biçimleri
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Personel ve Bürolar

İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu Merkez binası ve Kadıköy Bürolarında, 1’i hekim, 3’ü avukat ve 1’i 
mali müşavir olmak üzere toplam 22 kişi çalışmaktadır. Personelimizin görev alanları ve isimleri 
aşağıda sıralanmıştır.

Füsun Taş Yönetici Sekreter

Yılmaz Bozkurt Başvuru Bürosu

Nuray Eroğlu Üyelik İşleri Bürosu

Gülseren Nak Üyelik İşleri Bürosu

Emel Karaman Özel Hekimlik Bürosu

Dr. Celalettin Cengiz Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Cevdet Albayrak Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Özlem Öztürk Hekimlik Uygulamaları Bürosu

Mithat Hamarat Bilgi İşlem

Alaattin Timur Masaüstü Yayıncılık

Serap Şenyuva Mali Müşavir

Senem Demir Muhasebe Bürosu

Özlem Kütükçü Muhasebe Bürosu

Sevil Şen Kadıköy Büro

Av. Meriç Eyüboğlu Hukuk Bürosu

Av. Oya Öznur Hukuk Bürosu

Av. Hazal Pekşen Hukuk Bürosu

Ümran Harman Yardımcı Personel

Ercan Sezgin Yardımcı Personel

Sultan Pamuk Yardımcı Personel

Ali Rıza Karlı Yardımcı Personel

Süleyman Kopar Yardımcı Personel
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İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu, hekimlerin odayla olan iletişimlerinde ilk başvurulan büro-
dur. Büroda 2 sekreter çalışmakta olup yapılan işlemler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

Sekreterler: Nuray EROĞLU, Gülseren NAK DOĞRU

• Yeni üyelerin kayıtları, kimlik tahsisi ve dağıtım işlemleri, eğer hekim bir başka ilden naklen 
geliyorsa yada başka bir ile kaydının naklinde nakil işlemleri ile ilgili görüşme ve yazışmalar ve üye 
dosyalarının klasmanı bu büroda yapılır. (31 Mart 2014 ve 14 Nisan 2015 tarihleri arasında 1.005 adet 
yeni kayıt dosyası açılmış olup ilgili belgeler dosyalanıp ana arşivde yerini almıştır.) 

• Üyelerimizin yazışma adresleri ve iletişim bilgilerindeki değişiklikler bilgisayar kayıtlarına işlenir. 
Aynı zamanda, farklı kriterlere göre protokol kayıtları tutularak yapılacak toplantı, duyuru, kutlama 
vb. etkinliklerde iletişim için yazışma etiketleri hazırlanır.

• Hekimlerin çeşitli nedenlerle (işe başlangıç, Sağlık Grup Başkanlığı kaydı, işyeri değişikliği, mua-
yenehane nakli, vize vb.) nedenlerle ihtiyaç duyduğu Odaya üye olduklarına dair yazılar büromuzda 
verilir. Belgelerin hazırlanması esnasında üye bilgilerinin güncelliği kontrol edilerek aidat tahsilatı 
gerçekleştirilir. 

• Hekimlerin yıllık aidatları, Onur Kurulu cezaları tahsili, salon kirası vb. tahsilatlar ile günlük gider 
ödemeleri ve masraf takibi yapılır. Ayrıca, TTB ve diğer kaynaklı kitaplar ile hekimlerin ihtiyaç duydu-
ğu stok satışları (protokol defteri, serbest meslek makbuzu, muayene kartı, laboratuvar defteri vb.) 
gerçekleştirilir. Kredi kartı çekim ve kredi kartından sürekli ödeme talimatlarını içeren mail-order 
işlemleri Muhasebe Bürosu ile koordineli olarak yapılır.

• Serbest çalışan hekimlerimizin Bağ-Kur ile ilgili işlemlerinde kullanılan formlar bu büroda doldu-
rulur.

• Çeşitli nedenlerle mahkeme, icra daireleri vb. resmi kurumlardan gelen üyelerle ilgili hazırlanan 
cevabi yazılar Yönetim Kurulu gündemine sunulur.

• Kadıköy Büromuzdan gerçekleştirilen yeni kayıt, kimlik talebi, nakil vb. işlemlere ilişkin evrak kont-
rolü ve tasnifi yapılır.

• Üyelerimizle ilgili üniversitelerden ve hastanelerden gelen tez sunuş yazıları ve özlük bilgileri ile 
ilgili değişiklikler bilgisayar kayıtlarına ve dosyalarına işlenir.

• İl Sağlık Müdürlüğü’ nden günlük olarak gelen kamuda çalışan ve/veya ayrılan ve hekimlerin çalış-
ma yeri değişikliklerinin bilgisayar kayıtlarına işlenmesi ve dosyalarına konulması yine üyelik işleri 
bürosu tarafından gerçekleştirilir.

Üyelik İşleri Bürosu
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Üyelik İşleri Bürosu’nda 31.03.2014 – 14.04.2015 döneminde yapılan işlemler ve bunlara ilişkin yazış-
ma adetleri aşağıda belirtilmiştir. Kayıtlarımıza göre aynı dönemde 68 hekim vefat etmiş, 292 hekim 
de üyelikten istifa etmiştir. Ayrıca büromuzda üyelerimize 1.110 adet kimlik kartı hazırlanmıştır. 

Aşağıda anılan tarihlerde İstanbul Tabip Odası Üyelik İşleri Bürosu’nda hazırlanan belgelerin sayıları 
çıkartılmıştır. 

31.03.2014 YENİ NAKİL NAKİL RESMİ DİĞER FAALİYET TTB
14.04.2015 YAPILAN GELEN GİDEN KURUM YAZIŞMALAR BELGESİ
 KAYIT   

TOPLAM 1.005   395 311 255   386 3124 80
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Büronun amacı hekimlik uygulamaları sonucu ortaya çıkacak her türlü iddiayı araştırmak, toplanan 
her türlü bilgi ve belgeyi Yönetim Kurulu’na sunmak, oluşturulan dosya sonuçlanıncaya kadar takip 
etmektir. Hekimlere sağlık hukuku danışmanlığı yapmak, mevzuatla ilgili yenileme çalışmaları yap-
mak için ilgili kuruluşlarla temas etmek, eğitim çalışmaları yapmak diğer hedefleridir.

Son bir yıl içinde yürütülen çalışmaların ayrıntıları aşağıda sıralanmıştır.

Büro Sorumlu Hekimi: Dr. Celalettin Cengiz

Büro Çalışanları: Cevdet Albayrak, Özlem Öztürk

 Kapsadığı Dosya
 Doktor Sayısı Sayısı

Dosya Açılmış Başvuru 1181 1003

İncelemede Olan Dosya 529 439

Soruşturmada Olan Dosya 94 40

Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya  212 185

Onur Kurulu’nda Olan Dosya 176 116

O.K. İtiraz Süresi İçinde Olan Dosya 16 15

Verilen Onur Kurulu Kararı 216 141

Yüksek Onur Kurulu’na Sevk Edilen Dosya 70 52

Yüksek Onur Kurulu’nda Olan Dosya 107 67

Sonuçlanan Dosya 966 811

Dönem İçinde Başvurulan – Sonuçlanan 532 491

Hekimlik Uygulamaları Bürosu 
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BAŞVURULARIN OLGULARA GÖRE DAĞILIMI

OLGU BAŞVURU SAYISI

Acil Hastaya Bakmamak 6

Bildirimsiz Serbest Hekimlik Yapmak 3

Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak 3

Cinsel Taciz 1

Deontoloji Kurallarına Uymamak 3

Gerçek Dışı Rapor Ve /Veya Belge Düzenlemek 6

Hasta Haklarına Saygı Göstermemek 51

Hasta Sırlarını Açıklamak 4

Hasta Yönlendirmek 3

Hastalardan Haksız Kazanç Sağlamak 13

Hekimliğe Yakışmayan Davranışta Bulunmak 6

İntihal 2

Meslektaşına Küçük Düşürücü Davranışta Bulunmak/Kötü Davranmak/
Zemmetmek 12

Mobbing 3

Reçete Vb. Tıbbi Belgelerle Kamu Kurumlarını Zarara Uğratmak 16

Tanıtım Kurallarına Aykırı Davranmak 21

Tabela Yönetmeliğine Uymamak 11

Tıbbi Etik İhlali Yapmak 40

Tıbbi İhmal Ve/Veya Hata 655

Tıbbi Özensizlik 85

Usulsüz Adli Muayene Ve Rapor Yazmak 2

Usulsüz Reçete/Rapor Yazmak 14

Uzmanlık Dışı Girişim Ve Faaliyette Bulunmak 6

Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeliği Sonlardırmak 1

Yasalara Aykırı Davranış 1

Yaşam Ve Sağlığa Saygı Ve/Veya Özen Göstermemek 1

Diğer - Genel Görüş/Bilgi İstemi 34
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SONUÇLANAN DOSYALAR

SONUÇ SAYI
(Hekim Sayısı)

Yönetim Kurulu - Aynı İçerikli Diğer Dosya İle Birleştirilmesine 4

Yönetim Kurulu - Hekimin Vefaatı Dolayısıyla İşlemden Kaldırılmasına 2

Yönetim Kurulu - Soruşturma Açılmasına Gerek Olmadığına 694

Yönetim Kurulu - Adli Makamların Değerlendirmesine 2

Yönetim Kurulu - Adli Tıp Kurumuna Başvuru Yapılması 1

Yönetim Kurulu - İlgili Tabip Odası’na Gönderilmesine 6

Yönetim Kurulu - Delil Yetersizliğinden İşlemden Kaldırılmasına 10

Yönetim Kurulu - Hekime Ulaşılamadığından Tutanakla Kapatılması 1

Yönetim Kurulu - Hekimlik Uygulaması İle İlgili Olmaması Nedeniyle İşlemden 
Kaldırılmasına 12

Yönetim Kurulu - İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bildirilmesine 2

Yönetim Kurulu - Şikayet Geri Alındığından İşlemden Kaldırılmasına 7

Yönetim Kurulu - Şikayet Sahibinin İstenen Belgeleri Göndermemesi Nedeniyle 
İşlemden Kaldırılmasına 18

Yönetim Kurulu - Türk Tabipleri Birliği’ne İletilmesine 1

Yönetim Kurulu - Yazılı Uyarı 33

Onur Kurulu Cezai İşleme Gerek Olmadığına 114

Onur Kurulu - Para Cezası 21

Onur Kurulu - Uyarma Cezası 12

Onur Kurulu - Mahkeme Kararının Beklenmesine 5

Yüksek Onur Kurulu - Cezai Bir İşleme Gerek Olmadığına 10

Yüksek Onur Kurulu - Para Cezası 7

Yüksek Onur Kurulu - Uyarma Cezası 2

Mahkeme Kararıyla Bozuldu 2
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Büro Sekreteri: Sevil ŞEN 

BÜRO FAALİYETLERİ: 

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimliği Bürosu, işyeri hekimi olarak görev yapan meslektaşlarımızın 

işyeri hekimliği ile ilgili yetkilendirme ve fesih işlemleri yürütmekte, hekimin işyeri hekimliği alanı ile 

ilgili ekonomik ve özlük haklarına ilişkin idari ve hukuki sorunlarına ve taleplerine yönelik danışman-

lık hizmeti vermektedir. Benzer biçimde işyeri hekimlerinin ekonomik, özlük ve yasal hakları konu-

sunda işyerlerinden gelen taleplere cevap verilmektedir. 

01.04.2014 tarihi ile 28.03.2015 tarihleri arasında;

İşyeri hekimlerinden gelen talep doğrultusunda işyerlerine işyeri hekiminin yasal haklarını hatırlatan 

yazılar gönderilmiştir. Benzer biçimde işyerinden gelen mevcut işyeri hekimlerinin çalışma şartları, 

yasal hak ve sorumluluklarına dair yazılı taleplere cevap verilmiştir.

İşyeri hekimlerinin işyerlerine karşılaştıkları güncel, tıbbi, teknik, idari sorunlarla ilgili olarak Komis-

yon üyelerinin görüşleri alınarak işyeri hekimleri ile karşılıklı görüşme, yazı, mail ve telefonla cevap 

verilmiştir.

Türk Tabipleri Birliği tarafından belirlenen, İşyeri Hekimliği 2015 (Az Tehlikeli-Tehlikeli-Çok Tehlikeli 

olmak üzere 3 ayrı kategoride) yılı asgari ücreti tüm işyerlerine yazılı olarak bildirilmiş, işyeri hekim-

lerine de duyurulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği ile çeşitli başlıklarda yazışmalar yapılmış, işyeri hekimliği temel eğitim sertifi-

kaları zayi olmuş işyeri hekimlerinden gelen talepler doğrultusunda yeni sertifikalar düzenlenmiştir. 

İşyeri Hekimi Eğitici Eğitimi belgesi almak isteyen İşyeri hekimleri için Tabip Odamızdan istenen 

gerekli belgeler düzenlenmiştir.

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’na göre çıkarılan yönetmelikler 

sonucu ortaya çıkan sorunlar (İşyeri Hekimliği sertifika Yenileme Eğitimleri, İşyeri Hekimlerinin aylık 

çalışma saatleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun çeşitli maddelerinin başlama süreleri, tehlike sınıf-

ları, risk değerlendirilmesi, e-reçete vb.) ile ilgili işyeri hekimlerinden gelen yazılı ve sözlü sorulara 

cevap verildi.

20 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan işyeri hekimlerinin çalışma şartları görev ve 

yönetmelik ile oluşan işyeri hekimlerinin çalışma süreleri ve diğer konularda işyeri hekimlerine bilgi 

verildi.

Torba yasa içinde çıkarılan Aile Hekimleri ve Tüm Kamu hekimlerine mesai sonrası ayda 30 saat 

işyeri hekimliği yapma yetkisi verilmesi nedeniyle hekimlerden çeşitli sorulara cevap verilmiştir.

Diğer Tabip Odaları, Belediyeler, Sendikalar, Meslek Örgütleri gibi çeşitli kurumlar ile işyeri hekimliği 

alanına ilişkin yazışmalar yapılmıştır.

İşyeri Hekimliği web sayfası düzenlenmesi ve güncellenmesi yapılmıştır.

İşyeri Hekimliği Bürosu
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Büro Sorumlusu: Emel Karaman

Büronun Amacı

Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik kurumsal sorumlukları yerine getirmek, hekimle-
rin idari ve özlük hakları ile ilgili karşılaşacağı sorunların giderilmesi için yapılacak olan çalışmaları 
organize ederek yürütülmesini sağlamak, ileriye yönelik çalışmalar açısından programlar üretmek.

İş Tanımı

• Özel sağlık alanına yönelik genel durumun tespiti ve gelişmelerin sürekli takip edilmesi,

• Alana özgü doğrudan ya da dolaylı yasal mevzuatın takibi ve değerlendirilmesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerin (işyeri hekimliği hariç) çalışma koşullarının değerlendiril-
mesi,

• Özel sağlık alanında çalışan hekimlerden özlük hakları, idari konular ve yasal işleyişle ilgili iletilen 
sorunların ilgili YK üyesi ile değerlendirilmesi, hekimlerin bilgilendirilmesi,

• Alana özgü yaşanan/yaşanabilecek sorunların tespiti ve sorunların çözümü yönünde önerilerin 
oluşturulması,

• Yapılacak olan değerlendirmeler ve çalışmalar açısından ilgili diğer bürolarla koordinasyonun sağ-
lanması ve yürütülmesi, süreçten İTO YK’nın bilgilendirilmesi,

• Özel sağlık sektörüne ve çalışanlarına özgü bilgi ve belgelerin toparlanarak veri kaynağı oluşturul-
ması, değerlendirmelerin yapılarak raporlanması ve İTO YK’nın bilgilendirilmesi,

• Alana özgü İTO YK tarafından alınan tüm kararların organizasyonu, yürütülmesi ve takip edilmesi.

Yapılan İşler 

• Anılan mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere yayınlanan resmi genelge, yönerge vb. değişiklikler 
hakkında İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan bilgilendirmelerin üyelere 
hızla aktarımı gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. 

• 01.04.2014 – 31.03.2015 döneminde 116 adet hekime/sağlık personeline ilişkin, ilgili mahkeme ya 
da kurumlarca Odamızdan talep edilen özel sektörde çalışan hekimler için emsal ücret değerlendir-
me yazıları gönderilmiştir. 

• İTO YK, ÖHK ve İTO Hukuk Bürosu koordinasyonunda oluşturulan özel hastane, özel sağlık kurulu-
şu, bu kurumlar ya da özel çalışan hekimlerle ilgili resmi kurum yazışmalarının gönderim ve takipleri 
yapılmıştır. 

• İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından aylık liste olarak gönderilen özel sağlık kuruluşlarında çalış-
maya başlayan ve ayrılan hekimlerin üye programında çalışma yeri bilgi güncellemesi yapılmaktadır. 
Aynı zamanda yeni açılan ya da adresi değişen özel sağlık kuruluşlarının üye programında iletişim 
bilgileri güncellenmektedir.

• Ekim-2010 itibariyle serbest çalışan hekimlerin iletişim ağı olan İstanbul Tabip Odası bünyesinde 
kurulan serbesttabip iletişim grubunun üye kabul ve bilgi güncellemesi işlemleri, yanı sıra İstanbul 

Özel Hekimlik Bürosu



Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 5[

151[

]

Tabip Odası web sayfası altında bulunan Özel Hekimlik sayfasının haber takipleri yapılmaktadır. 

• Ayrıca 01.04.2014 – 31.03.2015 döneminde, yurt dışında eğitime başlayacak ya da çalışmalarına 
yurt dışında devam eden 55 hekim için Türk Tabipleri Birliği’nden hekimler hakkında iyi hal yazıları 
talep edilerek, ilgili hekimlere gönderimi sağlanmıştır.

• Resmi Gazete’nin günlük takibi yapılarak hekimlikle ilgili genel konulara ilişkin düzenlemelerin 
Yönetim Kurulu ve ilgili komisyonlar nezdinde bilgilendirmeleri yapılmaktadır. 

• Mayıs -2011’den itibaren İstanbul Tabip Odası’nın aktif üyesi olduğu FEMS (Avrupa Ücretli Hekimler 
Federasyonu) yazışmaları ve iş takipleri FEMS delegeleri koordinasyonunda yapılmaktadır.

• Özel Hekimlik Komisyonu’nun ve komisyon yürütme kurulunun tüm toplantı ve etkinlik organizas-
yonları yapılmaktadır.

• TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı ile ilgili olarak gelen başvurulardan ilgili olanların Türk 
Tabipleri Birliği’ne gönderimi yapılmakta, işlem birimleri hakkında Odaya yapılan başvurular cevap-
lanmaya çalışılmaktadır.

• 14 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğine yapılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi’nin “Çocuk İşçiler” konulu atölye çalışmasının organizasyonunda görev alınmıştır. 

• Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu’nun 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzen-
lediği Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Çalıştayı’nın organizasyonunda görev 
alınmıştır.

• Mevcut işlemlerin yanı sıra Yönetim Kurulu, Özel Hekimlik Komisyonu, Özel Hekimlik Komisyon 
Yürütme Kurulu ve TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından verilen diğer görev, raporlama, bilgi temini 
çalışmaları yapılmaktadır.
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Masaüstü Yayıncılık Bürosu İstanbul Tabip Odası’nın mesleki, bilimsel ve sosyal etkinlikleriyle ilgili 
kitap, dergi, afiş, broşür, ilan gibi yayınları üretir.

Grafiker: Alaattin Timur

2014-2015 çalışma döneminde; 14 Mart Tıp Haftası, İstanbul Tabip Odası Komisyonları etkinlikleri, 
“hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet”, “sağlık çalışanlarının sağlığı” gibi kampanyalarla 
ilgili görsel materyaller üretildi. Ayrıca çeşitli bilimsel toplantı, sempozyum, kurultay ve sosyal-kültü-
rel etkinliklere dair materayaller de hazırlandı. İstanbul Tabip Odası’nın kendi bünyesinde yürüttüğü 
faaliyetlerin dışında “Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi”, “Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu” gibi 
desteklenen ve bileşeni olunan çeşitli inisiyatiflerle ilgili görsel materyaller üretildi. 

Üretilen materyallerin dökümü aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

 

  Çeşit Baskı Sayısı

 AFİŞ 310 6,700

 EL İLANI 72 28,450

 BRANDA 85 320

 BROŞÜR 15 4,400

 KİTAP 4 20,000

Masaüstü Yayıncılık
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Mayıs 2014-Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Tabip Odası olarak veya bileşeni olduğumuz plat-
formların imzasıyla toplam 68 basın açıklaması/toplantısı yapılmıştır.

Bu açıklamaların;

37’si dış mekanda,

31’i iç mekanda gerçekleştirilmiştir.

Geçtiğimiz 1 yılda yürütülen gazete, televizyon ve köşe yazarlarına yönelik çalışmalar içinde hekimle-
re yönelik yargısız infaz niteliğindeki haberlere ve kullanılan haber diline karşı ilgili basın kuruluşları-
na yazılar gönderilmiş, ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Yine “hekime yönelik şiddet”, “hekimlik ilkeleri 
ve mesleki bağımsızlık üzerindeki baskılar”, “Sağlık Torba Yasası” öne çıkan konu başlıkları olmuştur.

İstanbul Tabip Odası’nın yürüttüğü faaliyetler ve yapılan açıklamaların basına yansımaları ise şu 
şekilde olmuştur:

Ulusal ve yerel yazılı basında 1870 defa,

Görsel medyada 658 defa,

Internet medyasında ise 4002 defa yer bulmuştur.

Basın Yayın Halkla İlişkiler
Bürosu
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Hukuk Bürosu

B Ö L Ü M  - I -

1- DAVALAR

Hukuk Büromuzda üç avukat görev yapmakta, bir meslektaşımız tam zamanlı olarak İstanbul Tabip 
Odası’nda bulunmaktadır.

Nisan 2015 tarihi itibarıyla Hukuk Büromuz tarafından (vekaletname sunularak) takip edilen dava 
sayısı 256’dır. 

Hukuk Bürosu işleyişinde iş yükünün önemli bölümünü davalar oluşturmaktadır. Bu nedenle “dava-
lar” başlığı sonraki bölümde daha ayrıntılı olarak aktaracağız. 

2-  HEKİM BAŞVURULARI VE HUKUKİ DANIŞMANLIK

Hukuki danışmanlık hizmeti, 2002 yılından beri düzenli olarak sürdürülmektedir. 

Görevimiz her ne kadar, “hekim olmaktan ve mesleğin uygulanmasından kaynaklanan hukuki sorun-
lara danışmanlık yapmak” olarak tanımlanmış olsa da, geride bıraktığımız süre içerisinde başvuran 
hekimler adına çok sayıda savunma/ifade/itiraz ve dava dilekçesi hazırladık. Bu yöndeki çalışmaların 
sayısal karşılığını tespit etmek mümkün değil.

Başvuru konuları; sağlık alanının bütün sorunlarını karşılayacak çeşitlilikte ve farklılıktadır. Son bir 
yıllık dönem için; aile hekimlerine dayatılan mesai dışı çalışma ve nöbet uygulaması, muayenehane-
lere “standart” adı altında getirilen zorlu kurallar ve “uyum” süreci, hekimlerin hasta bilgilerini/kişi-
sel sağlık verilerini kaydetmeye ve Sağlık Bakanlığı’na iletmeye zorlanmaları, özel sağlık kuruluşları 
tarafından makbuz kesmeye/şirket kurmaya zorlanma, ve tabii ki ücret gaspları, artarak süren heki-
me ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, zorunlu sigortanın kapsamı(!), işyeri hekimliği hizmetinde, 
OSGBlerin kurulması, ücretlerin düşmesi ve yaşanan fesihler, neredeyse tüm sağlık kuruluşlarında 
yaşanan nöbet sorunları, özel üniversitelerde/vakıf üniversitelerinde -özlük hakları ve akdedilen söz-
leşmeler başta olmak üzere- yaşanan sorunlar, kimi zaman hem kendi kliniğinde, hem acilde nöbet 
yazıldığı için aralıksız çalışmaktan, kimi zaman klinikte eğitim görevlisi olmadığından, kimi zaman 
kliniğin “performans” puanı toplamaktan eğitime ayıracak zaman bulamamasından kaynaklanan 
sorunlarla boğuşan tıpta uzmanlık eğitimi başlıklarının özel bir ağırlık taşıdığı söylenebilir. 

3- TOPLANTILAR, SUNULAR, MÜTALAA VE DEĞERLENDİRME YAZILARI

Yönetim Kurulu ve Hukuk Bürosu ilişkilerinde koordinasyon ve bilgi akışının düzenli hale getirilmesi 
ve Yönetim Kurulu kararlarının oluşturulmasında ihtiyaç halinde hukuki destek sunulabilmesi ama-
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cıyla, toplantılara büromuz avukatı da katılmaktadır. 

Yönetim Kurulu toplantılarının yanı sıra, sağlık alanını etkileyecek düzenlemeler/değişiklikler nede-
niyle yazılı ve sözlü hukuki mütalaalar hazırlamak,  Yönetim Kurulu ve/veya büro ve komisyonlarca 
düzenlenen toplantılara katılmak, sunumlar yapmak, soruları yanıtlamak, Hukuk Bürosu’nun yerine 
getirdiği görevler arasındadır. 

Benzer şekilde hastaneler, üniversiteler, uzmanlık dernekleri tarafından düzenlenen toplantılara da 
katılıyoruz.

Keza meslek kuruluşunun Hekimlik Uygulamaları, Özel Hekimlik ve Aile Hekimliği Büroları başta ol-
mak üzere, büroların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, kimi zaman hukuki görüş sunulmakta, kimi 
zaman da özellik arz eden başvuru dilekçeleri cevaplanmaktadır. 

Büromuzun faaliyet alanları içerisinde önemli bir kategori ve iş yükü açısından ağırlıklı bir bölüm de, 
bu başlık altında özetlenmeye çalışılan hizmetlerdir.

4- WEB SİTESİNİN HUKUK SAYFALARI, TABİP ODASI YAYINLARININ HUKUK EDİTÖRLÜĞÜ

Web sitesinin hukuk sayfaları hazırlanmakta, alanla ilgili yargı kararları duyurulmakta, değerlendir-
me yazıları, bilgi notları oluşturulmaktadır. 

Meslek örgütü tarafından çıkarılan yayınlara kimi zaman değerlendirme yazıları ile kimi zaman 
hukuk editörlüğü yaparak katkıda bulunulmaktadır.  

5- İCRA TAKİPLERİ

Onur Kurulu kararları nedeniyle para cezası ve/veya yargılama giderine mahkum edilen ancak gerek-
li ödemeyi yapmamış hekimlere yönelik, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra takibi 
yapılmaktadır. 

Oda aidatını ödemeyen üyelere yönelik olarak da öncelikle; mektup gönderilmekte, kolaylaştırıcı 
kampanyalar düzenlenmekte, uyarı ve ihtarlardan çözüm alınamaması halinde icra takibi yapılmak-
tadır. 

B Ö L Ü M  - II -

HUKUK BÜROSU TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR

A- İSTANBUL TABİP ODASI ADINA AÇILAN DAVALAR ve SUÇ DUYURULARI

Meslek örgütünün; halk sağlığı, hekimlik mesleği ve hekimlerin korunmasına yönelik çalışmalarının 
doğal bir sonucu olarak açılan davalar, bu başlık altında sıralanabilir. Örneğin;

1- ‘Evrak Vermeme’ İşlemleri Nedeniyle Dava Açmaya Devam Ettik

Meslek kuruluşunun hekimlere yönelik hasta şikayetlerini sonuçlandırabilmesi ve ihlalin tespiti 
halinde disiplin soruşturması açılabilmesi için, ilgili sağlık kuruluşu uhdesinde bulunan hasta dos-
yalarına gerek duyulmaktadır. Bu çerçevede dosya ve belgeler, hastanın tedavi gördüğü hastaneden 
istenmektedir. 

Ancak neredeyse 5 yıldır kamu sağlık kuruluşları, keyfi ve hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle, 



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
156

[

]

hasta dosyalarını meslek örgütüne vermemektedir. Sorun birçok kez yargıya taşınmış, uzun süren 
yargılama süreçlerinin sonunda Danıştay 10. Dairesi tarafından “yürütülen kamu hizmetinin bir gere-
ği olarak” bu dosya, bilgi ve belgelerin Tabip Odası’na verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 Bu başlık altında açtığımız tüm davalar, meslek odası lehine sonuçlandığı halde, ne Sağlık Bakanlığı 
ve İl Sağlık Müdürlüğünün “ısrarı” bitmiş, ne de “sorun” çözülmüştür. 

Son iki yıl içinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Baltalimanı Kemik Hastanesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
aleyhinde, meslek örgütüne evrak vermeme işlemleri sebebiyle toplam 10 dava açmak durumunda 
kaldık. Bu davalardan 7 tanesi lehimize sonuçlandı. 3 dava halen devam ediyor ama farklı bir sonuç 
çıkması mümkün görünmüyor. 

2-“Hipokrat Andına” Sahip Çıktık

Bir hasta şikayeti üzerine, Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli hekim ve hemşireler hakkında, 4483 sayılı 
yasaya göre inceleme yapılmış ve “soruşturma izni” verilmiştir. Kararının gerekçesi, Hipokrat Andına 
dayandırılmış ve hatta kararda “hayatımı insanlık hizmetine adayacağıma, hastalarını memnun ede-
ceğime, insan hayatına mutlak hizmette saygı duyacağıma…” şeklinde bir alıntı da yapılmıştır. 

Böylece, hem hasta şikayetine konu olan hekim hakkında haksız şekilde “soruşturma izni” vererek, 
yargılamanın yolunu açmış, hem de hekimlik mesleğinin, kamusal bir hizmet olduğunu unutmadan, 
toplum yararına geliştirip günümüze kadar taşıyan köklü hekim geleneğinin omurgasını oluşturan 
Hipokrat Andı’nda keyfi ve gelişigüzel tahribat yapmıştır. 

Bu nedenlerle Esenler Kaymakamı Yüksel Ünal hakkında; “hekimlik mesleği açısından aslolan 
“hastanın memnuniyeti” değil, Hipokrat tarafından kavramsallaştırıldığı gibi “hekimlerin hastalarının 
yararını kendi çıkarlarının üzerinde tutması”dır. Dolayısıyla hekimlerin hastanın her istediğini yapma, 
istediği ilacı yazma görevi ve zorunluluğu yoktur. Keza hiç kimsenin, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği 
Kanunu ile meslek odasına koruma ve geliştirme görevi verilen mesleğin değerlerine, doğrularına, 
yüzyıllardan süzülüp gelen iyi hekimlik andına müdahale etme hak ve yetkisi de yoktur.” deyip, şika-
yetçi olduk.

3- Kişisel Sağlık Verilerini Hukuka Aykırı Olarak Kaydedip, Para Karşılığı Satan SGK Yönetim 
Kurulunu Şikayet Ettik.

Danıştay 15. Dairesi tarafından karar altına alındığı gibi kişisel sağlık bilgilerinin toplanmasının, 
işlenmesinin kapsamının, koşullarının ve bu verilerin korunmasına ilişkin usul ve esasların Kanun’la 
ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Kanun’la düzenlemeksizin sağlık hizmeti alanların kişi-
sel bilgileri ve bu kişilere verilen hizmete ilişkin bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması hu-
kuken olanaklı değildir. Oysa Sayıştay Raporu ile, Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulunun, Kanuni 
bir dayanağı olmaksızın hukuka aykırı olarak kişisel bilgileri ve kişisel sağlık verilerini topladığı ve en 
az 5 şirkete yaklaşık 65.000-TL ye sattığını öğrendik. SGK Yönetim Kurulundan şikayetçi olduk. 

4- İstanbul’un Toplantı ve Gösteri Alanlarının Belirlenmesi İçin Kanun Tarafından Verilen Yetkiye 
Sahip Çıktık.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda 13.03.2014 tarihinde yapılan değişiklik ile son-
rasında toplantı ve gösteri yürüyüşü yer ve güzergâhlarının; Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu 
bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcileri ile güzergâhın geçeceği ilçe ve il belediye başkanları-
nın, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının il ve ilçe 
temsilcilerinin görüşleri alınarak mahallin en büyük mülki amiri tarafından belirleneceği düzenlen-
mişti.
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Oysa İstanbul Valiliği, 29.05.2014 günü, meslek odasına faks çekerek İstanbul’da 

toplantı ve gösteri yürüyüşü adresi olarak Yenikapı ve Maltepe sahilini göstermiş ve  bu konuda 
“görüş”ün aynı gün mesai bitimine kadar iletilmesi istenmiştir. İstanbul Barosu, DİSK ve KESK’te 
aynı emrivakiyle karşı karşıya kalmıştır. Sonuç olarak görüşlerin iletilmesi beklenmeden bu alanlar 
ilan edilmiştir.   

Bu işleme/ilana karşı; İstanbul gibi hem coğrafi yayılım hem de nüfus kalabalığı yönünden bu nedenli 
büyük bir şehirde toplam 2 alan belirlenmiş olmasının gerekçesinin, bu belirlenimin hangi bilimsel 
ve objektif kriterlere göre yapılmış olduğunun, şehrin ve toplumun gereksinimin nasıl tespit edildi-
ğinin belli olmadığını, Valilik işlemi ve bu işlemin dayanağı olarak gösterilen 2911 sayılı Kanun’un 
6. maddesinin, Anayasa’nın 34. maddesine, uluslararası sözleşmelere ve yargı kararlarına aykırı 
olduğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında belirtildiği gibi toplantı ve gösteri yürüyüşü 
hakkının toplantı ve gösterinin yapılacağı alanı belirleme hakkını da içerdiğini…belirterek, dava açtık.   

5- 14 Mart Yürüyüşünün Engellenmesine Karşı Şikayetçi Olduk

İstanbul Tabip Odası tarafından uzun yıllardır düzenlenen, artık gelenek halini almış 14 Mart yürü-
yüşünün, Galatasaray’da polis barikatı kurularak engellenmesi nedeniyle, İstanbul Valisi ve Emniyet 
Müdürü hakkında şikayetçi olduk. 

6- Tıp Fakültesinden Mezunu Olmadığı Halde Kendisini Hekim Olarak Tanıtan Kişileri Yargıya 
Taşımaya Devam Ettik

Önceki dönemlerden devam eden “sahte hekim” davalarının yanı sıra, 

• Tıp eğitimi almadığı ve yetkisi olmadığı halde, kendisini hekim olarak tanıtıp hasta muayene eden-
ler, 

• Hekim olmadıkları halde sahte diploma hazırlayarak özel veya kamu sağlık kuruluşlarında çalışan-
lar,

• Web siteleri kanalıyla aracılık yapıp, mevzuatta yasaklandığı şekilde hekimlere iş temin eden şir-
ketler,

hakkında şikayetçi olduk. Başvurularımız sonucunda, son bir yıl içinde 5 yeni dava açıldı. Mevcut 
davalardan 3 tanesi mahkumiyetle sonuçlandı. 

7- 1 Mayıslarda Yaşanan Hak İhlallerini Yargıya Taşıdık. 

Takibinin kolay olması amacıyla, 1 Mayıs nedeniyle açılan ve maruz kalınan hukuki 

işlemlerin tamamını bu başlık altında özetleyeceğiz. 

a-1 Mayıslarda yaşanan hak ihlallerinin peşini bırakmadık, bir kısmını Anayasa Mahkemesine, bir 
kısmını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürdük  

1 Mayıs 2007, 1 Mayıs 2008, 1 Mayıs 2009 ve 1 Mayıs 2013 tarihlerinde yaşanan hak ihlalleri nedeniyle 
meslek örgütü ve üyeler adına şikayetçi olduk.  

1 Mayıs 2007 ve 1 Mayıs 2008 yılları için yaptığımız başvurularda iç hukuk yollarını tükettik ve iki ayrı 
dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdık.

1 Mayıs 2009 yılına ilişkin itirazımız Anayasa Mahkemesi önünde bekliyor.  

1 Mayıs 2009 tarihinde sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet nedeniyle bir hekim adına tazmi-
nat davası da açtık. İstanbul 3. İdare Mahkemesi bu talebimizi reddetti. Kararı temyiz ettik, sonucu 
bekliyoruz. 
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b-Türk Tabipleri Birliği ve/ya İstanbul Tabip Odası adına 1 Mayıs hazırlıklarına katılan yöneticilerin/
temsilcilerin maruz kaldığı soruşturmaları, davaları takip ettik. 

Geride bıraktığımız bir yıllık dönmede 1 Mayıs 2008 nedeniyle İstanbul Tabip Odasına, 1 Mayıs 2013 
nedeniyle TTB Merkez Konsey temsilcisine karşı başlayan savcılık soruşturmaları sona erdi ve içerik 
olarak son derece önemli hukuki argümanlar eşliğinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.  

2008 ve 2013 yılları savcılık aşamasında kalmışken, 1 Mayıs anma ve kutlamalarının demokratik bir 
hakkın kullanımı olduğunu belirten onca yargı kararı ve uluslararası sözleşme bulunurken, yine de 
2014 yılının 1 Mayıs’ı için dava açıldı. 

1 Mayıs 2014 yılındaki çağrıları/davetleri nedeniyle; Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir 
Aktan, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Baş-
kanı Lami Özgen, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı  hakkında; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtmak” 
gerekçesiyle açılan davada, suçun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek beraat kararı verildi.

B- İSTANBUL TABİP ODASI ALEYHİNDE AÇILAN DAVALAR

Bu davaların çok önemli bölümünü, Onur Kurulu tarafından verilen disiplin cezalarının iptali için ilgili 
hekim tarafından açılan davalar oluşturmaktadır. Fikir vermesi amacıyla bu davalar arasında; tabip 
odasına bildirimde bulunmadan çalışma, reklam yasağının ihlali, hastaya karşı özen yükümlülüğü-
nün yerine getirilmemesi, yanlış teşhis ve tedavi, aydınlatılmış onamın usulüne uygun olarak alınma-
ması, hekimin cinsel tacizde bulunması, uzmanlık dışı girişim… nedenleriyle Onur Kurulu tarafından 
verilen disiplin cezalarının bulunduğunu belirtelim. 

Ancak son bir yıl içinde Sağlık Bakanlığı tarafından açılan bir davayla da muhatap olduk. Sağlık 
Bakanlığı, Gezi direnişi sırasında “İzinsiz sağlık hizmeti sunmak, revir kurmak, hastalara ilk yardım 
hizmeti sağlamak” gerekçeleri ile Ankara ve Hatay Tabip Odaları’na dava açmış, yönetim kurullarının 
görevden alınmasını talep etmişti. (Bilindiği gibi her iki davada reddedildi.)

2014 yılının eylül ayında, İstanbul Tabip Odasının tarafı olduğu dava dosyalarına ilişkin tarama yapar-
ken yani tesadüf sonucu, Sağlık Bakanlığı tarafından ocak ayında, Ankara ve Hatay tabip odasıyla bir-
likte, İstanbul Tabip Odasına da dava açıldığını öğrendik. Ancak söz konusu dava Sağlık Bakanlığı’nın 
kesin süre içinde gider avansını yatırmaması nedeniyle, “dava şartı yokluğundan” reddedilmişti. Bu 
durumun kamuoyu ile paylaşılmasının ardından, Sağlık Bakanlığı söz konusu kararı temyiz etti.  

 C- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ ve 

AKTİVİSTLERİNE KARŞI YAPILAN HUKUKİ İŞLEMLER ve DAVALAR

Bu kategorideki hukuki işlem ve davalar;

• İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet ve çalışmaları nedeniyle karşı karşıya 
kaldığı soruşturmalar ve davalar, (örneğin Taksim Dayanışma toplantılarına Tabip Odası adına katılan 
yönetim kurulu üyesine yönelik dava)  

• Hastane temsilcisi veya aktivist olup; çalıştığı kurumda yürüttüğü faaliyetler nedeniyle hakkında 
işlem yapılan/ceza verilen/dava açılan hekimlerin davaları

• Odanın yalnız veya sendikalarla birlikte yaptığı etkinliklere katıldığı için  savunma sunması istenen 
ve/veya disiplin cezası verilen ve/veya cezai soruşturma açılan hekimlerin hukuki işlem ve davaları,

• Gezi eylemleri sırasında Bezmi Alem Valide Sultan Camiinde göstericilere sağlık hizmeti sunduğu 
için yargılanan hekimlerin davaları,

• Gezi eylemleri ve yıldönümü etkinlikleri sırasında gözaltına alınan hekimlerin gözaltı ve savcılık 
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süreçleri (takip ettiğimiz hiçkimseye dava açılmadı)  olarak örneklenebilir.

D- AYNI KONUMDAKİ HEKİMLERİ ve MESLEĞİ ETKİLEYEN EMSAL NİTELİKTEKİ DAVALAR

Bu kategorideki davalar, gerek Tabip Odası adına, gerekse bir hekim adına açılmış davalardır. Ancak 
içeriği ve sonuçları itibarıyla aynı konumda bulunan çok sayıda hekimi ve mesleği etkilemektedir. 
Aşağıda sıralayacağımız diğer kategoriler içine girmediği için bu başlık altında yer veriyoruz.

1- 5947 sayılı “Tam Gün” Kanunu’nun ardından kamudaki mesai saatlerinin ardından işyeri hekimliği-
ne devam etmek isteyen bir hekimin çalışma saatlerini değiştirme talebi işyeri tarafından kabul edil-
mediği için hekim iş akdini feshetmek zorunda kalmıştı. Hekim adına “haklı fesih”ten dolayı kıdem 
tazminatı ile yıllık izin alacağının tahsili için örnek dava açtık. 

Bakırköy 6. İş Mahkemesi, 07.06.2013 tarihinde davayı kıdem tazminatı yönünden reddetti, yıllık izin 
alacağı yönünden ise kabul etti. Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ise 18.12.2014 tarihinde bu kararı onadı. 
Böylece kamuda tam gün çalışma zorunluluğu getirilmesi nedeniyle, özel sağlık kuruluşlarından ve/
veya işyeri hekimliğinden ayrılmak durumunda kalan hekimlerin kıdem tazminatı isteyemeyecekleri-
ne ilişkin Mahkeme kararı kesinleşmiş oldu. 

2- Anayasa Mahkemesi’nin 16.07.2010 tarihli yürütmenin durdurulması kararının ardından, hekim-
leri çaresiz bırakacak başkaca düzenlemeler de yapılmıştı. Bu amaçla yapılan düzenlemelerden ilki 
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2010/55 sayılı Genelge’ydi. Sonrasında da 
“Genelge’nin 2. maddesinin hastane yöneticileri ve personel tarafından farklı yorumlandığı” gerekçe-
siyle 03.09.2010 tarih ve 2010/65 sayılı Genelge düzenlendi. 

Her iki düzenlemede de, “öğle tatili” adı altında bir saatlik ilave çalışma süresi getirilmiş ve böyle-
ce sağlık personelinin günlük sekiz saatlik çalışma süresi dokuz saate çıkarılmıştı. Çalışma süresi 
içinde kullanılan öğle yemeği hakkı, Sağlık Bakanlığı tarafından “bir saatlik öğle tatili” olarak adlan-
dırılarak çalışma süresine ilave edilmiş ve haftalık mesai süresi 40 saat olmasına rağmen 45 saat 
olarak uygulanmaya devam edilmek istenmişti. 

TTB 2010/55 sayılı Genelge’nin, Hukuk Büromuz ise 2010/65 sayılı Genelge’nin iptali için dava açtı. 
Davalar olumsuz sonuçlandı. Kararı temyiz ettik, temyiz incelemesi sürüyor.

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından 07.01.2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelge ile dava konu-
su her iki Genelge de yürürlükten kaldırıldı. Yeni Genelge’de öğle tatilini kullanamayan veya dönü-
şümlü kullanan personelin mesai süresinin bir veya yarım saat önce biteceği belirtiliyor. 

3- 650 sayılı KHK’nın yayınlanmasını müteakip muayenehanelerini “her türlü haklarını saklı tutarak” 
kapatan iki hekime “kınama cezası” verildi. 

Bu disiplin işlemlerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için davalar açtık. Açtığımız ilk davada 
İstanbul 9. İdare Mahkemesi tarafından 18.12.2014 tarihinde dava konusu disiplin cezasının iptaline 
karar verildi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi’ndeki dava ise devam ediyor. 

4- 3359 sayılı Kanun’da 05.07.2005 tarihinde yapılan değişiklikle yeniden yürürlüğe konulan “mecburi 
hizmet” halen önemli başvuru konuları arasındadır. Başvurucuların mevcut durumları da, kişisel 
özellikleri de birbirinden farklı olduğu için, davalarda tartışılan kimi hususlar da farklılık göstermek-
tedir. 

Mecburi hizmet, Hukuk Büromuzca iki defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı. Başvurula-
rın biri iç hukuk yolları tüketilerek, diğeri ise iç hukuk yollarından zaten sonuç alınamaması nede-
niyle tüketilmeden yapıldı. İç hukuk yollarını tüketerek yaptığımız başvuru AİHM tarafından değer-
lendirilmekte olup, diğer başvurumuz ise “Sözleşme ve Protokolleri ile güvence altına alınan hak ve 
özgürlüklerin ihlal edildiği yönünde bir belirti saptanmadığı” gerekçesiyle kabul edilemez bulundu. 
Diğer başvurumuz halen AİHM önündedir.
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5- 26.03.2013 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştir-
me Yönetmeliği’nin 11. maddesinde “geçici görevlendirme” düzenlenmiş, bu maddenin düzenlenme-
sini takip eden aylarda il içi ve il dışı geçici görevlendirme işlemlerine hız verilmişti. 

Oysa daha önce Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği yürürlükteyken iki kez benzer düzenle-
me yapılmış, Danıştay 5. Dairesi iki düzenlemenin de yürürlüğünü durdurmuştu. 

Geçici görevlendirme işlemlerinin ve başvuruların hız kazanması üzerine, kadrosu acil sağlık istas-
yonunda bulunan ve 1,5 yıldır Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan 
bir hekimin, bu kez 3 ay süreyle Beykoz Devlet Hastanesi’ne görevlendirilmesi işlemini yargıya taşı-
dık. İstanbul 4. İdare Mahkemesi, 17.04.2014 tarihinde işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti. Davalı 
idare kararı temyiz etmedi ve karar kesinleşti. 

6- Branş dışı acil servis nöbeti uygulaması da önemli başvuru konuları arasındadır. Silivri Devlet 
Hastanesi’nde görev yapan bir biyokimya uzmanı, “personel yetersizliği” gerekçesiyle acil serviste 
kapı nöbeti ile görevlendirilince, bu işlemin iptali için örnek dava açmıştık. 

İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından da önce nöbet işleminin yürütmesi durduruldu, 17.02.2014 
tarihinde ise bu işlem iptal edildi. Davalı idare kararı temyiz etti, temyiz incelemesi sürüyor. 

7- Hastane yöneticilerinin keyfi uygulamalarına çarpıcı bir örnek olması bakımından, Bağcılar Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nin haksız bir “görevlendirme” uygulamasını da yargıya taşıdık. Sorun; 
hastanede enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji branşında dört uzman hekim bulunmasına 
rağmen, başka bir eğitim ve araştırma hastanesinde eğitim görevlisi olarak görev yapan bir hekimin, 
haftanın iki günü keyfi şekilde Bağcılarda görevlendirilmesinden kaynaklanıyordu. 

Üç yıldan fazla süre devam eden bu görevlendirmenin hem haksız kazanca yol açması, hem de mev-
cut uzmanların mesleki gelişimini olumsuz etkilemesi nedenleriyle açtığımız dava devam ederken, 
idare tarafından görevlendirme sona erdirildi. İstanbul 6. İdare Mahkemesi 11.12.2014 tarihinde, 
davanın konusuz kaldığına ancak davanın açılmasına idarenin haksız işlemi neden olduğu için yargı-
lama masraflarının idareye yüklenmesine karar verdi. Temyiz incelemesi sürüyor.

8- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 27.11.2010 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde “16.12.2003 tarihinden önce verilen işyeri 
hekimliği belgeleri ile Bakanlıkça verilen işyeri hekimliği belgeleri… geçerlidir” hükmü düzenlenmiş, 
bu düzenlemenin iptali için TTB tarafından dava açılmıştı.

Hukuk Büromuz tarafından da, “TTB tarafından verilen işyeri hekimliği sertifikasının geçersiz oldu-
ğu” gerekçesiyle, hekimlerin çalışma taleplerinin reddedilmesi üzerine örnek dava açıldı.   

Davada hem Yönetmeliğin geçici 1. maddesindeki ibarenin, hem de somut işlemin yürütmesinin 
durdurulmasını ve iptalini talep ettik. 10.03.2015 tarihinde duruşma yapıldı. Kararın açıklanmasını 
bekliyoruz.   

9- İşyeri hekimliği ile ilgili bir diğer davayı, işyeri hekiminin mesleki bağımsızlığına müdahale edildiği 
için açtık. Hekimin, meslek hastalıkları hastanesine sevk sayısını fazla bulan işveren, bu konudaki 
“telkinlerine” kulak asmayan hekimle belli ki “yollarını ayırmaya” karar vermişti! Nitekim önce çalı-
şanların zararlı kimyasallara maruz kaldığı içerikli yazınızda, şirketimizde kullanılan …maddelerine 
yönelik önlem almamız gerektiği ile ilgili bilgilendirme yaptınız. Bu kimyasallar şirketimizde kullanıl-
mamaktadır… Bu kimyasalların şirketimizde kullanıldığına dair şirketin noter onaylı defterine de ko-
nuya ilişkin suçlayıcı ifadeler yazdığınız tespit edilmiştir” denerek, savunmaları istenmiş, sonrasında 
da savunmanız yeterli ve inandırıcı bulunmamıştır denerek iş akti fesh edilmiştir. (Yazışmalarda söz 
edilen “noter onaylı defter”, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri çerçevesinde bulundurulması zorunlu 
olan defterdir.) 
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Evet sözlü “ikaz”lar ile susturulamayan, işçileri sevk etmesine engel olunamayan hekim, tam olarak 
görevini yaptığı için işten çıkarılmıştır. Bu nedenle hekimin meslek icrasına müdahale eden, mesleki 
bağımsızlığını açıkça çiğneyen bu haksız fesih işlemini yargıya taşıdık. İstanbul 16. İş Mahkemesi 
01.07.2014 tarihinde, feshin geçersizliğine ve hekimin işe iade edilmesine karar verdi. Davalı tarafın 
temyiz talebi, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tarafından reddedildi. Karar kesinleştiği halde işyeri hekimi 
işe başlatılmadı. Maalesef bu noktada işverene uygulanabilecek bir yaptırım bulunmuyor, çalışan 
adına yapılacak yegane şey, tüm tazminat ve alacaklarının tahsil edilmesi oluyor. Biz de öyle yaptık. 

10- Yabancı uyruklu bir hekimin Türk Kızılay Derneği’ne ait bir tıp merkezinde 3 yılı aşkın süre si-
gortasız çalıştırılmış olması nedeniyle açtığımız hizmet tespiti davası, nihayet 06.06.2013 tarihinde, 
taleplerimizin kabulü ile sona erdi. 

Ancak karar, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi tarafından usulü bir eksiklik sebebiyle bozuldu. Halen İstan-
bul 19. İş Mahkemesi’nde devam ediyor.  

11- Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında, Pendik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapmaya başlayan öğretim üyesi hekimlerin hukuki 
statüsünün belirlenmesi, döner sermaye payı başta olmak üzere özlük haklarının hangi mevzuata 
tabi olduğunun netleştirilmesi amacıyla davalar açtık.

Hem hekimlerin bireysel mağduriyetlerinin giderilmesini talep ettik, hem de Sağlık Bakanlığına 
Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmeliğin “Mali hususlar” başlıklı 9. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Ek ödeme 
Yönetmeliğinin uygulanmasında” ibaresi ile 8. fıkrasında yer alan “Bu Yönetmelikte hüküm bulunma-
yan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri esas alınır” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasını 
ve iptalini talep ettik. 

Danıştay 15. Dairesi, Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptaline, yanı sıra da davacı hekimlerin hak 
etmiş oldukları döner sermaye ek ödemelerinin yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar verdi. Davalı 
idare kararı temyiz etti.

E- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, 

HUKUKİ GİRİŞİMLER ve AÇILAN DAVALAR

1- Geçtiğimiz bir yıl içinde, asistan hekimlerin en fazla başvurduğu konu başlığını yine “acil servis 
nöbetleri” oluşturdu. Aile hekimliği uygulamasının başladığı Kasım 2010’dan bu yana acil kapı nöbe-
ti/triaj uygulaması tamamen asistan hekimlere (ikinci basamak hastanelerde ise uzman hekimlere) 
bırakıldığı için, özellikle o tarihten bu yana çok sayıda toplantı düzenlendi. Gerek hastanelerde, ge-
rekse Tabip Odası’nda yapılan toplantılara katıldık ve aktarılan sorunlara göre başvuru ve/veya itiraz 
dilekçeleri hazırladık. 

Keza nöbet ertesi izin verilmemesi ve/veya aynı branşın uzman hekimlerine izin verilirken asistan 
hekimlere izin verilmemesi ve/veya bir kısım branşın izin kapsamına alınmaması gibi uygulamalara 
karşı dilekçeler de hazırladık. 

Vakıf Üniversitelerinde ihtisas gören asistan hekimlerin ücretler, artış oranları ve nöbet ücretlerinin 
ödenmemesi konularında yaşadıkları sıkıntılardan hareketle, örnek iş sözleşmesi oluşturduk.

2- Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Planlama Koordinasyon Kurulu tarafından, 3 ay 
süreyle tüm asistan hekimlerin acil servis nöbeti ile görevlendirilmeleri işleminin yürütmesinin dur-
durulması ve iptali talebiyle dava açtık. 

İstanbul 7. İdare Mahkemesi; 

“…acil serviste nöbetlerin uzman hekimler veya bu konuda özel bir eğitim almış sertifikalı pratisyen 
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hekimler tarafından tutulacağı, uzmanlık eğitimi alan doktorlarla eğitim gördükleri uzmanlık dalının 
uygulamasından sayılmayacak işlerde görevlendirilemeyeceği ve uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir 
zaman uzman nöbeti tutturulamayacağı sonucuna varılmaktadır.” gerekçesiyle, EPKK kararını huku-
ka aykırı buldu ve 30.06.2014 tarihinde iptal etti. 

Karar davalı idare tarafından temyiz edildi. Sonuçlanmasını bekliyoruz.

(Medeniyet Üniversitesi) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “acil yeşil alan nöbeti” adı 
altında branş dışı nöbet tutmak zorunda bırakılan bir asistan hekim adına örnek dava açtık. Henüz 
sonuçlanmadı.

3- Eğiticilerle ilgili olarak ise “kadro” sorunu güncelliğini koruyor. 

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname’nin geçici 6. maddesinde yer alan “Bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunan klinik 
şefi ve klinik şef yardımcılarının görevleri bu maddenin yayımı tarihinde sona erer. Bunlar eğitim 
görevlisi kadrolarına kazanılmış hak aylık dereceleriyle atanmış sayılır” düzenlemesi sonucunda 
yaklaşık 1000 klinik şefi, 900 klinik şef yardımcısının görevi sona erdi.

O dönemde Eğitim ve araştırma hastanelerinde yaptığımız toplantıların ardından; “Sağlık Bakan-
lığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 27.12.2011 tarih, 17936 sayılı Genelgesi’nin iptali ve bu 
Genelge’nin dayanağı olan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerinin Anayasa 
Mahkemesi’ne götürülmesi” talebiyle Danıştay’a başvurularak, İstanbul genelinde 108 klinik şef ve 
şef yardımcısı adına dava açtık. 

Ancak 663 sayılı KHK’nın geçici 6. Maddesi dahil olmak üzere kimi maddeleri, Ana Muhalefet Partisi 
tarafından Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış, ancak söz konusu madde iptal edilmemişti. Bu nedenle 
bizim açtığımız toplu davada da olumlu sonuç alma ihtimalinin düşük olduğunu biliyorduk. Nite-
kim Danıştay 5. Dairesi tarafından, 14.04.2015 tarihinde tebliğ edilen kararla, Anayasa Mahkemesi 
kararına da atıf yapılarak, davanın reddedildiği bildirilmiştir. Kararı temyiz etmek için hazırlıklarımız 
sürüyor. 

4- Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname’nin 58. maddesinin 7. fıkrasıyla 3359 sayılı Sağlık 
Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 1. maddesi değiştirildi; “Eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim 
görevlilerinden biri hastane yöneticisi tarafından bir yıllık süre için ilgili birimin eğitim sorumlusu 
olarak görevlendirilir, idarî sorumlusu ise aynı süreyle ilgili daldaki uzmanlar arasından seçilir. Biri-
min eğitim sorumlusuna idarî sorumluluk görevi de verilebilir.” 

Ancak eğitici kadrolarına yönelik keyfi atamalar ve hukuka aykırı tutumlar aynen devam ediyor.  

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi eğitim görevlisi kadrosuna, bilimsel ve nesnel olmayan 
gerekçelerle yapılan atamaya karşı dava açtık. Yargılama sırasında atanan kişiye çalıştığı kurum 
tarafından muvafakat verilmediği, buna rağmen kadroya dava açtığımız hekimin gerekçesiz olarak 
atanmadığı, ihtiyaç bulunmasına rağmen keyfi olarak boş bırakıldığı ortaya çıktı.  

Yargılama sonucunda Mahkeme, dava konusu işlemi hukuka aykırı bularak, iptaline karar verdi. Karar 
19 Martta tebliğ edildi. Sağlık Bakanlığı’nın kararı temyiz edeceğini tahmin ediyoruz.  

F- AİLE HEKİMLİĞİ ve BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 

YAŞANAN SORUNLAR, AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

Son bir yıl içinde, “aile hekimliği sistemi”nin yarattığı sorunlar, katlanarak arttı ve artmayı sürdürüyor.  

1- 4 Aralık 2013 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) tarafından, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarının ikinci 
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basmak sağlık kuruluşları acil servislerinde nöbet tutmaya zorlanması ve dolaşıma giren yönetmelik 
taslağı ile aile hekimlerinin ücretlerinin daha da düşürülmesi nedenleriyle 4 Aralık 2013 tarihinde, 
aile hekimleri başta olmak üzere tüm hekimler Halk Sağlığı Müdürlükleri önünde yapılacak basın 
açıklamasına katılmaya davet edildi. Bu çerçevede İstanbul Tabip Odası tarafından da, “Aile Hekim-
lerinin Eylemini Sahipleniyoruz” başlıklı açıklama yayınlandı ve tüm üyelere bu etkinliğe katılınması 
için çağrılar gönderildi. 

4 Aralık 2013 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek savun-
ma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık. 

İhtar puanı ile cezalandırılan 3 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık. Davalar devam ediyor.  

2- 29 Nisan 2014 tarihli Eylem ve Açılan Davalar

Aile hekimlerinin hastanelerin acil servislerinde tutacakların nöbetin esaslarının belirleyen 2014/12 
sayılı Genelge’nin yayınlanmasının ardından, İstanbul Tabip Odası, İSTAHED, SES, TAHUD, PHD, İSTA-
SED ve Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası tarafından biraraya geline-
rek, 29.04.2014 günü saat 14:00’te İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıl-
ması ve itiraz dilekçelerinin Müdürlüğe verilmesine karar verildi ve bu doğrultuda çağrılar yapıldı. 

29 Nisan 2014 tarihinde yapılan eyleme yönelik soruşturmaların başlamasının ardından, örnek sa-
vunma ve itiraz dilekçeleri hazırlayarak aile hekimleriyle paylaştık. 

İhtar puanı ile cezalandırılan 2 hekim adına, ayrı ayrı iptal davaları açtık. Davalar devam ediyor.  

3-  Yataklı Tedavi Kurumları, Seyyar Hastaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve 112 Acil Sağlık 
Hizmetlerinde Nöbet

18.01.2014 tarihinde, 6514 sayılı Torba Yasa’nın (Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun) 52. maddesi ile 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun 3. maddesinde değişiklik yapıldı; yataklı 
tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerinde 
“ayda sekiz saat zorunlu nöbet” uygulaması getirildi.

“Nöbet” uygulamasının yaratacağı sorunların konuşulması ve alınacak tutumun kararlaştırılması için 
Hukuk Büromuzun da katıldığı çok sayıda toplantı yapıldı. 

Nöbet listelerine yönelik itiraz dilekçeleri ve şerhler hazırlanarak paylaşıldı. Nihayetinde de aile 
hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının; kanunda tanımlanan nitelikleri gereği (kişiye yönelik koruyu-
cu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, devamlı 
olarak, belli bir mekanda vermek), acil sağlık hizmetlerinde görev alamayacaklarını belirterek itiraz 
etmeleri sonucunda, bu nöbet uygulaması hayat bulamadı. 

4- ASM ve TSM ile Bağlı Birimlerinde “Cumartesi” Nöbetleri!

11.09.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Torba Yasa ile bu kez aile 
hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına “aile sağlığı merkezlerinde ve toplum sağlığı merkezlerinde 
nöbet görevi verilebileceği” düzenlendi.

ASM ve TSM ile bağlı birimlerinde tutulacak nöbetin esasları, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun “Aile 
Hekimliğinde Nöbet Hizmetleri” konulu, 09.12.2014 tarih ve 2014/33 sayılı Genelge’si ile ilan edildi. 
Genelge, nöbetin cumartesi günleri (08.00-16.00 veya 09.00-17.00 arası) sekiz saat olacak şekilde 
planlanacağını belirtiyor. 

“Nöbet”e ilişkin esasların belirlenmesinden sonra, hem İstanbul Tabip Odası’nda, hem de aile sağlığı 
merkezlerinde toplantılar yapıldı, değerlendirme ve soru-cevap metinleri, itiraz dilekçeleri hazırlana-
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rak aile hekimlerinin kullanımına sunuldu.

Aile hekimliğinin niteliğiyle bağdaşmayan nöbet uygulamasına itiraz ederek, aile hekimliği birimle-
rini nöbet görevi verilen cumartesi günü açmamaları üzerine soruşturmalar açılmaya başlandı. Bu 
nedenle önce savunma dilekçeleri, ihtar puanı verilmesinin ardından itiraz dilekçeleri hazırladık.

İtirazların reddedilmesi halinde, İstanbul Tabip Odası’na başvuracak aile hekimlerinin davaları Hukuk 
Büromuz tarafından takip edilecektir. 

5- Damga Vergisine İlişkin Süreç ve Davalar

Aile hekimlerinden, hizmet sözleşmesi gerekçe gösterilerek damga vergisi kesilmesi yaklaşık 4 yıldır 
süregelen çeşitli davalara konu oldu. 

6111 ve 6322 sayılı Kanun’larla yapılan değişikliklerin ve olumlu mahkeme kararlarının ardından, 
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü nihayet 24.04.2013 tarihinde bir duyuru yayınladı ve “tahsil edilen 
sözleşme pulu damga vergilerinin düzeltme yoluyla iade işlemlerinin başlatılabilmesi için dilekçe 
verilmesi” gerektiğini belirtti.

Uzun zamandır çözülemeyen “damga vergisi” probleminin bütünüyle ortadan kalkacağı düşünül-
mekteyken, bu kez de yapılan kesintiler tam olarak iade edilmedi, eksik ödeme yapıldı. Bu nedenle, 
başvuru bir aile hekimi adına örnek dava açtık. Dava, İstanbul 3. Vergi Mahkemesi’nde görülmektedir.

Dava açmak isteyen hekimlerin yararlanması amacıyla hazırladığımız dava dilekçesi örneğini, web 
sitesi kanalıyla paylaştık. İdareden veya Mahkemeden gelen yazışmaları Hukuk Büromuza ulaştıran 
tüm aile hekimlerinin cevap ve itiraz dilekçelerini hazırladık, kendilerine ilettik.

6- “Geçici Aile Hekimi” Olarak Görevlendirilen TSM Hekimlerinin Ek Ödemelerde Yaşadığı Prob-
lemler

Boş veya boşalan aile sağlığı birimlerinde görevlendirilen TSM hekimleri daha önceki yıllarda olduğu 
gibi geçtiğimiz bir yıl içerisinde de birçok farklı yerde “geçici aile hekimi” olarak görev yaptılar.

Sürekli olarak çalıştıkları kurumun dışında bulunmak, her hafta farklı bir ASM’de çalışmak gibi so-
runlarının yanı sıra, “geçici aile hekimi” olarak çalıştıkları süreler için “fazla ödeme” yapıldığı iddiası 
ile “kamu zararı” çıkarıldı! 

Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödeme-
ler İle Sözleşme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 5. fıkrası gereği,  geçici aile 
hekimi olarak görevlendirilen hekime döner sermaye ek ödemesi yapılamayacağı için, peşin yatırılan 
döner sermaye ek ödemesi, ayın sonunda yersiz/fazla ödeme olarak nitelenmekte ve ödendiği aydan 
3-4 ay sonra faiziyle birlikte geri istenmektedir!

Böylece geçici görevlendirmenin hangi tarihte, kaç gün süre ile ve hangi aile hekimliği biriminde 
olacağının planlanmamasının külfeti, TSM hekimlerine fatura edilmiş oldu. Hekimler için itiraz dilek-
çeleri oluşturduk. 

7- Emekli Aile Hekimlerine Ödenen Emekli Maaşlarının Geri İstenmesi

Haziran 2012’den itibaren emekli aile hekimleri için ödenen emekli maaşlarının geri istenmesi 
dönemi başladı! Emekli Sandığı, Bağ-Kur veya SSK emeklisi olup, aile hekimliği yapmakta olanların 
emekli aylıkları kesildi, yanı sıra aile hekimi olarak çalıştıkları süre boyunca aldıkları emekli aylıkla-
rını geri ödemeleri istendi.

Kamudan emekli olup aile hekimliği yapmakta olan bir hekim adına örnek dava açtık. SGK tarafından 
iddia edildiği gibi aile hekimliğinin 5335 sayılı Kanun’un 30. maddesinde belirtilen kamuya ait “kadro, 
pozisyon veya görev” olmadığını, Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerinden hizmet satın alın-
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dığını belirterek, hem emekli aylığının kesilmesi, hem de borç bildirimi işlemlerinin yürütmesinin 
durdurulmasını ve iptalini talep ettik. Dava, Ankara 2. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor.

SGK, bu dönemde ödenmiş emekli aylıklarını geri istediği için icra takibine başlattı.  İtirazımız üzeri-
ne, SGK tarafından itirazın iptali davası açıldı. Bu dava da Hukuk Büromuz tarafından takip ediliyor.  

8- Uzmanlık Eğitimi Rotasyonu Nedeniyle, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Görevlendirilen 
Aile Hekimlerinin Maddi Kayıpları

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen geçici 9. madde ile 
sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlara, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştir-
meye tabi olmaksızın, aile hekimliği uzmanlık eğitimi alma ve uzman olma hakkı verildi.

Sözleşmeli aile hekimlerinin tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin usul ve esaslar ise, Tıpta Uzmanlık 
Kurulu’nun 02-03/01/2014 tarih ve 406 no’lu kararı ile belirlendi. TUK bu kararında özetle; “Eğitime 
başlatılan adayların eğitim süreçlerinin, eğitimin aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim 
klinikleri tarafından yürütüleceğini”, “Bu eğitimde rotasyona ayrılan sürenin yılda 6 ayı geçmeyecek 
şekilde eğitim sorumlusu tarafından düzenleneceğini” belirtiyor.

Bu düzenlemeler gereğince, eğitim ve araştırma hastanelerinde 6 aylık rotasyonlarına başlayan aile 
hekimleri, tıpta uzmanlık eğitimi alan diğer asistan hekimler gibi, hem eğitim alıyor, hem poliklinik-
lerde fiilen çalışıyor, hem de nöbet tutuyor. 

Buna karşın, sözleşmeli aile hekimi olarak görev yaptıkları birimde çalışamadıkları için aile hekimli-
ği ücretlerinden kesinti yapılıyor. Fiilen hastanelerde hizmet vermelerine rağmen, döner sermaye ek 
ödemesinden faydalandırılmıyorlar. Yani  eğitim almayı tercih edenler, ekonomik olarak cezalandırıl-
mış oluyor.  

Bu nedenle uzmanlık eğitimi rotasyonunda olan hekimlerin de, Hastanenin döner sermaye ek öde-
mesinden faydalanabilmeleri konulu başvuru dilekçeleri hazırladık ve hekimlerle paylaştık.

9- Cari Gider Ödemeleri ile Alınan Tıbbi Cihaz ve Malzemelere İlişkin Sorunlar

Hukuk Büromuza sıklıkla yapılan başvurulardan, aile sağlığı merkezinden ayrılma ya da yer değiş-
tirme gibi durumlarda, hem ortak temin edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin, hem de ayrı ayrı temin 
edilen malzemelerin paylaşımında oldukça büyük sorunlar yaşadığını gözlemledik. 

Cari gider ödemeleri ile alınan tıbbi cihaz ve malzemelerin, aile hekiminin kendisine mi, yok-
sa aile hekimliği birimine mi ait olduğu konusunda bir açıklık olmaması nedeniyle, Halk Sağlığı 
Müdürlüğü’ne başvurup bilgi istedik. Henüz bir cevap ve/veya açıklama alamadık.

G- ÖZEL HEKİMLİK ALANINDA YAŞANAN SORUNLAR, 

AÇILAN ve/veya TAKİP EDİLEN DAVALAR

Bu çalışma döneminde de özel sağlık kuruluşlarında iş akdi feshedilen, ücretini alamayan, çalışma 
koşulları tek taraflı değiştirilen, “iflas” vb gerekçelerle muhatap bulamayan hekimlere danışman-
lık yaptık. Başvuru dilekçeleri, itirazlar, ihtarnameler hazırladık. Keza muayenehane, laboratuar ve 
görüntüleme merkezlerine yapılan denetimler ve tebliğ edilen çeşitli yazılarla ilgili görüş yazıları 
oluşturduk.   

Son bir yılın gündeminin satır başları ve dava bilgileri şöyle: 

1- Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılması Sorunu 

Hastalara ait, TC numarası, kimlik ve adres bilgileri dahil olmak üzere her türlü kişisel bilginin ve 
kişisel sağlık verisinin, herhangi bir elemeden geçirilmeden, herhangi bir koruma ve denetim önlemi 
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almadan merkezi olarak depolanmasına imkan veren “Sağlık Net-2” isimli bilgisayar programının 
her türlü sağlık kuruluşunda kullanılma zorunluluğu, gündemimizdeki yerini koruyor.

Anayasa Mahkemesi 14.02.2013 tarihli görüşmesinde, “Sağlık Net-2” uygulamasının dayanağı olarak 
gösterilen 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 47. maddesi ile ilgili karar verdi ve bilgi topla-
ma, işleme ve paylaşma yetkisine ilişkin 47. maddede yer alan Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 
her türlü sağlık verisini toplama, işleme, paylaşma, kamu ve özel ilgili bütün kişilerden bu bilgileri 
isteme yetkilerine ilişkin ilk üç fıkrayı iptal etti. 

Sağlık Bakanlığı 17.11.2012 tarihinde “Sağlık Net-2 Veri Gönderimi” başlıklı bir Genelge yayınladı. 
TTB tarafından açılan davada Danıştay 15. Dairesi; Genelgenin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. 

Bu kararlara rağmen, 6495 sayılı Torba Yasa ile Anayasa Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulu-
nan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat

Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 47. maddesi, hiçbir değişiklik yapılmadan, 
yeniden düzenlendi. 

Anayasa Mahkemesi 6.12.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile

aynı gerekçelerle ve bir kez daha 663 sayılı KHK’nin 47. maddesinin (1), (2)  ve (3) numaralı fıkralarını 
iptal etti.

Böylece “Sağlık-Net 2” uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı kalmadı. Buna rağmen hekimlere bu 
içerikte yazılar zaman zaman tebliğ ediliyor. Başvurucu hekimlere, hazırladığımız itiraz dilekçelerini 
iletiyoruz. 

05.02.2015 tarihinde bu kez de “E-Nabız Projesi” başlıklı Genelge yayınlandı. Bakanlık, Sağlık Net 
Online Sistemi kurduğunu bildirip, kamu ya da özel ayrımı yapılmaksızın bütün sağlık kurum ve kuru-
luşlarından, 1.3.2015 tarihinden başlayarak bütün hasta kayıtlarının gönderilmesini istiyor. 

Genelge’nin yayınlanmasından ardından TTB, Genelge’nin hukuka aykırı olduğunu açıklayan ve geri 
alınmasını isteyen bir başvuruda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından herhangi bir adım atılmaması 
üzerine de, Türk Dişhekimleri Birliği ile birlikte iptal davası açıldı. 

2013 yılından bu yana devam eden, “kişisel sağlık verileri” gündemi çerçevesinde çok sayıda toplan-
tıya katıldık, web sitesinin güncel hukuk sayfalarında değerlendirme yazıları, soru-cevap metinleri 
yayınladık, yargı kararlarına paralel olarak pek çok kere değiştirdiğimiz/güncellediğimiz başvuru 
ve itiraz dilekçesi örnekleri oluşturduk, muayenehanelerde ve tüm sağlık birimlerinde kullanılmak 
üzere aydınlatılmış onam formları hazırladık. 

2- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Davalar

a- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklik-
ler nedeniyle Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası, İzmir Tabip Odası tarafından açılan davalar 
sonucunda Danıştay 10. Dairesi tarafından; 3 Ağustos 2010 tarihinde yapılan düzenlemeler hukuka 
aykırı bulunmuştu. Ancak Bakanlık benzer içerikte değişiklikleri (25 Eylül 2009, 6 Ocak 2011 ve 7 
Nisan 2011 tarihlerinde) yeniden yaptı. Bu düzenlemelerle ilgili davalar da açıldı. (Davalara ilikin 
ayrıntılı bilgiler, Mahkeme kararları ve elde edilen kazanımlar web sitesinde yayınlanmaktadır)

Bu bir yıllık dönemde, 3 Ağustos 2011 tarihinde yapılan değişikliklerle ilgili dava, önemli kazanımlar-
la sona erdi. Davanın ilk aşamasında, sadece, 12/D maddesinin (f) fıkrasını, yani “Muayenehanelerde 
yer alan giriş, kapı, asansör, merdiven, tuvalet ve lavabo gibi fiziki alanlar 3/5/1985 tarihli ve 3194 sa-
yılı İmar Kanununun Ek 1 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenir.” 
fıkrasının yürütmesi durdurulmuştu. 
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Ancak nihai kararda (f) fıkrasının yanı sıra, “Muayenehane Açma Başvurusunda İstenecek Belgeler” 
başlıklı Ek 1/d sayılı listede yer alan ve “binanın, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık 
raporu”nu düzenleyen 6. maddesi ile “Binada, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbir-
lerin alındığını, tesisatın kurulduğunu ve binanın bu açıdan uygunluğunu ayrıntılı olarak gösteren ve 
yetkili merciden alınan belge…” düzenlemesinin yer aldığı 7. madde iptal edildi. 

Uygulamada “yangın uygunluk raporu” şeklinde anılan 7. maddenin;

“…binanın sadece bağımsız bir bölümünde faaliyette bulunacak muayenehaneler açısından, binanın 
diğer bağımsız bölümlerini, ortak kullanım alanlarını da içine alan yani binanın tamamını ilgilendi-
ren konularda (binanın tamamında, ilgili mevzuata uygun şekilde yangın için gerekli tedbirleri alma, 
tesisatı kurma ve binanın bu açıdan uygunluğunu sağlama şartı getirilmekte) muayenehane açacak 
kişiler açısından 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’ndaki hükümlerin de ötesinde orantısız bir yüküm-
lülük getirilmesi, hizmetin gereklerine uygun olmadığı gibi sağlık hizmetinin sunumunu da zorlaştıra-
cak nitelikte bulunduğu…” gerekçesiyle, hukuka aykırı olduğu tespit edildi. 

İptal edilmeyen diğer maddelerle ilgili temyiz başvurusunda bulunduk. 

b- İdarenin yargı kararlarını geciktirmeksizin ve değiştirmeksizin uygulaması zorunlu olduğu hal-
de, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tam aksini yaptı. İptal kararına rağmen, 
15.10.2014 tarihinde “Muayenehaneler Hakkında” başlıklı bir yazı yayınlayarak, yargı kararına yeni bir 
“yorum” getirdi. 

Bu yazıda binalar, “tamamı muayenehane amacıyla kullanılan” ve “bir kısmı muayenehane amacıyla 
kullanılan” olmak üzere ikiye ayrıldı ve 

“Kararda yer alan gerekçe doğrultusunda binanın tamamının muayenehane amacıyla kullanılması 
durumunda Ek-1/D’nin 7. maddesi aynen uygulanacak, bütün muayenehanelerden yapı ruhsatı ve 
yapı kullanma izin belgesi istenecek ve muayenehanenin bulunduğu kısımda ilgili mevzuata göre yan-
gına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili olan mercilerden alınan belge… istenecek”

denildi. Nitekim bu yazıdan sonra, uygunluk belgesi almak için başvuran hekimlere “itfaiye raporu 
eksik” denilerek olumsuz cevaplar verilmeye başlandı. Biz de “yangına ilişkin önlemlerin alınmadığı” 
gerekçesiyle olumsuz cevap verilen iki hekim adına, örnek dava açtık.

Dava İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nde görülmektedir, bugünlerde yürütmenin 

durdurulması hakkında bir karar verilmesini bekliyoruz. 

c- 30 Ocak 2015 tarihinde ise Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında 
Yönetmelik’te 16. kez değişiklik yapıldı. Önemli değişikliklerden biri “Muayenehanelerin mevcut du-
rumu” başlıklı geçici 7. maddeydi. Buna göre 

“(1) 3/8/2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehaneler bina şartları ve fiziki standartları ba-
kımından mevcut durumları ile faaliyetine devam ederler ve bu muayenehanelere Müdürlükçe 
3/8/2015 tarihine kadar uygunluk belgesi düzenlenir.…”

Bu değişikliğin ne anlama geleceği, nasıl yorumlanması gerektiği hususunda mail gruplarında pek 
çok yorum yapıldı. Ancak madde metninden çıkan sonuç 03.08.2010 tarihinden önce açılmış muaye-
nehaneler için mevcut bina ve fiziki 3 şartların yeterli kabul edileceği ve buna göre uygunluk belgesi 
düzenleneceği yönündeydi. Şimdiye kadar aksi yönde bir düzenleme ve/veya uygulama da yaşanmadı. 

Ancak Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 23.03.2015 tarihinde Yönetmelik madde-
sinin aksi yönünde düzenlemeler içeren “Genel Yazı” yayınladı. 

Bu yazıda 03.08.2015 tarihinden önce açılmış muayenehanelerden de, “e) Muayenehanenin bulun-
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duğu kısımda ilgili mevzuata göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili merciden 
alınan belge” isteneceği belirtiliyor. 

Dolayısıyla Yönetmelik’te 03.08.2010 tarihinden önce açılmış olan muayenehanelerin bina şartları 
ve fiziki standartları bakımından mevcut durumları ile faaliyetlerine devam edecekleri belirtilirken, 
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yazısı ile yangın uygunluk belgesi isteneceği açıklanıyor!?  
Bu nedenle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısının iptali için dava açma hazırlığı yapıyoruz. 

d- Tüm Yönetmelik değişikliklerinde olduğu gibi 21 Mart 2014, 3 Temmuz 2014 ve son olarak 30 Ocak 
2015 tarihli Yönetmelik değişiklikleriyle ilgili olarak da Hukuk Büromuzun da katıldığı toplantılar dü-
zenlendi. Yönetmelik değişikliklerinin hukuka aykırı yönleriyle ilgili yapılan değerlendirme ve öneriler 
TTB’ye iletildi ve her üç değişiklikle ilgili de davalar açıldı. 

3- Özel Sağlık Kuruluşlarında Yan Dal Kadro Şartı

a- 21 Mart 2014 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 19. maddesinde değişiklik yapıldı ve yan 
dal uzmanlığı bulunan hekimlerin özel sağlık kuruluşlarının ana dal uzmanlık kadrosunda istihdam 
edilebilmesi “özel” şartlara bağlandı. 

Bu şartların sağlanması neredeyse imkânsız olduğundan, böylece yeni bir çalışma kısıtlaması geti-
rilmiş oldu.

Danıştay 10. Dairesi’nin 13.12.2012 tarihli yürütmenin durdurulması kararına da aykırı bu değişikli-
ğin iptali için, başvurucu bir hekim adına dava açtık. Danıştay 15. Dairesi’nde görülen davada, davalı 
idare savunmasını sundu. Yakın zamanda yürütmenin durdurulması talebimiz hakkında, olumlu bir 
karar verilmesini bekliyoruz, umuyoruz. 

b- Aynı içerikteki düzenleme, 30 Ocak 2015 tarihinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Ku-
ruluşları Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesine de eklendi. TTB tarafından açılan davada, bu madde-
nin de yürütmesinin durdurulması ve iptali de istendi.

4- Acil Branşlarda Kota Uygulanması

SGK Sağlık Uygulama Tebliği’nde 25 Temmuz 2014 tarihinde değişiklik yapıldı ve 1 Eylül 2014’ten 
geçerli olmak üzere “acil branşta kota uygulaması” getirildi. Bu uygulamanın ardından, SGK Genel 
Sağlık Sigortası Medula Web Servisleri Kullanma Kılavuzu da değiştirilip, acil servislerde görev yapan 
hekimlerin, acil hekimliği dışındaki bir branşta veya başka bir özel sağlık kuruluşunda çalışmaları 
engellendi ve Medula sistemleri kapatıldı. 

Oysa SUT, yalnızca acil servisler için günlük hasta sayısına “kota” getirmişti. 

Medula sistemi kapatılıp mevcut çalışmasına son verilen bir hekim adına dava açtık  ve söz konusu 
Kılavuz’un ilgili bölümünün iptalini istedik. Danıştay 15. Dairesi’nde görülen davada, davalı idare 
savunmasını sundu. Yürütmenin durdurulması talebimiz hakkında verilecek kararı bekliyoruz. 

5- Tam Gün Süreci ve Özel Hekimlik Alanına Yansıyan Çalışma Yasakları

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından dolaşıma sokulan yazılar nedeniyle pek çok hekim

işinden ayrılmak “zorunda” bırakıldı. Bu durumu kabul etmeyenlerin iş akitleri feshedildi. Özel he-
kimlik alanının karışıklığından, belirsizliğinden, sürekli olarak

değişmesinden bıkanlar muayenehanelerini kapattı. Tüm baskı ve engellemelere rağmen çalışmayı 
sürdürenlerin çalışma belgeleri iptal edildi, yani ÇKYS sisteminden düşürüldü.

Çok geçmeden, Sağlık Bakanlığı’nın bu icraatlarından etkilendiği anlaşılan SGK, medula sistemini 
kapattı. 
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Üstelik Bakanlık durumu açıklar yazı tebliğ edip, 15 günden ibaret olsa da süre verirken, SGK heki-
me ve/veya sağlık kuruluşuna herhangi bir yazı tebliğ etmeye dahi gerek duymadı! Hekimler, medula 
sisteminden çıkarıldıklarını, hasta reçetelerinin eczanelerden dönmesi üzerine öğrendi.

Tüm bu yazıları hem meslek kuruluşu adına, hem hekimler adına yargıya taşıdık.

İkisi Tabip Odası adına, üçü başvurucu hekimler adına olmak üzere 5 dava açtık. 

Ülke genelinde de çok sayıda dava açıldı. Yerel mahkemelerde tamamlanan davalar temyiz mercii 
olarak Danıştay 10. Dairesi’ne taşındı. 10. Daire; 

“…kamu kurum ve kuruluşlarıyla üniversitelerde görevli olmayan davacının, Sosyal Güvenlik Kurumu 
ile sözleşmesi bulunan Özel …Hastalıkları Dal Merkezi’nde çalışmasının yanı sıra, muayenehanesin-
de de mesleki faaliyet göstermesinde 1219 sayılı Kanun’un 12. Maddesine aykırılık bulunmamaktadır. 
Bu itibarla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı sağlık kuruluşunda çalıştığından muayenehanesini 
kapatması ya da SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşu ile ilişiğini kesmesi gerektiği yolunda tesis edilen 
dava konusu işlem ve davanın reddi yönündeki mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” 
gerekçesiyle taleplerimiz haklı buldu.

Ancak aynı tarihlerde Danıştay daireleri arasında işbölümü değişikliği yapıldı ve söz konusu davaların 
tamamı Danıştay 15. Dairesi’ne gönderildi. 

Danıştay 15. Dairesi, çalışma yasaklarını düzenleyen 1219 sayılı Kanun’un 12. maddesini ve Anaya-
sa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararını bütünüyle farklı “yorum”layarak, hekimler lehine 
sonuçlanmış tüm kararları bozmaya başladı. Böylece bitti diye düşünülen tüm davalar, kararı veren 
Mahkemelere geri dönmeye başladı.  

Hukuki süreç devam ediyor ancak Danıştay 15. Dairesi mevcut bileşimi ile kararında ısrarcı olacağa 
benziyor. 

H- HASTA ve/veya HASTA YAKINININ ŞİDDETİNE UĞRAYAN HEKİMLER

ADINA TAKİP EDİLEN DAVALAR

Hukuk Büromuz tarafından, tehdit, hakaret, taciz, yaralama vs. şiddet eylemlerine maruz kalan 
hekimlerin hukuki destek talepleri karşılanmakta ve başvuru anından itibaren (gerek soruşturma, 
gerekse kovuşturma aşamasında) şiddet dosyaları takip edilmektedir.

Sonuçlanan dosyalara ilişkin kararlar web sitesinde haber olarak yer aldığı için,  kararların ayrıntısı-
na değinmeyeceğiz. Şiddet dosyalarına ilişkin genel verileri paylaşacağız. 

• Hukuk Büromuz tarafından, son bir yıllık dönemde 116 tane hekime yönelik şiddet davası takip 
edilmiş, 59 tanesi de sonuçlandırılmıştır. 57 dosyada yargılamalar devam etmektedir. 

• Dava dosyalarından, en sık ve yoğun şiddetin hastane acil servislerinde ve nöbet saatlerinde yaşan-
dığı anlaşılmaktadır. 

• Aile sağlığı merkezlerinde yaşanan şiddet, hızlı şekilde artmaktadır.

• Dosyaların neredeyse tamamında yargılama hasta ve hasta yakınının, “hakaret” ve/veya “tehdit” 
eylemi nedeniyle yapılmaktadır. 

Yarıya yakınında, hakaret ve tehdit suçlarına “yaralama” ve “yaralamaya teşebbüs” suçları eklenmek-
tedir. 

Hasta ve hasta yakınları tarafından sağlık kuruluşunda bulunan eşyalara da zarar verilmesi halinde, 
“mala zarar verme” suçu da yargılama konusu olmaktadır.
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• Hasta ve/veya hasta yakınları, istedikleri yerine getirilmediğinde sesini yükseltmeye, hekime “he-
sap sormaya” başlamaktadır. Takip ettiğimiz davalarda; sıra beklemek, randevu almadan geldiği için 
hekime muayene olamamak, hastayı getirmeden onun gıyabında reçete düzenlenmesi talebinin red-
dedilmesi, hastanenin klinikleri arasında dolaştı-rıl-ğı için öfkelenmek, yazılmasını istediği ilacın re-
çete edilmemesi, hasta tarafından serum takılması veya MR çekilmesi veya tahlil yapılmasına karar 
verildiği(!) halde, hekimin bunlara gerek görmemesi…sıkça karşımıza çıkan durumlardır/örneklerdir.  

• Dosyaların tamamına yakınında hasta ve/veya hasta yakınlarının eylemi hatalı bulunmuş ve ceza-
landırılmasına karar verilmiştir. 

• 2 yıl ve altındaki cezaların söz konusu olduğu hallerde, Mahkemeler, somut olayın özelliklerine, sa-
nığın sabıkasının bulunup-bulunmadığına, yeniden suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşup-oluşma-
dığına, maddi bir zarara yol açıp açmadığına, zararı karşılayıp karşılamadığına, yargılama sırasındaki 
davranışlarına bakarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verme yetkisine sahiptir. 

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet davalarının büyük bölümünde verilen cezalar erte-
lenmekte veya hükmün açıklanması geri bırakılmaktadır. Ancak bu halde de, sanık hakkında dene-
timli serbestlik uygulanmaktadır.

16.04.2015

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu
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